Áldott, boldog karácsonyt,
egészségben és sikerekben gazdag új évet kíván
a XVI. Kerületi Önkormányzat nevében
Kovács Péter polgármester!

XXV. évfolyam 24. szám • 2016. december 14.

Megszépült
Ómátyásföld központja

»

Ómátyásföld kapuja az Imre utca. Ezen végigsétálva a településrész központjába, a Mátyás király térre juthatunk. Ezt most az eredeti elrendezésnek megfelelően, 130 millió forintból felújította az Önkormányzat, sőt,
egy zenepavilont is kialakítottak, amit a Tomhauser Noémi vezette Harmónia
Csellóegyüttes tagjai avattak fel december 2-án. A nemzetiszínű szalagot Ács
Anikó, a körzet önkormányzati képviselője, Kovács Péter polgármester, Zólyomi Árpád, a Rácz Aladár Zeneiskola, valamint Boros Tamás, a Corvin Mátyás
Gimnázium igazgatója vágta át. (képünkön)
Folytatás a 2. oldalon
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önkormányzat

Hűség a
hazához

Az 1956-os Magyar Szabadsághar»
cosok Világszövetsége megemlékezést rendezett az 1956. december

Megszépült Ómátyásföld
központja

4-én megtartott néma nőtüntetés 60.
évfordulója alkalmából, amellyel a
magyar anyák, asszonyok és lányok a
szovjetek bevonulása és a megtorlás
ellen tiltakoztak több hazai településen. A Vidékfejlesztési Minisztérium
dísztermében lezajlott eseményen
mások mellett négy XVI. kerületi polgártársunk is magas kitüntetésben
részesült.

A Világszövetség dr. Horváth Attila alkotmánybírót – aki elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen a rendezvényen – az „56-os Hűség a
Hazához Arany Fokozatú Lovagkereszt” elnevezésű kitüntetésben részesítette. Ugyanennek
az elismerésnek az ezüst fokozatát vehette át a
Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Petrovics Sándor és két tagja,
Kovács Péter polgármester, valamint vitéz lovag Máriási György. Az indoklás szerint a Tóth
Ilonka Emlékház és Oktatási Központ létrehozásában vállalt szerepükkel bizonyították
hazaszeretetüket, nemzeti elkötelezettségüket,
megvalósításával pedig sokat tettek 1956 eszméjének megőrzéséért és ápolásáért.
» Mészáros Tibor

Befejeződött
a lombelszállítási akció

Ezúton értesítjük a kerület polgárait,
hogy 2016. december 11-én a
lombgyűjtési akció befejeződött.
A már kint lévő lombos
zsákokat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
karácsonyig igyekszik elszállítani, viszont kérjük,
hogy ezután már ne helyezzenek ki zsákokat!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Folytatás a címlapról
Az eseményen – ahol jelen volt Abonyi János,
ifj. Mizsei László, dr. Sebők László és Varga
Ilona önkormányzati képviselő is – Ács Anikó
elmondta: Ómátyásföld központjának felújításával az ott élők régi álma valósult meg. A
felújításra a tulajdonviszonyok rendezésének
elhúzódása miatt kellett ilyen sokáig várni,
de az Önkormányzatnak köszönhetően most
már az Imre utcától a Szurmay sétányon át az
Újszász utcáig a régi korok hangulatát idéző,
mégis modern sétányokon haladhatunk, sőt,
Ómátyásföld kulturális tengelye is létrejött a
zenepavilon és az Erzsébetligeti Színház között.
Ács Anikó egy másik várakozásra emlékeztetve Pilinszky János szavait idézte: „Az ádventi
várakozás lényege szerint: várakozás arra, aki
van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb,
mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.
Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról
csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább,
mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát és megosztottságát. És
mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek - megszületvén Betlehemben - maga a teremtő Isten is
készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát.
Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk: ami megtörtént és akit
kétezer esztendeje jól-rosszul
a kezünk között tartunk.”
Kovács Péter beszédében kiemelte: bízik abban,
hogy maradandót alkottak
a Képviselő-testület és a lakosság együttműködésével,
hiszen sokat gondolkodtak
azon, hogyan nézzen ki
a Mátyás király tér, mert
mindenképpen olyat szerettek volna létrehozni, ami
a tradíciót viszi tovább, de
hagyományteremtő módon
újat is hoz a kerület életébe.

A polgármester elmondta: felülnézetből a díszburkolatból kialakított utak egy kettős keresztet formáznak a korábbi elrendezésnek megfelelően. Az újdonságot pedig a zenepavilon
jelenti, amely még nem volt a Kertvárosban. A
tér kialakítását egyébként határidő előtt végezte
el a Gépliget Kft. az S73 tervei alapján, a park
mellett futó sétányok rekonstrukcióját és a
macskaköves utak mellett kialakított parkolók
építését pedig a Rok-La Kft. valósította meg.
Kovács Péter végül reményét fejezte aziránt,
hogy az egyre magasabb színvonalon működő
Corvin Mátyás Gimnázium diákjai és a környéken élők is örömmel fogják használni a
teret, amit a tervek szerint 10 év múlva már
metróval lehet majd megközelíteni.
A Harmónia Csellóegyüttes muzsikája és
a corvinos diákok verses összeállítása után
Gödölle Márton mátyásföldi plébános, valamint Vető István cinkotai evangélikus és Bíró
Botond mátyásföldi református lelkész áldotta
meg a Mátyás-szobornál elhelyezett adventi
koszorút, amelyen Kovács Péter polgármester
gyújtotta meg az első gyertyát.
» Sz. R. Zs.
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Kedves

Olvasó!

Játszótér a puttonyban

»

A Mikulás rendszerint csokoládét, narancsot, diót és mogyorót hoz a jó gyerekeknek, na meg virgácsot a rosszaknak. A Hársfa utca és környékén lakó kicsik azonban
nemcsak finomságokat, hanem az Önkormányzat jóvoltából egy felújított játszóteret is
kaptak a Nagyszakállútól. Az átadó ünnepségen Kovács Péter polgármesternek, Szász
József alpolgármesternek és dr. Környeiné Rátz Katalin körzeti képviselőnek a közeli
óvodába járó apróságok segítettek a nemzetiszínű szalag átvágásában. Az eseményen
részt vett Abonyi János és Vajda Zoltán önkormányzati képviselő is.

Kovács Péter elmondta: kicserélték a régi, rossz állapotú
eszközöket, és dr. Környeiné
Rátz Katalin kérésére a kerítés
is magasabb lett. Emellett megcsinálták a vízelvezető árkokat
és egy ivókutat is elhelyeztek a
játszótéren. Mindezek mellett
kialakítottak egy napvitorlával
árnyékolt homokozót, kicserélték a pingpongasztalt, a hinta
alá pedig ütéscsillapító öntött
gumiburkolatot helyeztek. A
rossz állapotú hulladékgyűjtőket lecserélték és felújították a padokat is. A munkálatok – amelyek kivitelezését az
Everling Kft. végezte – összköltsége 15 millió forint volt.

Tisztelt XVI. kerületi polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy
a Polgármesteri Hivatalban
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
december 27-től 30-ig
igazgatási szünet lesz,
amelynek ideje alatt
az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönöm!
Ancsin László jegyző

Az üzletekben hetekkel karácsony előtt
felállítják a feldíszített műfenyőket, a
hangszórókból harsog az ünnepi zene,
és még az illatok is arra ösztönzik az
embereket, hogy minél többet, minél
nagyobbat vásároljanak. Megszokásból,
azért, hogy másoknak megfeleljenek.
Az igazi ajándéknak azonban pénzben
nem lehet mérni az értékét. A közösen,
sok nevetés kíséretében feldíszített karácsonyfa, a szeretettel fűszerezett étel,
a szívet melengetően megterített asztal
és az egymásnak szentelt idő mind olyan
ajándék, amely nem megy ki a divatból és
el sem használódik. „Ha kérhetnék az Istentől magam számára valami szépet és
nagyot, azt kérném, hogy adjon nekem
is egy egyszerű kicsi házat, négy szobával, vadszőlős tornáccal, öreg körtefával. Mohos legyen a teteje, s olyan kicsi
legyen, hogy ne férjen el benne izgalom,
perpatvar, békétlenség. Csak én s az, akit
szeretek…” Munkatársaim nevében Wass
Albert szavaival kívánok áldott, boldog,
szeretetteljes karácsonyt minden kedves
olvasónknak!

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

A Polgármesteri Hivatal jegyzője
állást hirdet
műszaki ellenőr (útépítési)
munkakör betöltésére.
Bővebb információ
a www.bp16.hu honlapon található.
A jelentkezéseket elektronikus úton lehet
benyújtani Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címre.
A feladattal kapcsolatos információt
Furdan Mária Kerületfejlesztési és
Üzemeltetési Irodavezető nyújt a
0620/991-5350 telefonszámon.

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 Hungary Zrt.
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. Fenntartjuk a jogot az
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.
A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.
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A kiszámítható és az érzékelhető
gyarapodás éve lesz 2017
Év végén többnyire számot vetünk az addig elvégzett munkánkkal és ter»
veket készítünk a jövőre. Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőt is arra
kértük, értékelje az idei eredményeket, és tájékoztassa olvasóinkat a következő évi változásokról.

– Az Ön számára mit jelent az adventi időszak? az európai terrorfenyegetettség, a migrációs
– Nálunk a számvetésről, az elmélyülésről, a hullám és a tömeges népvándorlás megállítáhitről, az örömről és a reményről is szólnak a sára tett uniós lépések kudarca azonban rákarácsony előtti hetek. Nekem és a családom- nyomta a bélyegét az egész évre. De legalább
nak, a négy fiunknak nagyon sokat jelent ez az tisztábban látunk: egyértelművé vált, hogy a
időszak. Emellett persze fontos, hogy gondol- kötelező betelepítési kvóta elleni küzdelemben
junk másokra is. Éppen ezért a Kertvárosban Magyarország polgárai csak a kormányra és a
már hagyománnyá vált, hogy az itt élők össze- kormánypártokra számíthatnak. A válság kezfognak a rászorulók érdekében, az adomány- dete óta hazánkra óriási nyomás nehezedett. lepítési kvótát. Mi viszont mindent el fogunk
gyűjtés sikere pedig egyedülálló az országban. Ennek elhárítására az október 2-i népszavazá- követni annak érekében, hogy érvényesítsük
Egyrészt, mert igazi helyi összefogást jelent, son létrejött egy új egység Magyarországért. a magyar emberek akaratát és megvédjük az
amelynek eredményeként egyre többen vállal- A 3,3 millió honfitársunk egységes fellépése országot a migránsoktól. Kulturális, vallási és
nak részt abban, hogy a kerületben élő rászo- a kényszerbetelepítés ellen viszont egyeseknek egyéb értékeink megőrzése ugyanis most minrulók ünnepét szebbé varázsoljuk. Másrészt az nem volt elég egyértelmű. Kiderült, hogy az dennél fontosabb. Arra azonban nagyon büszÖnkormányzat és a Baptista Szeretetszolgálat ellenzéki pártok számára fontosabbak a rö- ke vagyok, hogy a fővárosi kerületek közül a
együttműködéKertváros állt ki leghasének köszönhe- Csökkent a várakozási idő a Szakrendelőben
tározottabban Magyartően az oktatási
ország védelméért. Ez
intézmények,
hatalmas erőt ad a képaz Erzsébetligeti
viselői munkámhoz.
Színház és az itt
– Gazdasági szempontélők valamennyiból hogyan értékeli az
en kiveszik a réidei évet?
szüket az adako– Gazdasági szemzásból, illetve az
pontból
kifejezetten
azzal kapcsolatos
eredményes évet zármunkából. Nem
tunk. Korábban azt a
véletlenül lett az
célt tűzte ki maga elé
idei adománya
kormány, hogy évről
Megnyitotta kapuit a Tóth Ilonka Emlékház
gyűjtés
egyik
évre mindig valamivel
szlogenje az, hogy
könnyebb legyen azok„Egyre több szeretet fér a cipősdobozba”. Ez- vidtávú politikai érdekek, mint hazánk biz- nak, akik munkájukkal hozzájárulnak az orúton is köszönöm a kertvárosiak nagylelkűsé- tonsága. A polgárok védelmében benyújtott szág gyarapodásához. A rezsicsökkentés, a
alaptörvény-módosítást az ellenzék lesza- devizahitelesek megmentése, a családi adó- és
gét.
– Az év vége mindig a számadás ideje is. Ön vazta, még a Jobbik és az MSZP is, amelyek otthonteremtési kedvezmények folyamatos
korábban azzal hitegettek, hogy támogatják bővítése után óriási előrelépés történt a vállalhogyan értékeli 2016-ot?
– Hosszú esztendő volt, annyi bizonyos. A a javaslatot. Éppen ezért a kormány tovább- kozások támogatásában és a bérfelzárkóztatáspolitikai ciklus félidejében, két országgyűlési ra is nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy ban is.
választás között mindig nyugodtabb szokott megvédje hazánkat a kényszerbetelepítésektől,
– Mit hozott 2016 a Kertvárosnak?
lenni a légkör, ez az építkezés ideje. A nemzet- ám az EU-ban még mindig nem adták fel,
– Személyesen is közreműködtem abban,
közi helyzet, a Brexit, az amerikai választások, hogy lenyomják a torkunkon a kötelező bete- hogy 123 szakorvosi és 25 nem szakorvo-

»

A határidő előtt négy nappal elkészült
az Arany János utca Sasvár és Margit
utca közötti, felújított szakasza. A beruházás keretében megújult az útpálya és
a járda, kiszedték a régi vasúti sínpárt
és csapadékcsatornát is építettek. A kivitelezést a XVI. kerületi Önkormányzat
tervei alapján a Fővárosi Önkormányzat
megbízásából a BKK végeztette.

2016. december 14.
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si óraszámmal bővülhessen a XVI. Kerület
– Országgyűlési képviselőként mit tart a legfon- kező év a kiszámítható és érzékelhető mértékű
gyarapodás éve lesz. 2016-ban MagyarorszáKertvárosi Egészségügyi Szolgálat finanszíro- tosabb eredményének?
zása. Így csökkent az itt élő betegek várako– Nyárra drasztikusan, 61 százalékkal csök- gon lezárult az alacsony munkabérek időszaka.
zási ideje és javult az ellátás a belgyógyászat, kent a kertvárosiak életét tíz éve megkeserítő Jövőre a minimálbér 15 százalékkal, 127 ezer
a gasztroenterológia, a pszichiátria, az ultra- repülőgépzaj, amelyért hosszú ideje harcol- 500 forintra, 2018-tól pedig 8 százalékos emehang-diagnosztika, az urológia és a röntgen- tunk Kovács Péter polgármesterrel közösen. léssel 138 ezer forintra nő. A garantált havi
diagnosztika terén. Emellett megújult a Dél- A munka viszont ezzel még nem ért véget, az bérminimum 25 százalékkal 161 ezer forintceg utcai gyermekorvosi rendelő, megnyitotta elmúlt hónapok visszajelzései alapján folytat- ra, egy év múlva pedig 12 százalékos emeléssel
kapuit a Tóth Ilonka Emlékház – amely nem- juk az egyeztetéseket. Egy másik fontos célki- 180 ezer 500 forintra nő. A társasági adókulcs
csak a mártír medikának állít emléket, hanem tűzésünk a HÉV és a 2-es metró összekötésé- mértéke egységesen 9 százalékos lesz, 5 százaaz összes 1956-os forradalmárnak –, és új te- nek előmozdítása. Ebben az ügyben is jelentős lékkal 22, majd 2018-tól 20 százalékra csökrasszal bővült az Erzsébetligeti Színház. Mind- előrelépés történt: a tervpályázatot kiírták, ken a munkaadók által fizetett szociális hozezek mellett folytatódtak az óvoda- és iskola- hamarosan elkészül a költségbecslés, és a be- zájárulási adó mértéke. Módosul a kafeteria:
felújítások, valamint az útépítések is. Szemmel ruházás bekerült a 2024-es budapesti olimpiai az alkalmazottak kedvezményes adózás mellett
évi 100 ezer forintot kaphatnak készpénzben.
látható, ahogy fejlődik a Kertváros.
pályázatba is.
A magánszférában 350 ezer, a közszférában
– Sokakat érdekel, hogy változik-e valami az– Mi várható 2017-ben a kerületben?
zal a helyi gyerekek, szülők és tanárok életében,
– Jövőre ünnepeljük a reformáció 500. évfor- 100 ezer forintot adhatnak a munkáltatók
hogy az iskolák fenntartása és működtetése is az dulóját. A mozgalom olyan folyamatokat indí- SZÉP-kártyára. A családi adókedvezmény 5
állam feladata lesz?
tott el, amelyek kulturális, filozófiai, gazdasági ezer forinttal, 15 ezer forintra emelkedik jövő– Budapesten kilenc tankerület jött létre, és hatásai nélkül ma már nem értelmezhető sem re a kétgyermekesek esetében.
– Milyen fontosabb változások lesznek még?
sikerült elérni, hogy az egyik központ a XVI. a világtörténelem, sem nemzetünk történelme.
– 27-ről 5 százalékra
kerületben kapjon
csökken a baromfihús, vahelyet, a vezetője
lamint a friss tej és a tojás
pedig a korábbi kertáfája, az interneté pedig
városi
tankerületi
18 százalékra. 6-ról 8 miligazgató lesz. Vagyis
lió forintra nő az áfa alanyi
a
gyermekeinkkel
mentességi értékhatára. A
kapcsolatos oktatási
kisvállalati adó (kiva) felső
ügyekről továbbra
határa egymilliárd forintra
is itt születnek meg
nő, míg a kisadózó vállala döntések. Fontos
kozások tételes adójának,
kiemelni, hogy a peÚj terasszal bővült
a katának a bevételi határa
dagógusok előmeneA reformációs emlékmű makettje
az Erzsébetligeti Színház
megduplázódik, 12 millió
teli rendszerét kiterforint lesz. Egyszerűsödik
jesztik a pedagógiai
szakszolgálati intézményekben a pedagógus A reformáció a magyarságnak olyan nemzeti az egészségügyi hozzájárulás rendszere is: az
szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató kincset adott, amely felekezetre való tekintet ekho az eddigi öt helyett kétkulcsos lesz, csak
munkát közvetlenül segítő alkalmazottakra nélkül mindenkié. Ezért kezdeményeztem a 14 és a 27 százalékos kulcs marad meg. Az
is. Az Önkormányzat Képviselő-testülete és a A Reformáció 500. Évfordulójának Méltó első házasok havi 5 ezer forintos kedvezménye
Tankerület megállapodásának értelmében foly- Megünnepléséért Alapítvány létrehozását, 24 hónapig lesz igényelhető akkor is, ha az
tatódik minden olyan program és fejlesztés, amelynek munkája eredményeként jövő év érintettek előtt megnyílik a családi adókedvezamit az elmúlt években politikai konszenzus- októberére egy, az egész Kárpát-medencében mény lehetősége is. Tovább bővül a CSOK, jösal elindított a kerület, az iskola-felújításoktól egyedülálló emlékművet állítunk fel a Kertvá- vőre a kormány 211 milliárd forintot fordít az
otthonteremtési programra, ez az idei összeg
kezdve az ingyen tankönyv és ingyen füzetcso- rosban.
duplája, így többek számára válik elérhetővé a
– Mit hoz az országnak 2017?
mag akciókon át az ingyenes úszásoktatásig. A
– Folytatjuk, amit elkezdtünk: a magyar em- kedvezmény. Ezekkel a jó hírekkel kívánok álmegállapodásnak köszönhetően tehát remélhetőleg a tanárok, a szülők és a gyerekek semmit berek többet tudnak majd félretenni, vagy ma- dott és meghitt karácsonyt a kertvárosiaknak!
gukra, illetve a családjukra költeni. A követnem észlelnek majd a változásokból.
» Munkatársunktól

Mindenki Karácsonyfája
December 18., vasárnap 17.00 óra
A Corvini Domini Egyesület
idén is ünnepi műsorral és
egy tál finom étellel várja a rászorulókat,
akik ajándékot is kapnak.
Figyelem!
A helyszín ezúttal az egykori
cinkotai mozi épülete
(Rádió utca 32.).
A rendezvény támogatója
a XVI. Kerületi Önkormányzat

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap babája
elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság
a XVI. Kerületi Önkormányzat által
felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez
annak a babakelengyének a része, amit
január óta minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján
az októberi nyertes Berecz-Zsolnay
Barnabás Zoltán lett. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt
és babafotózást is tartalmazott,
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől
vették át a szülők.
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Az egészséges életről tanultak
Különleges tanóra részesei lehetettek a Sashalmi Ta»
noda alsós diákjai, amit december 1-jén nem az iskolában, hanem egy zsiráfos lakókocsiban tartott meg Illényi

Éva, a Sziget Droginformációs Alapítvány trénere. A bemutatón – amely a XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum jóvoltából minden kertvárosi általános iskolába eljut – részt vett Szász József alpolgármester is.
Illényi Éva munkatársunknak elmondta: az Önkormányzat támogatásának köszönhetően ebben a tanévben elsősorban az alsós osztályokat
keresik fel. A program egyébként Ausztráliából indult és Magyarországon egyedülálló, hiszen a lakókocsiban kialakított oktatóközpont
felszereltségének köszönhetően a kicsik jobban be tudják fogadni az
információkat, mint egy hagyományos osztályteremben.
Illényi Éva kiemelte: a kivetítő, a játékok, valamint az emberi testet
formázó bábu segítségével a gyerekek megismerhetik az emberi test
működését, hogy miért fontos egészségesen élni, és mit kell adnunk a
testnek ahhoz, hogy jól érezze magát. A drogokról ennek a korosztálynak még nem igazán beszélnek, nekik azt szeretnék megtanítani, hogy
hogyan tudnak egészségesek maradni.

Mindehhez egy oktatófilm is hozzájárult. Ezáltal a nebulók megismerkedhettek a tejtermékekkel, a hús- és gabonafélékkel, valamint a zöldségekkel és a gyümölcsökkel, amelyeket interaktív módon ki is kellett
válogatniuk.
A program – amelyhez Abonyi János javaslatára biztosított támogatást
a Testület – egyébként járt már a kerületben, a szervezők pedig remélik,
hogy a közeljövőben a felsősök ismereteit is gyarapíthatják.
» Sz. R. Zs.

Kovács Péter polgármester köszöntötte Kékesi Gyulánét, aki 90.
születésnapját ünnepelte. Eszti néni
a Zala megyei Gersén született, az
elemi iskolát Búcsúszentlászlón végezte, majd a zalaegerszegi Notre
Dame apácazárdában folytatta tanulmányait. Hittantanára Mindszenty József volt, és a hittanórák
után remek viccekkel szórakoztatta
tanítványait. Ő lett később Magyarország utolsó hercegprímása, a kommunizmus egyik áldozata.
A zárda után nagy fordulat következett Eszti néni életében, ugyanis
beiratkozott egy színiiskolába. Közben jelentkezett egy tehetségkutatóra, ahol a Miskolci Nemzeti Színház
igazgatója állást ajánlott neki. Egy arcidegbénulás miatt viszont szertefoszlottak a színészi álmai. Az ünnepelt azonban nem esett kétségbe, hanem 19 évesen inkább férjhez ment. Egy fiuk és egy lányuk született,
majd három unokával és hat dédunokával bővült a család.
Közben Eszti néni másodszor is férjhez ment, majd testvére meghívására az Egyesült Államokba utazott, amelyből két évtizedes ott tartózkodás
lett. Amerikában ismét találkozott az akkor már emigrációban élő Mindszenty bíborossal, aki sorra járta a magyar kolóniákat, és jól emlékezett
Eszti nénire a Notre Dame-ból. A tettre kész magyar hölgy sokat tett
az ottani sorstársak összefogásáért. Ott ismerkedett meg az egykor igen
népszerű táncdalénekes, Szécsi Pál édesanyjával is, aki ügyesen festett, és
elkészítette a világhírű festmény, a Mona Lisa másolatát, amit ma is őriz.
Eszti néni Amerikában kitanulta a szabászatot, ruhaüzletet nyitott, és
harmadszor is férjhez ment. Virágzott az üzlet, de mivel gyermekei nem
mentek utána, hazajött. Zuglóban élt mindaddig, amíg már gondoskodásra szorult, akkor költözött egyik lányához Rákosszentmihályra. Ma
már csak tévét néz, és nosztalgiával gondol vissza gazdag, eseménydús
életére. A tévé azonban nem sok örömet okoz neki, inkább bosszankodik az ott látottakon. A hosszú élet titka szerinte minden nap egy
pohár alkoholtartalmú ital és semmi zsiradék. Isten éltesse még nagyon
sokáig!

Dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából Bencs Mihálynét,
aki Drávatamásiban született.
Elemi iskolába szülőhelyén, polgáriba pedig Barcson járt, majd
Pécsen egy bárónő által fenntartott háziasszonyképzőbe iratkozott be. 20 éves koráig élt a szülői
házban, 1946-ban azonban férjhez ment és megszületett az első
lányuk. Nem sokkal ezután Budapestre költözött párjával abba
a mátyásföldi házba, ahol ma is
lakik. Második gyermekük már
ide érkezett 1949-ben.
Lenke néni férje 17 évig katonatisztként szolgált, mindaddig, amíg alá kellett volna írnia azt a nyilatkozatot, amelyben elkötelezte volna magát a szovjet Vörös Hadsereg
mellett. Erre nem volt hajlandó, ezért kétheti fizetés kíséretében rövid
úton elbocsátották az egyenruhás állományból. Szerencsére volt tanult
polgári szakmája is, így a család megélhetése nem került veszélybe. Hamarosan asztalosként állt munkába, és egészen nyugdíjazásáig ebből
biztosította a megélhetésüket. Feleségét nem engedte munkába állni,
akinek ezért hosszú ideig lehetősége volt arra, hogy csak a gyerekek
nevelésével és a háztartással foglalkozzon. Csak akkor szegődött el egy
cipőipari kisüzembe, amikor a lányok már elég nagyok voltak ahhoz,
hogy ne szoruljanak állandó felügyeletre. Most is együtt lakik mindkettőjükkel, így ha segítségre van szüksége, mindig van kihez fordulnia.
Két felnőtt fiúunokája már elhagyta a szülői házat, de dédunoka még
csak egy van a családban.
Lenke néni úgy érzi, hogy már semmi hasznosat nem csinál, de kiderült, hogy még minden nap főz, csak a bevásárlást bízza valamelyik lányára. Egészsége korához képest irigylésre méltó, annak ellenére, hogy
nem kerülték el a bajok, de szépen felépült betegségeiből. Most is csak
vérnyomáscsökkentőt szed, más gyógyszerre nincs szüksége. A hosszú
élet titka szerinte a nyugodt családi életben, a gondoskodó családtagokban és a szeretetteljes légkörben rejlik. Isten éltesse még nagyon sokáig!

2016. december 14.
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Közbiztonságunkról

Közbiztonsági fórumot rendezett a Környezetvédelmi
»
és Közbiztonsági Bizottság ifj. Mizsei László elnök vezetésével november 24-én az Önkormányzat házasságkötő termében. A Kertváros közbiztonsági helyzetéről Hajdú Károly rendőrkapitány tájékoztatta az érdeklődőket, a
tűzesetekről és a tűzoltóság felépítésében várható változásokról pedig Salamon Lajos tűzoltó alezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV.-XVI. Kerületi Hivatásos
Tűzoltóságának parancsnoka számolt be a jelenlévőknek.

ró rendezvényét.

ló

Az eseményen Baumholzer Tamás, a BKIK
XVI. kerületi szervezetének elnöke beszélt a
tagállományban történt változásokról, a nyáron megtartott teniszversenyről és a Kertvárosi
Vigasságok főzőversenyén elért jó helyezésükről
is. Emellett elmondta, hogy szeretnének gazdasági együttműködést létrehozni lakóhelyünk
leendő testvérvárosával, Csíkszentmihállyal.
Kovács Péter polgármester kijelentette: jövőre
sem változik a helyi adó mértéke, és reményét
fejezte ki, hogy az iparkamarával kialakított
együttműködés is hasonlóan gyümölcsöző
lesz. Az eseményen többek között jelen volt dr.
Csomor Ervin alpolgármester, illetve a X. és a
XVII. kerület vezetői is.

lánglovagokat és negyvennyolcszor kaptak
téves vagy a megtévesztés szándékával indított hívást, 27 esetben pedig kiérkezésükkor
már nem állt fenn az a vészhelyzet, amiért
riasztották őket.
Az alezredes az ünnepekkel kapcsolatban
arra hívta fel a figyelmet, hogy talán nem
is az első gyertyagyújtás rejti a legnagyobb
veszélyt, hanem a vízkereszt közeli időszak.
Sokan ugyanis, mielőtt leszedik a karácsonyfát, még egyszer meggyújtják a gyertyákat.
Csakhogy addigra már a fűtött, páraszegény
lakásokban úgy kiszáradnak a fenyők, hogy
akár egy ügyetlen mozdulat, egy lehulló, de
még izzó gyufafej is lángba boríthatja azokat.
Erre tehát fokozott figyelmet kell fordítani.
Salamon Lajos a szénmonoxiddal kapcsolatban hangsúlyozta: ez a gáz nagyon alattomos, színtelen, szagtalan, és ha belélegezzük,
meggátolja a létfontosságú oxigén bejutását
a szervezetünkbe. Sajnos, már ebben az évben is volt XVI. kerületi áldozata a visszaáramló szénmonoxidnak.
Azért pedig, hogy a katasztrófavédelem
szakemberei még ennél is hatékonyabban
lehessenek a kertvárosiak szolgálatára, feltehetően jövőre létrehoznak egy XVI. kerületi
tűzoltóállomást is.
Az eseményen részt vett többek között
Abonyi János, dr. Sebők László, Vajda Zoltán és Varga Ilona önkormányzati képviselő
is.
» Mészáros Tibor

n

A Budapesti Kereskedelmi és Ipar»
kamara (BKIK) XVI. kerületi szervezete december 1-jén tartotta évzá-

igen. Így, amíg gyanútlanul vásárolunk, gépkocsinkban hagyott értékeinket gond nélkül
elvihetik a tolvajok.
A kapitány végül beszámolt egy megdöbbentő esetről is, amit az egyik kerületi lapban olvasott. Az újság állítása szerint a kerület egyik iskolájának környékén közel egy
éve egy mutogató garázdálkodik, akitől fél
a rendőrség. Az esetről kiderült, hogy senki
sem jelentette, de miután figyelni kezdték
az iskolát, hamarosan elfogták az elkövetőt
is. Az üggyel kapcsolatban kihallgatott gyerekek vallomása azonban egybehangzóan
olyan időpontot jelölt meg az elkövetésre,
amikorra a tettesnek biztos alibije volt. Ebből a nyomozók rájöttek, hogy az elfogott
fiatalemberen kívül egy másik is annál az iskolánál éli ki beteges fantáziáját. Ma már ő
is rács mögött van, de nagyon fontos, hogy
ilyen esetben a szülők mindenképpen tegyenek feljelentést, mert ezek az ügyek akár tragikusan is végződhetnek.
Salamon Lajos arról számolt be, hogy idén
az eddigi 1010 bejelentésből 174 esetben
kellett a XVI. kerületben mentést végezniük. Ebbe nemcsak tűzoltás, hanem balesetek, viharkárok elhárítása, gépjárműbe
szorult áldozat mentése, HÉV-baleseteknél
műszaki felszerelés, daru biztosítása, de még
állatok mentése és a szénmonoxid-mérgezéssel kapcsolatos teendők is beletartoznak. A
174 kertvárosi esetből 75 volt műszaki mentés, tűzesethez huszonnégyszer riasztották a

aj
á

Hajdú Károly elmondta: idén januártól októberig 93 személyi sérüléses baleset történt
lakóhelyünkön. Sajnos, még mindig nem
mindenki használja a biztonsági övet, a gyerekülést, és továbbra is általános a megengedett sebesség túllépése is. A szigorú rendelkezések ellenére is sokan telefonálnak
vezetés közben, ugyanakkor a gyalogosok
sem rendeltetésszerűen használják a közlekedési lámpákat.
A kapitány beszélt az idősek sérelmére,
hiszékenységüket kihasználva elkövetett
bűnesetekről is. Kiemelte, hogy ezeknek a
száma ugyan drasztikusan lecsökkent, hiszen ebben az évben mindössze 10 ilyen eset
jutott a rendőrség tudomására, de az úgynevezett unokázás továbbra is jelen van, csak
a hozzá tartozó mese változik. Mostanában
a telefonáló azt közli a kiszemelt áldozattal,
hogy nagyértékű nyereményhez juthat, de
ezért egy automatához kell mennie, és onnan felhívnia valakit, aki majd megmondja
azt a bankszámlaszámot, amelyre utalnia
kell némi pénzt a nyereményért cserébe. Ha
valakinél hasonlóval próbálkoznak, azonnal
hívja a 112-es segélyvonalat!
Hajdú Károly felhívta a figyelmet a karácsonyi bevásárlás veszélyeire is. Ilyenkor
fokozottan kell vigyáznunk a távirányítós
központi zárral felszerelt autók biztonságára. Létezik ugyanis egy elektronikus rádiós
zárblokkoló, amely a pittyegést és a villogó
jelzést nem akadályozza, de a zár működését

Déli Harangszó
Baráti Kör

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

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

2017. január 1., vasárnap 15.00 óra
Megemlékezés
A Nagy Háború centenáriuma alkalmából
a cinkotai
I. világháborús hősi emlékműnél
(az egykori Cinkotai Strand előtti park).
Tiszteletünket egy szál virággal vagy egy
mécsessel fejezzük ki!
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Adventi tárlat a Maconkai Galériában

A Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság (MAT) karácsonyi hangulatú kiál»
lítást és életműdíj-átadó ünnepséget tartott november 28-án a Maconkai
Orosz László Galériában. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően
idén is Kovács Péter polgármester mondott köszöntőt.

A közönséget a Pintér Zsuzsa
énekes, oboaművész, Csépány
Tamás zongoraművész és Kuti
Róbert hegedűművész alkotta
Violin trió vezette át a szürke
novemberi hétköznapokból a
művészet és az adventi várakozás világába, majd Szabóné
Simó Anikó bevezető szavai
után Kovács Péter köszönte
meg a Szabó házaspár művészetpártoló tevékenységét, és
a kiállítóknak azt a művészi
szemléletet, amely újabb alkotások létrehozására ösztönzi
őket. A polgármester szerint
mindkettő feltétele annak,
hogy évről évre örömet és színvonalas művészi
élményt adjon a MAT adventi kiállítása.
Ezután Takár Emőke, a MAT vezetője elmondta: erre az alkalomra 18 kiállító hozta el

alkotásait, amelyek között a
festményeken kívül voltak
fa-, fém- és textilmunkák is.
Emlékeztetett ugyanakkor
arra is, hogy a MAT minden
évben életműdíjjal ismeri
el egy arra érdemes tagjának művészi munkáját. Ezt
idén Komárominé Pongó
Terézia (képünkön) kapta,
aki festményei mellett textilmunkák bemutatásával is
bizonyította tehetségét. (A
nyugdíjas iskolaigazgatót lapunk június 15-i számában
már bemutattuk olvasóinknak abból az alkalomból,
hogy a pedagógusnapon vette át gyémántdiplomáját – a szerk.) Az ünnepelt ezután köszönetet mondott a kitüntetéséért, és egy-egy
saját készítésű ajándék műtárggyal lepte meg

Takár Emőkét, Szabóné Simó Anikót és Kovács Pétert.
Ezt követően a kiállítók nevében Takár Emőke egy Mohácsi Regős plakettel köszönte meg
a Szabó házaspárnak, hogy hosszú évek óta
kiállítási lehetőséget biztosítanak a művészeknek.
Ugyancsak hagyomány, hogy elismerésben
részesül az a személy, aki az év folyamán a
leghatékonyabban segíti a MAT munkáját. A
választás ebben az évben Komoróczky Istvánra, Komoróczky Farkas Orsolya festőművész
férjére esett.
Ezután Kuti Róbert virtuóz hegedűjátéka
kápráztatta el a közönséget, majd Boros Zita
és Boros Viktória szavalt el egy-egy karácsonyi
verset. Végül ismét a Violin trió adott elő egy
hosszabb, sokféle műfajból szerkesztett zenei
blokkot. Csépány Tamás zeneszerzői erényeket
is megcsillantó átiratai és zongorajátéka, Pintér Zsuzsa kellemes énekhangja és magabiztos
hangszeres előadásmódja, valamint Kuti Róbert
csillogó tehetsége olyan produkcióvá állt össze,
amellyel kapcsolatban az est hallgatóságának
csak a legelismerőbb jelzők juthatnak eszébe.
» Mészáros Tibor

Gedeon Péter ismét egy színvonalas kiállítással bizoAz Art 16 Művész Csoport november 30-án rendezte
»
idei utolsó kiállítását, amelynek anyaga A. Bak Péter, »nyította, hogy szép épületek szemet gyönyörködtető
Zsuráffy Mária, Jó Ilona, Zichó Gabriella,Terényi István, megjelenítéséhez számára nincs szükség körzőre és voÜrmös Péter és Kallai Sándor műveiből állt össze. A téli
tárlatok hagyománya, hogy mindig bemutatkozik egy
vendégművész is. Idén Benkő Cs. Gyula Ferenczy Noémidíjas ipari formatervezőt hívták meg, aki festményeket és
szobrokat is készít, most pedig egy nagyméretű táblaképpel gazdagította a látványt.

A. Bak Péter Corvin-díjas festőművész bevezetője után dr. Kelényi István művészettörténész helyezte el a műveket a hazai festészet palettáján,
értékelve az általa jól ismert alkotók új stílustörekvéseit, kiemelve a műveken visszatükröződő erényeiket, és elismerve a nem túl művészetbarát
környezetben sok évtizede végzett alkotói elkötelezettségüket.
A megnyitón felköszöntötték a 80. születésnapját ünneplő Zsuráffy
Máriát, az Art 16 köztiszteletnek örvendő alapító tagját, illetve dr.
Kelényi Istvánt is, aki a közelmúltban volt 70 éves, és végül a vendégművészt, aki 77 évesen is aktív alkotó.

nalzóra.

A Kovács Attila Galériában
december 5-én nyílt meg a Van
képem hozzá című kiállítás,
amelynek megnyitóján a művész
azzal lepte meg a résztvevőket,
hogy a tőle megszokott hajszálvékony, pontos vonalakkal megjelenített, precízen kidolgozott épületek, hajók és a színezett rézkarcra
emlékeztető tusrajzok mellett egzotikus népek maszkjainak tarka
világát is bemutatta.
Kerületünk közismert festő- és
grafikusművésze, Bánfalvy Ákos a
jóbarát szakértelmével és csodálatával hívta fel a figyelmet Gedeon
Péter különleges kézügyességére,
Kemény János költő, fotós pedig
saját versekkel tarkított méltatásában tette ugyanezt. A családias
hangulatú, humoros pillanatokban bővelkedő megnyitót követően – amit Bella Péter tekerőlant
játéka tett még színesebbé – a
kiállított művek január 15-éig tekinthetők meg hivatali időben az
Önkormányzat első emeletén.
» Mészáros Tibor

2016. december 14.
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Adventi készülődés
Karelné Máté Orsolya, az Emlékezetközpont intézményvezető-helyettese elmondta: a rendezvényt a
Cinkotai Tájházban szerették volna megtartani, de a fűtés hiánya
miatt az Önkormányzat kezelésében álló egykori cinkotai mozi Rádió utcai épületét választották. A
program célja a karácsonyi hangulat megteremtése mellett az advent

időszakának megismertetése, hagyományainak ápolása, különböző
karácsonyi dísztárgyak elkészítésének bemutatása és elsajátítása volt.
Csupor Bernát Abától, a dr.
Kresz Mária Alapítvány vezetőjétől megtudtuk, hogy aki eljött,
megtanulhatta, hogyan és milyen
természetes anyagokból lehet adventi koszorút, karácsonyfadíszt,

Javában folyik a karácsonyi készülődés.
Ebből kivette részét a
Kertvárosi Helytörténeti
és Emlékezetközpont is,
amely a dr. Kresz Mária
Alapítvánnyal közösen
szervezett
kézműves
foglalkozást advent első
vasárnapján.

asztali betlehemet, mézeskalácsot
készíteni, fonal- vagy gyapjúangyalkát horgolni vagy kötni,
agyagból Szent Családot, gyertyatartót vagy koszorúalapot formázni, és díszes gyertyákat mártani,
majd feldíszíteni.
Mivel minden tevékenység jobban megy, ha közben szól a muzsika, így az ünnepi hangulathoz

a Rácz Aladár Zeneiskola növendékeiből álló Dúdoló népdalkör is
hozzájárult Király Györgyi tanárnő vezetésével.
A program végén a résztvevők
átvonultak a Tabódy Ida térre,
ahol a cinkotai közösség tagjainak
részvételével Vető István evangélikus lelkész gyújtotta meg az első
gyertyát az adventi koszorún.

Gyertyagyújtás a szeretet jegyében

A Centenáriumi Lakótelepért Egyesület és a XVI. Kerületi Német Önkor»
mányzat közösen rendezett gyertyagyújtó ünnepséget a Centenáriumi sétányon advent második vasárnapján.
A hagyományteremtő szándékkal meghirdetett
esemény
résztvevőit
Péteri
Ildikó
köszöntötte, és elmondta: dr.
Környeiné Rátz Katalin önkormányzati
képviselő ötlete volt,
hogy ezentúl minden
évben legyen adventi
gyertyagyújtás a lakótelepen, amelyhez
lelkes partnerekre talált a Német Önkormányzat tagjai között.
Meghívták Kovács Péter polgármestert, hogy
ő gyújtsa meg a második gyertyát, valamint
Nagy Zoltánt, a sashalmi katolikus templom
plébánosát is, hogy áldja meg a karácsonyi
készülődést jelképező koszorút.
A polgármester beszélt arról, hogy az európai keresztény hagyományok szerint a hívő
emberek a szentestét megelőző négy héten az
Úr eljövetelét várják, a nem hívők pedig arra
készülnek, hogy az év legnagyobb ünnepén
a napi gondokat egy kicsit félretéve, családi
körben együtt lehessenek szeretteikkel. Kovács Péter kiemelte: ilyenkor mindenkinek
egyre többször jut eszébe az a szó, hogy szeretet, hiszen, ha szeretjük egymást, és minket
is viszontszeretnek, minden baj és probléma
másodlagossá válik. Ha szeretünk valakit,
nem csak ő lesz boldogabb tőle, hanem mi
is. A kerület vezetője ezért arra kért minden-

Dr. Környeiné Rátz Katalin, a Szív»
vel Lélekkel Polgári Egyesület tagja és az Erzsébetligeti Színház közös

kit, hogy mindezt tartsuk szem előtt, hiszen
ez az érzés az emberi lét alapja. Ezért szeressük, vagy ha ez nem megy, tiszteljük, és ha ez
sem lehetséges, legalább viseljük el egymást
nagyobb konfliktusok nélkül. Abban a táradalomban ugyanis, amelyben sok boldog család él és főszerepet kap a szeretet, mindenki
jobban érzi magát.
Ezután Nagy Zoltán mondta el adventi
gondolatait és a Gurubi Judit vezette Rozmaring kórus énekelt egyházi dallamokat.
Az ünnepség a Centenáriumi Lakótelepért
Egyesület közösségi helyiségében folytatódott, ahol már a rendezvény előtt is lehetett
kézműveskedni, karácsonyi asztali díszeket
készíteni, illetve ahol finom falatok és meleg
ital is várta a közösség tagjait.
A lakótelepen élők karácsonyi készülődéséhez a Centenáriumi Általános Iskolai tanulói
is hozzájárulnak műsorukkal december 18-án.

szervezésében a Bon Bon Matiné társulatának előadásában ismerhették
meg a XVI. kerületi diákok a Jézus
születéséről szóló betlehemi történetet. Az eseményt az Önkormányzat
támogatta.

Dr. Környeiné Rátz Katalin elmondta, hogy
korábban a kisebbeket, most viszont csak a
10-11 éves korosztály tagjait hívták meg. Dr.
Csomor Ervin alpolgármester köszöntője után
pedig Lukácsházi Győző, a Bon Bon Matiné
vezetője mesélte el, hogyan kapcsolódik a színpadra állított történet az adventi időszakhoz.

» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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A Konyhafőnök
»

A statisztikák szerint az utóbbi idők egyik legnézettebb tévéműsorának
egy kereskedelmi csatornán futó, A Konyhafőnök című főzőtehetség-kutató
verseny bizonyult. A negyedik széria győztese a kertvárosi Németh Ádám, aki
kitűnő teljesítménye jutalmául 10 millió forinttal lett gazdagabb. Az újdonsült
Konyhafőnökkel a XVI. kerülethez fűződő szoros kötődéséről, a megmérettetésről és a terveiről beszélgettünk.

– Rákosszentmihályon születtem, a szüleim és a
nagyszüleim is itt laknak. A Móra Ferenc Általános Iskolában, majd a Szerb Antal Gimnáziumban végeztem tanulmányaimat, sőt, az első igazán
emlékezetes barátságaim és élményeim is a XVI.
kerülethez kötnek. A Kertváros, a szabad levegő
és a zöldövezet szeretetét valószínűleg édesapámtól, Németh Istvántól örököltem, aki egy kerületi
galambászcsoport vezetője.
– A gimnázium elvégzése után milyen tervei voltak?
– Nagyon tudatos gyerek voltam. Már 12 évesen
eldöntöttem, hogy szarvasmarha-tenyésztő leszek
és Kaposváron fogok ehhez diplomát szerezni.
Érettségi után fel is vettek a Kaposvári Egyetemre, ahol az Állattudományi Kar állattenyésztési
szakán szereztem állattenyésztő agrármérnöki
diplomát. Kezdetben a szarvasmarha-tenyésztésben dolgoztam, majd Ócsán egy libakeltető üzemet vezettem két évig. Ennyi idő azonban elég
is volt ahhoz, hogy belássam, nekem mégsem ez
az utam.
– Mihez kezdett ezután?
– Nem kellett sokat töprengenem, mert kisgyerekkoromtól volt egy másik, hasonlóan erős
indíttatásom arra, hogy szakács legyek. Ezért
elszegődtem egy rendezvényszervező céghez,
amelynek alkalmazottjaként a legismertebb budapesti színházak nézőtéri büféjében dolgoztam.
Egy idő után széleskörűen átláttam a vendéglátózás egyes területeit, és úgy gondoltam, megpróbálom ezt külföldön hasznosítani sokkal több
pénzért. Angliába költöztem, ahol pincérként
kezdtem egy étteremben, mellette pedig dolgoztam a konyhán is, ahol a kollégáktól a gyakorlatban tanultam meg a szakácsmesterséget. Közben
mentem felfelé a ranglétrán, kineveztek teremfőnökké, később üzletvezető-helyettessé. Négy év
nagyon kemény munka után viszont, 2010 januárjában kínzó honvágy tört rám, és úgy döntöttem, hazajövök. Új életet akartam kezdeni, még
a vendéglátást is el akartam felejteni. Ám egy fél
év után visszatértem a konyhák és éttermek világába. Egy kis bisztró üzletvezetőjeként, majd egy
egyetemi kávézó és étterem konyhafőnök-menedzsereként dolgoztam. Ezután gasztronómiai tanácsadásba kezdtem. Fejlesztendő, megújítandó,
sikeresebb üzletpolitikát igénylő cégeknek adtam

szakmai tanácsokat. Sok étterem alkalmazta az
általam javasolt csapatépítési, üzleti koncepciót
vagy éppen egy üzlet megnyitásához szükséges
ismereteket. Ezt a munkát is sikeresen végeztem,
de hirtelen ebből is elegem lett, belefáradtam. Ismét kiszálltam a vendéglátásból, és a figyelmem a
családi vállalkozás felé fordult. Öcsém ékszerész,
apám – mint ahogy már szó volt róla – galambász,
és a kettőt ötvözve elkezdtünk a galambokhoz
kapcsolódó ékszereket készíteni. Ezzel átléptük
az országhatárt, termékeinkkel bejártuk Európát,
és ennek révén még a belga királyi légierő egyik
ezredesével is baráti viszonyba kerültünk.
– Majd jött a Konyhafőnök. Azonnal jelentkezett?
– Ezt azért nem mondanám, kellett egy kis családi noszogatás. Viszont arra gondoltam, hogy
egy próbafőzést megér, ott úgyis eldől, kellek-e
vagy nem. Kellettem.
– Megtudhatunk néhány kulisszatitkot?
– Mi nem költöztünk be egy közös szállásra,
mint ahogy az egyéb tehetségkutatókon szokás.
A kijelölt forgatási napokon bejártunk, akkor viszont reggeltől estig nem volt megállás. A főzésre
valóban egy óra állt rendelkezésünkre, és a „piactéren”, az alapanyagraktárban valóban csak két
percet lehetett eltölteni, de aki nézte a műsort,
tudja, hogy közben mindig nyilatkoztak a versenyzők az esélyeikről, a reményeikről és egymásról, amit természetesen főzés közben nem lehetett
felvenni. Ezek külön időt igényeltek fodrásszal,
sminkkel és minden mással, ami a látványhoz
szükséges. Az ételeket külön lefotózták, és rendszeresek voltak a hang-, illetve világításpróbák is.
Így a képernyőre kerülő egy órányi adás mögött
általában 14 óra háttérmunka állt. Én 19 adásban
vettem részt, az utolsó hétre pedig már csak hatan
maradtunk, és naponta kiesett valaki.
– Mikor érezte úgy, hogy nyerhet?
– Először nagyon magabiztos voltam, a többieket látva úgy gondoltam, mindenképpen helyem
van a versenyzők között. Az elődöntőben azonban, amikor már csak tizenketten maradtunk,
egy kicsit inamba szállt a bátorságom. Pallag
Dávid és Wirgha Márk – akivel végül az elsőségért küzdöttem – nagyon képzett, erős ellenfelek
voltak. Dávid gyakorló szakács, komoly szakmai
ismeretekkel, Márk pedig igazán lelkes és elhivatott volt.

2017. január 8. 9.30 óra
Wass Albert születésének 109. évfordulójára
emlékezünk.
Az eseményen sor kerül az íróról elnevezett díj átadására is.
Helyszín: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

– Miben volt Ön mégis jobb az ellenfelénél?
– Úgy gondolom, közrejátszott az, hogy jó természetem van, könnyen kötök kompromisszumokat, és nincs bennem agresszió, ami különösen
az elején volt hasznos, amikor még csapatokban
versenyeztünk. Nagyon komolyan akartam a győzelmet, és ennek mindent alárendeltem a verseny
időszakában. A szabadnapjaimon mentálisan készültem arra, hogy a versenynapokon a kreativitásomat maximálisan ki tudjam aknázni, hiszen itt
nem közismert ételeket főztünk receptek alapján,
hanem kaptunk néhány alapanyagot, és azokból
saját kompozíciót kellett létrehozni úgy, hogy ne
csak jóízű, hanem esztétikus is legyen.
– Mi volt a győztes ételsor?
– Előételnek amerikai palacsintát készítettem,
amelyre sárgaborsópürével töltött fürjtojásokat
ültettem, mellé pedig szárított pármai sonkát
tálaltam. A főétel galambmell volt korianderes,
kókusztejes köleskásával, narancskaviárral és céklapürével. Desszertként barnasörös tiramisut adtam hozzá. Ezek mind saját receptek, mindegyik
tele van saját ötletekkel.
– Mire fordítja a 10 millió forintot?
– Rövid- és hosszútávú tervem is van a pénz
felhasználására. Először szeretnék egy gasztronómiai szaktanácsadó céget létrehozni, ugyanakkor
egy kis birtokról álmodom, ahol van szőlő, levendula, de legfőképpen kecskék, hogy kecskesajtot
készíthessek.
» Mészáros Tibor

2017. január 21. 10.00
M. Kiss Sándor és Jobbágyi Gábor történész
előadása
a Tóth Ilonka Emlékházban
(Állás utca 57.)

2016. december 14.
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Zeneszerző sportember

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett műsorsorozat leg»
nagyobb érdeklődéssel várt produkciója a Tóth Ilona életéről készült rockopera ősbemutatója volt az Erzsébetligeti Színházban. Az előadásban elhangzó zeneszámok

túlnyomó részét a kerületben lakó 43 éves Bácskay Zsolt szerezte. Vele beszélgettünk
zenei pályájáról és a mű születéséről.
szítettem egy CD-t is, Mise a megújulásért címmel.
– Hogyan született meg a Tóth Ilona
rockopera?
– Egy templomba járunk dr. Horváth Attila jogtörténész egyetemi tanárral, a rockopera ötletgazdájával,
akit azóta alkotmánybíróvá neveztek ki. Ő azt szerette volna, hogy az
1956-os forradalom 60. évfordulójához a Tóth Ilonka Emlékház mellett
egy nagyszabású szellemi produkció is
társuljon. Így született meg egy zenés
színpadi mű ötlete.
– Testhezálló feladat volt?
– Itt születtem a kerületben, a mos-

tem volna hátat fordítani a műfajnak,
így elkezdtem dalszerzéssel, később
pedig szövegírással foglalkozni.
– Sikeres szerző lett?
– 2005-ben ismerték meg a nevemet szélesebb körben, amikor az Eurovíziós Dalfesztiválon bekerültem a
döntőbe az Elmúlt álom című dallal,
majd Bedhy, vagyis Moór Bernadett
készülő lemezére is felkerült néhány
szerzeményem, és a barátaimmal ké-

tani Kölcsey Ferenc Általános Iskolába jártam. Gimnáziumi éveimet a
szentendrei ferenceseknél töltöttem,
de akkor már Budára költöztünk. Házasságkötésünk után, 1997 óta azonban ismét XVI. kerületi lakos vagyok
és megtiszteltetésnek éreztem a felkérést. Ugyanakkor nagy feladatnak
is, mert a rockopera műfaji követelményei magasabbak egy sláger megírásánál. Nagy kedvvel láttam neki a

n

ló

– Ön főfoglalkozású zeneszerző?
– Nem, de az életemben a zene és a
sport párhuzamosan jelen van gyerekkorom óta. Mindkettő a szenvedélyem, de dzsúdóedzőként dolgozom,
elsősorban ebből élek. Pesthidegkúton 20, Zuglóban 10 éve oktatom ezt
a sportot az óvodásoktól kezdve az
egyetemistákig bezárólag.
– Hol szerzett zenei ismereteket?
– Gyerekkoromban klasszikus zenét
tanultam, hét évig zongoráztam, majd
zenekart alapítottam. Először feldolgozásokat játszottunk, végül áttértünk
a rockzenére, de az együttes hamarosan feloszlott. Én viszont nem szeret-

munkának két évvel ezelőtt, amikor
Attilával és Koltay Gábor rendezővel
összeállítottunk egy forgatókönyvet.
A dalaimhoz viszont szeretem én írni
a szöveget is, mert úgy gondolom, így
egységesebb a hatás. Mindehhez persze először részletekbe menően megismerkedtem a korral.
– Milyen szempontoknak kellett megfelelnie?
– Először is a szövegnek történelmileg hitelesnek kellett lennie. A zenének hangulatában követnie kellett
a történetet. Emellett az sem baj, ha
az előadót nem állítjuk számára teljesíthetetlen feladat elé. Utóbbi azért
volt nehéz, mert amikor elkezdtem
írni a dalokat, még nem tudtuk, hogy
kik fogják énekelni azokat. Szerencsére Kisfaludy Zsófia személyében
olyan főszereplőt találtunk, aki győzte hangterjedelemmel. Mivel az élő
zenekar nagyon drága, ezért a zenét
felvettük, amely hosszadalmas stúdiómunkát és komoly számítógépes
műszaki hátteret igényelt. Ez egy igen
sokrétű, fárasztó munka volt, de úgy
gondolom, az erzsébetligeti vastaps
azt igazolta, hogy megérte. Az elismerés pedig mindenkinek szólt, aki részt
vett a produkcióban, így Horváth Tamásnak, dr. Horváth Attila testvérének is, aki társszerzőként vett részt a
zenei munkálatokban.
– Amíg a rockoperán dolgozott, nyilván ritkán látta a családja.
– Bizony, a feleségemnek komoly
érdemei vannak abban, hogy az én
elfoglaltságom miatt nem állt meg
nálunk az élet. Tökéletes hátországot
biztosított ahhoz, hogy végezhessem a
munkámat. 13 éves Csenge lányunk

válogatott szertornász, többszörös
magyar bajnok. Zsombor 11 éves, ő
a zenei tehetség továbbvivője a családban, szintén többször nyert már
országos szintű versenyt. A közelmúltban fellépett Az Estélyen, ahol
mások szerint is zseniálisan furulyázott, és előadott egy olyan számot,
amelyben egyszerre két furulyán két
különböző dallamot szólaltatott meg.
Ezzel engem is meglepett. Amikor a
viharos tapsot besöpörve lejött a színpadról, kérdő tekintetemre diadalmas
mosoly kíséretében csak ennyit mondott: „Nyugi apa, neked is kell egy kis
meglepetés.” Emellett tanul zongorázni és klarinétozni is. A legkisebb,
Kincső 7 éves és úgy tűnik, ő nővére
nyomdokain jár.
– Mi lesz a rockopera további sorsa?
– Reményeink szerint az ősbemutató csak a kezdet volt. Van még feladatunk a darabbal, mert az előadás
előtt felmerült váratlan nehézségek
miatt volt néhány dal, amelyeket
idő hiányában kivettünk a darabból.
Ezekkel kibővítve vesszük fel a CD-t,
amit tavasszal már meg lehet vásárolni a boltokban. Tárgyalunk továbbá egy színházzal, ahol valószínűleg
állandó repertoárdarab lesz. Ezen
kívül vidékre is vannak már meghívásaink egyszeri előadásokra, például
Mátraverebély-Szentkútra. A mű tehát nagy valószínűséggel tovább él.
» Mészáros Tibor

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
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Értesítünk mindenkit, hogy 2017-ben első összejövetelünket
január 9-én hétfőn 15.00 órakor tartjuk.
Napirenden: 2017 első negyedévének programja
..................................................................................................
A XVI. kerületi Önkormányzat és a POFOSZ XVI. kerületi szervezete koszorúzással egybekötött megemlékezést tart
a doni katasztrófa áldozatainak emlékére
2017. január 12-én 14.00 órakor
a Cinkotai Temetőben a hősi emlékműnél.
A rendezők arra kérik a kerületi intézmények vezetőit, a civil

szervezetek képviselőit és minden hazafias érzelmű XVI. kerületi
polgárt, hogy vegyen részt az eseményen.
...............................................................................................
A POFOSZ XVI. kerületi szervezete és a XVI. kerületi Német
Önkormányzat koszorúzási ünnepséget tart
a Sashalomról málenkij robotra elhurcoltak tiszteletére
2017. január 19-én 15.00 órakor
a sashalmi Waldorf iskola falán elhelyezett emléktáblánál, ahova
várják a még köztünk élő túlélőket, rokonaikat
és minden együttérző kerületi polgárt.
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A GULAG áldozatainak és túlélőinek tiszteletére
»

A GULAG kényszermunka-táboraiban elhunytak és a túlélők emlékének megőrzésére vándorkiállítást hozott létre
a GULAG Emlékbizottság a Veritas Történetkutató Intézet
közreműködésével, amit bemutatnak a Tóth Ilonka Emlékházban is. A XVI. kerületben a német származású, és ebből
adódóan német vezetéknevet viselő honfitársaink közül hurcolták el málenkij robotra a legnagyobb létszámú csoportot,
131 főt, ezért a Péteri Ildikó vezette Német Önkormányzat
főszerepet vállalt a tárlat megnyitójának megszervezésében.
Az eseményen jelen volt Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Szász József alpolgármester, dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő és Ritter Imre, a magyarországi
németek parlamenti szószólója is. A túlélők közül azonban
már csak a 92 éves Berghoffer Róbert tudott részt venni a
rendezvényen.

A kiállítás anyagát Villányi Péter, a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezetközpont vezetője
mutatta be. A tablókon fotók láthatók a táborok létrehozását elrendelő Lavrenytyij Pavlovics
Berijáról és néhány hírhedt kommunista vezetőről, emellett gazdag képanyag emlékeztet a
kommunizmus üldözötteire és a munkatáborok magyar áldozataira is.
Szatmáry Kristóf elmondta: a Tóth Ilonka Emlékháznak az is feladata, hogy ilyen, a történelmünk legsötétebb fejezeteit felidéző rendezvényeknek biztosítson helyet, hiszen az áldozatok
emlékét ápolnunk kell, és utódainknak meg kell
ismerniük a történetüket, hogy soha ne ismétlődhessenek meg ehhez hasonló szörnyűségek. A
munkatáborokba elhurcoltak egyéni tragédiája
ugyanis az volt, hogy akkor vitték el őket, amikor már véget ért a világháború, de nekik még
csak akkor kezdődött a modernkori rabszolgaság.
Ritter Imre nemcsak a szibériai szenvedésekre emlékeztetett, hanem arra is, hogy azoknak,
akik valamilyen isteni csoda folytán mégis hazajutottak a sztálini pokolból, itthon sokáig megvetett, gyanús és lenézett állampolgárként kelÉletének hetvenkettedik
évében elhunyt Borsányi
Béla. Árpádföld ezermestere igazi közösségi ember
volt, aki nem ismerte a
„nem érek rá” vagy a „fáradt vagyok” kifejezéseket.
1974-ben költözött családjával Árpádföldre, és 27
évig dolgozott az Ikarus
gyárban
elektrikusként.
2004-ben ment nyugdíjba,
de már korábban is mindenben lehetett számítani szakértelmére
és szorgalmára. A villanyszerelésben, a
kerti munkában, de még a disznóölésben is szívesen segített bárkinek. Sok
társadalmi munkával járult hozzá a településrész emlékhelyeinek kialakításához.
Tagja volt mindkét árpádföldi civil szer-

lett élniük. A kommunista propaganda ugyanis
azt közölte róluk, hogy azért kerültek munkatáborokba, mert bűnözők voltak, és megtiltották
nekik, hogy beszéljenek szenvedéseikről. Aki
mégis megtette, évekre rács mögé került, pedig a német-sváb származású honfitársaink igaz
magyarok voltak, nélkülük olyan kulturális,
művészeti és ipari értékekkel lenne szegényebb
az ország, mint az első nemzeti irodalomtörténet (Toldy Ferenc) a Parlament (Steindl Imre),
az Iparművészeti Múzeum (Lehner Ödön), valamint hiányozna a magyar nyomdaipar, a gépgyártás és az orvostudomány sok kiemelkedő
tehetségű egyénisége is.
Szász József családi emléket is őriz arról, hogyan szedték össze a szovjet katonák az ártatlan
civileket. Nagypapája az utcán ment, amikor
egy szovjet katona felparancsolta egy teherautóra, amelyen már volt néhány kényszermunkára
kiszemelt áldozat. Szerencsére egy kanyarban,
ahol nem láttak rá egymásra a konvojban közlekedő autók utasai, az élelmes nagypapa le tudott ugrani a teherautóról, és eltűnt a gödöllői
erdőben. Vagyis nemcsak hadifoglyokat és né-

vezetnek, és a Menyhért utcai székházban
is számtalanszor vették
hasznát
szerteágazó
szakértelmének. Közkedvelt főszakácsa volt
mindkét egyesületnek,
és ha semmi mást nem
tett volna, legendás gulyáslevesével akkor is
örökre beírta volna magát az árpádföldiek emlékezetébe. Ennél azonban sokkal több érdemet szerzett, ezért
idén március 15-én a közösség érdekében évtizedeken át kifejtett munkája
elismeréséül átvehette a Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetést. Emléke családja és az árpádföldiek körében
örökké élni fog. Nyugodjék békében!

met nevűeket tereltek össze, hanem gyanútlan
civileket is. Ugyanakkor ma már az is ismert,
hogy Sztálin tervei szerint ötmillió német kényszermunkást akartak az újjáépítésre hivatkozva
a Szovjetunióba hurcolni.
Péteri Ildikó Wiedermann Piroska alakját
idézte fel, akire fényes énekesi karrier várt volna, ha nem német névvel születik. Ő volt az a
sashalmi túlélő, aki hazatérése után felkarolta az
életben maradottak érdekképviseletét, és törekvései nyomán jelentős eredmények is születtek.
Végül Berghoffer Róbert mesélt a 70 évvel
ezelőtti hátborzongató személyes élményeiről,
a mai ember számára elképzelhetetlen munkakörülményekről és a szinte elviselhetetlen
hidegről. Robi bácsi a néhány éve megjelent
Tabu című könyvében foglalta össze emlékeit,
amelynek a XVI. Kerületi Önkormányzat támogatásával a közeljövőben jelenik meg bővített kiadása.
A beszédek elhangzása után a Táncsics Mihály
Általános Iskola és Gimnázium tanulói adtak
ünnepi műsort.
» Mészáros Tibor
MENTSÜK MEG PETŐFI SÁNDOR
SZERELMI FÉSZKÉT!

Petőfi Sándor születésének
194. évfordulója alkalmából
a Déli Harangszó Baráti Kör 15. alkalommal
rendez

Petőfi estet

december 30-án, pénteken 15.00 órakor
a Krisztina Szálloda nagytermében
(Veres Péter út 79.),
amelyre szeretettel várnak minden
Petőfi-tisztelő
magyart. Azon honfitársaink jelentkezését is várják, akik egy vers vagy
egy dal előadásával is
bekapcsolódnának a rendezvénybe.
További információk: Onyestyák György
0620/395-3537 vagy ony@freemail.hu

2016. december 14.
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VIII. Mindszenty konferencia
Dr. Horváth Attila alkotmánybíró, jogtörténész, a kerület díszpolgára, a
»
Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke és dr. Krajszovszky
Gábor gyógyszerész tartott előadást a nyolcadik alkalommal megrendezett
Mindszenty konferencián, ahol átadták a hercegprímásról elnevezett díjat is.
A második adventi gyertyát Urbán Gábor rákosszentmihályi plébános gyújtotta meg.
Dr. Horváth Attila azokra a
mártírokra emlékezett, akik az
életüket áldozták az 1956-os
forradalom és szabadságharc
során vagy akiket annak leverése után megtorlás ért. A magyar kommunisták és a szovjet
vezetők ugyanis gátat akartak
szabni annak, hogy akár csak
hasonló újra megtörténhessen
hazánkban vagy más szocialista
országban.
A jogtörténész kiemelte: a
megtorlás valódi nagyságáról
a mai napig nincsenek pontos
adatok. Olyan békés demonstráció, mint a nőtüntetés vagy
a munkástanácsok ellenállása
viszont sok volt országszerte.
Hogy mindezeket megfékezzék, pereket indítottak, amelyeket villámgyorsan lefolytattak és
ítéletet is hirdettek. Volt olyan eset is, amikor
előbb agyonverték az áldozatot és csak utána
zajlott le a tárgyalás. Az újabb szisztematikus
perek 1957 kora nyarán indultak, ezek áldozatai pedig azok lettek, akikre az emberek
felnéztek, és egy demokratikus államban befolyással bírtak volna. November 4-én egyébként azért rohantak le bennünket a szovjetek,
mert november 5-én már mindenki munkába
állt volna, hiszen a forradalom kitörése utáni
néhány napban olyan kiválóan megszerveztek
mindent az emberek, hogy jobban működött,
mint a szocializmus. Éppen ezért mindenkit
átvilágítottak, akinek bármilyen szerepe volt
1956-ban. A harmadik perhullám 1959-1963
között zajlott, ezek voltak a kapcsolódó perek,
amelyekben olyanokat ítéltek el, akik ismét fel
akarták éleszteni a forradalmat vagy Kádár ígéretében bízva hazajöttek külföldről.
A Kádár-rendszerben egyébként sokakat
köztörvényes bűnözőként ítéltek el, holott
nem voltak azok. Erre a sorsra jutott a kerület posztumusz díszpolgára, Tóth Ilona is. Így
mintegy 300-ra tehető azok száma, akiket egyértelműen bírói ítélet alapján végeztek ki, de
ez több, mint amennyi halálbüntetést összesen
kiszabtak az 1848-49-es forradalom, a Tanácsköztársaság és a II. világháború után. Ráadásul
még kínozták is az elítélteket, sőt lelki terror
alatt is tartották őket, hiszen nem közölték,
éppen kiért jönnek. Sokszor volt olyan is,
hogy elsőfokon a bíró csak életfogytig letöltendő szabadságvesztést ítélt, míg másodfokon
hozták meg a halálos ítéletet, annak a bírónak

viszont nem is kell találkoznia az elítélttel.
Ilyen volt Nagy Imre és Mansfeld Péter is. Az
áldozatoknak sem kegyelmeztek, őket jeltelen
sírba temették el a 301-es parcellába. A sors
fintora, hogy ezt a rendelkezést még Nagy
Imre írta alá.
Dr. Horváth Attila elmondta: 23 ezer embert
ítéltek börtönbüntetésre, úgy, hogy 200 ezren
már korábban elhagyták az országot, mert úgy
gondolták, bajuk eshet. A börtönbevetettek

között voltak akadémikusok, tudósok, írók,
költők, színészek, mint Kosáry Domokos,
Keresztury Dezső, Darvas Iván vagy Déry Tibor. Mivel pedig úgy gondolták, hogy ők sosem hagyják már el a cellájukat, ezért a tiltott
irodalomhoz tartozó könyveket fordíttattak le
velük, de ők maguk is írtak műveket.
Az 1963-as amnesztiahullámmal viszont nem
jött ki mindenki, volt olyan, mint Wittner
Mária, aki csak 1970-ben szabadult, emellett
visszaállították az internálótáborokat – amelyeket Nagy Imre 1953-ban
megszüntetett – és 1960-ig ismét működtek. A megbélyegzettek pedig nem
tanulhattak tovább és a munkahelyükön sem érvényesülhettek, sőt, még a
nyugdíjukat is lecsökkentették.
Az alkotmánybíró kijelentette: 1956
jelentősége azért felbecsülhetetlen,
mert a magyarok az életüket kockáztatták a szabadságukért, amellyel világszerte példaképpé váltak, ugyanakkor mindenki számára nyilvánvalóvá
vált, hogy a Szovjetunió egy agresszív
hódító hatalom. Kádár kénytelen volt
reformokat bevezetni, bár jól tudta,
hogy ezt a rendszert nem lehet megreformálni. Éppen ezért úgy gondolta,
hogy majd visszavonják az intézkedéseket, de a gyakorlatban egy idő után
már senki nem vette őket komolyan.
Dr. Krajszovszky Gábor Mindszenty József
bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életét
húsz éve saját érdeklődése miatt kutatja és „A
magyar sors Isten kezében van” címmel tartott
sok idézettel tarkított előadást, amelyben ös�szefoglalta Mindszenty 1956-ban vállalt szerepét, a Vatikánnak tett nyilatkozatait, illetve
szólt nyugat-európai megfigyeléséről is.
» Sz. R. Zs.

45 éve
szolgálja az Urat
A Mindszenty-díjat azok kaphatják
»
meg, akik Mindszenty József szellemiségének megfelelő úton járnak. Idén
Sillye Jenő egyházi zenészre esett a Hittel a Nemzetért Alapítvány választása.

A kitüntetett 1947-ben született. Középiskolás korában kezdett zeneszerzéssel foglalkozni,
majd egy templomi énekkarban ismerte meg első zenésztársait és leendő feleségét is. 1970ben kötött házasságot, amelyből öt gyermekük született. A nagymarosi ifjúsági találkozókon
teljesített szolgálata felbecsülhetetlen értékű volt a Krisztust kereső fiatalok számára a szocializmus időszakában is. Számtalan templomban énekelt, miközben az Elzett Műveknél
dolgozott és folyamatosan megfigyelték.
Az 1991-es pápalátogatás alkalmából azonban már szabadon dalolhatott a Népstadionban a
Szentatyának, lemezeinek bevételét pedig az 1995-ben felszentelt káposztásmegyeri templom
építésére ajánlotta. Zenésztársaival bejárta az egész Kárpát-medencét. 2007-ben, 60. születésnapján a Magyar Katolikus Püspöki Szinódus a Pro Ecclesia Hungariae díjban részesítette.
2010-ben megkapta a Magyar Köztársasági Tisztikereszt kitüntetést.
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Monoklis nyaralótulajdonos

Idei utolsó rovatunkba könnyedebb témát hoztam. Az aranykorként is emlegetett századforduló fővárosi életének és a mátyásföldi nyaralótelep kezdő évtizedének is jellegzetes alakja
volt Strelisky Sándor (1851-1922), császári és királyi udvari
és kamara fényképész. Ez utóbbi kitüntető címet József királyi főhercegtől kapta fényképész munkásságáért 1895-ben. A
mátyásföldi nyaralótulajdonosok között találjuk már az első
évtizedben és az egyesület választmányi tagja volt 1900-tól
1910-ig biztosan. Nevét 1897-ben, a nagyszálló felújításának

ünnepségére kiadott Mátyásföldi Hirlapban többször is említik,
az ebben megjelent adatok szerint ő volt a vigalmi bizottság
elnöke. Feleségével, a színésznő Béni Irmával együtt aktívan
vettek részt a mátyásföldi közéletben. A mátyásföldi katolikus
templomépítő bizottságának női elnöke Paulheim József mellett
Strelisky Sándorné volt, és együtt szerepeltek a templom építésére adakozó nyaralótulajdonosok 17-es listáján. Együtt nevelték fel az örökbefogadott Ligeti Juliskát, aki szintén színész
lett és gyakran szerepelt a jótékonysági bálokon Mátyásföldön.

Jöjjön tehát az ígért két könnyedebb idézet a ko- Pálmay Ilka (a „mi” Pálmay Ilkánk, aki időnként
rabeli fővárosi sajtóból, egy, az 1917-ben megje- unokahúgához, Petráss Sárihoz járt Rákosszentmilent Színházi Életből, és egy, az 1934-ben, a 8 Órai hályra kipihenni a világhírnevet SZR.) a Rip van
Újságban megjelent riportból. Eddig úgy tudjuk, Winkle második felvonásában felvette a kék hegyek
ha a „hóhért akasztották” is, nem maradt róla ér- szellemének híres trikóját. Ez a merészség akkor fortékelhető fénykép. Hátha ebből a két írásból még- radalmat keltett. Strelisky, aki nemcsak igen ízléses,
is képet kapunk róla, milyen is lehetett Strelisky hanem merész művészember is és fényképezőgépével
Sándor, a neves fővárosi fényképész és mátyásföl- minden színházi eseményt nyomon követett, a modi nyaralótulajdonos, aki „még monoklit is hor- dernebb felfogáshoz csatlakozott. A kiállításra olyan
gyűjteményt küldött be, hogy
dott” és a vicces kedvű Mátyásföldi
a zsűri nem akarta a publiHirlap szerint csak kétnaponta bokum elé engedni a kollekciót,
rotválkozott.
amelynek két legpompásabb
Közel száz éve, a Színházi Életben
darabja Pálmay Ilka és Vidor
Harsányi Zsolt író, színházigazgató
Pálné képe volt egy-egy trikós
(1887-1943) rovatában (Utazás a
szerepben. A végén Strelisky
súgólyukon túl, Major Henrik rajgyőzött, a képeket kiállították,
zaival) jelent meg a két és féloldalas,
a kiállítás megnyitása után a
a fényképészt bemutató írás, A színNeues Wiener Tagblatt tárcát
házi fényképésznél címmel. Ebből
írt a magyar színházi fénykéragadok ki néhány pillanatképet.
pezésről (…).” Ezután a mű„Az üzleti életnek minden ága,
terem, a díszletek írattatik le,
a mely megteheti, szereti a színház
valamint a fényképezésre érnyilvánosságához és népszerűségéhez
kező színészek, a pontos Rátkapcsolni a maga portékáinak kelenkai Márton, a mindig késő
dőségét. Az a legjobb divatkereskedés,
Csortos Gyula, és „…Fedák
ahol a színészek vásárolnak, az a legSári, aki dél felé érkezik meg
keresettebb divatszalon, hol a primaálmos szemmel és Streliskyt tedonnák dolgoztatnak, az a népszerű
szi felelőssé, hogy megint nem
kávéház, ahol a színházi embereknek
tudta magát kialudni. Mikor
van törzsasztaluk és ugyan e norma
Petráss Sári
aztán együtt van mindenki, a
szerint az a fényképész a leghíresebb,
akihez a színházi emberek járnak levétetni magukat. színházi rendező segítségével felállítják a csoportokat
Budapesten par excellence Strelisky Sándor a szín- és beigazítják az egyes szereplők attitűdjeit. Mivel
házi fényképész. Ő éppen úgy hozzátartozik a slá- ilyenkor mintegy száz felvétel készül, a munka eltart
gerdarab érdekes és óriási szervezetéhez, mint akár délután három óráig is. A végén már vidáman koa színházi titkár, vagy a fővilágosító. (…)” A cikk- nyakoznak a színháziak és az általános vidámság köben itt következik a történet kezdetének leírása, zepette tréfás jux-képek (mai megfelelőjük talán az
tudniillik a színházi fotózást hősünk édesapjától, ellesett pillanatképek) is készülnek, amelyek persze
Strelisky Lipót fényképésztől örökölte, aki fizetsé- nem kerülnek a publikum elé. A felvételekből a színgül a színészek levételéért két állandó zsöllyét ka- ház igazgatósága választ ki húszat. Ezekből egyméteres nagyítás készül a foyer (színházi
pott a színháztól.
„A műterem mostani főnöke, Strelisky Sándor – előtér) díszítésére és reklámcélokra.
mondhatni – ezen a két zsöllyén nevelkedett fel és A többi képekből meg egész kocsiramikor később a műtermet az egész színházi klientélá- kománnyal csinál kabinetképeket a
val átvette, úgy építette meg a színházi fotografálások műterem. Mivel a szerzőjogi törvényGizella-téri új helyiségét, hogy a szalonok mellé egész kezés a fényképfelvételeket is védi, a
sor öltözőt tervezett az építész. Ezeken a falakon lóg és képeslapgyártó vállalkozók Streliskytől
albumokban itt látható a magyar színészetnek hetven szerzik meg ezeknek a felvételeknek
utánnyomási jogát.”
esztendős története.
Strelisky Sándort tehát apja után
A színházi fényképezés ma már igen fontos dologgá
nőtt, s a színházak ezreket költenek az újdonságok saját jogon is befogadta a színházi vifotografálására. (...) Az első országos kiállítás, ahol a lág, és haláláig fotózta a színházi élet
fényképészetnek is külön tere volt az ipari termékek nagyjait. Fotográfiai archívumunk
között, körülbelül összeesett azzal az idővel, amikor Tóth Pál Lászlóné, Podmaniczky

Zsuzsanna jóvoltából őriz néhány gyönyörű,
eredeti felvételt Pálmay Ilkáról és Petráss Sáriról,
ezek közül most a Strelisky készítette Petráss Sári
fotót mutatjuk be. Sajnos, a zsűrit megbotránkoztató trikós Pálmay-képet eddig még nem tudtuk
megszerezni archívumunk számára.
A másik cikkrészlet, amit ígértem, Faragó Jenő
írása a 8 Órai Újság 1934. március 8-i írásában
olvasható. A cikk szintén sorozat része, az Ó, régi
szép idők 3. darabja, Küry Klára őszinte vallomása címmel.
Küry Klára színésznő volt, aki a mátyásföldi
nyaralótelepen is csillogtatta tudását néhány jótékonysági bálon. A visszavonult színésznő lakásának bemutatásakor írta le a szerző a következő érdekes, bulvárba hajló sorokat Strelisky Sándorral
kapcsolatban: „A falakon rengeteg kép. A főhelyen
egy vízfestmény: Lily kétlovas hintón a virágos ligetben. Ezt még Strelisky Sándor csinálta, aki nemcsak
fotográfus volt, hanem festő is; azon kívül népszínházi habitüé (bennfentes) és tizenhárom próbás gavallér. Még monoklit is hordott és a Népszínházból
házasodott. A jó Béni Irma lett a felesége. Strelisky
volt a Küry-párt egyik leghangosabb vezére: mígnem
aztán minden átmenet nélkül átpártolt Hegyi Arankához. Voltak így mások is. Klárikától Arankához,
Arankától Fedák Sárihoz…”
Strelisky Sándort mai nyelven „sztárfotósnak”,
vagy más szemszögből sztárok fotósának nevezhetjük, aki gavallér, színésznők között mozog,
közülük választ feleséget, mellette haláláig kitart,
árva gyermeket nevelnek fel együtt színésznővé,
és nem utolsó sorban: marad ideje (és nem utolsó
sorban pénze) a mi „provinciális” nyaralótelepünkön közéleti szerepet vállalni és jótékonykodni
templomépítésben és egyéb nemes célokban.
Nincs róla képünk, de talán ez az írás felér egy
korabeli, szépiába nemesült expozícióval.

» Széman Richárd

Kedves olvasóink!
Köszönjük egész évi megtisztelő figyelmüket, és a
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközpont
munkatársai nevében is
áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kíván a rovat
két szerzője: Lantos Antal és Széman Richárd!

2016. december 14.

«

sport❘ 15

Ifjú
tehetségek

Újságunkban rendszeresen hírt adunk az Önkormányzat által is támogatott
»
ifjú sportolóink sikereiről. A Kulturális és Sport Bizottság tagjainak javaslatára nemcsak csoportképen, hanem külön-külön is megjelentetjük a fotójukat
és az elért eredményüket azért, hogy minden kerületi polgár tudja, miért vagyunk büszkék rájuk.

Bödök Bence
MAC Budapest
Jégkorong Akadémia
2016-os IIHF U20 Divízió II/A
Világbajnokságon elért
1. helyezés

Ducz Barbara
UTE (taekwondo)
2016-os Klub
Európa-bajnokságon
egyénileg elért 5. helyezés

Egri Viktória
KSI (sportlövészet)
2016-os Európa-bajnokságon
egyénileg elért
8. helyezés

Ferencz Soma
Tipográfia Testedző Egyesület
(kerékpár)
2015-es Pálya Országos
Bajnokság 1000m versenyszámban elért 2. helyezés

Gyürkés Viktória
Ikarus BSE
2016-os Európa-bajnokságon
elért 22. helyezés

Krizsán Szabolcs
Budapest Honvéd
Sport Egyesület
2015-ös Európa-bajnokságon
csapatban elért 5. helyezés

Lakatos Levente
MAC Budapest
Jégkorong Akadémia
2015/2016-os Országos U20-as
bajnokságon elért 1. helyezés

Patakfalvy
Csenge Eleonóra
MTK(taekwondo)
2016-os U20-as Európabajnokságon elért 5. helyezés

Patakfalvy
Luca Márta
MTK(taekwondo)
2015-ös Ifjúsági Európabajnokságon elért 1. helyezés

Polgár Csillag Virág
Sárga-tenger Taekwondo Klub
Közhasznú Egyesület
2016-os Formagyakorlat Országos Bajnokságon elért 1. helyezés

Sényei László
Kőbánya Sport Club (ökölvívás)
2015. évi Felnőtt
Férfi Magyar Bajnokságon
elért 3. helyezés

Terbócs István Dániel
MAC Budapest
Jégkorong Akadémia
2016 U20 Divízió II/A
Világbajnokságon
csapatban elért 1. helyezés
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Félidő

Félidejéhez érkezett a
»darúgó-bajnokság.
2016/17. évi amatőr labKerületünket négy csapat három
osztályban képviselte többkevesebb sikerrel.

A Budapest I. osztályban két együttesünk indult. A sok furcsasággal teli őszi szezon után
(óvások, kizárás, elhalasztott mérkőzések)
mind a RAFC-ot, mind az Ikarust dicséret illeti.
A RAFC szereplése minden várakozást
felülmúlt. A nyár folyamán elhagyta a csapatot a gólkirálya, Berndt András és egyik
leghasznosabb, csupaszív játékosa, Téglás
Máté. Helyettük – a pénz nélküli csapathoz
– „természetesen” senki sem jött. Ezek után
a reális elvárás a középcsoportba, a tízbe
kerülés lehetett. A fiúk – élén a kiváló formát mutató játékos-edzővel, Vörös Péterrel
– megmutatták, hogy pénz nélkül, de hatalmas szívvel, lelkesedéssel is elérhető kiváló
eredmény. Külön dicséret, hogy az első hat
helyezett közül egyedül a Gázgyár ellen vívtak (balszerencsés) döntetlent, a többi nagy
riválist, köztük az Ikarust és a THSE-t is legyőzték, és mindössze egy ponttal állnak a
listavezető mögött.

Az eddig még nem közölt eredmények:
Gázgyár-RAFC 1-1 (0-0) G.: Lukács Á.
RAFC-Vízművek 2-1 (0-1) G.: Vörös P., Lukács Á. THSE-Szabadkikötő-RAFC 1-2 (1-1)
G.: Henrik G., Vörös P. RAFC-Műegyetem
3-0 (0-0) G.: Vörös P. (2), Jernei B. TestvériségRAFC 2-2 (1-0) G.: Derda D., Hámory Z.
Nagy reményekkel, több új játékossal vágott
neki az őszi idénynek az Ikarus. Az igazán jó
teljesítménytől talán épp emiatt maradtak el,
az összeszokottsághoz idő kell. A Bátony utcaiak nem teljesítettek jól a rangadókon sem:
kikaptak a THSE-től, a 43. sz. Építőktől és a
RAFC-tól is, a Gázgyárral pedig ikszeltek. A
dobogóról való lemaradás így sem számottevő,
és ha tavasszal kiegyensúlyozottabbak lesznek,
elérhetik álmaikat.
Eredmények: Hegyvidék-Ikarus 2-4 (22) G.: Horváth K. (2), Rőthy M., Orosz J.
Ikarus-II. ker. 2-0 (1-0) G.: Horváth K. (2).
Ikarus-Gázgyár 1-1 (0-0) G.: Nagy H. Ikarus
– Vízművek 6-0 (2-0) G.: Holló R. (2), Ara-

nyos M. (2), Devecser Zs., Horváth K. THSESzabadkikötő-Ikarus 2-1 (1-1) G.: Devecser Zs.
A Budapest II. osztályban a Rákosszentmihályi SC képviseli kerületünket. Sajnos,
nem sok sikerrel. A 16 tagú mezőnyben a 13.
helyen állnak (négy győzelem, tizenegy vereség!) és tavasszal nagyon meg kell küzdeniük a
bennmaradásért.
Az utolsó öt fordulóban: RSC-SZAC 0-1
(0-1). Budafok-Újbuda-RSC 5-0 (2-0). RSCCsillaghegy 3-2 (1-1) G.: Vancsa Z., Bodnár
M., Hechst Á. Csep-Gól-RSC 5-0 (3-0).
RSC-Pestszentimre II. 2-1 (1-1) G.: Bodnár
M., Drenyovszki M.
A III. osztályban is képviselve vagyunk: az
MLTC alaposan megfiatalított csapata próbál
minél előrébb kerülni a 14 tagú csoportban.
Zséli László edző munkáját dicséri, hogy a fiúk
a 4. helyen zárták az őszi idényt, alig lemaradva a dobogóról.
Eredmények: MTK Baráti Kör-MLTC
3-11 (2-5) G.: Kiss B.(3), Kutasi-Vitéz B.
(2), Tóth P. (2), Nagy Á. (2), Zubonyai V.,
Szépe N. MLTC-Testvériség II. 0-3 (0-1).
Babylon FC-MLTC 3-6 (3-5) G.: Nagy Á.
(2), Gladys B., Kutasi-Vitéz B., Tóth P., Laukó
J. MLTC-Káposztásmegyer 6-0 (1-0) G.: Tóth
P. (2), Tóth Zs. (2), Kecskeméti G., Kiss B.
Futballféria-MLTC 4-1 (2-1) G.: Kiss B.
Minden csapatnak és szurkolónak áldott,
békés karácsonyt és problémamentes, sikeres
újévet kívánunk!
» Varga Ferenc

Csonti torna

Módos Péter olimpiai bronzérmes birkózó – aki már egyre inkább
»óvodásoknak
az edzői pályájára koncentrál – a Kertvárosi SE szervezésében
tart képességfejlesztő foglalkozásokat a Szentmihályi
Játszókert Óvoda Baross utcai székhelyén október óta.
A csoportba kezdetben 10 apróság
járt, most már azonban nem ritka,
hogy 18-an is vannak. A kis-, középső- és nagycsoportos fiúk bemelegítő
futással kezdenek, majd olyan koordinációs mozgásokat végeznek, mint
a pókjárás, a békaügetés vagy a nyuszi ugrás, megtanulnak bukfencezni,
végül páros gyakorlatokkal sajátítják
el azt, hogy a birkózás
a két versenyző kontaktusára épül. Így a
rosszabb gyerekek is
hozzászoknak a szabályokhoz és a mozgásuk
is jobban fejlődik.
Módos Péter kiemelte, hogy a legtöbb gyerek eleven, szeretnek a
bordásfalra mászni és
rohangálni, de az ilye-

nekből lesznek a jó birkózók, akiknek
6-7 éves korban érdemes elkezdeni az
edzésmunkát. Ehhez pedig minden
adott az Önkormányzat által tavaly, az
Erzsébetligetben kialakított birkózócsarnokban, ahol van szőnyeg és súlyzóterem, sőt, még szauna is. Forray
Attila vezetőedző pedig garancia a kiváló felkészítésre.

2016. december 14.
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Lassan az Erzsébetligeti
»
Színház nagyterme is
kicsinek bizonyul majd,

amikor az Ikarus BSE atlétái évzárót tartanak.
November 24-én azonban
még befértek, bár üres
szék már most sem igazán
akadt. Az alapításának 40.
évfordulóját ünneplő szakosztály által rendezett eseményen részt vett többek
között Szatmáry Kristóf
országgyűlési
képviselő,
Kovács Péter polgármester,
Szász József alpolgármester, Horváth János, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Ancsin László jegyző,
Svantner István, az Ikarus
elnöke, Loch Ferenc, a futball szakosztály társadalmi
elnöke, Gyulai Miklós, a
Magyar Atlétikai Szövetség
(MASZ) elnöke, Korompai
Péter, a Budapesti Atlétika
Szövetség elnöke, és főtitkára, Sátor László, Téglássy
Tímea régiós koordinátor,
Kamen-Juhos Ildikó, a Magyar Diáksport Szövetség
referense, illetve Kálmán
Bálint, a Magyar Olimpiai
Bizottság képviselője.
Szász József bevezetője után
Szatmáry Kristóf saját sportsérüléséből okulva azt kérte a
fiataloktól, hogy tartsák be az
edzők utasításait, és végezzék
el a bemelegítő, illetve a nyújtó
gyakorlatokat is. A honatya szerint az Ikarus a legnevesebb és a
legfontosabb kerületi egyesület,
ezért megköszönte a közel 70
éves klub és a 40 éves atlétikai
szakosztály vezetőinek tevékenységét. A felnövekvő nemzedék
tagjainak pedig azt kívánta, hogy
tovább öregbítsék az Ikarus hírnevét. Szatmáry Kristóf felhívta a

Három év múlva utánpótlás
akadémia lehet az Ikarus
Ezután Gyulai Miklós egy em- ján István végül köszönetet monfigyelmet ugyanakkor arra, hogy
Magyarország pályázik a 2024-es lékplakettel köszönte meg idő- dott a támogatóknak és azoknak,
olimpia megrendezésére, ezért a sebb Tomhauser István mun- akik bármilyen munkával segítik
közeljövőben sokat kell tenni a káját, aki nélkül az elmúlt 40 az Ikarus működését.
Ezt követően ifjabb Tomhauser
sportért, amelyhez a XVI. Kerü- év során nem fejlődhetett volna
leti Önkormányzat minden tá- ennyit az általa alapított atlétikai István számolt be az idei eredműhely. Az egykori vezetőedző- ményekről, majd Kovács Pémogatást megad.
Gyulai Miklós külön köszön- nek – aki még ma is aktív tréner ter elmondta: ahhoz, hogy egy
tötte a sportolókat és kiemelte, és a klub technikai vezetője – sportág sikeres legyen, három
hogy milyen tekintélyt paran- Adorján István szakosztályvezető dolog szükséges: megfelelő létecsoló az a teljesítmény, amit az is köszönetet mondott, majd egy sítmény, kiváló edzők és olyan
tehetségek, akik eredméIkarus az elmúlt 40 év során
nyeket tudnak elérni. A
véghezvitt. Mivel szerinte a
polgármester most azt
londoni olimpia pozitív hatűzte ki célul, hogy jövőtását is kihasználta a klub, így
re 120 országos bajnoki
ma olyan bázis van a Bátony
érmet szerezzenek az
utcában, amely reményekkel
ikarusosok. Emellett azt
kecsegtet a következő évekre
kívánta, hogy a 2024is. Mindez persze Kovács Pées, remélhetőleg Budater támogató hozzáállása nélpesten megrendezendő
kül nem jöhetett volna létre,
olimpián a teremben ülő
amit a MASZ is nagyra ératléták többsége részt vetékel. Az elnök ugyanakkor
gyen sportolóként vagy
reményét fejezte ki aziránt,
segítő aktivistaként.
hogy az Ikarusban nem elégIdősebb Tomhauser István és felesége, Ildikó
Svantner István az előszenek meg az elért eredméző gondolatokhoz kapnyekkel és tovább fejlődnek
majd, hiszen a Szakosztálynak virágcsokorral fejezte ki háláját csolódva azt hangsúlyozta, hogy
minden esélye megvan arra, hogy Pista bácsi feleségének, Ildikó- a további, hasonlóan sikeres fejcsatlakozzon azoknak az akadé- nak, aki mindenben támogatta lődéshez több olyan edző is kell,
aki nem társadalmi munkában
miáknak a sorához, amelyek már férje tevékenységét.
Adorján István ezután elmond- látja el feladatát sem az atlétákműködnek az országban.
ta: a rekortán pálya előtti kor- nál, sem a labdarúgóknál, sem a
szak volt az ókor, amikor pedig vívó szakosztálynál.
az elkészült, beköszöntött az újMiután az évforduló alkalmákor. Kiemelte ugyanakkor, hogy ból megajándékozták a kiemela Szakosztály együttműködik kedő teljesítményt nyújtó spora Gödöllői Egyetemi Atlétikai tolókat, az egykori és mostani
Clubbal, amelynek köszönhe- edzőket, valamint azokat, akik
tően komoly sikereket értek el korábban atletizáltak az Ikarusa csapatbajnokságon. A verse- ban és a közös fotók is elkészülnyeken való részvételhez pedig tek, az ünnepség közös falatozásaz anyagi feltételeket az Önkor- sal és kötetlen beszélgetéssel ért
mányzat, a MASZ, a MOB és a véget.
Docler Holding biztosítja. Ador» Piros Cecil
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Az Öt Falu Egyesület és az Erzsébetligeti Színház idén
Hatodik alka»
is megrendezte a családi Mikulás-futást december »lommal ren3-án, nevezési díjként pedig egy cipősdoboznyi ajándékot dezték meg a
kértek minden indulótól.

Mazotti Mikulás
Kupát, amelynek
ezúttal a Táncsics
Mihály Általános
Iskola és Gimnázium adott otthont december
10-én.

Az év utolsó versenyén négy budapesti egyesület tagjai mérték össze tudásukat. A kerületi csapat győztesei Czeroczki Vera, Csépány Nikolett,
Kun Kiara, Majoros Andrea, Pesti Janka, Pesti Bianka, Szász Csenge,
Szendrődi Zoé és Vágó Virág lettek. A Mazotti SE vándorkupáját ez évi
kiemelkedő teljesítményéért Hortobágyi Eszter kapta.
A résztvevők hívogató dalát hallva megjelent a Nagyszakállú, aki elégedetten látta, hogy a rendezők minden gyereknek és felnőttnek kiosztottak egy-egy tűzpiros, fehérbojtos Mikulás-sapkát, majd ezzel a fejükön
tették meg a mintegy 700 méteres távot a téli nap fényében fürdő ligeti
sétányon. A kocogók egy-egy aranyszínű emlékérmet kaptak, győztest
pedig azért nem hirdettek, mert ennek az eseménynek az igazi nyertesei azok a gyerekek lesznek, akik a cipősdobozokba rejtett ajándékokat
megkapják.

A Mikulás nemcsak a várva várt ajándékokat hozta el a
»
gyerekeknek, hanem a róla elnevezett VIII. úszókupát
is. Az évente ismétlődő erőpróbára egyre többen nevez-

nek, és ilyenkor az Erzsébetligeti Uszoda lelátója is szűknek bizonyul.

A Göllesz Viktor Általános Iskola Szent Imre utcai Be»
szédjavító Tagintézményében tanuló gyerekek már
december 5-én szép Mikulás-ajándékot kaptak.
Schrauf Árpádné zeneoktatónak köszönhetően ugyanis látogatást tehettek a Liszt Ferenc Múzeumban, majd Balázs János zongoraművész egyórás
koncertjén ismerkedhettek meg az élő zene varázsával és a zongora működésével. Másnap pedig a mozgásé volt a főszerep, hiszen Sifter Tímea
szervezésében Kanyorszki Erika tartott kangoo órát a gyerekeknek, akik a
sportág hazai meghonosítója, Hornyák Ádám emlékére - az általa megteremtett hagyományok alapján - mikulássapkában ugráltak. A diákoknak
az egészség megőrzését elősegítő, képességfejlesztő, egyensúly- és ritmusérzéket is jelentősen javító mozgásforma megkönnyíti az ideális testsúly
megtartását, és közösségi élménynek is kitűnő. Emellett már hagyomány
az is, hogy egy salátagyártó cég jóvoltából az egészséges életmód jegyében
a kicsiket salátával vendégelik meg ezen a kangooMikulás napon.

Hajós Gyula, az Aligátor Úszóiskola vezetője elmondta: idén 180-an
jelentkeztek a versenyre, ami 70 fővel több, mint ahányan tavasszal a
Nyuszi kupán részt vettek. Mindez pedig annak is köszönhető, hogy az
Önkormányzat támogatja az úszásoktatást, és tanévenként minden úszni tanuló csoportnak 12 alkalomból álló ingyen tanfolyamot biztosít.
A hagyományok szerint idén is Béka (6-7 éves), Delfin (8-9 éves), Krokodil (10-11 éves) és Aligátor (12-14 éves) korosztályban rendeztek
futamokat, természetesen külön a fiúknak és külön a lányoknak. A
23 futamból a 25 méteres gyorsúszásban Pócsai Vivien, Zsolnay Péter,
Tőrincsi Lilla, Tóth Olivér, Nagyházi Eszter, Nagyházi Anna és Tehenes
Márk szerzett aranyérmet. Az 50 méteres távot ugyanebben az úszásnemben Pucsok Réka és Pucsok Bence teljesítette a leggyorsabban.
A 25 méteres hátúszásban Győrffy Panka, Szaka Olivér, Nagy Gréta,
Deák András, Kemecsey Anna és Márczis Márk nyerte meg korosztálya
futamát, míg az 50 méteres távot Pucsok Réka és Tóth Dominik teljesítette a leggyorsabban. Végül a 25 méteres mellúszásban Tőrincsi Lilla,
Orosz Péter, Oswald Zsófia és Fekete Ádám, 50 méteren pedig Varga
Martina Orsolya és Tóth Dominik nyakába akasztották az aranyérmet.
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«

sport❘ 19

Mozgalmas évzárás

»

Mozgalmas időszakon van túl a Sashalmi Közösségi Teremben edző Sárga-Tenger Taekwondo Klub csapata. A még
szeptemberben megrendezett Hungarian Poomsae versenyen
az Önkormányzat által is támogatott Polgár Csillag Virág kadet A kategóriában 3. helyezést ért el. Októberben a sportoló
csapattársával, Fekete Ákossal és vezetőedzőjükkel, Németh
Attilával egy hetet töltött edzőtáborban a koreai Mujuban.
Szerencsések voltak, mert az idei világbajnoktól és más neves
edzőktől sajátíthatták el a taekwondo őshazájában a sport technikai elemeit, a küzdő- és bázisedzéseken kívül pedig megismerkedtek az ország kultúrájával és szokásaival is.

A magyar válogatott Egyházas András a canadai Barnabeyben megrendezett junior világbajnokságon képviselte hazánkat, és 64 induló közül
a 32 közé jutott csoportjában.
A Sárga-Tenger csapata ugyanakkor novemberben a kassai Ilyo Cup
elnevezésű versenyen összesen kilenc aranyat, két ezüstöt és egy bronzérmet zsebelt be. Poomsae (forma gyakorlatban) aranyérmet szerzett
egyéniben Nuszbaum Krisztina, Polgár Csillag Virág, Szincsák Emma,
Bozóki Márk és Neller Ábel. Párosban a Polgár Csillag Virág-Fekete
Ákos, a Szincsák Emma-Bozóki Márk, valamint a Szakos Eszter-Neller
Ábel duó diadalmaskodott. A csapat aranyérmet Krantz Abigél-Skoda
Emma-Szincsák Emma szerezte meg.

Színvonalas röplabdások
»

A Kertvárosi SE hagyományos Szupermini Felkészülési Röplabda Tornáját november 26-án tartotta a Sashalmi Közösségi Teremben. Hét klub legkisebb lányai indultak egymás ellen
két csoportra bontva az egésznapos bajnokságon, ahol jelen
volt Hóbor Béla világhírű röplabda játékvezető, Kastner Veronika százhuszonnégyszeres válogatott játékos és László Éva, a
Budapesti Röplabda Szövetség elnökségi tagja, valamint Kotsis
Attiláné Gabi néni, a röplabda hírességek csarnokának tagja,
röplabda mesteredző is.

Egyéniben ezüstöt nyert Fekete Ákos és Szakos Eszter. Pásztor Máté
küzdelemben 3. lett, de a fiatal Bajomi Botond is derekasan küzdött jóval nagyobb ellenfelénél. Összesítésben a kerületi klub hozta el a kupát
a forma versenyen nyújtott szereplésért.
A közelmúltban Budapesten, az angyalföldi sportcsarnokban megrendezett küzdő országos bajnokságon is részt vett a Sárga-Tenger hét fővel, akik hat érmet (egy arany, két ezüst, három bronz) szereztek, amely
a 19 induló csapat közül a 7. helyre volt elegendő.
Kocsicska Márk aranyat, Bozóki Márk és Zech Philipp ezüstöt, míg
Bajomi Botond, Polgár Csillag Virág és Káli Bence bronzérmet hozhatott haza. Bíró Gergő is remekül küzdött egy igen erős ellenféllel,
de sajnos, alul maradt. Kocsicska Márknak, Bozóki Márknak és Zech
Philippnek egyébként ez volt élete első küzdő versenye.

Olimpiai lánggyújtó

»
A Kertvárosi SE röplabda szakosztályának gyermekbajnoksága évről
évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ezért, hogy a mennyiség ne
menjen a minőség rovására, idén limitálták a csapatok számát, hogy a
részvevők megismerhessék az igazi versenyélményt. A szervező Kertvárosi SE három csapata mellett pályára léptek még a Hercules, az UTE,
a Delta, a KRA, a Gödöllői SE, az MTK és a Runkil SE lányai is.
Délelőtt izgalmas mérkőzések után végül a KRA legfiatalabbjai kerültek ki győztesen a küzdelmekből, őket követte a Hercules SE és a UTE
csapata. A délutáni szakaszban szintén a KRA csapata bizonyult a legjobbnak, második helyen végeztek az utésok, a harmadik helyet pedig a
Runkil SE szerezte meg.
» VAN

Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok vívó és a Decsi-család tagjainak nevét általában az ötkarikás játékok lángjával
hozzuk összefüggésbe. A klasszis azonban most egy másfajta
lángot lobbantott fel, ugyanis ő gyújtotta meg november 28án a Móra Ferenc Általános Iskola adventi koszorújának első
gyertyáját sporttársa, Decsi Tamás, edzője, Decsi András, és
a Kertvárosi Vívó Sportegyesület mesteredzője, Decsi István,
valamint családtagjaik társaságában.

Dr. Jeszenszkyné dr. Gallai Gabriella igazgató elmondta: Tamás a Móra
tanulója volt, és még csak 7. osztályba járt, amikor junior világbajnoki
címet szerzett kardvívásban. Idén ő kapta az évente odaítélendő Móradíjat, a többiek pedig Móra-jelvényt és az intézmény pedagógusai által
készített ajándékokat vehettek át.
Az adventi hangulatról az iskola hittanosai gondoskodtak, akik Vető
István evangélikus lelkész vezetése és gitárkísérete mellett karácsonyi
dallamokat énekeltek, majd a Négy gyertya című mese előadásával emlékeztettek arra, hogy ha a békesség, a hit és a szeretet gyertyája átmenetileg kialszik, újra lángra lobbanthatja azokat a remény.
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Programajánló
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b.
Telefon: 401-3060.

2017. január 14. szombat 19:00
Apostol zenekar, újévi koncert
A népszerű zenekar újévi koncertjén felcsendülnek nagy slágereik, örök klasszikus dallamaik.
Jegyár: 3000 Ft, 3500 Ft

2017. január 8. vasárnap 17:00
Világkép
Kepes András előadása kultúrákról és kulturálatlanságokról.
Jegyár: 2500 Ft
2017. január 15. vasárnap 18:00
Várj, míg sötét lesz
Krimi, az Orlai Produkció előadása.
Három idegen férfi találkozik egy üres lakásban. Keresnek valamit, de hogy mi ez a
valami, és miért olyan fontos, azt csak egy
szereplő tudja. A hamarosan hazaérkező háziasszonyt még a látása is nehezíti abban, hogy
felismerje az egyre növekvő veszedelmet. Bravúros szerepjátékok egész sorával próbálják a
bűnözők kiszedni belőle azt, amiről fogalma
sincs. Igazi macska-egér játszma kezdődik.
Főbb szerepekben: Kovács Patrícia, Szabó
Kimmel Tamás
Jegyár: 2800 Ft, 3500 Ft

2017. január 8. vasárnap 11:00
Kippkopp a hóban
a Nefelejcs Bábszínház előadása
Marék Veronika népszerű regényéből készült
bábmusical.

Jegyárak: gyerek: 1100 Ft, felnőtt: 1300 Ft,
családi: 4200 Ft

2017. január 8. vasárnap 10:00
Históriás Történeti Játszóház
Várak, lovagok
Kiből lehetett lovag? Mit kellett megtanulnia

egy apródnak? Hogyan nevelték a várkisas�szonyt várúrnővé? Erről beszélgetünk, miközben készíthetsz lovagi sisakot vagy kardot,
csúcsos fejdíszt vagy üvegablakot. Végül megmutathatod ügyességedet a lovagi tornán.
Jegyár: 1000 Ft

óhoz kötött. Jelentkezéseket korlátozott számban tudunk fogadni, kérjük regisztráljon az
info@kulturliget.hu címen név, e-mail cím és
darabszám megadásával. A sikeres feliratkozásról visszajelzést küldünk. Kérjük, ha mégsem tud
részt venni a programon, értesítsen bennünket!

2017. január 14. szombat 11:00
A két Lotti
Erich Kästner ifjúsági regényének színpadi
változata, a Budaörsi Latinovits Színház és a
Múzsák Társulat vendégjátéka.
6 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: 2100 Ft, 2500 Ft

2017. január 21. szombat 17:00
Don Quijote
a Nézőművészeti Kft előadása

A magyar kultúra napja alkalmából
2017. január 20. péntek 19:30
Jazz Liget: Kiss Attila Band

A kiváló smooth jazz gitáros és zenekara latin, funky, soul, jazz stílusvilágot elegyítő színes, energikus muzsikával örvendezteti meg
a Jazz Liget közönségét.
Jegyár: 1500 Ft

2017. január 21. szombat 11:00
Mocorgó koncert az Anima
Musicae Kamarazenekarral
Improvizatív klasszikus zenei táncház kisgyermekes családok számára.
A koncerten Vivaldi, Telemann, Haydn, Mozart és Bartók művek segítségével élhetitek át
gyermekeitekkel a zene és az improvizatív
mozgás örömét. A legkisebbek is szabadon
mozoghatnak, foroghatnak, pöröghetnek,
ugrálhatnak, úgy, hogy közben megismerhetik a zeneirodalom remekműveit.
A programon a részvétel a magyar kultúra napja tiszteletére ingyenes, de előzetes regisztráci-

Az együgyű kisember (Sancho Panza) és a fantázia világába menekülő lovag (Don Quijote) nem
pusztán két komikus figura, hanem a prózai valósággal lépten-nyomon szembesülni kénytelen,
tragikusan esendő páros is, akik az eltűnőben
lévő humanitás talán utolsó igazi képviselői. Az
előadás alapját Cervantes klasszikus regényéből
vett kevésbé ismert epizódok adják, amit a rendező a színészek improvizációinak segítségével a
próbafolyamat során hozott létre.
Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László
Jegyár: 1900 Ft, nyugdíjas, diák: 1400 Ft

2017. január 22. vasárnap 18:00
Orfeum
Zenés barangolás a XX. században, ahol
mindenki megtalálja a saját kedvencét.
A hajdani orfeumok emlékezetes világát az
egykori kávéházak hangulatával ötvözve idézi
meg a Hadart Színház. El sem hinnék, hogy
egy-egy ismert melódia mi mindent képes
elmesélni, olykor szeretettel, máskor szemrehányással, boldogan vagy kétségbeesetten, de
mindig személyesen és szenvedélyesen.
Főszerepben: Gieler Csaba, Háda János, Laurinyecz Réka, Mérai Katalin, Pál Tamás,
Zakariás Éva
Jegyár: 1800 Ft, 2200 Ft
2017. január 22. vasárnap 10:30
Kolompos táncház
A Kolompos együttes 1990 óta muzsikál
gyerekeknek. Elsősorban nem az ismeretadás
a legfőbb céljuk, hanem az élményszerzés,
hogy jó hangulatú, vidám, játékos, táncoszenés mulatságokon megszerettessék a kisgyerekekkel a magyar táncművészetet.
2-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 felnőtt+2
gyerek)
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Számítógépek javítása helyszínen,
hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere
garanciával. Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán 70-519-2470;
szerviz@szerviz.info

ÚJ munkahelyek, ÚJ pozíciók! 200-an vagyunk, tovább
bővülünk a közelben!
Csomagoló, gépkezelő, raktáros, irodai pozíciók nyelvtudással, és várjuk nyomdaipari
szakemberek jelentkezését is!
Jelentkezés: hr@keskeny.hu
0630/5340754
www.keskeny.hu
NÉMET kezdő, haladó nyelvoktatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, hétvégén is,
szaktanárnőnél.
407-2047,
20/368-7284
ARANYFELVÁSÁRLÁS A NAPI
LEGMAGASABB ÁRON! MELINDA SZAKBECSÜS. Arany
ékszer: 8 E Ft/g – 13,5 E Ft/g,
ezüsttárgyak 300 Ft/g – 1,35 E
Ft/g. Bútor, festmény, érem, porcelán, hagyaték vétele. 111 Budapest, Bocskai út 31.

Csömöri hamvasztó üzemünkbe adminisztratív munkakörbe
érettségizett munkavállalót felveszünk. Bejelentett, teljes munkaidős bér + cafeteria juttatások +
határozatlan idejű munkaviszony.
Bérigénnyel ellátott önéletrajzokat a pokornyi.ildiko@btrit.hu
email címre várunk. 323-5161
Könyvelés megfizethető áron.
Vállalom Budapesten és környékén Bt-k, Kft-k egyéni vállalkozások könyvelését teljes körű ügyintézéssel, tanácsadással. Hívjon!
30-378-9646

án

ló

DUGULÁSEL H ÁRÍTÁS .
Falbontás nélkül, szakszerű,
géptisztítás. FÁBIÁN ISTVÁN
20-317-0843

Nótaklub

aj

Rákosi út 71. Kossuth Eszter 06-20/805-8857
---------------------------------------------------------------------------------

A Nótaklub december 28-án 17.00 órakor tartja utolsó óévi
összejövetelét a Rákosi úti közösségi házban (Rákosi út 71.)
A Nótakör vezetője, Kossuth Eszter most is és
az új évben is szeretettel vár minden nótakedvelőt.

Betlehemi jászol élőkép bárányokkal, kecskékkel
és a gyerekek által készített Szent Család
életnagyságú szoborcsoporttal.
December 19., hétfő 17.00 óra
A rendezvényt ünnepi énekes köszöntővel
megnyitja Molnár Ferenc Caramel.
Az összefogás jegyében ünnepi beszédet mond
Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület vezetője.
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola betlehemes játéka.
Kézműves vásár, meleg tea, ajándékozás.
A betlehemi jászol december 26-ig
egész nap látogatható az Erzsébetligetben.

Víz,- szennyvíz és fűtéshálózat
kiépítés, bővítés, kazáncsere,
radiátorcsere rövid határidővel.
30-938-9713

Eltartási, örökösödési, életjáradéki szerződést kötnék, idős beteg férfival vagy házaspárral. Aki
megengedheti magának hogy a
vagyonát annak adja, akinek akarja. Szeretettel, becsülettel gondoskodnék mindenről, önről és ha
van állata arról is. Elvált asszony
vagyok. 30-420-2238

Ingatlan
Mátyásföldön, a Bökényföldi út mellett
4785nm-es belterület eladó. 400-0440, 70299-3400
KIADÓ garázst keresek a Pálya utcai lakótelep környékén. 30-932-5654
30nm körüli helyiséget bérelnék bútorok és
vasanyagok tárolására. 20-498-6812
Csömörön 2172nm-es szántó 1,2M Ft-ért
eladó. 4092240
XV. Rákos úton zárt udvarban másfélszobás
+ terasz teljesen felújított, fiatalos, tehermentes lakás azonnal költözhetően eladó.
17,5M Ft. 30-515-5533

Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, társalgási gyakorlatot,
nyelvtani rendszerezést vállalok a XVI. kerületben. Céges és
Skype-os online nyelvtanítás is
lehetséges!
Hívjon bátran a 06-20-3203001-es számon!

Dr. Boda László ügyvéd, polgári, társasági, családi jog. 30-2001526
Vaszary János, Szőnyi István,
Márffy Ödön, Scheiber Hugó,
Berény Róbert, Egry József,
Kádár Béla, Batthyány Gyula,
Schönberger Armand, Czigány
Dezső, Perlrott Csaba Vilmos,
Ziffer Sándor
FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria
Tel.: 06-30-949-29-00
nemes.gyula@nemesgaleria.hu
1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Kerületi cég keres friss nyugdíjas gépjárművezetőt, B kategória
elegendő. 402-0866
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Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat stb. Teljes
hagyatékot első vevőként legmagasabb áron. 20/280-0151;
herendi77@gmail.com
ASZTALOS vállal: meglévő ajtók, ablakok, tetőtéri ablakok
szigetelését, javítását, régi ablakszárnyak thermo üvegre átalakítását, elöregedett szigetelő
gumik cseréjét. 30-265-9477

VILLANYSZERELÉS
és
HAJDÚ típusú bojler javítás,
vízkőtelenítés garanciával. Tóth
Balázs 30-294-8045, 406-5775

Villanyszerelés,
hibakeresés,
villanybojlerek vizkőtelenítése,
javítása, cseréje. Rácz Mihály
30-296-5590; 260-7090
Minőségi kipufogó gyors javitás,
gyártás, és preciziós hegesztés.
06-30-589-29-88

Arany, ezüst felvásárlás, napi legmagasabb áron, tört arany 7E-14E Ftig, borostán ékszerek (nyaklánc, karkötők, fülbevalók 5E-100E Ft-ig).
Magas áron vásárolnék festményeket, bútorokat, porcelánt, kerámiát,
zsolnait, ezüst és bronz tárgyakat,
kitüntetést, képeslapot. Sashalmi
tér 1. CBA közérttel szemben lévő
üveg pavilon. 70-600-5082

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új munkákat és felújítást
is vállal. 409-2069, 20-5100013
Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat:
csap,szifon,wc-tartály,radiátor
szerelés. 70-642-7526
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