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»A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épülete 100 évvel ezelőtt 
Rákosszentmihály községháza volt, ma pedig egyik megha-

tározó oktatási intézménye. Több mint 60 éve tanítják itt a diá-
kokat, most azonban az Önkormányzat Egy iskola – egy óvoda 
felújítási programjának köszönhetően gyakorlatilag egy vado-
natúj oktatási intézményt kaptak az idejárók karácsonyra. A 
beruházás – amelynek keretében megújult a Hősök tere és a 
környező utcák is – összesen 676 millió forintba került.

Áldott, boldog karácsonyt, 
egészségben és sikerekben gazdag új évet kíván 

a XVI. Kerületi Önkormányzat nevében 
Kovács Péter polgármester!

Újjászületett iskola

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás a címlapról.
Az eseményen részt vett többek 
között Szatmáry Kristóf ország-
gyűlési képviselő, Kovács Péter 
polgármester, dr. Csomor Ervin 
és Szász József alpolgármester, 
Abonyi János, Antalóczy Csaba, 
Ács Anikó, Dobre Dániel, Hor-
váth János, Mizsei László, dr. 
Sebők László, Szatmáry László, 
Vajda Zoltán és Varga Ilona ön-
kormányzati képviselő, Ancsin 
László jegyző, Kovács Katalin, 
a KLIK Budapesti XVI. Tanker-
ületének igazgatója, sőt, az egy-
kori építőmester, Szabó József 
dédunokája is. A házigazda Szántó Dávid, a kerü-
letben élő sportriporter volt, akinek gyermekei az 
iskola padjait koptatják több mint 400 társukkal 
együtt.

Kovács Péter köszöntőjében elmondta: Rákosszent-
mihály egykori központját újította most meg az Ön-
kormányzat az iskolával, a Hősök terével és a környe-
ző utcákkal együtt, amelyre a 2015-ös fejlesztési keret 
15 százalékát költötték. A polgármester – miután 
megköszönte a parkfelújítást kivitelező cégek (Tün-
dérkert Kft. és Penta Kft.) munkáját – hangsúlyozta: 
sokan lebeszélték arról, hogy egy ekkora volumenű 
felújítást egy ütemben hajtsanak végre, a Kerületfej-
lesztési és Üzemeltetési, valamint a Környezetvédel-
mi Iroda munkatársainak érdeméből azonban sike-
rült ezt az álmot megvalósítani. Az Önkormányzat 
ugyanis szerette volna a Hősök terét egy közösségi találkozóponttá tenni. Ez 
pedig megegyezett a lakók elképzelésével, hiszen már a beruházás befejezése 
előtt is örömmel használták a többi között a kültéri erősítő eszközöket is. Az 
új parkolók kialakításával ugyanakkor a kerékpárosokat védik, ezért lehet több 
helyen csak tolatva beállni. 

A nemzetiszínű szalag átvágása előtt Hernád Sándor katolikus diakónus, 
valamint Börönte Márta evangélikus és Kertész Péterné református lelkész 
áldotta meg az épületet. 

Az iskola aulájában Szatmáry László, a körzet önkormányzati képviselője 
elmondta: ő hívta fel a polgármester figyelmét arra, hogy a jubileum alkal-
mából újítsák fel az épületet, amely Krenedits Sándor indítványának kö-
szönhetően jöhetett létre 100 évvel ezelőtt. Az akkori képviselő-testületet 
ábrázoló kép, valamint a kivitelezés emléktáblájának leleplezése után min-

denki átvonult az új tornaterembe, ahol az iskola Picinke kórusa énekelt, 
majd az intézmény tehetséges diákjai zenéltek, táncoltak, tornabemutatót 
tartottak és verset mondtak.

Dobre Lajos igazgató köszöntőjében kiemelte: egy évszázaddal ezelőtt Rá-
kosszentmihály vezetősége a puskaporos időkben is mert nagyot álmodni, 

ezért hozták létre az új községházát (ahol egyébként kaszinó, klubszobák és 
házasságkötő terem is volt). Ebben az épületben működött az 1950-es éve-
kig az önálló település jegyzői hivatala és képviselő-testülete, majd átvette 
a helyüket az iskola, amely 1992 óta viseli Kölcsey Ferenc nevét. Az intéz-
ményvezető hangsúlyozta: nekik is volt egy álmuk, amely a felújítással és a 
bővítéssel megvalósult. Végül megköszönte mindazok segítségét, akik ehhez 
bármilyen módon hozzájárultak.

Szatmáry Kristóf szerint azért különleges ez az iskolaavató, mert 1950-ben 
egy felsőbb határozat alapján hozták létre szeretett Kertvárosunkat, amely öt 
részből áll. Ezért sokszor felmerül a kérdés, hogy hol van a központja, hiszen 
attól függően, hogy valaki honnan származik, vallja, hogy az Árpádföldön, 
Cinkotán, Mátyásföldön, Rákosszentmihályon vagy Sashalmon található. 
Most azonban egy régi-új szimbóluma lett a XVI. kerületnek: egy iskola, amely 
elhivatott tanáraival értéket és tudást szeretne átadni a fiataloknak, ezáltal pe-

dig kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő között. A honatya arra kérte 
a diákokat, hogy ennek megfelelően tanuljanak és viselkedjenek.  

Kovács Péter az új tornateremben mondott beszédében az össze-
fogás ünnepének nevezte az eseményt, amely által megvalósulha-
tott az iskola – amely sportsikereiről és az ének-zenei versenyeken 
elért kiváló helyezéseiről nevezetes – felújítása. Szerinte Szatmáry 
László ösztönzése, valamint a Benczúr és Partner Kft. építésze-
ti szakértelme nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szigorú építési 
szabályoknak is megfeleljen az épület, legyen elég zöldfelület, amit 
egy zöldtetővel oldottak meg, létrehozzanak egy új tornatermet és 
hét új tantermet, a Galiba Színház önállóan működhessen az alag-
sorban lévő helyiségben, és legyen az intézménynek egy megfelelő 
méretű ebédlője, illetve egy olyan zsibongója, ahol összejöhetnek 
a diákok, a pedagógusok és a szülők, hogy ünnepségeket tartsa-
nak. Mindezeken felül természetesen Dobre Lajosra is szükség 
volt ahhoz, hogy például a gyerekhívó rendszert kialakítsák.

A kerület vezetője megköszönte a kivitelező JUKO Kft. és a 
Veresmester Kft., a hivatal munkatársai közül pedig Kaczur Ilo-

na Intézményfejlesztési irodavezető és kollégái munkáját, amivel hozzájárul-
tak az 555 millió forintból megvalósult épület-rekonstrukció lebonyolításá-
hoz, amely az Önkormányzat 25 éves fennállása óta a legnagyobb volumenű 
oktatási intézmény-felújítás volt, hiszen a cinkotai Batthyány Ilona Általá-
nos Iskolára három év alatt költöttek 444 millió forintot. A polgármester 
köszönetet mondott a szülők és a pedagógusok türelméért is, végül pedig 
megígérte, hogy jövőre az udvart is felújítják és egy liftet is kap az épület, 
amelyen igyekeztek helyreállítani a 100 évvel ezelőtti motívumokat.

Hogy a tornatermet is kipróbálják, Rákosszentmihály futballcsapatának, 
a RAFC-nak egyik utánpótlás együttese az Ikarus hasonló korú focistáit 
fogadta. A mérkőzésen Kassai Viktor világhírű játékvezető fújta a sípot, 
a küzdelemben az IKA diadalmaskodott 6:1-re. A felnőttek meccsén a 
Kertváros csapata a kivitelezők ellen küzdött, de nagy csatában alulmaradt  
6:2-re. A találkozót Vámos Tibor vezette.

» Sz. R. Zs.

ÖNKORMÁNYZAT

Újjászületett iskola

Szabó József dédunokája és 
Lantos Antal helytörténész az 

egykori képviselő-testületet 
ábrázoló tabló előtt
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Kedves 
      Olvasó!

Évekbe telik, amíg az ember felnőttként 
megérti a karácsony valódi lényegét. Ami-
kor ajándékba szeretet, hálát és odafigye-
lést adsz, nem előrecsomagoltan, akciósan 
kapható tusfürdőt, zoknit vagy papucsot,  
és téged sem a drága ékszer vagy egy 
műszaki cikk tesz boldoggá, hanem a ked-
vesed ölelése vagy a gyermeked őszinte 
mosolya. Jó érzés, hogy már nem szippant 
be a tömeg idegessége, és amíg a reggeli 
csendességben tisztára mosod a lelked, az 
ünnep is megszületik a szívedben. Munka-
társaim nevében áldott, békés, szeretet-
teljes karácsonyt kívánok minden kedves 
olvasónknak! „Szeretnék egy karácsonyt 
Szépet. Neked. Összebújva csendesen 
Mint két fázós gyerek. Nézném a gyertya-
fényt, Az ezer apró csillagot, Ahogy a fáról 
szertehullik, Szemedben tükröződve Még 
egyszer felragyog. Magamba szívnám az 
ünnep Fenyő illatát, szíved Legapróbb 
zúgában találnék Otthont, barátot, hazát. 
Csak egy nap békét akarok, Neked, ma-
gamnak, nekünk, Minden boldogtalannak 
ezen A földön, együtt velünk.” 

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.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

»Több mint 200 apróság örülhetett annak, hogy átadták a Mátyásföldi Fecs-
kefészek Óvoda Farkashalom utcai, felújított telephelyét december 8-án. Az 
ünnepségen – ahol a Ficánka csoport tagjai verses-táncos műsorral kedves-

kedtek a vendégeknek – részt vett többek között Kovács Péter polgármester, dr. 
Csomor Ervin és Szász József alpolgármester, Ács Anikó, dr. Környeiné Rátz Katalin 
és Kovács Raymund önkormányzati képviselő, Kovács Katalin, a KLIK Budapesti 
XVI. Tankerületének igazgatója, Hargitai György, Kaczur Ilona és Kovács Tibor mű-
szaki ellenőr, illetve dr. Ivicz Mihály a Gamesz, és Csillik Kristóf, a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet vezetője is. 

Illésné Schrott Ildikó óvodavezető elmondta: 
köszönet illeti a szülőket és a közösségi szol-
gálat keretében segítő diákokat, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a nyári munkakezdésre ki 
tudják üríteni az épületet. A rekonstrukció egy 
ideig a megfelelő ütemben haladt, a nevelési 
év szeptember eleji kezdésére a nagy kazánház 
megszüntetése, és az abból kialakítandó újabb 
tornaszoba mégsem készült el. Végül azonban 
minden a helyére került, ez pedig főként Szé-
kely Emese óvodavezető-helyettes és Csender 
Csaba karbantartó érdeme, akik hét-
végén is lehetővé tették a munkások-
nak a feladatok elvégzését. Ezek közé 
tartozott az az aszfaltút is, amelyen a 
kicsik most már biztonsággal moto-
rozhatnak és rollerezhetnek.

Az intézményvezető megköszön-
te azt is, hogy az Önkormányzat 
jóvoltából a 64 millió forintos be-
ruházás mellett plusz egymillió fo-
rintot költhettek kerti játékokra, a 
kerületgazdák pedig felújították az 
elhasználódott eszközöket, valamint 
elbontották az udvaron lévő, hasz-

nálaton kívüli medencét és a támfalat, 
illetve füvesítettek is.

Kovács Péter hangsúlyozta, hogy a mun-
kálatok befejezését főként az késleltette, 
hogy az új tornaszoba helyén egy vasbe-
ton kémény helyezkedett el, amit csak 
nagy nehézségek árán tudtak elbontani. 
A beruházás részleteivel kapcsolatban a 
polgármester elmondta: felújították a 
foglalkoztatók burkolatát és kicserélték 
annak az épületszárnynak a nyílászáróit, 
amelyen ezt még nem tették meg az el-
múlt években. Az elavult elektromos há-
lózatot teljeskörűen felújították, kifestet-
ték a helyiségeket, új kazánt szereltek be, 
valamint hőszigetelték a homlokzatot is. 

A kerület vezetője megígérte, hogy 
jövőre az Andócs utcánál új parkolókat ala-
kítanak ki, hogy ezzel is megkönnyítsék az 
óvodások szüleinek dolgát, akiknek nevében 
Ostorháziné Lázár Zsófia – akinek 25 évvel 
ezelőtt férje volt itt óvodás, most pedig kisfia 
és kislánya is a Farkashalom utcai intézménybe 
jár – mondott köszönetet az Önkormányzat-
nak a rekonstrukcióért, valamint az óvoda-
pedagógusoknak és a dajkáknak a szakszerű, 
gyermekszerető nevelésért. 

» Sz. R. Zs.

Karácsonyra minden 
a helyére került
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A cinkotai S. Sándorné és a Mátyásföldön 
élő M. György is azzal kapcsolatban kere-
sett meg bennünket, hogy szomszédjuk a 
vegyes tüzelésű kályhájában gumit, mű-
anyagot (italos flakon, zacskó, csomagoló-
anyag), használt ruhát, fáradt olajat, fes-
téket és egyéb veszélyes hulladékot is eléget. 
A kéményből ezért rendszeresen dől a füst, 
sokszor orrfacsaró a bűz, a leszálló pernye 
pedig rátelepszik a növényekre, bepiszkolja 
a mosott ruhát, és ilyenkor még szellőztetni 
sem lehet. A lakók arra kérték a polgár-
mestert, adjon tanácsot, hogyan lehet gátat 
szabni a hasonló környezetszennyezésnek. 

Tisztelt kertvárosi polgárok!

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2013-ban megalkotta 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 15/2013. (III. 8.) rendeletét, amelynek 8. §-a 
szabályozza, hogy tilos nyílt tűzön vagy háztartási 
tüzelőberendezésben háztartási szemetet, gumit, 
műanyagot, különösen kábelt égetni. Ha ezt valaki 
nem tartja be, akkor 150 000 forintig terjedő köz-
igazgatási bírsággal sújtható az elkövető. Ebben az 
ügyben a jegyző jár el, feljelentést az Igazgatási- és 
Ügyfélszolgálati Irodán kell tenni a bizonyítékok 
csatolása és a tanúk megnevezése mellett.

Amennyiben a levegőt jelentős mértékű káro-
sodás éri, feljelentést lehet tenni a rendőrségen, 

a büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény 241. §-a alapján, mivel ez esetben bűn-
cselekmény valósulhat meg. Ha a szennyezés 
visszafordíthatatlan kárt okoz vagy csak beavat-
kozással állítható helyre, akkor annak okozója 
akár szabadságvesztéssel is sújtható a szennyezés 
mértékétől függően.

„Tilos a légszennyezés, valamint a levegő la-
kosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a 
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszeny-
nyezettséget okoz” – hangsúlyozza a levegő védel-
méről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
amelynek értelmében a mindennapi szükségletek 
kielégítése, és az azokhoz használt tüzelőberen-
dezések működtetése, továbbá nem gazdálkodó 
szerv okozta légszennyezés esetén Budapest Fő-
város Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatala 
Hatósági Osztálya jár el első fokon (1163 Buda-
pest, Karát utca 18.). Gazdasági társaság, továbbá 
nagy teljesítményű tüzelőberendezés által okozott 
légszennyezés esetén a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztálya az illetékes. Ezek a hatóságok jogosultak 
kivizsgálni, hogy a lakók mivel fűtöttek, illetve 

milyen tüzelőberendezést használtak. A szabály-
talan működés megszüntetése mellett levegőtisz-
taság-védelmi bírságot szabhatnak ki.

Amennyiben a kémény méretével vagy álla-
gával kapcsolatosan merül fel probléma, abban 
az esetben Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. kerületi Hivatala Építésfelügyeleti Osztálya 
(1056 Budapest, Sas utca 19.) jár el.

Mindezeken felül az Önkormányzat már fel-
vette a kapcsolatot a Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft.-vel (FŐKÉTÜSZ), ahol tárgyalásokat kez-
deményezett Kovács Balázs ügyvezető igazgató-
val. A levegő védelme mellett ugyanis nagyon 
fontos, hogy egészészségünket is védjük, hiszen, 
ha kevesebb káros anyagot lélegzünk be, a beteg-
ségek kialakulása is csökken, és a szmogriadók 
okozta korlátozásokat sem kell elszenvednünk. 
Felhívnám ugyanakkor a figyelmet, hogy a hul-
ladékot tavaly óta már mindenki szelektíven 
gyűjtheti, ami nem jelent plusz költséget a la-
kóknak, de jelentősen hozzájárulhat a környezet 
védelméhez.

Barátsággal:
Kovács Péter polgármester 

A polgármester 
válaszol

»Mivel a Kertváros polgárai közül többen kerestek meg bennünket különböző közér-
dekű kérdésekkel, ezért új rovatot indítunk, amelyben Kovács Péter polgármester vá-

laszol a lakók leveleire. Ezeket továbbra is várjuk a foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre, 
a kerület vezetője pedig válaszolni fog azokra, amelyek témája többeket érinthet.

Az akcióra jelentkezhet, aki: 
• kerületi lakhellyel rendelkezik
• nem kapott esővízgyűjtő edényt az Önkor-
mányzattól az elmúlt 3 évben (ez a feltétel ter-
mészetesen csak a második edény kiosztásától lép 
életbe).

A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy az át-
adott esővízgyűjtő edényt rendeltetésszerűen 
használják öt évig, majd a 6. évben a tulajdonuk-
ba kerül. 

További részletekért, kérjük, olvassák el a la-
kossági esővíz hasznosítás támogatásáról szóló 
27/2015. (XI.2.) számú önkormányzati rendeletet. 

JelenTkezni 2016. január 4-től csak írás-
ban lehet a rendelethez csatolt jelentkezési lap ki-
töltésével a Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesz-

tési és üzemeltetési Irodájánál a 1163 Budapest, 
Havashalom utca 43. címen vagy e-mailben: 
csapadékkezelés@bp16.hu. Telefonon történő 
jelentkezést nem fogadunk el! 

A tavaszi akció keretében 200 db 520 literes és 
100 db 300 literes esővízgyűjtő edényt osztunk 
ki a jelentkezés sorrendjében. A pályázókkal első-
sorban e-mail-ben tartjuk a kapcsolatot. 

Jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, 
de a márciusi kiszállításhoz legkésőbb 2016. feb-
ruár 29-ig kérjük leadni a kitöltött jelentkezési 
lapot.

Az esővíz hasznosítás tervezéséhez az Önkor-
mányzat személyes tanácsadást biztosít, amit 
szintén a csapadékkezelés@bp16.hu e-mail cí-
men lehet igényelni.

Lakossági esővíz 
hasznosítási 
akció 
2016

»Az Önkormányzat 2016-ban esővíz hasz-
nosítási programot indít, amelyben bárki 

részt vehet, aki a jelentkezési feltételeknek 
megfelel. A pályázóknak az Önkormányzat 
fejenként egy 300 vagy egy 520 literes eső-
vízgyűjtő edényt biztosít ingyenesen, ame-
lyek kiszállítására várhatóan 2016. márci-
us 14-e és 30-a között kerül sor. 

Az idejében felismert 
melldaganat 
gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a 
MAMMOgrÁfIÁS 
SzűrővizSgáLat.

A XVI. kerületben lakó 45–65 
éves nők, akik utolsó mammo-
gráfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 
meghívólevelet kapnak, amin 

szerepel, hogy mikor várják őket a
HT Medical Centerben

(1173 Budapest, Pesti út 177., 
tel.: 253-6195) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a 
mammográfiás szűrővizsgálaton, 

amely térítésmentes!

információ:
Budapest Főváros Kormányhiva-
tala Népegészségügyi Főosztály

tel.: 465-3823
2015 december-2016 február
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»Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából  
dr. Tassi géza professzort is. Most azonban az ünnepelt is adott a kerü-

let vezetőjének ajándékot, mégpedig abból a kötetből egy példányt, amit 
tanítványai tiszteletük jeléül állítottak össze, és életrajzán kívül legfonto-
sabb szakcikkeit, valamint a kollégák köszöntéseit tartalmazza.  

A műszaki tudományok doktora Budapes-
ten született. A család akkor Kőbányán la-
kott, de később éltek a VI. és a VII. kerület-
ben is, ám a nyarakat már akkor is minden 
évben Mátyásföldön töltött annak a háznak 
a szoba-konyhás elődjében, ahol ma is la-
kik, immár 61 éve. A Madách Imre Gim-
názium elvégzése után a Budapesti Műsza-
ki Egyetem építőmérnöki karán folytatta 
tanulmányait, majd be kellett ugyan vo-
nulnia, de az alatt az idő alatt is műszaki 
ismereteket igénylő feladatokat végzett. Az 

egyetemre már oktatóként tért vissza, és onnan is ment nyugdíjba. Az intézmény 
vezetése nem szerette ugyan, ha tanárai másodállást vállaltak, de azért egy rövid időre 
az Uvaterv, később pedig az Iparterv is megbízta fontos feladatokkal, és persze szak-
értelméből adódóan szerződéses munkái is szép számmal adódtak. 17 évig vezette az 
egyetemi labort, ahol fontos épületszerkezetek előkísérleteit, és úgynevezett független 
erőtani számításait végezték. Számtalan előadást tartott külföldön is a Nemzetközi 
Betonszövetség tagjaként, emellett rendszeresen jelentek meg publikációi belföldi és 
külföldi szaklapokban is. Közben több mérnökgeneráció tanulta meg tőle – nem rit-
kán angol nyelven – a vasbeton épületszerkezetek titkait. Büszkeséggel tölti el, hogy a 
Nemzetközi Betonszövetség magyar elnöke is az ő diákja volt.  

Első feleségével kötött házasságából egy fiuk és egy lányuk született. A műszaki ér-
deklődést egyikük sem örökölte, hiszen fia Balassagyarmaton háziorvos, lánya pedig 
magyar-történelem szakos tanári diplomával az Országos Széchenyi Könyvtárban 
kezdte pályáját. Géza bácsi nagy örömére 4 unokája mellett már két dédunokával is 
gyarapodott a család.   

Az ünnepelt még ma is dolgozik, szakcikkeket ír. Emiatt a családnak sokszor kell 
őt nélkülöznie, de második felesége is belátta, hogy Géza bácsinak ez a lételeme. 
Most épp azon dolgozik, hogy rendszerezze életművét, de ebben sajnos gátolja, hogy 
az utóbbi egy évben nagyon megromlott a látása, így családi segítségre szorul. Isten 
éltesse még nagyon sokáig! 

Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte 90. születésnapja al-
kalmából gelencsér Tibort, 
aki Soltszentimrén született. 
Mivel szülei elváltak, ezért hat-
éves koráig nagymamájánál la-
kott, majd Budapestre került a 
IX. kerületbe, ahol édesapjának 
hentesüzlete volt. A polgári is-
kola elvégzése után édesapja sze-
rette volna gimnáziumba külde-

ni fiát, de ő fellázadt, és visszaköltözött Soltszentimrére, 
ahol mezőgazdasági munkát végzett, majd 14 éves korá-
ban Csengődön egy ismerős műhelyében megismerkedett 
az asztalos szakmával, ami annyira megtetszett neki, hogy 
elszegődött inasnak. Ezután végzett épület- és bútorasz-
talosként a fővárosba költözött, és egy asztalosműhelyben 
kezdett el dolgozni. Később kitanulta a műbútorasztalos 
mesterséget is, majd barokk és reneszánsz szobaberendezé-
seket készített kollégáival. Ezután a Ganz Vagon- és Gép-
gyárban vagonszerelő volt mindaddig, amíg a kedvezőbb 
kereset reményében egy ismerőse a Fegyver- és Gépgyárba 
nem csábította, ahonnan végül nyugdíjba vonult.

Tibor bácsi 1946-ban nősült meg. Egy fiuk és egy lá-
nyuk, illetve két unokájuk született. Feleségét 57 év há-
zasság után vesztette el. Az ünnepelt 1978-ban költözött 
jelenlegi otthonába, bár kezdetben nem volt túl lelkes, a 
kertvárosi környezetet látva azonnal beleszeretett a lakás-
ba. Napjait jelenleg főleg az olvasás, a keresztrejtvényfejtés 
és a tévénézés tölti ki, de van egy nagy szenvedélye: a ma-
gyar nóta. Egy szekrényre való nótalemeze van, és maga is 
szívesen énekel. Ha ilyet hall a rádióban, néha még ebédel-
ni is elfelejt. A hosszú élet titkát még nem fejtette meg, de 
megígérte, hogy 100. születésnapjára pótolja ezt a mulasz-
tást. Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Szász József alpolgármester köszön-
tötte Szávai gyulánét 90. szü-
letésnapja alkalmából. Anna néni 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Nyírlugoson született. Nyírbátorban 
végezte az iskoláit, majd a II. világ-
háború alatt a rokonaihoz költözött 
Budapestre, és a Fiumei úti Közpon-
ti Baleseti Ambulancia elődjénél, a 
Koltói Anna Baleseti Kórháznál ta-
lált munkát takarítónőként. A harcok után visszatért szülőfalujába, hogy segít-
sen édesanyjának, de mivel tanulni szeretett volna, ezért beiratkozott Sátoralja-
újhelyen egy nővérképző intézetbe. A kórháznak azonban terjeszkednie kellett, 
és az addig iskolának használt épületrészre is szüksége volt, így fél év után ismét a 
fővárosba került. Oklevele megszerzése után az Országos Reumatológiai és Fizio-
terápiás Intézetben (ORFI) helyezkedett el, ahol 70 éves koráig dolgozott, onnan 
ment nyugdíjba is.

Későbbi férje az ORFI-ban lábadozott, majd 1955-ben összeházasodtak, és azóta 
is boldogan élnek. 50 évvel ezelőtt költöztek a XVI. kerületbe, mai lakhelyükre. Há-
zasságukból két gyermekük született, de a két unoka mellett már a két dédunokára 
is büszkék.  

Anna néni még ma is aktív. Bár a járókeret állandó kísérője, mert kissé hajlamos a 
szédülésre, de főz, és amit lehet, megcsinál a lakáson belül. A hosszú élet titkát abban 
látja, hogy semmiképpen nem szabad az embernek elhagynia magát. Szent-Györgyi 
Alberttel ért egyet, aki azt mondta, a tárgyak attól kopnak, ha használják őket, az 
ember meg attól, ha nem. Isten éltesse még nagyon sokáig!
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»Az újraválasztott vezetők között 
újabb öt évre bizalmat kapott Ba-

loghné Szabó Olga,  a Területi Szoci-
ális Szolgálat vezetője is. Férjével és 
három gyermekével 35 éve laknak a 
kerületben. Mielőtt a Szolgálat ve-
zetését rábízták, 10 éven keresztül a 
gyermekvédelem területén dolgozott a 
XVII. kerületben.

Baloghné 
Szabó Olga

Újraválasztott  intézményvezetők»folytatjuk az újraválasztott 
intézményvezetők bemutatását.

– Hogyan került a XVI. kerületi Területi Szoci-
ális Szolgálat élére?

– 2007 februárjában pályázatot írtak ki erre 
a munkakörre. Rajtam kívül még hatan jelent-
keztek, de én kaptam meg a megbízást. Ehhez 
a Corvinus Egyetemen okleveles közigazgatási 
menedzser, valamint a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetem szociális munkás szak mes-
terképzésen szereztem végzettséget.    

– Hogyan működött akkor a Területi Szociális 
Szolgálat?

– A Területi Szociális Szolgálatot azért hoz-
ták létre, hogy az alapszolgáltatás keretében 
segítséget nyújtson a szociálisan rászorulóknak 
saját otthonukban és lakókörnyezetükben ön-
álló életvitelük fenntartásából vagy más okból 
származó problémáik megoldásában.

– Melyek a kötelező feladataik?
– Az Önkormányzat a Szolgálaton keresztül 

biztosítja az étkezést, a házi segítségnyújtást, 
az idősek nappali ellátását, az Értelmi Fogya-
tékosok Nappali Otthonának működését és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

– Az Ön vezetése alatt milyen plusz feladatokat 
vállaltak a törvényben előírtakon felül?

– Dr. Csomor Ervin alpolgármester javas-
latára 2007-ben megszerveztük a Nyugdí-
jasok Segítő Szolgálatát. Olyan munkákban 
nyújtunk ingyenes segítséget, amelyeket egy 
egyedülálló idős nem tud elvégezni, például 
zár- vagy vízcsapjavítás, villanykörtecsere, fű-
nyírás, bokornyírás, télen hólapátolás, illetve 
más hasonló, ház körüli tennivalók. 2009-
ben megalakult a Nyugdíjasok Szállító Szol-

gálata is abból a célból, hogy a kerületben 
élő, elsősorban családi segítséget nélkülöző 
nyugdíjasok az egészségügyi intézményekbe 
eljuthassanak. Végül ezt a szolgáltatást  is to-
vábbfejlesztettük, amikor az Önkormányzat 
egy új, kilenc személyes mikrobuszt vásárolt 
a Szolgálatnak. Ezzel előzetes jelentkezés után 
bevásárolni visszük azokat a nyugdíjasokat, 
akiknek már gondot okoz az üzletek, a be-
vásárlóközpontok vagy a Sashalmi Piac meg-
közelítése, a nehéz szatyrok, kosarak cipelése. 
Ezek ingyenesen igénybe vehető szolgáltatá-
sok, a népszerűségükből pedig látjuk, hogy 
nagyon nagy segítség a rászorulóknak. 

– Miért döntött úgy, hogy újra megpályázza a 
vezetői állást?

– Az elmúlt hét év során egyre inkább úgy 
éreztem, hogy a helyemen vagyok, el tudom 
látni a rám bízott feladatokat, és ezt a kollégá-
im és a feletteseim is visszaigazolták. Munka-
társaimmal együtt továbbra is szeretnénk az új 
kihívásoknak és a változó igényeknek megfe-
lelni, a feladatunkat és a Szolgálat működteté-
sét pedig magas színvonalon ellátni.

– Az adott lehetőségeken belül tervez-e valami-
lyen változtatást?

– A Szolgálat kiemelkedő szakmai munkát 
végez, és erre törekszünk a jövőben is. Emel-
lett szeretnénk intézményeink telephelyeit 
felújítani és korszerűsíteni, illetve motiválni 
a szakdolgozókat arra, hogy ezen a területen 
maradjanak.

» Mészáros Tibor

a nyugdíjasok segítő szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi 

szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 
Bejelentkezni a 06-40/200-801 

üzenetrögzítős telefonon lehet.

áLLáshiRDetÉs
Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője 

állást hirdet
kÖlTségVeTési és pénzügyi referens 

(főkÖnyVi kÖnyVelő) 
munkakör betöltésére.

Bővebb információ a www.budapest16.hu 
honlapon található.

A jelentkezések benyújtása: elektronikus úton  
Jónás Károlyné részére a joka@bp16.hu e-mail címre.

A feladattal kapcsolatos információt 
Nyíriné Kovács Ildikó irodavezető nyújt 
a 06-20/2150-398-as telefonszámon.
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Újraválasztott  intézményvezetők

– Milyen tanulmányokat folytatott?
– Elsősorban a gazdálkodás területén kezd-
tem elmélyíteni az ismereteimet a főiskolai 
és az egyetemi évek során, de megismerked-
tem a mezőgazdasági üzemtan sajátosságaival 
is. Az útkeresés évei alatt aztán a számvitel-
re koncentráltam, elvégeztem a mérlegképes 
könyvelői tanfolyamot mind a vállalkozói, 
mind az államháztartási szakirányon, vala-
mint adótanácsadói és könyvvizsgálói képesí-
tést is szereztem. Ezután beiratkoztam Botos 
Katalin gazdaságtörténeti programjára, amit 
az egykori Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egye-
tem) és a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem (PPKE) égisze alatt hirdetett meg. Ott 
alaposan megismerkedtem a többi között a 
közpénzügyek világával, amelyben jelenleg 
is dolgozom. Ugyanakkor feleleveníthettem 
a korábbi tanulmányaim során megkedvelt 
mezőgazdasági üzemtanra vonatkozó isme-
reteimet is, amelynek történelmi keretekbe 
ágyazott vizsgálatából született meg 2005-
ben a doktori disszertációm.

– Hol kezdte a pályafutását?
– Az Allianz Hungária Önkéntes és Ma-

gánnyugdíjpénztárnál dolgoztam kö-
zel egy évig abban az időben, amikor a 
magánnyugdíjpénztárak még hőskorukat él-
ték. Ezután a PPKE Jog- és Államtudományi 
Karán működő Heller Farkas Közgazdaság-
tudományi Intézetben 2000-től tanársegéd-
ként, majd adjunktusként tevékenykedtem, 

ahol főleg számvitellel és adózással kapcsola-
tos kurzusokat tartottam. 2008 decemberé-
ben szerződtettek a Budapest Főváros XVI. 
Kerületi Önkormányzat Gamesz megbízott 
vezetőjének, amelynek élére a következő év 
tavaszán neveztek ki. 

– Milyen feladatokat lát el a Gamesz?
– A jogfolytonosan 1995 óta működő 

Gamesz alaptevékenysége a gazdasági folya-
matok megszervezése, illetve lebonyolítása 
a kerületi költségvetési szervek helyett, azok 
nevében. Működtetési, ellátási feladatunk a 
nevünkkel ellentétben azonban nincs, mi-
vel azt a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
(KSZSZ) végzi. Konkrétabban fogalmazva 
gazdasági kontrollt gyakorlunk az intézmé-
nyek pénz- és munkaügyei felett. Így ugyanis 
olcsóbb és hatékonyabb a bölcsődék, az óvo-
dák, valamint a Területi Szociális Szolgálat, a 
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont, a Corvin Művelődési Ház, a KSZSZ, 
illetve a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
működése, hiszen a fent említett feladatok-
ra nem kell mindegyik intézménynél külön 
szakembereket alkalmazni. Ezáltal pedig  
több időt fordíthatnak a szakmai tevékenység 
megvalósítására is.

– A Gamesz is az Önkormányzat fenntartása 
alá tartozik?

– Igen, a Gamesz is egy költségvetési szerv, 
és a XVI. Kerületi Önkormányzat a fenn-
tartója, amely a működésünkhöz szükséges 
munkabéreket, a technikai feltételeket és a 
dologi kiadásokat biztosítja. Összehasonlítás-
képpen: amíg a Gamesz saját gazdasági szer-
vezettel bír, addig a többi intézmény ezzel a 
szabadsággal nem rendelkezik. 

– Miért pályázott újra a vezetői pozíció be-
töltésére?

– Amikor idejöttem, épp az év végi nagy 
zárást kellett megszerveznem, vagyis a fent 
említett költségvetési szerveknek kellett elő-
állítani az év végi beszámolóját. Majd miután 
véglegesítettek, egy ötéves intervallum állt a 
rendelkezésemre, hogy a kollégákkal végre-
hajtsuk a már régóta szükségessé vált tech-
nikai és egyéb reformokat. Mindezek kereté-
ben megteremtettük a feladatok elvégzéséhez 
szükséges informatikai hátteret. A könyvvitel 
természetesen addig is számítógépen folyt, 
a többi feladatot azonban még négyzethálós 
papíron végezték a munkatársak. Új progra-
mot vezettünk be annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat vagyonvédelmét meg tudjuk 
valósítani, de a pénztári, papíralapú bevételi 
és kiadási bizonylatok helyett is egy modern 
számítógépes szoftvert kezdtünk használni. 
A legnagyobb átalakulás azonban a munka-
ügy területén következett be, ugyanis a bérek 
számfejtését 2009 óta a Magyar Államkincs-
tár végzi, mi pedig az ehhez szükséges adato-
kat (a kinevezések elkészítésével, a jogviszony 
megszüntetésével, illetve a túlóra, a kereset-
kiegészítés, az egyéb juttatások, a távollét 
rögzítésével) biztosítjuk. A mi munkánk ne-
hézsége éppen abban rejlik, hogy nem lehet 
tudni, mikor vezetnek be az államháztartás 
működési rendjét érintő reformot – ahogy 
az legutóbb 2014-ben be is következett –, 
amelynek változásaihoz nekünk is alkalmaz-
kodnunk kell. Mivel most újra bizalmat kap-
tam, folytatni fogom a megkezdett munkát, 
illetve a már évekkel ezelőtt leltárba vett 
önkormányzati vagyon újraértékelése után 
szeretnék kialakítani egy modern, vonalkód-
alapú, a mai kor elvárásainak megfelelő nyil-
vántartási rendszert is.

» Sz. R. Zs.

dr. Ivicz Mihály Zsolt

»Dr. Ivicz Mihály Zsolt a számok bűvöletében él. Egyetemi tanulmányai 
befejezése óta a szabályos gazdálkodás megteremtése a célja, amit 
közel egy évtizeden keresztül oktatott is. A kerületi önkormányzati in-

tézmények működtetésének pénzügyi feladatait a Gazdasági, Működtető-
Ellátó Szervezet (Gamesz) vezetőjeként már több éve felügyeli, megbíza-
tása azonban év végén lejár. Mivel kollégáival jól összeszokott csapatot 
alkotnak, ezért újra pályázott, a Képviselő-testület pedig elégedett volt 
eddigi munkájával, így további öt évre bizalmat szavazott neki. 
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Szabóné Simó Anikónak, a Galéria tulajdono-
sának köszöntője után a vendégek megtekint-
hették a MAT közelmúltban elhunyt két tag-
jának, Csók Rémónak és Balázs Györgynek a 
műveit, amelyek mellett többek között Andreé 
Annamária, Lendvay László és a MAT vezető-
je, Takár Emőke képeit is kiállították.

Az ünnepi műsor keretében először Csépány 
Tamás előadóművész szórakoztatta a közönsé-
get zongorajátékával, majd Takár Emőke három 
unokája, Boros Zita, Viktória és Noémi szavalta 
el a MAT egyik tagjának, H. Czékmány Iloná-
nak verseit. A produkciók után Kovács Péter pol-

gármester átadta a MAT életműdíját, amit most 
Komoróczky-Farkas Orsolya festőművész érde-
melt ki, aki régóta ismert alkotója a XVI. kerü-
letnek, és többször volt már kiállítása a Maconkai 
Galériában és az Erzsébetligeti Színházban is. 

Az alkotó pályafutása még 1994-ben, a 
MÁV Képzőművészeti Iskolájában kezdő-
dött, ahol Andorai Mária szobrászművész és 
Balikó András szobrász- és festőművész vol-
tak a mesterei. Kezdetben akvarelleket, majd 
olajfestményeket készített, mára pedig vegyes 
technikával hozza létre képeit. Nem követ 
semmilyen irányzatot, egyedi stílusával festi le 

a természet szépségeit. Műveit gyűjtik itthon 
és külföldön, ugyanis képei többször szerepel-
tek már Németországban és Lengyelországban 
is. Az életműdíj mellett a MAT mindig megju-
talmazza a művészetért aktívan dolgozó tagjait 
is, idén ebben az elismerésben Andrée László 
faszobrász részesült.

A díjátadók után a Tom Cat Band folytatta 
az ünnepi műsort. Pintér Zsuzsanna énekével, 
Farkas Judit harmonika-játékával, Csépány 
Tamás pedig zongorajátékával ajándékozta 
meg a vendégeket. 

» VAN

Ünnep a szemnek 
és a léleknek

»A Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság (MAT) novem-
ber 24-én tartotta adventi kiállításának megnyitóját és 
életműdíjának átadóját a Maconkai Orosz László Galéri-

ában. A 20 művész 56 alkotásából válogatott tárlat az ünnepi 
időszakban, egészen december 31-ig tekinthető meg.

A Pixel, 
A lelketlen és 
Az almásrétes 

Nagy Alida, a kiadó vezetője elmondta: minden 
évben egyre többen jelentkeznek a novellapályázat-
ra, idén már 132 pályaművet kellett elbírálniuk az 
ítészeknek. Ez pedig egyértelmű bizonyítéka annak, 
hogy a televízió, az okostelefonok és egyéb elektroni-
kus eszközök dömpingje mellett is van létjogosultsá-
ga az olvasásnak és az írásnak is. 

A három fődíjjal Polgár Vera Pixel, avagy a létezés 
mámora, Zentai Eta A lelketlen és Somogyi Feri Az 
almásrétes című novelláját jutalmaz-
ták. Az Aposztróf Kiadó saját külön-
díjában Lantosi Nóra Leltár, Mocsári 
Erzsébet Korpusz, Nyíri Katalin A 
tónál, Pruzsinszky Sándor Labirintus, 
Ugrai-Szimeonidisz Niké Paradicsom, 
illetve Vincze Tamás Tudom, hogy 
nincs bocsánat című alkotása része-
sült. A Corvin Művelődési Ház pedig 
Faragó Eszter A találkozás, Galambos 
Tamás Vidámpark az üvegben, Ger-
le Kiss Éva Pink orgona, Hadar Ju-
dit Macskakövek, valamint Nyolczas 
Marcsi Az előadás című novelláját 
tüntette ki egy-egy különdíjjal. Az 
Aposztróf Kiadó a legjobb írásokat, 

szám szerint 57-et ezúttal is kötetbe gyűjtötte Di-
menzió 6 címmel, amit a helyszínen be is mutattak 
az érdeklődőknek. 

A történeteket azonban nem csak ebből ismerhet-
ték meg a jelenlévők, mert a díjazott alkotások rész-
leteit a Körúti Színház művészei – Galambos Zoltán 
rendező, valamint Lehel Kata, Kiss Edina, Szabó Bri-
gitta és Kaliczky Zsombor – életre is keltették.

» Mészáros Tibor

»Az Aposztróf Kiadó és a Corvin Műve-
lődési Ház közös novellapályázatának 

eredményhirdetése minden évben telt-
házas rendezvény az Erzsébetligeti Szín-
házban. Így volt ez november 29-én is, 
amikor 7. alkalommal adták át a díjakat, 
amelyeket a rendező intézmények munka-
társaiból álló zsűri ítélt oda.

„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 17.00 órakor. 

Tisztelgésünkhöz szeretettel 
várunk Petőfit szerető 

amatőr szereplőket 
a 06-20/395-3537-es 

telefonszámon vagy az 
ony@freemail.hu e-mail címen.

Nagy nemzeti poétánk röpke, 
de annál tartalmasabb élete 

során a Kárpát-medence 
minden zegét-zugát bejárván 

szűkebb pátriánkban is 
gyakran megfordult.
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A fogápolás 
titkai

»A rákosszentmihályi Hősök terén 
működő rendelőben november 25-

én fogászati napot tartottak. A kívül-
belül megújult egészségügyi intézmény 
emeleti várótermében megrendezett 
eseményre – amelynek falait az erre az 
alkalomra készített gyerekrajzok díszí-
tették – mi is ellátogattunk.

A Hősök terei rendelőben a gyermekfogá-
szati kezelőegységeket 2006-ban, a fogászati 
röntgent 2009-ben cserélték a mai kornak 
megfelelő, korszerű eszközökre, az épület is 
megújult, így ma már a magánrendelők szín-
vonalával versenyképes ellátásban tudják része-
síteni a gyerekeket. Emellett pedig természete-
sen nagy hangsúlyt fektetnek a fogbetegségek 
megelőzésére, amelyhez azonban elsősorban 
nem műszerekre, hanem széles körben elter-
jedt fogápolási ismeretekre van szükség. Ezért 
ezúttal a kerület általános iskoláinak negyedik 
osztályosait hívták meg. 

A gyermekfogászat vezetője, dr. Földes Kata-
lin főorvos elmondta: korábban a novembert 
mindig fogászati hónappá nyilvánította az 
egészségügyi kormányzat, amikor a fogápo-
lásra irányult a figyelem. Mivel ez megszűnt, 
ezért elődjével, dr. Babay Mariettával arra gon-
doltak, hogy ha nem is egy teljes hónapig, de 
folytatni kellene ezt a hasznos ismeretterjesz-
tést. Az ötlet megvalósításában pedig az egyik 
legnagyobb fogápolási termékeket forgalmazó 
cég és a XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért 
Alapítvány volt a segítségükre.

Az eseményen Zsigri Zoltánné dr. Fenyvesi 
Szilvia a fogak egészségével és ápolásával kap-
csolatos általános ismertetőjében elmondta: a 

fogszuvasodás és a fogínybetegségek nagyon 
elterjedt civilizációs jelenségek, de eredmé-
nyesen lehet késleltetni vagy akár meg is lehet 
előzni a kialakulásukat, ha kellő ismeretekkel 
rendelkezünk.

Bogdánné Lelkes Zsófia fogászati szakasszisz-
tens a fogmosásról és a fogkefe helyes haszná-
latáról tartott gyakorlati bemutatót egy óriás-

modellen, amelyen a szintén óriási fogkefével 
a fogmosás megfelelő mozdulatait is gyakorol-
hatták a gyerekek. Emellett felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a fogápolást már a tejfogak idő-
szakában el kell elkezdeni, és felnőtt korban is 
naponta legalább kétszer kell fogat mosni.

Az elméleti és gyakorlati tájékoztatót egy ve-
télkedő követte. A diákoknak a hallottak alap-
ján összeállított tesztlapot kellett kitölteniük, 
majd végig kellett menniük azokon az állo-
másokon, amelyeknél a válaszokhoz további 
fogápolási ismeretekre volt szükség. Volt, ahol 
a megfelelő fogkefét kellett kiválasztani, a fo-
gakra ártalmas és hasznos élelmiszereket kellett 
csoportosítani vagy további kérdésekre kellett 
felelni. A vetélkedő végén minden résztvevő 
kapott egy szép piros almát, és több fogápolás-
sal kapcsolatos ajándéktárgyat. 

A dr. Földes Katalin által vezetett lelkes csapat 
tagjai azt remélik, hogy a fiatalok egymásnak is 
átadják a fogápolás titkait, felnőtt korukra sem 
felejtik el azokat, és így sok, fogászati székben 
eltöltött kellemetlen perctől kímélik meg ma-
gukat.

» Mészáros Tibor

A XVI. KERÜLET SZAKORVOSI 
ELLÁTÁSÉRT ALAPÍTVÁNy 

köszönettel fogadja személyi 
jövedelemadójának 1%-át és támogatását. 

Adószám: 18154960-1-42
Számlaszám: 11716008-20148687

1163 Budapest, Jókai u. 3.

Kerületünk német közössége mozgalmas évet 
tudhat maga mögött. Az erről szóló beszámo-
lóban Péteri Ildikó, a XVI. Kerületi Német 
Önkormányzat elnöke elmondta: tavasszal 
belföldi kirándulással egybekötött kórusta-
lálkozón vettek részt a Nógrád megyei Szen-
dehelyen, majd nyáron Prágába és Drezdába 
utaztak. Nem sokkal a közmeghallgatás után 
pedig Pozsonyba és Schlosshofba indultak, 
ahol adventi hangulat várta az odalátogatókat. 
Megemlékeztek a málenkij robotra elhurcolt, 
német nevű egykori kerületlakókról, és meg-
ünnepelték a Márton-napot is. Idén a cinkotai 
temetőben nyugvó német katonák sírját már 
nem tudták felkeresni, mert földi maradvá-
nyaikat egy nemzetközi egyezmény alapján a 
budaörsi katonai temetőbe szállították, de a 

magyarországi németek hetilapjában, a Neue 
Zeitungban egy újságcikkben megemlékeztek 
róluk. Támogatták az óvodások országismereti 
programját, a nemzetiségi nyelvoktatást és 
egyéb oktatócsomagok beszerzését, valamint 
a versenyekre, nemzetiségi rendezvényre utaz-
tatást. Német nyelvű tankönyveket vásároltak 
a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gim-
názium tanulói számára, és minden érintett 
oktatási intézménynek előfizették a már em-
lített hetilapot. Támogatásban részesítették a 
pedagógus-továbbképző programot, és jutott 
pénz oktatást segítő eszközök vásárlására is. 
Minderre összesen kétmillió 49 ezer forintot 
költöttek. Ezeken felül a felnőtt országismereti 
programokra, a Rozmaring kórus fellépő ru-
háinak beszerzésére, valamint helytörténeti 

anyagok összeállítására és honlap-karbantar-
tásra összesen további egymillió 603 ezer fo-
rintot fordítottak.  

A beszámoló után a diákok előadták produk-
cióikat, amit a színpadon helyet foglaló Nagy-
szakállú Mikulás minden fellépőnek külön 
ajándékkal köszönt meg. Az esemény a szerep-
lők közös táncával ért véget.

» Mészáros Tibor

Közmeghallgatás Mikulással
»A XVI. Kerületi Német Önkormányzat december 3-án tartotta 

Mikulás-esttel egybekötött éves beszámolóját, ahol a kerületi ál-
talános iskolák német nyelvoktatásban résztvevő diákjai rövid szín-
padi produkciókkal szerepeltek.
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Dr. Környeiné Rátz Katalin 
és Horváth János önkor-
mányzati képviselő, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozói  
(Búr Csilla, Dila Katalin, 
dr. Farkas Edit, Hortobágyi 
Erzsébet, Huszka Andrea, 
Királyné Kiss Éva, Ludvai 
Katalin, Majorné Szabó 
Etelka, Nyúl Szilvia, Papp 
Andrea, dr. Pécsi Mária, 
Szőnyi Petra, Üveges-Pusztai 
Tünde, Valahovits Szilvia és 
Ványikné Nagy Éva), a Kerü-
letgazda Szolgáltató Szerve-
zet munkatársai (Horváthné 
Polereczky Mária és Németh 
Katalin), a Területi Szociális Szolgálat vezetője, Baloghné Szabó Olga, valamint újságunk 
főszerkesztője, Szabó Réka Zsuzsanna is csatlakozott az Ökumenikus Szegélyszervezet 
jótékonysági akciójához, amelynek keretében együtt sütötték a mézeskalácsot és gyűjtöt-
ték az adományokat a rászorulóknak a Szent István Bazilika előtti téren december 3-án.

Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési kép-
viselője négygyerekes édesapaként minden 
évben kiveszi részét a rászorulók megajándé-
kozásából. Ezúttal a Napraforgó Család- és 
Gyermekjóléti Központ javaslata alapján há-
rom kiválasztott családnak állított össze egy-
egy nagy értékű ajándékcsomagot, amelyeket 
december 7-én adott át. A márkás élelmisze-
rek és italok, a déligyümölcsök, valamint az 
édességek bizonyára emlékezetes pillanatokat 
szereznek majd az ünnepi asztalnál ülőknek. A 
meglepetések ugyanis egy gyermekeit egyedül 
nevelő, munkanélkülivé vált édesanyához, egy 
unokáit egymaga gondozó nagymamához, il-
letve egy munkahellyel nem rendelkező nagy-
családos házaspárhoz kerültek, akik számára 
sokkal szegényesebb lett volna a karácsony a 
honatya segítsége nélkül. 

A sportos délelőtt újabb állomása a 
Centenáriumi Általános Iskola torna-
terme volt, ahol a spárgáké, a szaltóké 
és a fantáziadús jelmezeké volt a fősze-
rep az V. Mazotti Kupán. A megmé-
rettetésen öt egyesület 120 növendéke 
vett részt. A díjakat Kovács Péter pol-
gármester és Szász József alpolgármes-
ter adta át.

A bajnokságot Hajós Gyula, az úszóiskola vezetője nyitotta meg, aki elmondta: évről évre 
egyre többen csatlakoznak a Kertváros úszóinak táborához. Idén a több mint 140 induló 
az óvodásoktól az alsó tagozatos iskolásokig, összesen öt korosztályban mell-, gyors- és hát-
úszásban mérte össze tudását. A legfiatalabb úszópalánta négyéves volt.

Kovács Péter polgármester köszöntőjében örömmel állapította meg, hogy az úszóiskola 
már a környező kerületekből is idecsábítja a gyerekeket, és a Kertvárosban szinte már nincs 
is olyan gyerkőc, aki nem tanul meg úszni. 

A köszöntők utána a legkisebbek inkább csak bemutató úszást tartottak, hiszen számukra 
még nem a győzelem a fontos, a nagyobbak viszont már igazi küzdelmet vívtak a habok 
között, a bajnokság győzteseit pedig ajándékcsomaggal is díjazták.

»Nyolcadik alka-
lommal mérkőz-

tek meg egymás-
sal december 5-én 
az Aligátor Úszó-
iskola növendékei 
az Erzsébetligeti 
Uszodában tartott 
Mikulás Kupán. 

A Fiatalok a Kertvárosért 
Egyesület szervezésében a 
kerületi rászoruló gyerekek 
ingyenesen nézhették meg 
a Diótörő című előadást az 
Erzsébetligeti Színházban 
december 13-án. Az Adj egy 
jegyet ajándékba! elnevezésű 
kezdeményezés keretében 
a belépők árához a jó szán-
dékú kerületi polgárok is 
hozzájárultak, akiket a gye-
rekekkel együtt vártak egy 
közös kakaózásra az előadás 
előtt. 
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Dr. Környeiné Rátz Katalin örömét fejezte ki, hogy a nebulók ebben az év-
ben is szinte teljesen megtöltötték a színháztermet, majd köszönetet mondott 
a Horváth János vezette Kulturális és Sport Bizottságnak, amely támogatást 

nyújtott a rendezvény lebonyolításá-
hoz, a Színház igazgatójának, Szabó 
Csillának, hogy idén is befogadta a 
rendezvényt, valamint a pedagógusok-
nak, akik elkísérték a kicsiket.

Szatmáry Kristóf elmondta, hogy az 
Önkormányzat, a kerületi iskolák, va-
lamint a jóérzésű polgárok segítségével 
több száz ajándékdoboz gyűlt össze. 
Ezekbe játék, ruha és sok más olyan 
holmi került, amelyekkel örömet tud-
nak szerezni a rászoruló családoknak. 

A cipősdobozokat a Baptista Szeretetszolgálat juttatja el a megfelelő helyekre, 
a szervezet képviselője pedig példaértékűnek nevezte azt az összefogást, amely a 
XVI. kerületben megvalósult. 

Szívvel-lélekkel a gyerekekért karácsonykor is

  ❘   11ÜNNEP

A nyirkos idő ellenére idén is mindegy százan gyűltek össze az Öt Falu Egyesület és 
az Erzsébetligetligeti Színház felhívására, hogy együtt fussanak a Mikulással. Aprók 
és nagyok – akik közül mindenki kapott mikulás sapkát és érmet – együtt tették 
meg a 700 méteres ligetkört, élükön Szász József alpolgármesterrel. A nevezési díj 
ezúttal is egy doboz ajándék volt, amit a Nagycsaládosok kerületi szervezete juttat 
el a rászoruló kertvárosi gyerekeknek.

»Hetedik alkalommal szervezett karácsonyi mű-
sort a kerületi iskolásoknak dr. Környeiné Rátz 
Katalin és a Szívvel-Lélekkel Polgári Egyesület. 

Az eseménynek – amelyen részt vett Szász József al-
polgármester és Ács Anikó önkormányzati képvise-
lő – idén is az Erzsébetligeti Színház adott otthont 
december 10-én. Mielőtt pedig a gyerkőcök meg-
hallgatták volna a Makám együttes koncertjét, és 
megtekintették volna a Sashalmi Tanoda diákjainak 
előadását, Szatmáry Kristóf parlamenti képviselő 
átadta a Baptista Szeretetszolgálat képviselőjének, 
Hegedűs Ádámnak azokat a csomagokat, amelyeket 
a kertvárosiak adományoztak a rászorulóknak.  

Ellátogatott a Mikulás a Rácz Aladár Zene-
iskola koncerttermébe is, ahol a Berecz Ilona 
vezette XVI. kerületi Nagycsaládosok Egye-
sülete rendezett ünnepséget a gyerekeknek, 
akik természetesen ajándékot is kaptak a 
Nagyszakállútól. A Málna Zenekar koncert-
jén pedig kicsik és nagyok együtt énekelték 
az együttes dalait és a Mikulást köszöntő nó-
tákat.
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Tévelygések a helytörténet útjain
Az emberiség történelme időről időre változik, úgy a kisebb emberi közösségek vonatkozásában, mint az általá-
nos ”nagy” történelemben. Változunk tudásunkban, ismereteinkben, szokásainkban. E változások során átala-
kulnak egyes fogalmaink. Van szavunk, ami ma már egészen mást jelent, mint pár száz évvel ezelőtt, de néha 
vannak pár évtizedes fogalomváltozások is. Csak egy rövid példa: nekem az egér egy kicsi, szürke, rágcsáló 
emlős. Az unokámnak már elsősorban a számítógépének az egyik lényeges kezelő szervét jelenti. A 14 éves 
dédunokámnak már csak az utóbbit. Ilyen fogalmi problémákkal van tele a helytörténetírás is. Ebből mutatnék 
be néhány lényegeset az elkövetkező számokban.

Az elmúlt években talán a legtöbbet a kerü-
letünket alkotó volt nagyközségek település-
történetével foglalkoztam. Mint általában 
minden kutató, elolvastam az összes kezembe 
került, a kutatott témával összefüggésben álló 
anyagot, iratot, leírást vagy visszaemlékezést. 
Jegyzeteim és emlékeze-
tem szerint a legtöbb téves 
értelmezést a településeink 
jellegének meghatározásá-
nál találtam. 

Elsőként a falu fogalmá-
val szeretnék foglalkozni, 
mert ezen a területen ta-
lálkoztam a legtöbb félre-
értéssel. Valamikor a rend-
szerváltás elején jelent meg 
az az általános megnevezés 
kerületünkkel kapcsolat-
ban, hogy az „öt faluból” 
létrejött település a kerüle-
tünk. Az érdekes számom-
ra az volt, hogy a lakosság 
többsége el is hitte, hogy a 
kerület ténylegesen öt fa-
luból jött létre. Ezzel az a probléma, hogy a 
kerületünket alkotó négy nagyközségből az 
általánosan elfogadott meghatározás szerint 
csak Cinkota volt falu. 

 Nézzük meg, hogyan is szól az említett 
meghatározás: „A falu mezőgazdasági jelle-
gű, nem zárt építkezésű csoportos település.” 
Történelmi ismereteink szerint e területen a 
meghatározásnak megfelelő falu a - XI-XII. 
század fordulójától kezdve - többszöri meg-
szakítással és átalakulással csak Cinkota volt. 
Meg kell említenünk Szentmihályt is, mely 
az 1330-as évektől a törökök 1541-es had-
járatáig létezett mint falu, de a Wattayak a 
királyi felhívás ellenére sem telepítették be az 
1700-as évek elején. 

Szentmihály településszerkezetét nem is-
merjük, de Cinkota megőrizte a hűbéri rend-
szerben kialakult településszerkezetét, mely 
lényegében a mai Batthyány Ilona utca két 
oldalán épült ki. A mai Vidámvásár utca 
két oldalának kiépülése a XIX-XX. század 
fordulóján történt, amikor Cinkota már el-
indult a községgé válás útján.  Közigazgatá-

silag Cinkota 1872-től lett község, mely saját 
képviselőtestülettel és elöljárósággal rendel-
kezett. Ekkortól belső ügyeiben néhány kivé-
tellel saját maga döntött, amit mint falu nem 
tehetett, mert nem volt önrendelkezési joga. 

A falu jellegének meghatározásánál igen 

fontos az a rész, hogy mezőgazdasági jellegű, 
nem zárt építkezésű település. Cinkota ilyen 
jellegű szerkezete még a középkorban alakult 
ki. Ez azt jelentette, hogy lényegében az út 
mellett hosszú, viszonylag keskeny telke-
ken álltak a mezőgazdasági jelleget tükröző 
porták. A lakóház mellett a hosszú telken 
egymást követték a gazdasági épületek. Köz-

vetlenül a ház mellett álltak az istállók, főleg 
szarvasmarhák számára. Ezután következett 
a csűr, a termények tárolására, majd a fészer a 
szekerek és a földművelő eszközök védelmére. 
A fészert általában az ólak követték, a disznók 
és a baromfi számára. A kukorica megjelené-

se után megjelentek a górék is. 
A szérűn volt a cséplés és a szal-
makazlak helye, a telek végén 
pedig a verem a burgonya és a 
zöldség tárolására.  Ezt követte 
az asszonyok zöldséges kertje, 
végül pedig a gyümölcsös. Mi-
vel Cinkotán bőven termeltek 
káposztát, így több helyen sa-
vanyító is volt, valamint asza-
ló a gyümölcsök számára. Az 
udvaron ott állt a gémeskút az 
itatóvályúval. A telkek hossza 
lényegében a tulajdonos anyagi 
helyzetétől függött. 

Gondolom, hogy nem kell 
külön bizonyítanom, hogy a 
rákosszentmihályi, sashalmi, 
mátyásföldi telkeken ilyen 

épületekkel nem rendelkeztek, hiszen ezek 
zárt rendszerben, viszonylag kis területen 
helyezkedtek el. Tehát ezek az utóbbi telepü-
lések nem voltak faluk. Árpádföld pedig lét-
rejöttekor Rákosszentmihály, 1926-tól pedig 
Cinkota része volt.

» Lantos Antal

Cinkota belterületének 1821-es térképén 
jól látszik a jellegzetes faluszerkezet. 

A Corvin Helytörténeti 
Klub és a Kertvárosi 

Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársai nevében 

minden kedves Olvasónak 
áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt 

kívánunk!
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Történelem térképeken
»Szép karácsonyi ajándék lehet a Kertváros lakói számára Lantos 

Antal legújabb helytörténeti könyve, a Kerületünk története térké-
peken című kötet, amelynek bemutatóját december 7-én tartották 

az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. A Kertvárosi Helytör-
téneti Füzetek 40. darabja nemcsak nagy mérete, hanem különleges 
tartalma miatt is kilóg a sorból. A jobb láthatóság érdekében ugyanis 
a műhöz tartozik egy DVD-melléklet is, amely tartalmazza a könyvben 
található 89 térképet, amelyek így a számítógép monitorján tetszőlege-
sen nagyíthatók.  

Az est – amelyen részt vett Horváth János, dr. 
Környeiné Rátz Katalin, Mizsei László, dr. Se-
bők László és Szatmáry László önkormányza-
ti képviselő is – a Mazotti Fitness három ifjú 
tehetsége, Sudár Luca, valamint Eggenhofer 
Liza és Vágó Virág produkciójával kezdődött. 
Ezután Kovács Péter polgármester köszöntő-
jében elmondta: az újonnan napvilágot látott 

térképgyűjteménynek van egy előzménye, 
hiszen korábban néhány régi kerületi térkép 
megjelent már CD-lemezen, amelynek elké-
szítését elődje, Szabó Lajos Mátyás szorgal-
mazta. A mostani kiadvány azonban ennél 
sokkal gazdagabb tartalommal, nagyon jó mi-
nőségben tárja az érdeklődők elé a régi idők 
térképeit, amelyek közül a jelentősebbeket a 
Színház Napfény Galériájában is megtekint-
hetik a látogatók.

Szakmai szempontból Fabó Beáta, a Fővá-
rosi Levéltár térképtárának vezetője értékelte 
a kötetet. A főlevéltáros kiemelte azt a fontos 
tényt, hogy Lantos Antal tudományos igényű 
munkát készített, hiszen nem elégedett meg 
a Fővárosi és az Országos Levéltárban fellel-
hető anyagok megismerésével, hanem szám-
talan egyéb, nehezen hozzáférhető forrást is 
felkutatott. Ilyenek voltak mások mellett az 
adókimutatások vagy a lakosság-nyilvántartá-

si dokumentumok, amelyek valóban teljessé 
tették a kerületünk múltjáról kialakult képet. 
A kutatás közben ugyanakkor olykor igazi 
gyöngyszemek is előkerültek, hiszen a kötet 
tartalmaz néhány olyan térképet is, amelye-
ket eddig sehol nem tartottak nyilván. 

A térképkönyv a XVII. századtól napjainkig 
kíséri a mai Kertváros területének folyamatos 

fejlődését, változását, 
amelyek közül Fabó 
Beáta kiemelt néhány 
érdekes részletet. 
Ezek között vannak 
Cinkota birtoktérké-
pei, parcellázási térké-
pek vagy az a sorozat, 
amit a lóvasút megje-
lenésekor indítottak, 
és a közlekedés fejlő-
dését mutatja be. Kü-
lönleges az a térkép is, 
amely 1930-ból szár-
mazik, de a mai XVI. 
kerületet ábrázolja, 
mintha előre látható 
lett volna, hogy 20 
évvel később ez a te-

rület egy közigazgatási egységet alkot majd.
A szerző, Lantos Antal arról beszélt, milyen 

messzemenő következtetéseket lehet levonni a 
térképek tüzetes tanulmányozásából, hogyan 
követhetők a helyi, az orszá-
gos, sőt a világpolitika hatásai 
egy adott földrajzi területen. 
Tóni bácsi kiemelte: a térké-
peken nyomon követhető, 
hogy az 1600-as évek közepé-
től 1867-ig szinte semmilyen 
változás nem tapasztalható, a 
kiegyezés és Pest-Buda egye-
sülése viszont óriási lendületet 
adott a Pest környéki telepü-
lések fejlődésének. Mindez az 
I. világháborúig tartott, majd 
megtorpant, változást pedig 
csak a nagy gazdasági világvál-
ság utáni időszak hozott, ami-

kor gombamód szaporodtak az épületek, és 
nőtt a lakosság létszáma is. Ezt szakította meg 
a II. világháború, 1950-ben azonban létrejött 
Nagy-Budapest, és onnantól kezdve beépült a 
XVI. kerület egész területe, ahogy azt ma is-
merjük. 

A helytörténeti könyvbemutatók elmaradha-
tatlan része a zene, amelyről most Lantos-Lyka 
Antal gondoskodott, aki barátaival, Anglidisz 
Vaszilisz Zeys-szal és Kainráth Lajossal világ-
slágereket és jazzdallamokat játszott a közön-
ségnek. Éneklés közben pedig alkalmat talált 
arra is, hogy édesanyját átölelve néhány tánc-
lépést tegyen, majd édesapjához hajolva neki 
énekelje a Frank Sinatra előadásában világhí-
rűvé vált My way (Az én utam) című örökzöl-
det. Finom utalás volt ez a 86. életévében járó 
Lantos Antal eddigi pályájára, valamint szülei 
65 éve tartó boldog házasságára. Végül pedig 
a görög mulatságok elengedhetetlen része, a 
Sirtaki, illetve a Zorba, a görög című film be-
tétdala is felcsendült hangos taps kíséretében. 
A műsort ezúttal is újságunk főszerkesztője, 
Szabó Réka Zsuzsanna vezette.

» Mészáros Tibor
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A siker egyik alappillére, hogy a gyerekek 
megismerjék a sportokat, ehhez pedig a leg-
jobb helyszín mindig az iskola. A Magyar Di-
áksport Szövetség programjának célja 
ezért az, hogy a sportágak utánpót-
lás-bázisát az oktatási intézményeken 
keresztül építse ki. Az országos pályá-
zatnak köszönhetően a diákok megis-
merkedhetnek különböző mozgásfor-
mákkal, a sporteszközök segítségével 
pedig a felkészülést akár a testnevelés 
órákon is végezhetik.  

– A sport nemcsak a test nevelése, ha-
nem a lélek erősítése – mondta megnyi-
tó beszédében Péteri Ildikó igazgató-
helyettes. 

Ezután Kiss Dániel, a Tanoda volt diákja el-
mesélte, mit jelent számára a sport, és mennyi 
akaraterő kell a győzelemhez. 

– Minden sportot fiatalon érdemes elkezdeni, 
ha sikereket akarunk elérni benne – hívta fel a 
figyelmet az Ikarus kiváló gátfutója. 

Végül az új sporteszközök használatába is 
bevezették a diákokat az iskola atlétái a tor-
nateremben rögtönzött gátfutó edzésen, majd 
a XVI. kerületi Kézilabda MSE fiatal játéko-
sai mutatták be, hogyan készülnek az össze-
csapásokra. Persze mit sem ér egy sportágvá-
lasztó, ha nem lehet azokat kipróbálni, ezért 
a bemutatók után az osztályok egymást váltva 
látogatták meg a különböző sportok állomása-
it. A gyerekek kipróbálhatták magukat gátfu-
tásban, kézilabdával dobhattak kapura vagy a 
tenisz alapjait sajátíthatták el. 

» VAN

A Sport 
Legyen a Tied!
»A Sashalmi Tanoda Általános Iskola is csatlakozott 

december 3-án a Magyar Diáksport Szövetség és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért 

Felelős Államtitkársága által létrehozott utánpótlás-
nevelő programjához. A Sport Legyen a Tied! néven 
indult kezdeményezés több mint 1100 oktatási intéz-
mény számára biztosít sporteszközöket összesen 500 
millió forint értékben. A sportválasztóra eljött Máthé 
Vivien világ- és Európa-bajnok öttusázó, a Magyar Di-
áksport Szövetség osztályvezető-helyettese, Kiss Dá-
niel olimpikon gátfutó, valamint Rozmán Attila, a XVI. 
kerületi Kézilabda MSE szakedzője is.

Szoboravató
Harminc éve költözött mostani 
épületébe a Móra Ferenc Általá-
nos Iskola, amelynek névadójára 
eddig is emlékeztetett egy mell-
szobor az aulában, ez azonban 
nem nemes anyagból készült. Az 
évforduló tiszteletére ezt a portrét 
bronzba öntették, az avatót pedig 
a diákok és a tanárok műsora tet-
te emlékezetessé. A rendezvényen 
többek között megjelent az író 
dédunokája, Vészits Andrea, vala-
mint Szász József alpolgármester, 
aki elmondta: ünnepségre nem 
illik üres kézzel érkezni, ezért az 
Önkormányzat 250 ezer forinttal 
támogatta a szobor létrehozását. 
Emellett bejelentette, hogy 2016 
első félévében felújítják az iskola 
udvarát, a napokban pedig átadják 
az intézmény vadonatúj műfüves 
pályáját, amely a diákok sportolási 
lehetőségeit jelentősen bővíti.

Az ünnepi köszöntő után Völgyesi Szomor Fanni 
karácsonyi műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. 

Egész nap népi kirakodóvásár, forralt bor, tea, halászlé és sült alma 
várja a látogatókat. A kézműves foglalkozások keretében 

gyertyamerítés és mézeskalács sütés is lesz.

A Betlehem minden nap 10.00-16.00 óra között látogatható, 
de december 24-én 18.00 és hajnali 2.00 óra között is nyitva lesz.

   szentmihályi esték   
          ----------------------------------------------------------------------------------

December 27., vasárnap 18.00 óra
IMA A CSALÁDOKÉRT ÉS HAZÁNKÉRT

 Szent család vasárnapján sillye Jenő és barátai zenélnek az esti szentmisén, 
majd koncertet adnak a templomban.

Helyszín: Templom tér 3.
A rendezvényt a XVI. Kerületi Önkormányzat támogatja.

ajá
nl

ó

Betlehemi élőkép a Cinkotai Tájházban
Cím: Batthyány Ilona utca 16.

december 20-27.
Megnyitó: december 20. 17.00 óra 

A belépés díjtalan.

Kovácsné Géczy Beatrix igazgató 
és Máthé Vivien
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»Izgatott gyereksereg gyűlt össze a Lemhényi Dezső Ál-
talános Iskolában december 4-én. Az ünnepi időszak 

számukra ugyanis nemcsak a karácsonyról szól, hanem 
ilyenkor névadójuk születésnapjáról is megemlékeznek. 
Az intézmény tíz évvel ezelőtt vette fel Lemhényi Dezső 
vízilabdázó olimpikon nevét, azóta pedig folyamatosan 
fejlődik a diákok teljesítménye és az épület is. 

A megemlékezésen részt vett többek között 
Lemhényiné Tass Olga olimpiai bajnok tor-
nász, dr. Jakabházyné Mező Mária, a Magyar 
Olimpiai Akadémia főtitkára, Mohácsi Ferenc 
olimpiai bronzérmes kenus, az iskola egyko-
ri diákja, Kovács Katalin, a KLIK Budapesti 
XVI. Tankerületének 
igazgatója, Horváth 
László, a Magyar Kézi-
labda Szövetség képvi-
selője, Rozmán Attila, a 
XVI. kerületi Kézilabda 
MSE elnöke és Decsi 
István, a Kertvárosi Vívó 
Sport Egyesület vezetője. 

Lemhényi Dezső 36 
évesen lett a történelem 
egyik legfiatalabb mes-
teredzője, majd csapatá-
val aranyérmet szerzett 
Helsinkiben, 1999-ben 
pedig olimpiai érdem-

renddel ismerték el életművét. Példamutatása 
miatt választotta az iskola az ő nevét 2005-
ben, és a diákok azóta is hűek hozzá. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a tanulók 
több mint egyharmada aktívan sportol, és év-
ről évre egyre több kerületi, országos és nem-

A név kötelez

– Hogyan csöppentél a tánc világába?
– Mindenki táncol a családban, a nagyma-

mámtól egészen a bátyámig. Én már három-
éves korom óta tornázom és ritmikus gim-
nasztikázom. Kezdetben a kerületi Energy 
Fitnessbe jártam, ahol akrobatikát is tanultam, 
majd később csatlakoztam a Postás SE-hez, 
ahol Jagicza Nikolettel már a komolyabb ak-
robatikus elemeket  gyakoroljuk. 4 éve pedig a 
Fuego táncegyüttes tagja vagyok, edzőm Laki 
Dóri – aki egyébként szintén a kerületben 
nőtt fel –, tőle karibi táncokat is tanulok, il-
letve latin elemekkel egészítjük ki a koreográ-
fiáimat. Ma már salsa, bachata, merenge shine 
kategoriában is versenyzek. 

– Fiatal korod ellenére több bajnokságon vettél 
már részt.

– Hamar elkezdtem versenyezni, mert na-
gyon élveztem, ahogy a táncommal egy tör-
ténetet mesélhetek el. Összesen tizenkétszeres 
magyar és kétszeres Európa-kupa győztes, il-
letve ötszörös világbajnok vagyok különböző 
kategóriákban, mint a művészi tánc, a szín-
padi látványtánc és akrobatikus látványtánc. 
Ebből idén októberben a cseh világbajnoksá-
gon – amin 6800 induló vett részt – három 
aranyérmet is szereztem, kettőt egyéniben és 
egyet csapatban.

– A tehetségkutató mellett még készülsz verse-
nyekre?

– Az a szerencse, hogy ebben az időszakban 
nincsenek versenyek, így most minden erőm-
mel erre tudok koncentrálni. Legközelebb majd 
márciusban utazunk a Művészi Látványtánc 
Világszövetség Európa-bajnokságára Moszkvá-
ba, illetve májusban a Nemzetközi Táncszövet-
ség világbajnokságára Olaszországba. 

– Mit szeretnél a jövőben csinálni?
– Szabadidőm legnagyobb részét a tánc tölti 

ki, mert nagyon szeretek improvizálni, koreo-
gráfiákat készíteni, mindig szeretnék valami 
újat vinni az előadásaimba. Az álmom, hogy 
egyszer híres táncos, később pedig tánctanár 
legyek, hogy mindig ezzel foglalkozhassam.

» VAN

A fantázia táncosa»Különleges sport bajnoka ke-
rületünk egyik ifjú tehetsége, 

Nagy Lora Szonja. A tizenegy éves 
kislány a színpadi látványtánc és 
az akrobatikus látványtánc kate-
góriájában gyűjti sorra a bajnoki 
címeket világszerte. A Herman 
Ottó Általános Iskola kitűnő tanu-
ló diákja most a versenyzés mel-
lett egy magyar tehetségkutató-
ban is megméretteti magát.

zetközi sikerről számolhatnak be. Az olimpiai 
iskolák tagjaként idén részt vettek az Olimpiai 
Akadémia által szervezett bajnokságon a Papp 
László Sportarénában, a 22 induló közül pedig 
az ötödik helyen végeztek a lemhényisek. 2015 
ugyanakkor az új sportok éve volt a diákok 
számára, hiszen az alsó tagozatban túraklubok 
indultak, csatlakoztak a Kertvárosi Vívó Sport 
Egyesület utánpótlás-nevelő programjához, 
nyáron ugyanakkor az iskola kézilabdásai is 
megrendezték első edzőtáborukat.

Az ünnepségen először az alsó tagozatos lá-
nyok nyűgözték le a jelenlévőket ritmikus 
gimnasztika előadásukkal, majd zenés torna-
bemutatójukkal. Ezután a hatodikosok játszi 
könnyedséggel ugrottak fel és át a tornaszek-
rényen, majd egy, a diákok által összeállított 
tánckoreográfiával debütált az iskola lánycsa-

pata, akik közül ketten is 
részt vettek a fitness Euró-
pa-bajnokságon.

Végül Dienes Anna igaz-
gató elmondta, mennyire 
büszke diákjai tanulmá-
nyi és sportsikereire, majd 
megköszönte nekik egész 
éves munkájukat. Ezután 
a vendégek megkoszorúz-
ták az iskola névadójának 
emléktábláját, Lemhényi 
Dezső születésének 98. év-
fordulójára emlékezve.

» VAN
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PoFosz 
Xvi. kerületi szervezete

Veres Péter út 27. Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László
-------------------------------------------------------------------------------

December 28. hétfő, 15.00 óra
ELŐSZILVESZTER A RÁKOSI ÚTON 
Helyszín: rákosi út 71. szám alatti civil ház

A POFOSZ XVI. kerületi szervezete ismét évbúcsúztató 
előszilveszteri összejövetelre várja tagtársait, barátait és pártoló 

tagjait. Aki tud, vigyen magával némi enni- és innivalót, 
valamint az alkalomhoz illő jókedvet.

Zártkörű rendezvény, belépés csak meghívóval.

ajá
nl

ó

MOZAIK

Fotópályázat 
AMATőR FOTóSOKNAK A 

MAGyAR KuLTÚRA NAPjA ALKALMÁBóL

A Magyar Kultúra Napját január 22-én ünnepeljük, és 
Kölcsey Ferenc Himnusz című művének lejegyzéséhez 
kötjük. Ebből az alkalomból várunk fotókat, amelyeket 
a Himnusz, annak szövege vagy zenéje ihletett.

A pályázatra maximum három képet várunk tiff formátumban és 
300 dpi felbontásban, ami 30x45 cm méretű kidolgozásra alkal-
mas.
A legjobb alkotásokat előhívatjuk és kiállítjuk, a tárlat 2016. január 
24-én nyílik meg.
A képeket 2016. január 4-ig várjuk a fotopalyazatCMH@
gmail.com e-mail címre „fotópályázat 2016” tárggyal.  
Kérjük, hogy a képeket olyan címmel ellátva, és az alkotót feltüntet-
ve küldjék, amit a kiállításon megjelentethetünk.
A pályázat további szabályai:
- a pályázó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a képnek, és a szerzői 
jogokkal is ő rendelkezik a beküldött alkotás felett (amennyiben a 
fotó mégis megsérti valakinek a jogait, akkor az ebből fakadó fele-
lősséget teljes egészében a pályázó vállalja magára, és ezt a pályázati 
anyag beküldésével elfogadta).  
- A beküldött anyagból szakmai zsűrizés után válogatjuk ki a kiállí-
tandó kerülő képeket.
- Az előhívott alkotások ezután a Corvin Művelődési Ház tulajdoná-
ban maradnak, azzal a kikötéssel, hogy bármilyen megjelentetés csak 
a szerző feltüntetésével lehetséges.
- A pályázaton nincs kor-, nem- és technikabeli megkötés vagy ka-
tegorizálás.
- Minden beküldött pályázathoz kérünk elérhetőséget (telefon, 
e-mail).
- Az eredményhirdetés 2016. január 11-én várható. A kiállító 
művészeket ezután e-mailben értesítjük és szeretettel várjuk a tárlat 
megnyitójára.
- A kiállítótérbe ki nem kerülő képeket a www.kulturliget.hu honla-
pon jelentetjük meg az összes pályázati anyaggal együtt.

További információ: 
Makai Dóra (makai.dora@kulturliget.hu)

Újévkor talán még azok is a népszokások szerint töltik a napjukat, 
akik egyébként messze elkerülik a babonákat. Álljon itt néhány hie-
delem, amelyeket talán nem is olyan megterhelő betartani.

• "Halat, vadat..." ilyenkor a szárnyasokkal együtt kerüljük, hiszen 
a malac az, ami kitúrja a szerencsét.
• A disznóhús mellett együnk babot, borsót vagy lencsét, mivel az 
gazdagságot hoz.
• Ne takarítsunk, ne teregessünk és ne vigyük ki a szemetet, mert az 
bajt és betegséget hozhat a ház lakóira. Foglalkozzunk inkább kelle-
mes dolgokkal, hiszen ami január 1-jén történik, az a régiek szerint 
meghatározza az egész évünket.
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P r o g r a m a j á n l ó
1165 BudAPEsT, HuNYAdVÁR uTcA 43/B. 

TELEfON: 401-3060.

AJÁNLó

csALÁdI
2016. január 10. vasárnap 10:00 
HISTóRIÁS TÖRTÉNETI JÁTSZóHÁZ

Történelmi játszóházunkban ezúttal az őskorban 
kalandozunk múzeumpedagógusok segítségével.
Jegyár: 1000 Ft

2016. január 13. szerda 10:00 

Egészséges életmód és mozgás baba mellett. 

2016. január 16. szombat 10:30 

Interaktív diafilmvetítés és kézműves foglalko-
zás a Nyirkapapír Vállalat közreműködésével.
3-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 1200 Ft (1 felnőtt+1 gyerek), 2000 Ft 
(2 felnőtt+ 2 gyerek)

2016. január 17. vasárnap 11:00 

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

2016. január 31. vasárnap 10:00 
PALINTA KLUB 
Családi gyermekkoncert és játszóház.
3-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 700 Ft

sZÍNHÁZ

2016. január 10. vasárnap 15:00 
A SZÍV HÍDJAI
Az Orlai Produkció előadása

Amerikai kisváros. Egy nő és egy férfi. Egy 
véletlen találkozás, amelyből megrendítő sze-
relem lesz. Sorsuk talán mindig egymás felé 
tartott, még ha nem is tudtak róla. Négy nap-
juk van rá, hogy gyökeresen megváltoztassák 
egymás életét. Lehetséges ez?
főszerepben: Udvaros Dorottya és 
lászló zsolt.
Jegyár: 2800 Ft, 3500 Ft

2016. január 17. vasárnap 17:00 
GELLÉRTHEGyI ÁLMOK
A Körúti színház előadása

A II. világháború idején egy zsidó lány és 
egy katonaszökevény fiú találkozik. Mind-
ketten menekülnek a háború borzalmaitól, 
de főként saját múltjuk elől. Találkozásuk 
kölcsönös hazugságokkal indul, majd őszin-
te kitárulkozással folytatódik. Két ember, 
két személyiség, két sor, mégis van bennük 
valami közös: nem tudják, hogy megérik-e a 
másnapot.
Jegyár: 1600 Ft

ZENE

2016. január 8. péntek 20:00 
GEMINI BULI
Előzetes asztalfoglalás szükséges a 401-3060-
as telefonszámon. 

2016. január 15. péntek 19:30 
JAZZ LIGET: FOURTISSIMO

A formáció számos komoly- és könnyűzenei 
sikerrel a háta mögött jelenleg újabb kihívás 
elé néz: a 60-70-es évek jazzrock legendáinak 
nyomdokain indult el, hogy ismét előtérbe 
kerüljön ez a nálunk méltatlanul háttérbe 
szorult műfaj.
Jegyár: 1350 Ft

2016. január 16. szombat 18:00 
RÉVÉSZ SÁNDOR KONCERT
ROCK AND ROLL KÖZLEGÉNyEK

A Generál és Piramis slágerek mellett meg-
szólalnak a szólóalbumok dalai, valamint va-
donatúj szerzemények is a megszokott, magá-
val ragadó előadásmóddal.
Jegyár: 2500 Ft, 3000 Ft, helyszínen: 3000 Ft

A MAGyAR KuLTÚRA NAPJA

2016. január 20. szerda 18:00
BÖLÉNyRE VADÁSZOM ÉS A 
JEGESMEDVÉT EJTEM EL
GERBER PÁL Munkácsy-díjas festőművész 
magyar kultúra napi kiállítása. Megnyitja: 
Áfra János, Horváth Péter ösztöndíjas köl-
tő, műkritikus. Megtekinthető március 3-ig a 
Harmónia szalonban.
2016. január 22. péntek 19:00 
SZERENÁD, téma- és helyszínvariációk
Komolyzenei koncertsorozatunk következő  
állomása a Junior Prima-díjas ANIMA 
MUSICAE kamarazenekarral.
Jegyár: 1600 Ft, 1900 Ft
2016. január 23. szombat 11:00 
Lázár Ervin: 
A NÉGySZÖGLETű KEREK ERDŐ
A Kabóca Bábszínház előadása.
Kifordítom-befordítom, körbe fonom, négy-
szögesítem, mégis mese marad. Tündér nél-
kül is tündérmese, hiszen maga a lélek, ez a 
mosolygó, figyelmes, szeretettel teli lélek, és 
nekünk sincs más dolgunk, minthogy kifor-
dítsuk-befordítsuk, elmeséljük.
5 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: gyerek: 1200 Ft, felnőtt: 1400 Ft, csalá-
di (2 gyerek+2 felnőtt) 4800 Ft
2016. január 23. szombat 17:00 
NÉZŐMűVÉSZETI FŐISKOLA
Színházi szatíra, a Nézőművészeti Kft. 
előadása.
Jegyár: diák, nyugdíjas: 1200 Ft, 
felnőtt: 1800 Ft
2016. január 24. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft, 
családi (2 gyerek+2 felnőtt) 3000 Ft
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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.

Ingatlan
Vállalkozásra is alkalmas 4,5 szobás 
ingatlan eladó Rákosszentmihályon a 
Csömöri úton. 30-887-7851

Kalocsán városszéli, tetőteres családi 
ház 13,5 M Ft-ért eladó. 20-334-3489    

Lakhatási lehetőséget keresek korombe-
li személynél. 68 éves gyermektelen nő. 
30-397-1318

5 szoba hall- lakóelőteres családi ház 
Sashalmon,Nagyiccénél eladó. 403-6358

Eladó Újpalotán, egy 55nm-es, 2+1 fél 
szobás, erkélyes 2. emeleti panellakás. 
I.ár.: 12,9M Ft. 30-887-7851

Eladó Kunszentmiklóson családi ház 
(tetőtér beépítve) + garázs, 14,5M Ft. 
30-385-9965

4 lakásos társasház építésére alkalmas 
1137nm-es telken lévő, azonnal költöz-
hető 3 szobás ház eladó, XV.kerület Rá-
kospalotán. 28M Ft-ért. 30-231-2667

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

Kiadó albérletet keresek min. 3 szoba 
hosszútávra December 1.-i költözéssel. 
20-918-7317; 405-6484

Vegyes
Babysense alig használt légzésfigyelő el-
adó 25E Ft-ért. 30-887-7851

Térdelőszék 5E Ft-ért eladó. 30-887-
7851

Eladó ágyazható kétszemélyes rekamié. 
-20-232-9272

Cserkész fiamnak eredeti, jó állapotú 
cserkészkalapot keresek. 20-520-7448

Újszerű Babyzou testvérbabakocsi 
18EFt, MaxiCosi Tobi gyerekülés 
15EFt, 2X3gyapjúszőnyeg 16EFt el-
adó. Tel: 20-918-7317, 405-6484

Női szőrme bundák 20EFt, vadonat-
új Avent sterilizáló 5E, új Angel care 
légzés-baba figyelő 18EFt eladók. 405-
6484, 20-918-7317

WHIRLPOOL elöltöltős mosógép ( 
AWG 371/WP) 25E Ft-ért eladó.  Ér-
deklődni: 70-771-2413

Szentmihályi Kanaszta Klub péntek 
délutánra negyedik kanaszta játékost 
keres. 30-631-3575

2db egyszemélyes, ágynemütartós ágy 
eladó. 70-636-9247

Eladó egy női, bundás, velúr 39-es, egye-
nes talpú csizma. 8E Ft-ért. 30-309-9817

Eladó egy ötágú, felfelé ívelő , fekete-
fém csillár 5E Ft-ért. 30-309-9817

Eladó 35db TENA PLUS LARGE fel-
nőtt pelenka. 70-636-9247

Új LG hűtő 45E Ft; új, női téli kabátok 
3E Ft; 0-1 évig gyerekruhák 50db/10E 
Ft-ért eladók. 20-918-7317; 405-6484

Vadonat új tölgyfa, 6 személyes kerti 
garnitúra párnával 80E Ft-ért; állítható 
magasságú járóka 6E Ft-ért eladó. 405-
6484; 20-918-7317 

Műanyag háti permetező 15l-es jó állapot-
ban eladó. Irányár: 6E Ft. 70-228-4872

Gyönyörű Chesterfield valódi bőr ülő-
garnitúra (sötét bordó) helyhiány miatt 
eladó. Irányár: 320E Ft. 30-422-2666

Eladó újszerű állapotú szürke öltöny 
kb. 180 magas vékonyabb alkatra. 30-
451-5582

Eladó 19db-os új MILERHAUS 
edénykészlet. 20-206-7802

Lakberendezési tárgyak, bútorok, hű-
tők, tűzhely eladók. 403-6358

Nagyon jó állapotú modern szekrény-
sor és teatűzhely eladó. 405-1913

Eladó nagyméretű rattan hintaszék 30E 
Ft. 30-215-4051

Alumínium lemez 5db 2nm-es táblák 
1mm vastag eladók. 30-215-4051

Kis vaskályha, régi mázsa, lombszívó 
eladó. 403-9128

11kg-os propán-bután gázpalack 5E Ft-
ért eladó. 20-927-0125

Gyermekruhák olcsón eladók. 2-4 éves 
korig. 403-0524

        árpádföldi Polgárok Érdekközössége
1162 Budapest, Cibakháza utca 45. 

-------------------------------------------------------------------------------
Női torna – Pilates interval: 28-án hétfőn 19-20 óra között

Női torna – Klasszikus  pilates: 30-án szerda 19-20 óra között
Karácsonyi ünnepség: 19-én szombaton 17 órától

Vásár és fogadóóra: 18-án pénteken 9-14 óra között
A ház bérelhető rendezvényekre.Érdeklődni a helyszínen lehet.

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

Szőnyeg- és Kárpittisztító gép 
bérlés, 5 E Ft/nap. Ingyenes ki-
szállítással. 30-564-0898

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

AszTAlOs vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, kerítések 
stb. építését. 30-265-9477

GÁBOR ESZMERALDA 
MűGyÜJTŐNŐ! Kiemelt áron 
vásárol készpénzért festményeket, 
bútorokat, órákat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, porcelánokat. 
Herendit, Kovács Margit, ingye-
nes kiszállás, értékbecslés. 789-
1693; 30-3827020

DUgUlÁselHÁrÍTÁs. fAl-
BOnTÁs nélküli, szAk-
szerŰ, gépi TiszTÍTÁs. 
fÁBiÁn isTVÁn 20-317-0843

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszere-
lés ügyintézéssel, fürdőszobák 
felújítása, javítások garanciával. 
30-251-4931

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók, napellenzők és műanyag nyí-
lászárók szerelése, javítása. XVI. 
ker. Rózsa utca 37. 409-2229, 
30-209-5987, 20-523-3801

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

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zár-
nyitás, zárszerelés, rácsok, kapuk, 
kerítések készítése. Egyéb lakatos-
munkák. 30-299-1211

Gondoskodásomat, segítség-
nyújtásomat felajánlom idős 
embereknek, akár eltartási szer-
ződéssel. Fiatal gyógymasszőr. 
30-491-3070

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

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

DUgUlÁselHÁrÍTÁs fAl-
BOnTÁs nélkül. VÍz-gÁz-
fŰTésszerelés. 402-4330, 
20-491-5089

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

ANGOL nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társaségi gyakorla-
tot vállalok akár Skype-on is. 
20-320-3001

Épületek építészeti, gépészeti 
tervezése, energetikai tanúsítvá-
nya. 30-280-9273




