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Bemutatkoznak
az önkormányzati
képviselők

Gáspár József

A tavasz az iskolai beiratkozás időszaka is, amelynek részreleteiről a 7. oldalon olvashatnak bővebb tájékoztatást.
A XVI. kerületi általános iskolákban

április 16-án, csütörtökön 8.00 és 19.00 óra között
és április 17-én, pénteken 8.00 és 18.00 óra között

várják azokat a szülőket, akiknek gyermeke ősszel iskolába megy.
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Egy jókedvű,
sikeres ember

Interjú
Hargitai Györggyel
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»

Húsvétkor is
jól jön a segítség

Adományozni általában karácsonykor szoktunk, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő azonban húsvét előtt is megajándékozott három sokgyermekes rászoruló családot, akiknek Erzsébet-utalványokkal és élelmiszercsomagokkal kedveskedett. A családok kiválasztásában a XVI. kerületi
Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat munkatársai
voltak a honatya segítségére. A sonkának és a tartós élelmiszereknek a felnőttek, míg a gyümölcsöknek és a csokoládénak a gyerekek örülhettek.
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A testületi ülésről jelentjük

»

A Testület április 1-jei tanácskozása néma főhajtással kezdődött, ugyanis a napokban hunyt el a kerület egyik első díszpolgára, Juhász Károlyné. Az ezután tárgyalt fontosabb napirendeket az alábbiakban foglaltuk össze.

Tűzoltósági beszámoló

Kovács Péter polgármester terjesztette elő a
XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
– amely a kertvárosi katasztrófavédelmi helyzetek elhárításáért is felelős – tavalyi munkájáról
készült beszámolót. Salamon Lajos tűzoltó őrnagy kérdésre válaszolva elmondta: napszaktól
és távolságtól függően 5-10 perc alatt érnek át
a XIV. kerületből a Kertvárosba, ahonnan tavaly 235 riasztást kaptak. Ezek között 56 téves
jelzés volt, 19 esetben pedig már a kiérkezésük
előtt felszámolták a tüzet. Lényeges azonban,
hogy az ilyen eseteket is be kell jelenteni a tűzoltóságnak. Salamon Lajos felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy vissza tudják hívni
a bejelentőket, vagyis a viccelőket le tudják
nyomozni, bár erre tavaly csak egyszer volt
szükség. A tűzoltó őrnagy végül megköszönte
azt a gépjárművet, amit néhány héttel ezelőtt
ajándékozott a XVI. Kerületi Önkormányzat a
katasztrófavédőknek. Kovács Péter kiegészítésként elmondta, hogy a kerületi tűzőrség létrehozásáról már régóta folynak a tárgyalások, és

László jegyző előterjesztő kérdésre válaszolva
elmondta: eddig egy szolgáltató foglalkozott a
többletszolgálatok megszervezésével, mindezt
azonban mostantól átvállalja az Önkormányzat. A felújított házasságkötő teremben méltó
körülmények között kelhetnek egybe a fiatal
párok, a kerületiek számára pedig a díjtételek is
csökkenhetnek. Sőt, akinek nem teszi lehetővé az egészségügyi állapota, hogy a hivatalban
kössön házasságot, és az eseményre egy kerületi magánlakásban, szociális vagy egészségügyi
intézményben kerül sor, annak fizetnie sem
kell érte. A képviselők támogatták a javaslatot.

Rehab-XVI.Kft. vezetői pályázat
Kovács Péter, Salamon Lajos és Ancsin László
remélhetőleg a közeljövőben megalakulhat. A
Testület elfogadta a beszámolót.

Többletszolgáltatások
házasulandóknak

Az anyakönyvi törvény értelmében az Önkormányzat rendeletben határozhatja meg
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, illetve az ilyenkor
végzett többletszolgáltatások és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Ancsin

Dr. Csomor Ervin előterjesztőként elmondta:
ifj. Siklósi Attilát tavaly a Képviselő-testület
egy évre bízta meg az ügyvezetői feladatok
ellátásával, ezért most pályázatot ír ki az Önkormányzat a pozíció betöltésére. A pályázat
részleteiről az 5. oldalon olvashatnak bővebben.
A Testület mindezek mellett döntött arról is,
hogy az Önkormányzat 400 ezer forinttal támogatja a testvérvárosunkban, Kishegyesen
újra felállítandó Mátyás-szobor kivitelezését.
Emellett Decsi Tamás kardvívó, Kiss Dániel
atléta és Módos Péter birkózó olimpikonjaink
felkészülését összesen 8 500 000 forinttal segíti
annak érdekében, hogy a riói ötkarikás játékokon is részt vehessenek.
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Születésnapi íjászverseny

»

Az elmúlt három évben 350 óvodás és 1800 kisiskolás látogatott el
kerületünk természetvédelmi paradicsomába, 220 középiskolás pedig
itt végezte el a közösségi szolgálatot. Mindez az Oláh Csaba vezette
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársainak köszönhető, akik saját ötletük alapján, az Önkormányzat támogatásával hozták létre a Naplás-tó
melletti tanösvényt.

A születésnapot idén is egy 3D íjászversennyel
ünnepelték, amire 108 nevezés érkezett. A résztvevőket – akik között ott volt Szabó Tamás polgármesteri kabinetvezető, Sike Csaba, a kerületi
közterület-felügyelet vezetője és kollégája, Csete
Zsolt, valamint Zsiska László, a Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet munkatársa is – 23 csapatra
osztották, majd a versenyzőknek 24 különböző
célt kellett eltalálniuk. Ezek között volt teknős és
médium disznó is, természetesen csak műanyagból. Amíg az íjászok az erős széllel küldöttek a
pályán, addig dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető és segítői a hagyományos pörkölt, illetve a különleges skót marharagu elkészítésén fáradoztak. A jó hangulatú esemény közös
falatozással zárult.
A versenyen részt vett Muhammadi Shahram (Shaki)
is, aki több mint 15 éve él Budapesten, kiválóan beszél
magyarul, hiszen itt szerzett vegyészmérnöki diplomát,
emellett pedig tagja az iráni 3D íjászválogatottnak, sőt
az ottani trénereknek is tart edzéseket. Shaki elmondta:
2006-ban ismerkedett meg ezzel a sportággal, és már
nemzetközi bírói képesítést is szerzett. Legjobb eredménye az Európa-bajnoki hatodik helyezés és kétszer
volt 11. egy nemzetközi megmérettetésen is.

Kedves

Olvasó!

Verset olvasni egy kád forró vízben
vagy a mezőn fekve a kedvesünk
ölében, különleges élményt jelent.
Verset írni bármiről lehet, csak
nem mindenről érdemes, és főleg
nem mindenkinek szabad. Költőnek
lenni éppen ezért felelősség is, mivel sokkal nehezebb néhány szóban
összefoglalni azt, amire mások oldalakat szánnak. A magyar költészet
napja előtt pedig melyik poétánkat
is hívhatnám múzsámul, mint József
Attilát, hiszen „Szeretném felverni
lelkem dalával A szomorúk szívét,
a világot. Most megbocsátok annak
is, Aki bántott. Szeretném a keblemre ölelni az Életért küzdő, fájó
rabot. Szeretném feltámasztani,
Aki halott. Szeretném, hogyha lassabban forogna És végre megállna
a nagy kerék. De a legjobban szeretném, Ha szeretnék. És szeretnék
alkotni csodásat és Ezer gyönyörűt,
szépet meg nagyot S aztán meghalni: Mert én a Mámor vagyok.”

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

A zápszonyi óvodások ezúton szeretnék megköszönni
minden kertvárosi polgárnak
- köztük Szatmáry Kristóf
országgyűlési képviselőnek,
Kovács Péter polgármesternek, dr. Csomor Ervin és
Szász József alpolgármesternek, valamint Ács Anikó,
Horváth János, dr. Környeiné
Rátz Katalin, Szatmáry László és Vincze Ágnes önkormányzati képviselőnek -, aki
adományával hozzájárult a
XVI. Kerületi Önkormányzat
által az apróságoknak szervezett gyűjtéshez.

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.mediaworks.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.
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Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Gáspár József
majd 1983-ban költöztünk abba
a családi házba, ahol ma is élünk.
A kezdet nem volt könnyű, mert
szülői segítségre nem számíthattunk, ezért különféle munkákat
vállaltunk az újságkihordástól a
vagonkirakásig. Habár fiatalon
mindent könnyebben elvisel az
ember.

egy hosszú lábakon álló házikóval.
– A lányok élete hogyan alakult?
– Laura és Eszter még velünk
él. Feleségemet, Gáspár Magdolnát, a Napraforgó Gyermekjóléti
Központ és Családsegítő Szolgálat
gyermekjóléti részlegének korábbi
vezetőjét pedig valószínűleg sokan
ismerik. Mivel azonban ezentúl
inkább a nagymamai teendőkből
szeretné kivenni a részét, ezért már
csak négy órában dolgozik ott, de
mellette tanít is.
Mezőköves– Magánemberként mivel fogden
született
– Amolyan első szerelem
lalkozik?
1959-ben. Családja vallávolt az Önöké?
– Van egy vállalkozásom, amely
sos világnézete miatt az ál– Igen, mivel már tanulegy nagy cég üzemeltetési, műmányaink befejezése előtt
talános iskola elvégzése után
szaki és beruházási feladatait látegymásra találtunk a feaz esztergomi ferences gimnája el, valamint építési vállalkoleségemmel, aki szintén
ziumban folytatta tanulmányait.
zóként lakossági megrendelésre
mezőkövesdi születésű.
A főiskolát Székesfehérváron vélakásfelújításokat is végzünk.
Amikor
elhatároztuk,
– Hogyan vált az élete részévé
gezte el, ahol földmérő üzemmérhogy összeházasodunk,
a politika?
nöki diplomát szerzett. Húsző 19 éves volt, én pedig
– A 90-es évek elején eljöttem
éves korában nősült meg,
20, ezért a rokonaink nem
első munkahelyemről, a Geodéziai
családjával
azóta
él
a
jósoltak nekünk hosszú köVállalattól, és szakmát váltottam. A
kerületben.
zös életet. Ma már nem csoRákosi úton volt egy kis zöldségüzdálkozom ezen, hiszen szinte még
let, amit én vezettem néhány évig.
tapasztalatlan gyerekek voltunk.
Ennek köszönhetően nagyon sok
Szerencsére mégsem a kétkedőknek
embert ismertem meg. Bevallom,
lett igazuk, és már 36 éve élünk ki– Hányan vannak a családban?
nem éreztem különösebb vonzalegyensúlyozott, békés házasságban,
– Már a házasságkötésünkkor mat a politizálás iránt, de hívtak,
hiszen azok az állítólagos törvény- megegyeztünk, hogy négy gyer- én meg hagytam, hogy rábeszéljeszerű párkapcsolati válságok ben- meket szeretnénk, a kívánságunkat nek. Így beléptem a KDNP-be, minünket elkerültek.
pedig meghallgatták az égiek, mivel vel ez a keresztény és demokratikus
– Mi a titkuk?
két fiunk és két lányunk született. alapokra épülő párt állt legközelebb
– Elsősorban az alaptermészetün- A fiúk már a saját útjukat járják: az én világnézetemhez.
kön múlik a házasságunk tartós- az idősebbik, Dániel, még csak egy
– Az előző ciklusban nem indult
sága, ugyanis mindketten nagyon gyermek édesapja, Péteréknél azon- a választásokon. Ennek mi volt az
fontosnak tartjuk a családot, de ban már három csemete is van. Így oka?
meghatározó a vallásos nevelteté- négy fiúunokánkról gyűjtögetjük a
– Akkor csökkentették a Testület
sünk és a keresztény értékrendünk fényképeket. Az ő kedvükért készí- létszámát, és mivel a képviselőség
is. Emellett az is összekovácsolt tettem a kertünkben csupa termé- mellett egyértelműen kevesebb időt
bennünket, hogy egy kis albérlet- szetes anyagból egy játszóteret ho- tölthettem a családommal, így nem
ben kezdtük el a közös életünket, mokozóval, mászókával, hintával és ragaszkodtam a jelöléshez. Tavaly

»

azért tértem vissza, mert a politikustársaim visszahívtak, és nyertem
is a körzetemben.
– Milyen feladatok várnak Önre
a mostani ciklusban?
– Azt szoktam mondani, hogy az
ötödik gyermekemnek tekintem a
Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolát. Én persze csak az egyik
vagyok azok közül, akik sokat tettek
az intézmény megalapításáért, de
nagyon büszke vagyok arra, hogy
ennek a csapatnak az első perctől
fogva a tagja vagyok. Most azt tervezzük, hogy az egyik szomszédos
telek megvásárlásával bővítjük az
eddig nagyon szűkös iskolaudvart.
Folyamatban van ugyanakkor a
rákosszentmihályi katolikus templom orgonájának teljes felújítása
is, amelyhez Kovács Péter polgármester jelentős támogatást adott,
így a pénzügyi akadályok elhárultak, és őszre a munkálatok befejeződhetnek. Társaimmal együtt sok
feladatunk van a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának tagjaként is azzal kapcsolatban,
hogy a jelenleg romos házból egy
olyan emlékhelyet alakítsunk ki,
ahol az 1956-os eseményeket is hitelesen mutatják be az idelátogató
fiataloknak. Mindezeken felül terveink között szerepel egy legalább
négy csoportnak helyet adó, keresztény óvoda létrehozása is, amit az
Önkormányzat és a Kovász Egyesület összefogásával, illetve esetleg
egyházi források bevonásával képzelünk el. Ugyanakkor ismét megbíztak az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöki teendőinek ellátásával is, ezért a ciklus végéig lesz
bőven tennivalóm.
» Mészáros Tibor

Dániel önkormányzati képviselő kezdeménye»állóDobre
zésére egy sashalmi és rákosszentmihályi tagokból
baráti társaság arra gondolt, hogy bizonyára van-

nak olyan családok, akiknek nemcsak karácsonykor, hanem húsvétkor is szükségük van a támogatásra.
Éppen ezért gyűjtésbe kezdtek, és felajánlásaikból hamarosan öt nagy
szatyorra való, zömmel tartós élelmiszerekből álló csomag gyűlt össze.
A Napraforgó Családsegítő Szolgálat pedig abban volt a segítségükre,
hogy az adományokat az az öt család kapja, ahol a legnagyobb szükség
van rájuk. Az egyik átadásra elkísértük Dobre Dánielt, aki a szervezésben is tevékenyen részt vevő Arany Balázs és a családgondozó Váradi
Nóra társaságában nyújtotta át a csomagot egy lakótelepi édesanyának, aki két fiúgyermeket nevel egyedül.
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Az aktív korúak ellátása
a kormányhivatalhoz került

»

Ahogy arról korábban már írtunk, március 1-jétől megújult a szociális ellátórendszer. Ennek keretében az önkormányzatoknál maradtak
az úgynevezett kiadáskompenzáló támogatások, a járási hivatalokhoz
viszont átkerültek a jövedelempótló támogatások (aktív korúak ellátása).
Utóbbi részleteiről Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala vezetőjétől, Horváthné dr. Kovács Angelikától kaptunk tájékoztatást.

Az aktív korúak ellátásának két része van: az
egyik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, amit azok a munkanélküliek igényelhetnek, akik vállalják, hogy együttműködnek a
munkaügyi kirendeltséggel, és a jogszabályban
felsorolt feltételeknek megfelelnek.
A második pedig az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, amelyre azok
jogosultak, akik a munkaképességüket legalább
67 százalékban elvesztették, akiknek legalább
50 százalékos egészségkárosodásuk van, vagy
vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek, valamint olyan

14 év alatti gyermeket nevelnek, akinek a nappali ellátását nem tudják megoldani.
Horváthné dr. Kovács Angelika hangsúlyozta: az állam célja a szétválasztással az volt, hogy
egy átláthatóbb, igazságosabb és személyre
szabott segélyezési, illetve szociális rendszert
hozzanak létre.
Bővebb információt a kerületi kormányhivatal Hatósági Osztályán, a Karát utca 18.
szám alatt kaphatnak az érdeklődők ügyfélfogadási időben: hétfőn 13.30-18.00-ig,
szerdán 8.00-16.30-ig és pénteken 8.0012.00-ig.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
pályázatot hirdet

a REHAB-XVI. Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1163 Budapest, Pálya u. 48.)

ügyvezető tisztségének betöltésére.
A megbízási jogviszony időtartama:
A megbízás határozatlan időre szól, amelynek kezdő napja: július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: május 5.
A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdálkodási
Ügyosztályára kell eljuttatni. A pályázat további feltételei megtekinthetők
az Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu).

Hosszan tartó, súlyos
betegségben 84 éves
korában elhunyt kerületünk egyik első
díszpolgára, Juhász
Károlyné Kovács
Erzsébet. Keresztény életének vezérfonalát – szeretetet,
kedvességet adni és megbocsátani – akkor
sem ejtette el, amikor koncepciós perben
két évre elítélték. Évek óta fekvő betegként,
szerető családja gondoskodásától kísérve
tűrte a megpróbáltatásokat, amelyeket a
sors mért rá. Földi élete, amit családjáért,
hazájáért, a Krisztus áldozatában való részvételért ajánlott, véget ért. Temetése kívánsága szerint szűk családi körben lesz.

PÁ LY Á Z AT
a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelői
munkakörének betöltésére.
A pályázat benyújtásának
határideje: április 20.
A munkakörrel kapcsolatos információt
Sike Csaba vezető közterület-felügyelő
nyújt a 0620/808-9769-es telefonszámon.
A pályázati feltételekről, a benyújtandó
iratokról, igazolásokról és a pályázat benyújtásának módjáról részletes információ
a www.budapest16.hu honlapon található.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOK
BÉRLETI JOGÁRA
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő lakások
költségelven történő bérbeadására.
A pályázat benyújtásának határideje:
május 4., 14.00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája (1163 Budapest, Jenőhalom u. 1-3.)
Pályázni
az alábbi lakások bérleti jogára lehet:
• Lándzsa u. 25/B II/11. (34 m2-es, 1 szobás, komfortos, bérleti díja: 15 810 Ft/hó)
• Védő u. 1/B. III/15. (49 m2-es, 1 + 1 ½ szobás, komfortos, bérleti díja: 22 785 Ft/hó)
• Mészáros József u. 4. I/6. (62 m2-es,
1 + 2 ½ szobás, összkomfortos, bérleti díja:
28 830 Ft/hó)
• Jókai Mór u. 17. IV/9. (42 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos, bérleti díja 19. 530 Ft/hó)
• Vámosgyörk u. 48. fszt. 3. (40 m2-es, 1 + 1 ½
szobás, komfortos, bérleti díja: 18 600 Ft/hó)
• Enikő köz 7. fszt. 2. (64 m2-es, 1 + 2 ½ szobás, összkomfortos, bérleti díja: 29 760 Ft/hó)
A pályázattal kapcsolatos bővebb információt az Önkormányzat honlapján
(www.budapest16.hu) olvashatnak, vagy az
Ügyfélszolgálati Irodán kérhetnek az érdeklődők.
A lakásokat kizárólag a táblázatban
szereplő napon és
időpontban lehet megtekinteni.
Lándzsa u. 25/B. II/11.
április 13. 09:00 – 10:00
Védő u. 1/B. III/15.
április 13. 10:15 – 11:15
Mészáros József u. 4. I/6.
április 13. 11:30 – 12:30
Jókai Mór u. 17. IV/9.
április 13. 12:45 – 13:45
Vámosgyörk u. 48. fszt. 3.
április 13. 14:00 – 15:00
Enikő köz 7. fszt. 2.
május 05.01. 10:15 – 11:15
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N ev elé s

A családok
védelmében

»

A Napraforgó Gyermekjóléti Központ
és Családsegítő Szolgálat munkatársai március 26-án számoltak be a
tavaly elvégzett munkáról. Az eseményen
részt vett Kovács Péter polgármester és
dr. Csomor Ervin alpolgármester is.

Dr. Halabuk Ágnes intézményvezető bevezetője után az Önkormányzat vezetői köszöntötték a megjelenteket, majd a Gyermekjóléti
Központ korábbi irányítója, Gáspár Magdolna
számolt be az elmúlt évre kitűzött célok megvalósításáról. Ezek közül az első egy tájékoztató kiadvány összeállítása volt, amit a szociális
problémák felderítésére hivatott jelzőrendszer
tagjai – iskola, óvoda, családorvos, pedagógusok, szociális munkások – vehettek kézbe. Az
anyag tartalmazza a legfontosabb jogszabályokat, és kiemelt hangsúlyt fektet a jelzőrendszer,
illetve a Gyermekjóléti Központ együttműködésének szorosabbá tételére. Emellett vállalták

az iskolaigazgatók személyes tájékoztatását, és
a jelzőrendszer fontosságára való figyelemfelhívást is. Elindítottak ugyanakkor egy 10 előadásból álló, szenvedélybetegségekről szóló előadássorozatot is. (Ennek egyik állomásáról, vagyis a
játékfüggőségről szóló beszámolóról lapunk március 25-én megjelent számában mi is hírt adtunk.)
Gáspár Magdolna beszámolt a gondozói
munka nehézségeiről is, amelyek közül kiemelte a válások problémáját, hiszen ilyenkor
rendkívül nehéz a kapcsolattartás az egymással
ellentétben álló szülőkkel, és amióta a gyerekek
átadásának helyéül a bíróságok a családsegítők
épületét jelölik ki, sokszor a munkatársak testi

épsége is veszélyben van. (A Gáspár Magdolna
utódjával, Hanuláné Kurdi Ágnessel készült interjúnkat alább olvashatják.)
A Gyermekjóléti Központ beszámolója után
a Családsegítő Szolgálat munkatársai beszéltek
a tavalyi kirándulások és táborozások konfliktuscsökkentő hatásáról, a baba-mama klubok
hasznosságáról, a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány Erzsébet-programban meghirdetett
üdülési pályázatáról, a szociális készségeket fejlesztő foglalkozásokról, a kapcsolattartási ügyeleten tapasztalható, egyre inkább elmérgesedő
légkörről, valamint a már említett Mindennapi
függőségeink című sorozat folytatásáról.

Új vezető a Gyermekjóléti Központ élén

»

Hanuláné Kurdi Ágnes nagycsaládból származik, hiszen tíz testvére van, és va-

lószínűleg ez is befolyásolta a pályaválasztáskor. Már főiskolás korában kórházi
szociális munkásként dolgozott az I. számú Női Klinikán, majd az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerzett általános szociális munkás
diplomát. Ezután megszületett három gyermeke, akikkel sokáig otthon maradt. Közben viszont – mivel szeretett volna a szakma közelében maradni – elvégezte az ELTE
Társadalomtudományi Karának kiegészítő szociálpolitikai képzését, így egyetemi diplomát is szerzett, emellett pedig ügyeletet vállalt egy telefonos lelkisegély szolgálatnál. Másfél éve dolgozik a Napraforgó Szolgálatnál, előtte öt évig látott el hasonló
feladatokat lakóhelyén, egy vidéki kis városban.

– Miért váltott?
– Tanulni szerettem volna és tapasztalatokat
szerezni, mert érdekelt, milyen munka folyik
egy fővárosi gyermekjóléti központban egy
vidéki szolgálathoz képest. Itt sokkal több
szolgáltatásra van lehetőség, mint az előző
munkahelyemen. Nem túlzás azt állítani, lenyűgözött, milyen magas szintű a vezetés, és
milyen széles körű szakmai munka folyik ebben az intézményben. Ráadásul kezdettől fogva komoly feladatokat kaptam, úgyhogy azt
hiszem, jó döntés volt ide jönnöm.
– Az Önök munkájának melyik a legnehezebb része?
– A gyermekbántalmazási esetek rendszerint
megviselnek bennünket. A gyerekek kiszolgáltatottságán túl azonban az ember családgondozóként néha saját személyes biztonsága
miatt is aggódik. 2014-ben kilenc gyerek került szakellátásba gondozottjaink közül, ezek
is nehezen feldolgozható történetek. Azzal is

nehéz szembesülni napról napra, milyen végletesen különböző esélyekkel indulnak a fiatalok
az életnek. De a legnehezebb talán az, ha azt
érezzük, hogy a gyerek nem számít a válófélben lévő szülők harcában, vagy a felnőttek zűrös, feszült, túlterhelt életében.
– Miért vállal egy családanya ilyen feladatot?
– Azt hiszem, akik itt dolgoznak, mindnyájan egy kicsit a szakma megszállottjai. Engem
az emberi élet határhelyzetei mélységesen érdekelnek, úgy érzem, feladatom van a konfliktusokkal, az emberi szenvedéssel, a kiszolgáltatottsággal kapcsolatban. Ahol lehet, enyhíteni
a szenvedést: nem szép feladat ez? De a Gyermekjóléti Központban a prevenció éppen
olyan hangsúlyos, mint a veszélyeztetettség
kezelése. Sok ilyen szolgáltatásunk van, amelyekről a honlapunkon tájékozódhatnak.
– Vezetőként milyen feladatok várnak
Önre?

– Nagyon jól működő, kiválóan szervezett
szakmai egységet veszek át, csak a megkezdett
úton kell továbbhaladnom. Elődöm, Gáspár
Magdolna napi négy órában segíti a munkámat, én pedig már hosszabb ideje tanulom tőle
a feladatokat. Így az átadás-átvétel semmilyen
zökkenőt nem fog okozni a szolgáltatásokban.
Ugyanakkor a vezetői feladatok ellátása mellett szeretnék továbbra is tevőlegesen részt venni a családgondozói munkában is.
» Mészáros Tibor

2015. április 8.

«

oktatá s

❘ 7

Felhívás

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése
értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek,
akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az
óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének a
feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, annak
igazolása. Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek
iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha
a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági
vizsgálatot kezdeményez.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban
meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a
szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el,
és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba
lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozás időpontja:
április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
április 17. (péntek) 8-18 óra között
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
eredeti példányát.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást
nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és
lehetőségeinek figyelembevételével.
A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel
– a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába,
tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.
Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai
tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási
hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell
benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola
megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti
jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).
A nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha
• a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát
Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampolgárokkal azonos
feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

ÓVODAVÁRÓ CSALÁDI NAPOK

Remek alkalom kicsiknek és nagyoknak arra, hogy az óvónőkkel és a dadusokkal ismerkedjenek,
illetve bepillantást nyerjenek az óvoda életébe.
A külünböző intézmények más-más érdekes programmal várják az érdeklődőket.
Huncutka Óvoda
Ostoros u. 6-8. (t.: 400 – 3154)
április 24. péntek 15,30 órától – 18 óráig
Jövendő u. 2/b. (t.: 400 – 3728)
április 17. péntek 15,30 órától – 18 óráig
Gyerekkuckó Óvoda
Centenáriumi stny. 3. (t.: 403-6618)
április 27. hétfő 16 órától – 18 óráig
Hermina u. 66-68. (t.: 405 – 3493)
április 28. kedd 16 órától – 18 óráig
Hársfa u. 54-56. (t.: 405 – 4608)
április 29. szerda 16 órától – 18 óráig
Margaréta Óvoda
Péterke u. 10-12. (t.: 409 – 1639)
május 16. szombat 9 órától – 13 óráig
Monoki u. 58. (t.: 409 - 2826)
május 30. szombat 9 órától – 13 óráig

Mátyásföldi
Fecskefészek Óvoda
Baross G. u. 32-36. (t.: 403 – 0404)
április 29. szerda 15,30 órától – 18 óráig
Farkashalom u. 42-44. (t: 407-2205)
április 28. kedd 15,30 órától – 18 óráig
Csinszka u. 27. (t.: 407 – 2604)
április 30. csütörtök 15,30 órától – 18 óráig
Napsugár Óvoda
Cziráki u. 8-10. (t.: 403 - 0493)
április 14. kedd 15,30 órától – 18 óráig
Lándzsa u. 23. (t.: 403 – 5564)
április 17. péntek 15,30 órától – 18 óráig
Borotvás u. 8-12. (t.: 407 – 1779)
április 21. kedd 15,30 órától – 18 óráig
Ágoston P. u. 31-35. (t.:403 – 2045)
április 28. kedd 15,30 órától – 18 óráig

Sashalmi Manoda Óvoda
Könyvtár u. 26. (t.: 403 – 0498)
április 25. szombat 9 órától – 12 óráig
Mátészalka u. 18. (t.: 403 – 6064)
április 18. szombat 9 órától – 12 óráig
Szentmihályi
Játszókert Óvoda
Baross u. 141. (t.: 405 – 4018)
április 28. kedd 15,30 órától – 18 óráig
Bercsényi u. 36. (t.: 405 – 5750)
április 28. kedd 15 órától – 16,30 óráig,
majd 16,30-tól a Baross u.141-ben
Szent Korona u. 53-57. (t.: 405 – 5848)
május 16. szombat 9 órától – 12 óráig
Szent Korona u. 98-100. (t.: 406 – 4804)
május 9. szombat 9 órától – 12 óráig
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Kovács Péter, Budapest Főváros XVI. kerület polgármestere - csatlakozva Kovács Szilvia
ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy
barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt,
termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti
zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
 az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
 rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
 balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
 Balkon:
Erkélyen kialakított
 Mini:
10 – 50 m2
 Normál:
50 m2 felett
 Zártkert 1.: Zöldség
 Zártkert 2.: Gyümölcsös
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2015. április 30.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
 Budapest XVI. kerület Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi
Irodája 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
 Kertvárosi Kertbarát Kör székhelye1162 Budapest, Rendelő utca 28.
 A Kávézó 1163 Hősök fasora 2.
A jelentkezési lap letölthető az Önkormányzat honlapjáról is.
www.budapest16.hu
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa,
vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása,
öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, madáritató és madárodú. (A kertet
madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu
oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben
különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
 Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászművész (Karcag),
Munkácsy- és Magyar Örökség-díjas, érdemes művész alkotása
 Oklevél - miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia
ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1-jétől - augusztus 15ig) történik előzetes időpont-egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés várható időpontja: 2015. szeptember 26-27.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését�
Budapest, 2015. március 10.

Kovács Péter
polgármester

Bővebb felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodáján
Lenner Klára Emese helyi koordinátortól a 4011-479-es telefonszámon, vagy a kornyezet@bp16.hu email címen.

2015. április 8.
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A gazdi felelőssége

»

Nyakunkon a tavasz, amelynek szépségeit lakóhelyünk adottságainak köszönhetően gyönyörű parkokban és szépen rendben tartott
köztereken is élvezhetjük. A babakocsis kismamák
beszélgetését, a fiatalok sportolását, a családok
csendes pihenését vagy a nyugdíjasok kellemes
sétáját ugyanakkor megzavarhatják azok a polgárok, akik nem megfelelő körültekintéssel, szájkosár és póráz nélkül sétáltatják ebeiket. Hasonló
eset történt a minap a Havashalom parkban egy
kétgyerekes anyukával is, akinek futás közben ugrott neki egy nagytestű rotweiler és feldöntötte.

aj
án

ló

Horváth Réka 10 éve él a kerületben férjével, valamint nyolcéves kisfiával és hároméves
kislányával. Nagyon szeretik a Kertvárost, és
rendszeresen részt vesznek a különböző közösségi rendezvényeken is. Mivel az anyuka nagyon szeret futni, ezért gyakran hódol szenvedélyének akár babakocsival is. Március 30-án
éppen egyedül rótta a köröket a Havashalom
park rekortán pályáján, amikor arra lett figyelmes, hogy egy rotweiler rohan felé, a következő pillanatban pedig már a földön feküdt,
és a kutyával viaskodott. Az állat gazdája csak
jóval később tűnt fel a bokrok mögött, de a
sértetthez még csak oda sem ment, sőt messziről rákiabált, hogy hagyja békén a kutyát, mert
az nem veszélyes.
Horváth Rékának most szerencséje volt,
mert megúszta azzal, hogy az esős idő miatt
sáros lett a ruhája, de történhetett volna ez
másként is. Esés közben beverhette volna a
fejét, eltörhette volna valamelyik végtagját,
de hallottunk már olyan esetről is, amikor egy
máskor békésnek mutatkozó kutya dühében

szétmarcangolta áldozatát. Ami pedig a fiatal
anyukával történt, azt autós nyelven cserbenhagyásos gázolásnak nevezik, ugyanis az állatot
sétáltató személy segítségnyújtás nélkül hagyta
el a helyszínt.
A XVI. kerületben nagyon szeretjük a kutyákat, kényelmük érdekében a Havashalom
parkban még egy kutyafuttatót is kialakítottak, de emellett is sok olyan hely van lakóhelyünkön, ahol szabadon futkározhatnak vagy
játszhatnak társaikkal. Ahogy azonban figyelembe veszik az ebtartók igényeit, úgy nekik
is kötelességük figyelni többi embertársukra.
» Sz. R. Zs.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló kormányrendelet
szerint „Belterület közterületén - kivéve
az ebek futtatására kijelölt területet - ebet
csak pórázon lehet vezetni. Közterületen
ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására
képes. (…) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.”
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
jogszabály értelmében „Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. (…)
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.”
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény ugyanakkor kimondja:
aki „a) a közterületen, a közforgalom céljait
szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszen�nyezi, b) a felügyelete alatt lévő állat által az
a) pontban megjelölt helyen okozott szen�nyezés megszüntetéséről nem gondoskodik,
szabálysértést követ el.”

A XVI. kerület jegyzője felhívja a kerületi polgárok figyelmét
arra, hogy áprilisban a Polgármesteri Hivatal munkatársa
a rendőrséggel közösen ellenőrzi a közterületeken történő
kutyasétáltatás szabályainak betartását. Ha valaki szabálytalanságot követ el, az ellen állatvédelmi bírságot szabnak
ki, illetve más hatóságoknál további eljárásokat kezdeményezhetnek ellene.

Déli Harangszó Baráti Kör

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Magyar emlékek Koppány horkától Horthy admirálisig az Adria mentén”
Május 22., péntek 6.00 órai indulással
ötnapos pünkösdi kóborlás
A magyar Szent Korona dél-nyugati országainak átszelése a Budapest, Szarajevo, Mosztár, Dubrovnik, Fiume, Budapest útvonalon.
Szállások: Szarajevó óvárosában, majd a tengerparton Neum, Tengerfehérvár és
Porto Ré pihenőhelyeinken. Helyfoglalás 30 000 Ft előleg befizetésével.
Úti- és félpanziós szállásköltség: 57 000 forint/fő
„Szent László napján Wass Albert családjának ősi földjén”
Június 26. péntek, 6.00 órai indulással
háromnapos kalandozás a Kelemen-havasok lábaihoz
Válaszút, Szamosújvár, Szék, Cege, Gyeke, Pusztakamarás, Szászrégen, Marosvécs,
Gödemesterháza, Beszterce, Dés. Szállás falusi turizmus keretében a Mezőség
szívében, Széken. Úti és félpanziós szállásköltség: 28 000 forint/fő
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es telefonszámon.
Befizetés megbeszélés szerint a Veres Péter út 27. alatt, hétfőnként
17.00 és 18.00 óra között. Indulás Mátyásföldről, Pilóta u 1.

Mit mond a törvény?

Az Egészségügyi és Szociális
Bizottság a Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat 32/2012.
(XI. 26.) rendelet 14. § alapján
pályázatot hirdet

a 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt
lévő Szobabérlők Házában megüresedett
21 m2-es, komfortos lakóegységre,
amelynek bérleti díja 6510 forint/hó + 17 050
forint/hó szolgáltatási díj. A kaució mértéke
3300 forint/m2 azaz 69 300 forint.
Benyújtási határidő: április 30. 14.00 óra.
A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vehetők át.
Elbírálási határidő: június 30.
Az eredményről minden pályázó
írásban kap értesítést a lezárást
követő 60 napon belül.
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» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Ádámok és Évák
találkozója

»

A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Csombor Rita által vezetett színjátszó körének tagjai március 27-én, a Színházak Világnapja alkalmából rendezett diákfesztiválon léptek fel a József Attila Színházban,
ahol Madách Imre klasszikusának, Az ember tragédiájának egy-egy színét adták elő a résztvevő csoportok.

A mentorok a teátrum olyan neves művészei közül kerültek ki, mint Fehér Anna, Fila Balázs vagy Ujréti László, a centiseknek pedig Márkó Eszter és Blazsovszky Ákos segített a felkészülésben, így a harmadik, vagyis a
Paradicsomon kívüli szín megformálásában is. A 15 különböző iskola tanulói által életre keltett színből Quintus Konrád rendező alkotott egészet.
A produkciókat a Hanesz József (a KLIK elnöke) vezette zsűri értékelte, amelynek tagjai Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, Nemcsák Károly színész és Verebes István színész, író, rendező
voltak. A centisek (Éva: Megyes Fanni 5.b, Ádám: Vinkovits János
László 6.b, Lucifer: Pátrovics István 6.a, Föld Szelleme: Gyöngyösi Fló-

kerületiek játékukért a Legélethűbb szín díját
»miAnyerték
el, de a legjobb Évának járó elismerést is a
büszkeségünk, Megyes Fanni zsebelte be.
ra 6. b, valamint Sebestyén Vencel 8. a és Jakab Krisztofer 8. b.) nagy
sikert arattak előadásukkal, és a főleg középiskolás korosztályú csapatokkal is felvették a versenyt. A megmérettetésen résztvevő budapesti
iskolák között egyébként volt még egy kerületi intézmény is, a Táncsics.

Mit ér
sok hang?

»

Ötrészes ismeretterjesztő koncertsorozaton vehetnek részt a
XVI. kerület zeneszerető diákjai a Móra Ferenc Általános Iskola
Útravaló Alapítványának szervezésében, amit a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) is támogat.

A szervezőket az a cél vezette, hogy intenzív zenei élményben részesítsék
az iskolás korosztályokat, akik a jövő zeneértő, koncertlátogató közönségévé válhatnak. Az élményközpontú zenebefogadás felé vezető utat
az NKA pályázata nyitotta meg, amely a hangszerek kölcsönzésének és
szállításának lehetőségét biztosította ahhoz, hogy a zenei élmény "házhoz jöjjön". Az összefogás eredményeként a közel 30 éves Móra iskola
aulája díszes koncertteremmé alakult.
Orbán Tamás koncertnyitó Mit ér sok hang? című műve mellett jól
megfért a gyimesi népdal, a mórások Kincskereső Kiskórusa, a szelet
imitáló furulyások csapata, a jóhangú fiúkórus, sokféle ütős hangszer,
dalba szőtt mese vagy a kántáló, csettintő, tapsoló, zenei humort is felvonultató produkciók sora.
Az előadók közül Nagy Viola Csilla, a Herman Ottó Általános Iskola nyolcadikos diákja zongorajátékával, a mórások közül Novák Imola
és Madarász Blanka szólóénekével, Tarnai Zsombor és Csiszár Levente
szintén énekhangjával, Peresztegi Hanna, Török Jázmin és Vaszi Nóra
hangszerjátékával, Makrai Eszter pedig segédkarmesterként hívta fel
magára a figyelmet. A közös zenélés élményéből a gimnazisták és a felnőttek is kivették a részüket, hiszen a mórás tanárok énekkara és a Szerb
Antal Gimnázium Primavera kórusa szintén emlékezetes produkcióval
járult hozzá a zene népszerűsítéséhez.
A második koncertnek a Hősök terei evangélikus templom adott otthont, ahol a főszerep a Móra iskola Kincskereső Kiskórusának jutott,

valamint Nagy Ildikó és Nagy Gábor Péter zenepedagógusoknak, akik
mindhárom helyszínen nélkülözhetetlen részei voltak a koncerteknek.
A harmadik helyszínen, a Sasvár utcai Meszlényi Zoltán közösségi
házban az derült ki, „Mit ér két kórus?”. A csömöri Vox Animi énekkart Ráduly Ildikó és Takács László, a rákosszentmihályi Corvin kórust
pedig Nagy Ildikó vezényelte. A két zeneszerető csapat Papp Gyula pedagógus zongorakísérete mellett közösen is énekelt.
Különleges élményt ígért a negyedik koncert is, amely arra adott választ a hallgatóságnak, mit ér, ha hozzáértő zenepedagógusok enyhén
értelmi fogyatékos, de jó zenei érzékkel rendelkező fiatalokból szerveznek zenekart vagy kórust. A Paracitera Együttes Körösi Andrea, a
Százhalombattai Ütős Zenekar és Énekkar pedig Násztorné Réczey Éva
vezetésével látogatott el a Mórába. A különböző mértékű fogyatékkal
élő gyerekeknek speciális hangszerekre és kottákra van szükségük, amelyekben nem kottafejek, hanem színes korongok jelzik a hangokat. Az
előadás közben segédkező pedagógus mutatópálcával rámutat a dallamban következő hangot jelölő színre, a fiatalok pedig megszólaltatják azt.
Ez természetesen nagyon sok türelmet és kitartást igényel, de a szorgalom és a munka megtérül. A különleges zenei élményt a vendéglátó
iskola Kincskereső Kiskórusa viszonozta Nagy Ildikó és Nagy Gábor
Péter vezetésével.
» Mészáros Tibor

2015. április 8.

«

akikre büszké k vagy u n k❘ 11

Egy jókedvű,
sikeres ember

»

Hargitai Györgynek, Rákosszentmihály közismert és köztiszteletben álló polgárának a Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetést
adományozta a Képviselő-testület a nemzeti ünnep
alkalmából. A mindig jó kedvű, sportos alkatú, lehetetlent nem ismerő, sikeres villamosmérnökkel
izgalmas és tevékeny életútjáról beszélgettünk.

Az idén 60. születésnapját ünneplő kitüntetett
Zuglóban született. Az általános iskola elvégzése után a budapesti Piarista Gimnáziumba járt
két évig, majd a Dózsa György Gimnáziumban
érettségizett. Az a bizonyos két év azonban meghatározta további életét.
– Miért hagyta ott a piaristákat?
– Nem tőlem eredt az iskolaváltás gondolata,
hanem az intézménytől. Magyarul kirúgtak,
mert a magaviseletem nem volt odavaló. Igaz,
már az óvodás éveimet is emlékezetessé tettem
azzal, hogy édesanyám csokis bevonatú nyugtatóját jó szándékból bevittem az óvodába, és
megkínáltam vele a csoporttársaimat. A csendes
pihenő végén egyedül én ébredtem fel, a többieket a közeli SZTK orvosai ébresztették.
– Érettségi után hova jelentkezett?
– A pécsi Pollák Mihály Műszaki Főiskolán
szereztem villamosmérnöki diplomát. Már a főiskolás éveim végén megnősültem, a feleségem
pedig a kerületi Jókai iskolában tanít matematikát és kémiát. Házasságunkból négy gyermekünk született: Áron, Gergely, Blanka és Luca.
Már velük együtt költöztünk a rákosszentmihályi házunkba, amit 1995-ben építettünk fel.
– Hogyan illeszkedtek be az új környezetbe?
– Vallásos, erdélyi gyökerű szülőktől származom. Zuglóban is templomba járó család voltunk, így itt is az egyházon keresztül kerestünk
barátokat. Ezáltal csöppentem bele a Néri Szent
Fülüp iskola alapításának előkészítő munkálataiba. Mindez azért is állt közel a szívemhez, mert
Blanka lányom akkor ment iskolába, illetve már
Zuglóban is volt egy hasonló kísérletünk, de az
sajnos meghiúsult. Az itteni szülői közösségben
viszont a jó szellemű, együttműködő társakkal
hamar megtaláltuk a közös hangot. Örömmel
vették, hogy nemcsak munkával, hanem komoly összegekkel is hozzá tudtam járulni a jó
ügyhöz.
– Miből tudta ezt előteremteni?
– Tanulmányaim befejezése után művezető
lettem a 43. sz. Állami Építőipari Vállalatnál.
A megrendelések száma azonban egyre csökkent, és egy idő után a vezetés szemléletét már
nem tudtam elfogadni, ezért kiléptem. Néhány
kollégámmal alapítottunk egy kisszövetkezetet,
amelyből előbb kft., majd részvénytársaság lett.
Ennek már én voltam az egyik tulajdonosa, és
anyagilag is egyre sikeresebbek lettünk. Voltak

megrendeléseink a Herendi Porcelángyártól a
Sándor Palotáig, de a Vár díszkivilágítását és
fontos műemlékek elektromos felújítását is mi
végeztük el. Mivel azonban a politikába nem
akartam belefolyni, eladtam az érdekeltségeimet, és alapítottam egy kisebb céget, amelyben
már csak egyedül vagyok tulajdonos.
– Milyen kerületi civil kezdeményezéseket
támogatott?
– A Néri iskola munkálatait a cégem felügyelte
teljesen ingyen. Emellett megalapítottuk a Wass
Albert-bizottságot és az iskolában elhelyeztük az
erdélyi író emléktábláját, az utcafronton pedig
egy Néri Szent Fülöpöt ábrázoló bronz domborművet. Rendbe hoztuk a rákosszentmihályi
templom díszkivilágítását és belső világítását is,
illetve felépítettünk egy minden igényt kielégítő plébániát. Ezután elhatároztuk, hogy köztéri
szoborral állítunk emléket Mindszenty József
bíborosnak, amelynek érdekében létrehoztuk a
Hittel a Nemzetért Alapítványt. Mint korábbi
nagyszabású terveink esetében, ebben is támogató partnerként állt mellénk az Önkormányzat. Kovács Péter polgármester felajánlotta,
hogy minden egyes alapítványi forint mellé
a kerület odatesz még egyet. Ezzel gyakorlatilag megduplázódott a forrásunk, így a szobrot
előbb felállíthattuk,
mint reméltük. Ehhez nagy örömömre
Isten segítségével én
is jelentős összeggel
tudtam hozzájárulni.
– Mit tett még a
közösségért?
– Az Ördögborda
Néptánc
Együttesnek sokáig szerveztem fellépéseket
az
Erzsébetligeti
Színházban. A Hittel a Nemzetért
Alapítvány
rendezi már 10 éve a
Mindszenty-konferenciákat és a Wass
Albert-emlékműA rákosszentmihályi
sorokat. A bíboros
Minszenthy-szobor
szobrának felavatása

előtt kiadtunk egy könyvet is, amelynek bevételét a szobor elkészíttetésére fordítottuk. Emellett
minden évben szervezek erdélyi túrákat, ahova a
barátaimat hívom el, Gyimesbükkön segítettem
a templom felújításában, illetve az 1000 éves határon álló utolsó őrtorony helyreállításában is.

»

Jegyezd meg fiam – mondta Jelenits
atya –, lefelé a hordalék úszik. Ezt
az életre szóló tanítást mindig igyekszem szem előtt tartani.

– Kik a társai ebben a munkában?
– Petrovics Sándor, dr. Horváth Attila, Kratofil
Ottóné Borika, Solymoskövi Péter, Mireisz Tibor és Fejes Ferenc mindig a segítségemre voltak, ami azért fontos, mert egyedül maximum
tervezgetni lehet, de komoly dolgokat véghezvinni semmiképpen. Jelenleg egy katolikus
óvoda létrehozását tervezzük, ennek részleteiről
azonban még nem szeretnék beszélni.
– Egy villamosmérnökből hogyan lesz a rákosszentmihályi himnusz szövegírója?
– Véletlenül. Valószínűleg én voltam az első,
akivel dr. Horváth Attila megosztotta azt az
ötletét, hogy Szentmihálynak kellene egy saját
himnusz, és keres valakit, aki megírná a szövegét. Vélhetően őt is megleptem ezzel, de két
héten belül elkészültem a szöveggel. Megtetszett
neki, és elvitte Szilasi Alex zeneszerzőhöz, aki
egy gyönyörű dallamot írt hozzá. Így született
meg Rákosszentmihály himnusza, amelynek bemutatásakor felavattuk Szentmihály zászlaját is,
amely Szatmáry László képviselő ötlete volt.
– Mit csinál a szabadidejében?
– Ha csak tehetem, teniszezek. Azt tapasztaltam, hogy a rendszeresen sportoló emberek
jobbkedvűek, jobb szemléletűek, megtanulnak
sikeresek lenni és győzni. Én is azt gondolom,
hogy nincs reménytelen helyzet, hiszen mindig
van valamilyen megoldás. Jelenits István piarista rendfőnöktől egy tiszai evezőstúra alkalmával
egyik társunk megkérdezte, hogy miért haladunk mi kemény munka árán az árral szemben,
amikor szinte mindenki kihasználja a folyó sodrását, és azzal viteti magát. Jegyezd meg fiam –
mondta Jelenits atya –, lefelé a hordalék úszik.
Ezt az életre szóló tanítást mindig igyekszem
szem előtt tartani.
» Mészáros Tibor
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Istennek ajánlották

»

Bensőséges ünnepség helyszíne volt március 21én az a Kócs utca családi házai között meghúzódó épület, amely a Hetednapi Adventista Egyház
sashalmi közösségének ad otthont. A felújított épületet ünnepi istentisztelet keretében áldották meg
újra, majd felajánlották Istennek a hit szolgálatára.
Az eseményen részt vett Dobre Dániel önkormányzati képviselő is, az igét pedig dr. Ősz-Farkas
Ernő, az Adventista Egyház dunamelléki egyházkerületének elnöke hirdette.

örömmel áldott meg újra és ajánlott fel ismét Istennek, hogy valódi
templomra találjanak benne a hívek.
Az istentisztelet után Varró Margit elmondta: tíz évvel ezelőtt vették
észre, hogy az épület vizesedik, és kiderült, hogy az építéskor egyáltalán
nem szigetelték a falakat. Egy évtizedre volt azonban szükség ahhoz,
hogy a gyülekezet saját erőből előteremtse a pénzt a munkálatokhoz.
Ezután a falakat méterenként kibontva látták el vízzáró szigeteléssel a
házat, és felújították az elektromos hálózatot, valamint a fűtést is. Végül
még egy belső festésre is futotta a keretből, így most újszerű állapotban
várja a híveket a patinás épület.
» Mészáros Tibor

A gyülekezet lelkésze, Bihari Csaba köszöntője után Dobre
Dániel arról az összefogásról beszélt, amely a gyülekezeti ház
megújulását lehetővé tette. Ezután elmesélte azt is, hogy a
gyakorlatban tapasztalta meg, milyen ereje lehet egy fohásznak. A képviselő ugyanis egyszer egy fontos ügy megoldásán
dolgozott, de úgy tűnt, nem fog sikerrel járni. Akkor azt érezte, hogy nem maradt más eszköze, csak az ima, és nem sokkal
később azt a hírt kapta, hogy fáradozásai mégis eredménnyel
jártak. A gyülekezetnek azt kívánta, hogy létszáma akkorára
növekedjen, hogy bővíteni kelljen a gyülekezeti házat.
Dr. Ősz-Farkas Ernő ünnepi prédikációjában arra világított
rá, hogy templom bárhol lehet, ahol jelen van Isten. Vagyis
ott, ahol a szeretet megjelenik és beköltözik a lelkekbe. A felújított gyülekezeti ház pedig ilyen helynek számít, amit nagy

bárhol lehet,
»"...templom
ahol jelen van Isten."

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

SZÍ NHÁZ

április 19. vasárnap 17:00

Ma éjjel szabad vagyok
A szórakoztató komédia helyszíne egy balatoni
szálloda, ahol ezen a hétvégén minden megtörténhet… és meg is történik. Az önfeledt szórakozás garantált!
Főbb szerepekben: Nyertes Zsuzsa, Madár
Veronika, Kautzky Armand, Koncz Gábor,
Éless Béla
Jegyárak: 2800 Ft, 3200 Ft

CSA L Á DI

április 12. vasárnap 10:30

Kolompos táncház
jegyár: 900 Ft, családi (2 gyerek+2 felnőtt):
3000 Ft
április 19. vasárnap 11:00

Alma koncert
Jegyárak: gyerek: 1000 Ft, felnőtt: 1400 Ft,
családi (2 felnőtt+2 gyerek): 4500 Ft

ZENE

április 16. csütörtök 19:00

A legnagyobb barokk mesterek nyomán I.
Az ismeretterjesztő koncerten a közös Bach
és Händel repertoár kiemelkedő darabjait a

Musica Florens kamarazenekar és Molnár
Mária oratórium énekművész adja elő, Beslin
Anita közreműködésével.
A koncert helyszíne: Mátyásföldi Szent József Plébániatemplom
A koncerten a részvétel ingyenes.
április 17. péntek 19:30

Gereben Zita
Quintett
A program a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része!
A ﬁatal generáció egyik tehetséges énekesnőjét, Gereben Zitát a nagyközönség az Emil.RuleZ vokalistájaként, és a Geszti
Péter-féle Gringosztár együttesben ismerhette
meg. Saját zenekarát 2007-ben alapította Gereben Zita Quintet néven, a fiatal, tehetséges
muzsikusokból (Gyémánt Bálint – gitár, Horváth “Tojás” Gábor –
zongora, Eged Márton
– basszusgitár, Gálfi
Attila – dob) álló formációjával friss, egyéni
hangvételben ad elő saját dalokat.
Jegyár: 1200 Ft

KI ÁL L Í TÁ S

április 15. szerda 18:00

Ego Narra, Debreczeni
Imre kiállítása
A program a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része.
A fiatal képzőművész hagyományos olaj-vászon technikájú munkáinak ihletői olyan sci-fi filmek, mint a Star
Wars, a Star Trek vagy a 2001: Űrodüsszeia.
A kiállítás megtekinthető május 12-ig a Harmónia teremben.

J ÖN-JÖN-JÖN

április 26. 10:00

Históriás Történeti Játszóház: török-magyar párviadal
A program a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozatának része.
Kalandozz velünk a magyar történelem nagy pillanataiban múzeumpedagógusok vezetésével.
Következő alkalommal Ahmed
kanizsai basa párviadalra hívja
a magyar végvári vitézeket, hogy eldöntsék, kié
legyen Berény város adója. A kézműves foglalkozáson török tárcát, sisakot, fokost és pártát
készíthettek.
Jegyár: 700 Ft

2015. április 8.
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Játékos, furfangos csodavilág

»

2005 a fizika éve volt, ezért néhány fizikus létrehozott egy kiállítást, amely egyszerű, mégis
látványos jelenségek bemutatásával
kívánta felhívni a figyelmet erre a
tudományágra. Az interaktív tárlatot
március 25-e és 28-a között a kerületi óvodások, illetve az általános- és
középiskolások is végigjátszhatták
az Erzsébetligeti Színházban.

ken, észrevétlenül megtanulták egy-egy fizikai
jelenség okát és magyarázatát is.
Egy műanyag hordóból készült például az
az ágyú, amelynek fenekére nagyot csapva a
belőle induló láthatatlan hanghullámok megmozdították a vele szemben függő textilszalagokat. Egy tükörbetétes állványhoz állva a söprűnyélen lovaglónak látszólag mindkét lába a
levegőbe emelkedett, mintha valóban repülne. A mágnes ereje hatalmas szögeket tartott
a levegőben, egy optikai eszköz pedig végtelen

A magyar fizika történetének legendás professzora, Öveges József volt az első, aki a tévé
nyilvánosságát felhasználva egyszerű eszközökkel mutatott be érdekes fizikai kísérleteket.
Évtizedekkel
később mindezt a Csodák Palotája folytatta,
most pedig a Játékos,
furfangos csodavilág
című vándorkiállításon több mint ötven
eszközt próbálhattak
ki a fiatalok, és miközben nagyokat nevettek
a különös jelensége-



fesztivál

2015. április 22-24.

2015. április 22. szerda
10:00 Hogyan nevelkednek a babák testközelben a világ más tájain?
10:00-12:00 Szoptatási tanácsadás
11:30 Természetgyógyászati terápiák a várandósság alatt
16:00 Kerekítő
16:45 Méhen belüli kommunikáció
2015. április 23. csütörtök
10:00 Kicsoda a „csoda” dúla?
10:00-12:00 Szoptatási tanácsadás
12:00 Készüljünk a nyárra aromaterápiával
16:00 HelenDoron angolóra óvodásoknak
16:00 Mit tehetünk a gyermekkori balesetek megelőzéséért?
17:00 Ringató
17:45 A gyermekágyas időszak küszöbén
2015. április 24. péntek
9:00 Babamuzsika
10:00 Kié a mese? - lélekfrissítő közös mesejárás
11:30 Megélni a búcsúzás útját, hogy megszülethessen az édesanya
16:30 Picirkusz babaszínházi előadás
17:45 Tombolasorsolás
A programokon való részvétel előzetes
helyszíni regisztrációt követően ingyenes!
Részletes információk: www.kulturliget.hu

sokszor tükrözte vissza a belekukucskálók szemének képét. Egy fémgyűrű a levegőben állt
a rá ható mágnes taszító ereje következtében,
a szürke lefolyócsövekből összeállított xilofonon ugyanakkor a jobb zenei hallással rendelkező fiatalok könnyedén eljátszhattak néhány
egyszerűbb dallamot. Akik pedig a térbeli és
logikai kirakós játékokat kedvelik, többfélét
is kipróbálhattak. Ilyen volt Kovács Péter polgármester is, aki a kicsikkel és az őket kísérő
pedagógusokkal együtt örömmel játszott a kiállított eszközökkel.
» Mészáros Tibor

Árnyas fák, inspiráló környezet, kávé és frissítő.
Mi kell még egy jó első randihoz?
 Egy férfi és egy nő, akik szeretnek beszélgetni. 
Ha elmúlt már 35 éves és még nincs 46, de a párját még nem
találta meg, látogasson el az Erzsébetligeti Színházba



április 19-én 14.00 órára!

Ne feledje: 7 férfi, 7 nő, 7 perc. Ezalatt minden kiderül!

Adjon egy esélyt magának,
találja meg a társát a Ligeti Randiponton!
Bővebb információ
és jelentkezés a
ligetirandipont@gmail.com
e-mail címen vagy
a 06-20/572-1247-es
telefonszámon.
A részvételi díj 1000 forint, amit
a helyszínen kell befizetni.
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Harmónia
a Maconkai
Galériában

Keresztút és
válaszút

»

A Szentmihályi esték március 21-i
összejövetelén Szikora József, a
Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője nyitotta meg Károlyi András
grafikus, művésztanár kiállítását, majd
dr. Benda József, az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet főigazgatói tanácsadója tartott előadást a demográfiaiés értékválságról.

A szervező Kovász Egyesület vezetője, Petrovics
Sándor köszöntője után Szikora József a hittel élő
ember érzékenységével mutatta be Károlyi András képeit. Szerinte a művész az Isten erőfeszítését ábrázolja, amellyel megmutatja, milyen az a
példa, amelynek az ember követője lehet. Krisztus
szenvedésének állomásain végigvezetve készteti a
szemlélőt saját cselekedetei átgondolására, felülbírálására, és a helyes irány megtalálására. A művész
festményeinek és rajzainak gyakori témája a kereszt, amely szimbolikus ábrázolása az életünket
végigkísérő nehézségeknek, ugyanakkor felfedezhetjük a rendszeresen visszatérő kísértés ábrázolását is, amit az istenkövető embernek időről időre
le kell küzdenie.
Dr. Benda József a
népesség folyamatos
fogyásáról
beszélt,
amelynek szerinte az
egyik oka az oktatási
intézményekben uralkodó téves szemlélet.
Az iskolákból kikerülő fiatalok ugyanis olyan bizonytalan
érzésekkel indulnak
az életnek, hogy alig mernek gyermekek felnevelésére vállalkozni. A társas tanulás magyarországi
meghonosítója éppen ezért a szervezetfejlesztésben látja az egyik lehetséges megoldást. Emellett
ugyanilyen fontosnak tartja, hogy jelen legyen
a fiatalság életében a hit, amely kulcsa lehet egy
olyan társadalmi szemlélet kialakulásának, amely
képes a gyarapodásra, és meg tudja akadályozni az
állandósulni látszó népességfogyást.

»

Takár Emőke festőművész
Harmónia
című
tárlata
március 23-án nyílt meg a
Maconkai Orosz László Galériában. A kiállító számára pedig kétszeresen is ünnep volt ez a nap,
mivel a névnapja is akkorra esett.

A helyszínen ismét minden ülőhely elkelt,
hiszen megszokhattuk, hogy Takár Emőke
kiállításain a társművészeteknek is teret engednek. Így az egyre érettebb alkotásokat
kiállító művész képei mellett lánya, Bianka
dalai, Hegedűs Valér Liszt- és Chopin-interpretációi, Poór Péter régi és új slágerei,
Csépány Tamás ragtime-ja, valamint Boros
Zita humoros és prózai produkciója is szórakoztatta a közönséget.
Kovács Péter polgármester először a Szabó-házaspárnak fejezte ki háláját azért,
hogy galériájuk időről időre újabb színvonalas kiállításoknak ad helyet, majd Takár
Emőkének mondott köszönetet azért a
békét és nyugalmat árasztó összeállításért,
amely a falakon látható.
A szakmai megnyitót Zentai Mária művésztanár, a galériatulajdonos Szabóné
Simó Anikó és a kiállító művész egykori tanára tartotta. Zentai Mária elmondta: tudta, hogy Takár Emőkének ügyes keze van
a rajzhoz, de azt is tudta, nem a művészetek felé indult az általános iskola elvégzése
után, hanem a külkereskedelmet választotta
fő foglalkozásául. Annál nagyobb volt az
öröme, amikor értesült arról, hogy tanítványa visszatért a művészethez, és a MÁV
művészeti iskolájában csiszolta képességeit.
Kirchmayer Károly, Kling György vagy Benedek György ugyanis olyan alapokat adott

az oda járóknak, amelyek végigkísérik őket
egész pályájukon. Takár Emőke miközben
folyamatosan képezte magát, beutazta a
világot. Mindenütt festett, sok helyen állított ki, és emellett még a kerület művészeti
életének szervezési munkáiból is kivette a
részét. A művész képei ezért sokfelé megtalálhatók, és a kitartó munka több díjat
is eredményezett számára. A hosszú évek
alatt felhalmozódott tapasztalat pedig egy
érzékeny, lírai, finom színekkel dolgozó kifejezésmód birtokosává tette. Ez az alkotói
stílus tükröződik a Maconkai Galériában
kiállított tájképeken, csendéleteken, utcarészleteken és vízpartokon is. A tárlat április 11-ig tekinthető meg a Batsányi János
u. 28-32. szám alatt, hétfőtől csütörtökig
8-17 óráig, pénteken 8-16 óráig.
» Mészáros Tibor

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület és a kiállító művészek
meghívják Önt
április 25-én 17.00 órára a Földünk és gyökereink
című kiállításukra.
Helyszín: Vidámvásár u. 72.
Kiállító művészek:
Apostol Ágnes – kerámia, Nyírfalvi Károly – fotó, Széman Richárd – fotó,
Terényi István – grafika, festmény, ifj.Terényi István – grafika.
A kiállítást megnyitja dr. Kelényi István művészettörténész.
Megtekinthető még április 26-án 10-18-ig.

2015. április 8.
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Jogtudomány és Kívánságkosár

»

Dr. Klement Zoltán, a Duna Televízió vezető műsorszerkesztője

tősgyökeres budapesti, öt évvel ezelőtt még a belvárosban lakott. A
XVI. kerületben korábban csak átutazóként fordult meg, de már akkor is lenyűgözte a Kertváros békéje és nyugalma, ezért vett egy lakást
a Jókai lakótelepen, egy évvel ezelőtt viszont szüleivel egy családi házba
költöztek a Petőfi-kertben.
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Április 11., szombat 16.00 óra
„A remény szobrásza” címmel
a Szentmihályi Esték rendezvénysorozat keretében
R. Törley Mária szobrászművésszel,
a kerület díszpolgárával Gréczi László beszélget.
Helyszín:
rákosszentmihályi plébánia
(Templom tér 3.)

ló
án

Szentmihályi Esték

----------------------------------------------------------

aj

n

ló

– Mindig tévés szeretett volna lenni?
– Gyerekkorom óta szenvedélyesen figyelem a televíziózás titkait, és
mindig azt próbáltam felfedezni, ami a képernyőn nem látszik: hogyan
készül a műsor. Otthon a szobát rendszeresen átrendeztem tévéstúdiónak. Ilyen irányú ambícióimat pedig a szüleim is támogatták azzal a
feltétellel, hogy nem mehet az iskolai eredmények rovására.
– Milyen tanulmányokat folytatott?
– A Teleki Blanka Gimnáziumban rajz és művészettörténet szakon végeztem. Nem voltam rossz tanuló, ezért a továbbtanulásnál a jogra esett
a választásom, mert azt gondoltam, ez az a tudomány, amely az életre
nevel, illetve egy olyan szabad pályát biztosít, ahol nem áll fenn a veszélye annak, hogy beskatulyáznak. Ezzel párhuzamosan pedig közelebb
kerültem a média világához is, mivel 18 éves koromban megismertem
Kertész Zsuzsát, akinek van egy beszéd- és személyiségfejlesztő, közszereplésre felkészítő iskolája. Amíg oda jártam, kétszer jelentkeztem a
Riporter kerestetikre, majd kisebb csatornáknál sajátítottam el a televíziózás napi gyakorlatát, sőt a szentendrei Pilis Rádióban még híreket is
mondtam.
– A jognak melyik területe érdekelte?
– Talán nem meglepő, hogy a médiajog. A szakmai gyakorlatomat is
az Országos Rádió és Televízió Testületnél töltöttem, ahol dolgoztam is
egy rövid ideig.
– Önt időjárás-jelentőként ismertük meg 2007-ben. Meteorológusi képzettsége is van?
– Ez nem volt követelmény, mivel az időjárás-jelentések szakmai részét
képzett meteorológusok állítják össze. Mi pedig emellett elmondjuk az
aznapra esedékes, időjáráshoz köthető népszokásokat, hiedelmeket.
Viszont a felvételinél kiderült rólam, hogy jogi végzettségem van, és
megkérdezték, hogy lenne-e kedvem a gyesre menő jogi szakasszisztens
munkakörét ellátni. Természetesen volt kedvem.
– Hogy lehetett a két területet összeegyeztetni?
– Egész nap a jogi ügyekkel foglalkoztam, és csak kétszer egy órára mentem le időjárást mondani. Az időjárás-jelentés viszont már
a múlt, ugyanis miután három évig dolgoztam szakasszisztensként,
változások léptek életbe a Duna Televíziónál, így lehetőséget kaptam
arra, hogy a Kívánságkosár műsorvezetője legyek.
– Nem túl egyszerű feladat ez Önnek?
– Lehet, hogy nézőként annak tűnik, de a kollégáimmal együtt nagyon szeretjük. Nagyon sok kedves, olykor megható pillanat fűződik

ehhez a műsorhoz, és
nagyon sok szeretetet kapunk a betelefonálóktól.
Természetesen nemcsak
annyi a feladatunk, hogy
felolvassuk vagy meghallgassuk a kívánságokat,
hanem interjúkat is készítünk a műsorban fellépő művészekkel. Ezáltal
sok olyan emberrel beszélgethetek, akire személyesen is kíváncsi vagyok.
A tehetségkutatók győztesei például napokon belül bejönnek hozzánk,
de már Kovács Kati Kossuth-díját is megcsodálhattam testközelből.
– Hogyan lett Önből a Duna és a Duna World vezető műsorszerkesztője?
– Megalakult a Duna II Autonómia csatorna, és én ahhoz kerültem,
mert közben visszajött a gyesen lévő jogász kolléganő. Megüresedett
viszont egy pozíció ott, ahol a heti programot állítják össze, így rövid időn belül vezető programszerkesztő lettem. Majd amikor újabb
átalakulás következett a Tévénél, az új felállásban rám bízták a vezető
műsorszerkesztői feladatokat.
– Szeretné más műfajban is kipróbálni magát?
– Nagyon jól érzem magam a Kívánságkosárban, de ha úgy alakulna,
nem zárkóznék el például egy vetélkedő vezetésétől sem.
– Ennyi elfoglaltság mellett jut ideje a magánéletre?
– Sajnos, nagyon kevés. Mégis azt mondom, maradjon így nagyon
sokáig, ugyanis fordítva sokkal rosszabb lenne. Viszont nagyon szeretek
utazni, bár ezek többsége inkább villámlátogatás. A fapados repülőjáratoknak köszönhetően néha kiugrok akár egy kávéra Milánóba, vagy
naplementét nézni valamelyik tengerpartra, aztán másnap már jövök is
haza. Ilyenkor a baráti körömből toborzok útitársakat. Ezen kívül van
egy hobbim, ami összefügg a médiaszerelmemmel. Parabola antenna
segítségével próbálok nagyon távoli, akár más kontinensről érkező tévéadásokat befogni. Ez ma már nem lehetetlen, de azért kell hozzá némi
gyakorlat. Különös élmény, amikor például bejön egy egyiptomi tévécsatorna adása. Ilyenkor arra gondolok, mit érezhet az a távolba szakadt
hazánkfia, aki Ausztráliában vagy az Egyesült Államokban rábukkan a
Duna Televízió valamelyik csatornájára.
» Mészáros Tibor

Cinkotáért Közhasznú Egyesület

-----------------------------------------------------------------------------

április 19., vasárnap – Kirándulás Ráckevére
Megtekintjük a Hajó malmot működés közben, a szerb templomot, a katolikus
templomot, a református templomot, a tűztornyot és a kilátót, a Savoyai-kastélyt
és az Árpád-múzeumot idegenvezetéssel. Részvételi díj 1200 forint,
amely tartalmazza a belépőt és az idegenvezetést.
Találkozás: 8.15 órakor a HÉV Közvágóhíd elnevezésű végállomásán.
Érdeklődni Dernovics Mihálynál lehet
a 4000-129-es vagy a 0620-9763-874-as telefonszámon.
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Wunderlichné

(Hírlapi szemelvények a sashalmi delejes-asszony működéséről)
Nem tudom megmondani, van-e olyan települése Magyarországnak, amit nem „vett a szájára” az éppen illetékes bulvársajtó a helység valamely furcsa, elrettentő,
idegeket borzoló (és természetesen a hírlap tulajdonosának jól jövedelmező) megtörtént eseménye miatt.
Kerületünk települései sem állnak rosszul ez ügyben,
gondoljunk csak a fővárosi lapok cikkeire a cinkotai tömeggyilkos bádogosról, a rákosszentmihályi árvízről, a
tiltakozó képviselők kivonulásáról a Nagyicce vendéglőbe, vagy ezen írás főszereplőjéről, a sashalmi delejesasszonyról, Wunderlichnéról. Az Est című napilap például

Hétfői Napló 1926. március: „A sashalmi delejes csodaasszony ügyében vasárnapra olyan botrányos fordulat következett be, amely most már
komolyan kell hogy foglalkoztassa a hatóságokat. (…) Kiküldött tudósítónk a történtekről a
következőkben számol be:
Vasárnap már a kora reggeli órákban nagy
embertömeg csoportosult Wunderlichné sashalmi háza előtt. Sashalmi betegek, Budapestről idejött beteges családok, szegényes külsejű
asszonyok, leányok, elegánsan öltözött idegbeteg úriasszonyok, csizmás parasztok, akik mes�szi vidékről jöttek fel „gyógykezelés” végett. Az
emberek kopognak a kerítésen, semmi válasz.
Egy élelmes sashalmi parasztfiú borravaló ellenében átugrik a kerítésen, bemegy a házba,
kopog, zörget, hiába. A lefüggönyözött ablakok
mögül senki sem ad életjelt. (…). A tömegen
óriási izgalom vesz erőt. Be akarnak nyomulni a házba nekiesnek a kerítésnek és percek
alatt szétszedik a léceket. Behatolnak a kertbe kavicsokat, köveket kapnak fel, bezúzzák
Wunderlichné lakásának ablakait, nekiesnek az
ajtónak és betörnek a lakásba. A kritikus pillanatban a ház elé érkezik a delejes asszony férje
Wunderlich Péter, aki kijelenti, hogy felesége
nincsen benn a lakásban. A tömeg erre nagy nehezen lecsillapodott. Végül is a botrány úgy ért
véget, hogy rendőrök érkeztek és feloszlatták a
tömeget. Értesülésünk szerint, a környékbeliek,
parasztok, iparosok, árusok azt hangoztatják
felvonul Sashalom, Cinkota és több község
népe és követelni fogják, hogy engedjék meg
Wunderlichnénak a gyógykezelést.”
A Rákos Vidéke 1926-os évfolyamának 12.
számában így reagált a fenti cikkre: „Egyik
déli ujság március 16-iki számában rémhíreket
közöl Sashalomról Wunderlichnével kapcsolatban, hogy 100 tagú küldöttség kereste fel
és a betegek beverték Wunderlichné sashalmi
rendelőjének ablakait; a községben az élet a kereskedelem terén teljesen megbénult és itt tartózkodásától függ a község jövője. Hát kérem

1926-ban folyamatosan értesítette olvasóit a kézrátéttel
gyógyító asszonyról és a körülötte kialakult hisztériáról.
Megőrizve a krónikás kötelező pártatlanságát, nem akarnék belefolyni az ügy orvosi megítélésébe, csak bemutatom a cikkeket, megidézve az egykori nagy port felkavart eseménysorozatot. Ki-ki olvassa irányultsága szerint
az alábbi szemelvényeket, reménykedve abban, hogy a
túlvilágról figyelő delejes-asszony nem veri szemmel a
cikkek olvastán gondolatban megtett ítéletért. (Mellékesen betekinthetünk a bulvár újságírás híreket színező
csavaraiba is.)

ez mind légből kapott valótlanság, ez a közvélemény teljes félrevezetése. Tiszteljük és becsüljük
Wunderlichnét, de azt kereken tagadjuk, hogy
a község virágzása és jövője tőle függne. Nem
tudjuk, hogy az illető honnan vette ezt a beteg
fantáziát is túllépő értesülést, de az bizonyos,
hogy megcsúfolja vele a toll komolyságát.”
Az Est, 1926. április 17: „Rövid idő óta,
olyan a Baross térnek a »József főherceg-szálloda« előtt elterülő sarka, mint délidőben a falusi
vásár. Ráncos szoknyás, kackiás menyecskék,
fekete fejkendős öregasszonyok üldögélnek a
gyalogjáró szélén, parasztszekerek delelnek órahosszat a napsütésben, tereferélő falusi csoportok állják el a most javított, s még szinte süppedékes aszfalton a siető pesti ember útját: olyan
nagy a nyüzsgés, a sürgés-forgás még a kocsiúton is, hogy a villamosok fülsiketítő csöngetéssel is csak lépésben tudnak az ott ődöngő falusi csoportokon keresztül furakodni. Délután
három óra felé, amikor odavetődünk, három
rendőr csinál rendet a szálló előtt. (…) A tömeg
állandóan növekedik. (…) Feltűnik, hogy egyegy szekérről úgy kell leemelni az új jövevényt,
mert vagy béna, vagy idegsorvadásos, vagy vitustáncot járnak a kezei, vagy szegény már a
fejét sem tudja megemelni.
Valamennyien Wunderlichnét, a sashalmi
delejes asszonyt lesik, aki ott dolgozik, masszíroz vagy delejez a József főherceg-szálló erősen
őrizett kapuja mögött. (…) Az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy a betegektől nem
kérnek határozott összeget. Ehelyett ügyesen elterjesztették a hívők tömegében, hogy 200.000
korona az egyszeri kezelés díja.”
A cikk részlet Lantos Antal – Széman Richárd
készülő új kötetéből, amely az elődtelepüléseken élő nevezetes asszonyoknak, kisasszonyoknak állít emléket, életrajzokkal, képekkel és a
korabeli sajtóból, irodalomból vett szemelvényekkel.
» Széman Richárd

A XVI. Kerületi Önkormányzat és a
Corvin Művelődési Ház
Corvin Helytörténeti Klubja
tisztelettel meghívja Önt
április 12-én,
vasárnap 16.00 órára
Pánczél Tivadar
Egy gyülekezet élete a XX. században - krónika prédikációkkal
című könyvének bemutatójára.
Helyszín:
a Budapest RákosszentmihálySashalmi Református Egyházközség
temploma (Budapesti út 82.)
Áhitatot tart:
Szloboda József, a Budapest-Északi
Egyházmegye esperese.
A könyvet bemutatják:
Kovács Péter polgármester,
Németh Zsolt,
a Külügyi Bizottság elnöke.

2015. április 8.
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A két legsikeresebb kertvárosi egyesület, a mátyásföldi Ikarus BSE és a rákosszentmihályi
RAFC összecsapásai – mióta mindkét klub ismét azonos osztályban, a BLASZ I-ben küzd
hétről hétre – komoly kerületi eseménnyé
nőtték ki magukat. A csapatok törzsszurkolói
pedig jelentős előkészületekkel, drapériákkal,
zászlókkal, füst- és fényeffektekkel készülnek.
A mostani mérkőzés viszont a hazaiaknak
egyben egy szomorú esemény évfordulója is
volt, ugyanis kilenc éve éppen ezen a napon
hunyt el Tóth Ferenc, a felnőtt együttes korábbi vezetőedzője. A kiváló sportember, aki futballistaként az MTK-ban, a Budai Spartacusban és természetesen az Ikarusban is játszott,
trénerként is hamar hírnevet szerzett magának:
már az 1970-es években a magyar női labdarúgás egyik élharcosaként végigkövette és segítette a gyengébbik nem profi focijának alakulását,
érdemei elismeréseként pedig megválasztották
a magyar női labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitányának. Vezetésével a magyar
hölgyek első hivatalos mérkőzésükön, 1985.
április 9-én le is győzték az akkori komoly erőt
képviselő NSZK csapatát. Természetesen Feri
bá a kerület futballjának történetébe is beírta
a nevét, hiszen egy olyan csapatot épített fel,
amely már kilenc éve aranyesélyese a Budapest
I. osztályos felnőtt férfi labdarúgó bajnokságnak. Egykori játékosai közül pedig többen is
nyomdokaiba léptek, és azóta szeretett klubjának utánpótlás edzői lettek. A mester – aki
még súlyos betegen is ott ült a pálya szélén – a
Bátony utcai sporttelep megújulását már nem
érhette meg, viszont az biztos, hogy az új létesítmény és a több száz fiatal futballista látványa
nagy örömmel töltötte volna el. A mérkőzés
előtt a szurkolók egy csoportja rá emlékezett.
A piros-kékek és a sárga-kékek legutóbbi
összecsapása egyébként a Pirosrózsa utcában
1-4-es Ikarus győzelemmel zárult, így a most
vendégként a Bátony utcába érkező rákosszentmihályiaknak volt miért revansot venniük. Ennek megfelelően a játék legelejét valóban erősen kezdte a RAFC: alig telt el három perc a
mérkőzésből, és máris sikerült az első ígéretes
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A kerületi derbi izgalmai

»

Kertvárosi futball rangadót rendeztek március 28-án a Bátony utca legújabb műfüves pályáján. Az Ikarus BSE és a RAFC idei első összecsapása
a Budapest I. osztályban ezúttal sem nélkülözte az izgalmakat.

helyzetet kialakítaniuk, de Tóth Talán Zoltán
lövése elkerülte a kaput. Négy perccel később
a túloldalon viszont megszületett az első hazai
gól. Az Ikarus csapatkapitánya és utánpótlás
edzője, Kasinszky István állt a labda mögé,
hogy a kaputól 17 méterre megítélt jogos szabadrúgást elvégezze. A rutinos támadó végül
jobb lábbal védhetetlenül csavart a hálóba.
A korai gól nem törte meg a vendégeket, de
az Ikarus sem állt be védekezni, így mindkét
oldalon akadtak kisebb-nagyobb helyzetek, és
ezt követően kiegyenlített mezőnyjáték alakult
ki. A 31. perc egy kényszerű csere miatt került
be a jegyzőkönyvbe, akkor ugyanis egy komoly
térdsérülés miatt a vendégeknek le kellett hozniuk Derda Dánielt. A küzdelmes és színvonalas első játékrész így maradt 1-0 az Ikarus
javára. A fordulást követően a második félidőt
ismét a rákosszentmihályiak kezdték aktívabban: sorra alakították ki ígéretes helyzeteiket,
de vagy az ikarusos védők vagy a hazaiak hálóőre, Skravanek László rendre a helyén volt,
így nem sikerült egyenlíteni. Sőt, az 59. percben Rápó Csanád révén újabb hazai gól miatt rezgett a háló. Ezt követően a játék képe is
gyökeresen megváltozott, az Ikarus lélektani és
fizikai fölénye dominált a pályán. Ennek meg
is lett az eredménye, mivel a 84. percben Szabó
Pál remek beadását követően Nagy Dániel már

3-0-ra növelte a mátyásföldiek előnyét. Végül
a 90. percben jött a kegyelemdöfés, a hazaiak
szöglethez jutottak, amit Bata Zoltán, mintha
csak a világ legegyszerűbb dolga lenne, érintés
nélkül becsavart a vendégek kapujába, ezzel kialakult a 4-0-s végeredmény.
A kertvárosi rangadót követően már csak tíz
mérkőzés van hátra a bajnokságból, ahol az
Ikarus 50 ponttal a második, míg a RAFC 23
pontjával a kilencedik helyen áll.
» Kellner Gergely

Mivel a RAFC a mérkőzésen nem szerzett
gólt, így a csapatukat végig buzdító rákosszentmihályi törzsszurkolók, a Cinegék a
lefújást követően a saját szórakoztatásukra
begyújtották a tőlük már megszokott sárga és kék füstgránátokat. Nem tisztázott
körülmények miatt azonban az egyik ilyen
eszköz a pálya sarkán landolt, és ott egy
darabon megolvasztotta annak borítását. A
hazaiak végül emiatt a rendőrséget is kihívták, de kiérkezésükre a pálya már kiürült.

Az Everling Kft. saját gépkocsival rendelkező
futár ügyintéző munkatársat keres.

Hagyományteremtő jelleggel rendezte meg a vecsési Sandan SE az I. Káposzta
Kupa Shotokan Karateversenyt. Az április 11-én esedékes országos bajnokság
előtti utolsó felkészülési versenyt remek eredménnyel zárták a kerületi Toranoko SE
versenyzői, hiszen összesítésben 21 arany, 16 ezüst, és 10 bronz éremmel tértek haza.

Munkavégzés: alkalomszerű, előreláthatólag napi szintű,
a város, illetve az ország különböző területeire
futárszolgálat (pályázatok és egyéb fontos
dokumentumok átadása) elvégzése.
Elvárások:
• Rugalmasság • Megbízhatóság
• Saját gépkocsi és jogosítvány
• Pontosság, precizitás • Udvariasság
Előny:
• lakóhely Bp. XVI. kerület és vonzáskörzete
• Jó referenciák
Jelentkezni lehet:
e-mailben a toth.katalin@everling.hu e-mailcímen,
vagy munkaidőben a 06-30/496-5661-es telefonszámon.
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50 év birkózótörténelem

annak idején nem került össze Farkas Péterrel, mivel utólag úgy látja, ha az olimpiai bajnokot tehetségtelennek nyilvánították, akkor
A magyar birkózás nagyjai, Varga János olimpiai, kétszeres világ- és neki végképp semmi esélye nem lett volna.
A sportolók természetesen beszéltek arkétszeres Európa-bajnok, Farkas Péter olimpiai, Európa- és kétsze- ról a bizonyos siker kulcsáról is, ami Farkas
res világbajnok, Módos Péter olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Péter szerint a szerencse, ugyanis attól még,
valamint Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség bíróbizottságának el- hogy egy sportoló többször legyőzött egy
nöke, a Szövetség ügyvezető alelnöke volt a vendége a márciusi Varjú másikat, még nem biztos, hogy a következő
alkalommal is győzni fog. Bacsa Péter pedig
Vilmos Olimpiai Baráti Kör rendezvényének.
néhány trükköt is megosztott a jelenlévőkkel,
ő ugyanis két fogás
Magyarország eddigi legeredményesebb birközött mindig kikökózója, Varga János emlékei szerint 1955-ben
tötte a cipőjét, hogy
az első edzése után megpróbálta feladni, de
az újrakezdések köaz edzői szigor a szőnyegen tartotta. Három
zött
pihenhessen
évvel később viszont már négyszeres ifjúsági
egy kicsit, de a szabajnok lett, és a felnőttek között is ezüstérbályokat azóta már
met szerzett. A sportolót egyébként érdemei
módosították, így
elismeréseként szülővárosának, Abonynak
a versenyzők csak
díszpolgárává is megválasztották.
fűző nélküli lábbeFarkas Péter a családi hagyományokat köliben léphetnek a
vetve lett birkózó. 1978-ban, kilencévesen
szőnyegre. Ezután a
lépett először szőnyegre a Vasas csapatában,
Szövetség alelnöke
de hamar eltanácsolták, mert tehetségtelenösszefoglalta,
miBacsa Péter, Módos Péter, Farkas Péter és Varga János
nek tartották. Később a Ganz-Mávag verként segíti majd a
senyzőjeként szerepelt, de mivel az egyesület irányításával készült a megmérettetésekre. magyar birkózás újjászervezését a most elkéhamarosan megszűnt, így társaival együtt a Azóta pedig már volt harmadik olimpián és szült 13+1 pontos reformterv. Ezzel, illetve a
Spartacusba igazolt, ahol junior Európa-baj- világbajnokságon is, de célja természetesen Bajnokok és Mesterek Tanácsának megalapínokságon szerzett aranyérmet, pályafutására továbbra is az aranyérem megszerzése. Ebben tásával ugyanis az a céljuk, hogy a legjelentőpedig az 1992-es barceloniai olimpia meg- sajnos, ismét gátolja egy sérülés, amit a köz- sebb hazai versenyekre elvigyék a bajnokokat,
nyerésével tette fel a koronát.
elmúltban megrendezett szombathelyi Ma- ugyanakkor rendszeres találkozókat szervezA Kertvárosi SE olimpikonja, Módos Péter gyar Nagydíjon szerzett, így a már többször zenek, ahol a sportág aktuális ügyei mellett a
ezt a győzelmet látva döntötte el, hogy bir- műtött bal vállát ismét meg kellett operálni. Tanács ajánlásokat tehet az elnökségnek és az
kózó szeretne lenni, bár az ő családjában is A sportoló ideális esetben a jövő évi olimpiai edzőbizottságnak.
vannak hagyományai ennek a sportnak. Ke- kvalifikációs versenyeken állhat újra szőnyegA rendezvény végén Forray Attila válogatott
rületünk reménysége ötévesen Szigetváron re, de minimum három hónap kell a felépü- sportoló, a kertvárosi birkózók és sumósok
kezdett el birkózni, és 13 évesen már a KSI léséhez.
vezetőedzője mutatta be tanítványait és meversenyzője lett. Egy sajnálatos betegség miBacsa Péter családjában szintén voltak bir- sélt a KSE sikereiről.
att azonban nem édesapja, hanem nagyapja kózók, bár ő a legjobban annak örült, hogy
» VAN

»

»

Birkózó és sumó versenyt rendezett a
Kertvárosi SE (KSE) a
Szerb Antal Gimnáziumban
március 21-én és 22-én. A
megmérettetésen
több
száz fiatal és felnőtt sportoló mérte össze a tudását.

Éremhozó hétvége
A cinkotai oktatási intézmény tornacsarnokában
megtartott versenysorozat első napján a legifjabb
birkózók léptek szőnyegre, míg a második napon a
kadet birkózók és a szumósok vették birtokba a termet. A rendezvényt Ancsin László jegyző, a Magyar
Sumo Szakszövetség elnöke, valamint Bacsa Péter a
KSE korábbi elnöke, a Magyar Birkózó Szövetség
(MBSZ) ügyvezető alelnöke nyitotta meg. Mindketten kiemelték, hogy a KSE öt évvel ezelőtti megalakulása óta jelentős fejlődésen ment keresztül, amelynek eredményeként a több mint száz hazai birkózó
egyesületből már a legjobb húsz között van, emellett beszéltek a közeljövőben elkészülő erzsébetligeti
vívó-, birkózó- és sumocsarnokról is. Az ünnepélyes
megnyitón részt vett még Komáromi Tibor háromszoros világbajnok és olimpiai ezüstérmes birkózó, az
MBSZ alelnöke is. Végül a kertvárosi Mazotti Fitness
két világbajnoki résztvevője, Mihalek Hanna és Vágó
Virág produkciója után kezdődtek el a versenyek.
Az első nap több szép eredményt is hozott a hazaiaknak: Bata Márton a +85 kilogrammban lett ezüst-

érmes, míg Rein Miklós a 46, Onodi Tamás az 58,
Kisberdó Balázs pedig a 69 kilogrammosok között
is az ötödik helyen fejezte be a versenyt. A második
napon 110 induló részvételével rendezett kadet szabadfogású rangsorversenyen Bíró Roland a 69 kilogrammosok mezőnyében végzett a harmadik helyen.
Az U12-es és U14-es leány és fiú országos bajnokságon, illetve az ezzel egy időben megrendezett Eb
válogatón összesen 21 érmet szereztek a KSE versenyzői sumoban. Aranyérmes lett: Bodor András,
Ferencz Petra, Ferencz Brigitta, Rein Vilmos, Rein
Miklós, Kisberdó Balázs, Gazdag Mátyás, Ancsin
Lilla, Ancsin Boglárka és Pap Arnold. A két utóbbi versenyző egy-egy ezüstérmet is nyert, ahogyan
Aldermann Márk, Mayer Viktor, Onodi Tamás, és
Tóth Géza Vilmos is. A dobogó harmadik fokára a
korábban megszerzett első helye után Kisberdó Balázs is felállhatott, ahogy Tompa Miklós, és a dupla
bronzérmet szerző Ferencz Sándor is.
» Kellner Gergely

2015. április 8.

«

spo rt❘ 19

„Mindennap ott
vagyok a pályán”

»

Kiss Dániel, az Ikarus BSE Európa-

bajnoki bronzérmes atlétája is részt
vett a márciusban Prágában megrendezett 33. fedett pályás atlétikai Európabajnokságon. A kertvárosi gátfutó 7,86
másodperccel futamában hatodikként,
összesítésben pedig a 21. helyen fejezte
be a szereplését. A súlyos sérülések után
ismét talpra álló versenyzővel a riói olimpiáról is beszélgettünk.

– A sérülések most szerencsére elkerültek, de
betegség azért hátráltatott: hosszú hetekig küzdöttem a megfázással, ami nyilván nem volt
túl kedvező a felkészülés kellős közepén. Alapvetően nem voltak extra elvárásaim az Eb-vel
kapcsolatban, de azért jobb szereplésre számítottam, hiszen a kontinensviadalt megelőző versenyeken már javuló formát mutattam. 7,77-es
szezonális legjobbal érkeztem a cseh fővárosba, a
továbbjutáshoz pedig 7,72-es idő kellett volna.
Ez egyrészt azt mutatja, hogy nagyon erős volt a
mezőny, másrészt pedig azt, hogy jelenleg még
nem vagyok csúcsformában. Igazán mégsem
vagyok csalódott, hiszen azok után, amiken az
elmúlt években átestem, már az is remek, hogy
ott lehettem ezen a megmérettetésen.
– Most hogyan tovább?
– Az edzőmmel, ifjabb Tomhauser Istvánnal végzett munka mindenképpen bíztató,
és természetesen vannak elképzeléseink azzal

kapcsolatban is, hogy min kellene változtatni.
A londoni olimpia éve volt ugyanis az utolsó
használható szezonom, azóta viszont nem tudtam hozni az igazi formám. Ráadásul, amikor
úgy tűnt volna, hogy újra elkaptam a fonalat,
akkor ismét sérülések hátráltattak. Egyszerűen
túlvállaltam magam az edzések terén, és nem
volt ideje a szervezetemnek kellőképpen regenerálódni. Én egy erőorientált versenyző voltam,
így mindig is erőből futottam. Ebből a kérésemre egy kicsit most visszavettünk, és az általános
munka, illetve az erőalapú gyakorlatok helyett
a speciális készségekre helyeztük át a hangsúlyt,
sőt, a közelmúltban még a súlyomat is lejjebb
vittük egy kicsit. Bízom benne, hogy így egy
jobb nyári szezont fogok produkálni.
– Az Eb-t követően Dubaiba utaztál. Mit
csináltál ott?
– A téli fedett pályás időszak már véget ért,
de a nyári versenyszezon még nem kezdődött

el, szóval számomra a mostani átvezető időszak
első állomása volt Dubaiban. Ott egy nagyon jó
barátom, a korábbi válogatott távolugró, Margl
Tamás látott vendégül, és laza edzésekkel, például homokban futással hangolódtam. Összességében pedig sikerült testileg és lelkileg is teljesen
feltöltődnöm.
– Mi az, ami még a súlyos sérülések után is
a pályán tart?
– A célok. Nekem mindig megvoltak az éppen aktuális vágyaim és célkitűzéseim, amik ott
lebegtek a szemem előtt, és addig nem nyugodtam, amíg el nem értem őket. Éppen ezért soha,
még a komoly sérüléseket követően sem fordult
meg a fejemben, hogy végleg abbahagyom. Az
utóbbi két év persze sok mindent átértékelt
bennem, de most is motivált vagyok. A húsevő baktériumokkal és az amputáció rémével
is megküzdöttem, szóval úgy érzem, hogy már
semmi sem állíthat meg.
– Akkor irány Rió?
– Rió, vagyis a 2016-os brazíliai olimpia az aktuális fő cél, de előtte idén lesz még egy világbajnokság is Pekingben, ahol már szintén jól szeretnék szerepelni. Tudom, hogy elérem ezeket
a célokat, hiszen kőkeményen, szívvel-lélekkel
dolgozom, és mindennap ott vagyok a pályán.
– Gondolkoztál már azon, meddig fogod
folytatni?
– Nem akarok magamnak határokat szabni,
egyszerűen addig fogom folytatni a versenyzést,
amíg a testem engedi. Azt pedig, hogy még
mindig itt vagyok és ilyenekről beszélhetek, nagyon köszönöm mindazoknak, akik még a legnehezebb pillanatokban is kiálltak mellettem,
szorítottak nekem, és segítettek. Hosszú a lista,
de a családom, a barátaim, az Ikarus és a XVI.
Kerületi Önkormányzat is ott van az élén. Nélkülük most nem tarthatnék itt.
» Kellner Gergely

Fiatal reménységek és
röplabda-legendák Sashalmon

»

A Sashalmi Közösségi Teremben március 29-én negyedik alkalommal
rendezett szupermini felkészülési tornát a Budapesti Röplabda Szövetség és a Kertvárosi SE (KSE). A tornán – amit az Önkormányzat is
támogatott – húsz csapat közel kétszáz fiatal sportolója vett részt.

A szurkolásra épp úgy, ahogyan a szervezésre,
idén sem lehetett panasz. Előbbit a lelkes szülők,
barátok és családtagok biztosították, míg a profi
versenykörülményeket a KSE edzői, László Éva,
Kastner Veronika, Barnucz Tibor, Hóbor Béla,
valamint a röplabdásokat mindenben segítő
Szombati Marianne, a Sashalmi Tanoda testnevelője garantálta. A profi játékvezetésért a felnőtt
női csapat két játékosa felelt.
A különösen erős délelőtti szakaszt a Vasas
nyerte a KRA „A” csapata és az érdi Delta „A”
előtt. A második csoportban már a KSE röplabdásai is pályára léptek, és az erős mezőnyben a
harmadik helyig jutottak. Az utolsó szakasz első

helyezettje a házigazda KSE „B” csapata lett, a
másodiknak járó ezüstéremnek a Chiovinisek,
míg a bronzéremnek a Közgáz játékosai örülhettek.
A nap folyamán a díjak átadásában két röplabda-legenda is segédkezett, hiszen dr. Kotsis
Attiláné Gabi néni ismét, míg Tatár Mihály, a
XX. század legjobb magyar röplabdázója először
vett részt az eseményen. Mellettük Kovács Péter
polgármester, Poór Csaba, a Magyar Röplabda
Szövetség elnöke, valamint Borovitz Tamás, a
Magyar Röplabda Szövetség egykori főtitkára, a
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör elnöke is osztott érmeket.

Tatár Mihály, az 1958-as Európa-bajnokság
ezüstérmese és az 1964-es tokiói olimpián hatodik helyezett csapat tagja kiemelte: a közelmúltban végre pozitív folyamatok indultak el a
hazai röplabdázásban, de ahhoz, hogy ezeknek a
fejlesztéseknek hosszú távú eredményei is legyenek, éppen ilyen rendezvényekre, és hasonlóan
színvonalas létesítményekre lenne szükség. A
gyerekeknek pedig azt tanácsolta, hogy legyenek
szorgalmasak, kitartóak és szeressék ezt a remek
játékot.
» Kellner Gergely
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Kiemelt áron vásárolok mindennemű régiséget, bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat,
bronztárgyakat, könyveket, bizsukat, érméket, hanglemezeket,
ezüstnemüt, teljes hagyatékot kiürítéssel. Díjtalan kiszállás, becsléssel. 20-265-6769 Berkes Andrea
Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés
ügyintézéssel, fürdőszobák felújítása, javítások garanciával. 30251-4931

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

Ingatlan
Segesvár utcában 3 szobás, jó
állapotú családi ház (80 nm)
összkomfortos, eladó. Két lakásos társasházra is alkalmas. Irányár:
27,9 M Ft. 30-510-1204

Erzsébetligeti, 71 m2-es IV. emeleti
lakás ÁRON ALUL SÜRGŐSEN
ELADÓ. Fix ár: 17 millió forint.
Tel.: 0620-911-2271
Középkorú férfi albérletet keres. 0630412-0751
Rákosszentmihályi kiskertes, felújított,
42 nm-es házamat valamint Szentkorona lakásomat felújítandó házra cserélném. 30-9212418
Kiadó utcai bejáratú, 41 nm-es, VI. Rózsa
utcai ingatlan 70 E Ft/hó + rezsi, iroda, üzlet, stb. Véljára. 30-231-2667
Nagytarcsa Füzesligeten 679 nm-es,
építési telek eladó. 403-2430

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, kerítések építése,
javítása, támfalak kialakítása. Egyéb
kertészeti és kőműves munkák vállalása reális áron! 781-4021, 20259-9319, www.telekrendezes.hu
Kiemelkedő kvalitású XIX-XX.
századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele és eladása. 30-949-2900, nemes.gyula@
nemesgaleria.hu, Nemes Galéria
1024. Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak,
rándulások kezelésére hatékony
módszer a CSONTKOVÁCSOLÁS. Gerincterápia, masszázs,
nyirokmasszás, talpreflexológia.
70-347-5077. Akár otthonában is.

Nagytarcsa határában 12 E nm-es szántó eladó. 70-286-3716

Ipari 4 szálas interlok, 3 szálas fedőző,
sima gyors varrógépek tartozékokkal olcsón eladó. Gázkonvektorok. 30-6028617, 409-1121

Cinkotán 5201 nm-es szántóföld eladó.
400-0440, 70-299-3400
Kehidakustyánban, a termálfürdővel
szemben 44 nm-es lakás eladó. 4000440, 70-299-3400
Gyulán Hőforrásban május 3-17 házaspárnak üdülés 36 E Ft-ért átadó. 2519036
Vegyes
ELADÓ SIESTA gáz hősugárzó 1 db
gázpalackkal, jó állapotban 20 E Ft-ért.
405-1596
Garanciás, nem használt. 90 x 200-as
bambusz amóriamatrac 39 E Ft-ért eladó. 70-248-7579
INDESIT szárítós mosógép -működőképes, de dob felfüggesztés hibás- megegyezés szerinti áron elvihető. 70-248-7579

Új, női ballonkabátok, szövetkabátok,
bőrcipők 5 E Ft, Fanke 2 medencés
mosogató csapteleppel 10 E Ft-ért eladók. 20-918-7317, 405-6484
Lemezajtó, 2 db 55x35 Videoton hangfallal 10 E Ft, hím- nőstény ivarérett
görögteknős együtt 30 E Ft-ért eladó.
405-6484, 20-918-7317
Eladó számítógépasztal fém, fa polcokkal 5 E Ft, fém álló fogas 3 E Ft,
étkezőasztal 6 db székkel 20 E Ft. 70313-3733
120 l-es, működőképes villanybojler,
Hajdú eladó. 20-942-9358
Évelő kerti virágokat, fákat, cserjéket
cserélnék. 30-921-2418

Kútfúrás garanciával!!!!! Vízerek
bemérésével... Pontos precíz
munka 20 éves tapasztalattal,
garanciával, hívjon bizalommal.
70-220-6206

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS, MINDEN MUNKA EGY
KÉZBEN. ÁCS, KŐMŰVES,
FESTŐ, BURKOLÓ, VÍZSZERELŐ, DTB. 30-479-2776
KÜLSŐ
HŐSZIGETELÉS
2500 Ft, festés 800 Ft, tapétázás
1000 Ft, gipszkartonozás 2000
Ft! Minőség, garancia! 70-2509130, festoguru.weebly.com
Redőnyök, reluxák,
hálók, napellenzők és
nyílászárók szerelése,
XVI. ker Rózsa utca
2229, 30-209-5987,
3801

szúnyogműanyag
javítása.
37. 40920-523-
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Kútfúrás. Minőség megfizethető áron. 20-985-2215
ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT! ZÁRNYITÁS, ZÁRSZERELÉS, RÁCSOK, KAPUK,
KERÍTÉSEK
KÉSZÍTÉSE.
EGYÉB LAKATOSMUNKÁK.
30-299-1211

HOMOKTÖVIS = IMMUNERŐSÍTÉS,
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS. XVII. Kerületi
biogazdaságban, 100%-os, natúr homoktövislé kapható kedvező áron. 20-580-8806
LAKATOS. VÉDŐRÁCS BEJÁRATI AJTÓRA, ABLAKRA,
KAPUK, KORLÁTOK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE. INGYENES FELMÉRÉS! 259-0511,
20-568-4373
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ÜVEGEZÉS, ajtó,- ablak,thermo,- tükör,- képkeret biztonsági üvegezés, biztosításra,
közületeknek átutalással! Nyitva: 8-20-ig, Sz. 9-14 ig. 4070410, XVI. Ijász u. 3/A
DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZFŰTÉSSZERELÉS. 402-4330,
20-491-5089
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FALBONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERŰ, GÉPI TISZTÍTÁS.
FÁBIÁN ISTVÁN 20-317-0843

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új munkákat és felújítást is
vállal. 409-2069, 20-510-0013
KŐMŰVESMUNKÁK, BURKOLÁS, festés, szigetelés, kémény, kerítésépítés, kicsitől a teljes felújításig. Díjtalan kiszállás.
10 % kedvezmény! 406-4095,
30-734-0411
Szabó tűzifa. Akác, tölgy, bükk
hasítva 12,9 E Ft/ömlesztett
kbm. Díjtalan házhozszállítás a
kerületben. 20-935-8260

KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, turbós-kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés. 30-333-0447
ÁLLÁS! Önállóan dolgozni
tudó víz, gáz, fűtésszerelőt keresünk. 30-411-0070

Izomletapadások,
fej-nyakhátfájdalmak kezelése, teljes
testmasszázs szakrendelőben,
vagy az ön otthonában. Csipak
Zoltán, 20-595-3057

Tavaszi nagytakarítást ablaktisztítást vállal cégünk magánemberek otthonában. Ha fáradt, vagy
elfoglalt, hívjon bizalommal!
20-595-3057
NÉMET nyelvoktatás minden
szinten, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, hétvégén is
szaaktanárnőnél. 407-2047, 20368-7284
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