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XXIV. évfolyam 20. szám • 2015. október 21.
Október 23-án emlékezzünk hőseinkre
az Erzsébetligetben 18.00 órakor!

Egy új korszak kezdete
»

Folytatás a 2. oldalon

Igazi sportünnep volt az Erzsébetligetben október 15-én, hiszen az utolsó
romos, egykor a szovjetek által tiszti kaszinónak használt épületet is felújította az Önkormányzat, a modern sportkomplexumban pedig egy vívó-, birkózó és szumócsarnok kapott helyett. Az ünnepélyes átadón Szatmáry Kristóf
országgyűlési képviselő, Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke, Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Kovács Péter polgármester, Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség
ügyvezető alelnöke, a Kertvárosi SE elnöke, Decsi Tamás világbajnok kardvívó, Decsi András vívóedző és Ancsin László jegyző, a Magyar Szumó Szakszövetség elnöke vágta át a nemzetiszínű szalagot (képünkön).
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ö n ko rmá n y zat

Egy új korszak kezdete
Folytatás a címlapról
A megnyitón az ötkarikás játékok aranyérmesei
közül Szabó Bencén kívül részt vett Pézsa Tibor és Szilágyi Áron kardvívó, valamint Varga
János, Kocsis Ferenc és Farkas Péter birkózó, de
az utóbbi sportágat képviselte még Komáromi
Tibor olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok, Csatári József és Módos Péter olimpiai
bronzérmes, illetve Rovnyai János Európa-bajnok sportoló is.
Kovács Péter elmondta: nagy öröm számára,
hogy végre megnyílhatott a legújabb és talán legszebb kertvárosi sportlétesítmény. A Makrai Sándor építész által megálmodott és az Eco-System
Kft. által kivitelezett épületben egy vívó- és bir-

kózócsarnok, valamint az országban talán egyedülállóan egy szumóterem is helyet kapott.
A polgármester kiemelte: az utolsó erzsébetligeti
szovjet épület helyén nem jöhetett volna létre ez
a csodálatos sportkomplexum Csampa Zsolt, és
a vívó szövetség 50 millió forintos támogatása,
Szatmáry Kristóf parlamenti munkája – amelynek eredményeként az Erzsébetliget fejlesztésére összesen 300 millió forintot nyert a kerület,
ebből pedig 100 milliót költöttek az épület felújítására –, valamint az Önkormányzat önrésze
nélkül.
Kovács Péter hangsúlyozta, hogy a létesítményt azért
emelték, mert a Kertvárosi
SE birkózói Ancsin László
és Bacsa Péter vezetésével, a
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület sportolói pedig a Decsi
család iránymutatásával az
elmúlt öt évben kiemelkedő
teljesítményt értek el, és reméli, hogy az itteni versenyzők nemcsak országos, hanem
nemzetközi szinten is sikeresek lesznek.
Szatmáry Kristóf elmondta: a sokáig elzárt, a szovjetek
által használt emblematikus

épület átalakításával végre lezárult egy korszak, a
kormány ezért is támogatta 300 millió forinttal
a terület fejlesztését. A honatya humorosan úgy
fogalmazott, hogy a korábbi fegyverekre ezentúl
már csak a tőrök és a kardok fognak emlékeztetni, mindez pedig kiváló alap egy új korszak
kezdetéhez, hiszen a küzdeni tudás, a fair play,
a kitartás és az élet szeretete túlmutat azon, amit
sportnak nevezünk.
Csampa Zsolt szerint most egy álom vált valóra. Mindez azonban csak úgy valósulhatott
meg, hogy a magyar kormány 2012-ben „stratégiai ágazattá” minősítette a sportot. Az pedig,
hogy a kiemelt sportágak pénzt is kapjanak a
fejlesztéshez, a Magyar Olimpiai Bizottságnak
is köszönhető.
Bacsa Péter hangsúlyozta, hogy a hat éve
megalakult Kertvárosi
SE az elmúlt időszakban jelentős utánpótlás-nevelő bázissá nőtte ki magát. Ezt az is
mutatja, hogy tavaly a
klub 19. lett a birkózó
egyesületek rangsorában, amelyben jelentős szerepe volt Forray
Attila vezetőedzőnek.
Bacsa Péter köszönetet mondott Kollárik
Mihály
alapítónak,
Ancsin László és Lengyel László elnöknek,
illetve Hóbor Béla világhírű röplabda játékvezetőnek, aki a röplabda
szakosztály egyik edzőjeként is tevékenykedik. A
Magyar Birkózószövetség alelnöke végül kiemelte: bízik abban, hogy Módos Péter a Kertvárosi
SE színeiben eredményesen fog szerepelni a kvalifikációkon, és kijut a riói olimpiára.
Szabó Bence megköszönte a magyar kormány
támogatását és Kovács Péter, valamint Decsi István áldozatos munkáját, emellett gratulált mindazoknak, akik az egykori tiszti kaszinóból vívóés birkózócsarnokot alakítottak ki, mivel szerinte
a két sportág közel áll a honvédelemhez.

A jövő reménységei közül Bíró Roland birkózót
érte az a megtiszteltetés, hogy Borovitz Tamástól,
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vezetőjétől
átvehette azt a kupát, amely minden évben a legeredményesebb sportolónak jár.
A rendszerváltás előtt a déli hadseregcsoport
parancsnokságaként működő Erzsébetligetből
tehát az utolsó szovjet mementó is eltűnt, így
nyitva áll az út a fiatalok előtt ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek, és az úszás, a futás, illetve
a labdarúgás mellett már a birkózást, a szumót
vagy a vívást is kipróbálhassák. Ehhez pedig Módos Péter olimpiai bronzérmes birkózó, illetve
Szilágyi Áron olimpiai bajnok vívó is hozzájárul.
A londoni olimpia aranyérmesének felkészülését néhány hete Decsi András irányítja.
– Korábban már jártam ebben a teremben, és
iskoláztunk is Andrással. Természetesen hű maradok a nevelő egyesületemhez, a Vasashoz, de
amikor hívnak, nagy
szeretettel jövök majd
a Kertvárosba. Az alapozás után túlvagyunk
egy világkupán, de mivel egy kisebb sérülés
hátráltatott, ezért nem
sikerült jól a verseny.
Október utolsó hétvégéjén lesz azonban
Budapesten egy hasonló
megmérettetés, ahol szeretnék jobb formában helytállni. Rióig van még hét világkupa, illetve gran prix
és egy Európa-bajnokság. Bízom benne, hogy megfelelő felkészüléssel jó helyezést érhetek el a jövő évi
olimpián – mondta Szilágyi Áron.
Módos Pétert szintén egy kisebb sérülés hátráltatja, de kondicionáló edzéseket végez, és gőzerővel készül a jövő évi kvalifikációs versenyekre.
– Négy hét alatt
egy európai és két
világszintű kvalifikáción fogok részt
venni, úgyhogy nagyon kemény időszak
áll előttem fogyasztás
szempontjából is, de a
Mongóliába való utazás is megterhelő lesz.
Nem lesz könnyű,
de ettől vagyunk mi
küzdősportolók, hogy
a legnehezebb helyzetekből is győztesen tudunk kijönni. Sokat fogok
edzeni a válogatottal, de amikor időm lesz – akár
hétvégén is – el fogok jönni a klubba, és megnézem
a kis birkózókat, hiszen bennük még annyi akarat
van, amelyből én is sokat tudok meríteni. Persze
remélem, hogy én is példaként szolgálhatok nekik,
az új csarnokban pedig a birkózástól olyan tartást
kaphatnak, amely egy életen át elkíséri őket.
» Sz. R. Zs.
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Kedves

Olvasó!

»

A természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja alkalmából Budapest Főváros Védelmi Bizottsága és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerésben részesítette Madarász Imrét és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet tagjait, Víg András közbiztonsági referenst és Oláh Csabát, valamint az általa vezetett
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársait (képünkön).

A kitüntetettek az idei nyár pusztító viharai által okozott károk felszámolásában tanúsított kiemelkedő helytállásukért vehettek át oklevelet az október 7-én megrendezett ünnepségen. A július 8-i vihar napján 175 helyszínen nyújtottak azonnali segítséget a mezőőrök, a kerületgazdák
és a közbiztonsági referens. Ezután pedig naponta 6-7 mezőőr egy héten keresztül 4-5 autóval
napi 12 órában teljesített szolgálatot a többi között azért, hogy az elzárt utakat szabaddá tegyék
vagy a letört ágakat feldarabolják. A kerületgazdák szintén részt vettek a munkában, hiszen 12
autóval mintegy 50 fő dolgozott folyamatosan a törmelékek és a zöld javak elszállításán.
A munka pedig még azóta is tart, az elmúlt hetekben ugyanis 4200 m3 nyesedéket szállítottak
el. Mindezt felaprítják, és a kerületi parkok növényei alá terítik vissza. Emellett a napokban
kezdődik meg az őszi lombgyűjtési akció is, amelynek részleteit a következő oldalon olvashatják.

A testületi ülésről jelentjük

»

Az Önkormányzat Képviselő-testülete október 7-én tartotta soros ülését. A
jelenlévők a tanácskozás elején néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt Göncz Árpádra, hazánk egykori köztársasági elnökére.

Másodszor módosították az idei költségvetést

Kovács Péter polgármester előterjesztő javaslatára
idén másodszorra is módosították az Önkormányzat költségvetését. A megbeszélés eredményeként
jelentős változtatások nem, inkább csak átcsoportosítások történtek.

Tárgyaltak a lakossági esővíz-hasznosítás
támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról

Szász József alpolgármester előterjesztőként elmondta: az Önkormányzat csatlakozott Az élő
bolygó elnevezésű felhíváshoz, amelynek érdekében vállalták, hogy a csapadékvíz gyűjtéséről és
helyben való hasznosításáról rendeletet alkotnak
október 31-ig. A képviselők hosszan tanácskoztak

a témáról, de a döntést a következő Testületi ülésre
halasztották.

Rendelet a közterületek felbontásáról és
a közúton folyó munkákról

Az Önkormányzat az utóbbi 10 év során nagy
gondot fordított az utak szilárd burkolattal történő ellátására, illetve a már megépített utcák hibáinak kijavítására. Ezért jelent problémát, amikor
üzemzavar esetén a közművek javítása érdekében
felbontják a burkolatot, és azt nem, vagy rosszul
állítják helyre, valamint betemetnek olyan árkokat, amelyek szükségesek a csapadékvíz hatékony
elvezetéséhez. Az egységes helyreállítás érdekében
a képviselők megalkották a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló rendeletet.

1956 októberében a fiatalok vették kezükbe a dolgok irányítását. Nem rajtuk múlt,
hogy a forradalom vérbe fulladt, az ország
pedig több évtizedes elnyomás alá került.
Ők ugyanis kiálltak azért, amit a legjobban
szerettek: életüket áldozták a hazáért. Az
események sodrában volt azonban más is,
aki megtette volna mindezt, sorsa mégis
másként alakult. Mindszenty József hercegprímás először börtönbe, majd száműzetésbe került, de ott sem szűnt meg a magyarság lelki vezetőjének lenni, az emigrációból
megfogalmazott tanácsai pedig még ma is
időszerűek. ,,A mi szívünk megremeghet
a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az egyének és
nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek
látszó holnapba rejtette el; nekünk kell
nekilátnunk, hogy azt előhozzuk. (…) a
megmaradt kevésből újra kell építenünk a
hazát! Ez a dolgunk ezen a világon! Ettől
megszabadulni nem tudunk, csak elbújni
előle. (…) Tegyétek félre a versengést, a
mértéktelen személyi nagyravágyást, a kiha-én-nem magatartást! (…) Nem nézve se
jobbra, se balra, mindenki ott tegye meg a
magáét, ahova az élet állította. (…) Fiatalságunk lelkében tegyük izzóvá a magyar
ígéret földjének megszerzését!”

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
A Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat kétheti lapja
Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Telefon: 407-1732
Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.
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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kö z ér de kű

A XVI. Kerületi Önkormányzat megkezdi az

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője
állást hirdet

Építész műszaki ellenőr
munkakör betöltésére.
A munkakörrel kapcsolatban információ a www.
budapest16.hu honlapon található.
A jelentkezéseket elektronikus úton lehet benyújtani Jónás Károlyné
részére a joka@bp16.hu e-mail címre.
A munkakörrel kapcsolatos információt Kaczur Ilona Intézményfejlesztési irodavezető nyújt a 06-20-486-3470-es telefonszámon.

A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület és a

Törley Szalon

szeretettel meghívja Önt
a Rácz Aladár Zeneiskola Koncerttermébe
(Táncsics u.7.)

őszi lomb és
zöldhulladék
begyűjtését,

amelyről idén is levélben tájékoztatják a lakókat, akik a borítékban találhatnak egy zsákot
is. A továbbiakban bármilyen zsákot használhatnak, a szállítás – amely hétfőtől péntekig
folyamatosan zajlik – megkönnyítése érdekében
azonban a munkát ingyenesen végző Kerületgazda Szolgáltató Szervezet arra kér mindenkit,
hogy a zsákok száját ne kötözzék be.
Mivel az időjárás miatt a pontos szállítási időpont nehezen tervezhető,
ezért az Önkormányzat kéri a lakók türelmét és megértését.
Észrevételeiket és javaslataikat a falevel@bp16.hu e-mail címen, illetve a
06-80-200-938-as ingyenesen hívható zöld számon várják. Bővebb információt a www.keruletgazda.hu honlapon találhatnak az érdeklődők.

október 29-én, csütörtökön 18.00 órára.
A vendégeket köszönti:
Kovács Péter polgármester,
Zólyomi Árpád, a Zeneiskola igazgatója,
valamint R. Törley Mária, a Törley Szalon és
a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület vezetője.
Program:
• Chopin: Forradalmi etűd
Takáts Márton zongoraművész-tanár előadásában.
• Lénárt András történész, az 1956-os Intézet munkatársa
előadást tart Babay Istvánról, kerületünk egykori lakójáról,
aki az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Nagybudapesti
Központi Munkástanács titkára volt.
• Saint-Saëns: A hattyú
Szabó Krisztina (brácsa), Tomhauser Noémi (gordonka),
Zólyomi Àrpád (zongora) és Nohaj Gábor (bőgő) előadásában.
• Händel: Xerxes-Largo
Szabó Krisztina (brácsa), Tomhauser Noémi (gordonka) és
Àgoston Géza (zongora) előadásában.
• Megemlékezések Hollay Frigyesről, kerületünk legendás
zenetanáráról, akinek sorsa tragikusan összekapcsolódott
az 1956-os forradalommal. Tanítványa, Székely Péter
mellett mások is elmondják visszaemlékezéseiket.
• Harmónia Csellóegyüttes műsora:
Bárdos L.: Szellő zúg- (Bach Ágota átirata). Tomhauser Noémi:
Dal szöveg nélkül. „Virág vagyok” (szólóének: Bach Ágota). Rózsa
dal (szóló: Tomhauser Petra, Bach Ágota, Zelenyánszky Lőrinc).
Tomhauser Petra: Intence (szólóének: Tomhauser Petra).
A koncert után mindenkit baráti beszélgetésre invitálunk
Törley pezsgővel és apró falatokkal.

Miben élünk?

- felmérik a háztartások lakáshelyzetét
A háztartások lakáskörülményeit feltáró
országos felmérés lesz
2015. október 10. és november 30. között
Miben élünk? - Lakásviszonyok, 2015 címmel.
Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly
utca 5- 7. Telefon: (+36-1) 3456000 • Telefax: (+36-l) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu • Honlap: www.ksh.hu

Az adatfelvételt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre. A felmérés az ország
közel 500 településén, köztük Budapest teljes
területén és Pest megye 77 telepütésén zajlik.
Összesen 20 ezer véletlenszerűen kiválasztott
háztartást érint.
Az összeírás segítségével vizsgálják a háztartások lakáshelyzetét, a lakások és a lakóépületek minőségét,
a családok lakásfenntartási kiadásait és problémáit.
Felmérik a háztartások lakásváltoztatásait és költözési terveit, és megkérdezik a lakók véleményét számos
további, lakáshelyzettel kapcsolatos kérdésben. A fel-

vételről bővebb információ a www.ksh.hu
alatt található.
A kérdésekre kétféle módon lehet válaszolni: a kérdező személyes közreműködésével
vagy interneten. A háztartásokat felkereső
kérdezők hivatalos igazolvánnyal, illetve
megbízólevéllel rendelkeznek. Az adatokat a KSH
bizalmasan kezeli, felhasználásuk összesítve, egyedi
azonosítás nélkül történik. A KSH az eredmények
feldolgozása után a felmérés eredményeiről széles körben nyújt tájékoztatást.
Kérjük, segítse a kérdezők munkáját!

2015. október 21.

«

testvérvár o so k ❘ 5

Tíz éve
barátságban

Egy évtizede annak, hogy a XVI. kerület és a Szlováki»
ában található Pozsonypüspöki testvérvárosi szerződést
írt alá egymással. A 2004. december 5-én megtartott nép-

szavazás kudarca után ugyanis az Önkormányzat eldöntötte, hogy minden elcsatolt országrészről lesz egy testvértelepülése. A mostani jubileumi ünnepségre Pozsonypüspökibe
látogatott egy Kovács Péter polgármester és Szász József
alpolgármester által vezetett delegáció, amelynek tagja
volt többek között Antalóczy Csaba, Dobre Dániel és Horváth János önkormányzati képviselő is.

A programok sora a közös ebéd után egy barátságos focimeccsel folytatódott, ahol a szemerkélő eső ellenére is szépen helytállt a kertvárosi csapat, a helyieket azonban most sem tudták legyőzni, így a végeredmény
3:1 lett Pozsonypüspöki javára.
Az ezután megtartott eseményen Alžbeta Ožvaldová, Pozsonypüspöki
polgármestere hangsúlyozta: a két település tagjai a testvérvárosi szerződés
aláírása óta minden évben találkoznak egymással. A pozsonypüspökiek
nagyon szeretnek részt venni a Kertvárosi Vigasságokon, és nyerni a focimeccseken, a XVI. kerületiek pedig ellátogattak már a település első írásos emlékének 790. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre, a gulyásfőző versenyre, a virág- és zöldségkiállításra vagy a határokon átnyúló
információs központ megnyitására. A polgármester asszony kiemelte,
hogy sem ő, sem Kovács Péter nem a formalitások, hanem a praktikusság

emberei, ezért nemcsak ígérnek, hanem meg is valósítják az ígéreteiket.
A további fejlődéshez pedig erőt és egészséget kívánt mindkét település
vezetőinek és lakosainak.
A Kertváros vezetője elmondta: Pozsonypüspöki az első olyan település,
amellyel a határontúli testvérvárosok közül szerződést írt alá a XVI. Kerületi
Önkormányzat. Annak ellenére pedig, hogy mindig a pozsonypüspökiek
nyernek a focimeccsen, a barátság töretlen, és mindig hasznos eszmecseréket folytatnak a vezetők, ezáltal tudnak fejlődni a települések is.
Miután a két polgármester aláírta a jubileumi emlékkönyvet, a jelenlévők meghallgatták Poór Péter és egy
szlovák táncdalénekes előadását. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Czimbalmosné Molnár Éva,
Magyarország pozsonyi nagykövete is. Másnap a
szentmise után a kerületi delegáció részt vett a kitelepítettek tiszteletére rendezett ünnepségen, és
koszorút helyeztek el az emlékükre emelt kopjafánál, majd a helyi múzeum meglátogatása után
hazaindultak.
» Sz. R. Zs.

Waltershausen szintén 2004 óta testvérvárosa a XVI. kerületnek. A
Németországban található Korbach elnevezésű településsel azonban
már 25 éve állnak hasonló kapcsolatban, a jubileum alkalmából megrendezett ünnepségre pedig meghívták az összes testvérvárosuk vezetőjét, így szeptember 12-én Kovács Péter polgármester és Szász József
alpolgármester is ellátogatott az esemény helyszínére. A program a
tanbergi kastélyban egy zenei előadással kezdődött, majd a meghívott települések vezetői köszöntötték az egybegyűlteket. Érdekesség
volt, hogy Kovács Péter beszédét németül mondta el, amely hatalmas
sikert aratott. Ezután pedig egy, a Kertvárosi Vigasságokhoz hasonló
kirakodóvásárral tarkított fesztivált tartottak, ahol sokan középkori
öltözetben jelentek meg.

Zenés szomszédolás helyszíne
»
volt október 14-én a Cinkotai Tájház. A XVI. Kerületi Szlovák Önkor-

mányzat és a Cinkotai Hagyományőrző Dalkör ugyanis Nemzetiségi
Folklór Találkozóra hívta a környező
kerületek, illetve települések szlovák nemzetiségi tánccsoportjait és
dalköreit.

A rendezvényen a csömöri Báló Lipót Kulturális Egyesület, az Ecseri Hagyományőrzők, a XVII. kerületi Keresztúri Tánccsoport
és Asszonykórus, a Kistarcsai Pannónia Hagyományőrző Néptánc Csoport, a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a
maglódi Roszicska Hagyományőrző Ének és

Tánccsoport Egyesület, valamint a Cinkotai
Hagyományőrző Dalkör mutatta be műsorát
és népviseletét.
A folklórtalálkozót a rendezvény egyik főszervezője, dr. Szabó Zsuzsanna, a XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke vezette.
Amíg a Tájház színpadán szóltak a népdalok,

csattogtak a csizmatalpak, csilingeltek a sarkantyúk és repültek a szoknyák, két hatalmas
kondérban főttek a finom falatok, amit a műsor után a közel száz szereplő némi jóféle bor
társaságában el is fogyasztott, de természetesen
előkerült jó néhány tálcára való a nevezetes
cinkotai süteményekből is.
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Cinkotáról is
„Fölszállott a páva”
– Milyen kategóriában indultál a megmérettetésen?
– Az egyéni hangszeres szólisták és zenekarok elnevezésű kategóriában
indultam, ahol citeráztam és énekeltem.
– Hogyan ismerkedtél meg a citerával?
– Már óvodás koromban megtetszett ez a hangszer, amikor mostani
tanárom, Király Györgyi néni citerakísérettel népdalokat tanított nekünk. Négy éve foglalkozom komolyabban a zenéléssel a Rácz Aladár
Zeneiskolában, és mindketten jó ötletnek tartottuk, hogy benevezzek
a versenyre.
– Hogyan zajlik egy ilyen tehetségkutató?
– Kilenc helyen volt területi válogató az országban, és 48 produkció jutott be az elődöntőbe. Szerencsére én köztük voltam, így részt vehettem
abban a táborban is, amit Balatonakarattyán rendeztek az elődöntőbe
jutott műsorszámok szereplőinek. A közel 300 résztvevőről a Duna Televízió felvételt is készített, amit október 30-án lehet megtekinteni. Az
elődöntőre pedig novemberben kerül majd sor.
– Milyen műsorral lépsz ott fel?
– A háromperces produkcióban egy dél-dunántúli népdalcsokrot énekelek, amit citerán fogok kísérni.
– Milyen helyezéssel lennél elégedett?
– Biztos mindenki gondol arra, milyen jó lenne nyerni, de minél tovább jut az ember, annál nehezebb. Szerintem már az is nagyon jó,
hogy idáig eljutottam. Naponta kétszer 45 percet gyakorolok, hiszen a
tanulásra is kell időt szánni.

A Cinkotán élő Egri Zsó»Általános
fia, a Táncsics Mihály
Iskola és Gimnázium 5. c osztályos tanulója benevezett a Fölszállott
a páva gyermek népzenei
és néptánc tehetségkutató
versenyre, és bejutott az
elődöntőbe. Az idáig vezető
útról és a további esélyekről beszélgettünk vele és
édesanyjával.

Hogy a kis kerületi tehetség
mindezt milyen komolyan veszi,
arról már édesanyja mesélt.
– Zsófi eddig kitűnő tanuló volt, és
remélem, ez továbbra is így lesz. Emellett tavaly a Csicsergő Népdalkörrel
a VII. Országos Népzenei Verseny döntőjében első díjat nyert, idén pedig a
XVI. kerületi népdaléneklési verseny alsós korcsoportjában kiemelt első helyezést ért el. Ugyancsak első lett korcsoportjában az Erzsébetligeti Színház
III. Kertvárosi Tehetségkutatóján hangszeres szólista kategóriában, de sokszor
szerepel iskolai és kerületi ünnepségeken is. A zenélés mellett pedig rendszeresen képviseli iskoláját a kerületi tanulmányi, szövegértési, angol nyelvi és
népmese illusztrálási rajzversenyeken. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy
a 2014-15-ös tanév végén az intézmény Táncsics Különdíjat adományozott
neki.
Kedves Olvasóink! Drukkoljunk tehát együtt Zsófinak, hogy jól szerepeljen a novemberi elődöntőn. Ha viszont a zsűri most mégsem őt ítéli
jobbnak, legyünk akkor is büszkék a mi cinkotai kislányunkra!
» Mészáros Tibor

Családi nap másodszor a Centin

Október 3-a ugyan szombatra
»a Horváthné
esett, mégis nagy volt a nyüzsgés
Sabáli Éva vezette Cen-

tenáriumi Általános Iskola udvarán,
ugyanis a II. Családi nap eseményeire gyülekeztek a szülők, a tanárok és
a diákok. Az eseményen részt vett dr.
Környeiné Rátz Katalin, Vincze Ágnes
és Abonyi János önkormányzati képviselő is. Az esemény főszervezője Berkes Györgyi pedagógus volt.

Az eseménysort az iskola mazsorettjei nyitották meg, majd Jávor István testnevelő tanár
vezetésével együtt melegítettek be a résztvevők. A Portya keretében a szülőknek olyan
kérdésekre kellett válaszolniuk, mint hogy
hány lépcső vezet az udvarból az épületbe
vagy mekkora az új műfüves focipálya. A váltóversenyek csapataiban a legkisebbektől a
szülőkig mindenki részt vett. A kerékpárosok
számára akadálypályát jelöltek ki, az Elmebajnokság pedig megtornásztatta a versenyzők memóriáját, de idén már okostelefont is
lehetett használni, mert a kérdések sokszor

elég nehezek voltak. A termekben kézműves
foglalkozásokat tartottak, de volt angol nyelvű és csapatépítő játék is. A felnőttek számára
egészségpont működött, ahol vérnyomást lehetett mérni. Utry Dániel vezette a Zenebona
foglalkozást, ahol az élő zongora és gitárzene
mellett az általános zenei műveltségre vonatkozó kérdések is elhangzottak. A süteményversenyre már kész édességeket kellett hozni,
amelyeket előző nap készítettek el a nevezők.
Mind a sós, mind az édes kategória győztese kiérdemelte a Centi Sütemény megtisztelő
címet. A második centis Családi napot egy

meglepetés produkció zárta, amelynek keretében a tanárok kórusa adta elő a KFT együttes
Afrika című számát némi szülői segítséggel.
» Mészáros Tibor

2015. október 21.

«
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Vakvezető kutyák
a Fecskefészekben
»

Az állatok világnapján az Illésné Schrott Ildikó
vezette Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross
Gábor utcai tagintézményében vakvezető kutyákkal
ismerkedhettek az apróságok. Kiss Edit óvodapedagógus ugyanis a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola két
kiképzőjét, illetve egy vakvezető kutyával közlekedő
egyetemistát hívott meg a bemutatóra.

Nyíriné Kovács Mária habilitációs kutyakiképző lábainál Fidzsi, kolléganője, Köbli
Mónika mellett Teszla, Varga Nóra látássérült
egyetemista társaságában pedig Dani kutya
várta végtelen türelemmel, hogy a kicsik felsorakozzanak a bemutatóra. Ezután elmondták, miért hasznosak a vakvezető kutyák, és
hogyan kell a látóknak viselkedniük ezeknek
az okos állatoknak a közelében. A gyakorlati
bemutatón pedig az önként jelentkező gyerekek szemellenzőt kaptak, megfoghatták a
hámot, majd kipróbálhatták, milyen érzés,
amikor az ember nem lát semmit, és egy kutya vezeti az úton.

Varga Nóra már 2,5 éve támaszkodik Dani kutya segítségére. Az
egyetemista úgynevezett alig látó.
6,5 hónapra született, ennek következtében pedig csak a jobb
szemére lát, de azzal is mindössze
négy százalékát annak, amit egy
egészséges szem képes érzékelni.
Dani elsősorban a közlekedésben
segíti őt. Kérésre ajtót, zebrát,
lépcsőt, buszmegállót, üres ülőhelyet tud keresni, így Nóra az ő segítségével
juthat el minden nap a Károli Gáspár Református Egyetemre, ahova kutyáját is beviheti,
és együtt hallgatják végig az előadásokat.
A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya
Iskola Alapítvány egyébként kutyanevelési

programot is működtet,
amelyhez olyan családokat keresnek, akik
hajlandók
egy-másfél
évig nevelni olyan négylábúakat,
amelyeket,
ha elérik a megfelelő
kort, vakvezetővé képeznek. Aki mindezt
vállalja,
mindenhova
vinnie kell a gondjaira bízott ebet, hogy az megismerje a várost,
az embereket, a járműveket és a zajokat. Aki
esetleg vállalkozna erre, jelentkezzen a www.
barathegyisegitokutya.hu honlapon, hogy minél több látássérültnek lehessen kutyája!
» Mészáros Tibor

Magyarországon a vak emberek egy százalékának jut csak vakvezető kutya. Ennél természetesen sokkal többre lenne szükség, ám az ebek kiképzése nagyon drága, hosszadalmas,
és kevés négylábú rendelkezik olyan béketűrő, alkalmazkodásra hajlamos idegrendszerrel,
amely alkalmassá teszi őket a látássérültek vezetésére.
Vakvezető kutyáknak a labrador és a golden retriver fajtájú ebek a legalkalmasabbak, mert
nagyon sok empátiát, szociális érzéket, együttműködési hajlamot hordoznak génjeikben és
nem agresszívek. Emellett jól tűrik a monotóniát, a tömeget, a számukra néha ijesztő, váratlan
városi zajokat, amilyen például egy dübörgő kamion vagy egy robogó villamos, ugyanakkor
nagyon ragaszkodóak.
Egy levizsgázott kutya értéke jelenleg 2,2 millió forint. A kiképzés általában 6-8 hónapig
tart, de amíg a gazda és a kutya kiismerik egymást és összeszoknak, általában újabb hónapok,
néha egy egész év is eltelik.

Szüret
madárijesztőkkel
A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
Csinszka utcai tagintézményének pedagógiai programja nagy hangsúlyt helyez
a hagyományápolásra, az őszi időszak
pedig bőven szolgáltat erre alkalmat.
Ilyen volt a Mihály-napi vásár, illetve a
kétnapos szüret, amit néptánccal, szőlőpréseléssel, mustivással és pogácsasütéssel ünnepeltek meg. Emellett volt diós
célba dobás, sőt madárijesztő kiállítás is.
A programokba természetesen a szülőket
is bevonták, és még a gyerekek ruházata
is a szüret hangulatát idézte.
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A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda pedagógusa, Kiss Edit ismét
egy érdekes képzés ötletével kereste meg az Önkormányzatot. A
program keretében a kerület hét
óvodájából nyolc óvónő sajátította el a jobb agyféltekés rajzolási
módszert, amelynek segítségével
látványosan fejlődött a rajzkészségük, amit később a kicsiknek is
át tudnak adni. A főként a jobb
agyfélteke funkcióit használó
technika elsajátításához egyébként
nem szükséges különös képesség,

átlagos kézügyességgel rendelkezők is könnyedén megtanulhatják. A tanfolyamot Doszpod Kata
tartotta, az elismerő okleveleket
pedig dr. Csomor Ervin alpolgármester adta át a résztvevőknek október 14-én.

Nevelés – személyiség – egészség
»
Országos pedagógiai szakkonferenciát szervezett az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az Ezsébetligeti
Színházban a közelmúltban. A rendezvényt dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella, a kerületi Móra Ferenc Általános
Iskola igazgatója, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökségi
tagja rendezte és vezette. A meghívott vendégek között
foglalt helyet dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságának elnöke, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke és dr. Paróczai Csaba Gergely, a Nemzeti Pedagógus Kar főtitkára.

A Köznevelési reformok operatív megvalósítás című kiemelt pedagógiai program
(TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001) célja a tudásukat és módszertani felkészültségét folyamatosan fejleszteni, megújítani képes pedagógusok támogatása. Ennek érdekében segítik elő a
tanárok tudásmegosztását, valamint a Nemzeti
Pedagógus Kar (NPK) kiépítését.
Dr. Réthelyi Miklós köszöntője után szakmai
előadások következetek. A tanárképzés filozófiája és gyakorlata. Hogyan készíti fel a tanárképzés a jelölteket a NAT nevelési feladataira?
címmel Sályiné dr. Pásztor Judit, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának adjunktusa mondta el gondolatait.
Az állandóságnak és a tananyag megújításának helyes arányáról Barangolás az állandóság

és változás ösvényein az oktatásban címmel dr.
Pais Ella Regina, a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
Pedagógia Tanszékének vezetője tartott előadást.
Az ebédszünetet követően Tari Annamária
szakpszichológus, pszichoterapeuta azt a problémát fejtegette, hogy a mai tanárok a számítógép és az internet használatában hátrányban
vannak tanítványaikhoz képest. Az előadás
címe Z és Alfa generáció a padokban – Online
gyerekek és offline tanárok volt.
Turi Katalin, a Pécsi Apáczai Csere János
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola vezetője A nevelőoktató munka segítése: gyógypedagógus, szociális munkás, iskolapszichológus team munkája
a pécsi Apáczai Nevelési Központban címmel

az intézményében felhalmozódott gyakorlati
tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal.
Dátán Attila mesterpedagógus, a Móra Ferenc Általános Iskola tanára egy átfogó egészségfejlesztés lehetőségeit a Belső (M) órarend
– Komplex egészségfejlesztési program címmel
foglalta össze.
Végül az oktatási intézményeknek a tanulóikkal szemben fennálló kötelességeit Neizer
Teréz Zita, a Szinyei Merse Pál Gimnázium
tanára A pedagógusok és a köznevelési intézmény jogi felelőssége a tanulók és a tanulók
személyiségi jogainak sérülése esetén címmel
ismertette.
A rendezvény szakmai célja mellett kiemelt
tisztelettel emlékezett az UNESCO fennállásának 70. évfordulójára.
» Mészáros Tibor

2015. október 21.

»

«

KERTVÁROS I A RC K ÉPEK ❘ 9

A molekulák és a polgári
értékrend tudósa

A születése óta Sashalmon élő prof. dr. Tóth Gábor eddigi munkájáért kapott már MTA
kitüntetést, Erdey László-érmet, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, Vargha László-díjat, Brukner Győző-díjat, Than Károly emlékérmet, tagja volt a SOTE Habilitációs Bizottságának, öt nemzetközi elismerést kiváltott tudományos szakkönyve jelent meg, fontos
szabadalmakkal büszkélkedhet, kutatásairól 512 közleményben és 655 előadásban számolt
be. 73 évesen még mindig tanít és kutat a Budapesti Műszaki és a Semmelweis, továbbá
a Szegedi Egyetemen is. Az államalapítás ünnepén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől vehette át. Az elismerést
a köztársasági elnök a szerves kémiai szerkezetkutatások terén elért, nemzetközi szinten
is kiemelkedő eredményei, valamint jelentős tudományos és oktatói pályája elismeréseként
adományozta számára.

– Milyen családban nőtt fel?
– Bátyám és én egy keresztény iparos családba
születtünk. Édesapám cipészmesterként kezdte
pályafutását, onnan jutott el a lábbelik tervezéséig. Talált egy pénzes befektetőt, akivel még a II.
világháború előtt közösen alapítottak egy cipőgyárat. Hamarosan már közel 100 alkalmazottat
foglalkoztattak, és egy idő után azokat a modelleket forgalmazta, amelyeket ő álmodott meg.
– Ebből a környezetből hogyan vezetett az út
az értelmiségi pálya felé?
– Édesanyám ezt epésen úgy fogalmazta meg,
hogy a bátyámmal együtt mindent az általunk
nem túlságosan kedvelt szocializmusnak köszönhetünk, hiszen ha nem jön az államosítás, valószínűleg a jól működő atyai cipőgyár örököseiként vihettük volna tovább a családi vállalkozást.
Mivel azonban a gyárat elvették, édesapánkat pedig börtönbe zárták, nekünk más pályát kellett
választanunk.
– Ilyen családi háttérrel hogyan tudta elvégezni az egyetemet?
– Ez még nekem is kérdés, hiszen a nevem mellett ott volt az a bizonyos X, ami azt jelentette,
hogy a mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnáziumban szerzett kitűnő érettségi, és egy hasonlóan
jól sikerült egyetemi felvételi ellenére is csak segédmunkás lehettem a Ruggyanta (későbbi Taurus) gyárban. Munkába állásom után nem sokkal azonban értesítettek, hogy mégis járhatok az
egyetemre. A pontos okát ma sem tudom, akkor
azt beszélték, hogy egy sértett hivatalnok távozása előtt úgy állt bosszút a felettesein, hogy közel
negyven osztályidegen fiatalnak tette lehetővé
a továbbtanulást, akiket családi hátterük miatt
egyébként el kellett volna utasítania. Én eredetileg a Műszaki Egyetemre felvételiztem, az értesítés
viszont arról szólt, hogy csatlakozhatom az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem vegyészhallgatóihoz.
Ilyen előzmények után 1965-ben kitüntetéses vegyészoklevelet kaptam. Mindezzel párhuzamosan
a Bartók Béla Zenei Konzervatórium hallgatója is
voltam, ahol trombita szakon szereztem képesítést. Sokáig egy zenekarban játszottam a Kossuthdíjas trombitaművészünkkel, Geiger Györggyel.
– Az egyetem után milyen munkahelyet választott?

– Pályafutásomat a Gyógyszerkutató Intézetben
kezdtem, ahol tíz évig dolgoztam. Ott írtam meg
1968-ban az egyetemi doktori, majd 1972-ben a
kandidátusi értekezésemet is. Egy évvel később
Humboldt-ösztöndíjat nyertem, amely lehetővé
tette, hogy a bochumi Ruhr Egyetemen Günther
Snatzke professzor mellett dolgozhassam. Valaki
azonban feljelentett a munkahelyemen, és azt állította, hogy azt mondtam: nem fogok hazatérni.
Ez viszont meg sem fordult a fejemben, hiszen
mindig az vezérelt, hogy a kint megszerzett tudást itthon hasznosítsam. Az ügy következményét azonban még a nyolcvanas évek derekán is
viselnem kellett, mivel ennek köszönhetően az
akkori kilenc hónapos kanadai tanulmányutam
meghosszabbításához feleségem és lányom nem
kapott vízumot, így hazajöttem velük én is.
– Itthon hogyan folytatódott a pályája?
– Clauder Ottó professzor meghívására a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szerves
Vegytani Intézetében 1975-től 1978-ig dolgoztam. Ezután Pungor Ernő professzor felkérésére
átvettem az MTA Műszaki Analitikai Kémiai
Kutató Csoport tudományos tanácsadójaként
a Műegyetemen az NMR csoport (Nuclear
Magnetic Resonace) vezetését. 1984-ben akadémiai doktori fokozatot szereztem, 1986-ban
címzetes egyetemi tanárrá neveztek ki, 1994-ben
habilitáltam a BME-n, majd ezt követően egyetemi magántanár lettem, közben 1990 és 1999
között meghívott vendégprofesszorként oktattam a Würzburgi Egyetemen is.
– Mi az Ön szakterülete?
– Szerves kémiai szerkezetkutatással foglalkozom, főként a gyógyszerek területén. Új gyógyszerjelölt molekulák vizsgálata kapcsán azt határozzuk meg, hogy azok milyen atomokból
állnak, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és milyen térszerkezetet alkotnak. Ezt spektroszkópiai
– amely a különböző anyagok és a fény kölcsönhatásán alapul – módszerekkel lehet vizsgálni,
amit erős mágneses térben végzünk. Az NMR
módszer egyébként az atombomba kutatás mellékterméke, újabban MRI néven humán diagnosztikai vizsgálatként sokan ismerhetik.
– Szerteágazó tevékenysége mellett közéleti
feladatokat is vállal. Tagja a Magyar Polgári

„Polgári családból származom, és amit
otthonról hoztam, a család, a haza és a
vallás hármas egységét ma is követendőnek tartom.”
Együttműködés Egyesületnek és a Professzorok Batthyány Körének is. Mi a célja ennek az
egyesületnek?
– Professzorok elmélkednek a haza sorsáról, és
ajánlásokat fogalmaznak meg az általuk szükségesnek tartott lépésekről. Az alapvető cél a haza
érdekében a polgári értékrend fenntartása, megmentése, újraélesztése. Polgári családból származom, és amit otthonról hoztam, a család, a haza
és a vallás hármas egységét ma is követendőnek
tartom.
– A közelmúltban tüntetést szervezett a világban egyre terjedő keresztényüldözés ellen.
– Igen, mert felbőszített, amikor a világ egykedvűen tudomásul vette, hogy Afrikában 148
egyetemistát öltek meg iszlám fegyveresek csak
azért, mert kereszténynek vallották magukat.
Meglepett, hogy még professzori körökben is
volt olyan vélemény, hogy ez nem érdekel senkit.
Én pedig szerettem volna felhívni a világ figyelmét arra, hogy igazi tragédia van kialakulóban a
keresztényüldözéssel kapcsolatban. Erről szólt a
Gyújts egy gyertyát elnevezésű tüntetés.
– Egy olyan eseménydús életpályához, mint
az Öné, bizonyára szilárd családi háttér szükséges.
– Ezt a hátteret drága feleségem, a hét éve elhunyt dr. Iró Katalin mérhetetlen szeretete és
önzetlen támogatása biztosította. Az ő halála pótolhatatlan veszteség számomra. Együtt voltunk
nagyon büszkék lányunkra, Tóth Edinára, aki
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett
diplomát angol-történelem szakon, majd a Külügyminisztériumba került, és politikus lett. Már
11 éve dolgozik Brüsszelben az Európai Néppárt
politikai tanácsosaként.
– Mivel telnek a napjai?
– Szerencsére még rengeteg a feladatom, és
azért a zene is megmaradt vigaszul. Trombitálni
már nem szoktam, de alig van olyan nap, hogy
ne zongorázzam, és hobbiból dalokat is írok.
» Mészáros Tibor
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XXIV. Sztárvarázs
Huszonnegyedik alkalommal lehetett
»minden
részese a XVI. kerület közönsége a
évben nagy érdeklődéssel várt
Sztárvarázs elnevezésű ingyenes gálaműsornak, amely az idén 90 éves Kázmér
József, vagyis Öcsi
bácsi ötlete alapján
jött létre, és vált a
Kertváros kulturális
hagyományává.
Az ötletgazdát Kovács Péter polgármester köszöntötte, majd hangsúlyozta,
hogy tudomása szerint
nincs még egy ilyen hos�szú életű rendezvénye a XVI. kerületnek. Ezután Öcsi bácsi ideiglenes helyettese, Poór Péter üdvözölte a közönséget, és megköszönte a
polgármester, valamint a Horváth János vezette
Kulturális és Sport Bizottság segítségét, amelyek
nélkül idén sem jöhetett volna létre a Sztárvarázs. Ugyancsak köszönetet mondott a Szívvel
Lélekkel Egyesületnek, illetve Ács Anikó és dr.
Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselőnek, akik szintén sokat tettek az est sikeréért.
Ezután a másik műsorvezető, Nagy Ibolya operettprimadonna ismertette a Sztárvarázs történetét a kezdetektől napjainkig, végül pedig Öcsi
bácsi születésnapi ajándékként átvette Nógrádi
Katalin festőművész erre az alkalomra készített
festményét, amit a közönség felállva tapsolt meg.
A felfrissült és pergőbb műsor első részében
főként Poór Péter és tanítványai, a szünet után
pedig Tarnai Kiss László egykori, valamint mostani növendékei énekelték el a legkülönbözőbb
műfajok slágereit.
A Sztárvarázs tehát folytatódik, és elképzelhető,
hogy valóra válik Öcsi bácsi álma: jövőre a negyed évszázados eseményen is ott lehetünk.
» Mészáros Tibor

A zene világnapja

„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és orszá»napon.
got, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a
Örülnék, ha nemcsak koncerteken, rádióműsorok-

ban szólalnának meg a régi, és főleg a mai művek, hanem
spontán megnyilvánulásként muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb előadói” – mondta Yehudi Menuhin 1975-ben, amikor először
ünnepelték meg a zene világnapját október 1-jén. Idén a
tanárok koncertjével a Zólyomi Árpád vezette Rácz Aladár
Zeneiskola is csatlakozott a programsorozathoz.

2015. október 21.
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155 éve született Szurmay Sándor
Vitéz báró uzsoki Szurmay Sán»
dor, a magyar hadtörténet kiemelkedő egyénisége Ó-Mátyásföl-

dön élt családjával. Születésének
155., illetve a nevét őrző sétányon
felállított emlékoszlop felavatásának
hetedik évfordulóján katonai tiszteletadás mellett emlékeztek honvédek, tábornokok, civilek és a XVI. Kerületi Önkormányzat.

Szurmay Sándor neve a civilek számára egyet jelent a bátorsággal és a
hazaszeretettel, a katonák számára pedig egyéni stratégiai megoldásai, és
az ebből következő rendkívüli harctéri sikerei miatt tananyag. A rendezvényen a vezérezredes eseménydús, tartalmas életének főbb köz- és magánéleti állomásait Ács Anikó önkormányzati képviselő, a Köznevelési,
Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke ismertette.
A polgári családból származó Szurmay feleségével és két lányával
Ó-Mátyásföld köztiszteletnek örvendő lakója volt, így már életében
utcát neveztek el róla. Ezzel a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületének képviselő-testülete az uzsoki hős iránt érzett háláját és szeretetét akarta kifejezni. 1917-ben belső titkos tanácsossá nevezte ki a
király, majd a Mária Terézia-rend lovagkeresztjével és a magyar bárósággal jutalmazta Uzsok védelméért. Az uralkodó 1918-ban adományozta
számára az uzsoki előnevet, 1918 augusztusában pedig a 20. honvédgyalogezred tulajdonosává emelte a vezérezredest, aki 1929-ben tagja
lett a Magyar Vitézi Rendnek, és kinevezték a Magyar Országgyűlés
Felső Házába élethossziglani tagnak. A Mátyásföldön eltöltött időszakról tréfásan azt mondta, itt teljes biztonságban van, mert három zsandár
vigyáz rá éjjel-nappal: Erna, a felesége, illetve két lánya, Blanka és Edit.
Az idillikus állapot azonban csak felesége 1943-ban bekövetkezett haláláig tartott, akit két év múlva ő maga is követett.
A győzelmet győzelemre halmozó katona és főtiszt képét Baráth
Ernő ezredes, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár megbízott parancsnoka rajzolta meg, aki elmondta:
Szurmay egy rádióriportban kijelentette, hogy soha nem akart katona lenni, amikor mégis egyenruhát öltött, gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán, sőt, még honvédelmi miniszter is volt Tisza István,
Eszterházy Móric majd Wekerle Sándor kormányában. Nevét azonban
mégsem elsősorban ezért fogja megjegyezni az utókor, hanem az I.
világháborúban kifejtett rendkívül eredeti és eredményes hadvezetési
Aki részt vett az előadáson – így többek között Ács Anikó, dr. Környeiné
Rátz Katalin és Dobre Dániel önkormányzati képviselő –, olyan előadás
élményével gazdagodva térhetett haza,
amely bármelyik pódiumon vastapsot
kaphatott volna. Jól megfért egymás
mellett Puccini Toscája és Kálmán Imre
Bajadérja, Dvořak két szláv tánca, Bartók Román népi táncai, a Xerxes című
opera Largoja, Marcello d-moll szonátája, Donizetti Lammermori Luciája és
Saint-Säens törékeny dallamvezetésű
Hattyúja. A műsor végén pedig még egy

módszereiért. 1914 novemberében mint a 38. honvédhadosztály parancsnoka a harctérre vonult, átvette a később róla elnevezett ungvölgyi
hadseregcsoport parancsnokságát, és nemcsak az ellenséggel, hanem a
kegyetlen tél támadásaival is dacolva szorította vissza az oroszokat az
uzsoki hágóra. Ezzel a már-már sorsfordító hadisikerrel döntően avatkozott be a 4. hadsereg harcaiba. Ezért a Magyar Honvédség és különösen a róla elnevezett Szurmay Dandár katonái mély tisztelettel hajtják
meg fejüket emléke előtt.
A beszédek elhangzása után Ács Anikó, Baráth Ernő, Ádám Barnabás ezredes, a 32-es Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka, illetve
Serf András, a Mátyásföldi Lovasegylet elnöke koszorút helyezett el az
emlékművön. A katonai tiszteletadást hagyományőrző csoportok, a Ludovika Huszár Díszszakasz, a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány, a 32-es Baráti Kör és a Wysocki Lengyel Légió egyenruhásainak, valamint a Mátyásföldi Lovas Egylet huszárainak jelenléte
tette teljessé, akik a kora délutáni órákban a mátyásföldi repülőtéren
tartottak harcászati bemutatót.
» Mészáros Tibor

kis szambát is kapott útravalóul a közönség. Akik pedig ezt a kitűnő zenei csemegét felszolgálták: Molnár Marica és Sipos
Marianna (ének), Weisz Géza (hegedű),
Szabó Krisztina (brácsa), Ghéczy László,
Tomhauser Noémi és Válóczky Ildikó
(gordonka), Nohaj Gábor (nagybőgő),
Ágoston Géza, Do Nhu Phuong Hong,
Duliskovich Dorottya, Gárdos Éva,
György Ákos, Miczinger Ilona, Takáts
Márton és Zólyomi Árpád (zongora),
Fehér Nóra (csembaló), Kovács Zsolt
(szoprán furulya), Lakatos Jenő (trombita), valamint Horváth Zoltán (dob).

Az INTERMEZZO együttes (Almási Kornél, György Ákos, Horváth Zoltán és Mezei
Róbert) nyerte az első díjat a Jazzy Rádió
2015-ös Országos Dalversenyén.

A zenekar négy tagja közül ketten XVI. kerületi lakosok. György Ákos jazz-zongorát, Horváth
Zoltán pedig jazz-dobot tanít a Rácz Aladár Zeneiskolában.
A versenyre egyébként 230 nevezés érkezett,
ezekből választotta ki a Jazzy Rádió szakmai
zsűrije a 10 döntős dalt, amelyek közül a közönségszavazás eredményeként az INTERMEZZO
együttes dala szerezte meg az első helyet.
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Képes híradás Budapest pereméről
November 5-én vehetjük kézbe a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek
sorozat 39. darabját, amelyben ezúttal ismét a szemet gyönyörködtető régi fotóké a főszerep. A megjelenés előtt álló könyvről a
szerzővel, Széman Richárd fotográfussal, a Helytörténeti Gyűjtemény munkatársával beszélgettünk.

Egy fotográfia a helytörténész számára nem
csak akkor sorolható a szemet gyönyörködtető kategóriába, ha valami kivételesen esztétikus látványt tár a néző elé, hanem akkor
is, ha egyetlen fényképbe egy elmúlt kor
történetének egy-egy fejezete sűrűsödik. A
szép portrék között beszédes igazolványok,
képeslapok és reklámplakátok reprodukciói
is őrzik használóik és koruk emlékét.

A Képes híradás Budapest pereméről 212 oldalon 234 fotó segítségével vezeti vissza az olvasót a múlt
század világába.
– Melyik időszakból válogattad a fotókat?
– A legnagyobb részét a századfordulótól
egészen a háború végéig terjedő évekből,
tehát az előtelepülések fővároshoz csatolása
előtti évtizedekből. Csak egy-két darab készült ennél később.
– Hogyan kerülnek a képek a Helytörténeti Gyűjtemény birtokába?
– Csak egy részük a miénk, a többi magánembereké, akik hozzájárultak, hogy
lemásoljuk és a digitális archívumunkban
őrizzük ezeket a képeket.
– Mennyi idő alatt gyűlt össze a könyv
anyaga?
– Hosszú évek gyűjtőmunkája kell egy ilyen
kötet összeállításához. Én mindig gyűjtögettem a régi fotókat, de konkrétan ehhez a
könyvhöz 2009-ben kezdtem a válogatást.
Akkor azt hittem, egy kötetbe belefér minden,
amit fotóban el lehet mondani az öt településrészről. Menet közben azonban rájöttem,
hogy ami a Képeskönyv című kiadványból
kimarad, az is kitesz egy teljes kötetet. Így a
mostani kiadvány annak a folytatása.

– Hogyan találnak rátok, akik
behoznak fotókat, és mi vezérli
őket?
– A kerületi sajtó segítségével
felhívást intéztünk a Kertváros
lakóihoz, hogy szívesen vesszük,
ha felkeresnek minket szép, régi
fotókkal. Többféle indíttatásból
jelentkeznek. Van, aki csak azt
szeretné, hogy könyvben is szerepeljen
egy-egy családi fotója, van, aki egy felvételből több példánnyal rendelkezik, és nincs
szüksége csak egyre, és akad, akinek nincs
utódja, vagy úgy gondolja, hogy az utódok
nem becsülnék meg a régi képeket, ezért
inkább ránk bízza.
– Milyen témájú képek szerepelnek a
könyvben?
– Az előző, a Képeskönyv teljesen megtelt
az előtelepülések fotóműtermeinek, és azok
mestereinek, fényképészeinek bemutatásával. Most nyolc fejezetre osztottam fel a
könyvet. Először az országos és a helyi sajtóban megjelent olyan fotókat sorolom fel,
amelyek az öt előtelepülésünk valamelyikét
érintik. Bemutatok továbbá olyan városi
műtermeket a XX. század elejéről, amelyben
helyi polgáraink fényképezkedtek. Gazdag
kínálat van képeslapokból, ennek is szenteltem egy fejezetet. Ezután a század első
felének híres üzletei
következnek, majd
az akkori lakóktól
fennmaradt fényképes igazolványokból
mutatok be néhányat,
amelyek sokatmondó
kordokumentumok.
Van egy családi albumokból összeválogatott fejezet, valamint
Szlavkovszky Sándor
műkedvelő színházi
albumából is bekerült
néhány felvétel. Végül 20 különböző minőségben fennmaradt
porcelánképpel zárul
a könyv, amelyek a
cinkotai öregtemető-

ből származnak, és elhunyt cinkotaiakat
örökítenek meg.
– Kik segítettek a könyv létrehozásában?
– Mint minden kiadványunknak, ennek
is Lantos Antal nézte át a helytörténeti
adatait, Börcsökné Lábas Hilda volt a tördelőszerkesztője, Takács Olga lektorálta, és
a Juhász Péter vezetése alatt álló Lombos
nyomda végezte a nyomdai munkákat. Ők
jelentősen hozzájárulnak a kiadás költségeihez is. A helytörténeti sorozat folyamatos
anyagi támogatása pedig Kovács Péter polgármesternek és a XVI. Kerületi Önkormányzatnak köszönhető.
– Ezzel a kerület történetének fényképekben elmondható bemutatása befejeződött?
– Ezt egyáltalán nem mondhatom, hiszen
még csak az ’50-es éveknél tartunk. A század második felében is volt néhány említésre érdemes műterem és fényképész, akiket
még mindenképpen szeretnék könyvben
is megörökíteni, és természetesen az erről
a korról mesélő fotókat is jó lenne kötetbe
rendezni.
– Mik a legközelebbi terveid?
– Már készülünk a november 5-i könyvbemutatóra, amely az Erzsébetligeti Színházban lesz 18.00 órakor. Az esemény hátteréül egy hagyományos,
fekete lapokból álló családi fényképalbum oldalait szeretném a falakra
tenni.
– A Képes híradás Budapest pereméről hol
kapható?
– Nálunk, a Helytörténeti Gyűjteményben (Veres Péter út 157. Tel.: 4010866), az Erzsébetligeti
Színház
pénztárában
(tel.: 401-3061), a Szabó Ervin könyvtár Veres
Péter úti és Rákosi úti kirendeltségeiben és a Polgármesteri Hivatalban.
» Mészáros Tibor

2015. október 21.
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Kisasszonyok, nagyasszonyok
Kovács Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy
Lantos Antal és Széman Richárd helytörténeti munkáját már nemcsak a kerületben ismerik el, hanem a Honismereti Társaságnál
is, hiszen Tóni bácsit a közelmúltban emlékéremmel, másik kollégánkat pedig a napokban oklevéllel jutalmazták. A kerület vezetője
emellett dr. Csomor Ervin alpolgármester
egyik mondását is idézte, amely szerint hazudik az, aki azt mondja, hogy neki nem az
asszony parancsol.
Szatmáry Kristóf azért mondott köszönetet
a szerzőknek, mert kötetükben egy új nézőpontból mutatják be a Kertvárost, és nemcsak

a kerület, hanem a nők iránti hódolatukat is
kifejezik. A honatya is egyetértett abban, hogy
minden sikeres férfi mögött ott van egy nő, és
szerinte igaz ez a településekre is, hiszen talán
a férfiak vannak a címlapokon, de a nők nemcsak elévülhetetlen, hanem megkerülhetetlen
szerepet is játszanak a fejlődésükben. Szatmáry
Kristóf ugyanakkor a bemutató dátumának
kozmikusságát is hangsúlyozta, hiszen a könyv
leghosszabb fejezete éppen Batthyány Ilonáról,
Magyarország első alkotmányos, mártírhalált
halt miniszterelnökének lányáról szól.
A Kisasszonyok, nagyasszonyok című kötetet – amely 15 kerületi hölgynek állít emléket
– Szász József mutatta be a jelenlévőknek. A
alpolgármester kiemelte, hogy a jeles női személyiségek közül tizenegyen pedagógusként,
iskolaalapítóként vagy igazgatóként tevékenykedtek. Voltak, akik csak rövid ideig szolgálhatták a köz javát, de akadt olyan is, aki egészen
a rendszerváltásig köztünk élt, és tanúja volt az
Öt Falu mintegy 100 évének. Cinkotáról név
szerint Batthyány Ilonát, Rákosszentmihályról
Krenedits Sándorné Reich Bertát, Mátyásföldről Krasznay Béláné Kovássy Mártát, Sashalomról pedig Wunderlich Péternét emelte ki.
Hogy ki keveredett közülük bűnténybe vagy
ki volt a delejes asszony, kiderül, ha elolvassák
a könyvet.
Az egyik szerző, Lantos Antal több mint 65
év házasság után kijelentette: amit az életben

»

Talán furcsa lehet, hogy épp az
1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 vértanú emléknapján
tartották a Kisasszonyok, nagyas�szonyok című könyv bemutatóját az
Erzsébetligeti Színházban. Hiszen ők
olyan férfi hősök voltak, akikre emlékeznünk kell, a résztvevők pedig meg
is tették mindezt az esemény után,
amikor fáklyákkal átvonultak a Pilóta
utcai hősi emlékműhöz. A Kertvárosi
Helytörténeti Füzetek 38. kötete azonban szintén hősöknek állít emléket,
csak ők uniformis helyett szoknyát
hordtak, fegyver helyett krétát fogtak, és a hazáért vívott véres harctéri
csaták helyett inkább Cinkota, Rákosszentmihály, Sashalom és Mátyásföld,
vagyis kisebb pátriánk érdekében vívott szópárbajokban vettek részt.

„Két okból szoktuk bámulni a csillagot, mert
ragyog és mert kifürkészhetetlen. Közvetlen
közelünkben azonban van egy sokkal elbűvölőbb és sokkal mélységesebb titok: a nő.”
(Victor Hugo)
valamint Ács Anikó, Dobre Dániel, Horváth János, dr. Környeiné
Rátz Katalin és Szatmáry László
önkormányzati képviselő is – a
Rácz Aladár Zeneiskola tanárai:
Tomhauser Noémi, Ágoston Géza
és Lakatos Jenő zenéltek a hallgatóságnak. A műsort lapunk főszerkesztője, Szabó Réka Zsuzsanna
vezette.
» Szigethy Margit

elért, azt nagyrészt feleségének köszönheti,
hiszen amíg ő iskolába járt és a levéltárakban
kutatott, a három gyerekükkel kapcsolatos
összes teendőt a felesége látta el. A kötet jeles női személyiségei közül Wayand Károlyné
Drumár Ilonára hívta fel a figyelmet, aki amellett, hogy Rákosszentmihály első tanítója volt,
kilenc saját és egy rokongyereket is felnevelt,
közben pedig fáradhatatlanul oktatott. Tóni
bácsi elmondta ugyanakkor,
hogy a kötetben Jákóffy Katának, Beniczky Ferenc édesanyjának leveleit is elolvashatjuk, aki egyedül vezette a
birtokukat férje halála után.
Végül köszönetet mondott
szerzőtársának, Széman Richárdnak, hogy mindenben a
segítségére volt.
Az eseményen – amelyen
többek között részt vett dr.
Csomor Ervin alpolgármester, Fáklyás felvonulás az aradi vértanúk emlékére
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A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. idén
is ellenőrzi a XVI. kerületi kémények állapotát. Ahogy
arról korábban már beszámoltunk, a FŐKÉTÜSZ
emellett a regisztrált ügyfelek részére bevezetett egy új,
ingyenes szolgáltatást is. Akik ugyanis regisztrálnak a
www.kemenysepro.hu oldalon – ahol további hasznos
információkat is találnak az érdeklődők –, azok 7 nappal
a tervezett ellenőrzés előtt értesítést kaphatnak e-mailben vagy sms-ben a munka elvégzésének pontos időpontjáról, amit a társaság 3
nappal a vizsgálat előtt sms-ben megerősít.
A FŐKÉTÜSZ novemberben az alábbi közterületeken tervezi az ellenőrzést:
XVI. kerület – 1. Körzet: Olga utca, Kőszál utca, Gutenberg utca, Ládháza utca,
Futórózsa utca, Vak Bottyán utca, Katóka utca, Sasszem utca, Corvin utca, Lőcs
utca, Mátészalka utca, Iglói utca, Metró utca, Máté utca, Színjátszó utca, Margit utca,
Centenárium sétány, Csipkés köz, Dióskál utca, Dóra tér, Erkel utca, Gizella tér.
XVI. kerület – 2. Körzet: Baross Gábor utca, Cibakháza utca, Magtár utca,
Vezekény utca, Rendelő utca, Csoport utca, Árpádföldi út, Ákos utca, Pemetefű
utca, Felcsúti utca, Formás utca, Suba utca, Délceg utca, Máramarosi utca, Garmada
utca, Simándi utca, Timur utca, Cserkút utca, Irha utca, Állás utca, Csöbör utca,
Fertály utca, Istráng utca.

November 4., szerda 10:00
Erzsébetligeti Színház - Harmónia terem

Korai fejlesztés és diagnosztika
Mindannyian aggodalmaskodunk olykor, hogy gyermekünk fejlődése rendben zajlik-e, habár
aggályaink legtöbbször alaptalanok. Jó tudni azonban, hogy mire érdemes figyelni, mikor kérjük szakember véleményét, segítségét, hiszen ma már a korán felismert problémák a kellő időben elinduló fejlesztéssel hatékonyan tudják megelőzni, minimalizálni a jövőbeni gondokat.
Erről beszélgetünk Topolánszky-Zsindely Katalinnal, a Bethesda KIDSz vezetőjével.
Belépő: 400 ft / család
Hordozó- és könyvkölcsönzés, hordozási tanácsadás, kötésjavítás.
ligetibabaklub@gmail.com • www.facebook.com/ligetibabaklub

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

F ES Z T I VÁL

Október 26-28. hétfő-szerda

XIV. Budapest Csillagai
A nemzetközi művészeti
gyermek- és ifjúsági versenyen a résztvevők olyan műfajokban mérik össze tudásukat, mint tánc-koreográfia,
ének, hangszer, színművészet
és képzőművészet.
A táncos kategóriák versenyeit, a rendkívül látványos nyitó
és záró gálát az Erzsébetligeti
Színházban, a hangszeres
versenyeket pedig a Rácz Aladár Zeneiskolában
rendezik meg.
Ingyenes program!

C SALÁDI

November 7. szombat 10:00

Palinta klub
1998 óta több ezer gyermek- és családi koncert
mai magyar költők megzenésített verseiből, önfeledt szórakozás, közben egy kis kulturális tartalom szedegetése – ez a Palinta.
Veres Andi zenéje, magával ragadó stílusa, gyönyörű hangja utaztat minket a kodályi hagyományokra épülő fülbemászó, saját dallamvilága

szárnyán. A dalok alkalmasak a kicsikkel közös
éneklésre, a koncertet követően kézműves foglalkozással várják a gyerekeket.
3-8 éves korig ajánljuk! Jegyár: 700 Ft

Z ENE

November 6. péntek 20:00

Gemini házibuli
Előzetes asztalfoglalás a 401-3060-as telefonszámon és a recepcio@kulturliget.hu e-mail címen.
Jegyár: 1500 Ft
November 8. vasárnap 11:00

Palya Bea: Altatok - családi
gyerekkoncert Dalok, versek
Álomország kapujában és
azon túl
„…Örülnék, ha a dalok a
kicsikben-nagyokban
továbbélnének, megtanulnák,
énekelnék azokat. Az altatós
koncertekre amúgy is rengeteg közös éneklést tervezek. És szerintem lesz bőven sok
közös nevetés is, mert a dalok a humort sem nélkülözik…”
Palya Bea
Jegyár: gyerek: 1000 Ft, felnőtt: 1400 Ft, családi:
4500 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)

SZÍNHÁZ

November 8. vasárnap 17:00

Cabaret
musical két részben, a Spirit Színház előadásában
Sally Bowles, a nagyvárosi revütáncos menthetetlenül belehabarodik Cliffbe, a fiatal íróba, aki
azért érkezett Berlinbe, hogy megírja élete regényét.
A szentimentális,
lökött lány hamar lerombolja a
férfi naiv elképzeléseit az életről,
eközben a kabaré
pedig mindig az
épp aktuális politikai rendszerekhez hűen alakítja műsorát, élén
a Konferansziéval. Abban a korban, amikor már
annyira nem lehet hinni semmiben, hogy az ember könnyedén elhisz bármit, az új, teljhatalmú
politikai párt vezetője igyekszik Cliffet is magával rántani. Ellen tud-e állni a szerelem a hatalom, a pénz és a politika befolyásának?
Főbb szerepekben:
Dér Heni, Torres Dani, Karalyos Gábor
Jegyár: 2500 Ft

2015. október 21.
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„A következő lépés, hogy sakkmester legyek”

»

A rákosszentmihályi Krstulovic Alex már nyolcéves kora óta felnőtteket megszégyenítő győzelmeket arat, így már beírta magát a magyar
sakk történelmébe. Legutóbb a horvátországi Korcsoportos Európabajnokságon lett ötödik helyezett a még mindig csak 12 éves FIDE mester, és a következő évnek is nagy reményekkel indul neki.

– Ötévesen karácsonykor kaptam meg az első
sakktáblámat, és három órán keresztül, megállás nélkül játszottam – mesélt „első lépéseiről”
a mára már több száz partit lejátszó Alex, aki
egy évvel az első indítás után az MTK klubjához igazolt, mert annyira lenyűgözte a játék,
hogy sokszor akár fél napot is eltöltött a tábla
előtt. Onnan az MLTC felnőtt csapatába került mint ifi játékos, a harmadik év végére pedig már a válogatott legjobb pontszerzője lett.
– Egy ideig játék volt, aztán életforma lett.
Most napi öt-hat órát gyakorlok, és tíznapos
versenyekre járok, ahol egy parti akár hat órán
keresztül is tarthat – foglalta össze a még általános iskolás, de már Európa-bajnok sakkozó,
aki idén magántanuló lett a Lemhényi Dezső
Általános Iskola kéttannyelvű osztályában,
ahova jelenleg csak a nyelvi órákra van ideje
bejárni.
– Nagyon fontos az idegen nyelv tanulása, mert
szükség van rá a nemzetközi versenyeken és a
sakk világában is. Jelenleg is angolul írok blogot
egy nemzetközi sakkportálon – mondta a kitűnő
tanuló Alex, aki a tanulmányi versenyeket is
sorra nyeri, bár a legfőbb célja, hogy egyszer az
olimpiai csapat tagja legyen.

Ehhez pedig a legjobb úton halad, hiszen a
legutóbbi, Porecben megtartott Eb-n is jól szerepelt. Végig az éltáblákon játszott, és győzelmeivel végül három vetélytársával indultak az
első helyért. Az örmény játékostól viszont kikapott, így az ötödik helyre csúszott vissza, de
így is ott van a legjobbak között. Habár Alex a
2011-es Európa-bajnoki címe okán már FIDE
mester – amivel Magyarországon nyolcévesen
ő lett a csúcstartó –, az Élő pontjai alapján
még egy pont hiányzik ehhez a kategóriához,
ami utat nyit a további címekhez. Ezt az egy
pontot pedig a következő csapatbajnokságon
lesz lehetősége begyűjteni.
– Ezek inkább kisebb versenyek, de egy-két
éven belül a nagyobb nemzetközi megmérettetéseken is indulnom kell, hogy ne álljak
meg a fejlődésben. A korcsoportomban is csak
a kötelező kvalifikációkon veszek részt, hogy
megint kijuthassak az Európa- és világbajnokságra.
A nagyobb versenyekhez pedig nagyobb csapat kell, ezért Alex idén átigazolt az Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klubba, ahol
több olimpikon, sőt, még Polgár Judit is játszik.

– Előre felkészülünk, melyik lépésre mivel kell
reagálni, és annak mi lesz a következménye. A
lehetőségeket pedig memorizáljuk, mint egy
mondókát – mesélte Alex, miközben a kedvenc
lépéssorozatát mutatta egy számítógépes programban.
A sok munkának meg is van a gyümölcse,
ugyanis a 12 éves sakkbajnok ott van az öt fiatal között, akik a magyar olimpiai sakkcsapat
ifi helyére esélyesek. Addig viszont még van
pár lépés.
– Másfél éven belül szeretném elérni a nemzetközi mesteri, három év múlva pedig a nagymester címet. A célom ugyanis az, hogy a legjobb
legyek nemzetközi szinten is, hiszen a sakkozók
között úgysem számít a kor.
» VAN

»
Kispályás foci
a Nagypályás emlékére

Ötödik alkalommal rendezett amatőr labdarúgó tornát a Fiatalok a Kertvárosért Egyesület az Ikarus pályán október 3-án. Az ez év januárjában elhunyt nemzet sportolójának emlékére
pedig a bajnokságot Kertvárosi Buzánszky Foci
Kupa névre keresztelték. Az eseményt idén is
támogatta a XVI. Kerületi Önkormányzat, a
szervezésből pedig tevékenyen kivette a részét
Antalóczy Csaba és Dobre Dániel képviselő is.
A hűvös őszi reggel ellenére rekord számú, összesen tizennégy együttes nevezett a bajnokságra, és most először a hazaiak is képviseltették magukat a játékban. A fiatalok 5+1
fős csapatokba rendeződve várták a verseny kezdetét, amit
Kovács Péter polgármester nyitott meg. Ezután a hivatásos játékvezetők irányításával a résztvevők kétszer tízperces
mérkőzéseket játszottak a három kispályán nagyobb sérülés
és szabálytalanság nélkül. A szervezők pedig természetesen
figyelmet fordítottak az energiapótlásra is, így a focisták gyümölcsöt, vizet és süteményt is kaptak.
A küzdelmek végén a dobogó harmadik helyére a
Csakegysör csapata állhatott fel, második lett a Belgium, az
V. Kertvárosi Buzánszky Foci Kupa győztese pedig a vándorserleg eddigi őrzője, a PSZF Monsters lett. Az első három
helyezett a kupa mellé teremfoci-bérletet kapott, hogy gyakorolhasson a jövő évi bajnokságra.
» VAN
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Marika néni emlékére

»

Horváth Lászlóné Marika nénit, a Hősök Fasora Általános Iskola (ma Lemhényi Dezső) egykori igazgatóját immár örökre nélkülözniük kell mindazoknak, akik ismerték és szerették. Emlékét azonban családján kívül számtalan
tanítvány és kolléga fogja megőrizni, mert olyan örökséget
hagyott hátra, amely még sokszor, sokaknak fogja eszébe
juttatni őt.

Nagytarcsa határában 12000nm szántó
eladó. 70-286-3716
Eladó a XV. ker. Szerencs utcánál
1100nm-es építési telek, családi házzal.
3 lakásos társasház építésére is alkalmas.
29,8M Ft-ért. 30-330-0101
Kehidakustánban, a termál fürdővel
szemben 42nm-es erkélyes lakás eladó.
400-0440; 70-299-3400

Háromajtós, lemez öltözőszekrény 10 E
Ft. 20/498-6812
A kehidakustányi termálfürdő közelében, gyönyörű hegyi környezetben
több ingatlan eladó (szőlő, gyümülcsös)
építési lehetőség, villany van. Ár megegyezés szerint. 20/498-6812

mellett

Eladó 20 W-os armatúra 1800 Ft, Vodafon
252-es telefon 2800 Ft, kerti szerszámok,
mosógépmotor, fém mosóteknő, 1 és 2
l-es alu szódásszifon T.: 409-2240

Cserepartnert keresek! XVI. kerületi ingatlant szeretnék 100nm felett. Cserébe
kis ingatlant és Budapesti lakást adnék.
20-936-0554

Vegyes tüzelésű DUKA lemez-kazán
I.Á: 50E Ft, 2 aknás, rozsdamentes
mosogató I.Á: 6E Ft, újszerű 600W-os
csempevágó I.Á: 13E Ft-ért eladó. 20942-9358

Cinkotán a Szilas patak
5201nm-es szántó eladó.

Eladó Újpalotán, egy 55nm-es, 2+1 fél
szobás, erkélyes 2. emeleti panellakás.
I.ár.: 13,9M Ft. 30-887-7851
Vegyes
Üvegszövet 490-es 1 tekercs kb. 40 kg,
Üvegpaplan 450-es 2 tekercs kb 100 kg.
Ár megyegyezés szerint. 20/498-6812
Jáwa 350-es csepptankoshoz 2 db gyári új, túlméretes dugattyú csapszeggel,
gyűrűvel. 10 E forintért. 20/498-6812
Fémsatu, 130-as, jó állapotban, kovácssatu 120-as jó állapotban, mindkettő
15 E Ft. 20/498-6812

Eladó dióbél 2E Ft/kg és télálló golden
alma 100 Ft/kg. 70-592-2827
Új Whirpool beépíthető mikro, kerámia főzőlap, sütő, szagelszívó, mosogatógép 220E Ft; új női télikabátok 3E
Ft. 20-918-7317; 405-6484
Vadonat új, tölgyfa 6 személyes bútorgarnitúra párnával 85E Ft-ért; járóka
tölgyfából 1x1m-es 6E Ft-ért eladó.
405-6484; 20-918-7317
Eladó 2 db 40x140 cm-es és 1 db
40x160 cm-es radiátor 10E Ft-ért; használt, termo celsius 35 KW-os öntöttvas
gázkazán 50E Ft-ért. 20-964-2137

ló

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,4 M
Ft-ért eladó. T.: 409-2240

Genfi, 1962-es kiadású, francia nyelvű
21 db-os Moliere-sorozat, új díszkötésben irányár: 25 E Ft. 20/498-6812

án

Ingatlan

de valójában a cipőtalpalástól a fejfakészítésig
mindennel megkeresték a falubeliek.
A kis Margitka – mert Marika néni Dézsi Margitként látta meg a napvilágot – nehéz körülményei ellenére is kitűnő eredménnyel végezte
el az elemi iskolát, és egy tanítója segítségével
került középiskolába. Az érettségi után felsőfokú végzettséget is szeretett volna, ezért jelentkezett a bölcsészkarra német-magyar szakra,
de orosz-magyarra vették fel.
A diploma megszerzése után Sashalmon, a
Thököly Úti Általános Iskolában kapott állást,
ahol visszaemlékezései szerint pályakezdőként
még legalább annyira volt maga is tanuló,
mint tanár. Mire azonban élete nagy kihívása,
a Hősök Fasora Általános Iskola igazgatói széke várta, már minden olyan tudással is rendelkezett, amit a bölcsészkaron nem tanítottak:
megtanult szervezni, úttörőcsapatot vezetni,

aj

A Viharsarokban,
Okány
községben született 1927-ben, népes család legnagyobb
lánygyermekeként. Gyakran betegeskedő
édesanyja mellett testvérei gondozása is sokszor az ő feladata volt. Ez a kényszerhelyzet
megedzette akaratát, kitartóvá tette, és ha
nem is volt ritka, hogy könnyek peregtek az
arcán, egy életre megtanulta, hogyan kell mostoha körülmények között is talpon maradni.
Megtanult gyermekként gyermeki örömöket
keresni, ugyanakkor kötelességtudóan tanulni,
közben pedig szinte felnőttként viselni egy falusi család mindennapi gondjait, helytállni a
testvérek, a család javára.
Édesanyja egyszerű háziasszonyként tette meg,
amit egészségi állapota megengedett, édesapja pedig keresett kőműves- és ácsmester volt,

kollégákkal bánni. Ez az igazgatói megbízatás életre szóló szerelemnek bizonyult, hiszen
1960-tól 1985-ig végezte az intézményvezetők fáradságos, de visszatekintve felemelően
szép munkáját. Ebbe az iskola újjáépítésének
gondjaitól a pedagógiai programig, a kollégák
személyes problémáitól a hátrányos helyzetű
gyerekek felkarolásáig minden beletartozott.
Mások gyermekeinek nevelése mellett napról
napra családanyaként is várt rá egy műszak.
Férjével, Horváth Lászlóval, a későbbi rádiós-újságíróval 1952-ben kötöttek házasságot.
Két fiuk született, 1959-ben László, 1960-ban
Gábor. Mindketten az anyai hagyományok
folytatói, hiszen pedagógiai főiskolát végeztek.
Gyermekei és unokái Marika néni tulajdonságai közül a kedvességét említik első helyen. Ez
persze elsősorban családi körben érvényes, hiszen egy iskolaigazgató, akinek feladata, hogy
több tíz kollégának és több száz gyereknek adjon utasításokat, nem mindig engedheti meg
magának, hogy csakis a szeretet hangján szólaljon meg. Ám akik bármilyen okból felidézik
alakját, egybehangzóan állítják, még az ilyen
pillanatokban is érezhető volt, hogy Marika
néni szívében mégiscsak ez az érzés foglalta el a
legnagyobb helyet. Iskolai és otthoni feladatát
hiánytalanul elvégezte, így semmi nem áll annak útjában, hogy békében nyugodjon az idők
végezetéig.

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola

dr. Nemesszeghy György elnök, 06-30/897-7764
----------------------------------------------------

November 3., kedd 18.00 óra
Helyszín: Veres Péter u. 27. emeleti nagyterem
Napirend: • Kugler Róbert – növényi alapú táplálék kiegészítő
készítmények, amino-savak, Q10 és társai.
• A hónap gyógynövénye a szarkaláb és a meténg.
• Biopermetlevek: alginure, biokal 02.

A MoLaRi következő ellenőrzése
november 2-án 11.00 órakor lesz
a Csökkentett üzemű (morgató) próba
jelzéssel.
Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő
munkákat vállalok garanciával.
Bádogos műhelyemben legyártásokat is vállalunk 100 cm-es gépeken. 405-5184, 30-931-3927
OKJ-s dajka, pedagógiai- és
gyógypedagógiai segítő szakképzés, felkészítés. 30-2691061, www.kaszaszakkepzes.hu,
E-000766/2014
LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS,
MINDEN MUNKA EGY KÉZBEN. ÁCS, KŐMŰVES, FESTŐ,
BURKOLÓ, VÍZSZERELŐ, STB.
30-479-2776

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZFŰTÉSSZERELÉS. 402-4330,
20-491-5089
Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új munkákat és felújítást is
vállal. 409-2069, 20-510-0013
Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügyintézéssel, fürdőszobák felújítása,
javítások garanciával. 30-251-4931
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Egészségügyi és szervezői végzettséggel friss nyugdíjas eltartási szerződést kötne Ó-mátyásföldön vagy
Sashalmon. Kissné 70-333-8928

KŐMŰVESMUNKÁK, BURKOLÁS, festés, szigetelés, kémény,
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújításig. Díjtalan kiszállás. 10 % kedvezmény! 406-4095, 30-734-0411

Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere
garanciával. Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán 70-519-2470;
szerviz@szerviz.info

GÁBOR
ESZMERALDA
MŰGYÜJTŐNŐ! Kiemelt áron
vásárol készpénzért festményeket,
bútorokat, órákat, ezüsttárgyakat,
aranyékszereket, porcelánokat.
Herendit, Kovács Margit, ingyenes kiszállás, értékbecslés. 7891693; 30-3827020
XIX-XX. szászadi magyar és régi
külföldi festmények, műtárgyak
vétele készpénzért. 30-949-2900,
nemes.gyula@nemesgaleria.hu,
Nemes Galéria 1024. Bp. Szilágyi
Erzsébet fasor 3

Kertfenntartás - kertgondozás:
lombeltakarítás, fűnyírás, sövénynyírás, gyomlálás, metszés,
mulcsozás - szakszerűen, igényesen, legálisan. 30-578-4394

Régi és új könyveket, teljes
könyvtárakat, papír régiségeket,
DVD-ket, hanglemezeket, CDket készpénzért vásárolunk. 2663277, 20-922-0001

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

Kiadó étterem tekepályával, billiard
szalon kerthelységgel. XVI.ker Veres Péter út 197. 30-961-5637

Villanyszerelés,
hibakezelés,
villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása, cseréje. Rácz Mihály,
30-296-5590; 260-7090

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FALBONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERŰ, GÉPI TISZTÍTÁS.
FÁBIÁN ISTVÁN 20-317-0843

A Pesti Forrás Antikvárium vásásrol
régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, hagyatékot, régi képeslapot
és plakátot készpénz fizetéssel, ingyenes kiszállással. 20-592-9512,
pestiforrasantikvarium@gmail.com

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rándulások kezelésére hatékony módszer a CSONTKOVÁCSOLÁS.
Gerincterápia, masszázs, nyirokmasszás, talpreflexológia. 70-3475077. Akár otthonában is.

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, kapuk,
kerítések készítése. Egyéb lakatosmunkák. 30-299-1211

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a
nemzetközi és hazai nyelvvizsgáig. Érettségire felkészítés profi
nyelvtanárral, nagy gyakorlattal.
20-596-4600; 405-2950
ASZTALOS vállal: meglévő ajtók, ablakok javítását, cseréjét,
kocsi beállók, teraszok, kerítések
stb. építését. 30-265-9477

Tihanyi fagyálló LEVENDULA palánta szabad gyökeres,
1 éves tövűek 400Ft/db áron
eladók. Francia sötét lila, vagy
angol. 30-924-9284
Szakképzett kertészek vállalnak
FAKIVÁGÁST elszállítással is,
anyagi felelősséggel. KERTÉPÍTÉS, rendezés, füvesítés, gyepszőnyegezés, sövénnyírás, bozótirtás,
térkövezés megbízhatóan, profi
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:
XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett
HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,
üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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