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Teljes mértékben 
felújított óvoda

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ 
BIZOTTSÁGI TAGOKAT KERESÜNK

Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (3) 
bekezdése szerint az országgyűlési képviselők 

általános választását az előző Országgyűlés 
megválasztását követő negyedik év április vagy 
május hónapjában kell megtartani. A választás 

időpontját a köztársasági elnök tűzi ki.  
A rendelkezésnek megfelelően az országgyűlé-
si képviselők következő általános választására 
2018 áprilisában vagy májusában kerül sor. 

A XVI. kerületi választási iroda 
a szavazás sikeres lebonyolítása érdekében 
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI 

TAGOK jelentkezését várja.

A szavazatszámláló bizottság tagja az lehet, aki:
• a 18. életévét betöltötte,
• magyar állampolgár,
• XVI. kerületi lakcímmel rendelkezik,
• szerepel a központi névjegyzékben és
• nem tartozik a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 18. §-ában megha-
tározott kizáró okok hatálya alá.

Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni 
– akár a kizáró okokkal kapcsolatban is – 

Elek Bálint Mátétól a 4011-638 és 
Laluska Ibolyától a 4011-555 telefonszámon, 

vagy a hvi@bp16.hu e-mail címen lehet
 2017. december 15-ig. 

Ancsin László
HVI vezető 2

Empátia felsőfokon

6-7

„A valaha volt leg-
nagyobb kórházfej-
lesztés kezdődik”

5
A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA ALKALMÁBÓL IDÉN DR. TÓT ÉVA REN-
DELÉSVEZETŐ FŐORVOS, KÖLLNER KATALIN VÉDŐNŐ ÉS SZEKE-
RESNÉ VILMOS JUDIT BÖLCSŐDEVEZETŐ-HELYETTES VEHETETT 
ÁT KITÜNTETÉST.
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Teljes mértékben felújított óvoda

Horváth Zsoltné köszönetet mondott az 
Önkormányzatnak azért, hogy az udvar fel-
újítása alatt biztosítottak egy buszt, amely-
lyel a gyerekek minden nap elmehettek 
kirándulni, illetve olyan programokat szer-
vezhettek az óvónők, amelyek hozzátartoz-
nak egy „zöld óvoda” mindennapjaihoz. 
Ilyen volt például a szelektív hulladékgyűj-
tő, a kerületi mentő- és egy tűzoltóállomás 
meglátogatása is. 

Nagyné Horváth Tímea a szülői szerve-
zet nevében köszönte meg, hogy az elmúlt 
két évben teljesen megújult az intézmény, 
hiszen megszépültek a csoportszobák és 
a vizesblokkok, akadálymentesítették az 
épületet és teraszok is épültek. Annak pe-
dig nemcsak a kicsik, hanem a szülők is 
örülnek, hogy a nyáron poros, eső után pe-

A SZEMERKÉLŐ ESŐ SEM SZEGTE KED-
VÉT A NAPSUGÁR ÓVODA ÁGOSTON 
PÉTER UTCAI TELEPHELYÉRE JÁRÓ 
APRÓSÁGOKNAK, AKIK BOLDOGAN 
CSÚSZDÁZTAK, HINTÁZTAK, VONA-
TOZTAK ÉS SZALADGÁLTAK A MEGSZÉ-
PÜLT UDVARON. A NOVEMBER 20-ÁN 
MEGTARTOTT ÁTADÓN A NEMZETI-
SZÍNŰ SZALAGOT A MÉHECSKE CSO-
PORT TAGJAI TARTOTTÁK, MAJD HOR-
VÁTH ZSOLTNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ, 
SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉTER POLGÁR-
MESTER, DR. CSOMOR ERVIN ÉS SZÁSZ 
JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER VÁGTA ÁT. 
AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT ÁCS ANI-
KÓ ÉS DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ, VALA-
MINT A KIVITELEZŐ HOLLAND PÁZSIT 
KFT. CÉGVEZETŐJE, PAPP ÁKOS ÉS 
MUNKATÁRSA, ESZENYI DÉNES IS.

dig sáros udvar egy igényesen kivitelezett 
térré vált, ahol az apróságok kellemesen és 
biztonságosan tölthetik az idejüket. 

Szatmáry Kristóf szerint olyan szép szí-
nes lett az óvoda udvara, hogy már a fel- és 
leszálló repülőgépekről is látszik, sőt olyan, 
mintha egész nap játszóházban lennének 
a gyerekek. Emellett fontos az is, hogyha  
sokat játszhatnak és szaladgálhatnak, ak-
kor a nap végére kellően elfáradnak, ami a 
szülők számára is megnyugvást jelenthet.

Kovács Péter azt emelte ki, hogy a fejlesz-
tésekben most Sashalom lett az első, hi-
szen ez az első településrész a kerületben, 
ahol van egy kívül-belül felújított óvoda, 
amelynek az udvara is megszépült, és ez 
az első olyan nevelési intézmény, amely 
napelemekből nyeri az áramot. A polgár-

mester a felújítás részleteivel kapcsolatban 
elmondta: a beruházás 45,5 millió forintba 
került, de megérte, hiszen amikor a gyere-
kei idejártak, háromszor próbálták meg fü-
vesíteni az udvart, de egyszer sem maradt 
meg. Ennek ellenére hagytak olyan helyet, 
ahol nem műfű lesz, hanem természetes.

A kerület vezetője megköszönte a szü-
lők és a pedagógusok türelmét, illetve 
Szász József munkáját, aki folyamatosan 
felügyeli az óvoda és az iskolaudvarok fel-
újítását, majd beszámolt arról, hogy a gye-
rekek egyöntetű véleménye szerint is szép 
lett az udvar. 

A Méhecske csoport tagjai a beszédek 
után a táncban is jeleskedtek, és egy be-
mutatót tartottak a jelenlévőknek a szín-
pompás, új udvaron.

SZ.R.ZS. 
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Kedves 

Olvasó!
Hogy ne veszítsük kedvünket 
a szürkeségben, helyenként 
találkozunk még egy-egy avar 
alól előbújó színes virággal, a 
Nap is ránk ragyog még oly-
kor, de a kémények füstje már 
jelzi a hideg tél közeledtét. 
Hamarosan kezdetét veszi 
azonban az adventi készü-
lődés, amikor hajnali misére 
megyünk, ajándékokat ké-
szítünk, recepteket keresünk 
a karácsonyi menühöz, ko-
szorút kötünk a barátnőkkel, 
süteményt sütünk a gyerekek-
kel, vagy összebújunk a ked-
vesükkel a kandallóban pa-
rázsló tűz fényénél. Szabolcsi 
Erzsébet versével szeretnék 
szeretetteljes ünnepi készü-
lődést kívánni mindenkinek: 
„Lennél-e kedvemért felhő, 
kapkodó szél? Lennél-e ked-
vemért széllel szálló levél? 
Lennél-e értem pitypangbó-
bita, ha én lennék az ősz hű-
vös sóhaja? Ha Te lennél a tél 
hideg lehelete, lennék kedve-
dért hullongó hópihe. Lennék 
kedvedért hófúvás vihara, 
vagy lennék miattad csipkés 
zúzmara.” 

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

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 je-
lentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéz-
iratokat, 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 testületi ülésről jelentjük

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NOVEMBER 15-ÉN TARTOTTA SO-
ROS ÜLÉSÉT, AHOL A TÖBBI KÖZÖTT MÓDOSÍTOTTÁK A XVI. KERÜLETI ÖNKOR-
MÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMA-
ZANDÓ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELETET, MEGALKOTTÁK A 
KÖRNYEZETET SZENNYEZŐ FŰTÉSI MÓD MEGSZÜNTETÉSÉHEZ NYÚJTHATÓ 
HELYI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELETET, ILLETVE TÁRGYALTAK A KRENEDITS 
SÁNDOR UTCA 3. ALATTI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL. 

A FINOMABB ÉTEL TÖBBE KERÜL
Kovács Péter polgármester előterjesztőként 
elmondta: a korábban meghatározott nyers-
anyagnorma alapján, az új elvárásoknak 
megfelelő minőségi ételt készíteni szinte le-
hetetlen volt az óvodásoknak és az iskolások-
nak, ezért voltak panaszok a menzakosztra. 
A kerület vezetője emlékeztetett arra a 2014-
es őszi felmérésre, amelynek eredményeként 
a megkérdezett szülők 80 százaléka jelezte, 
hogy ha a gyermeke jobb ételt ehet, akkor 
hajlandó érte többet fizetni. A közbeszerzési 
eljárás során nyertes Junior Vendéglátó Zrt. 
június 1-je óta szállít minden, a XVI. Kerületi 
Önkormányzat tulajdonában álló köznevelé-
si intézménybe ételt. Az azóta eltelt tesztidő-
szak pedig bebizonyította, hogy a megemelt 
nyersanyag ár az étel minőségében is válto-
zást hozott, hiszen jóval ízletesebb lett, sőt 
dicsérik, ami a menzakoszt esetében nagy 
szó. A szülők azonban eddig kevesebbet fi-
zettek, mint amit a cég meghatározott, ép-
pen ezért módosította a Testület az étkezési 
térítési díjakról szóló rendeletet, így 2018. ja-
nuár 1-jétől a jó minőségű étel 11 százalékkal 
többe fog kerülni.

ÚJ HELYI TÁMOGATÁSI RENDSZER A 
TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT
Dr. Csomor Ervin előterjesztőként kiemelte: 
a Fővárosi Közgyűlés a helyi támogatásokkal 
kapcsolatban korábban olyan szabályokat 
határozott meg, amelyek nem voltak élet-

szerűek, vagyis a szociálisan rászorulónak 
megfelelően magas jövedelemmel kellett 
rendelkeznie a felújításhoz. Ebből kifolyólag 
kevesen részesülhettek helyi támogatásban a 
Kertvárosban. Mindezt a közelmúltban hatá-
lyon kívül helyezték, ezért most a képviselők 
megalkották a környezetet szennyező fűtési 
mód megszüntetéséhez nyújtható helyi tá-
mogatásról szóló rendeletet, amely kamat-
mentes hitelt és 100 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít annak, aki sze-
retné elvégezni a rekonstrukciót.

ÉRTÉKESÍTIK A VOLT VILÁG MOZIT
Hosszan vitáztak a képviselők a Krenedits 
Sándor utca 3. alatti ingatlan értékesítésé-
ről. Többen beszéltek az épülettel kapcso-
latos érzelmi kötődéseikről, de a többség 
egyetértett abban, hogy a felújítása nem len-
ne kifizetődő. Kovács Péter kiemelte: az öt 
éve üresen álló épület értékesítésével vártak 
addig, amíg Szentmihályon megnyílt az új 
Kulturális Központ, végül az eladás mellett 
döntöttek. Név szerinti szavazáson a hiva-
talos értékbecslő által megállapított árnál 
20 százalékkal többért kívánta értékesíteni 
az épületet a képviselők közül ifjabb Mizsei 
László, dr. Sebők László, Szatmáry László, 
Vadja Zoltán és Varga Ilona, míg a Testü-
let többi jelenlévő tagja az értékbecslésben 
meghatározott 57 milliós vételárat támogat-
ta. A nyílt pályázati kiírás megjelenése a na-
pokban várható.



XVI.  Kerület i  Újság4

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA  
ALKALMÁBÓL ISMÉT AZ ER-
ZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN 
KÖSZÖNTÖTTÉK AZOKAT, 
AKIK ÁLDOZATOS MUNKÁ-
JUKKAL HOZZÁJÁRULNAK AH-
HOZ, HOGY A KERTVÁROSIAK 
MÉG EGÉSZSÉGESEBBEK LE-
GYENEK. A NOVEMBER 10-ÉN 
MEGTARTOTT ÜNNEPSÉGEN 
A RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA 
ANDANTINO FUVOLAZENE-
KARA ADOTT MŰSORT, MAJD 
DOLHAI ATTILA SZÓRAKOZ-
TATTA A JELENLÉVŐKET, AZ EST 
HÁZIGAZDÁJA PEDIG R. KÁR-
PÁTI PÉTER VOLT.

Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő beszédében azt emelte ki, 
hogy a szociális munka végzésében 
minden bizonnyal a férfi a gyengébb 
nem, ugyanis ehhez nagyon sok em-
pátia szükséges, és sok olyan nap 
van, amikor csak a szíve viszi előre az 
embert. De természetesen minden-
kit, aki ebben a szakmában dolgozik, 
az odaadás, a kitartás és az önzetlen-
ség jellemez, amit az Önkormányzat 
igyekszik minden évben meghálálni, 
hiszen ezek a tulajdonságok jobbá 
tudják formálni a világot is. A hon-
atya hangsúlyozta: továbbra is azon 
dolgoznak, hogy az orvosok, az ápo-
lók, az egészségügyi szakdolgozók és 
a szociális munkások megbecsültsé-
ge megfelelő legyen. 

Az Év orvosának, az Év egészség-
ügyi szakdolgozójának, valamint az 
Év szociális munkásának méltatását 
dr. Csomor Ervin alpolgármester ol-
vasta fel, aki Szász Józseffel közösen 
adta át az elismeréseket a kitüntetet-
teknek. Többen részesültek vezetői 
dicséretben, őket dr. Kiss Marianna, 
a XVI. Kerület Kertvárosi Egészség-
ügyi Szolgálatának igazgatója, Ta-
más Jánosné, a XVI. Kerületi Kertvá-
rosi Egyesített Bölcsőde vezetője, dr. 
Halabuk Ágnes, a Napraforgó Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ irányí-
tója, illetve Baloghné Szabó Olga, a 
Területi Szociális Szolgálat vezetője 
köszöntötte.

MÉSZÁROS TIBOR

EGYRE NÉPSZERŰBB A MINDEN SZÜLETENDŐ GYERMEKNEK ÜLTESSÜNK EGY 
FÁT ELNEVEZÉSŰ AKCIÓ, AMELYNEK KERETÉBEN SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁR-
MESTER VEZETÉSÉVEL NOVEMBER 8-ÁN ÜLTETTEK EL A KERÜLETGAZDA SZOL-
GÁLTATÓ SZERVEZET MUNKATÁRSAI NÉGY FACSEMETÉT A CENTENÁRIUMI LA-
KÓTELEPEN TALÁLHATÓ GYERMEKLIGETBEN. AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT DR. 
KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN, A KÖRZET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJE IS.
Idén ősszel egyébként összesen 23 gyümölcsfát és 27 díszfát vásárolt az Önkor-
mányzat a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján a prog-
ramban résztvevő szülőknek és nagyszülőknek. 

Fát a kicsi hathónapos koráig lehet igényelni. Jelentkezni folyamatosan lehet, 
a következő ültetés jövő tavasszal lesz.

A program első napján ifj. Mizsei László, a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bi-
zottság elnöke tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta: az akció ideje alatt a rend-
őrség munkatársai vizsgálták meg a kerékpárok felszereltségét, kiemelten figyelve 
arra, hogy megfelelő világítással és fényvisszaverő prizmával rendelkeznek-e. En-
nek célja nem a bírságolás, hanem az ösztönzés és a figyelem felhívása volt a bal-
esetek elkerülése érdekében. Éppen ezért a Bizottság jelen lévő tagjai – Csizmazia 
Ferenc, Varga Ilona, Vass Pál – egy lámpa- és egy prizmakészlettel ajándékozták 
meg azokat, akik nem rendelkeztek ilyenekkel.  

A Jókai utcánál Patkó 
György rendőr alezredes, a 
XVI. kerületi kapitányság 
Rendészeti Osztályának 
vezetője és két kollégája 
ellenőrizte a bicikliseket, 
köztük Dénes Tamást (ké-
pünkön), aki egy néhány 
napja vásárolt kétkerekűn 
közlekedett. Csak az első 
lámpát használta, a hátsó a 
hátizsákjában lapult, küllő-
prizmája pedig még nem 
volt. Büntetés helyett azon-
ban most ő is ajándékba 
kapta a hiányzó kellékeket. 

Látni és látszani II.
A BIZTONSÁGOS KERTVÁROSI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSÉRT A XVI. 
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A XVI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNY-
SÁG IDÉN IS MEGRENDEZTE A LÁTNI ÉS LÁTSZANI ELNEVEZÉSŰ AK-
CIÓHETET NOVEMBER 13. ÉS 17. KÖZÖTT. 

Facsemetét a 
csemetéknek
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Empátia felsőfokon

AZ ÉV SZOCIÁLIS MUNKÁSA SZE-
KERESNÉ VILMOS JUDIT LETT, aki 
2005 szeptemberében kezdett el dolgoz-
ni a Kolozs utcai Bölcsődében. Munkája 
mellett 2009-ben szerezte meg a csecse-
mő- és kisgyermeknevelő-gondozó ké-
pesítését az Apor Vilmos Katolikus Fő-
iskolán, majd a Szent István Egyetemen 
csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés-
ben vett részt. 

A Napsugár Bölcsőde vezető-helyette-
si pozícióját 2004 februárja óta tölti be. 
Példamutató elkötelezettséggel folytat 
értékteremtő pedagógiai munkát, je-
lentős szerepet vállalva a bölcsődei ba-

AZ ÉV ORVOSÁNAK IDÉN DR. TÓT 
ÉVA RENDELÉSVEZETŐ FŐOR-
VOST VÁLASZTOTTÁK, aki 1995-
ben végzett a szegedi Szent-Györgyi 
Albert Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karán. 2014 októbe-
rétől dolgozik a XVI. Kerület Kertvá-
rosi Egészségügyi Szolgálatának főor-
vosaként. 

Több budapesti tüdőgondozóban ő 
szervezte meg a cigarettázók leszoká-
sát segítő csoportos tanácsadást. Se-
gítségével mindez a Kertvárosban is 
új lendületet kapott.

Időt és fáradságot nem kímélve mun-
kálkodik azon, hogy páciensei tájéko-
zottak legyenek betegségükkel kap-
csolatban. Empátiával és türelemmel 

hallgatja meg mindennapos panasza-
ikat és problémáikat, mindig szakmai 
tudása legjavát nyújtja.

Határozott vezető, aki a legjobbat 
igyekszik kihozni a csapatát alkotó 
orvosokból és szakdolgozókból, nagy 
hangsúlyt helyez a szakmai fejlődé-
sükre. Emellett rendszeresen konzul-
tál a kerületi háziorvosokkal és szakor-
vosokkal, akik bármikor számíthatnak 
szakmai véleményére, tanácsaira. 

Szervezőkészségének köszönhetően 
munkakörén túl vállal olyan feladato-
kat is, amelyek segítik a Szakrendelő 
és az általa vezetett osztály működé-
sét. 2016 óta a XVI. kerület Szakorvo-
si Ellátásért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnökeként is tevékenykedik. 

AZ ÉV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOL-
GOZÓJA KITÜNTETŐ CÍMBEN 
KÖLLNER KATALIN RÉSZESÜLT, aki-
nek édesanyja bölcsődevezetőként dolgo-
zott, így a gyerekek iránti szeretet benne 
is hamar kialakult. Az egészségügyi szak-
középiskola elvégzése után jelentkezett 
az Orvostovábbképző Intézet Egészség-
ügyi Főiskolai karának védőnői szakára, 
ahol 1985-ben szerzett diplomát. 

Ezt követően Cinkotán körzeti védőnő-
ként kezdte meg munkáját, amelynek 
részeként 2005-ig a Batthyány Ilona Ál-
talános Iskola védőnője volt. Munkája 
során nagy gondot fordított a tanulók 
egészségügyi ismereteinek bővítésére.  

Az új feladatok iránt nyitott, tudását, 
ismereteit folyamatosan bővíti. Munkája 
mellett egészségfejlesztő, mentálhigié-
nés, nemzetközi babamasszázs oktató és 
ifjúsági védőnői képesítést is szerzett. A 

családok és a védőnő hallgatók számára 
rendszeresen tart babamasszázs tanfo-
lyamot, illetve a XVI. kerületben gyakor-
latukat töltő főiskolások oktató védőnője.

Olyan szakmai és egyéb szervezetek 
tevékenységében is aktív szerepet vál-
lal, mint a Védőnői Szakmai Kollégium, 
amelynek 2004 és 2011 között volt tagja. 
A Magyar Védőnők Egyesülete budapes-
ti tagozatának titkáraként, a budapesti 
védőnői rendezvények főszervezőjeként 
még ma is lehet számítani munkájára, 
de hosszú éveken keresztül volt vezető-
ségi tagja a Magyar Vöröskereszt XVI. 
kerületi szervezetének is.

A kerületi kismama klub főszervezője, 
előadója, de minden évben részt vesz a 
Születés hetén, a Babahordozó héten és 
az Önkormányzat által szervezett Egész-
ségnapon is. Hivatástudata páratlan, kol-
léganői iránt az önzetlen segítségnyújtás 

jellemzi, az általa gondozott várandósok 
és a gyermekes családok mindig számít-
hatnak szaktudására. 

bamuzsika és tornafoglalkozások peda-
gógiai programjainak kidolgozásában, 
szervezésében, megtartásában. A kicsik 
felé szeretettel és empátiával fordul, az 
apróságok őszinte visszajelzései alap-
ján hamar megszeretik őt. Kapcsolata 
a szülőkkel is közvetlen és barátságos. 
Segítőkész vezető, ösztönzi és támogatja 
kollégái szakmai megújulását. Fáradha-
tatlanul és lelkiismeretesen vesz részt 
a bölcsődébe érkező kisgyermeknevelő 
hallgatók felkészítésében. 

Aktívan tevékenykedik a nyílt napok 
megszervezésében, újító ötletei mások 
számára is inspirálóan hatnak.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBER 18-I ÜLÉSÉN AZ IDE-
GENFORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELETET IS MEG-
ALKOTTA. EZZEL KAPCSOLATBAN SZINTÉN ANCSIN 
LÁSZLÓ JEGYZŐT KÉRDEZTÜK, AKI HANGSÚLYOZTA: 
AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ IDEGENFORGALMI ADÓ BE-
VEZETÉSÉVEL NEM EGY ÚJABB ADÓTEHERREL SZERET-
NÉ SÚJTANI AZ ÉRINTETT KERÜLETI SZÁLLÁSADÓKAT.

A jegyző elmondta: az idegenforgalmi adót eddig is meg kellett 
fizetniük azoknak, akiket ez érintett, csak eddig ezt a kötelezett-
séget a Fővárosi Önkormányzat felé kellett teljesíteniük. 2018. 
január 1-jétől annyi fog változni, hogy az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos adóbevallást a XVI. Kerületi Önkormányzat adóha-
tóságához kell benyújtani, az adót pedig szintén ide kell befizet-
ni minden tárgyhónapot követő 15-ig. A megszokottól eltérően, 
ezután az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma lesz, 
amelynek mértéke személyenként és vendégéjszakánként 280 
forint. A szállásadó emellett köteles a vendégekről az adó alapjá-
nak és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást (ven-
dégkönyvet) vezetni.

Az érdeklődők további információkat az Önkormányzat hon-
lapján (www.bp16.hu/ugyek/helyi-adohatosagi-ugyek) találnak.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET OKTÓBER 18-I ÜLÉSÉN MEG-
ALKOTTA A REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK ÉS CÉ-
GÉREK ELHELYEZÉSÉNEK, ALKALMAZÁSÁNAK KÖ-
VETELMÉNYEIRŐL, FELTÉTELEIRŐL ÉS TILALMÁRÓL 
SZÓLÓ RENDELETET, EZÉRT ISMÉT MÓDOSÍTOTTA 
AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ RENDELETET. A TÉMÁ-
VAL KAPCSOLATBAN MEGKERESTÜK ANCSIN LÁSZLÓ 
JEGYZŐT, HOGY A RÉSZLETEKRŐL KÉRDEZZÜK.

Ancsin László elmondta: az 
adókötelezettség szempontjá-
ból nagyon fontos annak meg-
ítélése, hogy az adott, a reklám 
elhelyezésére szolgáló eszköz 
vagy tárgy reklámhordozónak 
minősül-e avagy sem. Reklám-
hordozó például az óriásplakát 
vagy a fényreklám. Anyagát te-
kintve készülhet fémből, mű-
anyagból, de akár textilből is. 
Nem minősül viszont reklám-
hordozónak például egy cipész 
saját cégére vagy egy utazási iroda cégtáblája, illetve egy üzlethe-
lyiség kirakatában elhelyezett gazdasági reklám. Az adókötele-
zettség megítélésének szempontjából viszont nincs különbség 
aközött, hogy valaki közterületen vagy a saját magántulajdonú 
ingatlanán reklámoz. Mindkét esetben felmerül az adókötele-
zettség.  

A jegyző kiemelte: a jogszabály szerint a reklámhordozó egy 
speciális építménynek minősül, ezért az utána fizetendő össze-
get speciális építményadóként kell kezelni. A reklámhordozók 
után fizetendő építményadóval kapcsolatos szabályokat a helyi 
adótörvény és a XVI. Kerületi Önkormányzat építményadó ren-
delete tartalmazza. 

Ancsin László felhívta a figyelmet arra, hogy a reklámhordozók 
utáni építményadó mértéke 12 ezer forint/m2/év. Ezt ugyanúgy, 
ahogyan az építményadót, január 15-ig kell bevallani, és ugyan-
úgy két részletben kell megfizetni: március 15-ig, illetve szept-
ember 15-ig. Az adó mértéke egységes, azaz ugyanazt az össze-
get kell fizetniük a magánszemélyeknek, mint a gazdálkodónak 
minősülő adóalanyoknak.

REKLÁMHORDOZÓ: 
túlnyomórészt a telepü-
léskép védelméről szóló 
törvény szerinti reklám 
közzétételét, illetve elhe-
lyezését biztosító, elősegí-
tő vagy támogató eszköz, 
berendezés, létesítmény. 
A kerületben 6-700 rek-
lámhordozó található. 

Dr. Trombitás Zoltán elmondta: az általa vezetett intézmény 
ellátási kötelezettsége alá nemcsak a főváros lakosságának egy 
jelentős hányada és az ahhoz közeli agglomeráció tartozik, ha-
nem egyes orvosi szakmák esetében még Komárom, Nógrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye lakóinak egy része 
is. A fekvőbetegek ellátására 20 osztályon 25 szakág orvosai 
állnak a 313 település 1 304 068 lakosának rendelkezésére. A 
két rehabilitációs osztálynak 330 település 999 578 lakóját kell 
ellátnia, a járóbetegek pedig 58 településről kereshetik fel az 
intézményt, és az ott élő 318 802 lakost 78 rendelésen a kórház 
40 szakorvosa látja el. Ezért nagy jelentősége van a fejlesztés-
nek, amely nemcsak a betegek, de a kórház dolgozói számára 
is jelentős javulást hoz majd.  

„A valaha volt 
legnagyobb 
kórházfejlesztés 
kezdődik”
A KISTARCSAI FLÓR FERENC KÓRHÁZBAN OKTÓ-
BER 25-ÉN MEGTARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN DR. 
ÓNODI-SZŰCS ZOLTÁN EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS 
ÁLLAMTITKÁR BEJELENTETTE, HOGY AZ EGÉSZSÉGES 
BUDAPEST PROGRAM KERETÉBEN PEST MEGYE TÖR-
TÉNETÉNEK EDDIGI LEGNAGYOBB ÖSSZEGŰ FEJ-
LESZTÉSÉT KEZDIK MEG MÉG EBBEN AZ ÉVBEN. AZ 
ESEMÉNYEN RÉSZT VETT DR. TROMBITÁS ZOLTÁN, A 
KÓRHÁZ FŐIGAZGATÓJA, SZATMÁRY KRISTÓF, A XVI. 
KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, VALAMINT 
VÉCSEY LÁSZLÓ, PEST MEGYE 7. SZÁMÚ (GÖDÖLLŐ 
ÉS KÖRNYÉKE) VÁLASZTÓKERÜLETÉNEK ÉS SZŰCS 
LAJOS, PEST MEGYE 6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉ-
NEK (VECSÉS ÉS KÖRNYÉKE) ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVI-
SELŐJE IS.
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Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán kiemelte, hogy a Flór Ferenc Kórhá-
zat fontossá teszi ideális fekvése is, hiszen mind az autópályák, 
mind a város felől jól és gyorsan megközelíthető. Nagy öröm, 
hogy miközben vidéken 77 kórházat és 54 rendelőt uniós for-
rásból sikerült felújítani, most végre a főváros egészségügyé-
nek jelentős javítására is megnyíltak a források. Mivel azonban 
erre uniós pénzek továbbra sem használhatók, a kormány úgy 
döntött, hogy saját erőből indítja el a valaha volt legnagyobb 
fejlesztést. 

A részletekkel kapcsolatban Vécsey László hangsúlyozta: a 
kormány eddig 500 milliárd forintot költött a vidéki egészség-
ügyi intézmények fejlesztésére. Most az Egészséges Budapest 
Program 700 milliárd forintot biztosít a főváros és vonzáskör-
zete számára, hogy ezzel egy minőségi változás lehetőségét te-
remtse meg mind a betegeknek, mind az őket ellátó egészség-
ügyi dolgozóknak. Míg korábban 600 milliárdot vontak el az 
egészségügy költségvetéséből, addig 2010 óta a már említett 77 
vidéki kórház és 54 rendelőintézet mellett 97 mentőállomás is 
megújulhatott, miközben megépült 23 új rendelőintézet és 30 
új mentőállomás. Az Egészséges Budapest Program keretében 
három nagy központi kórházat alakítanak ki, ezzel párhuzamo-
san 25 budapesti és Pest megyei intézményt fejlesztenek, illetve 
felépül 7 önálló szakrendelő is. Mindezt 40 milliárd forintból 
valósítják meg és már idén elkezdik. Ebből a Flór Ferenc Kór-
házra 17 milliárd 700 millió forint jut, amiből elvégzik a kórház 

teljes körű felújítását, valamint új épüle-
tekkel is bővül az intézmény a járóbetegek 
és a belgyógyászati rendelések befogadá-
sára. 1,2 milliárd jut a diagnosztikai és or-
vostechnikai eszközök lecserélésére, vala-
mint az informatikai háttér kialakítására. 
Az építészeti felújítás kiterjed a konyha és 
az energetikai hálózat felújítására, a liftek 
cseréjére, a belső úthálózat helyrehozására 
és a járóbeteg-ellátás, valamint a belgyó-
gyászat épületének megépítésére (a képen 
kék színnel). Jelentős korszerűsítésen esik 
át a sürgősségi ellátás is. A szakmai célok 
között szerepel egy angiológiai központ 
létrehozása, illetve a mozgásszervi rehabi-
litáció fejlesztése, kibővítve a fizioterápiás 
kezelések lehetőségével. A meglévő épüle-
tek energetikai korszerűsítésére pedig uni-

ós források is rendelkezésre állnak, így az önerő mellett még 2 
milliárd 617 millió forint fordítható tető- és homlokzatszigete-
lésre, az összes nyílászáró cseréjére és a fűtési rendszer, vala-
mint a kazánházak gépészeti rekonstrukciójára.

A kormány szándéka mindezek mellett az egészségügyi dol-
gozók megbecsülésének jelentős javítása. Már eddig is tör-
téntek fontos lépések, hiszen 2012 óta 400 milliárd forintot 
fordítottak erre a célra, 2016-ban pedig többéves béremelési 
program indult az orvosok, ápolók, szakgyógyszerészek szá-
mára, a fiatalokat ugyanakkor ösztöndíjprogramokkal igyekez-
nek itthon tartani. 

A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ UTÁN MEGKÉRDEZTÜK SZATMÁRY 
KRISTÓFOT, MENNYIBEN ÉRINTIK AZ ELHANGZOTTAK A 
KERTVÁROS LAKÓIT.

– Mindez azért fontos, mert a Flór Ferenc Kórház ugyan 
nem a XVI. kerületben található, mégis ez a hozzánk legkö-
zelebb eső ilyen intézmény, így a mi kórházunk is. Itt történik 
az összes kertvárosi polgár sürgősségi ellátása, a fekvőbetege-
ink döntő többsége ide kap beutalót, és azok a járóbetegeink, 
akiknek problémái a háziorvosi vagy a Jókai utcai Szakrende-
lőben nem orvosolhatók, szintén itt kapnak ellátást. Ezért a 
tervbe vett fejlesztések minden XVI. kerületi lakost érintenek. 
A munkálatok reményeink szerint legkésőbb 2021-ben befeje-
ződnek, amikor majd a Flór Ferenc Kórházban a korábbiakhoz 
képest a betegellátás nagyságrendekkel színvonalasabb lesz.

– A MUNKÁLATOK IDEJÉN HOGYAN TÖRTÉNIK A BETEG-
ELLÁTÁS?

– Meghívtam a XVI. kerületbe dr. Trombitás Zoltánt, a Kór-
ház főigazgatóját, akivel erről a közeljövőben közösen tájékoz-
tatjuk a sajtót és az érdeklődőket. 

MÉSZÁROS TIBOR

Szatmáry Kristóf, Szűcs Lajos, Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán,  
dr. Trombitás Zoltán és Vécsey László
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8 előadást hallgathattak meg az érdeklő-
dők. Az újdonság idén az volt, hogy két 
magánóvoda is részt vett a programsoro-
zatban. A legtöbb pedagógus a Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előké-
szítő Szakiskola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény Szent 
Imre utcai beszédfejlesztő tagintézmé-
nyében lezajlott matematikai alapfogal-
makkal, szövegfeldolgozással és a fő-
nevekkel kapcsolatos bemutató órákra, 

illetve a Herman Ottó Álta-
lános Iskolában megtartott 
énekórára volt kíváncsi. 
Az óvodai foglalkozások 
közül a legnépszerűbb a 
Gyerekkuckó Óvoda éne-
kes és testnevelés, illetve a 
Mátyásföldi Fecskefészek 
Óvoda kognitív fejlesztés-
sel kapcsolatos bemutatója 
volt. A pedagógiai hét prog-
ramjain a legaktívabban 
a Göllesz, a Herman és a 
Táncsics Iskola, valamint a 
Mátyásföldi Fecskefészek, 

a Szentmihályi Játszókert és a Napsugár 
Óvoda pedagógusai vettek részt.

Az alpolgármester végül megköszönte 
a résztvevőknek a munkáját és átadta az 
ezért járó elismeréseket. 

SZ.R.ZS. 

A november 13. és 17. között megtartott 
óvodai és iskolai bemutató foglalkozások 
mellett természetesen idén is hallhattak 
érdekes előadásokat a kerületben dolgo-
zó óvónők, tanítók és tanárok. Ilyen volt 
például az, amit Inotai István igazgató 
és Kovács Péter polgármester köszöntő-
je után tartott dr. Magyar Lóránt. Az or-
vos, mentálhigiénés szakember Idegesít, 
minden idegesít címmel arról beszélt, 
hogyan lehet megbir-
kózni a pedagógusi 
pálya okozta minden-
napos stresszel és el-
kerülni a kiégést vagy 
a pálya elhagyását. 

A zárónapon Az 
egészséges táplálko-
zás, a táplálkozással 
összefüggő kockáza-
ti tényezők és azok 
megelőzése címmel 
Maczkóné Riczu 
Tünde, a Junior Ven-

déglátó Zrt. munkatársa, illetve Szabó 
Szilvia dietetikai osztályvezető tartott 
előadást.

Ezután Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő be-
szédében kiemelte: napja-
inkban a pedagógusoknak 
sokkal összetettebb kihívás-
nak kell megfelelniük, mint 
korábban. Gyakorló édes-

apaként úgy látja, 
hogy ehhez hozzájá-
rul a technikai világ 
rohamos fejlődése. 
Ilyen környezetben 
az órákon nagyon 
nehéz 45 percig 
lekötni a diákok fi-
gyelmét, éppen ezért illeti kö-
szönet az oktatókat.

Dr. Csomor Ervin a hét ösz-
szefoglalásaként elmondta: a 12 
óvodai foglalkozás mellett 30 

iskolai bemutató órát tartottak és 

Pedagógusoktól pedagógusoknak

Az alpolgármester elmondta: mivel nagyon sok kitűnő rajz 
született, ezért az ítészek úgy döntöttek, hogy minden kis al-
kotó kap ajándékot, amit az intézményvezetők közvetítésével 
juttattak el nekik. Ugyanakkor a 220 mű közül találtak ötöt, 
amelyek különösen elnyerték a tetszésüket. Közülük az egyik 
különdíjjal Makra Dorkát jutalmazták a Gyerekkuckó Óvoda 
Virgonc csoportjából, a második különdíj pedig Dancsó Zsófia 
Diánáé lett, aki a Cinkotai Huncutka Óvoda Katica csoportjába 
jár. Ők egy-egy kis doboz legot kaptak. A harmadik helyezés 
Csere Dorináé lett, aki a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Ka-
tica csoportjából küldte be rajzát. A második Margitay Levente 
lett a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utcai te-

Az én óvónénim
A 2017-ES KERTVÁROSI PEDAGÓGIAI NAPOK NEMCSAK A 
NEVELŐKNEK ÉS OKTATÓKNAK ADOTT FELADATOT, HA-
NEM A GYEREKEKNEK IS. AZ ÉN ÓVÓNÉNIM CÍMMEL 
UGYANIS RAJZPÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KICSIKNEK. A 
HÉT KERÜLETI ÓVODA 20 TELEPHELYÉRŐL 39 CSOPORT-
BÓL 220 ALKOTÁS ÉRKEZETT, AZ EREDMÉNYT PEDIG DR. 
CSOMOR ERVIN ALPOLGÁRMESTER HIRDETTE KI NOVEM-
BER 16-ÁN A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN. 

A PATINÁS SZERB ANTAL GIMNÁZIUM JELENLEG AZ ORSZÁG LEGJOBB 
100 KÖZÉPISKOLÁJÁNAK RANGSORÁBAN A 47. HELYEN ÁLL.  EZ AZ IN-
TÉZMÉNY AD HELYET ÉVEK ÓTA AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÉSZAK-
PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL SZERVEZETT KERTVÁROSI PEDA-
GÓGIAI NAPOK ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYSOROZAT NYITÓ ÉS ZÁRÓ 
ESEMÉNYÉNEK. 

lephelyének Tücsök csoportjából. Utóbbiak már egy nagyobb 
doboz lego tulajdonosai lettek. Az első hely pedig Fekete Lé-
nának jutott, aki a Napsugár Óvoda Borotvás utcai telephelyé-
nek Sünike csoportjába jár. Ő egy nagy doboz lego mellé egy 
kisebbet is hazavihetett.  

MÉSZÁROS TIBOR

Szatmáry Kristóf

dr. Magyar Lóránt
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– Nógrádsápon születtem, egy erdőktől 
ölelt kis faluban Pest és Nógrád megye 
határán. Onnan hoztam azt az életre 
szóló értékrendet, amely a mai napig 
elkísér, és amelynek legfontosabb ele-
mei a tisztesség, az alkotó munka be-
csülete, illetve az embertársaink iránti 
tisztelet és szeretet. 1949 óta lakom 
Cinkotán.  A Szerb Antal Gimnázi-
umban Vajda Imre tanár úr biztatott, 
hogy a matematikusi pályát válasszam, 
de azzal is kacérkodtam, hogy építész 
leszek. Aztán mégis az orvosi egyetem-
re jelentkeztem, mert akkor oda volt a 
legnehezebb bekerülni és én mindig 
szerettem a kihívásokat. Végül nem 
bántam meg a döntésemet, mert a pá-
lyámon sikeres voltam és a betegektől 
sok szeretetet kaptam.

– MIÉRT A FÜL-ORR-GÉGE SZAK-
IRÁNYT VÁLASZTOTTA?
– Nem teljesen önszántamból. Én se-
bész szerettem volna lenni, de abban 
az időben szándékunktól függetlenül 
elosztottak minket az első munkahely 
kiválasztásánál. Így kerültem a Du-
naújvárosi Kórház belgyógyászatára. 
Ez nagyon jó iskolának bizonyult, ha-
marosan önállóan ügyeltem. Amikor 
azonban kiderült, hogy gyermeket vá-
rok, visszajöttem  Budapestre, ahol 
számíthattam édesanyám segítségére. 

Akkor, 1968-ban kerültem a Jókai utcai 
Szakrendelőbe, ahol a szemészeten és a 
fül-orr-gégészeten volt szabad hely, így 
e kettő között választhattam. Valójában 
már nem is tudom, miért döntöttem 
az utóbbi mellett, de végül több mint 
harminc évig dolgoztam ott. Akkor a 
Szakrendelő a Péterfy Sándor utcai Kór-
házhoz tartozott, ott tanultam meg a 
szakmát. 

– ÖNNEK A RENDELÉS VÉGÉVEL NEM 
ÉRT VÉGET A MUNKAIDEJE, HISZEN 
KAPCSOLATA MINDKÉT INTÉZMÉNY-
NYEL SZOROS MARADT.
– Igen. A Kórházban és a Szakrendelő-
ben is dolgoztam. Később pedig a 
XVI. kerületben két évig az egészség-
ügyi osztály vezetője, majd 17 évig – a 
nyugdíjazásomig – a Péterfy Kórház 
orvosigazgatója is voltam, de szívem-
hez legközelebb mindvégig a gyógyítás 
állt. Arra azért jóleső érzéssel gondolok 
vissza, hogy közreműködhettem né-
hány olyan XVI. kerületi egészségügyi 
intézmény létrehozásában vagy körül-
ményeinek javításában, mint a Hősök 
terén működő szakrendelő, a Délceg 
utcai és a cinkotai háziorvosi rendelő, 
az erzsébetligeti tüdőgondozó, vala-
mint a Zsenge utcai Nappali Szanató-
rium, amely átadásakor a főváros első 
ilyen intézménye volt.

Gondolatok egy aranydiploma alkalmából
DR. VARGA MÁRIA FÜL-ORR-GÉGÉSZ, KERÜLETÜNK KÖZISMERT ÉS 
NÉPSZERŰ SZAKORVOSA ÁTVETTE ARANYDIPLOMÁJÁT. EBBŐL AZ AL-
KALOMBÓL MEGKÉRTÜK, MESÉLJEN ORVOSI PÁLYÁJÁRÓL ÉS ARRÓL, 
HOGYAN TELNEK NYUGDÍJAS NAPJAI.

– HOGYAN TÖLTI NYUGDÍJAS NAPJA-
IT?
– Egy fiam és egy lányom van, és mind-
ketten három-három unokával örven-
deztettek meg. Ők  a legfontosabbak az 
életemben, csodálatos dolog nagyma-
mának lenni. Ugyanakkor az egészség 
megőrzésében nagyon fontos a rend-
szeres fizikai és szellemi aktivitás, ami 
egyben kulcs ahhoz is, hogyan marad-
junk sokáig fiatalok. Igyekszem ennek 
szellemében élni. Az egyik lehetőség 
erre a tánc, amely – ezt tapasztalatból 
állíthatom – karban tartja a testet és 
a lelket egyaránt. Jó zenére kellemes 
társaságban táncolni remek dolog. A 
kerületben több táncklub működik idő-
sebbek számára is, mindenkinek csak 
ajánlani tudom.     

MÉSZÁROS TIBOR

A legnagyobb közösségi ol-
dalon korábban meghirdetett 
Hónap babája elnevezésű 
versenyre egy olyan fotóval 
lehet nevezni, amelyen az 
apróság a XVI. Kerületi Ön-
kormányzat által felajánlott 
fürdőlepedőben látható. Ez 
annak a babakelengyének a 
része, amit január óta min-
den kertvárosi újszülött 
ajándékba kap néhány ba-
baápolási cikkel együtt. A 
szavazatok alapján a szep-
temberi nyertes TANOS DENIEL lett. Az ajándékcsoma-
got, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete
Bányi Gyuláné elnök 409-1208 banyigy@t-online.hu

December 8., szerda 18.00 
FEHÉRASZTALOS ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY

Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház 
(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület).

Program: versek, vetítés, visszatekintés 2017-re. A 
következő  évre tervezett program megtárgyalása. 

Közben: karácsonyi hangulatú terített asztal, baráti 
társaság, vidámság, hangulatos zenei összeállítás, 

tombolasorsolás, nyeremények. Belépés: az Egyesü-
let tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit 
adományként a Közösségi Ház nagytermének igény-
bevételére fordítunk. Szeretettel várunk minden szép 

és hasznos kert iránt érdeklődőt!
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Emberek a környéken
PIHENJÜNK EGY KICSIT. A PESTI NAPLÓ 1925. AUGUSZTUS 29-I SZÁMÁBAN JELENT MEG AZ ALÁBBI CIKK 
"PG" ALÁÍRÁSSAL, MÜHLBECK KÁROLY ILLUSZTRÁCIÓIVAL. MEGHATÓ, KEDVES MONDATOKKAL MUTATJA BE 
KÖRNYÉKÜNKET. MÉG NEM SIKERÜLT KINYOMOZNOM, KIT REJT A "PG" MONOGRAM, DE RAJTA VAGYOK AZ 
ÜGYÖN. MÜHLBECK KÁROLY SZOMSZÉDJA VOLT, JÓ TOLLÚ ÍRÓ, MEGÉRDEMELNÉ, HOGY MEGISMERJÜK.

„Ott kezdődik a dolog a Tattersall mellet-
ti vicinálisnál, ahol naponta háromszor, 
reggel, délben és este csak úgy özönlenek az 
utasok kívülről Pestre, vagy Pestről a kör-
nyékre: Rákosfalvára, a Cinkotai Nagyic-
céhez, Rákosszentmihályra, Sashalomra, 
a három Mátyásföldre, Cinkotára, meg 
még messzebbre, Csömörre, Gödöllőre és 
a többi közbeeső névtelen, nagy, alig is-
mert kis községbe. 

Alighogy a vicinális végigrobog a Kül-
ső Kerepesi úton, máris megcsap a falusi 
hangulat. Az országúton végigporzó au-
tók sokasága (erre robog naponta Horthy 
Miklós autója is Gödöllőre), majd az új 
lóversenytér forgalmas elevensége, azután 
a kerepesi strandfürdő publikumának vi-
dám lármája zavarja ugyan még a falusi 
képet, de ezeken túl csend üli meg az egész 
környéket. 

Jobbról-balról zöldelő vagy sárgálló 
hatalmas vetéstáblák húzódnak széj-
jel. Közbül egy-egy kút kereklik a széles 
táblákon. Szaporán nőnek a szalma-
kazlak, szénaboglyák is és a nyári nap 
melegével együtt reszket a csend, amely 
ráborul az egész tájra. A nagyicce előt-
ti dombon, odamenet balról nagy, eme-
letes sárga ház fürdik a napfényben. 
Valamikor Grassalkovich herceg épít-
tette (valójában gróf Festetich - SzR) 
és a guruló fantázia Mátyás királyt is 
ott lakatta abban a »kastélyban«. Ahogy 
végig járom rettenetesen düledező oszlo-
pos előcsarnokát, emeleti erkélyes nagy 
szalonját, meg boltíves, kővályús istálló-
it, elgondolom, hogy micsoda gondtalan 
nagyúri élet folyhatott itt valamikor, s az 
egykor fényes szálában talán Mária Teré-
zia-korabeli dámák is lejthették itt az an-
dalgót, meg a körmagyart. Beszélik itt az 
emberek, hogy ebben a kastélyban kísér-
teteket látnak, meg hogy titkos alagút ve-
zet belőle Budavárába, Gödöllőre, aztán 
meg, hogy a hatalmas pincéje alatt még 
egy nagy pincéje van...

Csodájára jártak valamikor annak is, 
hogy az alagutak a kastély kútjába tor-
kollanak, de persze mindennek, ha volt is 
valami benne, ma már alig lehet a nyo-

mára akadni. Hat-nyolc lakója van ma 
a kastélynak, a legrégibb Bakonyi Ferenc 
rendőrfelügyelő, a többi csupa szegény 
ember, még a proletárdiktatúra idejéből.

A környékbeli kis községek takaros kis 
kertes házaiban jobbára hivatalnokembe-
rek, postások, állami tisztviselők laknak. 
Sashalom vagy Rákosszentmihály, jófor-
mán mindegy. Erényeiben úgy, mint hi-
báiban. Például: az említett két községet 
a cinkotai határút választja et egymástól. 
Ez a fontos út például éjjel soha sincsen 
megvilágítva, mert ha a közös útra Sas-
halom állítana lámpákat, akkor Rákos-
szentmihály — ingyen jutna világítás-
hoz, megfordítva pedig Sashalom járna 
jól. Így hát se az egyik, se a másik nem 
világít és a két község lakói éjjel sötétben 
bandukolnak a határúton… 

Nagyon kedves és mulatságos, hogy a 
fiatalság valamennyi községben dühösen 
műkedvelősködik. Alig van ház, ahol ne 
akadna egy „utolérhetetlen” Finum Ró-
zsi, Göndör Sándor, Napoleon vagy Nótás 
kapitány. És isten őrizz, hogy náluknál 
„jobb” legyen valaki... Biller Irén, Petráss 
Sári elbújhatnak mellettük, pedig véletle-
nül itt lakik Petráss Sári családja; ő maga 
is sokat kijár az autóján. Aztán itt lakik a 
hosszú Ujváry Lajos, a Fővárosi Operett-
színház kitűnő komikusa, meg Szalontay 
Ferike, a Magyar Színház egykori bájos 
primadonnája az urával, dr. Farkas Fe-
renc volt jónevű színigazgatóval. ők is 
rendeztek a minap Szemere Gyulával, a 
pompás humorú komikussal kabarét az 
itteni moziban. Mert az is van. Gyönyö-

rű, sokpáholyos, új kertes mozi. A szom-
szédom Mühlbeck Károly, a kitűnő rajzo-
lóművész, akinek a Gárdonyi teremtette 
Göre Gáborán, Kátsa cigányán, Durbints 
sógorán, meg néhány millióra menő ked-
ves apró rajzán képeskönyvekben, újságok-
ban, egész generációk nevelkedtek föl. Eze-
ket a rajzokat is ö pingálta, közöttük saját 
magát, amint éppen a háza előtt söpör… 

Aztán itt lakik Pósa Lajos özvegye, Mó-
ricz Pál író, Kuszka Jenő festőművész és 
egy csomó nyugalmazott ezredes, generá-
lis, akik persze mind rendes civilek.

Van aztán esténként egy-egy önkéntes 
tárogatós, aki a kavicsbánya szirtfokán 
hol kesergőt, hol – foxtrottot fúj…

A hivatalos dolgok, meg a helyi mulat-
ságok dobszóval „tétetnek közhírré”, az 
ószeresek párosával járnak és duettet éne-

kelnek, hogy ócskavasat-, rongyot, cson-
tot, üveget vesznek; a kecskét, tehenet a 
kis pásztorlányka kora hajnalban úgy 
tereli össze, hogy a gazda nevét kiáltja, 
mire a kapun jókora tehén dug ja ki a 
fejét… Útközben aztán a falánk állatok 
lelegelik a kerítést is…

Valamennyi, vagy a legtöbbje, korán 
kel és kimegy a farmjára, azaz a kert-
jébe. Csak a nagy esőtől, sártól mentsen 
isten, mert ilyenkor a legszükségesebb 
útra is sártengeren kell átgázolni…
Külön kedves mulatság a házi strand-

fürdő, amilyet sok kertes házacska kútja 
mellett láttam. A kút előtt jókora cement-
medence áll, leginkább egy fenekes kút-
gyűrű. Ezt a gyerekek telihúzzák vízzel, a 
mely a napon meglangyosodik és pompás 
fürdés esik benne.

Utána „napol” a háznép, meg sokszor a 
vendégek is, akik estenden, amikor Pestre 
mennek, sokszor valóságos csatát vívnak 
az „utolsó” villamos helyeiért. A környéki 
ember igénytelenül, csöndesen él. S akiket 
a fővároshoz köt a kenyerük. azok minden 
reggel ott találkoznak a villamos megálló-
juknál. Mindig ugyanazok, ugyanannál. 
És mind ismerik egymást — látásból. Az 
ő életük se sokkal könnyebb, mint a pesti 
robotosoké.”

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

Mühlbeck Károly illusztrációi
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Amint a Havashalom parkra le-
ereszkedett a koraesti sötétség, 
lampionos gyerekek sokasága 
szaladgált bokortól bokorig, 
hogy megkeressék a rendezők 
által elrejtett plüss- és papírli-
bákat, amelyekért jutalomédes-
séget kaphattak. Majd egy lovas 
vezetésével végtelennek tűnő 
sorba rendeződtek a résztvevők, 
hogy elinduljon a lampionos 
Márton-napi menet a templom 
felé. Előtte azonban kis kitérő-
vel meglátogatták kerületünk 
legújabb büszkeségét, a közeli 
Reformátorok terét, ahol a jelenlévők 
többsége most járt először.

Péteri Ildikó köszöntőjében elmondta: 
1998 óta, vagyis 29 éve tartanak Márton-
napi felvonulást, ami mára olyan nép-

A jótevő katolikus püspök 
A NÉMET ÖNKORMÁNYZAT VEZETŐJE, PÉTERI ILDIKÓ ÉS SEGÍTŐI IDÉN 
IS MEGRENDEZTÉK A MÁRTON-NAPI LAMPIONOS FELVONULÁST ÉS 
AZ UTÁNA MÁR SZOKÁSSÁ VÁLT ÜNNEPI MŰSORT, AMINEK EZÚTTAL 
A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE NEM A KATOLIKUS, 
HANEM A RÁKOSSZENTMIHÁLY-SASHALMI REFORMÁTUS TEMPLOM 
ADOTT OTTHONT.

Először az Erzsébetligeti Szín-
ház Kamara Galériájában lát-
hattuk Hommage à Luther 
címmel az évfordulós sorozat 
első kiállítását, majd a Cinkotai 
Kultúrházban tekinthettek meg 
az érdeklődők egy összeállítást 
Földünk, gyökereink és a re-
formáció címmel a Cinkotáért 
Közhasznú Egyesület támoga-
tásával. A cinkotai evangélikus 
gyülekezeti házban pedig ok-
tóber 28-án nyílt meg a Luther 
Cinkotán című tárlat, ami azt 
próbálta illusztrálni, hogy leg-
ősibb településrészünk olyan 
átlagos lakói, mit például a ki-
állító művész szülei és nagy-
szülei, hogyan viszonyultak a 
hithez, amely megerősítette 
őket a szorgalmas munkában, 
a család szeretetében és a tisz-
tességes életben.

Kovács Péter polgármester 
köszöntőjében elismeréssel 
szólt arról, hogy Cinkota szá-
mos rendezvénnyel vett részt 
a jubileum megünneplésében. 
Dr. Kelényi István művészettör-
ténész az alkotások elemzése 
közben azt emelte ki, hogyan 

válhat jelképpé egy egyszerű vasszög: az egyik ven-
dégművész, Ürmös Péter grafikus képén ugyanis 
Krisztus keresztre feszítésének eszközeként volt 
látható, Luther pedig azzal indította el a reformá-
ciót, hogy kiszögelte téziseit a Wittembergi temp-
lom kapujára. A megnyitón Kinczler Zsuzsanna 
egyházzenész mutatott be szemelvényeket az 
evangélikus egyház zenei kincséből.

MÉSZÁROS TIBOR

Luther Cinkotán

szerű lett, hogy a meghívott iskolákon 
kívül mások is csatlakoznak hozzá. Fel-
hívta továbbá a gyerekek figyelmét arra, 
hogy a legszebb lampionok készítői kü-
lön jutalomban részesülnek.

Ezután a vendéglátó lelkész, Kertész Pé-
terné beszélt a szentté avatott katolikus 
püspökről. Mozgalmas életéből azt az 
epizódot emelte ki, amikor Márton egy 
didergő koldusra saját piros köpenyét te-
rítette, hogy enyhítse annak szenvedését. 
A Jézus nevében véghezvitt, áldozatkész 
tettre és szeretetre ma is szükség van. A 
beszéd után, egy közös, német nyelvű 
imádságot követően kezdetét vette az ün-
nepi műsor.    

Mivel a Magyarországon szü-
letett, de Franciaországban püs-
pökké választott Szent Márton 
története német közvetítéssel 
érkezett hozzánk, a rá emlékező 
összeállításban a Szentmihályi 
Játszókert Óvoda német nyelvű 
csoportja, valamint a kerületi 
általános iskolák – Centi, Her-
man, Tanoda, Táncsics – német 
szakos osztályai vettek részt, 
végül a Kaltenecker Gábor har-
monikaművésszel kiegészült 
Rozmaring kórus énekelt. 

Az est végén a lelkes támo-
gatóknak köszönhetően minden egyes 
résztvevő marcipánból vagy mézeska-
lácsból formázott libát vihetett haza.

MÉSZÁROS TIBOR

A JUBILEUMI ÉV VÉGE FELÉ 
KÖZELEDVE TERÉNYI ISTVÁN 
HARMADIK ALKALOMMAL ÁL-
LÍTOTT EMLÉKET MŰVEIVEL A 
REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDU-
LÓJÁNAK TISZTELETÉRE. 

Krisztus király  
plébániatemplom

Sasvár utca 23.

November 26., vasárnap 17.00
KRISZTUSSAL VIGADJUNK  

A Corvin kórus és a Toborzó együttes 
koncertje Vikol Kálmán vezetésével. 

Mindenkit szeretettel várnak a 
templombúcsú ünnepén.

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

December 5., kedd 10.00-13.00
SZOCIÁLIS VÁSÁR

 KÍNÁLATUNK: jó minőségű hasz-
nált férfi, női és gyermekruha, cipő, 

játék, könyv, háztartási eszközök.
Helyszín: Veres Péter út 27.

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  Tel.: 0670/239-5264 

lovag vitéz Palla László

November 29., szerda 15.00
Napirenden: a 2017-es év lezárásá-

nak és a szilveszteri összejövetelnek 
a megbeszélése.
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Készítsünk karácsonyfadíszt 
a rászorulók megsegítésére!

A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület jóté-
konysági akciót hirdet, amelynek keretében 
saját készítésű karácsonyfadíszeket várnak 
a kerületi polgároktól. Ezeket értékesítik, 
a befolyt összeggel pedig a Böjte Csaba 

vezette Dévai Szent Ferenc Alapítvány által 
gondozott gyerekek fogászati kezeléséhez 

járulnak hozzá, illetve a Bethesda 
Gyermekkórházat segítik. 

Fogadd örökbe 
a Szeretetet!

December 10., vasárnap 15.00-19.00 
Helyszín: Erzsébetligeti Színház 

Az esemény háziasszonya: 
Bényi Ildikó 

Programok a színházteremben: 
15.00-15.10 Megnyitó  

(Böjte Csaba, Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő, Kovács Péter polgármester) 

15.10-15.30  
Szalóki Ági énekes műsora

15.35-16.20  
Örökbefogadás Magyarországon, az 
örökbefogadás civil szakmai szem-

mel, a nevelőszülői hivatás –  
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS. 

Feketéné Böröcz Virág (Fővárosi Gyermek-
védelmi Központ Örökbefogadási Szolgá-
lata), Székely Zsuzsanna (Mózeskosár 

Egyesület Az Örökbefogadó Családokért), 
Gyuris Gabriella (Fővárosi Gyermekvédel-

mi Központ Nevelőszülői Hálózata). 

16.25-16.50  Csillagkórus  

16.50-17.20  
Dr. Kádár Annamária előadása:  

A gyermek története (Az örökbefoga-
dott gyermekek meséje). 

17.20-17.30 Szent László Gyermekvé-
delmi Központ Tusnádfürdő 

neveltjeinek műsora 

17.30-18.00  
Az önkéntesség szerepe a gyermek-
védelemben, a nevelőotthonban élő 

gyermekek segítésének lehetőségei – 
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS.  
Dalmadi Dóra (Fővárosi Gyermekvédelmi 

Központ), Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő, Rotary Club, Kolozsvári Tibor (Szent 

László Gyermekvédelmi központ Tusnádfürdő), 
Kothencz János (Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató Intézet főigazgatója) 

18.00-18.15 Adományok átadása 

18.15-18.45 BÖJTE CSABA ELŐADÁSA 
18.45-18.55  Szent László Gyermekvé-
delmi Központ Tusnádfürdő neveltje-

inek műsora

Programok a Corvin Galériában:
15.00 Kézműves foglalkozások 

(gyöngyfűzés, karácsonyfadísz-készí-
tés, óriásszínező) 

16.00 Bábelőadás: A beszélő fa 
(hároméves kortól ajánlott)

Kitelepülő szervezetek: Kiáltás az Életért, 
Mályvavirág Alapítvány, Rotary Club.

A program ingyenesen látogatható.

A karácsonyfadíszeket november 10. 
és december 10. között lehet leadni 

az Erzsébetligeti Színházban.
facebook: Kertvárosi Cipősdoboz

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

Az adventi időszakra való tekintettel a 
nótakör évzáró összejövetele karácsony 

után, a hónap utolsó szerdáján, 
december 27-én 17 órakor lesz  

a szokott helyen,  
a Rákosi út 71. szám alatti civil házban.

Megkereste őt 
ugyanis a Nyíregy-
házán élő Papp Tün-
de, aki egy régiség-
piacon talált rá egy 
kupára, amely egy 
1931-es dalos ünne-
pélyről származik és amelyen részt 
vett a Rákosszentmihályi Polgári 
Dalkör. A nagylelkű adományozó 
a serleget eljuttatta az Önkormány-
zathoz, Szász József pedig ünnepé-
lyes keretek között adta át Kossuth 
Eszternek, a Nótakör vezetőjének. 
Cserébe a mintegy harminc jelen-
lévő elénekelte az alpolgármester 
nótáját.

HOGY MI AZ ÖSSZEFÜGGÉS RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS 
NYÍREGYHÁZA KÖZÖTT? ERRE A KÉRDÉSRE SZÁSZ JÓZSEF 
ALPOLGÁRMESTER ADOTT VÁLASZT A NÓTAKÖR NOVEM-
BER 8-I RENDEZVÉNYÉN, AHOVA AJÁNDÉKKAL ÉRKEZETT.

Hazatért a dalos kupa



Az Önkormányzat  lapja      13

Kudlik Júlia kiemelte: az általuk több év 
alatt összeállított anyag eredetileg nem 
lemeznek készült. A korongon ő maga 
mondja el gondolatait a szeretetről, ame-
lyeket egy kortárs költő, Körmendi Gitta 
verseivel egészített ki, Szvorák Katalin 
pedig elénekel egy-egy, az elhangzot-
takhoz illő népdalt. A lemez egyébként 
azért is rendhagyó, mert magánkiadás-
ban jelent meg minden külső anyagi tá-
mogatás nélkül, a két előadó saját anyagi 
forrásait felhasználva. 

Kudlik Júlia gondolatai érintik az em-
beriség nagy problémáit, a világ békét-
lenségét, illetve az emberi kapcsolatok 

és a megértés hiányát. Szerinte a régeb-
bi korok békésebb világszemléletével 
szemben a mai ember uralkodik a ter-
mészet, a környezete és még a család-
tagjai felett is. A tisztelet és a megértés 
helyébe a mindent elsöprő erőszakos 
viselkedés lépett, és ma már csak azt 
tartjuk értelmes cselekedetnek, amiből 
hasznot húzhatunk. Pedig nem kell, 
hogy minden lépésünk megérje. Ha 
szeretünk valakit, a saját szempontja-
inkat hátrébb soroljuk, és mindent úgy 
irányítunk, hogy a másiknak legyen 
jó. Ha pedig így cselekszünk, ugyan-
ezt vissza is fogjuk kapni. Szeretni kell 

Szeretettel
KUDLIK JÚLIA, AZ EGYIK LEGISMERTEBB EGYKO-
RI HAZAI TÉVÉBEMONDÓ ÉS MŰSORVEZETŐ, 
VALAMINT SZVORÁK KATALIN LISZT FERENC- ÉS 
KOSSUTH-DÍJAS NÉPDALÉNEKES KÖZÖS LEMEZT 
ADOTT KI, AMELYNEK CÍME SZERETETTEL. ENNEK 
TARTALMÁT A SZENTMIHÁLYI ESTÉK RÉSZTVEVŐI 
IS MEGISMERHETTÉK NOVEMBER 11-ÉN.

Szabó Csilla igazgató köszöntője után a Liget Táncegyüttes rábaközi táncokat 
adott elő, majd az Örsi Ferenc örökbecsű kalandfilmjének forgatókönyve alapján 
készült táncjátékot, a Tenkes kapitányát láthatták az érdeklődők. A rendező-ko-
reográfus Zsutáfszky Zoltán volt, a színpadon pedig Barka Dávid főszereplésével 
és a Honvéd Férfikar közreműködésével, Sebő Ferenc zenéjére jelenítették meg a 
filmből jól ismert leglátványosabb jeleneteket.

A Fölszállott a páva örökös zsűritagjaként is ismert művész tiszteletére ugyan-
akkor a Corvin Galériában fotókiállítás nyílt, amely Váradi Levente fotóművész 
képei segítségével mutatta be, hogyan dolgozott „Zsura” a próbákon.

egymást, a társunkat, a gyerekeinket, az 
embertársainkat és a hazánkat is. En-
nek a szemléletnek a jegyében járja az 
országot Kudlik Júlia és Szvorák Kata-
lin, akik az est végén Szeretettel dedi-
káltak.     

MÉSZÁROS TIBOR

A KÖZELMÚLTBAN ÜNNEPELTE 60. 
SZÜLETÉSNAPJÁT A HAZAI TÁNC-
MŰVÉSZET EGYIK KIEMELKEDŐ SZE-
MÉLYISÉGE, ZSURÁFSZKY ZOLTÁN 
KOSSUTH-DÍJAS KOREOGRÁFUS. A 
JELES ÉVFORDULÓRÓL A MŰVÉSZ 
JELENLÉTÉBEN AZ ERZSÉBETLIGETI 
SZÍNHÁZBAN IS MEGEMLÉKEZTEK 
NOVEMBER 11-ÉN. A „Zsura”

Rákosszentmihály és 
Árpádföld Polgári Köre

December 3., 17.00
ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN 

hagyományos, 
GYERTYAGYÚJTÁSSAL EGYBEKÖ-

TÖTT ÜNNEPSÉGET rendezünk
Rákosszentmihályon, a Hősök terén, 

ahova minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Cinkotáért 
Közhasznú Egyesület

Cinkotai Kultúrház 
(Vidámvásár utca 72.)

December 1., péntek 18.00
ADVENTI HANGVERSENY

Fellépnek a Csömöri Krammer Teréz 
Zeneiskola növendékei.

A belépés díjtalan.

December 2-3., szombat-vasárnap 
10.00-16.00

ADVENTI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR: 
kerámiák, díszek természetes 

anyagokból, grafikák, fotók 
és festmények.

Helyszin: Cinkotai Kulturház
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A Sarjú és a Margit utca találkozásánál pillantottam meg a 
csupasz fán árválkodó piros almát. Levelek már alig vannak a 
fákon, végérvényesen beköszöntött az ősz és a gyümölcs érési 
szezonja is hónapokkal ezelőtt volt. Ez az egy szem mégis 
ott maradt. Arra gondoltam, milyen csodás a természet, hogy 
még ilyen körülmények között is utat tud törni magának az 
élet. Mivel nem volt nálam fényképezőgép, felhívtam Mészá-
ros Tibor kollégámat, aki egy órával később ért a helyszínre 
és a következő pillanatban a csoda még nagyobb csodává vál-
tozott. A piros alma ugyanis táplálékul szolgált egy cinkének. 
Talán ő is tudta, hogy vasárnap volt és ebédidő.

SZ.R.ZS. 

A Mátyásföldi Lawn Tennis Club neve 
már 1897-ben szerepelt a helytörténeti 
dokumentumokban. A Mátyásföldi Nya-
ralótulajdonosok Egyesülete hozta létre, 
hogy meghonosítsák az Angliából világ-
hódító útjára indult „fehér sportot”. A 
XX. században voltak hullámvölgyek és 
átmeneti szünetek a klub életében, de 
a szovjet megszállás alatt is működtek 
a pályák, csak éppen nem a magyarok 
játszhattak rajtuk. A székház az 1930-as 
években épült.

– MIT JELENT A LAWN SZÓ A KLUB NE-
VÉBEN?
– Mondhatnám azt is, hogy a hagyo-
mányt, mert a hőskorban a teniszjáték-
nak több változata is létrejött, amelyek 
közül a lawn tennis az eredeti, legősibb 
változat. A szó egyik jelentése gyep, de 

a mi éghajlatunkon az ang-
liaiakhoz hasonló, teniszjá-
tékra alkalmas tükörsima 
gyepszőnyeg fenntartása 
nagyon bizonytalan, ezért 
nálunk a salakpályák ter-
jedtek el. Mi azonban az 
elődök iránti tiszteletből 
megőriztük az eredeti 
„gyeptenisz” nevet.

– MILYEN VÁLTOZÁST 
HOZOTT A RENDSZERVÁLTÁS?
– Sokan emlékeztek arra, hogy a II. világ-
háború előtt ezen a pályán milyen komoly 
sport- és társadalmi élet folyt, még Davis-
kupa mérkőzéseket is rendeztek itt. Klu-
bunk rendszerváltás utáni első elnöke, a 
most 89 éves dr. Jobaházi Jenő barátságos 
mérkőzésen lépett pályára az akkori ma-

Évet zártak a teniszezők
A MÁTYÁSFÖLDI LAWN TENNIS CLUB (MLTC) A KÖZELMÚLTBAN TAR-
TOTTA HAGYOMÁNYOS ÉVZÁRÓ VERSENYÉT. MIKÖZBEN A PÁLYÁKON 
MÁR PATTOGOTT A LABDA, A BOGRÁCS ALATT PEDIG A TŰZ, BÍBOK TA-
MÁSSAL, A KLUB TITKÁRÁVAL, A TENISZSZAKOSZTÁLY VEZETŐJÉVEL BE-
SZÉLGETTÜNK.

gyar éljátékos, Asbóth József ellen, de ját-
szottak itt olyan nagyságok is, mint Gulyás 
István vagy Körmöczy Zsuzsa. Így termé-
szetes igény volt a régi, színvonalas klub-
élet visszaállítására. Ebben lelkes lokálpat-
rióták és az Önkormányzat is segítségére 
volt annak a mintegy harmincfős mag-
nak, akik szorgalmazták az újrakezdést. 
Be is indult a klub, majd bővült a labda-

rúgó és a sakkszakosztállyal. 
Jelenleg a teniszszakosztály-
nak 120 tagja van. Amatőr 
klub vagyunk, társadalmi 
munkában működünk, se 
idegen játékosunk, se al-
kalmazottunk nincs. Ennek 
ellenére női csapatunk má-
sodik helyen áll az országos 
bajnokságban, a legjobb fér-
fi csapatunk második az or-
szágos bajnokság harmadik 
vonalában, a tartalék csap-
tunk a Budapest bajnokság 

I. osztályának küzdelmeiben vesz részt, 
és vannak szenior csapataink is.

Mivel a szabadtéri pályákon télen nem 
lehet játszani, ezért az MLTC-ben most 
szögre akasztották a teniszütőket, de 
már nagyon várják a márciust, hogy újra 
pattoghasson a labda. 

MÉSZÁROS TIBOR
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Az élvonalba birkózzák magukat

Szeptember végén a magyar birkózó 
utánpótlás színe-java Kecskeméten gyűlt 
össze, hogy megküzdjön a Szabadfogá-
sú Diákolimpia bajnoki címéért. Előbb 
a diák I-es korcsoport, majd a serdülők 
léptek szőnyegre. Az országos döntőkre 
a területi bajnokságokról lehetett részvé-
teli jogot szerezni, így közel 350 verseny-
ző mérettette meg magát.

A KSE sportolói közül a diák I-es kor-
csoportban Bodor András (32kg), Rein 
Vilmos (46kg), Kis Krisztián (54kg) ver-
senyzett a bajnoki címért. Utóbbi két 
sportoló könnyedén, remek birkózással 
nyert technikai tussal a döntőben, Bodor 
Andrásnak pedig a harmadik helyet si-
került megszereznie. 

A serdülő korosztályban Bata Márton 
(+100kg) és Rein Miklós (63kg) képvisel-
te a Kertvárost. Előbbi második, utóbbi 
ötödik helyezést ért el. 

Négyesi Nándor egy héttel koráb-
ban Hajdúszoboszlón a II. korcsoport 
(2006-2007) Szabadfogású Diákolim-
pia bajnokság döntőjén küzdött 54 ki-
logrammos súlycsoportban. A fiatal 
versenyző mindössze fél éve versenyez 
komolyabban, összességében pedig két 
éve birkózik. Mindezek ellenére bronz-

éremmel tért haza.
Októberben Szen-

tesre látogattak 
birkózóink, ahol 
az Országos Baj-
nokságon 64 csa-
pat 198 versenyzője 
képviseltette magát. 
Tallián Máté (32kg) 
korkedvezménnyel 
indulva, hatalmas 
fölénnyel nyert a diák I-es korosztály-
ban. Máté végig nagyszerűen küzdött és 
hihetetlen lelkierőről tett tanúbizonysá-
got. Rein Vilmos harmadikként végzett 
Szentesen, azonban ez az eredmény 
nem tükrözi hűen a tudását, miután az 
egyik mérkőzés során meghúzódott a 
válla, és végig sérülten kellett birkóznia. 

November 11-én Dorogon a diák II. 
Országos Bajnokságon Tarján Máté 
harmadikként végzett, másnap a Junior 
Szabadfogású Országos Bajnokságon 
Bíró Roland (74kg) bejutott a döntőbe, 
ahol férfias küzdelemben múlta őt felül 
ellenfele, aki már válogatott színekben 
versenyez.  

Túrkevén NB II-es csapatbajnokságot 
rendeztek a keleti régió számára a dön-

SIKERESEN LEZAJLOTT A NAPRAFOR-
GÓ KÖZPONTBAN AZ IDEI GOMOKU 
BUDAPESTI DIÁKVERSENY, AHOL HÁ-
ROM KORCSOPORTBAN 36 DIÁK MÉR-
KŐZÖTT MEG EGYMÁSSAL. 

A hétévesektől a középiskolásokig min-
denki nagyszerűen küzdött, és remélhe-
tőleg sok élménnyel térhetett haza, de 
természetesen az oklevelek, az érmek és 
a kupák is gazdára találtak. Pirity Máté 
az I. korcsoportban, illetve Kálmán Ben-
ce a III. korcsoportban megvédte címét, 
a II. korcsoportban pedig Ecsedi Milán 
diadalmaskodott. Igazi csapatmunka 
volt, amelyben a pedagógusok, a szülők, 
a kollégák és László Zoltán világbajnok 
munkája is megmutatkozott. A gomoku 
nemcsak egy nagyszerű szellemi sport, 
hanem egy jó közösségi élmény is.  
November 25-én az ELTE-n lesz nyílt 
magyar gomoku verseny.

ZAJLIK AZ ÉLET A KERTVÁROSI SE (KSE) BIRKÓZÓ 
CSAPATÁNÁL. FORRAY ATTILA VEZETÉSÉVEL AZ EGYE-
SÜLET BIRKÓZÓI FOLYAMATOSAN VERSENYEZNEK, 
ÉS RENDSZERESEN ÉRMEKKEL TÉRNEK HAZA.

tőbe jutásért. A körmérkőzéses rend-
szerben a KSE megverte mindhárom 
ellenfelét, így Törökszentmiklós, Eger 
és Abony egyesületei előtt végezve beju-
tottak az érdi, november 30-án megren-
dezendő nagy döntőbe, ahol már az NB 
I-es feljutás lesz a cél.  

– Nem lesz egyszerű dolgunk a döntő-
ben. Úgy indultunk neki a csapatbajnok-
ságnak, hogy az NB I-es feljutás a cél. De 
sajnos ezúttal két meghatározó emberünkre 
sem számíthatunk, így ez nem biztos, hogy 
sikerül, ezért a tisztes helytállásnak is örül-
nünk kell. Abban viszont biztos vagyok, 
hogy a fiúk mindent meg fognak tenni a cél 
érdekében – mondta Forray Attila a KSE 
vezetőedzője. 

VARGA TIBOR

A Túrkevén diadalmaskodó csapat
........................................................
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

November 30. csütörtök 19:00 
EZTRÁD
Zenés alter-
natív társada-
lomkritika, a 
N é z ő m ű v é -
szeti Kft. és a 
Szkéné közös 
előadása.
Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, 
Parti Nóra, Molnár Gusztáv, Katona 
László, Kovács Krisztián.
Előadásunk egy zenés színházi kísérlet a vi-
lágról alkotott benyomásaink alapján. A né-
zővel való aktív játék sok humorral, zenével 
és talán annál is több felkiáltó- és kérdőjellel. 
Jegyár: diák, nyugdíjas: 1800 Ft, felnőtt: 
2500 Ft

December 3. vasárnap  10:30 
MIKULÁS BÁCSI 
NAGY VARÁZSKÖNYVE
A Szentmihályi Kulturális Központban 
(János utca 141-153.)

A nagyszakállú Mikulás a sok galibát 
okozó Krampuszi kíséretében idén is 
ellátogat a kertvárosi gyerekekhez.
Jegyár: felnőtt: 800 Ft, gyerek: 1300 Ft 
(amely tartalmazza a Mikulás meglepeté-
sének árát is)

December 3. vasárnap 16:00 
HÓKIRÁLYNŐ

A Noir Színház bemutatója. 
Varázslatos mese bátorságról, barátságról, 
szeretetről.

Kay és Gerda nagymamájukkal élnek 
együtt nagy szeretetben. Egy nap a go-
nosz, hidegszívű Hókirálynő megláto-
gatja Kayt és magával viszi az országába, 
az örök jég birodalmába. Gerda azonban 
nem nyugszik bele, hogy elveszítette 
Kayt. Megígéri nagymamájának, hogy 
ha addig él is, felkutatja a Hókirálynő 
birodalmát és visszahozza a fiút.
Ötéves kor felett ajánljuk.
Jegyárak: 1900 Ft, 2400 Ft

December 9. szombat 19:00 
NEOTON 
FAMÍLIA SZTÁRJAI KONCERT
Jegyárak: 4200 Ft-6900 Ft

December 9. szombat 10:30
FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN 
Babaelőadás az utazásról és a járművekről  - 
Bábrakadabra Bábszínház 
Két gyerkőc, közös játékukat megunva, 
a virágmintás Dodó és a fehér pöttyös 
Pepe nyuszik segítségével elindul, hogy 
felfedezze a világot. Sétálnak, autóznak, 
vonatoznak, hajóra szállnak, végül pedig 
repülni szeretnének. De vajon sikerül-e 
nekik megfelelő járműveket építeni?
Játsszák: Egri Borbála és Matolcsy Gábor
Az előadás hossza 20 perc, amit 20 perc 
közös játék követ
Négyéves kor alatt ajánljuk.
Jegyár: 2400 Ft (1 gyerek+1 felnőtt)

December 10. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS KARÁCSONYI KONCERT

3-8 éves korig ajánljuk.
Jegyárak: 1100 Ft (gyerek, felnőtt), csa-
ládi: 3300 Ft

JÖN-JÖN-JÖN
December 11. hétfő 19:00 
A BUNKERRAJZOLÓ
Géczi János, Likó Marcell és a Vad Fruttik 
zenés életrekonstrukciója. 
A produkció az Anthenaeum Kiadó és a 
Pannon Várszínház együttműködésével 
jön létre.

A rendszerváltás óta eltelt negyed év-
század „terméke” az a nemzedék, 
amely Likó Marcell vallomásában és a 
Vad Fruttik dalaiban szólal meg.  Géczi 
János József Attila-díjas író mesterien 
szerkesztett könyvében a sorok között 
az író korosztálya is véleményt formál, 
így a keserűség, a megrendülés, az 
önirónia, a humor, a kétségbeesés, a 
feloldozás egy valódi dráma lehetősé-
gét hordozzák, amit tovább fokoznak a 
Vad Fruttik együttes közismert dalai. A 
szétesett családok, közösségek, a drog, 
az alkohol, a nihil poklán túl is van le-
hetőség. „Valahogy sokkal könnyebb, 
hogyha ki merem mondani, hogy ne-
héz” – szól az üzenet. A hol felkavaró, 
hol humoros kortárs szöveget a tánc, az 
ének és a képzőművészet együttműkö-
dése teszi élménnyé.
A darab főszerepeit Kékesi Gábor, Szelle 
Dávid, Szente Árpád Csaba, Krámer 
György, Vári Bertalan, valamint az RTL 
Hungary’s Got Talent vetélkedőjén fel-
tűnt Niabe Doriane és a társulat tagjai 
alakítják.
Koreográfus: Krámer György és Vári 
Bertalan, rendező: Vándorfi László.
Jegyárak: 2500 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft
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INGATLAN
Tulajdonostól Fürge u. sík épí-
tési telek eladó. Kb.19.6ox58 
m. 2 lakásos Ikerház építhető. 
Építési engedély már kérhető. 
1082 m2, közművek bekötve,Ír.
ár: 34M 30-482-0700

Domonyban nagyméretű csa-
ládi ház külön műhellyel 17M 
Ft-ért tulajdonostól eladó. 30-
929-2622

Árpádföldön tulajdonostól 
1082 nm közműves,új parcel-
lás eladó. Építési engedély már 
kérhető. 34 M Ft-ért. 30482-
0700

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

Ómátyásföldön 3 generációs, 2 
utcai bejárattal 103nm családi 
ház pincével cserével eladó. 20-
913-4783

Eladó 800 nm-es telken 
120nm-es, 4 szobás, felújítan-
dó ház 47,5M Ft-os irányáron. 
30940-0494

Eladó dupla telek Bagon 
2x900nm. 70-368-3067

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

Eladó Mátyásföldön 120nm-es, 
felújítandó ház 800nm telken. 
30-940-0494

Tisza tó mellett, Dinnyésháton 
1 szoba összkomfortos nyaraló 
eladó. I.ár: 3M Ft. 30-921-8393

Közvetlen a ráckevei Duna par-
ton –Dömsödön- 120nm családi 
ház + szuterén 270 nöl-ön el-
adó. Vállalkozásra is alkalmas. 
20M Ft. 405-3432

Nagytarcsa határában délnyuga-
ti 12000nm földterület eladó. 
407-2312

Sashalmi 40nm kertkapcsola-
tos házrészemet eladnám vagy 
elcserélném. 70-419-5424

Önkormányzati lakást vásá-
rolnék 35nm-ig, vagy 34nm-es 
öröklakásomat cserélném egy 
szobás önkormányzatira. 20-
327-7398

ELADÓ    tulajdonostól  MÁ-
TYÁSFÖLDÖN  ,  4 szobás ház,   
800 nm telken. 06 309400494

VEGYES
Karancs 3T fehér, hőfokszabá-
lyozós gáztűzhely 8E Ft-ért el-
adó. 30-924-9144

LAZZARETTO olasz verseny-
kerékpár 96E Ft-ért eladó. 403-
0882

Csehszlovák női, férfi kerékpár 
együtt 69E Ft-ért eladó. 403-
0882

1,3 Wartburg vonóhorgos 1,5 
éves vizsgával eladó. 20-428-
5070

Takarítónőt keresek havi 1 alka-
lommal. Ablaktisztítást is kérek. 
400-2845

Örökségből származó 3 db jó álla-
potú szekrény, Zanussi fagyasztó 
szekrény, hordozható cserépkály-
ha, varrógép eladók, ár megegye-
zés szerint. 30-246-7545

170cm kád, paraván, csaptelep, 
zuhanyzó eladó. 400-1593

Eladó 120 éves Zinger varrógép, 
szétnyitható asztal 4 db székkel. 
400-1593

Beasfe izi Sleep autósülés és 
baba hordozó 32E Ft; fürdőkád 
2,5E Ft-ért eladó, TWIN Turbó 
autóversenypálya 4 E Ft-ért el-
adó. 70-248-7579

Vadonatúj Home típu-
sú digitális fali fűtőtest 13E 
Ft,szakácskönyvek 200,-Ft/db 
eladó. 403-46-06, 20-918-7317

Bontott beltéri ajtók eladók. 20-
588-8048

Zuglói régiségbolt magas 
áron vásárol festményeket, 
bútorokat, porcelán tárgya-
kat, ezüst tárgyakat, órá-
kat-karórákat, aranyórát, 
zsebórát, kitüntetéseket, rég 
pénzeket, papír pénzt is, bo-
rostyán nyakláncot, hagyaté-
kot stb.  Bp. XVI.ker Thökö-
ly út 114/b. 70-425-5669

Kerthez értő nyugdíjast keresek, 
alkalmankénti munkára. 30-
9715125

Eladó vasajtó tokkal 86,5x196 
cm, faajtó ráccsal 65x215 cm. 
70-944-3172

Bontott beton járólapok 
(40x40x6 cm) 50db és 
(35x35x6,5) 70db kb 16nmre 
való olcsón eladó. 30-333-5151

Használt szekrénysor ingyen el-
vihető. 407-0941

Eladó jó állapotú szekrénysor, 
paratetes gázkonvektorok, ki-
húzható kanapé, ebédlőasztal 
székekkel. 405-3425

KALOT „Jövőnkért” 
Népfőiskola

Gerberné Balogh 
Jenaveffa elnök

December 5., 
kedd 18 óra 

Dr. Nemesszeghy 
György: 

Mi az a nyirokmirigy 
rák? Vajon miért lettem 

nyirokmirigyrákos? 
Gyógyításom tapaszta-
latai. Köszönet a gyó-

gyítóknak. A jelenlévők 
meghallgatása.

Kérjük, hogy aki találko-
zott a rákkal, jöjjön el és 
mondja el véleményét, 

illetve tapasztalatait, 
hogy a jelenlévők tanul-

hassanak belőle!

Román Nemzetiségi Önkormányzat 
Gyalogné Gergely Katalin elnök

December 2., szombat 15.30-16.00 
A Román Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helyszín: Meszlényi Zoltán Közösségi Ház 
(Sasvár utca 23.)

Az állampolgárok és helyi szervezetek 
képviselői közérdekű ügyekben közvetlenül 
terjeszthetik elő kérdéseiket, illetve tehetik 

meg javaslataikat. 

December 2., szombat 16.00-18.00 
Adventi koszorú készítése, mézeskalácssü-
tés, gyöngyből karácsonyfadíszek készítése.

Helyszín: 
Meszlényi Zoltán 

Közösségi Ház 
(Sasvár utca 23.)

Szeretettel várunk 
mindenkit!

Marci és Gergő a téli szünetben izgalmas kincskereső barlan-

gászásra indul. A veszélyes túra majdnem rosszul sül el, ám végül 

rengeteg „kinccsel” és egy kincses ládával térnek haza, amiről ki-

derül, hogy a Könyvek Könyve van benne. Arra is fény derül, hogy 

Nagyi jól ismeri ezt a könyvet, és sok-sok érdekességet tud mesél-

ni azokról a régi kincskeresőkről, akik régen, az első karácsony ide-

jén éltek. Mi is az igazi kincs, amit ők megtaláltak, és amit ezentúl 

Marci és Gergő keresni fog? Kiderül a darabból.
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az Önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 
HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.

Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is, üzleti hirde-
tés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.

KASTÉLYOK berendezésé-
hez vásárolok festménye-
ket, antik órát és bútort, 
ezüst tárgyakat porceláno-
kat, bronzokat, régi katonai 
kitüntetéseket,stb., teljes 
hagyatékot. 20-280-0151; 
herendi77@gmail.com

Szakképzett kertészek vállal-
nak FAKIVÁGÁST elszállí-
tással is! SÖVÉNNYíRÁST, 
KERTRENDEZÉST/ÉPÍ-
TÉST, GYEPSZŐNYEG 
telepítését, füvesítést, IN-
GYENES FELMÉRÉS! Profi 
gépekkel, szakszerűen, meg-
bízhatóan. 30-287-4348

Gyógypedikűrös, pedikűrt, 
manikürt vállal, reális ára-
kon.  Csak házhoz megyek 
akár hétvégén is.70-518-0720

ÉPÍTKEZŐK, KÖLTÖZKÖ-
DŐK! BÚTORRAKTÁRO-
ZÁS céljára 40nm-es zárt 
helyiség a Kerepesi útnál 
kiadó. 30-481-2137

Fiatal házaspár életjáradéki 
szerződést kötne idős hölgy-
gyel vagy úrral. Havi kész-
pénzfizetéssel, bármilyen 
segítségnyújtással. Minden 
költséget mi vállalunk! 20-
378-3575

Felvásárolok antik bútoro-
kat, festményeket, porcelá-
nokat, órákat, ékszereket. 
Ingyenes értékbecslés, kész-
pénzes fizetés. 70-783-2770

Online logikai játékok tan-
folyam indul nyugdíjasok-
nak, felnőtteknek, középis-
kolásoknak. 20-575-2805

JELENTKEZZ! Várunk a Fő-
városi Büntetés-végrehajtási 
Intézet állományába felügye-
lő beosztásba, ha elmúltál 
18, van érettségid, büntetlen 
előéletű magyar állampol-
gár vagy. Amit kínálunk: br. 
228.800 forint+juttatások.
Várjuk fényképes önéletrajzod: 
fovarositoborzas@bv.gov.hu. 

Érd: 06-1/475-5546

Lakásfelújítás, építkezés. 
Minden munka egy kézben, 
ács,- kőműves,- burkoló,- vil-
lanyszerelő. 30-479-2776

Rákosszentmihályi büfé-
fagyizónkba vendéglátásban 
jártas megbízható munka-
társat keresünk 6 órás mun-
kaidőben. Önéletrajzokat 
a munka1161@gmail.com 
e-mail címre várjuk.

ASZTALOS vállal: meglévő 
ajtók, ablakok, tetőtéri ab-
lakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre átalakítását, elörege-
dett szigetelő gumik cseré-
jét. 30-265-9477

A KSB Szivattyú és Ar-
matúra Kft. nagytarcsai 
szekszervízébe szerelő mun-
katársat keres! Elvárások: kö-
zépfokú gépész/technikusi 
végzettség, B kategóriás jo-
gosítvány. Bővebb informá-
ciók: www.ksb.hu Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: 
hr.hungary@ksb.hu

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 
Falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
FÁBIÁN ISTVÁN 
20-317-0843

Angol nyelvoktatást, vizs-
gafelkészítést, társalgási 
gyakorlatot, nyelvtani rend-
szerezést vállalok a XVI. ke-
rületben. Céges és Skype-os 
online nyelvtanítás is lehet-
séges!  Hívjon bátran a 06-
20-320-3001-es számon!

Villanyszerelés, hiba-
keresés, villanybojlerek 
vizkőtelenítése, javítása, 
cseréje. Rácz Mihály 30-
296-5590; 260-7090



Az Önkormányzat  lapja      19Az Önkormányzat  lapja      19



XVI.  Kerület i  Újság20 XVI.  Kerület i  Újság20


