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Ki miben tehetséges?

»

Folytatás a 3. oldalon

Szépek, fiatalok és tehetségesek, ráadásul nemcsak a sportban, hanem a szellemi tudományokban és a zenében is jeleskednek. Mivel egyre többen vannak a Kertvárosban, ezért idén 68 kerületi diák nyert pályázati támogatást. Az
átadóra az Önkormányzat házasságkötő termében került sor november 5-én,
ahol ismét meghallgathattuk a cinkotai Egri Zsófiának, a Fölszállott a páva elnevezésű tehetségkutató elődöntősének előadását. A jelenlévőket Kovács Péter
polgármester és Szász József alpolgármester köszöntötte, az eseményen pedig
részt vett Horváth János, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke, valamint dr.
Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő is.
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a ktu ális

A parlamenti
képviselő
válaszol
»

Mivel a Kertváros polgárai közül többen kerestek meg bennünket különböző közérdekű kérdésekkel kapcsolatban, ezért előző
számunkban új rovatot indítottunk, amelyben most Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő válaszol. A leveleket továbbra is várjuk
a foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre.
Kerületünk lakója, Sz. Gézáné telefonon érdeklődött arról, igaz-e az a hír,
hogy ha a németek elkezdik visszatoloncolni a nem háborús menekültnek
számító migránsokat azokba az országokba, amelyekből hozzájuk érkeztek, a
kvótarendszer szerint nekünk is be kell fogadnunk őket, és a Magyar Honvédség Újszász utcai Anyagellátó Raktárbázisa területén alakítanak ki fogadóállomást számukra. A betelefonáló Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőtől
szerette volna mindezt megtudni, ezért megkerestük a honatyát.

Faültetési akció
»

Idén 75 lakó jelentkezett az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodája által
meghirdetett faültetési akcióra, amelynek
keretében összesen 118 darab, 10/12-es
földlabdás sorfa típusú díszfát (gömbjuhar, díszkörte, berkenye, sárga kőris, hárs,
juhar, kőris) ültethettek el az ingatlanuk
előtti közterületi zöldsávba.

A most kiszállított csemeték azonban egy, illetve két méretkategóriával nagyobbak voltak, mint amelyeket korábban szabadgyökeresen lehetett kapni, a nagyobb méretű, földlabdás fák
eredési és megmaradási esélye ugyanis sokkal nagyobb. Mivel
ezek elszállítása túl nagy feladatot rótt volna a lakosságra, ezért
a fákat és a hozzájuk tartozó támrudakat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, illetve az Alpinia Kft. három autóval vitte a
kijelölt helyszínekre november 6-án és november 7-én.
A polgárok feladata a megfelelő méretű ültető gödör kiásása,
a fa beültetése, beiszapolása, kitámasztása, ősszel a tő körüli
kupacolás, tavasszal pedig a fatányér kialakítása. Sokan ezen
felül még a talajjavítást is magukra vállalták, a fák gallyazását
azonban továbbra is az Önkormányzat végzi.
A jelentkezők közül néhányan sajnos, a gödörásás napján szembesültek olyan problémával, amely miatt le kellett mondaniuk
a fáról. Erről viszont időben értesítették az Önkormányzatot,
így a megmaradó 12 csemetét kerületi parkokba ültették ki.
Ezeken felül a munkatársak fapótlást is végeztek, amely során
összesen 31 csemetét ültettek a Vidámvásár utcán, a Budapesti
úton, a Havashalom parkban, a Bökényföldi úton és a Csömöri úton.

– Ezt többszörösen is nevezhetjük rémhírnek. Sehol nem hangzott el ilyen kijelentés, senki nem tervez ehhez hasonló
lépéseket. Most már van tapasztalatunk
a befogadó állomások működtetéséről,
és éppen ezek alapján döntött úgy a kormány, hogy ha valaha ilyenre szükség lesz
még az országban, azt csakis lakott területen kívül lehet létrehozni. Az Újszász
utcában tehát semmiképpen nem lesz
ilyen. Az országos helyzet azonban nem
ennyire egyszerű. Az ugyanis még nem
dőlt el, hogy ha ténylegesen életbe lép a
kvótarendszer, akkor Magyarországnak
milyen eszközei, illetve lehetőségei lesznek arra, hogy ne kelljen migránsokat
befogadnia. A kormány ugyanis ezt nem
szeretné, ezért aláírásgyűjtést indított,
ami megerősítheti pozícióját az Európai
Unióval folytatott vitában. A mi álláspontunk az, hogy az Unió határainak
védelmét kell megerősíteni, de mivel ezt
a kötelességüket az érintett országok vagy
nem tudják vagy vezetőik tanácstalansága miatt nem akarják teljesíteni, nekünk
gondolnunk kell arra is, hogy esetleg a
kitoloncoltak visszafelé irányuló áradatától is meg tudjuk védeni a lakosságot.
A kormány határozottan kijelentette,
hogy Magyarország nem fogad vissza a
területén keresztül Nyugatra vándorolt
migránsokat.
– Mivel lehet ezt a döntést megindokolni?
– A jelenleg érvényben lévő szabályok
szerint a migránsokat azoknak az országoknak kellene nyilvántartásba venniük,
amelyek területén belépnek az Unióba,
és visszatoloncolni is azokba az országokba kellene. A másik probléma pedig
az, hogy Magyarországra a menekültek
már nem háborús övezetből, tehát nem

az életveszély elől menekülve lépnek,
hanem nagyrészt a jobb megélhetés reményében igyekeznek valamelyik gazdag
nyugati ország felé. Ezt a felelősséget
a beléptető országok nem háríthatják
ránk, akik betartjuk az ide vonatkozó
előírásokat. Mi tehát nem kívánunk vis�szafogadni menekülteket, és részben az
aláírásgyűjtéssel, részben más fórumokon
igyekszünk minél több embert meggyőzni ennek fontosságáról, hogy kellő erővel
képviselhessük álláspontunkat.
– Ön szerint miért döntenek ilyen nehézkesen Európa vezetői?
– Azért, mert az egész ügyről egy álszent
vita folyik. Kevés ország, kevés politikus
nevezi nevén a dolgokat. A többségük
azonban még mindig háborús menekültekként kívánja kezelni a gazdasági bevándorlókat is. Néhány vezető nyugati
politikus valamilyen egyéni vagy csoportérdektől hajtva még mindig nem hajlandó tudomásul venni a tényeket, de ezzel
szerintem hamarosan el kell számolniuk a
választóikkal szemben. Mindez azonban
nem lehet ok arra, hogy ezt az elhibázott
politikát egy kvótarendszerrel szétterítsék
egész Európára. Magyarország velük ellentétben nevén nevezi a dolgokat, és az
értékek, valamint a rend oldalán áll. Az
aláírásgyűjtéssel azt kívánjuk bizonyítani,
hogy ellentétben a kis létszámú, de nagyhangú bevándorlás-pártiakkal, a magyar
lakosság döntő többsége a kormánnyal ért
egyet. Hogy az EU-val folytatott vitában
milyen eredményeket érünk el, az ma még
nem látszik pontosan, de azt biztosra ígérhetem, hogy amíg országgyűlési képviselő
vagyok, az Újszász utcában nem lesz se befogadó állomás, se menekülttábor.
» Mészáros Tibor
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Ki miben tehetséges?
Folytatás a címlapról
A tehetséges tanulóknak kiírt pályázat díjátadóján a kerület első embere kiemelte: a most
elismerésben részesülő fiatalok a Kertváros tanulóinak elit csoportja, hiszen a pályázati támogatáshoz nem elég jó tanulónak lenni, hanem még valamiben jeleskedni kell. Kovács
Péter tavaly és most is arra kérte a megjelent
gyerekeket, hogy folyamatosan törekedjenek
a legjobb teljesítményre annak érdekében,
hogy minden évben kaphassanak ösztöndíjat,
illetve, hogy évekkel később országos elismertségre is szert tegyenek, hogy még büszkébbek lehessünk rájuk.
Idén újdonság volt, hogy Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő jóvoltából három
diák – Balogh Ádám (katasztrófavédelem,
természettudományok, kutatás a neten), Egri
Zsófia (népdal, mese-, vers-, novellaírás, rajz,
szövegértés) és Peresztegi Hanna (országos,
nemzetközi eredmény rajzpályázatokon) –
külön díjazásban részesült.
Rajtuk kívül ösztöndíjat kapott Adorján
Ádám (gátfutás és váltófutás), Antal Barbara (röplabda, helyesírás, angol verseny), Asztalos Bogdán Timót (matematika, fizika),
Bácskay Csenge Mária (torna), Balogh Zita
Anna (kardvívás, szavalóverseny francia nyelven), Bánszki Eszter Zsuzsanna (CSIVIT,
terematlétika, rúd-, magas-, távolugrás),
Barki Zsófia Réka (gyeplabda, néptánc, népdal), Barna Zsombor István (birkózás, atlétika, környezetvédelem, kézilabda), Becker
Dóra (korcsolya), Becker Kata (korcsolya),
Beniczky Márton (tanulmányi versenyek, futás), Beniczky Tamás (tanulmányi versenyek,
futás), Budavári Csongor (kézilabda), Budavári Levente (sumo), Czeilinger Bálint (röplabda, tanulmányi versenyek: matematika,
fizika), Forsthoffer Péter Bence (kézilabda,
angol, német nyelvi versenyek), Forsthoffer
Réka Flóra (kézilabda, atlétika, angol nyelvi
verseny), Frizzi Borbála (fitness, természettu-

dományi verseny), Gajdos Dominika Liliána
(atlétika, futás), Hegyi Péter (tanulmányi versenyek: történelem, matematika, logika), Hegyi Tamás (tanulmányi irodalom, anyanyelv,
történelem, informatika), Horváth Szabolcs
Tibor (hip-hop tánc), Hudák Fanni Vivien
(fitness), Jánni Petra (kézilabda, angol nyelvi
verseny), Karna Rebeka (lovastorna, fitness),
Kende Panna Kata (fitness), Klachmányi Inez
(karate, kézilabda, atlétika, kosárlabda, birkózás), Kovács Gábor Etele (sakk), Kovács
Rita Anna (atlétika), Krstulovic Alex (sakk),
Lévai Alex Zoltán (karate), Licht Vivien
Rebeka (atlétika), Maior Mátyás (tőrvívás),
Martin Eszter (rajz, irodalom, német nyelvi
verseny), Medvegy Noémi (atlétika), Molnár Csaba Levente (atlétika), Molnár Martin
Lénárd (tőrvívás), Nagy Bernadett (tánc),
Nagy Eszter Hajnalka (matematika, népdal,
környezetvédelem, német), Nagy Viola Csilla
(tanulmányi versenyek: matematika, népdal,
életvitel), Nagy Levente (vízilabda), Pálvölgyi
Levente (atlétika, kórus, futás), Pesti Bianka
Anna (fitness), Polgár Rebeka (kézilabda, atlétika), Regényi Ákos (atlétika), Rein Péter
László (birkozás és sumo), Rozmán Bence
(kézilabda), Simon Péter (jégkorong), Simon
Petra Anna (kézilabda), Szabó Eszter Vilma
(asztalitenisz, párbajtőr, matematika), Szabó
Johanna Beáta (fitness), Szabó Tamás (kézilabda), Szatmári Gergő (tánc, atlétika), Szegedi Csongor (kézilabda), Szénás Anna (torna),
Szénás Emma (ritmikus gimnasztika), Tanoss
Gergely Mátyás (kézilabda, népdal, kórus),
Tárkányi Damján Péter (tanulmányi versenyek: matematika, kémia, angol), Urbán Zita
(atlétika, matematika, angol, triatlon), Vágó
Virág Dalma (fitness), Varga Máté Krisztián
(úszás), Varga Zoltán (kézilabda és labdarúgás), Várnagy Borbála (úszás), Világhy Zoltán
(tanulmányi versenyek: nyelvtan, angol, matematika), Zánkai Zsófia Dorottya (atlétika,
fővárosi diákolimpia).

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője
pályázatot hirdet

közterület-felügyelői
munkakör betöltésére

Bővebb információ a www.budapest16.hu honlapon található,
a feladatokról Sike Csaba, a közterület-felügyelők vezetője nyújt felvilágosítást
a 06-20-808-9769 telefonszámon.
A jelentkezések benyújtása lehetséges:
• postai úton a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1163 Budapest, Havashalom
utca 43. címre, ekkor kérjük a borítékon feltüntetni: "Közterület-felügyelői pályázat",
• személyesen Jónás Károlynénak (1163 Budapest, Havashalom utca 43. I.103.),
• elektronikus úton Jónás Károlyné részére a joka@bp16.hu e-mailcímre.

Kedves

Olvasó!

Közeledik a karácsony, és ilyenkor sokan adakoznak. Eszükbe jut pénzt dobni egy koldus tenyerébe, ruhát vinni a
rászorulóknak vagy ajándékot készíteni a szegény gyerekeknek. Mindezek
dicsérendő cselekedetek, de ha olyan
jó érzés adni, miért nem tesszük az év
mind a 365 napján? Az evangélium is
azt tanítja, hogy ne csak a feleslegünkből adjunk, hiszen a szeretet megsokszorozódik, ha áldozatot is vállalunk
embertársainkért. Felmerül a kérdés,
hogy miért szükséges odafigyelnünk
a másikra vagy tennünk egymásért?
A válasz egyszerű: csak azért, mert
Isten is megteszi mindezt értünk, ezzel pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogy „Míg élsz, magadat mindig
adhatod. Adj szót, vigaszt, ha van falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet,
mindez Tiéd! Vesd másba s nézheted,
hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s
meggazdagítva lelked asztalát. Csoda
történik: minél többet adsz, Te magad
annál gazdagabb maradsz.”

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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Emberi és szakmai megbecsülés
»

Orvosok, ápolók, egészségügyi szakdolgozók, szociális munkások. Olyan emberek, akik munkáján és felkészültségén az
életünk múlhat, akik hozzáállásától a gyógyulásunk függhet. A szociális munka napja alkalmából idén olyan szakemberek
kaptak elismeréseket, akik nemcsak a kollégák, hanem a betegek elismerését is kivívták. A november 6-án, az Erzsébetligeti
Színházban megtartott ünnepségen Kovács Péter polgármester, valamint dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgármester
adta át a díjakat. Az eseményen részt vett Abonyi János, Ács Anikó, Gáspár József és Mizsei László önkormányzati képviselő,
valamint Kalmár Patrícia tisztifőorvos is. A megjelenteket a Rácz Aladár Zeneiskola pedagógusai (Ágoston Géza, Horváth
Zoltán és Jász András), Szabó Ádám tangóharmonika-művész, valamint a kerületi Fifty’s Heaven zenekar szórakoztatta.
Kovács Péter elmondta: az óvoda és az iskola után a bölcsődében is lesz életpályamodell a dolgozók számára. A polgármester emellett kiemelte,
hogy Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, illetve dr. Csomor Ervin és dr. Kiss Marianna, a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának
vezetője is sokat dolgozik azért, hogy a Szakrendelőben a közeljövőben maximum 20 napra csökkenjen a várakozási idő minden egyes rendelésen.
A kerület vezetője ezután megköszönte az egészségügyi és szociális területen dolgozók áldozatos munkáját, és azt, hogy a Kertváros polgárainak testi
és lelki egészségére is vigyáznak.

Az Év orvosának idén dr. Kovács Krisztina neurológus főorvost választották, aki 1972-ben
S zo m b a t h e l ye n
született,
majd
általános és középiskolás éveit
is ott töltötte. Az
Orvostudományi
Egyetemet Pécsen
végezte, 1996-ban
diplomázott cum
laude minősítéssel. Szakdolgozatát bőrgyógyászatból írta, de végül a
radiológia szakterületét választotta. Ezt követően közel egy évig a pécsi radiológiai klinikán
dolgozott és szerzett tapasztalatokat, a szerelem azonban Budapestre csábította.
1997-ben került a Gács Gyula által vezetett
Péterfy kórház neurológiai osztályára, ahol kiváló minősítéssel tette le a neurológia szakvizsgát 2001-ben.
2000 óta dolgozik a Kertvárosi Egészségügyi
Szolgálat neurológiai szakrendelésén, 2004
decembere óta rendelésvezető főorvosként. Fő
szakterülete a sclerosis multiplex, de a neurológia minden részében járatos. Határozottsága
és problémamegoldó készsége páratlan, ezért
kollégái mindenben számíthatnak rá mind
szakmailag, mind emberileg. Páciensei is rajongva szeretik, ő a „mindenki Krisztikéje”,
mivel betegeivel végtelenül türelmes, kedves és
segítőkész.
Mindig nagyon csinos és tele van energiával,
ezért nemcsak orvosként teljesít jól, hanem a
sportban is. Ha valaki utol szeretné érni, akkor
minimum egy fél maratont kellene lefutnia,
hiszen ő ezt már többször megtette.

Az Év szakdolgozója idén Horváth Tiborné lett,
aki 1953-ban született Békésen, ahol általános
iskolás és középiskolás éveit töltötte.
Érettségi után elvégezte a budapesti
Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolát,
majd annak befejezése után a Péterfy
Sándor utcai kórház
belgyógyászati osztályán ápolónőként
helyezkedett
el,
ahol három műszakban dolgozott. Ott hamar kitűnt komoly
elméleti és gyakorlati tudásával, ezért nem volt
meglepő, hogy az 1977-ben megüresedő, osztályos főnővéri állásra őt nevezték ki. A munkakör
betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget 1982ben szerezte meg, majd 22 éven át vezette a 80
ágyas osztályt a betegek és a kollégák teljes megelégedésére.
1977 és 1991 között a Péterfy Sándor utcai kórház belgyógyászati osztályán jó munkakapcsolatba került dr. Lajos Veronikával, aki 1998-ban
a Délceg utcai rendelőben körzeti ápolói állást
ajánlott neki. Ennek betöltéséhez megszerezte
a szükséges szakképesítést, és azóta is abban a
körzetben dolgozik, jelenleg dr. Juhász Krisztina
mellett. Tagja a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, szűrő és felvilágosító programokban vesz részt, rendszeresen jár továbbképzésekre.
Nagyon jó személyes kapcsolatot épített ki a
körzeti betegekkel, akik csak „Eszter nővérnek”
hívják. Mindig frissen, fiatalosan, mosolyogva
végezte munkáját, a több mint negyven éven át
tartó szolgálat után azonban most visszavonul,
hogy férjének, lányainak és unokáinak élhessen.

Fifty’s Heaven zenekar

Az Év szociális munkása címet idén dr. Bán
Istvánné kapta, aki tizenhat éve dolgozik
a Napraforgó
Gyermekjóléti
Központban.
Felkészültsége
és
tapasztalata sokat segít a
családokkal való
munkavégzése
során, tapasztalatai átadásával
pedig
szívesen támogatja
a Központhoz
újonnan érkező kollégákat, akik a szakma
rejtelmeit még csak tanulják.
A kezdetektől részt vesz a Központ Kapcsolatügyeletének munkájában, és annak vezetői-koordinátori feladatait is ellátja. Számtalan család esetében végzett már mediációt,
azaz közvetített konfliktus-helyzetben lévő
családtagok között. Emellett éveken keresztül irányította a Háztartásvezetési klubot,
ötleteivel gazdagítva azt.
Foglalkozott szenvedélybetegek hozzátartozóival, valamint vezette az önsegítő jelleggel működő örökbefogadó szülők csoportját
is, és számos gyerek beilleszkedését kísérte
figyelemmel az elmúlt évek során.
A gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat rendszeresen figyeli, naprakész tudását pedig előszeretettel osztja meg kollégáival is. Mivel férje jogász, így a paragrafusok
útvesztőiben is jól kiigazodik, a többi között
ebben is lehet rá számítani.
A gyermekvédelem iránt elkötelezett, a
munkáját hivatásként megélő családgondozó még nyugdíjasként is aktívan dolgozik.
Szabó Ádám
tangóharmonika-művész

2015. november 18.
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Más kerületek is
tőlünk tanulnak

»

Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Kertvárosi Pedagógiai Napok
elnevezésű seregszemlét november 9-e és 13-a között, amelynek keretében ezúttal is számtalan oktatási és nevelési fortélyt leshettek el egymástól a
kerületi óvónők, tanítók és tanárok. Az eseménysorozat – amelyen részt vett
dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgármester, Abonyi János, Ács Anikó,
Horváth János, dr. Környeiné Rátz Katalin és Vajda Zoltán önkormányzati
képviselő, valamint Kovács Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Budapesti XVI. Tankerületének igazgatója is – megnyitóját ismét
a Szerb Antal Gimnázium dísztermében tartották. A megjelenteket Kovács
Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Kovács-Vass
Erzsébet, a KLIK Fővárosi Tankerületének igazgatója köszöntötte.

Kovács-Vass Erzsébet elmondta: a lakosság
mintegy 18 százaléka él Budapesten, és a tanköteles korú diákok százalékos aránya is 15-18
százalék az országos átlaghoz viszonyítva, ezért
kellett létrehozni a Fővárosi Tankerületet is.
Emellett hangsúlyozta, hogy szerinte semmilyen továbbképzés nem pótolhatja azt, amikor
a pedagógusok egymástól tanulhatnak egy-egy
óvodai foglalkozás vagy egy osztálykeretben
megtartott tanóra alkalmával.
Szatmáry Kristófnak szintén van pedagógus
végzettsége, ezért tudja, hogy milyen fontos a kollégák megbecsülése,
de szerinte még ennél is lényegesebb, hogy gyermekeinket ők oktatják
nap mint nap. Éppen ezért a kormány igyekszik segíteni őket, ugyanakkor szükség van az olyan példaértékűen megszervezett rendezvényekre
is, mint a Kertvárosi Pedagógiai Napok, ahol eszmét cserélhetnek és
ötleteket sajátíthatnak el egymástól.
A megnyitó után Őszi Tamásné „Minőségi
autizmus-specifikus ellátás a köznevelésben”
címmel tartott előadást arról az idegi-fejlődési
rendellenességről, amely napjainkban sajnos
egyre több gyereket érint. Korábban a társadalom hajlamos volt szimplán rossznak titulálni
azokat a kicsiket, akik nehezebben kommunikáltak, a megszokottól eltérően viselkedtek
vagy szó szerint csináltak dolgokat. Ma azonban már kellő odafigyeléssel és időben elkezdett fejlesztéssel az autistákat is lehet integráltan nevelni.
A hét folyamán 9 óvodai foglalkozáson és 23 iskolai bemutató órán
lehetett részt venni. Ezek közül a Sashalmi Manoda Óvodában lezaj-

lott „Az érzelmek tanítása integráló nagycsoportban”, illetve a Göllesz
Viktor Beszédjavító Általános Iskolában megtartott „Honnan? Hová?
Mennyi? Hányadik? Komplex képességfejlesztés a matematika órán”
című bemutató volt a leglátogatottabb.
Az öt előadás az autizmus mellett a mesepszichológiával, az iskolai
kézilabda oktatással, valamint a szülők és az iskola együttműködésével foglalkozott, zárásként pedig Lannert Judit
közgazdásztól hallgathattak meg a jelenlévők
egy ismertetőt a magyar közoktatás helyzetéről. A felmérésekből kiderült, hogy a környező
országok közül nálunk határozza meg leginkább a családi helyzet a tanulási eredményeket, matematikából és szövegértésből pedig
azért teljesítenek olyan rosszul diákjaink, mert
az órákból kevés van, azok unalmasak, viszont
sok a tananyag és semmilyen motivációjuk
nincs a gyerekeknek arra, hogy a feladatokat
megoldják. A szülők ugyanakkor sok időt és pénzt fordítanak külön
tanárokra, ennek még sincs eredménye. Mindezek mellett a pedagógusok értékelése is nagyban befolyásolja a tanulók teljesítményét, ugyanis,
ha a tanár nem várja meg a válaszokat, esetleg nem is kérdez, akkor
a diákok leszoknak a jelentkezésről, mert úgy érzik, hogy lemondtak
róluk, így ők is le fognak mondani saját magukról. A kulcsszó tehát a
motiváció mind a fiatalok, mint a pedagógusok tekintetében.
A hét folyamán a legaktívabb óvoda egyébként a Szentmihályi Játszókert lett, az iskolák közül pedig a Táncsicsból vett részt a legtöbb pedagógus a foglalkozásokon. Ennél is lényegesebb talán az, hogy a Kertvárosi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán nemcsak helyi óvónők,
tanítók és tanárok vettek részt, hanem ellátogattak hozzánk a szomszédos XV. és XVII. kerület pedagógusai is, hogy tanuljanak tőlünk.
» Sz. R. Zs.

Időben megkezdett
fejlesztés

Fotó: Kiss Olga

»

A kisgyermekek korai diagnosztikája és
fejlesztése volt a téma a Ligeti Baba Klub
(LiBa Klub) november 4-i rendezvényén az
Erzsébetligeti Színházban. A 0 és 4 év közötti
apróságok képesség-felméréséről, komplex kivizsgálásáról a Bethesda KIDSz ötletgazdája,
Topolánszky–Zsindely Katalin klinikai gyermek-szakpszichológus tartott előadást.

A LiBa Klub szőnyegén most először a szülőknek
szólt a mese a három Daniról, akik társaiktól eltérően viselkednek. Az első inkább elmélyedve figyeli
a világot, de gyűlöli az óvodát, a második kicsit elvarázsolt, és nem figyel a társaira, a harmadik pedig
nem szeret a megszokott környezetén kívül lenni, és
mindig csak az indulást várja.

Mivel minden szülő aggódva figyeli gyermeke fejlődését, és egy esetleges hiányosság esetén hajlamos
a legrosszabbra gondolni, ezért a legfontosabb azt
tudni, mikor kell szakemberhez fordulni. A tanmese három Danija is azt tanítja meg a szülőknek,
hogy nem baj az eltérő viselkedés, viszont ha gond
van, mindent orvosolni lehet az időben megkez-

dett fejlesztéssel. A KIDSz szakemberei pedig ezt
a határvonalat vizsgáljak a legkisebbek között. Az
olyan négy év alatti kicsik esetében, akiknél felmerül a gyanú, hogy a fejlődésükben valamilyen formában elmaradnak társaiktól, segítenek a Bethesda
szakorvosai, pszichológusai, valamint a Református
Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvodáinak és iskoláinak fejlesztő pedagógusai, illetve gyógytornászai. A megfelelő szakmai
háttér és az időben megkezdett fejlesztés segítségével ugyanis minimalizálhatók a gyermek hátrányai,
így egyenlő eséllyel indulhat társai között.
A korai fejlesztés bemutatása után a szülők tették fel kérdéseiket a KIDSz szakpszichológusának.
Mindeközben pedig a LiBa Klub hordozási tanácsadója is válaszolt a felvetett témákra, valamint
lehetőség volt a szülők számára könyveket, illetve
hordozóeszközöket kölcsönözni és kipróbálni.
» VAN
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» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

m o za ik

Átadták a
Fekete István
tanösvényt

Kertvárosi Környezetvédő Természetjárók a Ligeti
»az AMadárvédelemmel
közösen tanösvényt hoztak létre
Önkormányzat által kialakított Szilas-patak menti

kerékpárút cinkotai részén, hogy az itt élők megismerjék a terület madárvilágát, és felhívják a figyelmet a
téli madáretetés szükségességére. Az átadóra mintegy
százan gyűltek össze november 14-én a Zúgó pataknál
a napsütéses, ám annál szelesebb időjárásban. A nemzetiszínű szalagot Kovács Péter polgármester, Szász
József alpolgármester és a két ötletgazda, Vass Pál,
valamint Lampert Benedek vágta át.

A résztvevők először egyperces néma csenddel adóztak a franciaországi terrortámadás áldozatainak emléke előtt, majd Vass Pál elmondta: Antalóczy Csaba
és Dobre Dániel önkormányzati képviselő, valamint
Armuth Gábor, Kelemen Bálint, Lampert Benedek és
Tenki Gábor munkája nélkül nem jöhetett volna létre
az a tanösvény, amely télen búvóhelyet, nyáron pedig költési
lehetőséget biztosít az itt élő madaraknak. A kihelyezett etetők elegendő táplálékot nyújtanak számukra a hideg időjárás
közepette is, az információs táblák pedig az ide látogatóknak
szolgálnak érdekes tudnivalókkal.
Vass Pál hangsúlyozta: a diákokat is szeretnék a környezet védelmére nevelni, ezért felkeresték az Arany János, a Herman Ottó és
a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatóját, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy tanulóik öt-öt madárodút készítsenek, amelyek egy részét kihelyezték, a
többi pedig az intézményekben maradt. Végül arra kérte a kerület polgárait,
hogy vigyázzanak a Fekete Istvánról – aki a legtöbbet írt a természet szépségeiről – elnevezett tanösvényre.

Lampert Benedek kiemelte: a XVI. kerület Budapesten egyedülálló élővilággal rendelkezik, hiszen csak a tanösvény területén olyan madárfajok
élnek, mint a fekete harkály, az egerészölyv, a kakukk vagy a fülemüle. Ezeket nem lehet a kertben
megfigyelni, mi viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell egy messzi erdőbe
kirándulnunk, elég elkerekeznünk Cinkota határáig. Ez ugyanakkor már a harmadik tanösvény a
Kertvárosban, de mivel az erzsébetligeti táblákat
már többször megrongálták, ezért arra biztatott
mindenkit, hogy aki ilyet lát, minél előbb értesítse a környezetvédőket, hogy kijavíthassák a károkat.
Kovács Péter megköszönte az ötletgazdáknak a tanösvény létrehozását, és felhívta a látogatók figyelmét arra, hogy csak jófajta madáreleséggel etessék az itt élő szárnyasokat, chipsszel, pattogatott
kukoricával semmiképpen, de még kenyérhéjjal sem. A kerület első
embere kijelentette: azért jó polgármesternek lenni, mert ez a beruházás is olyan volt, mint a tóba dobott kő, amely hullámokat vet, vagyis
egy jó ötlet újabbakat szül. Az Önkormányzat beruházását most követte a
tanösvény kialakítása, a kertvárosiak pedig magukénak érzik, és óvják is a
környezetüket. Végül arra kérte a polgárokat, hogy úgy vigyázzanak erre a
helyre, hogy még gyermekeink is használhassák azt.
» Sz. R. Zs.

Túlélőktől tanulhattak

»

A XVI. kerületben nagy hangsúlyt helyeznek hőseink emlékének
ápolására, ebbe pedig minden évben bekapcsolódnak a helyi oktatási intézmények is. Ennek jegyében rendez már hat éve felváltva a Szent-Györgyi Albert és a Kölcsey Ferenc Általános Iskola az
1956-os forradalomról szóló történelmi vetélkedőt a diákok számára.
Ezúttal utóbbi volt az esemény szakmai koordinátora, a feladatokat
pedig Mundruczó Zsuzsanna tanárnő állította össze. A november 9-én
a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott megmérettetésen nyolc csapat mérte össze tudását.

A zsűriben ezúttal is főként olyanok foglaltak helyet, akik személyesen
is átélték az 59 évvel ezelőtti eseményeket. Az ítészek elnöke vitéz lovag
Palla László, a Kertváros díszpolgára, a Pofosz XVI. kerületi szervezetének elnöke volt, munkáját pedig Horváth János,
a Kulturális és Sport Bizottság elnöke, valamint
vitéz lovag Máriássi György Mihály, a Kossuth
Nemzetőrség Corvin tagozatának parancsnoka, illetve a szervezet őrnagya, Marosvári Imre,
Schild Mihály 56-os forradalmár és Petrovics
Sándor, a Kovász Egyesület elnöke segítette.
A rendezvényt Kovács Péter polgármester nyitotta meg, aki arra kérte a jelenlévő tanulókat,
hogy beszélgessenek a még élő tanúkkal, hiszen
teljesen más a részvevők szájából hallani az 56os történéseket, mint egy könyvben olvasni. A

kerület vezetője felhívta a fiatalok figyelmét arra is, hogy ha a forradalmárok annak idején nem küzdenek a szabadságunkért, akkor most mi
sem élhetnénk egy demokratikus államban.
A feladatok – amelyek között volt teszt, kiegészítendő állítás, képösszerakás és egy Tóth Ilonáról
szóló előadás is – megoldása után a zsűri ismét a
Kölcsey csapatának ítélte az első helyet, amit egyébként negyedszerre hódítottak el. A siker idén Zsiga
Zsófiának, Szegedi Tamásnak és Hajós Benedeknek
köszönhető, és természetesen felkészítő tanáruknak,
Herédiné Szegedi Zitának. A versenyben a Móra
2. csapata lett a második és a Néri a harmadik, de
szépen helytálltak a Batthyány, a Herman, a SzentGyörgyi nebulói, valamint a Móra első együttese is.
» Sz. R. Zs.
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Az emlékezés hídja

»

Az akkori magyar vezetés által behívott szovjet tankokkal 1956. november 4-én tiporták
el végleg a forradalmat. Most második alkalommal „építettek hidat” a kertvárosiak a II.
kerületi polgárokkal közösen ezen a napon, hiszen ismét egy időben tartottak megemlékezést a helyiek a Tóth Ilonka téren, illetve a budai Mansfeld Péter-szobornál. Miközben
Kovács Péter polgármester, majd Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő emlékezett a
mártírokra, a fiatalok közül Antalóczy Csaba és Dobre Dániel önkormányzati képviselő,
valamint Horváth Ádám, Jordán Tamás, Maier Dávid, Polyák Patrícia, Szabó Csaba, Vass
Pál, Veres Ágnes és Veres Bálint égő fáklyákkal álltak sorfalat. Az eseményen részt vett
Horváth János, dr. Környeiné Rátz Katalin és Szatmáry László önkormányzati képviselő is.

Kovács Péter elmondta: Tóth Ilona és Mansfeld
Péter tettei szoros egységet alkotnak, amely az
1956-os forradalomban is megvolt. Ez köti
össze a II. és a XVI. kerületet, ahol szobraik
állnak, és így tudunk hidat képezni. A polgármester főként arról a példastatuálásról beszélt,
amit a fiatal orvostanhallgatónő kivégzésével
vitt véghez az akkori hatalom. A Kertváros

első embere kiemelte: a kommunista rezsim be
akarta bizonyítani, hogy a fiatalok nem tiszták, nem romlatlanok, hanem számító, aljas
bűnözők. Tóth Ilona halálával tehát a forradalmi ifjúságot akarták megtorolni egy koholt
váddal, hiszen ő nem követett el semmit. A
kreált történet pedig ponyvaregénybe illő volt:
egy köztörvényes bűnözőkből álló csoport egy
ÁVH-s egyenruhát viselő munkásembert kegyetlen módon meggyilkolt. Ráadásul többféle módszert alkalmaztak, de csak azzal értek
célt, hogy a medika egy kést döfött a szívébe.
Azzal viszont már nem foglalkoztak, hogy a bizonyítékként megtalált bicskán
semmilyen vérnyom nem volt.
Kovács Péter hangsúlyozta:
a kommunisták azért sározták
be a forradalmi ifjúságot, hogy
saját legitimitásukat alátámas�szák, hiszen ahogy ők mondták, ellenforradalom volt, a
csőcselék pedig igyekezett megdönteni azt a rezsimet, amely
kiváló úton haladt az ország
újjáépítése felé. Az ideológia
hamis volt ugyan, mégis sokáig
sikerült fenntartani azzal, hogy
még az iskolában is hazugságokat tanítottak a történtekkel

kapcsolatban, sőt, a határon túli magyarokról
is azt mondták, hogy nem tartoznak nemzettársaink közé.
A polgármester kiemelte: a kommunizmus
legnagyobb ármánysága az volt, hogy az igaz
dolgokról hazugságot állított, és aki igazat
mondott, azt bélyegezte meg, majd besározta.
Azért fontos tehát az a híd, amit Pest és Buda
dombvidéke alkot, mert meg tudjuk mutatni
a fiataloknak, hogy a kommunizmus rendszerében bebörtönöztek és megkínoztak embereket, többeket pedig koncepciós perekben ki
is végeztek. Ezt soha nem szabad elfelejteni,
ahogy azt sem, hogy voltak olyan magyarok,
akik idegen katonákat hívtak az országba azért,
hogy saját hatalmukat fenntartsák. A jövőben
is kell tehát figyelni arra, ha idegenek jönnek
hazánkba, hiszen ők nem biztos, hogy ágyúval fognak ránk lőni. Vegyünk tehát példát
az 1956-os pesti srácokról, hiszen mi arról
vagyunk nevezetesek, hogy minden nehézség
közepette tesszük a dolgunkat.
Szatmáry Kristóf felhívta a figyelmet: aki nem
magyar, annak furcsa lehet, hogy a mi nemzeti
ünnepeinkhez két dátum is kapcsolódik: március 15-hez október 6-a, október 23-ához pedig november 4-e. Október 23-án egy nemzet
felemelkedését és lelkesedését, az akkori hősök
küldetéstudatát ünnepeljük. November 4-én
viszont azokra az emberekre, fiatalokra és idősekre emlékezünk, akik életüket adták értünk.
Mi nagyon szeretünk lelkesedni, de emögött
mindig ott van az egyes emberek sorsa.
A honatya hangsúlyozta: fontos arról is beszélnünk, hogy ők mit érezhettek akkor, ami-

kor a győztes forradalom után megjelent a világ
legnagyobb hadseregének három új páncélos
hadosztálya. A szovjetek ugyanis nem bízták
a véletlenre a történéseket: az itt állomásozó
katonákat október 23-a után megbízhatatlanságra hivatkozva kivonták, majd olyanokat
vezényeltek ide, akik nem voltak tisztában az
akkori helyzettel, és nem tudták, hogy a fiatalok a hazájukért, a becsületükért és a hitükért
szítottak felkelést. Így egyszerűbb volt a tűzparancsot végrehajtani november 4-én.
Szatmáry Kristóf szerint a forradalmároknak
tudniuk kellett azt, hogy ez a harc reménytelen, hiszen a rendelkezésre álló fegyverek és az
oldalunkon álló hadosztályok kevésnek bizonyultak a három irányból Budapestet támadó
túlerővel szemben. Emberi nagyságukat pedig
éppen az mutatja, hogy ők mégis maradtak,
barikádokat emeltek, és a halált választották
a menekülés vagy ahelyett, hogy 1957. május
1-jén a Hősök terén ünnepeljék Kádár Jánost.
Az országgyűlési képviselő kiemelte: az élet
mindig felkínálja a könnyebb utat, de az 56-os
hősök a nehezebbet választották, a halálukkal a
nemzet mellett döntöttek, nekünk pedig rájuk
kell emlékeznünk, hiszen ki ne akarna az éneklő fiatalokhoz csatlakozni, de önként vállalni a
halált, az már valóban hősiességet jelent. Sosem szabad tehát elfelejteni, hogy rendszerint
van választás az egyenesebb vagy a könnyebb
út között. Bennünket pedig az tesz naggyá,
hogy mindig voltak olyanok, akik a hosszabb,
de igazabb utat választották.
A Kovász Egyesület irodalmi csoportja ismét
egy verses összeállítással emlékezett az áldozatokra, a rendezvény végén pedig
Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka
Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke kérésére Kovács Péter
számolt be arról, hogy az újjáépítési
tervek már elkészültek. 2016. január 16-án írják ki a közbeszerzési eljárást, legkésőbb április elején
pedig elkezdődnek a munkálatok,
amelyek magukban foglalják az
épület rekonstrukcióját, valamint
egy földalatti emlékközpont létrehozását, amit jövőre, a forradalom
60. évfordulóján fognak átadni.
» Sz. R. Zs.
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Hraschek Léna (8 éves) - kiegészítők
kategória 1. helyezett

Hagyományőrzés
gyerekszemmel

Fürdőruha és mobiltok, tornacipő és díszdoboz,
legyező és a dédike nyaklánca. Hogy mi a közös bennük? Azok a népi motívumok, amelyek
magyar kultúránk alapját képezik. Azért, hogy ezek
ne merüljenek feledésbe, a Kertvárosunk Értékeiért
Egyesület két tagja, dr. Kolyvek Antónia jogász, divattervező és R. Törley Mária szobrászművész rajzpályázatot hirdetett a kerületi általános iskolás diákoknak teljes öltözék, kiegészítők és használati tárgyak
kategóriában. A díjátadót november 12-én tartották
az Erzsébetligeti Színházban.

Nádori Hanna népdalcsokra után
egy bokrétányi gyerkőc várta izgatottan a Harmónia teremben
az eredményhirdetést, miközben
alkotásaik már megtöltötték a
Folyosó Galériát. Szabó Csilla
igazgató köszöntőjét követően R. Törley Mária elmondta: a
112 pályamű közül negyvennégyet állítottak ki, és a jelentkezők
mintegy fele kapott díjat. A szobrászművész ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra a gazdag motívumkincsre, amellyel kis népünk rendelkezik, mivel szerinte ez is tesz
bennünket olyan naggyá.
A helyezésekről R. Törley Mária, Apostol Ágnes keramikus,
illetve dr. Kolyvek Antónia döntött, aki hangsúlyozta: egy nemzet addig él, ameddig a hagyományait ápolja. A rajzpályázat célja éppen
ezért az volt, hogy a gyerekek és a szülők bevonásával rávilágítsanak a magyar motívumvilág

rület kulturális központja, hanem
a hagyományok háza is lehet, ha
több hasonló kezdeményezés valósul meg. A polgármester ugyanakkor gratulált a nebulóknak, hiszen
rajzaikat az intézmény leglátogatottabb folyosóján állították ki.
Akik pedig csak most kaptak
kedvet vagy jövőre is szívesen
rajzolnának, megtehetik, mivel a
szervezők hagyományteremtő céllal ismét kiírják a pályázatot.
» Sz. R. Zs.

szóló legendát is. Ez egy ifjú szerelmes párról
szól, amelynek fiú tagját elrabolta az ördög, és
csak akkor akarta visszaadni, ha a lány telerakja a kötényét tavaszi virágokkal. Mivel tél volt,
ezért a leleményes magyar mátka arra gondolt,
hogy telehímzi színes rózsákkal és tulipánokkal a ruhadarabot. Dr. Kolyvek Antónia végül
köszönetet mondott a szaktanároknak és a
szülőknek, akik támogatták a diákokat a munkában.
Kovács Péter zárásként kijelentette: az
Erzsébetligeti Színház a jövőben nemcsak a ke-

Németh Erik (9 éves) - használati
tárgyak kategória 1. helyezett

Lakatos Valter (12 éves) - használati
tárgyak kategória 1. helyezett
sokszínűségére, amit mai világunkba is át kell
ültetni. A divattervező elmesélte, hogy apai
nagymamája egy szabó mellett dolgozott Mezőkövesden, és tőle tanult meg hímezni, illetve tőle hallotta a matyó minták kialakulásáról

Felber Krisztián (12 éves) - teljes
öltözék kategória 1. helyezett

Gátfalvi Georgina (10 éves) kiegésztők kategória 1. helyezett

2015. november 18.
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A kertvárosi közönség november
29-én vasárnap 17.00 órakor Ernest Thompson Aranytó című
színdarabját láthatja, amit a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közösen állított színpadra
Vári Éva és Benedek Miklós főszereplésével. Az előadásról a nyugdíjas egyetemi tanárt alakító színés�szel beszélgettünk.

– Milyen darabot fog látni, aki el akar merülni
az Aranytóban?
– Ez a mű nem egy klasszikus értelemben vett
vígjáték. Igaz, sok benne a szórakoztató, humoros jelenet, de az elmúlás gondolata végig
ott van a háttérben, vagyis nagyon kedves,
életszerű, emberi történetet láthatnak a nézők.
Egy idős házaspár érkezik az Aranytó partjára – ez egy létező hely az Egyesült Államok és
Kanada határán –, ahol már 48 éve, fiatal koruk óta minden nyarat együtt töltöttek. A férj,
Norman Thayer nyugalmazott egyetemi tanár
túl a 70-en. Már nem nagyon szeret kimozdulni, állandóan olvas, és sokszor foglalkozik a
halál gondolatával. Felesége, Ethel viszont sokkal fiatalosabb, kevésbé hajlamos a depresszióra, még sokat mozog, kertészkedik, nagyon
aktívan él férje mellett. Állandóan zsörtölődnek, de évődésükön mégis mindig átszűrődik a
szeretet. Mindketten cipelnek azonban egy lelki terhet, amit még szeretnének rendbe tenni:
egyetlen lányukkal évek óta nem találkoztak.
A professzor olyan katonásan nevelte őt, hogy
a lány nem érezte jól magát a családi fészekben. Most viszont váratlanul betoppan a nyaralóba, de a szülők nagy meglepetésére nem
egyedül érkezik. Egy sikertelen házasságot
„Dörmögj testvér, egy sor Petőfit,
köréd varázskör teremtődik.”

A KÖLTŐ
VISSZATÉR
Petőfi Sándor születésének
193. évfordulója alkalmából
a Déli Harangszó Baráti Kör
14. alkalommal rendez
ünnepséget
december

30-án, szerdán.

Nagy nemzeti poétánk röpke, de annál
tartalmasabb élete során a Kárpát-medence
minden zegét-zugát bejárván szűkebb
pátriánkban is gyakran megfordult.
Tisztelgésünkhöz szeretettel várunk
Petőfit szerető amatőr szereplőket
a 06-20/395-3537-es telefonszámon
vagy az ony@freemail.hu e-mail címen.

maga mögött hagyva új vőlegénnyel és annak
gyermekével jelenik meg. Európába szeretnének utazni, és addig a vőlegény fiát rábíznák
az idős házaspárra. A professzor akkor sutba
dobja kényelemszeretetét, sötét gondolatait,
és megtanítja a fiút horgászni, megszeretteti
vele az olvasást és a nyelveket, sőt, az élet nagy
dolgairól is diskurálnak. Felesége pedig úgy
gondoskodik a mostohaunokáról, mintha saját lányuk gyermeke lenne. Az öregek élete új
értelmet kap, ami a történet legfőbb mondanivalója is: minden életkorban lehet értelmes
elfoglaltságot találni.
– A mostani, Gálffi László rendezte Aranytó előadás nem előzmények nélküli. Olyan világnagyságokkal készült belőle film, mint Katharine
Hepburn és Henry Fonda, a hazai nézők pedig

színpadon láthatták Tolnay Klári és
Mensáros László főszereplésével. Miért
olyan időtálló ez a darab?
– Azt hiszem, a legfőbb ereje a lelki
folyamatok kialakulásának és épülésének valósághű, finom bemutatása. Ez
persze egyúttal jó lehetőséget ad nekünk, színészeknek is a játékra.
– Thayer professzor szerepe az Ön számára fegyelmet, fárasztó koncentrációt,
munkát jelent, vagy inkább jó mulatságot?
– Olyan darabban, ahol a színészet
munkává válik, sohasem veszek részt.
Ez azonban már csak azért sem lehet ilyen, mert éppen én javasoltam
Orlaiéknak, hogy gondolkozzanak el
a darab színpadra állításán, hiszen kitűnő játéklehetőséget nyújt két idősödő színésznek. Orlai Tibor látott benne fantáziát, ezért Zöldi Gergellyel új
fordítást készíttetett belőle, és Gálffi
László rendezése is frissített az előadáson.
– A darabnak mindössze öt szereplője van. Kik
a partnerei?
– Feleségemet, Ethelt Vári Éva játssza. Lányunk Bertalan Ágnes, új vőlegénye pedig
Vasvári Csaba. Az ő fiukat felváltva alakítja
Bábel Vilmos és Szekeres Máté.
– Melyik korosztályt várják a nézőtérre?
– Mivel a fiataloktól az idősekig mindenki találhat a darabban olyan szereplőt, akivel azonosulni tud, mindenkinek ajánlom, aki szereti
a mély gondolatokat is hordozó, de sok humorral, iróniával megírt színpadi műveket.
Az Aranytóra már lehet jegyet kapni az
Erzsébetligeti Színház pénztárában.
» Mészáros Tibor

Meghívó
November 24., kedd 17.00 óra
A Mohácsi Regős Ferenc
Asztaltársaság (MAT) művészei
adventi kiállításának
megnyitója és Életmű-díj
átadó ünnepség
Köszöntőt mond:
Kovács Péter polgármester
Rendező: Takár Emőke
festőművész, a MAT vezetője
Fellép: TomCat Band zenekar
A műsor után tombola, majd fogadás.
Helyszín:
Maconkai Orosz László Galéria
Batsányi J. u. 28-32.
A kiállítás megtekinthető:
december 31-ig hétköznap
10-18.00 óráig. Bejelentkezéssel egyéb időpontokban is.
(Tel: 06-30/3787-412)
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Márton-nap

– német hagyományok szerint

A XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományaihoz hí»Szent
ven idén is megtartotta lampionos Márton-napi sétáját, amit játékok és
Mártonhoz kapcsolódó német nyelvű produkciók is színesítettek.

November 9-én 170 papírliba bújt meg az
Önkormányzat előtti Havashalom parkban.
Ezeket kellett felkutatniuk a gyerekeknek, és
minden egyes megtalált darab jutalom csokit
ért. Aki pedig a Grimm-meséből vett csillagtallérokat találta meg a bokrokat
behálózó füzéreken, azonnal el is
fogyaszthatta, hiszen azok is csokiból készültek.
Ezután a jelenlévő több száz fős,
lampionokkal felszerelt menet
– amelynek haladását a kerületi
rendőrség és a közterület-felügyelők biztosították – a cinkotai
Horváth Lovarda egyik tagjának
vezetésével német dalokat énekelve elindult a Sasvár utcai templom
felé. Ott Nagy Zoltán plébános
köszöntötte a padsorokat teljesen
megtöltő sokadalmat, és a magyar

származású, de végül francia földön püspökké
avatott Szent Márton kapcsán elmondta, mit
kell értenünk a szent kifejezésen.
Ezután kilenc kerületi iskola német nyelvet
tanuló diákjai, valamint a Szentmihályi Ját-

szókert Óvoda német nemzetiségi csoportja
mutatta be Szent Mártonról és a libákról szóló jeleneteit, természetesen német nyelven. A
produkciók között voltak egyszerű versikék,
de fuvola és hegedűszólók is. A hagyományoknak megfelelően a kerületi németek Gurubi
Judit vezette Rozmaring kórusa ezúttal is dalolt, az estet pedig idősebb és ifjabb Reichardt
Ferenc harmonika duettje zárta, akik évek óta
díszvendégei a Márton-napi ünnepségeknek,
és autentikus sváb dalokkal szórakoztatják a
hallgatóságot. Az ő fellépésük nemcsak azért
különleges, mert idősebb Reichardt Ferenc
már közel jár 90. életévéhez, hanem azért is,
mert egy különleges, gombos harmonikán játszik.
A kijáratnál még egy meglepetésajándék várt mindenkire, ugyanis
egy Pilisborosjenőn üzemelő sváb
pékség liba formájú péksütemén�nyel kedveskedett a résztvevőknek. Péteri Ildikó, az esemény főszervezője, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke elmondta:
a lovarda és a pékség mellett kiemelt köszönet illeti mindazokat,
akik az est lebonyolításában részt
vettek.
» Mészáros Tibor
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A Területi Szociális Szolgálat Veres Péter
úti nyugdíjasklubjában ünnepelte 95. születésnapját Irházi Mihály, akit Kovács
Péter polgármester köszöntött. A klubtagok – akiknek többsége hölgy – körében
rendkívül népszerű, mosolygós Misi bácsi
Mezőtúron született, de már tizenkét éves
korában Mátyásföldre költözött családjával a jobb megélhetés reményében. Az
ünnepelt kitanulta a kőműves és az ács
szakmát, 1936-ban pedig kerékpárversenyző lett, és két év alatt a legjobbak közé
került. Számtalan érem és kupa sorakozott a polcán, amikor 1941-ben behívták
katonának, 1943-ban pedig a Don-kanyarba
vitték. Ezt a „kalandot” szerencsésen túlélte, és
már egészen Vecsésig sikerült visszavonulniuk,
amikor egy kegyetlen tűzharcban egységét bekerítették, és 1944. november 19-én társaival
együtt orosz fogságba esett, amely csak 1947.
szeptember 29-én ért véget. Ezután kőműves
édesapjával dolgozott együtt, és újra elkezdett
kerékpározni is, hogy két év elteltével ismét a
magyar válogatottban versenyezzen. Tagja volt
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annak a csapatnak, amely az akkor nagyon
népszerű, 12 napos németországi körversenyen
felállhatott a dobogó legfelső fokára, ezért pedig megkapta a Magyar Népköztársaság Kiváló Sportolója címet. Biciklis karrierjének egy
sajnálatos nagy bukás vetett véget 1954-ben.
Misi bácsi 1949-ben kötött házasságot,
amelyből egy fiuk született, de van egy nem
vér szerinti lánya is, így négy unokának és négy
dédunokának örülhet. 1950-ben a Magyar
Posta magasépítési részlegénél vállalt mun-

Kovács Péter polgármester köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Illés Józsefnét, aki a Zala megyei Kerkabarabáson született. Mivel szülei a szomszédos
Somogy megyében találtak munkát – ám
a rossz körülmények miatt lányukat nem
akarták magukkal vinni –, így Mária nénit öt és tízéves kora között anyai nagymamája nevelte. Édesapja foglalkozása
miatt sokszor költöztek, de végül 1938ban letelepedtek Felsőmocsoládon. Az
ünnepelt is ott dolgozott több mint két
évtizeden keresztül a mezőgazdaságban.
Férjével 1946-ban kötött házasságot, amelyből egy fiuk és egy lányuk
született. Mária néni néhány hónappal ezelőtt sajnos, elvesztette fiát,
de némi vigasz a fájdalomra, hogy a négy unokán és öt dédunokán kívül
már egy ükunokával is büszkélkedhet a család.
Mária néni gyermekei 1971-ben költöztek Budapestre, akkor ő is velük jött. Először az Előkar konyháján dolgozott négy évig, majd hat
évig volt a Magyar Televíziónál kézbesítő, onnan is ment nyugdíjba.
Az ünnepelt napjait nagyrészt férje ápolása tölti ki, akivel a 70. házassági évfordulójuk felé közelednek. Emellett piacra jár, kertészkedik
és takarít is, a hosszú élet titkát pedig röviden így fogalmazza meg: sok
munka, kevés veszekedés. Isten éltesse még nagyon sokáig!
Kovács Péter polgármester és Szatmáry László
önkormányzati képviselő köszöntötte Nagy
Jánost, aki szintén októberben ünnepelte 90. születésnapját. Az ünnepeltet - aki
Farmoson született -, már gyerekkorában
is mindenki vékonydongájú, örökmozgó
fiúként ismerte, ezért sokféle sportágat kipróbált, bár árvaként sokszor nehéz volt az
élete. Már 19 évesen megnősült, és a nála
öt évvel idősebb felesége egy kislányt is hozott a házasságba. A kívülállók jóslataival
ellentétben a frigy mégis jól működött,
amelynek csak felesége sajnálatosan korai
halála vetett véget.

kát, ahol szakértelmének köszönhetően
munkavezető lett, és olyan felelősségteljes feladatokat bíztak rá, mint a Széchenyi-hegyi, a szentesi vagy a Kab-hegyi
rádió- és televízió műsort sugárzó adótornyok építése. 20 év postai munkaviszony után ment nyugdíjba, és megkapta a Munka Érdemrend ezüst és bronz
fokozatát is. Érdekesség, hogy volt Horthy, Szálasi és Kádár katonája is, hiszen
1968-ban, amikor szovjet utasításra a
Varsói Szerződés országainak csapatai
megszállták Csehszlovákiát, még őt is
behívták. Így van egy Magyarország
Hadnagya kitüntetése is.
Ízületei ma már néha sajognak, de ez sem
akadályozza meg abban, hogy sok időt töltsön
a nyugdíjasok között, valamint Gizikével, akivel a templomban ismerkedett össze, és 12 éve
lelki társai egymásnak. Hogy a klubban men�nyire szeretik a legidősebb alapító tagot, az is
bizonyítja, hogy öten is saját verssel köszöntötték születésnapja alkalmából. Isten éltesse még
nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Palotai
Józsefnét, aki Budapesten született.
Négy testvére közül ő volt a legfiatalabb, a többiek sajnos, már nem élnek.
Zuglóból a család először a XIII. kerületbe, 1944-ben pedig Mátyásföldre
költözött. Vilma néni női szabónak
tanult, majd több tanfolyam elvégzése
után 40 évig mégis az Ikarusban dolgozott bérelszámolóként. 19 éves korában
ment férjhez, és 36 évig éltek boldog
házasságban.
Az ünnepelt még ma is főz, kitűnő
pacal- és körömpörköltet tud készíteni.
Ha éppen nem a konyhában serénykedik, akkor tévét néz, zenét hallgat, keresztrejtvényt fejt és szívesen kártyázik is, a lakásból azonban már
ritkán megy ki. Úgy gondolja, a hosszú élet titka a tevékeny életmód,
és a szerető család is meghosszabbítja az életet. Persze a dohányzást és az
alkoholt kerülni kell. Vilma nénit örömmel tölti el, hogy a család egyre
népesebb, hiszen két fia, négy unokája és hat dédunokája is van már,
sőt, a hetedik is úton van. Így az ünnepeltnek minden oka megvan az
elégedettségre. Legyen így a jövőben is, Isten éltesse még nagyon sokáig!

János bácsi ezután 24 évig Keszthelyen élt.
Ott talált rá második feleségére is, de sajnos

2012-ben őt is elvesztette. Az ünnepelt negyven évig dolgozott a Goldberger textilgyárban,
ahol végigjárta a szamárlétrát a segédtől az
üzemvezetőig, onnan vonult nyugdíjba is.
János bácsinak két unokája és egy dédunokája van, akikkel kártyázhat, vagy akik
elkészítik neki kedvenc ételét, a grillcsirkét. Napjait keresztrejtvény-fejtéssel, tévénézéssel teszi színesebbé, de szívesen segít
a konyhában, ha krumplit vagy zöldséget
kell tisztítani. Kevés gyógyszert szed, a
hosszú élet titka pedig szerinte a mozgás,
a sport és a tevékeny élet. Isten éltesse még
nagyon sokáig!

» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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A száz éves községháza – 2. rész
Folytatjuk az idén 100
éves
rákosszentmihályi
épület, az egykori községháza, mai Kölcsey Ferenc
Általános Iskola építéstörténetének összefoglalását.

Az 1911. június végén tartott képviselőtestületi ülésen hosszas vita után elhatározták, hogy emeletes községházát fognak építeni, üzlethelyiségekkel, hogy az épület
„önmagát fizesse ki”. Döntöttek, hogy a tervekre pályázatot írnak ki. Az ügyek
továbbvitelére bizottságot alakítottak, melyben Hauser bírón és Krenedits főjegyzőn kívül Schwarzl József, Kneif Endre, Hundeshagen Károly, Pálfi János, Schwertig
Antal, Gyibák Endre, Lippe Ödön, Cserjési Károly, Wayand Károly és Balázsovich
Zoltán vettek részt.

Ekkortól Krenedits szinte minden erejét a
szentmihályi erők egyesítésébe, mindenekelőtt a Községi Nagykaszinó létrehozásába
fektette, ami azt jelentette, hogy az építendő
községháza jobboldali szárnyába kaszinót
tervezett kialakítani, nagyméretű előadóteremmel, biliárd és kártyaszobával, valamint mellettük egy
megfelelő kávéházzal. Ennek
útja a két intézmény, a Rákosszentmihályi és a Községi Kaszinó egyesítése volt. Munkájának eredményeként a nevezett
kaszinók 1914-re kimondták
az egyesülésüket, létrehozták a
Nagykaszinót és elhatározták a
tervezett községházán a szükséges termek hosszú távú bérletét.
1912. január elején összeült
a kiküldött bizottság, melyen
Krenedits főjegyző több mint
egy órán át ismertette az elképzeléseit a községháza kialakításáról. Helyszínként a piacteret nevezte meg. Javaslata
szerint a földszintet üzletek foglalnák el.
Egyik oldalon vendéglő a nagyteremmel, a
másikon pedig kávéház helyezkedne el. Az
emeleten lenne egy tanácsterem, a hivatali
helyiségekkel. Az udvari oldalon tűzoltószín,
istálló, őrszoba. A bizottság némi vita után
elfogadta Krenedits javaslatait és megbízta

Prokopp Endre építészt, hogy a részletes terveket és a költségvetést sürgősen készítse el.
Négy nap múlva, január 19-én a bizottság javaslatát a képviselőtestület is vita nélkül elfogadta. A sürgősségre való tekintettel
eltekintettek a tervpályázat kiírásától, és

Prokopp Endre építészt bízták meg a tervezéssel és a költségvetés elkészítésével.
A képviselőtestület 1912. április 18-án elfogadta az építkezés 178 362 koronás költségvetését és a felveendő kölcsönösszegre 200 000
koronát irányoztak elő. Meghatározták, hogy
az épületben kiadandó helyiségek évi bére
11700 korona lesz és a kölcsöntőke 5,3 százalékos amortizációja és a fenntartás a tűzbiz-

A térkép, amióta eszünket tudjuk, létezik, csak a
hordozója változik. Legyen az barlangok fala, sumér
agyagtábla, egyiptomi papirusz, papír, vagy vászon,
magán cipeli az emberiség történelmének egy-egy darabkáját, a valahonnan valahova vezető utat, a vágyat,
hogy madárként lebegve felülről, egészében is láthassuk a tájat, amit jól ismerünk, vagy most szeretnénk
felfedezni.
A felfedezés örömét tehát a jól ismert, saját tájon is
érezhetjük, főleg, ha a történelem homályából derengő térképeket vizsgáljuk.
Lantos Antal helytörténész 2001 óta kutatja a kerület és az elődtelepülések térképeit, 2003-ban Fabó
Beáta, Holló Szilvia, Tóth Miklós főépítész és Szabó
Géza, a Maconkai Orosz László Galéria tulajdonosa
és felesége, Anikó segítségével kiállítást is rendezett

tosítással együtt pedig 11600 korona legyen.
Ezután közel két év telt el, mire a község
a vármegyétől megkapta az engedélyt a hitel felvételére és az építkezés megkezdésére.
1914. március 4-én igen szoros, 18:15 arányú
szavazással döntöttek a kivitelezési pályázat
kiírásáról, amit azonnal meg is
tettek.
A pályázat eredményéről április 18-án szavazott a testület.
23:3 arányban Szabó József
építőmester 151 922 koronás fővállalkozói ajánlatát fogadták el.
Egyes részfeladatokra a Vasgerendákat szállító RT-ét, Matyók
Aladárt, Wellisch Arnoldot és a
Major és Oláh cég ajánlatát fogadták el. A műszaki vezetéssel
és felügyelettel Prokopp Endre
építészt bízták meg.
Már az építés időszakában
bérleti szerződést kötöttek a
postával, 10 évre, évi 1600 korona értékben.
Ezt már csak azért is megemlítem, mert a Bizalom (ma Krenedits Sándor) utca lakói 1915
tavaszán sokat panaszkodtak, hogy az utcájukat hónapokon át használhatatlanná tették
a postai kábelek fektetésével.
Folytatjuk.
» Lantos Antal

a közvetve történelemre is utaló térképekből.
Idén ebből az anyagból válogatva és azt kibővítve, igazi történelemkönyvet írt. Hosszú
évek fáradságos munkájával gyűjtötte össze a
könyv és a könyv bemutatóján megnyitandó
kiállítás anyagát, levéltárakban, könyvtárakban keresve a számára kedves közvetlen szülőföld történelmét sűrítve ábrázoló térképeket. A
könyvbemutató – kiállítás-megnyitó december
7-én, hétfőn 18 órakor lesz a Corvin Művelődési Ház Harmónia-termében. A hétfői időpont
ellenére érdemes ott lenni az ünnepen, az exkluzív kiállítású, nagyfelbontású CD melléklettel
ellátott – a térkép lelke az apró részletekben rejlik – könyv a helyszínen 20 %-os árengedmén�nyel kapható. Gyönyörű karácsonyi ajándék!
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Kertvárosi
képriport

»

„Ne kérdezd tőlem, mit – miért fotózok – s fotóztam. De azt sem, honnan
jöttem, s merre tartok. Csak nézd meg
jól a képeim! – a választ megkapod.”
Pádár Sándor

Széman Richárd legújabb könyvét, a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek
sorozat 39. darabját november 5-én mutatták be az Erzsébetligeti Színházban. Aki szereti a múltat és a régi időket idéző fotográfiákat, bizonyára sokat fogja lapozgatni a Képes híradás Budapest pereméről című kötetet.

Kovács Péter polgármester, a kerületi helytörténeti kiadványok legfőbb támogatója azt
emelte ki, hogy a szerző a szó legnemesebb
értelmében mániákus, a fotók megszállottja.
Ennek megfelelően bármerre jár, mindenhol
észreveszi azokat a képeket, amelyek a múltunkról vallanak. Széman Richárd műve tehát
minden nemzedéknek érdekes lehet, hiszen az
idősebbek még ismerősök arcára vagy gyermekkoruk helyszíneire is rábukkanhatnak a
kötetet lapozgatva, és az olvasással köztudottan hadilábon álló fiatalság is élvezettel forgathatja a kiadványt, hiszen sokkal több benne a
kép, mint a szöveg.

Nem csoda, hogy Saly Noémi szintén nagy
lelkesedéssel méltatta az összegyűjtött fotókat.
Az irodalom- és Budapest-történész, a budapesti kávéházak történetének feldolgozója különösen a kerület és elődtelepüléseinek üzleteit, boltjait megörökítő fejezetet tanulmányozta
nagy figyelemmel. Ezek ugyanis – akárcsak a
kávéházak – rendkívül gazdag emlékanyagot
őriznek a XX. század társadalmáról: építészetről, ruha- és hajviseletről, a kor reklámhordozóinak, a míves cégtábláknak stílusáról, és a
képeken mosolygó hölgyekről, illetve az erőt
sugárzó urakról. De hasonló elismeréssel szólt
a képeslapokat, a családi emléktárakban megőrzött igazolványokat és a régi temető sírjain
fellelhető porcelánképeket bemutató fejezetekről is. Végül külön köszönetet mondott a
Kertváros vezetésének azért, hogy folyamatosan biztosítja a pénzügyi hátteret a helytör-

ténet ilyen szakszerű feldolgozásához és megörökítéséhez, mert ez nem minden fővárosi
kerületre jellemző.
A könyvbemutatót Szabó Réka Zsuzsanna,
a XVI. Kerületi Újság főszerkesztője vezette, a
beszédek elhangzása között felcsendülő kellemes dallamokról Tomhauser Noémi gordonkaművész, Ágoston Géza zongoraművész és
Lakatos Jenő trombitaművész, a Rácz Aladár
Zeneiskola pedagógusai, valamint Pordán Domonkos csellós növendék gondoskodott.
A Képes híradás Budapest pereméről kapható
a Helytörténeti a Gyűjteményben (Veres Péter út
157. Tel.: 401-0866), az Erzsébetligeti Színház
pénztárában (tel.: 401-3060), a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár Veres Péter úti és Rákosi úti kirendeltségeiben és a Polgármesteri Hivatalban
(1163 Havashalom utca 43. Tel.: 401-1400).
» Mészáros Tibor

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

C SALÁ D I

November 28. szombat 10:30

és hordozóeszközök kölcsönzése, hordozási
tanácsadás.
3 éves korig ajánljuk.

ZENE

Interaktív diafilmvetítés és kézműves foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat közreműködésével.
3-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 1200 Ft (1 felnőtt+1 gyerek)
2000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
November 29. vasárnap 10:30

Kiskarácsony, nagykarácsony
A Kolompos együttes Karácsony-váró koncertje az adventi készülődés jegyében.
2-8 éves korig ajánljuk!
Jegyár: 1200 Ft, családi: 3900 Ft (2 felnőtt+2
gyerek)
December 2. szerda 10:30

Ligeti Baba Klub
Kötetlen beszélgetés Mikulásváró hangulatban. Gyermekneveléssel kapcsolatos könyvek

December 4. péntek 20:00

Házibuli a Gemini zenekarral
Előzetes
asztalfoglalás a 401-3060-as telefonszámon
és
a
recepcio@kulturliget.hu
e-mail címen.
Jegyár: 1500 Ft

SZ ÍNHÁZ

December 6. vasárnap 18:00

Bolha a fülbe
A Fogi-Bulvár Színház előadása
Egy rossz helyre tévedt levél, egy kétes eredetű amerikai nadrágtartó, egy váratlanul
impotenssé váló férj félelmetes bonyodalmak
okozói lehetnek. Szerelem, hűtlenség, látszat,
csapda és félreértés: mindez népszerű művé-

szekkel egy fergeteges komédiában.
Főbb szerepekben: Cseke Katinka, Harsányi
Gábor, Beleznay Endre, Csengeri Attila,
Várkonyi András
Jegyár: 2100 Ft, 2600 Ft

EZ+AZ

November 29. vasárnap 15:00

Novellapályázat 2015
Az Aposztróf Kiadó és az Erzsébetligeti Színház közös novellapályázatának ünnepélyes
eredményhirdetése, valamint a novellákból
készült kötet bemutatója.
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Ötödik alkalommal rendezte meg a Kertvárosi
»
SE és a Budapesti Röplabda Szövetség (BRSZ)
a XVI. kerület szupermini felkészülési tornáját

Szupermini
röplabdások
a nagypályán

»

A Jó Szívért Közhasznú Egyesület tagjai közel 20 éve röplabdáznak azért, hogy óvják
egészségüket. Egy edzés alkalmával azonban egyik sporttársuk
épp a pályán esett össze, életét
pedig már nem tudták megmenteni. Akkor kezdtek el gyűjteni egy
defibrillátorra, amit november 11én adtak át a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában, ahol
a Kölcsey mellett az edzéseiket
tartják. Az eseményen részt vett
Kovács Péter polgármester is.

Osvald Péter, az Egyesület vezetője elmondta: a
A most felszerelt defibrillátor mindössze 2-3
tagok – akik életkora 24 és 80 év között van –
kilogramm súlyú, vagyis egy diák is elbírja, sőt
kétharmada küzd valamilyen szív- és érrendszeri
kezelni is tudja, hiszen bekapcsolás után minden
betegséggel, a többiek pedig prevenciós jelleggel
utasítás magyar nyelven hangzik el.
sportolnak. Mivel az iskolába számtalan gyerek
jár, ezért gondoltak arra, hogy ott helyezzék el a
készüléket, amely a kicsik újraélesztésére is alkalmas tappancsokkal együtt összesen 550 ezer forintba került. Ennek
egyharmadát egy kecskeméti környezetvédelmi cég finanszírozta, a
többit pedig a röplabdások adták össze az elmúlt évek folyamán.
Dudás Attila igazgató hangsúlyozta: örömmel vettek részt a kezdeményezésben, és vállalták a gyerek-elektródák kifizetését. Emellett
bíznak abban, hogy minél több kerületi intézmény csatlakozik majd
azok köréhez, ahol vészhelyzetben hasonló készülékkel segíthetnek,
bár azt is remélik, hogy ezekre egyáltalán nem lesz szükség.
» Piros Cecil

án

A jószívűség eredménye

ló

első mérkőzésük, de megéri, mert idén már van
olyan játékosunk, aki tőlünk igazolt a serdülők
csapatába. Eredményeket is inkább csak ott érdemes elvárni, az ilyen tornákon inkább az a cél,
hogy jól érezzék magukat a résztvevők, és megismerkedjenek a versenyek világával – hangsúlyozta
László Éva, a Kertvárosi SE csapatának edzője.
Ennek megfelelően a jókedvű csapatok kiegyensúlyozott meccseket játszottak egymás ellen, a kerület ifjú röplabdásai pedig nem maradtak alul a megmérettetésen, mivel a Kertvárosi
SE A csapata nyerte a tornát, B csapatunk pedig
bronzérmes lett.
» VAN

aj

– A kifeszített hálóra nézve én is félve lépnék a
pályára – mondta Szász József alpolgármester
megnyitójában, amikor végignézett a 2005-ben
és azután született játékosokon.
A kis sportolók között volt olyan, aki csak a háló
alját súrolta a fejével, de a szupermini röplabda szabályaiban a magasság nem okozhat gondot. Idén hat
csapat mérettette meg magát: a házigazdákon kívül
a Rumkil Vasas és Lőrincz 2000 SE indított két-két
együttest. A tavalyihoz képest kevesebb indulónak köszönhetően viszont több idő jutott a játékra, így a gyerekek és szurkoló szüleik is jobban élvezték a tornát.
– Nem a győzelem a fontos, hanem az, hogy megszeressék a játékot. Sokan vannak, akiknek ez az

november 7-én a Sashalmi Közösségi Teremben.
Idén három klub A és B csoportja mérte össze
tudását a nagyok hálója alatt, és a nézők között szurkolt nekik Szász József alpolgármester,
Hóbor Béla világhírű röplabda-játékvezető, valamint a kicsik edzői, Kastner Veronika százhuszonháromszoros válogatott játékos és László Éva, a
BRSZ elnökségi tagja is.

Cinkotáért
Közhasznú
Egyesület

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

CINKOTAI ESTÉK
November 27. péntek,
18.00 óra
Helyszín:
Cinkotai Kultúrház
(Vidámvásár utca 72.)
Monspart Sarolta
tájfutó világbajnok, az
Országos Egészségfejlesztési
Intézet munkatársa,
a Nemzeti Szabadidősport Szövetség elnöke
tart előadást.

A belépés ingyenes,
de előzetes jelentkezés
szükséges.
Érdeklődni
Dernovics Mihálynál lehet
a 06-20/9763-874-es
telefonszámon.

2015. november 18.

«

spo rt❘ 15

Kocka és Rongylábú, vagyis Kubala László, Kocsis Sándor
»talánKuksi,
és Czibor Zoltán. Három futball-legenda, akikre mások mellett
szintén illik a mondás: senki sem lehet próféta a saját hazájá-

ban. Mindhárman Magyarországtól távol, a Barcelona csapatában
értek pályájuk csúcsára, miközben mindvégig segítették egymást.
A róluk szóló filmet – amit a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör ötlete
alapján, az Önkormányzat támogatásával, teltház előtt vetítettek
az Erzsébetligeti Színházban november 3-án – Kocsis Tibor Balázs
Béla-díjas operatőr rendezőként jegyzi. A kerületi klubok kis focistái mellett számtalan felnőtt is helyet foglalt a széksorokban, és
minden bizonnyal többen voltak azok is, akik könnyek között azonosultak azzal, mit jelentett az 1950-es évek példaképeinek megküzdeni a honvággyal.

Kubala László Budapesten született szlovák és magát. Érzékeny lelkületét mutatja az
magyar származású szülők gyermekeként. En- is, hogy mennyire küzdött a honvág�nek köszönhetően játszhatott a csehszlovák és gyal, ezért haza is látogatott, de mivel
a magyar válogatottban is. A futball a vérében folyamatosan a hatalom bosszújától
volt, 11 évesen már nála jóval idősebbekkel fo- rettegett, így állandóan halálfélelme
cizott együtt. A magyarországi 1945-ös kom- volt. Miután érszűkület miatt le kellett vágni
munista hatalomátvétel után csempészek segít- az egyik lábfejét, depressziós lett, sőt, leukémiségével Olaszországba szökött, ezért az MLSZ át és gyomorrákot is diagnosztizáltak nála, bár
a FIFA-nál 2,5 évre eltiltatta. Ő azonban az ott állítólag ő erről nem tudott. Még 50 éves sem
élő magyarokból csapatot szervezett, amely fel- volt, amikor máig tisztázatlan körülmények
készülési meccsen megverte otthonában a Real között kizuhant egy barcelonai kórház negyeMadridot, az Espanyolt és a spanyol válogatot- dik emeletéről. Emléke és tehetsége azonban
tat is. Mivel ezt az FC Barcelona megfigyelői tovább él, hiszen unokája a Barca utánpótlásis látták, így szerződést ajánlottak neki, amit csapatának edzőjeként dolgozik.
el is fogadott, és 1963-ig ott játszott. Miatta
Czibor Zoltán 19 évesen még mozdonyvezeépítették fel a 100 ezer szurkoló befogadására tőként dolgozott, miközben két bátyjával focialkalmas új stadiont, a Camp Nout, 1999-ben zott a MÁV egyik harmadosztályú csapatában.
pedig a klub történetének legjobb játékosává Specialitása az volt, hogy balszélsőként jobb
választották. Aktív sportolói pályafutásának lábbal vezette a labdát, ezzel pedig rendszerebefejezése után játékosmenedzser, majd edző sen összezavarta az ellenfél játékosait. Ő is a
lett, a spanyol nemzeti gárdát irányítva részt Ferencvárosban kezdte, de hatalmi nyomásra
vett Eb-n és vb-n is,
1992-ben pedig olimA három futball-legendáról szóló filmet
piai aranyérmet szerezteltház előtt vetítették az Erzsébetligeti
tek. Talán nem véletSzínházban november 3-án.
len, hogy a Camp Nou
központi helyén is az ő
kétméteres szobra fogadja a látogatókat.
Kocsis Sándor tizenhét évesen már a Fradi csatára volt, majd a
1950-ben a Budapesti Honvédhoz kellett
igazolnia, mert a kommunista vezetésnek az
volt a kedvenc csapata.
Ott találkozott Puskás
Ferenccel és Bozsik Józseffel, 1952-ben pedig
együtt győztek az olimpián az Aranycsapat tag- végül neki is a Honvédban kellett játszania.
jaként. Csatárként része volt az 1953-as angliai Tagja volt az 1952-es olimpiai győztes, majd
6:3-as győzelemben, az 1954-es vb-n pedig 11 az 1954-es vb-ezüstérmes magyar válogatottgólt rúgott, és gólkirály lett. Az 1956-os for- nak. Megvádolták azzal, hogy ügynökként fő
radalom kitörésének napján utazott külföldre feladata Puskás megfigyelése volt, akit americsapatával, és többek között ő sem tért haza. kai kémnek tartott az akkori hatalom, Czibor
Egy ideig Svájcban játszott, majd ő is az FC „jelentéseiben” azonban semmi konkrétumot
Barcelonához szerződött, 1966-os búcsúmec�- nem találtak. 1956-ban részt akart venni a
csén pedig fia visszaemlékezése alapján elsírta forradalomban, de csapattársai nem engedték,

hiszen épp aznap utaztak külföldre, ahonnan
már ő sem tért haza. Először az olaszországi
AS Roma-hoz igazolt, de őt is eltiltották, így
végül Kubala segítségével Czibor is a Barcelonában kötött ki, 1961-ben pedig Kocsissal
együtt mindhárman a spanyol csapat csatársorát erősítették. A tragédiák sajnos, őt sem
kerülték el: fia hatéves volt, amikor beszorult
a liftbe, ami levágta az egyik lábát, feleségétől
elvált, Kék Duna elnevezésű vendéglőjét pedig bezárta Barcelonában. A három legenda
közül ő volt az egyetlen, aki a rendszerváltás
után hazatért.
Kovács Péter polgármester mellett a vetítésen
jelen volt többek között Horváth János, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Ancsin László jegyző, dr. Jakabházyné
Mező Mária, a Magyar
Olimpiai Akadémia főtitkára, valamint Géczi István
és Szendrei József egykori
futballista is. A kerület vezetője kiemelte, hogy azért
időzítették november 3-ra
a vetítés időpontját, hogy
ezzel is tisztelegjenek az
1956-os forradalom hőseinek emléke előtt.
Arcok, sorsok, családi
visszaemlékezések és egy
fájdalmas korrajz az 1950es és 1960-as évek Magyarországáról. Kocsis Tibor
filmje erről szól, vagyis
futballtörténelem, de nem
csak focirajongóknak, amit
azért is érdemes megnézni, mivel a szereplőknek kertvárosi kötődése is van, ugyanis Csóka
Józsefnél – az egykor Mátyásföldön élő, majd
Andorrába emigrált labdarúgónál – többször
vendégeskedtek korábbi csapattársai: Kuksi,
Rongylábú és Puskás Öcsi. Sőt, a hírek szerint
Kubala rokonai is a XVI. kerületben élnek.
» Piros Cecil
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KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola

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

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

December 1., kedd 18.00 óra
Helyszín: Veres Péter u. 27., emeleti nagyterem.
Napirend: táplálékkiegészítők: zsírsavak, növényi készítmények.
A hónap gyógynövényei a ligetszépe és a majoranna.
Karácsonyi várakozás, az ember szellemi világa.

Közösségi Kert a Zsemlékes úton

Szeretne kertészkedni, a családnak egészséges zöldségeket
és fűszernövényeket termelni, de nincs hol?
Néhány szabad 50 négyzetméteres parcellánkra szívesen fogadunk új kerttagokat a XVI. kerületi lakosok köréből.
Felvilágosítás, jelentkezés: Bányi Gyuláné
KALOT Közösségi Kert vezetőnél telefonon: 409-1208
vagy e-mailben: banyigy@t-online.hu.
Ingatlan
Csömörön 2172 nm-es szántó 1,4 M Ft-ért
eladó. 409-2240
Eladó Kunszentmiklóson családi ház (tetőtér
beépítve) + garázs, 14,5M Ft. 30-385-9965
4 lakásos társasház építésére alkalmas
1137nm-es telken lévő, azonnal költözhető
3 szobás ház eladó, XV.kerület Rákospalotán. 28M Ft-ért. 30-231-2667
Kiadó albérletet keresek min. 3 szoba hos�szútávra December 1.-i költözéssel. 20-9187317; 405-6484
Nagytarcsa határában 12000nm szántó eladó. 70-286-3716
Eladó a XV. ker. Szerencs utcánál 1100nmes építési telek, családi házzal. 3 lakásos társasház építésére is alkalmas. 29,8M Ft-ért.
30-330-0101

Használt franciaágy ingyen elvihető. 4070045
Eladó 1 gázpalack és 2 db 25l-es műanyag
üvegballon. 30-262-6207
Eladó 2 db 35l-es műanyag bevonatú üvegballon és 9 db 35l-es zárható tetejű műanyag hordó. 30-262-6207
Whirpool beépített konyhagépek együtt
190E Ft-ért; gyerekruhák (0-1 évig) 50db/
10E Ft eladók. 405-6484; 20-918-7317
Teljesen új “gazdálkodj okosan” társasjáték eladó 3E Ft-ért. 70-945-1705;
kaptalanfured@yahoo.co.uk
Jó állapotú , működő képes Singer varrógép
eladó 25E Ft-ért. 70-945-1705
Műanyag bevonatos drótháló 30-60 cm magas különböző méretekben, 30l-es műanyag
hordó eladók. 30-180-2370

Kehidakustánban, a termál fürdővel szemben 42nm-es erkélyes lakás eladó. 400-0440;
70-299-3400

Önkormányzati lakást vásárolnék emeletit
35nm-ig vagy öröklakásomat cserélném értékkülönbözettel önkorményzatira. 20-327-7398

Cinkotán a Szilas patak mellett 5201nm-es
szántó eladó. 400-0440, 70-299-3400

Eladó használt parapets fég gázkonvektor és
Junker antic varrógép. 405-1842

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

11,5 kg-os propán-bután gázpalack 5E Ftért eladó. 20-927-0125

Eladó Újpalotán, egy 55nm-es, 2+1 fél
szobás, erkélyes 2. emeleti panellakás. I.ár.:
12,9M Ft. 30-887-7851
Vegyes
2 db. fehér színű ifjúsági íróasztal /felnöttek
részre is megfelelő/ - külön, külön is - olcsón eladó. 70-331-5454
Oda-költöznék hasonló életkorú személyhez kölcsönös biztonságra. 68 éves, gyermektelen nő. 30-397-1318
Kis termetű, aktív kan kutya elhunyt gazdája miatt szerető gazdit keres. 30-397-1318

Eladó 1db fekete dohányzó asztal, 1db vasalószék állítható üléssel, 4db 206-os Peugeot
lemezfelni. 30-451-5582
Thália csomagtartó eladó 10E Ft. 30-946-0018
Asztalosműhely kombinált gépei teljes felszereléssel, szerszámokkal eladó. 403-0524
Eladó franciaágy takaró, blúzok, vasalódeszka, tologatós szőnyegseprű, gyógylámpa.
70-284-5397
20 W-os armatúra 1800 Ft, Vodafon 252-es
telefon 2800 Ft, kerti szerszámok, mosógépmotor, fém mosóteknő, 1 és 2 l-es alu
szódásszifon. 409-2240
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A MoLaRi következő ellenőrzése
december 7-én 11.00 órakor lesz
a Csökkentett üzemű (morgató) próba jelzéssel.
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XVI. Kerületi Vöröskereszt

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

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

SZOCIÁLIS VÁSÁR
November 26., csütörtök 10.00-13.00 óráig

KÍNÁLATUNK: ÚJ ÉS JÓ MINŐSÉGŰ HASZNÁLT
FÉRFI, NŐI, GYERMEKRUHA, CIPŐ, JÁTÉK.
Helyszín: Veres Péter út 27. Sok szeretettel várjuk vásárlóinkat!
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-mail-ben vagy sms-ben a munka elvégzésének
pontos időpontjáról, amit a társaság 3 nappal a vizsgálat előtt sms-ben
megerősít.
A FŐKÉTÜSZ decemberben az alábbi közterületeken tervezi az ellenőrzést:
XVI. kerület – 1. Körzet: Kalitka utca, Linda tér, Margit utca, Molnár István
sétány, Sasvár utca, Tölgyfa utca, Főhadnagy utca, Thorma János utca, Grúz
utca, Lipót utca, Batthyány Ilona utca, Szabadföld út, Ostoros út, Szlovák út
XVI. kerület – 2. Körzet: Istráng utca, Vadruca utca, Kajszi utca, Gödölye utca,
Szög utca, Cékla utca, Csűr utca, Kendermag utca, Mazsola utca, Fácánkert
utca, Rimaszombat utca, Muzsika utca, Besztercebányai utca, Ágota utca,
Árpádföldi tér, Asztag utca.

ASZTALOS vállal: meglévő ajtók, ablakok javítását, cseréjét,
kocsi beállók, teraszok, kerítések
stb. építését. 30-265-9477
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
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
Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rándulások kezelésére hatékony módszer a CSONTKOVÁCSOLÁS.
Gerincterápia, masszázs, nyirokmasszás, talpreflexológia. 70-3475077. Akár otthonában is.
KŐMŰVESMUNKÁK, BURKOLÁS, festés, szigetelés, kémény,
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújításig. Díjtalan kiszállás. 10 % kedvezmény! 406-4095, 30-734-0411
Régi és új könyveket, teljes
könyvtárakat, papír régiségeket,
DVD-ket, hanglemezeket, CDket készpénzért vásárolunk. 2663277, 20-922-0001

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a
nemzetközi és hazai nyelvvizsgáig. Érettségire felkészítés profi
nyelvtanárral, nagy gyakorlattal.
20-596-4600; 405-2950
DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZFŰTÉSSZERELÉS. 402-4330,
20-491-5089
Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új munkákat és felújítást is
vállal. 409-2069, 20-510-0013

Szakképzett kertészek vállalnak
FAKIVÁGÁST elszállítással is,
anyagi felelősséggel. KERTÉPÍTÉS, rendezés, füvesítés, gyepszőnyegezés, sövénnyírás, bozótirtás,
térkövezés megbízhatóan, profi
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FALBONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERŰ, GÉPI TISZTÍTÁS.
FÁBIÁN ISTVÁN 20-317-0843
Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügyintézéssel, fürdőszobák felújítása,
javítások garanciával. 30-251-4931
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LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS, MINDEN MUNKA EGY
KÉZBEN. ÁCS, KŐMŰVES,
FESTŐ, BURKOLÓ, VÍZSZERELŐ, STB. 30-479-2776

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

OKJ-s dajka, pedagógiai- és
gyógypedagógiai segítő szakképzés, felkészítés. 30-2691061, www.kaszaszakkepzes.hu,
E-000766/2014
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, kapuk,
kerítések készítése. Egyéb lakatosmunkák. 30-299-1211

GÁBOR
ESZMERALDA
MŰGYÜJTŐNŐ! Kiemelt áron
vásárol készpénzért festményeket,
bútorokat, órákat, ezüsttárgyakat,
aranyékszereket, porcelánokat.
Herendit, Kovács Margit, ingyenes kiszállás, értékbecslés. 7891693; 30-3827020

Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere
garanciával. Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán 70-519-2470;
szerviz@szerviz.info
Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő
munkákat vállalok garanciával.
Bádogos műhelyemben legyártásokat is vállalunk 100 cm-es gépeken. 405-5184, 30-931-3927
Villanyszerelés,
hibakezelés,
villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása, cseréje. Rácz Mihály,
30-296-5590; 260-7090

Szőnyeg- és kárpittisztító gép bérlés 5E Ft/nap. Ingyenes kiszállással. 30-564-0898
Középkorú nő takarítást, bevásárlást vállal. 70-532-8197
Tisztelet, türelem, szakértelem,
empátia - ezek jegyében idősgondozást vállalok maximális megbízhatósággal. 20-313-8242
Gondoskodásomat, segítségnyújtásomat felajánlom idős embereknek, akár eltartási szerződéssel.
Fiatal gyógy masszőr. 30-4913070
PÓLUS CENTERBEN 2000
óta működő ingatlaniroda 2
értékesítő munkatársat keres. 30-70-945-5225; polus@
smartingatlan.hu
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