
Havashalom 
utca 43. 
Műszaki 
Ügyosztály

Bemutatkoznak 
az önkormányzati 
képviselők
Antalóczy 
Csaba

 2 |  önkormányzat  4 |  aktuális  15 |  kertvárosi arcképek

Szebbé tenni 
a szépet
Interjú 
Varga Miklós 
ékszerésszel

 5 |  KözérdeKű

Folytatás a 3. oldalon

XXIV. évfolyam 2. szám • 2015. január 28.

Erzsébetligeti Színház 
– minőség a kultúrában

Drog nélkül 
az egészséges 
felnőttkorért

»A kerület kulturális központjában folyó kiváló munka méltó elis-
meréseként a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház el-
nyerte a szakma legmagasabb elismerését jelentő Közművelődési 

Minőség Díjat, amit Szabó Csilla igazgató vett át dr. Hoppál Pétertől, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtit-
kárától január 22-én. A magyar kultúra napja alkalmából szervezett 
ünnepélyes ceremónián részt vett Szász József kultúráért is felelős al-
polgármester, valamint a Színház munkatársai közül Rappaport Dóra, 
Makai Dóra és Pap Szilvia is (képünkön). 

Beszámolónkat a 9. 
oldalon olvashatják

A magyar 
kultúra 
napja 

A magyar 
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Havashalom utca 43.

Műszaki Ügyosztály

»Legújabb sorozatunkban az Önkormányzat irodáit ismerhe-
tik meg olvasóink. Először a Műszaki Ügyosztály mutatkozik 
be, amelynek három irodája – az Intézményfejlesztési, a Ke-

rületfejlesztési és Üzemeltetési, illetve a Környezetvédelmi – felel 
a Kertváros fontosabb beruházásaiért és a fejlesztésekért. A sok-
rétű feladatokat ellátó kollégák izgalmas és kreatív munkájáról 
Baranyai Zsolt ügyosztályvezetővel beszélgettünk.

– Mi az, ami összeköti ezt a három irodát?
– Mind a három fejlesztéssel foglalkozik. A Kaczur 
Ilona vezette Intézményfejlesztési Iroda az önkor-
mányzati épületek felújításával, bővítésével, illetve 
az új önkormányzati tulajdonú középületek és in-
tézmények építésével (legyen az uszoda, iskola, óvo-
da, orvosi rendelő vagy színház) foglalkozik. Ezek 
a magasépítéshez tartozó feladatok. A Kerületfej-
lesztési és Üzemeltetési Iroda – amelynek Pappné 
Furdan Mária a vezetője – a mélyépítési munkákat 
és azok fejlesztését végzi. Idetartozik a járdák és az 
utak javítása, az utcák szilárd burkolatának előké-
szítése és kiviteleztetése, a csatornák építése, vala-
mint a felszíni vízelvezetés megoldása is. Ezen kívül 
a közművek fejlesztése, illetve a városüzemeltetési 
feladatok ellátása, mint például a kátyúk folyama-
tos figyelemmel kísérése és azok kijavíttatása. A 
harmadik a Jármay Katalin vezette Környezetvédel-
mi Iroda. Ez a zöldfelületek létrehozásáért és fenn-
tartásáért, a fasorok gondozásáért és megújításáért, 
valamint az ezekkel kapcsolatos összes egyéb feladat 
ellátásáért felel. A többi között hozzájuk tartozik 
a játszóterek építése is, amelyek – a fiatal és lelkes 
tájépítész csapatnak köszönhetően – elnyerték a 
kerületiek tetszését. Ezeken kívül minden évben 
ők készítik el a kerület környezetállapot-jelentését 
is, ami a zöldfelület mértékétől a levegőminőségig 
számtalan dolgot vizsgál, és ez teszi lehetővé a vál-
tozások kiértékelését.

– A három iroda számos esetben bizonyította már, 
hogy sikerrel tud együttműködni.

– Ez pontosan így van. A nagyobb fejlesztések 
során szükség is van az együttműködésre, amelyre 
számos kitűnő, már elkészült példát láthatunk ke-
rületszerte, de idén is lesznek olyan beruházások, 
ahol közös erővel fogunk dolgozni. 

– A közelmúlt fejlesztései közül melyekre a legbüsz-
kébb?

– A tavalyi év legfontosabb és legnagyobb fej-
lesztése minden bizonnyal 
a Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő termének fel-
újítása volt. A kifejezetten 
sokoldalú beruházás során 
a régi, elavult termet sike-
rült egy európai színvonalú, 
többfunkciós térré átalakí-
tani. A teljes átépítés során 
nyitottunk egy új, oldal-
só kerti bejáratot, így már 
nemcsak a főépületen ke-
resztül lehet megközelíteni 
a helyiségeket. A lepusztult 
belső udvart is felújítottuk, 

és egy olyan kertet hoztunk létre, ahol szép, rende-
zett, növényekkel teli háttér előtt végre esküvőhöz 
méltó képek készülhetnek. Az egész terem sokkal 
világosabb lett, bent ülve is látható a gyönyörű kert, 
az ott lévő épületek oldalát pedig befuttattuk zöld 
növényekkel. Külön öröm számomra, hogy az új 
belső kert egésze, valamint a csobogó is elnyerte a 
tetszését az itt dolgozóknak és a kerületi polgárok-
nak egyaránt. Ezen felül lehetőséget kaptunk arra, 
hogy egy képzőművészt is bevonjunk a munkába, 
így Őry Annamária festményei még egyedibbé és 
barátságosabbá teszik a nagytermet, illetve az elő-
csarnokot. A kert locsolását pedig a földbe süly-
lyesztett csapadékvíz-tárolókból oldjuk meg, ezzel 
is hangsúlyozva a fenntarthatóság és a környezetvé-
delem fontosságát. Ritka, hogy egy felújítás során 
ilyen jól együtt tudjon dolgozni építész, belsőépí-
tész, képzőművész, sőt még a kerttervező is.

– Mi okozza a legnagyobb kihívást az Ügyosztály 
számára?

– Komoly "fejfájást" csupán a bürokrácia útvesz-
tői okoznak, de ezt olyan szükséges rosszként kezel-
jük, amelyről tudjuk, hogy a fejlődéshez elenged-
hetetlen. Nagy segítség számunkra azonban, hogy 
Kovács Péter polgármester egy összeszokott csapat-
tal dolgozik együtt: az Önkormányzat jó műszaki, 
pénzügyi, jogi és pályázatírásért felelős szakemberei 
révén gyakran részt veszünk pályázatokon, és azo-
kon sokszor tudunk támogatást szerezni. Ezért, és 
a vezetés elkötelezettsége miatt sok más kerülethez 
képest jobban és gyorsabban tudunk fejlődni. 

– Milyen beruházásokra készülnek idén?
– A legnagyobb az idén száz éves Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola teljes felújítása lesz, amelynek 
során egy, részben a föld alá süllyesztett tornate-
remmel, az eddig hiányzó zsibongó területtel és az 
egyik oldalszárny meghosszabbításával is bővítjük 
az intézményt. Ott újabb termek és egy pinceszín-
ház is helyet kap majd, de az iskola akadálymentesí-

tését is megvaló-
sítjuk, ugyanis a 
többi között egy 
felvonót építünk. 
Különösen nehéz 

dolgunk volt a tervezés során, hiszen az épület nem 
iskolának készült, hanem eredetileg Rákosszentmi-
hály községháza volt. Éppen ezért az amúgy is kicsi 
udvaron már az új épületrészek elhelyezése sem volt 
egyszerű, viszont az új tornaterem tetején kialakí-
tott, az emeleti folyosóról megközelíthető tetőkert-
tel pótolni tudjuk a lent elvesztett zöldet. Természe-
tesen kifejezetten figyelünk a biztonságra, így egy 
két méter magas, azt körülvevő zöldfal akadályozza 
majd meg a baleseteket. Az udvaron pedig felújí-
tott sportpálya és futópálya is helyet kap, illetve a 
Hősök terét is igyekszünk úgy alakítani, hogy az 
szervesen kapcsolódjon az iskola mindennapi életé-
hez. Mindezek több mint félmilliárdos beruházási 
költséget jelentenek a parkolók és a közterület teljes 
megújításával együtt. A célunk az, hogy a nyár ele-
jén elkezdődő munkálatokkal a patinás épület utcai 
homlokzatát az eredeti állapotába állítsuk vissza, 
míg belülről modernizáljuk.

– Milyen fejlesztések várhatók még 2015-ben?
– A Hivatal épületét is idén fogjuk megújítani, 

amelynek során a régi és elavult irodák rekonst-
rukciója mellett a folyosói álmennyezetek és vilá-
gítótestek cseréjét is elvégezzük, de ezeken kívül 
szobánként szabályozható klímaberendezéseket is 
kapnak a helyiségek. Mivel a nyári hőségben oly-
kor 35-38 fokban kellett dolgozniuk a köztisztvise-
lőknek, ezért ez utóbbi beruházás már kifejezetten 
szükségessé vált. Szándékaink szerint a munkálatok 
tavasszal kezdődnek el, de közben folyamatos lesz az 
ügyfélfogadás is. Az „Egy iskola-egy óvoda” felújítá-
si program keretében megújul még a Farkashalom 
utcai óvoda, a megszépülő „Egy háziorvosi rendelő” 
pedig az árpádföldi Délceg utcai intézmény lesz. 
Ezen kívül az Erzsébetliget több fejlesztés színhelye 
is lesz 2015-ben, hiszen az uszoda élményfürdőjé-
nek ősszel kezdődő bővítése mellett már javában fo-
lyik az egykori tiszti étterem épületének felújítása, 
amelyben a kerületi vívók, birkózók és szumósok 
edzőtermei kapnak helyet. Mindezek mellett pedig 
tervezzük az Erzsébetligeti Színház kisebb belső fel-
újítását, illetve az épület előtt egy szabadtéri szín-
pad kialakítását is.

» Kellner Gergely

Az intézmény baloldali szárnyának bővítése 
és a tornaterem udvari beépítésének látványterve

A Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola jelenlegi homlokzata
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Kedves 
      Olvasó!

A farsangi időszakban a szürke, bo-
rús hétköznapokba a színpompás 
maskarák varázsolnak vidámságot. A 
bálok és jelmezes felvonulások célja 
pedig nem más, mint hogy az embe-
rek közösségben, jókedvűen és fel-
szabadultan múlassák az időt. Az ősi 
magyar kultúrának ez is épp úgy ré-
sze, mint a vers, hiszen Mohácson év-
századok óta a busójárás keretében 
igyekeznek elűzni a telet, de persze 
szűkebb pátriánkban, a Kertvárosban 
is vannak hagyományai a különféle 
báloknak. Ha pedig már költészetről 
esett szó, én először mindig Adyhoz 
fordulok, aki nemcsak forradalmár 
és szerelmes, hanem víg poéta is tu-
dott lenni. Lássuk hát, ő mit gondolt 
az álarcos alakoskodásról: „Minden 
móka. S egye fene, Kit búsítnak csal-
fa gondok. Így van ez jól. Hunniában 
Farsangolnak az istenek s a bolon-
dok. Hunniának fáj a tréfa? Kedves 
ország, sohse fájjon, Éljen, éljen a 
bolondság. Farsang van most, nagy 
farsang a Duna-tájon.”

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
A Közművelődési Minőség Díjat az a kimagasló tel-
jesítményt nyújtó közművelődési szervezet kaphat-
ja meg, amely rendelkezik a Minősített Közműve-
lődési Intézmény címmel, ezt pedig már 2013-ban 
kiérdemelte az Erzsébetligeti Színház. A kitüntetést 
évente mindössze egy intézmény kaphatja meg, a 

kerület kulturális központja pedig harma-
dikként részesült ebben az elismerésben. 
A pályázat során a legszigorúbb szakmai 
követelményeknek kell megfelelni, ame-
lyek keretében vizsgálják az intézmény 
teljes működését, annak vezetését, a 
stratégiai tervezést, a munkatársak tevé-
kenységét, a partnerkapcsolatokat és a 
programok látogatókra gyakorolt hatását, 
valamint az elért eredményeket is. 

Hogy a Corvin Művelődési Háznak mi a titka? 
Valószínűleg az, hogy „Több, mint helyszín.” Hogy 
ez mit jelent? Erről leginkább az a több száz óvodás 
és iskoláskorú gyerek tudna mesélni, aki rendsze-
resen részt vesz a Liget Táncakadémia, a Mazotti 

Fitness, a Jamland vagy a többi tanfolyam foglal-
kozásain, esetleg szüleivel együtt ellátogat a Ligeti 
Baba Klub rendezvényeire. De nyilatkozhatnának 
azok a kultúrát szerető fiatalok és felnőttek, akik 
rendszeres látogatói az itteni koncerteknek, szín-
házi előadásoknak vagy a Liget Mozinak, de meg-
kérdezhetnénk azokat a nyugdíjasokat is, akik ide 

járnak kártyázni vagy táncolni. 
Szabó Csilla büszke arra, hogy az elmúlt 

évek munkájának gyümölcse beérett, a „Gyere 
inkább mihozzánk!” szlogen pedig már régóta 
nemcsak a kerület lakóinak kultúrakedvelő 
sokaságát csalogatja az Erzsébetligetbe. Az 
igazgató szerint ez a szakmai elismerés arra 
ösztönzi őt és a munkatársakat, hogy ezután 
is naprakészen és még gyorsabban alkalmaz-
kodjanak modern világunk kihívásaihoz, amit 
csak egyediséggel, kreativitással és újszerűség-
gel lehet sikerre vinni. 

– Szeretném megköszönni látogatóinknak és az 
együttműködő partnereinknek, hogy bennünket 
választanak, és ötleteikkel, illetve folyamatos 
visszajelzéseikkel segítik munkánkat. Azt val-

lom, hogy egy kultúrával és 
közművelődéssel foglalkozó 
intézmény szerepét, céljait és 
feladatait az a hely határoz-
za meg, ahol működik. Sze-
rencsések vagyunk, hogy itt 
élünk és dolgozunk a XVI. 
kerületben, mert nálunk, a 
Kertvárosban mindez adott. 
Mi itt vagyunk otthon. Vé-
gül, de nem utolsósorban 
hálás vagyok a rendezvény-
szervező és technikus kollégá-
imnak, akik programjaink 
hátterét biztosítják, ugyan-
akkor elismerés és köszönet 
illeti a többi munkatársa-

mat is, akik mindennapi munkájukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Corvin Művelődési Ház híre túllépje a 
kerület határait, hiszen most már országos szinten is 
példamutatók lettünk. Köszönöm mindenkinek!

» Sz. R. Zs.

Erzsébetligeti Színház 
– minőség a kultúrában

A FŐKÉTÜSZ februárban az alábbi közterületeken tervezi az ellenőrzést:
XVI. kerület – 1. Körzet: Csömöri út, Rákospalotai határút, Thököly utca, Bercsényi utca,

Zrínyi Ilona utca, Bács utca, Szepesi utca, Rigó utca, Baross utca.
XVI. kerület – 2. Körzet: Baross utca, Gusztáv utca, Szilágyi Dezső utca, Tűlevél utca, Petőfi utca,
Ferenc utca, Csallóközi utca, Jókai Mór utca, Mályvarózsa utca, Ránki utca, Aldebrő utca, Enikő 

utca, Garat utca, Tabódy Ida tér, Villő utca, Gumó utca, Lándzsa 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, in-
gyenes szolgáltatást is. Akik ugyanis regisztrálnak a www.kemenysepro.hu 
oldalon – ahol további hasznos 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 tár-
saság 3 nappal a vizsgálat előtt sms-ben megerősít.
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Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Antalóczy Csaba
»A 26 éves képviselő az Ikarus atlétájaként, és fiatalok-

nak rendezett sportesemények szervezőjeként is bizo-
nyította már elkötelezettségét a XVI. kerület iránt. Ár-

pádföld képviselőjeként jelenleg a Köznevelési, Ifjúság- és 
Gyermekvédelmi Bizottság, illetve a Kulturális és Sport Bi-
zottság tagjaként dolgozik a kertvárosiakért.

– Milyen végzettséggel rendelkezik?
– A Testnevelési Főiskolán (TF) 
sportszervezőként végeztem, és je-
lenleg a BVSC-nél ugyanebben a 
munkakörben dolgozom. A TF után 
azonban még egy méhész tanfolyamot 
is elvégeztem, ugyanis nagyapám is 
méhészkedett, majd édesapám vitte 
tovább ezt a családi hagyományt, amit 
idővel én is szeretnék folytatni. 

– Mi az, ami a XVI. kerülethez köti?
– Az egész gyerekkorom, hiszen 

mindössze kilencéves voltam, amikor 
a családommal a XIII. kerületből, a 
város zajától menekülve a Kertváros-
ba költöztünk. Az alapfokú tanulmá-
nyaimat is az itteni Táncsics Mihály 
Általános Iskola és Gimnáziumban 
fejeztem be, ahol ifjabb Tomhauser 
István – aki már akkor testnevelőként 
dolgozott az intézményben – csaloga-
tott le az Ikarus atlétáihoz. Ezután 13 
évig sportoltam napi rendszerességgel 
versenyszerűen, és rövidtávfutóként 
100 és 200 méteren korosztályos 
bajnok, válogatott, illetve világ- és 
Európa-bajnokságon résztvevő is 
voltam. Az Ikarus BSE-ben eltöltött 
időszak egy felejthetetlen korszak 
volt, ugyanis az ottani remek közös-
ség számtalan mesés percet és igaz ba-
rátságokat adott. Hálás vagyok tehát 

az Egyesületnek és az edzőimnek is 
az élményekért, amelyek végig fogják 
kísérni az életem. 

– A testmozgás tehát mindig is fon-
tos szerepet kapott az életében, de miért 
tartja lényegesnek a sportot?

– Mottómat Ernest Hemingway-
től kölcsönöztem: „A sport megtanít 
becsületesen győzni vagy emelt fővel 
veszíteni. A sport tehát mindenre 
megtanít.” Ez valóban így van, hi-
szen az elvégzett munka az életben 
és a sportban is mindig meghozza a 
gyümölcsét. Amire pedig ezen felül 
engem személy szerint is megtanított, 
az az, hogy soha és semmilyen körül-
mények között nem szabad feladni az 
álmainkat.

– Képviselőként ez a terület hogyan 
jelenik meg a munkájában?

– Szerencsésnek tartom magam ami-
att, hogy a szakmám és a munkám 
egyben a hobbim is. Nincs ez másként 
a Képviselő-testületben sem, ugyanis 
a Horváth János vezette Kulturális és 
Sport Bizottság tagjaként figyelem-
mel kísérhetem a helyi sportéletet, 
valamint tevékenyen részt is vehetek 
annak fejlesztésében, támogatásában. 
Ennek a bizottságnak a működése nem 
újdonság a számomra, hiszen 2010-től 
külsős tagként már részt vettem az itt 
folyó szakmai munkában, és akkor al-
kottuk meg a XVI. Kerület Sporttehet-
sége ösztöndíj-pályázatot is.

– Korábban milyen  módon vett részt 
a közéletben?

– A Fiatalok a Kertvárosért Egye-
sület tagjaként segítettem különböző 
sportesemények szervezésében. Az 
egyik futballtornánkon az Aranycsa-
pat utoljára eltávozott legendáját, 
Buzánszky Jenőt is vendégül láthat-
tuk, sőt egy vándordíjat is elneveztünk 
róla. Emellett a Kertvárosi Bringajár-
őr keretében a kerületi kerékpáros 
civilekkel is tartottam a kapcsolatot, 
és javaslataikat mind a mai napig tol-
mácsolom az Önkormányzat felé. A 
Szilas-patak menti kerékpárúttal és az 
Újszász utcai kerékpársávval kapcso-
latban is közvetítő szerepet vállaltam, 
és büszkén mondhatom, hogy ezek a 
beruházások is nagyon jól sikerültek.

– Miért választotta a politikai pályát?
– Részemről nem volt tervezett lépés, 

de persze mindig érdekelt a politika, il-
letve a helyi ügyeket is mindig fontos-
nak tartottam, 17 évesen ezért léptem 
be a helyi Fidelitasba. A választás előtt 
egy évvel keresett meg Kovács Péter 
polgármester, és kért meg arra, hogy 
a visszavonuló dr. Varga János helyett 
mérettessem meg magam. Akkor ez a 
felkérés nagyon váratlanul ért, de örül-
tem, és végül igent mondtam. Egyéb-
ként nem kedvelem a politikus kifeje-
zést, helyette sokkal jobban szeretem a 
képviselő elnevezést, ami érthetőbbé 
teszi, és jobban is jellemzi a mi hivatá-
sunkat. A döntést természetesen nem 
bántam meg, sőt örülök, hogy részt 
vállalhatok a lakóhelyünk fejlődéséért 
folytatott munkából.

– Kik segítették a felkészülésben?
– Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy 

jelöltként indulok a választáson, ak-
kor természetesen dr. Varga János 
és Weyde Gyula is nagy segítségem-
re volt. Korábban mindketten az 
árpádföldiek megválasztott képvise-
lői voltak, és mindkettőjükkel meg 
voltak elégedve a polgárok, úgyhogy 
nagyon sokra tartottam a tanácsai-
kat, és mind a mai napig folyamatos 
kapcsolatban vagyok velük. Véle-
ményük szerint a képviselői munka 
lényege a szorgalom, az alázat, de a 
legfontosabb az, hogy élő kapcsolat 
alakuljon ki a lakók és a képviselő-
jük között. Mindezeket figyelembe 
véve láttam munkához én is, és éppen 
ezért kifejezetten fontosnak tartom 
az árpádföldiek véleményét. Ennek 
érdekében a fogadóórámat minden 
hónap első csütörtökén 17.00 órától 
18:30-ig tartom az Arany János Álta-
lános Iskolában, de persze telefonon 
és e-mailben is elérhetnek a helyiek.

– Milyen újításokat tervez Árpádföl-
dön?

– Tóth Ilona szülőházának történel-
mi emlékhellyé való alakítása – amely 
az Önkormányzat tervei szerint 2016. 
október 23-ára el fog készülni – egy 
fontos lépés lesz a településrészünk 
fejlődésében. Az új lakóparkoknál 
pedig nagyon hiányzik egy élelmiszer-
bolt. Azért fogok dolgozni, hogy ez a 
közeljövőben megépüljön. Mindezek 
mellett a kis posta épületének felújí-
tása, az Arany János iskola udvarának 
fejlesztése, a Délceg utcai orvosi ren-
delő rekonstrukciója, illetve a Szlovák 
út, Rákosi út csomópontjának rende-
zése is hamarosan elkezdődik. Árpád-
föld sportolási lehetőségeinek bőví-
tése is a céljaim között szerepel, de a 
járdák felújítása is fontos a számomra. 

» Kellner Gergely

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.

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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– A programot még 2014 őszén indította el az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság, mivel a felmérések 
szerint az illegális szerek kipróbálása és használata 
is jelentős mértékben növekedett a fiatalkorúak 
körében. Ráadásul a dizájner drogok megjelenése 
ennél a korcsoportnál tovább növeli a veszélyeket. 
Éppen ezért a fiatalokon kívül másik kiemelt cél-
csoportunk a 12-18 éves gyerekeket nevelő szülők, 
akiknek évente legalább egyszer személyes tanács-
adáson nyújtunk széleskörű, reális képet a kábító-
szer-fogyasztás jogi kockázatairól, és a probléma 
egészéről. A program diákokat érintő részében pe-
dig interaktív módszerekkel szembesítjük a fiatalo-
kat a rossz döntéseik következményeivel, szituációs 
játékok során tanítjuk meg őket nemet mondani, 
de a foglalkozások során büntetőjogi ismereteik szé-
lesítéséhez is hozzájárulunk. 

– A kábítószerek tekintetében sokszor még a foga-
lommal sincsenek tisztában az emberek. Milyen anya-
gokat nevezhetünk drognak, és milyen fajtái vannak?

– Orvosi szempontból minden olyan természetes 
vagy szintetikus anyag drog, amely a szervezetbe 
juttatva kellemes érzést, félálomszerű, bódult álla-
potot, túlérzékenységet, érzéki csalódásokat okoz, 
és tartós használata függőséghez vezet. A kábítószer 
kifejezés pedig már büntetőjogi kategória, amely-

nek stimuláns, depresszáns, hallucinogén és atípu-
sos kábítószer kategóriái vannak.

– Melyek manapság a fiatalokra nézve a legveszé-
lyesebb szerek?

– Egyértelműen a dizájner drogok, vagy más né-
ven pszichoaktív szerek tartoznak ide, hiszen ezek 
legfőbb veszélye éppen újszerűségükből és ismeret-
lenségükből ered. Senki sem tudja, hogy mi az ösz-
szetételük, milyen forrásból származnak, és milyen 
hatást fognak majd kiváltani a szervezetben. Hang-
súlyozom, hogy nemcsak a fogyasztó nem tudja, 
hanem a terjesztő sem, ezért ez egy orosz rulett, 
amelynek a vége tragédia is lehet.

– Mi a kábítószer-fogyasztás és az ahhoz kapcsolódó 
magatartásformák büntetőjogi szankciója?

– Leegyszerűsítve: aki kábítószert fogyaszt, illet-
ve kábítószert fogyasztás céljából megvásárol, vagy 
tart, az vétséget követ el, és két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

– A drogozás hátterében lelki okok is lehetnek. Ha 
szükséges, akkor pszichológiai segítséget is ajánl az 
érintetteknek?

– Természetesen igen, hiszen bár a pszichológiai 
segítségnyújtás már nem a mi feladatunk, viszont 
minden indokolt esetben tájékoztatjuk a szülőket 
és a pedagógusokat a segítségnyújtó intézmények, 

Rendőri segítség már a szülőknek is

Drog nélkül az egészséges felnőttkorért
»Új országos bűnmegelőzési programot 

indított a rendőrség, amely a fiatalok ká-
bítószer-fogyasztásának visszaszorítását 

tűzte ki céljául. A kezdeményezés érdekessé-
ge, hogy az ifjúságnak szóló, hagyományos 
drogprevenciós előadásokon túl a szülőknek 
is kiemelt segítséget nyújtanak a témában. 
„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzé-
sében” elnevezésű program részleteiről 
Szűcsi Gábor rendőr főhadnagyot, a kerület 
drogprevenciós tanácsadóját kérdeztük.

illetve szervezetek elérhetőségeiről. Azt azonban ki 
kell hangsúlyozni, hogy a drogfogyasztás elleni küz-
delem legfontosabb állomása maga a család, ahol, 
ha kellőképpen figyelnek, már a kezdet kezdetén 
észre lehet venni azt, hogy a gyerek milyen hiányt 
kíván orvosolni egy adott szerrel. Az őszinte beszél-
getések, a közös programok és a megfelelő példakép 
a drogok legfőbb ellenszerei.

– Tehát nem elég csak információt nyújtani, hanem 
értéket és pozitív alternatívát is kell közvetíteni a fi-
ataloknak. A sport és az egészséges életmód is lehet jó 
alternatíva?

– Természetesen. A sport sok sikerélménnyel, ba-
ráti kapcsolatokkal és valós célokkal ajándékozza 
meg a fiatalokat, ahogy a művészetek, a zene vagy 
bármilyen alkotó tevekénység, amelyben a gyerek 
megtalálja önmagát, tapasztal, és ahol lehetősége 
van felismerni saját kreativitását. A hangsúly az ak-
tív tevékenységen van, ami mellé már be sem fér-
het a drog. A „Legyen a sport a szenvedélyed”, a 
„Legyen a művészet a szenvedélyed”, vagy „A dal 
a tied” című programok éppen ezeket az előnyö-
ket aknázzák ki. Továbbá minden esetben arra kell 
törekedni, hogy ne a tiltás legyen az elsődleges, ha-
nem az iránymutatás, a pozitív tudatformálás, az 
értékteremtés és a példamutatás.

» Kellner Gergely

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a 
lakosság súlyos ipari balesetek elleni magas fokú 
védelme és Európai uniós kötelezettségeinek vég-
rehajtása érdekében 2006 óta az ország több ré-
szén a veszélyes ipari üzemek környezetében Mo-
nitoring és Lakossági Riasztó Rendszert (MoLaRi) 
telepített. Ez egy esetleges katasztrófa bekövetke-
zésekor az esemény jelzésén felül a követendő ma-
gatartási szabályokról és a fontosabb tudnivalók-
ról (közlekedési rend, ellenőrzés, egyéni védelem) 
képes informálni az érintett lakosságot. A 
XVI. kerületben működő EGIS Gyógy-
szergyár Zrt. miatt lakóhelyünkön 15 ri-
asztó-tájékoztató végpont található. 

Annak érdekében, hogy a lakosság ri-
asztása és tájékoztatása megfelelő legyen, 
a rendszer részét képező szirénákat havi 
rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó 
végpontok próbája minden hónap első 
hétfőjén zajlik, kivételt képeznek azok a 
napok, amikor erre az időpontra nemzeti, 
egyházi vagy hivatalos ünnep esik, ebben 
az esetben a próbák időpontja a soron kö-
vetkező hétfő. 

A csökkentett, illetve hangos üzemű szirénapró-
bák alkalmával körülbelül 10 perc időtartamban 
hangképeket és „élőbeszédet” sugároznak a vég-
pontokon keresztül. A havi szirénapróbák alkal-
mával a lakosságnak teendője nincs.

A CSöKKEnTETT ÜZEmű (morgATó) 
próbánál a következő szöveg, illetve jelzés 
hangzik el: „Figyelem, ez próba! Figyelem, ez 
próba! Most a csökkentett üzemű próba jelét 

hallják! A szöveges rész elhangzása után 
azonnal következik a „Morgatópróba” sziré-
najelzés sugárzása. Az ennek során alkalma-
zott jelzés első részében rövid ideig (6 másod-
perces időtartamban) mély tónusú, felfutó 
hangjelzés szól, majd a jel lefutása következik.
Ezután egy újabb szöveges rész jön: „A pró-
bának vége,  a próbának vége!”
A HAngoS ÜZEmű (TEljES Körű) 
próbánál a következő szöveg, illetve 
jelzés hangzik el: „Figyelem, ez próba! Fi-
gyelem, ez próba! Most a katasztrófariadó 
jelzését hallják.” A szöveges rész elhangzása 
után azonnal következik a „Katasztrófari-

adó” szirénajelzés kiadása, vagyis egy két percig 
tartó, váltakozó hangmagasságú, mélyebb tónusú 
(üvöltő) hang.
Ezután egy újabb szöveges rész jön: „Figyelem, 
ez próba! Figyelem, ez próba! Most a veszély 
elmúlt jelzést hallják” A szöveges rész elhang-
zása után azonnal következik a „Veszély elmúlt” 
szirénajelzés kiadása, vagyis egy kétszer fél percig 
tartó, fél perces szünettel megszakított, egyenletes 
hangjelzés.
A szirénajelzés elhangzása után azonnal következik 
a szöveges rész: „A próbának vége! A próbának 
vége! A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak 
teendője nincs. Ez a rendszer próbája.”
Valós riasztás esetén a szirénarendszeren sugár-
zott szövegben nEm szerepel a „Figyelem, ez 
próba” kifejezés! Ilyenkor a sziréna megszóla-
lását követően be kell tartani az elhangzó ma-
gatartási normákat, valamint figyelemmel kell 
kísérni a katasztrófavédelem médiumokban 
közzétett közleményeit.
A molari következő ellenőrzése február 
2-án 11.00 órakor lesz a Csökkentett üzemű 
(morgató) próba jelzéssel. 

Azok a XVI. kerületiek, akik segítségre 
szorulnak, személyesen, telefonon és elektroni-
kus levélben is fordulhatnak Szűcsi Gáborhoz, 

aki minden hónap első hétfőjén 
a Szerb Antal Gimnáziumban 

16.00 és 17.00 óra között tart fogadóórát, 
telefonon minden hónap első és harmadik 

hétfőjén 14.00 és 15.00 óra között 
a 400-1814/5-ös melléken várja a hívásokat, 

illetve a drogprevencio.16rk@budapest.police.hu 
e-mail címre folyamatosan írhatnak 

levelet számára.
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Lényeges tudnivaló, hogy a családi adókedvez-
mény már nemcsak az adóban, hanem a járulékok-
ban is érvényesíthető. A kedvezményezett eltartottak 
számánál pedig a gyermekek mellett a 90 napon túli 
várandósság alapján már a magzatot is figyelembe 
kell venni. A családi adókedvezményt a házastársak 
együtt vagy közülük a kereső veheti igénybe. A gya-
korlatban a többet kereső házastárs veszi igénybe, 
és év végén a fennmaradó összeget a másik igényli 
vissza az adóbevallásban. A kedvezmény akkor nem 
vész el, ha a család jövedelme legalább akkora, mint 
a nekik járó adóalap-kedvezmény. 

Egy és két eltartott esetén gyermekenként havon-
ta 62 500 forinttal (nettó 10 000 forint) csökkent-
hető az összevont adóalap vagy adóelőleg, három 
gyermek esetén mindez gyermekenként 206 250 
forintot (nettó 33 000 forint) jelent.
Példával szemléltetve: 
adóalap havi bruttó 250 000 forint jövedelem és két 
gyermek esetén: 250 000 x 12 = 3 000 000 forint
• Családos adókedvezmény:  62 500 x 2 x 12 =  
1 500 000 forint
• Adóalap: 3 000 000 - 1 500 000 = 1 500 000 
forint
• Éves személyi jövedelemadó: 1 500 000 x 0,16 = 
240 000 forint
• Havi személyi jövedelemadó: 240 000 : 12 =  
20 000 forint (ez a családi adókedvezmény nélkül 
40 000 forint lenne).

A családi adókedvezményt a GYED és a CSED 
után is igénybe lehet venni, amelyről következő szá-
munkban írunk részletesen. 

Családi pótlékra, tehát nevelési ellátás-
ra vagy iskoláztatási támogatásra jogosult 
a vér szerinti szülő, az örökbe fogadó szülő, a neve-
lőszülő, a hivatásos nevelőszülő, az a személy, aki a 
saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kíván-
ja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamat-
ban van, a gyám, a szülővel együtt élő házastárs, a 
szociális intézmény, a gyermekvédelmi intézmény 
vezetője, vagy az a személy, akinél a gyermeket el-
helyezték, a saját jogon nevelési ellátásra jogosult, a 
súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg személy az 
iskoláztatási támogatás jogosultságának megszűné-
se után, illetve a saját jogon iskolalátogatásra jogo-
sult személy, aki tanul, és mindkét szülője elhunyt, 
akinek vele közös háztartásban élő szülője elhunyt, 
valamint akinek a gyámsága a nagykorúvá válása 
miatt megszűnt.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankö-
telezetté válása évének október 31-éig jár az ellá-
tásra jogosultnak. (A Nemzeti Köznevelésről szóló 
tv. rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé 
válik.) 

Az iskoláztatási támogatás (6-20 éves korig jár) 
a gyermek tankötelessé válása évének november 
1-jétől, a tankötelezettség teljes időtartalmára, 
valamint a tankötelezettség megszűnését követően 
közoktatási intézményben tanulmányokat folyta-
tó gyermekre tekintettel annak a tanévnek utolsó 
napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, 
sajátos nevelési igényűek esetén a 23. életévét be-
tölti.

A családi pótlék – amit a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságánál lehet igényelni – összege 
2015-ben:
• Egy gyermekes család esetén: 12 200 forint/hó
• Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13 700 
forint/hó
• Két gyermekes család esetén (gyermekenként): 13 
300 forint/hó
• Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyerme-
kenként): 14 800 forint/hó
• Három vagy többgyermekes család esetén (gyer-
mekenként): 16 000 forint/hó
• Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló 
esetén (gyermekenként): 17 000 forint/hó
• Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer-
mek esetén: 23 300 forint/hó
• Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer-
meket egyedül nevelő esetén: 25 900 forint/hó. 

Hogy a családban maradjon...

»Új cikksorozatunkban a kisgyermekes szülőknek 
szeretnénk segítséget nyújtani, ezért összegyűjtöt-
tük a nekik járó támogatásokat. Először a mindenki 

által igénybe vehető családi adókedvezményről és a csa-
ládi pótlékról írunk bővebben.

Az úgynevezett termékbemutatókat szervező 
cégek manapság főként az időseket keresik meg 
ajánlataikkal, és egy ingyenes ebédet, kirándulást 
vagy ajándékokat ígérve olyan árucikkeket kíván-
nak számukra értékesíteni, amelyekre igazán nincs 
is szükségük, vagy jóval áron felül próbálják rásóz-
ni azokat a hiszékeny nyugdíjasokra.

A termékbemutatókra, illetve üzleten kívüli 
értékesítésekre vonatkozó jogszabályok 2014 
nyarától szigorodtak. A fogyasztó és a vállalko-
zások közötti szerződésekre vonatkozó 45/2014 
(II.26.) Korm. rendelet szerint a vállalkozásnak 
a szerződéskötést megelőzően szigorú tájékozta-
tási kötelezettsége van a fogyasztóval szemben, 
mint például a vállalkozás székhelyének és a 
levelezési címének közlése, valamint az eladási 

árról, a szállítási feltételekről, a költségekről, il-
letve az elállási jogról szóló részletes információk 
közlése.

Sajnos azonban sokszor az ilyen termékbemu-
tatón a vállalkozások üzletkötői olyan marketing 
technikával győzik meg az áruk gyógyhatásáról, 
majd beszélik rá a vásárlásra a hiszékeny jelenlévő-
ket, hogy azok képtelenek tudatos döntést hozni. 
Ki ne hallott volna már a csodatévő párnáról több 
tízezerért, az életfogytig tartó edénykészletről több 
százezerért, de árulnak itt még hintaszéket, ágyne-
műt, műszaki cikkeket és számtalan olyan holmit, 
amit a boltokban is megvásárolhatunk, természe-
tesen az itt kínált vételi ár töredékéért, de ami még 
lényegesebb, garanciával.

A legfontosabb tudnivaló hasonló esetekben te-

A paragrafusok útvesztőjében
A csodapaplan és a pulzáló 
mágnesbetét esete

»Legújabb rovatunkban dr. Kolyvek Antónia jogásszal, a Budapesti Békéltető Tes-
tület munkatársával barangolunk a jogszabályok között, és igyekszünk hasznos 
tanácsokat nyújtani közérdekű témákban. Először a napjainkban egyre divato-

sabb termékbemutatók témakörét térképezzük fel, rávilágítva néhány olyan esetre is, 
amelyek némi körültekintéssel elkerülhetők lettek volna. 

hát az, hogy ha egy termékbemutatón vásárolunk 
egy olyan árucikket, amit mégsem szeretnénk 
megtartani, akkor van lehetőségünk arra, hogy 
meggondoljuk magunkat. Egy termék vásárlása 
esetén ugyanis annak kézhezvételétől számított 
14 napon belül írásban elállhatunk a megkötött 
szerződéstől. Ha viszont szolgáltatásra kötöttünk 
szerződést, akkor a szerződéskötés napjától számí-
tott 14 napon belül élhetünk az elállási jogunkkal. 
Ebben az esetben a felek közötti szerződés meg-
szűnik, és a már teljesített szolgáltatások vissza-
járnak, vagyis az árucikket vissza kell adnunk, a 
vállalkozásnak pedig vissza kell fizetnie a vételárat, 
amit további 14 nap alatt tehet meg. Elállásra ki-
zárólag abban az esetben nincs lehetőségünk, ha 
a szolgáltatást már igénybe vettük vagy a termék 
megsérült, illetve használhatatlanná vált. 

A szakember tehát azt tanácsolja fiataloknak és 
időseknek egyaránt, hogy inkább kerüljék el a 
hasonló jellegű árubörzéket. Ha azonban mégis 
rábeszélnek bennünket valamilyen termék meg-
vásárlására, akkor otthon, tiszta fejjel gondoljuk 
át, hogy valóban szükségünk van-e rá, és ha nem, 
akkor határidőben éljünk a jogszabályban megha-
tározott elállási jogunkkal. Mivel a hasonló cégek 
fegyvere az átverés, ezért minden bizonnyal meg-
próbálnak majd meggyőzni bennünket arról, hogy 
az aláírt szerződésünk érvényes, a terméket pedig 
minden körülmények között ki kell fizetnünk. 
Ebben az esetben se dőljünk be nekik, inkább 
forduljunk jogi szakértőhöz!
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Mivel februárban még számítani lehet a vírusos felső 
légúti megbetegedések előfordulására, ezért kifeje-
zetten fontos, hogy a várandós kismamák is tudako-
zódjanak a nátha vagy az influenza megelőzésének 
lehetőségeiről, illetve a javasolt kezelési módokról. 
Annak ellenére, hogy a megfázás nem súlyos beteg-
ség, sőt panaszaival átlagos esetben fel sem szoktuk 
keresni az orvost – helyette öngyógyítással próbálko-
zunk –, a várandós vagy szoptató kismamáknak még 
az enyhe meghűlést is komolyabban kell venniük. 
Ilyenkor ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni azt a tényt, hogy értelmetlen, sőt ártalmas is az 
antibiotikumok szedése, továbbá még a számos vény 
nélkül kapható gyógyszer alkalmazása előtt is ki kell 
kérni az orvos és a védőnő tanácsát.

A legjobb természetesen, ha már a megelőzésre is 
nagy figyelmet fordítunk, így már a legelején gátat 
szabhatunk a náthát okozó kórokozóknak, amelyek 
cseppfertőzéssel, beszéddel, tüsszentéssel, köhögés-
sel kerülnek a levegőbe és terjednek, ráadásul kéz-
fogással, illetve a beteg által érintett tárgyak közös 
használatával is továbbadhatók. A téli hónapokban 
emellett különösen oda kell figyelni a személyes hi-
giéniára is. Biztos módszer sajnos nincs a nátha elke-
rülésére, éppen ezért az időjárásnak megfelelő meleg 

ruházat viselésére és a réteges öltözködésre is gondot 
kell fordítani. A megelőzéshez ugyanakkor hozzátar-
tozik saját immunrendszerünk karbantartása, ami 
kifejezetten fontos a hideg időben, amikor még egy 
egyszerű megfázás is hosszabban elhúzódhat, és ko-
molyabb szövődményekkel, orrmelléküreg-gyulla-
dással vagy tüdőgyulladással is járhat. Vitaminban 
gazdag étkezéssel, elegendő alvással és testmozgással 
– ami lehet várandós torna, egy egyszerű séta a park-
ban, vagy egy nordic walking-túra is – segíthetjük 
szervezetünket.

Fontos még, hogy a várandósság alatti megfázás 
esetében mindig előnyben kell részesíteni a bevált 
természetes gyógymódokat, és csak végső esetben 
nyúljunk a pirulákhoz. Alapvető, és egyben a leg-
jobb a megfázás ellen az ágynyugalom, valamint a 
sok pihenés, éppen ezért, ha a megfázás tüneteit ta-
pasztalja a kismama, tehát bágyadtnak érzi magát, 
vagy fáj a torka, esetleg még hőemelkedése is van, 
akkor maradjon otthon, hiszen így gyorsabban fel-
épül. Fontos, hogy frissen facsart gyümölcslevekkel, 
gyümölcsös vagy mézes teával biztosítsuk a kellő 
folyadékbevitelt is. A torokfájást mézzel vagy sós 
oldat öblögetésével lehet enyhíteni, míg a bedugult 
orra a tengervizes orrspray a megoldás, de termé-
szetesen nyugodtan lehet szopogatni mézes cukor-
kát vagy torokfertőtlenítő tablettát is. A szervezet 
C-vitamin szükséglete is megemelkedik ilyenkor, 
amit, ha lehet, szintén természetes forrásból, például 
csipkebogyó teával pótoljunk. Ha az anyukák nem 

tudnak kellőképpen változatosan étkezni, akkor a 
várandósoknak való multivitaminok szedése is aján-
lott. Mindezek mellett a szoba párásítása is jótékony 
hatású lehet. Abban az esetben pedig, ha enyhe láz 
is jelentkezik, segíthet a hűvös zuhany vagy valami-
lyen paracetamol tartalmú lázcsillapító készítmény 
is. Fontos kérdés azonban, hogy a várandósság mely 
szakaszában lesz náthás a kismama, ugyanis a mag-
zat számára különösen veszélyes, ha az első trimesz-
terben lázasodik be az anyuka. Ilyenkor feltétlenül 
fel kell keresni az orvost, ahogyan akkor is ajánlatos 
kikérni a szakemberek véleményét, ha valamilyen 
homeopátiás készítményt szeretnénk alkalmazni. 
A két-három napig is tartó magas láz megjelenése 
pedig már az influenzára utalhat, és természetesen 
ebben az esetben is rögtön orvoshoz kell fordulni. 
Sokan nem tudják, de ilyenkor – ha már megszüle-
tett a gyermek – a szoptatás nyugodtan folytatható. 
Ennek az az oka, hogy még a betegség alatt sem rom-
lik a tej minősége, sőt előnyös is ez a fajta anyatej a 
baba számára, hiszen vele olyan védőanyagokhoz jut 
hozzá, amelyeket a kismama szervezete a kórokozók 
ellen fejlesztett ki. Emellett a szoptatás ideje alatt is 
lehet gyógyszer-készítményeket szedni, de ezekkel 
kapcsolatban szintén az orvos tanácsát kell kérni. 
Egyébként pedig a várandósoknak is lehetőségük 
van arra, hogy influenzajárvány idején kérjék az ol-
tást a háziorvosuktól, ugyanis az sem a magzat, sem 
az anya egészségére nincs káros hatással.

» Kellner Gergely

A védőnő tanácsai 
A kismamák védelmében
»Most induló új sorozatunkban az apróságokkal kapcsolatos fontos és ak-

tuális kérdéseket járjuk körül. Először a várandós kismamák előtt álló téli 
betegségekkel, vagyis a megfázással és az influenzával foglalkozunk. A tü-

netek enyhítéséről, és a nélkülözhetetlen tudnivalókról Veresné László Zsuzsan-
na, a XVI. kerületi Védőnői szolgálat vezetőjének – aki tavaly kiérdemelte az „Év 
egészségügyi szakdolgozója”elismerést – segítségével tájékozódtunk.

XVI. kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt

---------------------------------------------------------------------------------
EGÉSZSÉGNAP 

 január 30., péntek 9-12 óráig
Ingyenes vércukor,- koleszterin és vérnyomásmérés.
Az Egészségnapot a Budapest Főváros XVI. Kerületi 

Önkormányzat támogatja.

JOGI TANÁCSADÁS
Február 4. és február 18., szerda 10-12 óráig

A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont egyeztetés szükséges. 
Az időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy 

a 403-5562-es telefonszámon lehet megbeszélni, 
illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

TÁPLÁLKOZÁSI SZAKTANÁCSADÁS
Február 11., szerda 10-12 óráig

Dietetikus válaszol a kérdésekre a helyes táplálkozással kapcsolatban.
Egyénre szabott diéták: 

cukor-, epe-, vese-, candida-, fekély-, bélbetegségek, 
liszt-, tej-, stb. érzékenység, immunhiány, változókor.

A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont egyeztetés szükséges. 
Az időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy 

a 403-5562-es telefonszámon lehet megbeszélni, 
illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

ajá
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Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

----------------------------------------------------------------------------------
A nótakör legközelebbi összejövetele február 11-én, szerdán 16 órakor 

lesz a szokott helyen: Rákosszentmihály, Civilek Háza, 
Rákosi út 71. (volt posta). 

Kossuth Eszter, a nótakör vezetője várja 
a nótázni szerető állandó és új tagokat.

ajá
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KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 
dr. Nemesszeghy György elnök, 06-30/897-7764

---------------------------------------------------------------------------------
Február 3-án 18.00 és 20.00 óra között tartjuk 

az idei első ingyenes foglalkozást 
a Veres Péter u. 27. szám alatti épület első emeleti nagytermében.

napirend: ivarmirigyek egészséges működését elősegítő gyógynövények, 
ismertető a „Növényi permetlevet készítők és használók baráti kör” tagdíj 

nélküli civil szerveződésről, beszámoló a január 10-i Országos 
KALOT Mozgalom közgyűléséről.

A tagok, akik a havi száz forint tagdíjat befizették, ingyen kapják meg 
a tananyagunk sokszorosított ismertetőjét. Azok a jelenlévők, akik nem 

tagok, ajándékba kaphatják ugyanezt, ha 200 forint 
adományt adnak a KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola terembérlési 

költségeinek fedezésére.

ajá
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ó
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»A Törley Szalon és a már egy éves Kertváro-
sunk Értékeiért Egyesület idei első közös rendez-
vényét január 17-én tartotta a Rácz Aladár Zene-

iskola koncerttermében. 
Az eseményen Szatmáry Kristóf, a kerület parlamenti képviselője 
mellett jelen volt dr. Horváth János, az Országgyűlés korelnöke is. 
R. Törley Mária köszöntője után dr. Szekér Nóra történész, művé-
szettörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a Rend-
szerváltás Történetét Kutató Intézet munkatársa emlékezett a köz-
elmúltban elhunyt Haas György íróra, az emigráns irodalom egyik 
jeles képviselőjére. Majd Szuper Géza, a kerületben élő jogász és 
gitárművész, valamint Sztankovits Béla gitárművész és Nagy Sán-
dor Endre, a fúvós hangszerek művésze adott nagysikerű koncertet. 
A zenei élmény után természetesen ezúttal is a gasztronómiának ju-
tott a főszerep, hiszen a Kertváros komolyzenét kedvelő közönsége 
most is házi készítésű finomságokból falatozhatott néhány pohár 
kiváló pezsgő társaságában.

Egy fantasztikus show premierjének lehetett szem- és 
fültanúja az Erzsébetligeti Színház közönsége január 17-
én, amikor a Neoton Familia Sztárjai mutatták 
be legújabb produkciójukat. A közel kétórás koncerten 
a jelenlévők együtt énekelték az együttessel az olyan slá-
gereket, mint a Nyár van, a Santa Maria vagy a Tini dal. 
A modern fény- és hangtechnikát vetített képek egészí-
tették ki, Csepregi Éva és művésztársai pedig ismét be-
bizonyították, hogy a fél évszázados jubileumát ünneplő 
zenekar még mindig képes zúzni 220 felett.

inkább az egyszerű szabásvonalak és a letisztult, 
már-már klasszikusnak nevezhető fazonok kerül-
nek előtérbe, míg a színeknél utat tört a piros szinte 
minden árnyalata, illetve ezek meglepő párosításai, 
mint például a piros-pink, a piros-rózsaszín vagy 
a piros-lila. Aki tehát bátrabb, nyugodt szívvel ve-
gyen fel egy piros alkalmi ruhát, mert a siker egé-
szen biztosan nem marad el!

A báli öltözködésben természetesen a hagyomá-
nyos fekete, arany és ezüst szín megmarad, de egy 
kicsit másként. A fekete ruhánk anya-
ga idén lehet fémes hatású, flitteres 
vagy éppen tollas. Nagy sikerünk 
lehet egy-egy műszőrme kiegé-
szítővel az ujj részen, nyaksál-
ként, esetleg prémtáskaként.  
Nagy divat a pöttyös mintájú 
anyag, amit a báli öltözéke-
ken a pöttyös tüll 
k iegész í tőknél 
találhatunk meg. 
Az alkalmi öltöz-
ködésben egyéb-
ként is főszerep 

jut a kiegészítőknek, vagyis a táskának, a sálnak és a 
cipőnek. Ha ugyanis egy nő tökéletes cipőben van, 
akkor az már fél siker. A dress code-ot, vagyis az ese-
ményen előírt viseletet pedig minden esetben érde-
mes követni.

Habár az uraknak könnyebb dolguk van, mint a 
hölgyeknek – már ami az öltözködést illeti –, még-
is azt tanácsoljuk, hogy ha lehet, ingük, nyakken-
dőjük vagy díszzsebkendőjük színében párjukéval 

harmonizáló öltözékben jelenjenek meg egy-egy 
rendezvényen, persze csak akkor, ha a 

dress code nem ír mást elő. Annak 
érdekében pedig, hogy a mulat-

ság valóban vidám szórakozás 
legyen, a hölgyeknek azt java-
soljuk, hogy inkább a barát-
nőikkel menjenek vásárolni. 
A legfontosabb viszont min-
dig az, hogy mindenki olyan 
alkalmi öltözéket válasszon, 
amelyben jól érzi magát, 
tükrözi az egyéniségét és nem 
feszeng benne. Még akkor is, 
ha az nem az utolsó divat sze-
rint való. 

» Sz. R. Zs.

Ismét eljött a farsangi mulatságok és a bálok ideje. 
Előbbi esetben egy jól megválasztott jelmezzel már 
nyert ügyünk van, az alkalmi rendezvények előtt 
azonban a legtöbben idegesen veszik nyakukba a 
várost, a bevásárlóközpontok tucat kínálata közt 
pedig több órányi utánajárással sem találják meg a 
megfelelő estélyi- vagy koktélruhát. 

Az idei báli trend színeiben és formáiban is né-
mileg eltér a korábbi évekhez képest. A formáknál 

Idén a piros a divat»Öltözködéssel kapcsolatos leg-
újabb rovatunkban szezonáli-
san igyekszünk tanácsot adni 

hölgyeknek és uraknak azzal kap-
csolatban, hogy mi s hogy illik. So-
kan ugyanis még a napjainkban már 
elterjedt „dress code” kifejezést sem 
ismerik, ezért könnyen alul- vagy túl-
öltözhetnek egy-egy rendezvényen. 
Sokszor persze a szervezők sem infor-
málják megfelelőképpen a meghívot-
takat, de ha néhány alapvető szabályt 
betartunk, egészen biztosan megfe-
lelő öltözéket választunk majd. Hogy 
mindez még könnyebben menjen, 
kertvárosi divattervezőnk, dr. Kolyvek 
Antónia lesz segítségünkre.

»„Az elegancia az egyetlen szép-
ség, amely soha nem fakul meg.” 

(Audrey Hepburn)

dr. Szekér Nóra

R. Törley Mária

dr. Horváth János
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A zenekedvelő felnőttek a Vodku zenekarral Cseh Tamásra emlékez-
hettek születésnapja évfordulóján, a gyerekeknek pedig Balázs János 
Junior Príma-díjas zongoraművész tartott ismertetőt a klasszikus ze-
néről, valamint annak alaphangszeréről, a zongoráról. 

A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én 
ünnepeljük annak emlékére, hogy – a kézirat ta-
núsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnuszt. A je-
les alkalomra az Erzsébetligeti Színház rendhagyó 
akciót hirdetett, és az újonnan beérkezett köny-
vekből (amelyek később a Ligeti Könyveskuckóba 
kerülnek) várat építettek, amelyre Szász József 
alpolgármester tűzte ki a művelődési ház emblé-
máját, valamint a Közművelődési Minőség Díj 
feliratot hordozó papírzászlót. Majd, hogy kedvet 
is csináljon az olvasáshoz, felolvasott egy részletet 
Békés Márta Iskolabolygó című kötetéből, amit 
ezután elhelyezett a vár fokán. 

»A magyar kultúra napja alkalmából idén is 
rendhagyó programkavalkáddal készült a 
most már Közművelődési Minőség Díjjal 

is rendelkező Erzsébetligeti Színház.

A III. Kertvárosi Tehetségkutató 
keretében a kultúra minden műfajából kap-
hattak ízelítőt az érdeklődők. A színházte-
remben előadott produkciókat a Barna István 
koreográfus, Ács Anikó önkormányzati képvi-
selő, a Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédel-
mi Bizottság elnöke, Rozgonyi Zoltán, Zugló 
alpolgármestere és Török Jolán, a Nemzeti 
Táncszínház alapítója, volt igazgatója által al-
kotott zsűri előtt mutathatták be a szereplők. 
A kevésbé helyigényes műsorszámokat pedig 
a Harmónia teremben Vaszta Pál rendez-
vényszervező, Paor Lilla előadóművész, dr. 
Környeiné Rátz Katalin önkormányzati kép-
viselő és Schur Alekszandr tárogatóművész 
bírálta el.

Az eredményhirdetéskor 
a zsűri elismeréssel szólt a 
gyerekek teljesítményéről, 
és közülük két egyéni elő-
adót kiemelt dicséretben 

részesített. Kuti Róbert – aki a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem különleges tehetsé-
gek osztályában fejleszti hegedűjátékát – neve 
nem ismeretlen kerületünk lakói előtt, hiszen 
már többször vett részt a tehetségkutatón. Az 
ötéves Czuczor-Gidai Zsófia azonban most 
mutatkozott be először, és egy csacsiról szó-
ló verssel máris nagyon zajos sikert aratott. 
Ugyancsak nagy elismerés övezte a Liget 
Táncakadémia négy produkcióját, amelyek 
Török Jolán szerint a világ összes tehetség-
kutatóján dobogós helyet érdemelnének. 
A díjakat átadó Szász József alpolgármester 
ugyanakkor elmondta, hogy a XVI. Kerületi 
Önkormányzat a folyamatosan magas színvo-
nalon teljesítő fiatal művészeket tehetséggon-

dozó programjának keretéből anyagi támo-
gatásban részesíti.

A rendezvénysorozat Szipál Márton életmű-
kiállításával kezdődött – amelyen részt vett 
Medveczky Ilona érdemes művész is –, majd 
a kiváló fotós előadásával folytatódott.

Kuti Róbert

Czuczor-
Gidai 
Zsófia Liget Táncakadémia
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Szász József alpolgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából  
Pánczél Istvánnét, aki Kunszentmártonban született. Rozi néni ott járt 
elemi, majd polgári iskolába, és ott kötötte első házasságát is, amely azonban 

hamarosan zátony-
ra futott. A családi 
erdőgazdaságban 
dolgozott, ami igen 
kemény feladat 
volt egy nő szá-
mára, majd a bir-
tok elvesztése után 
1964-ben költö-
zött Budapestre, 
és a Finommecha-
nikai Műveknél 
talált munkát, ahol 
második férjét is 
megismerte. Rozi 
néni innen ment 

nyugdíjba. Amikor második férjét is elvesztette, egy ideig még egyedül élt 
közös otthonukban, de mivel gyermekük nem született, ezért 2011-ben a 
húgához költözött a XVI. kerületbe. 
Rozi néni sohasem unatkozik, hiszen nagyon szeret olvasni, de talán még 
annál is jobban kedveli a keresztrejtvényeket, éppen ezért minden ismerőse 
szállítja neki a rejtvényújságokat. Sokszor emlékszik vissza a kunszentmártoni 
évekre, ahol azóta nem is járt, amióta Budapestre költözött. Ilyenkor elsősor-
ban a kemény fizikai munka jut eszébe, ami szerinte a hosszú élet egyik titka. 
Kitűnő szellemi és fizikai állapotban, bizakodva várja a következő évtizedet. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!

Szász József alpolgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Lugosi Miklóst 
is, aki Hajdúdorogon született. Az ünnepelt az 
iskola elvégzése után a kemény fizikai munkát 
jelentő bognár mesterséget választotta, mert 
szeretett a fával dolgozni. A kereslet viszont 
csakhamar lecsökkent a hordók iránt, így más 
megélhetés után kellett néznie, és 1949-ben a 
nővéréhez költözött Mátyásföldre, majd onnan 
járt dolgozni a Csepel Autógyárba. Négy év után 
azonban megelégelte a hajnali kelést, és átkérte 
magát az Ikarus gyárba, ahol szintén hasznát vet-

ték a szaktudásának, mert a buszok padlózata és mennyezete akkoriban még 
fából készült. 30 évvel ezelőtt onnan vonult nyugdíjba, de azután még két évet 
dolgozott a cinkotai Auras autóalkatrész gyárban is. Miklós bácsinak sajnos 
sokszor voltak gyomorpanaszai, öröm volt viszont az ürömben, hogy a buda-
pesti kórházban megismerte későbbi feleségét, akivel azóta is szeretetben és 
nagy egyetértésben él. 1953-ban kötöttek házasságot, a következő évben pedig 
megszületett a lányuk, akivel most is együtt laknak. 
Miklós bácsi egész életében józan életet élt, kocsmában a 90 év alatt csak 
egyszer járt, és ezzel bizonyára bekerülhetne a Guinness rekordok könyvébe. 
Régebben dohányzott, de gyomorműtétjét követően orvosi javaslatra abba-
hagyta. Mivel nagyon szeret mozogni, szívesen kimozdul a lakásból, és eljár 
vásárolni is. Ebben pedig sokszor segítségére van a Nyugdíjasok Szállító Szol-
gálata és a gépkocsivezető Laci bácsi, akivel már szinte baráti viszonyt ápol-
nak. Éppen ezért feleségével együtt köszöntet mondott a kerület vezetésének, 
hogy a Kertváros fejlődése mellett az idősekre és a betegekre is nagy gondot 
fordítanak. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Barátnők és családtagok jelenlétében köszöntötte Szász József alpolgármester 
90. születésnapja alkalmából Budai Imrénét, aki Tiszakécskén született, 
amelynek 1925-ben még Újkécske volt a neve. A polgári iskola után a lányok 
körében akkor nagyon népszerű háziasszonyképzőt végezte el. Budapestre 1938-
ban jött először családi okok miatt, majd rövid ideig az akkor Magyarországhoz 
visszakerült Párkányban rokonok gondoskodtak róla. Fiatalon ment férjhez, és 
csak 19 éves volt, amikor megszületett első gyermeke. A kisfiú édesapja azon-
ban eltűnt a II. világháborúban, és soha nem látták többé. Erzsi néni 1948-ban 
végleg Budapestre költözött, és egyedül nevelte gyermekét 1959-ig, amikor 

másodszor is férj-
hez ment. Ebből 
a házasságból 
egy lánya szü-
letett, jelenleg 
ő gondoskodik 
róla. Ha pedig 
összejön a csa-
lád, akkor a két 
unokájával már 
négy dédunoka 
is érkezik. Erzsi 
néni a Dunántú-
li és Duna-Tisza 
Közi Dohányfer-
mentáló Vállalat 

kereskedelmi osztályának vezetője volt, onnan ment nyugdíjba is. Tevékenyen 
élte életét, ezért a kényszerű téli semmittevést nehezen viseli. Ilyenkor csak mos 
és főz, de jobban érzi magát, amikor a kertben tevékenykedhet, ahol borsót, 
babot, káposztát, tököt, karalábét és zellert is termel. Aki a szürke téli napokon 
mégis jókedvre tudja deríteni, az a család kedvence, a beszédes nevű Rumli 
kutya. Mivel a név kötelez, ezért, ahol megfordul, garantált a rumli, így a kö-
szöntés idejére a háziak jobbnak látták, ha megkérik, látogassa meg kedvenc 
négylábú barátját a szomszédban. A károkat meg majd a gazdák elrendezik 
egymás közt. Az ünnepelt a hosszú élet titkáról nem akart nyilatkozni, de lánya 
szerint édesanyjánál a tevékeny életmód, az önuralom – hiszen dohányipari 
vezető létére soha egyetlen szál cigarettát sem szívott el –, és egy kis genetika is 
hozzájárulhatott a hosszú életéhez, mivel volt a családban olyan rokon, aki két 
nappal a 100. születésnapja előtt hunyt el. Isten éltesse Erzsi nénit még nagyon 
sokáig! 

Balogh Ervin Ferenc személyében neves festőművészt köszöntött 90. 
születésnapja alkalmából Szász József alpolgármester. Az ünnepelt Kecskemé-
ten született, majd nem sokkal később a család átköltözött Székesfehérvárra. 
Rajztehetsége már 12 éves korában megmutatkozott, hiszen megnyert egy 
olyan rajzversenyt, amin 15 éves korig vehettek részt a fiatalok. A középiskolát 
még Székesfehérváron végezte, majd beiratkozott a Budapesti Műszaki Egye-

temre, és azóta a 
fővárosban él. 
Tanulmányait a 
háború szakítot-
ta meg, mert a 
front közeledté-
vel az egyetemis-
tákat is behívták, 
és Erdélybe vit-
ték őket gép-
puskaállásokat 
építeni. Később 
amerikai fogság-

ba esett, és habár az első hat hét keserves volt a szabad ég alatt, ivóvíz és rendes 
élelem nélkül – ami miatt több mint húsz kilót fogyott is – de, amikor már fe-
dél volt a fejük felett, és az amerikaiak felfedezték rajzkészségét, jobbra fordult 
a sorsa. A fogság után hazatérve először 1948-ban kötött házasságot. Hama-
rosan megérkezett első gyermekük, de a felesége csak kevéssel élte túl a kisfiú 
születését. Nehéz évek következtek, és, hogy legyen miből nevelni gyermekét, 
Ervin bácsi a katonaságnál vállalt grafikusi munkát. 1950-ben másodszor is 
megnősült, majd végre művészi pályája is elindult: sikeres és keresett festő-
művész lett. Második házasságából még egy fia – aki szintén örökölte édesapja 
tehetségét, és ismert festőművész lett –, valamint egy lánya született. Rajtuk 
kívül mára már három unokával és két dédunokával gyarapodott a család. Er-
vin bácsi második feleségét 65 év házasság után, két évvel ezelőtt vesztette el, és 
akkor költözött a lányáékhoz a XVI. kerületbe.    
A napi tevékenységben sajnos már akadályozza erősen megromlott látása, 
bevásárolni azonban még így is egyedül jár, akár az Őrs vezér terei üzletköz-
pontokig is. Ha valaki ránéz, semmiképpen nem jut eszébe, hogy a festő-
művész már szépkorú, hiszen minimum húsz évet letagadhatna. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!
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A jubileum alkalmából Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület elnöke, és annak 
tagja, Kratofil Ottóné emlékeztek meg arról, amikor 2005-ben elhelyezték az 
iskola homlokzatán Néri Szent Fülöp, 2006-ban pedig az iskolában kialakított 
emlékhelyen Wass Albert domborművét. Utóbbit Sütő András Kossuth-díjas 
író hangüzenettel üdvözölte, amit most ismét bejátszottak. Az Egyesület mun-
kájának köszönhetően azóta már felavatták Mindszenty József bíboros szobrát 
is, jelenleg pedig Tóth Ilona szülőházának megmentésén dolgoznak a XVI. 
Kerületi Önkormányzat támogatásával. A visszaemlékezés után a Kovász Egye-
sület irodalmi csoportjának Wass Albert verseiből összeállított műsorát ifjabb 
Petrovics Sándor és Petrovics Péter gitárkísérettel előadott dala vezette be. 

Szatmáry Kristóf az íróval kapcsolatban elmondta: a cegei grófra ma már 
nemcsak mint az erdélyi irodalom kiemelkedő alakjára tekintünk nagy tiszte-
lettel, hanem mint a szabadság jelképére, a hazához való hűség szimbólumára 
is, aki azért válhatott példaképpé, mert otthonából elüldözve, Amerikában is 
mindvégig olyan honfi maradt, aki nemcsak személyes boldogulásával törő-
dött, hanem az írás fegyverével az emigrációból is igyekezett segíteni Erdélyt. 
Élete végéig a diktatúra leleplezésén, és az erdélyi valóság bemutatásán fára-
dozott. Legfőbb vágya, hogy halála előtt még egyszer magyarok lakta földre 
léphessen, azonban sajnos nem valósulhatott meg.

A honatya beszéde 
után Mezei Csilla Wass 
Albert-díjas pedagógus 
és Egyházi Bernadett 
tanárnő irányításával a 
3.b osztály tanulói Szent 
Kristófnak, az utazók 
védőszentjének életéből 
mutattak be egy erkölcsi 
tanulságokat hordozó je-
lenetet. 

A Wass Albet-díjat 
mindig olyan személy 
kapja, aki különösen 
sokat fáradozik az író 
szellemi hagyatékának ápolásáért. Solymoskövi Péter, a Rákosszentmihályért 
Kulturális Egyesület elnöke a kitüntetettel kapcsolatban elmondta: Gáll Jenő 
1948-ban született Márton Áron szülőfalujában. Húszévesen kezdett el testne-
velőként dolgozni, 1975-ben pedig az iskola igazgatója lett. 1989-ben levál-

tották, mert nem volt hajlandó román osztályt indítani a színmagyar község-
ben. Néhány év múlva azonban ismét direktor lett, és nagy részt vállalt a falu 
társadalmi életéből is. Tornatermet, jégkorongpályát építtetett, és közbenjárt 
azért, hogy a környéken egyedülálló módon gázfűtés legyen az általa vezetett 
intézmény mind az öt épületében. Megalapítója, és a mai napig vezetője a Már-
ton Áronról elnevezett alapítványnak, amely a falu fejlődését szolgálja. Szerepe 
volt abban, hogy a Néri Szent Fülöp és a csíkszentdomokosi iskola testvérin-
tézmények lettek, valamint tíz éve segít abban, hogy a csíksomlyói zarándok-
laton a rákosszentmihályiak is részt vehessenek. Tevékenységére felfigyeltek a 
falu határain túl is, ezért a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség életműdíjjal 
ismerte el a munkáját. A Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől közéleti 
tevékenységéért díjat vehetett át, majd Ion Iliescu, Románia egykori elnöke a 
Közoktatás Lovagja címet adományozta számára. 

Gáll Jenő – miután megköszönte az elismerést – beszélt a kisebbségi lét ne-
hézségeiről, az anyaországból érkező anyagi és erkölcsi támogatás fontosságáról, 
valamint arról is, hogy a határon túl élőknek a megpróbáltatások ellenére sem 
szabad feladniuk nemzeti identitásukat.

Aznap még egy másik díjazottat is ünnepelhettek a jelenlévők, hiszen Hor-
váth János önkormányzati képviselő a Corvin-tagozat hagyományőrző munká-
jának elősegítéséért a Kossuth Nemzetőrség Turul Érdemkeresztjét vehette át 
Máriási Györgytől. A rendezvény végén az emlékezők elhelyezték koszorúikat 
Wass Albert domborművénél. 

» Mészáros Tibor

Minden erővel a magyarságért

»Wass Albert születésének 107. évfordulója alkalmából idén is a 
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában rendezett ünnep-
séget a Kovász Egyesület. A kiváló íróról elnevezett díjat tizedik 

alkalommal ítélték oda, és ezúttal Gáll Jenő csíkszentdomokosi peda-
gógus vehette át. A megemlékezésen részt vett Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő, Szász József alpolgármester, valamint Ács Anikó, Dobre Dániel, Gáspár József, 
Horváth János és Szatmáry László önkormányzati képviselő is. Az eseményen jelen volt még vitéz 
lovag Palla László, a POFOSZ kerületi elnöke, Máriási György, a Kossuth Nemzetőrség Corvin tagoza-
tának parancsnoka, illetve Oláh Szilveszter Magyar Örökség-díjas szobrászművész, az intézményben 
látható domborművek alkotója is.
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Panák működik 
A pesti kabaréjelenet címének hangulatát idéző két 
szó a Rákos Vidéke 1905-ös évfolyama első számá-
nak egyik rövidhírét vezeti be. A folytatáshoz a bibliai 
közmondás illik: nincs új a Nap alatt. A minket, balek 
ártatlanokat megvámoló szélhámosok minden kornak 
aktív figurái, az átverés bajnokainak hiába hasonlóak 
a módszerei, fellépésükkel, szándékaikat megcáfoló 
kisugárzásukkal mindig találtak, találnak új pácienst. 
Most, a farsang, vagyis az alakoskodás idején szol-
gáljon tanulságul ez a száztíz éves történet a könnyű 

pénzszerzés (korabeli – örökéletű) módszereiről. A 
történet vége (nem újságírói) csavar, mai ésszel ne-
hezen érthető: a jómadár ünnepi ételeit lefoglalták 
ugyan, de önmagát – csömöri illetősége miatt - sza-
badon hagyták, hadd’ repüljön tovább. Amiről nincs 
hírünk: hogy kitiltották-e Szentmihályról? Ha igen, ku-
tatás tárgya lehet, helytörténészi kapcsolatteremtés: 
a szomszédos, vagy távoli településeken feltűnt-e va-
jon valakinek Panák örökkön visszatérő további mű-
ködése? Íme, a teljes cikk:

„Ezt a nevet sokan keservesen ismerik a Rákos 
vidékén. Panák István olyan furfanggal és ügyes-
séggel megáldott fia az anyaföldnek, hogy ezzel 
a tehetséggel híres prókátor is lehetne, de mert a 
munka iránt leküzdhetetlen utálat lakozik 
benne, ennélfogva a bíróságot csak a vád-
lottak padjáról ismeri. Csak nemrég szaba-
dult ki Panák a fogházból, a hol legutóbb 
egy félesztendeig törhette ravasz fejét újabb 
csínytevéseken, már beszéltet magáról. Mi-
nap ugyanis beállított Panák egy budapesti 
fuvarosemberhez, s a vele üzleti összeköt-
tetésben lévő derék szentmihályi építő és 
ácsmester: Márton Gábor feleségének alá-
írásával ellátott czédulát mutat fel, amely-
ből a fuvaros azt olvassa, hogy Mártonné 
vásárolni jár a fővárosban, de idő előtt 
elfogyott a pénze s ezért tőle kér kölcsön 
12 koronát. A fuvaros természetesen a leg-
nagyobb készséggel adta a pénzt a kocsis-
ként jelentkező alaknak, a ki nagy nyuga-
lommal jegyezte meg távozóban, hogy gazdája, 
a szentmihályi épületéhez másnap reggel 5000 
darab téglát is kér kiszállítani. Márton Gábornak 
jelentik másnap délelőtt, hogy ugyancsak hordja a 
fuvaros a téglát a szentmihályi házhoz, a hol pedig 
már egy fiára sincs szükség. Dél felé előkerülvén 
a fuvaros, neki áll Márton s kérdőre vonja, hogy 
ugyan kinek hordja azt a rengeteg sok téglát, ide 

a nyakára? Lőn erre csudálkozás. „Hát magának 
Márton uram,, hiszen maga izente a kocsisával 
tegnap, hogy sietve hordjam!” „Izentea’… dehogy 
is izentem!”

– Ej na, hát hogyne izente volna, mikor még a 
felesége czédulája is itt van la, a nagybugyellári-
somban!

– Azt ugyan kötve hiszem mert az én jó 
anyjukom már hogy minek levelezne magával, 
mikor neki egész nap idehaza van dolga.

A szóbeszéd vége az lett, hogy kiderült minden 
turpisság, a czédula hamis, a legény, aki vitte – zsi-

vány. Szentmihályi embereknek nem volt nehéz 
kitalálni, hogy a ravasz Panák keze járt a dologban 
a ki még a csömöri parasztok szénaboglyáját is el-
adta a nyáron a czinkotai parasztoknak. Akkor 

csaknem nagy verekedés lett a dologból, mert 
a szénaszállításra neki gyürkőzött emberek se-
hogy se akarták engedni a jussukat  alig tud-
ták megérteni, hogy becsapta őket a gonosz 
Panák. A csendőrök most alapos házkutatást 
tartottak nála s megtalálták azt a sokféle ha-
lat, csemegét és élelmiszert a mivel magát a 
kicsalt pénzen a karácsonyi ünnepre ellátta. 
Nem tellett benn sok öröme: mindent le-
foglaltak és elkoboztak tőle. – Úgy tudjuk, a 
ravasz Panák, a kit mint rendes szentmihályi 
lakost le se lehetett ezúttal tartóztatni, - csö-
möri illetőségű – csupa okos dolog lenne te-
hát, ha közigazgatási hatóságunk oda tolon-
coltatná s kitiltaná Szentmihályról. Itt már 
eleget bajoskodtak vele évről-évre. „

Utólag okoskodván a korabeli újságíró ki-
csit túlértékelte Panák értelmi képességeit. Ki-
sugárzása minden bizonnyal volt, de hogy nem 
használta prókátorként az eszét, az kiderül a tég-
laszállítás ötletéből. Egy jogot végzett személy biz-
tos nem gyorsította volna meg a lebukását ilyen 
diákcsínnyel.
A rovat írásait Lantos Antal kutatásai alapján le-
jegyezte:                       » Széman Richárd

Hercegek és grófok Cinkotán 
A helytörténet kutatásakor nagy segítsége a kutatóknak 
a lapok halálozási rovata. Neves helyiek hiányzó adataira 
lelhetünk, eddig bizonytalannak vélt családi kapcsolatok 
derülhetnek ki. Alább egy ilyen gyászjelentést olvashat-

nak érdekességként, remélve, hogy nem sértünk ezzel 
kegyeletet. (Manapság sikamlós területre tévedtünk.) Az 
írásban szereplő Heuffel Sándor gázgyárat működtetett a 
huszadik század elején a cinkotai remiz mögött, klasszi-
kus gyárépülete még ma is áll az egykori Gyár (ma Ter-
vező) utcában. 

A Rákos Vidéke 1916. 24. számának halálozási rovatá-
ban olvasható az alábbi gyászjelentés:

„Heuffel Sándorné, született brugureai és pratai Porcia El-
vira grófnő, Heuffel Sándor gépészmérnök és gyártulajdonos 
felesége meghalt. Halálát férje és gyermekei: Thomka Edit és 
Heuffel Erzsike, valamint testvérei: Porcia Aladár herczeg, 
Porcia Lajos gróf honvédhuszárkapitány a feleségével, Fábi-
án Ellával, Porcia Lucy grófné férjével sassi Szabó József hu-
szárkapitánnyal. Porcia Leopoldina grófnő, férjével, Mayer 
Béla majolikagyárossal és a csekei Waas család gyászolja. A 
mélyen sújtott férj cseppfolyós gáztelep vállalata révén közis-
mert tagja a czinkotai társadalomnak, mely őszinte szívvel 
osztozik fájdalmában.”

Következő helytörténeti 
munkánkhoz kérünk 

segítséget olvasóinktól. 
A rákosszentmihályi 

leánypolgári igazgatónőinek, 
Kaprinay Krisztinának 
illetve Tiszainé Kökény  
margitnak, valamint a 
sashalmi leánypolgári 

igazgatónőjének, dr. barta 
borbálának személyes adatait 
keressük, esetleg képet róluk. 

Várjuk hívásukat a 
06-30/484-5264-es telefon-
számon, illetve leveleiket a 
helytortenet16@gmail.com 

e-mail címen.
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Péteri Ildikó köszöntője után vitéz lovag Palla László elmondta: elsősorban a 
Sashalomról elhurcolt 132 áldozat emlékét idézik, de nem szabad elfelejteni, 
hogy a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződés tartalmazta Sztálinnak azt 
a követelését is, amelynek értelmében a vesztes országokból kényszermunkáso-
kat kellett szállítani a Szovjetunióba a háború okozta rombolás helyreállítására. 
Habár a diktátor 500 ezer magyarra tartott igényt, a katonák – számítva az 
esetleges szökésekre és a szállítás közbeni halálesetekre – 600 ezer embert fogtak 
el hazánkban, és hajtottak málenkij robotra. Ez a két szó helyesen málenkája 
rabóta, vagyis kis munka lenne, ezeknek az embereknek azonban nemcsak 
néhány napos elfoglaltságot, hanem évekig tartó, embertelen kényszermunka-
tábort jelentett. Nagyobbik részük soha nem tért haza, mert belepusztult a rab-
szolgaéletbe. Arról pedig az akkori vezetés gondoskodott, hogy a hazatérőket a 
társadalom bűnösként kezelje és kiközösítse.

A túlélők közül Berghoffer Róbert emlékezett meg Wiedermann Piroskáról, 
aki idén már nem vehetett részt a koszorúzáson, hiszen tavaly, életének 89. évé-
ben elhunyt. Az ő személyében a túlélők szószólója, rehabilitálásuk élharcosa 
távozott az élők sorából, aki először tárta a nyilvánosság elé a munkatáborokból 
hazatértek méltatlan erkölcsi és anyagi helyzetét, majd minden fórumon igye-
kezett képviselni érdekeiket. Berghoffer Róbert felhívta a figyelmet ugyanakkor 
arra, hogy egyre kevesebb túlélő van már köztünk, ezért az ő nevükben is arra 
kérte a fiatalabb generációk tagjait, hogy később se hagyják feledésbe merülni 
a lágerek sokat szenvedett foglyainak emlékét. Ugyanezt szolgálja az is, hogy 
a szerző a kényszermunkások életéről szóló, Tabu című könyvének újabb, 

bővített kiadása a közeljövőben jelenik meg, amit a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat is támogat. Ezáltal minden iskola kaphat belőle néhány példányt, 
hogy a diákok is szembesülhessenek azzal, mit is jelentett kényszermunkásnak 
lenni a Szovjetunióban.  

A koszorúk elhelyezése után a jelenlévők bevonultak az iskola egyik termébe, 
ahol Péteri Ildikó bejelentette, hogy Piroska néni nem sokkal a halála előtt a 
kényszermunka időszakáról a birtokában lévő teljes dokumentációt az ő gond-
jaira bízta, amit át fog adni a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének 
megőrzésre és feldolgozásra.

Ezt követően a Rozmaring kórus két, honvágyról szóló német dalt adott elő, 
majd Paszabi János, a Német Kultúregylet tagja felolvasta Wiedermann Piroska 
első cikkét, amely országosan is ráirányította a figyelmet az elhurcoltak ügyére.

Végül felszólalt Szűcs István egykori képviselő is – aki a legtöbbet tette a 
málenkij robotosok rehabilitációjáért, és anyagi helyzetük normalizálásáért –, 
beszédében pedig hangsúlyozta: Wiedermann Piroska távozása mellett a túl-
élőkben van még egy másik súlyos hiányérzet is, hiszen a kényszermunkára 
hurcoltak hivatalos, törvénybe foglalt rehabilitációja a mai napig nem történt 
meg, ami azért szomorú, mert a hazatértek nagy része úgy halt meg, hogy egész 
életében cipelte a bűnösség bélyegét.

» Mészáros Tibor

Emlékezés 
hiányérzetekkel
»Huszonötödik alkalommal emlékezett a kényszer-

munkára hurcolt német vezetéknevű sashalmi la-
kosokra a Péteri Ildikó vezette Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint a vitéz lovag Palla László elnök-
sége alatt működő POFOSZ XVI. kerületi szervezete a 
Sashalmi Waldorf Iskola falán lévő emléktáblánál. 

A doni katasztrófa 72. évfordulója alkalmából hagyományosan a 
Cinkotai temető hősi emlékművénél gyűltek össze a kertvárosi polgárok január 
12-én. Ezúttal is vitéz lovag Palla László, a POFOSZ kerületi elnöke idézte 
fel a második magyar hadsereg mindössze néhány hónapos történetét, amit 
1942-ben küldtek a keleti hadszíntérre, de 1943 elején gyakorlatilag már meg 
is semmisült. Az okokat azóta is vitatják. A -40°C-os telet, a hiányos felsze-
relést, a visszavonulást megtiltó németeket, valamint hadvezetési hibákat is 
szoktak emlegetni. Ami bizonyos, hogy honvédeink nem tudtak ellenállni az 
agresszív orosz támadásnak, napról napra nehezebb helyzetbe kerültek, és végül 
igen nagy veszteségekkel járó, súlyos vereséget szenvedtek. Ma hiteles adatnak 
tekinthető, hogy 130 és 150 ezer fő között volt azok száma, akik elestek a har-
cokban, megfagytak a kegyetlen orosz télben, vagy fogságba estek és sohasem 
tértek haza. A túlélők viszont életük végéig cipelték a pokoli körülmények testi 
és lelki következményeit, hiszen alig volt olyan magyar család, amelynek ne 
veszett volna oda valamelyik rokona. A megemlékezés végén a jelenlévők elhe-
lyezték koszorúikat az emlékmű talapzatán.

Déli Harangszó 
Baráti Kör

Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537
---------------------------------------------------------------------------------

Isszonyúbb volt, mint Trianon!
Február 10-én, kedden 17.30 órakor 

MEGEMLÉKEZÉS ÉS CSENDES GYERTYAGYÚJTÁS 
lesz a kerületi Trianon emlékműnél 
(Budapesti út – József utca sarok) 

a párizsi békeszerződés aláírásának 68. évfordulója alkalmából.

ajá
nl

ó

Kertvárosi Kertbarát Kör
Bányi Gyuláné 409-1208
(banyigy@t-online.hu)

---------------------------------------------------------------------------------
KLUBEST 

február 11-én (szerdán) 18.00 órától.
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház 

(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület.)
Téma: 

amit a tavaszi növényvédelemről (vegyszeres és bio) tudni kell, figyelembe 
véve az elmúlt évi esős nyár és az ősz fertőzéseinek következményeit.

Előadó: Zsigó György növényvédő mérnök
Belépés: Kertbarát Kör tagoknak, Közösségi Kert tagoknak ingyenes, 

a többieknek 200 forint/fő.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

ajá
nl

ó
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alkalmazták, de bűnügyi célokra nálunk használ-
ták először, ez a denzitometria. Ez egy fotóeljárás, 
amelynek az a lényege, hogy ott, ahol a tollat erő-
sebben nyomták a papírra, más színűnek mutatja a 
vonalat, mint máshol. Ez nagyon jellemző, azonos 
betűk esetében azonos képet mutató, ismétlődő 
tulajdonsága írásunknak. Az, hogy ezt az eljárást 
ma már nem hagyományos fotográfiai módszerrel, 
hanem számítógéppel végezzük, az én fejlesztésem-
nek köszönhető. Hosszabb szövegek azonosításá-
ban olykor segítségünkre van még a kriminaliszti-
kai nyelvészet, amely a szókincs, a szófordulatok, a 
stílus, néha ismétlődően hibás szóhasználat alapján 
segítheti a fogalmazó szerző azonosítását.

– Említene egy érdekes esetet, amivel foglalkozott? 
– Nem volt átlagos eset, amikor a híres festőmű-

vész, Szász Endre ügyében kérték a segítségemet. 
Elvált felesége a művész több száz litográfiáját és 
tervezett festményeinek vázlatait állította ki a szer-
ző engedélye nélkül. A műveken látható kézjegyek 
hitelességét kellett megállapítanom. Az elemzések 
alapján kiderült, hogy a művek ugyan eredetiek, de 
a művész aláírását valaki utólag hamisította azokra.   

– A számítógép megjelenése előtt sokan írógéppel ír-
tak. Az ilyen szöveget is tudja használni az írásszak-
értő?

– Igen, hiszen én igazságügyi kéz- és gépírás szak-
értő vagyok. Természetesen az írógéppel készült 
szövegeknek is megvannak a személyekhez és az író-
géphez kapcsolódó jellemzői. A gépírásnál elsősor-
ban a többi között az írógép típusát, betűtípusát és 
a leütés erősségét vizsgáljuk. Hogy ki melyik betűt 
milyen erővel üti le, az szintén alkalmas személyek 
azonosítására.

– Az írógép kiment a divatból. Lassan így járunk 
a kézírással is. Van egyáltalán jövője az Ön szakmá-
jának?

– Néha arra gondolok, hogy velem együtt fog ki-
halni. Egyelőre azonban még folyik új szakemberek 
képzése, engem pedig állandóan foglalkoztatnak, an-
nak ellenére, hogy már 2000 óta nyugdíjas vagyok. 

» Mészáros Tibor

mesterségem címere

– Hogyan lesz valakiből írásszakértő?
– Véletlenül, ugyanis egészen más irányba indultam. 
Boldog ó-mátyásföldi gyerekkor után a Szerb Antal 
Gimnáziumban tanultam, ahol abban az időben az 
Apostol-házaspár jóvoltából kerámia szak is létezett. 
Azok közül, akik egyszer a bűvkörébe kerültek e két 
kiváló pedagógusnak, sokan szerettek volna kerami-
kusként tevékenykedni. Én az ott szerzett tapaszta-
latok alapján érettségi után porcelánfestőként kezd-
tem dolgozni az aquincumi porcelángyárban.

– A művészet azonban otthon is jelen volt.
– Igen, édesapám Kele Emánuel szobrászművész. 

Legismertebb alkotásaival nagyon sokan találkoz-
hattak, hiszen sok egyéb mellett ő készítette a bu-
dapesti Dózsa-szobrot és az Operaház homlokzatán 
sorakozó zeneszerzők szobrait is.  

– Miért hagyott fel mégis a porcelánfestéssel?
– Egy csúnya allergia kényszerített rá. Mivel a bő-

röm nem bírta a vegyszereket, ezért a gipsz-szobrá-
szattal próbálkoztam, akkor azonban már dekorá-
ciós szerettem volna lenni. Ehhez a legmegfelelőbb 
helynek a Belügyminisztérium tiszti klubja kínál-
kozott, ezért beiratkoztam a Rendőrtiszti Főiskolá-
ra, ahova azonban a dekorációsokhoz nem vettek 
fel, helyette felajánlották az írásszakértő képzést. 
Érdekesnek találtam, és igent mondtam. Ma már 
tudom, nagyon jól döntöttem.

– Mit takar az Ön szakmája?
– A kriminalisztika egyik fontos eszköze, amely az 

ujjlenyomathoz hasonlóan személyek azonosítására 
alkalmas, főleg az úgynevezett írásos bűncselekmé-
nyek esetében. Csalás, okirathamisítás elkövetőjének, 
névtelen levél szerzőjének, meghamisított szöveg 

tettesének azonosítására. De használható például a 
műtárgyakon látható aláírások hitelességének megál-
lapítására is, és nem tévesztendő össze a grafológiával, 
amely az írásképből a jellemre következtet.

– Mi teszi alkalmassá az írást a személyek azono-
sítására?

– Az írás egyedisége. Minden ember kézírása hor-
dozza a csak rá jellemző jegyeket, tehát azokat a 
különös írásmozgás-sajátosságokat, amelyek a 18. 
életév eléréséig már mindenkinél kialakulnak. Ez a 
kép a sokat jegyzetelő, kézzel sokat író egyéneknél 
az évtizedek során egyszerűsödik, de minden jel-
lemzője megmarad. Majd amikor életünk utolsó 
harmadában hanyatlik az íráskészségünk, megint 
változik a kép, mégis minden egyes jellemzőjét 
megőrzi.

– Meg tudjuk szándékosan változtatni az írásunk 
karakterét?

– Nem, mert ugyan a kezünkkel fogjuk a tollat, 
de az agyunkkal írunk. Ezért ha balkézzel, szájjal 
vagy akár lábbal próbálunk írni, akkor is a saját írás-
jegyeink lesznek a betűkön: például honnan indítja 
valaki az ovális betűk kerek részének írását. 

– Milyen eszközökkel dolgozik az írásszakértő?
– Legfőbb eszközünk a szemünk, a nagyító, oly-

kor pedig a mikroszkóp. Felnagyítva sokkal jobban 
látni a bizonytalanságokat, a tétova vonalvezetést, 
ami hamisításra, utánzásra utalhat. Munkánkhoz 
szükségünk van egy összehasonlító mintára, amely-
ről biztosan tudjuk, hogy kié. Ezt vetjük össze a 
vitatott kézírással. Ezen kívül van még egy fontos 
eszköz, amelyre mi magyarok büszkék lehetünk. 
A módszert Németországban az egészségügyben 

Íráselemzéssel 
a bűn nyomában
»Verebesné Kele Ilona 2014-

ben több évtizedes munká-
ja elismeréséül megkapta a 

Gyémántjelvényes írásszakértő 
címet. Felkerestük tehát kerületi 
lakótársunkat, hogy a szakmájá-
ról faggassuk őt.

PROGRAMAJÁNLó
1165 Budapest, hunyadvár utca 43/B. telefon: 401-3060.

családi
február 8. vasárnap 10:30 
FARSANGI KOLOMPOS TÁNC-
HÁZ, gyerekmulatság. Jegyár: 900 

Ft, családi jegy: 3000 Ft (2 gy.+2 f.)

színház
február 8. vasárnap 18:00 
MA ESTE SZABAD A KECó, 
AVAGY A LONDONI SZEXTETT
Bulvár burleszk, 2. előadás!
Főszerepben: Bánfalvy Ági, Kiss Ra-
móna, Gesztesi Károly, Harmath Imre, 
Hujber Ferenc, Száraz Dénes.

zene
február 6. péntek 20:00 
FARSANGI BULI A GEMINI 
EGYÜTTESSEL

Előzetes asztalfoglalás a 401-3060-
as telefonszámon és a recepcio@
kulturliget.hu e-mail címen.
Jegyár: 1500 Ft
február 13. péntek 19:30 
JAZZLIGET, ’ROUND NINE 
KONCERT
Az önmagát a pop, funk és jazz peremvi-
dékén meghatározó zenekarhoz csatlako-
zott a televíziós tehetségkutatók jól ismert 
énektanárnője, Molnár Márta, akinek 
hangja, énekstílusa és személyisége popu-
lárisabb irányba terelte az együttest.
Jegyár: 1200 Ft

jön-jön-jön
február 15. vasárnap 11:00  
MICIMACKó
a Bánfalvy Stúdió zenés mesejátéka, 
3-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft, 1200 Ft

február 15. vasárnap 17:00 
VADON NŐ
Malek Andrea zenés estje, nőkről, 
férfiakról, erotikáról, merész gondo-
latokról még merészebb feldolgozás-
ban. Jegyár: 1800 Ft



2015. Január 28. «   ❘   15kertvárosi arcképek

– Még a téli szürkeségben is látszik, hogy különleges kertje van.
– Igen, körbejártam az országot, és az arborétumokból  összegyűjtöttem szám-
talan különlegességet: a rododendronjai-
mon kívül van például ötféle magnólia fám 
is. Emellett több kerületi kertész nénivel 
összebarátkoztam. Egyikük férje botanikus 
volt, az ő hatására kezdtem el gyűjteni a ha-
zai orchideaféléket. Nagyon sok különleges 
növényem van, ezért többször át kellett már 
rendezni az udvart és a kertet. Van ugyan-
akkor egy öreg almafám is, amely a régmúlt 
emlékét őrzi. Útban van, mégsincs szívem 
kivágni, hiszen minden évben több mázsa 
fantasztikus ízű gyümölcs terem rajta an-
nak ellenére, hogy semmilyen törődést nem igényel.

– Az ékszerek készítésénél a természetből is nyer ihletet? 
– Mindenképpen. A természet örök ihlető, hiszen ott megtalálunk 

mindent a szimmetriától az aszimmetriáig.
– Van egy egyedi szabadalma, a hálótechnika. Ennek az ötlete hon-

nan származik?
– Ez is egy természet ajándékozta ötletből: a pókhálón össze-

gyűlt harmatcseppekben megcsillanó első napsugár látványából. 
A hálótechnika egy saját fejlesztésű szabadalom, amely már a lé-
zertechnikát alkalmazza. A finom fémszálak szövése megkívánja, 
hogy minden egyes ékszert a manuális munka aprólékosságával, és 
a legnagyobb odafigyeléssel kivitelezzünk. Ahogy pedig a pók sem 
sző két teljesen egyforma hálót, 
úgy a mi ékszereink is egyedül-
állóak és megismételhetetlenek. 
Az ehhez legméltóbb anyag ter-
mészetesen a nemesfémek leg-
nemesebbje: a platina, ugyanis 
ez a fehér, csillogóan tiszta fém 
tökéletesen hangsúlyozza a gyé-
mántok fényét. A kilencvenes 
évek közepén divatosak lettek a 
nagyobb ékszerek, akkor másfél 
éves kísérletezés során alakítot-
tuk ki azt a technikát, amely so-
rán a platinaszálak hálóvá alakul-
nak, majd légies könnyedséggel 
ölelik körül a teret. 

– Milyen szakmai utat járt be?
– Kipróbáltam a fémes szakma 

minden ágát. A pénzverdében voltam szakmunkástanuló, ahol Reiterer Imre és 
Erdélyi István volt a mesterem, aki mindig öltönyben és nyakkendőben ült le 
dolgozni. De igazán Major Istvántól, az egykori ipari iskola kiváló pedagógu-
sától tanultam meg az alapokat. Az 1960-as években a nemesfém-forgalmazás 
állami monopólium volt, és magánemberként kereskedni vele teljes mértékben 
tilos volt. Az idős mesterem – akihez harmadikos gimnazista koromban egy 
családi kapcsolat révén jutottam el – tehát csak titokban, ismerősöknek készí-
tett el egy-egy ékszert. Hetente kétszer három órát foglalkozott velem szíves-
ségből. Amikor mégis megkérdeztem, hogy mivel tartozom, akkor azt mondta, 
hogy „Miklós, én látok önben fantáziát, és ezzel tartozom a szakmának.” Ez egy 
olyan mondat volt, ami megpecsételte a sorsomat. Később vassal is sokat dol-

goztam, hiszen kovácsolásból éltem 
egy ideig, majd rézdomborításokat 
csináltam, de beruházási munkákban 
is részt vettem. Voltam restaurátor 
az Iparművészeti Múzeumban, ahol 
Szvetnik Joachim Kossuth-díjas ötvösművész (aki közreműködött a magyar 
koronázási ereklyék azonosításában és Amerikából való hazaszállításában – a 
szerk.) mellett dolgoztam. Fiatal koromban az Eszterházy-kincs, vagyis a klasz-
szikus fémművészet és ékszerészet volt a nagy szerelmem. Mestereim már a 
századfordulón komoly szakemberek voltak, egyikük például kiállítóként részt 
vett az 1900-as párizsi világkiállításon. Tőlük tanultam azt az igényességet, 
amellyel én is szeretném visszaszerezni a magyar ékszerészet régi fényét, amely-

nek hatására egykor a bécsi és a párizsi 
mesterekkel együtt emlegették a magyar 
ékszerészek műveit. 

– Már gyerekként is ékszerész szeretett 
volna lenni?

– A Tömő utcában születtem, és nagyon 
szép gyerekkorom volt. A szüleim nyom-
dászként tevékenykedtek, tehát a család-
ban semmilyen előzménye nem volt az 
ékszerészetnek. Viszont elég hamar, már 
az általános iskolában kiderült, hogy jó 
a kézügyességem. Az üvegtechnikus, az 
orvosi műszerész és az ötvös szakma ér-
dekelt. A három mesterség közül annyira 
nem tudtam választani, hogy gyakorlati-
lag sorshúzással döntöttem.

– Mikor hozta létre a saját márkáját?
– Mintegy harminc évvel ezelőtt. Pap Elek kiváló ezüst-

műves ridikülkeret-készítőként is tevékenykedett, én pedig 
munkaidő után nála dolgoztam fizetés-kiegészítésképpen. 
Neki volt egy üzlethelyisége a Haris közben, ahova engem 
is befogadott, és amit aztán megörököltem.  A mostani üz-
letemmel szemben, egy kilenc négyzetméteres kapu alatti 
boltban kezdtem az önálló ékszerész pályafutásomat. A mai 
napig vannak olyan vásárlóink, akikkel ott találkoztunk elő-
ször. Kezdetben rézből, majd ezüstből készítettük az ékszere-
inket, de manapság már arannyal és platinával is dolgozunk. 
Kizárólag saját tervezésű és készítésű termékeket forgalma-
zunk, amelyek már a világ minden tájára eljutottak. Arra 
azonban nincs felhatalmazásom, hogy neveket említsek, 
hiszen a hírességek nem szívesen propagálják azt, hogy hol 
vásárolják az ékszereiket. 

– Mit jelent ékszerésznek lenni?
– Szebbé tenni a szépet. A filozófiám mindig is az volt, hogy mindegy, mit 

csinál az ember, de azt igyekezzen jól csinálni. Társadalmi életet azért sem iga-
zán élek, mert a mai napig is több mint tíz órát töltök a műhelyben. Nekem 
a munkám a hobbim is. Emellett pedig ott van a kert, így másra nem nagyon 
marad időm. Ugyanakkor a népi ékszereket gyűjtöm, amelyek szeretete dr. 
Fettich Nándortól ered, akitől szintén sokat tanultam. Ha lesz rá lehetőségem, 
mindenképpen szeretnék ezekkel kapcsolatban publikálni is. A legbüszkébb 
pedig arra vagyok, hogy többször nyertem a tahiti gyöngypályázaton, és ezzel 
kiérdemeltem a nemzetközi szakma elismerését.

» Sz. R. Zs.

Szebbé tenni a szépet
»Kertvárosi arcképek sorozatunkban most egy újabb, szakmájában sikeres lakótár-

sunkat szeretnénk bemutatni olvasóinknak. Varga Miklós ugyan a VIII. kerületben 
született, de már négy évtizede a Kertváros egyik csendes kis utcájában lakik, és 

még szomszédai közül is kevesen tudják róla, hogy világhírű ékszerész. Saját tervezésű, 
meseszép fülbevalóit, nyakékeit, gyűrűit és karkötőit a saját műhelyében készíti mun-
katársaival, egyedi alkotásai közül pedig már több uralkodóház tagjai vásároltak. Az ék-
szerek mellett rajongásig szereti a különleges növényeket, amelyekből egy kerti oázisra 
valót gyűjtött össze otthonában.

»A finom fémszálak szövése megkí-
vánja, hogy minden egyes ékszert 
a manuális munka aprólékosságá-
val, és a legnagyobb odafigyelés-
sel kivitelezzünk. 
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Az Aranycsapat egy olyan zenekarra hasonlított, 
amelynek minden tagja szólista szintű tudással 
rendelkezett. Buzánszky Jenő is egy volt közülük, 
képességei alapján pedig minden labdarúgócsapat 
ünnepelt sztárja lehetett volna, hiszen gólerős csa-
tárként kezdte pályafutását. Pechére – vagy éppen 
szerencséjére – azonban akkor egy időben annyi 
őstehetség állt a szövetségi kapitány rendelkezésére, 
mint amennyit átlagos esetben egy focinemzet is 
csak 50-100 év alatt tud kinevelni. Kazal – ez volt  
a beceneve – 11,3 másodperc alatt futotta le a 100 
métert, nem stoplisban, 
hanem tornacipőben. A 
labdával zsonglőr mód-
jára bánt, mivel még a 
„szomszéd megyéből” 
is pontosan a csapattárs 
lábára tudta varázsolni, 
majd később hátvéd-
ként is sok gólt szerzett. 

A „vasutasból lett 
aranybányász” negy-
venkilenc alkalommal 
ölthette magára a nem-
zeti mezt, és tagja volt 
a Helsinki olimpián 
aranyérmet szerzett vá-
logatottnak. Kivette részét az angolok ellen elért 
kiemelkedő 6:3-as győzelemből, majd hozzájárult a 
csapat világbajnoki ezüstérméhez is. Grosics Gyula 
mellett ő is Dorogon született, ezért az ottani sta-
dion 2010 óta az ő nevét viseli. Számos kitüntetése 
mellett a Nemzet Sportolójának is megválasztották. 
Ehhez párosult még sztárallűrök nélküli, szerény, 
barátságos természete. Nem csoda, hogy haláláig 
nagy megbecsülés övezte.

Az MLTC ünnepélyes székházavatóját 2007. 
június 30-án tartották. Az Erzsébetliget teljes re-
habilitációjának részeként ismét régi fényében 
pompázott az egész sporttelep, amelynek átadására 
meghívták Buzánszky Jenőt is, akit Kovács Péter 
polgármester és Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sport-
létesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője foga-
dott (képünkön). 

Mészöly Kálmán, Garaba Imre és Varga Zoltán 
– akik szintén vendégei voltak az avatóünnepség-
nek – csak a tévécsatornák és az autogramkérők 

rohama után tudták üdvözölni a 
nagy elődöt. Jenő bácsi türelme-
sen válaszolt a kérdésekre, tűrte 
a népszerűséget, de fél szemmel 
már a zöld gyepet leste, ahol 
nemsokára elkezdődött az ün-
nepi focimeccs. Előtte azonban 
végre sor kerülhetett arra a tisz-
teletteljes, baráti ölelésre, amely-
ben sporttársai részesítették. A 
jelenet olyan volt, mint amikor 
szerető családtagok találkoznak.  

A meccs alatt néhányan min-
denképpen ki akartak csikarni 
belőle valamilyen kritikát a mai 
labdarúgással kapcsolatban, de ő 

igazi úriemberként nem vállalkozott a „bezzeg a mi 
időnkben” kezdetű mondatokra, és nem kritizálta 
a hozzájuk képest jelentéktelen kései utódokat. A 
különbségekről csak annyit mondott szerényen: a 
mi időnkben még szögletes volt a kapufa, ma pedig 
már henger alakú. Hogy mit gondolt magában, azt 
azért persze lehet sejteni. 

Jenő bácsi figyelme azonban nem csak a gyepre és 
a labdára korlátozódott, mivel szerette a szép höl-

Már Kazal is 
az égi csapatban 
rúgja a bőrt
»Elment a legendás Aranycsapat utolsó 

tagja is. Buzánszky Jenő, minden idők 
legjobb magyar válogatottjának jobb-

hátvédje 89 éves korában, január 11-én tá-
vozott közülünk. Mivel többször is járt a XVI. 
kerületben, emlékezésképpen ezekből a pil-
lanatokból idézünk fel néhányat.

gyeket is. Ezért csakhamar helyet foglalt az ünnepély 
egyik koordinátora mellett, és elhalmozta bókjaival. 
Mégsem volt ebben semmi tolakodás, szereptévesz-
tés, mert dícséretei őszinte gondolatokból eredtek. 
Akárcsak az a mozzanat, amivel a legenda az átme-
neti evőeszközhiányt pótolta. A torta már megér-
kezett, de villát még sokáig nem adtak hozzá. Jenő 
bácsi nem sokat töprengett, a süteményből apró 
darabokat törve, puszta kézzel megetette az ifjú höl-
gyet, mint madár a fiókáját. Közben mindketten jó-
kat derültek a helyzeten, akárcsak a körülöttük álló 
sokadalom, akik közül mindenkihez volt egy kedves 
szava, szívesen koccintott, mesélt és mosolygott.   

A pálya jobb szélén persze más erők mozgatták a 
kiváló hátvédet. Mészöly Kálmán mesélte el a vele 
egy asztalnál ülőknek, mi volt a trükkje az „öreg-
nek”. Úgy tett, mintha túl messze helyezkedne az 
oldalvonaltól. A csatár azt érezhette, hogy szabad 
az út, és meglódult a labdával. Ám a villámgyors 
Kazal csak erre a pillanatra várt, és olyan reflexszel 
kanalazta el ellenfele elől a játékszert, hogy az még 
futott néhány métert, mire felfogta, mi is történt.

Buzánszky Jenő a Testnevelési Főiskolán szerzett 
diplomát, majd több együttes edzőjeként is tevé-
kenykedett, később pedig tagja lett a Magyar Lab-
darúgó Szövetség elnökségének. Volt viszont polgári 
foglalkozása is: fiatalabb korában a Dorogi Szénbá-
nyák Vállalat személyzetiseként dolgozott. Ezt az 
állását  még akkor sem adta fel, amikor Iránból egy 
havi 4000 dolláros fizetés ígéretével keresték meg. 

Később országjárásba kezdett, mindenhova el-
ment, ahol jelenlétével szolgálhatta a magyar labda-
rúgás ügyét. Ettől a küldetéstől vezéreltetve fogadta 
el a mátyásföldi meghívást, ezután még kétszer is. A 
Kertvárosban élő Dragóner Attilával és a már szintén 
elhunyt díszpolgárunkkal, Novák Dezsővel együtt 
volt a vendége a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
egyik összejövetelének, majd 2013 szeptemberében 
részt vett a Kertvárosi Vigasságok keretében megren-
dezett, az országgyűlési és a kerületi válogatott által 
vívott barátságos mérkőzésen, sőt ő adta át a díjakat 
és a róla elnevezett vándorkupát a Fiatalok a Kertvá-
rosért Egyesület focitornáján is.

Amerre járt, jelképesen megérkezett az Aranycsa-
pat. Azt mondta, ha nincsenek is jelen, mindenki 
képzelje oda a háta mögé Grosicsot, Lórántot, Lan-
tost, Bozsikot, Zakariást, Budai II.-t, Hidegkutit, 
Czibort, Kocsist és Puskást. Ők így együtt alkották 
az Aranycsapatot, amely egyikük nélkül sem lenne 
ugyanaz, mint ahogy ma tiszteljük. Ez a világverő 
gárda a legnemesebb hungarikumok egyike, Ma-
gyarország egyik védjegye, amelynek nélkülözhe-
tetlen tagja volt Buzánszky Jenő is. Nyugodjanak 
békében mindannyian!

» Mészáros Tibor

Ingatlan
Sashalmon családi ház eladó 31,5 M Ft-ért. 
409-2240

Különálló épületben szoba-konyha kiadó. 
400-2845

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,6 M Ft-ért 
eladó. 409-2240

Cinkotán 2836 nm-es zártkert eladó. 400-
0440, 70-299-3400

Rákosszentmihályon csendes utcában össz-
közműves, 70 nm-es családi ház eladó. 20-
984-3438

Kiadó különálló, kertes, kis lakóház az Ár-
pádföldi HÉV állomáshoz közel. 409-3504

Cinkota- alsó HÉV közelében tulajdonostól 
eladó duplakomfortos, 6 szobás, alápincé-
zett, szeparált kerttel rendelkező saroktelken 
ikerház fél. Irányár: 39 M Ft. 70-256-5296

Nagytarcsa határában 12000 nm-es szántó 
eladó. 70-286-3716

XVI. ker. Batsányi János utcában 645 nm 
telken családi ház 31,5 M Ft irányáron el-
adó. 409-2240

Különálló épületben szoba-konyha kiadó. 
400-2845

Vegyes
Új, 4 éves LG mosógép 30 E Ft, vadonat 
új távirányítós fali fűtő-hűtőtest 12 E 
Ft-ért eladó. 20-918-7317, 405-6484

Kifogástalan állapotú Indesit gáztűzhely 
10 E Ft, vadonat új nyest bunda kucsmá-
val 13 E Ft, női télikabátok, estélyi ruhák 
3 E Ft-ért eladók. 20-918-7317, 405-6484

Eladó: infra matrac, húsdaráló, fény-
képezőgép, gyapjú ágynemű, marmon-
kannák, zsíros bödön. 20-917-0387

Eladó 220 V, gyári betonkeverő, masz-
szív, jó állapotban. 70-610-0132

Elektromos meghajtású, utcai és szobai 
kerekesszék eladó. 403-3667

Ásott, gyűrűs kúthoz eladó kútkereket 
vennék. 403-3667

Eladó! Költözés miatt bútor, 
lakásfelszerelési tárgyak edények stb. 
30-463-7916

Eladó: 3 ágú csillár, 3 ajtós szekrény, új 
harmonika ajtó 50x180-as. 400-1515

Hajdúszoboszlói gyógyfürdéssel egybe-
kötött színvonalas, apartmanos kikap-
csolódáshoz (febr. 15-22.) üdülőtársat 
keresek. 403-3680 este.
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DUgUláSElHárÍTáS FAl-
bonTáS nÉlKÜl. VÍZ-gáZ-
FűTÉSSZErElÉS. 402-4330, 20-
491-5089

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

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

Fakivágás, kertrendezés, kerttisztí-
tás, kútfúrás reális áron szakember-
től. Hívjon bizalommal! 70-220-
6206

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

Kiemelkedő kvalitású magyar és 
külföldi festmények vétele és eladá-
sa. 30-949-2900, nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

Kiemelt áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porceálánokat, 
bronztárgyakat, könyveket, bizsu-
kat, érméket, hanglemezeket, ezüst 
nemüt, teljes hagyatékot kiürítés-
sel. Díjtalan kiszállás, becsléssel. 
20-265-6769 Berkes Andrea

Gázkészülék javítás! Konvektor, 
cirko, vízmelegítő karbantartása, 
javítása korrekt áron. Hegedűs Ist-
ván, 70-500-7326
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Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, 
rándulások kezelésére hatékony 
módszer a CSONTKOVÁ-
CSOLÁS. Gerincterápia, masz-
százs, nyirokmasszás, talpref-
lexológia. 70-347-5077. Akár 
otthonában is.

Redőnyök, reluxák, szúnyog-
hálók, napellenzők és műanyag 
nyílászárók szerelése, javítása.  
XVI. ker Rózsa utca 37. 
409-2229, 30-209-5987, 
20-523-3801




