
XVI. KERÜLETI 
ÚJSÁGAZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu

XXVI. évfolyam 24. szám • 2017. december 20.

4

Korszerű rendelőben 
gyógyulhatnak a Centin

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

a XVI. Kerületi Önkormányzat nevében 
Kovács Péter polgármester!
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73 új óvodai férőhely
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Fogadd örökbe a Szeretetet!
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Kovács Péter polgármester köszöntő-
jében örömét fejezte ki, hogy vendégül 
láthatjuk az ukrán küldöttséget, hiszen 
a Kertvárosban épp olyan csendes és 
nyugodt élet zajlik, mint amilyen a Béke 
Mozgalom szellemisége.

Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete 
elmondta: a rendezvény egyrészt azért szim-
bolikus, mert december 3-án ünnepeljük a 
két ország diplomáciai kapcsolatfelvételé-
nek 26. évfordulóját, másrészt azért, mert 
a hozzánk érkezett ukrán gyerekek a front-
vonaltól csak mintegy 20 kilométerre élnek. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő rávilágított arra, hogy az ukrajnai 
háború a közvetlen szomszédságunkban 
zajlik, és leginkább úgy tehetünk elle-
ne, ha kiállunk a békéért. A sport pedig 
megtanítja az embereket arra, hogy a 
problémák kezelésére nem az erőszak a 
megoldás, és küzdeni, illetve csapatjáté-
kot játszani lehet másként is.

Dmytro Lubinec parlamenti képviselő, a 
Gyermekfutballal a békéért program ötlet-
gazdája kiemelte: a foci alkalmas arra, hogy 
mindenki békében együtt játszhasson. El-
mondta ugyanakkor azt is, hogy amikor 

megérkeztek Budapestre, tűzijátékkal fogad-
ták őket, amitől a gyerekek megijedtek, mert 
azt hitték, hogy robbanásokat hallanak. 

Végül Horváth Zoltán, a Félelem Nél-
küli Élet Alapítvány létrehozója – akinek 
támogatásával szeptemberben avattak 
fel egy játszóteret Ukrajnában – kiemel-
te: a napokban 1000 ukrán gyereknek 
fognak ajándékot vinni, hogy szebbé te-
gyék a karácsonyukat. 

A fiatalok mérkőzése változó iramot 
hozott, de mindenki jól teljesített, ezért 
sok gól született.

SZ.R.ZS. 

Gyermekfutballal a békéért A HÁBORÚ SÚJTOTTA UKRAJNÁBÓL ÉRKEZTEK 
DIÁKOK DEBRECENBE, A PARLAMENT KÉRÉSÉ-
RE PEDIG A KÜLDÖTTSÉGET A XVI. KERÜLET-
BEN IS FOGADTÁK, ÉS A SASHALMI KÖZÖSSÉGI 
TEREMBEN EGY FOCIMECCSET IS JÁTSZOT-
TAK VELÜK AZ IKARUS IFJÚ LABDARÚGÓI DE-
CEMBER 3-ÁN. AZ ESEMÉNYEN FELLÉPETT 
PÁPAI JOCI – AKI A KIJEVBEN MEGRENDEZETT 
EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁLON KÉPVISELTE 
HAZÁNKAT –, ILLETVE NACSEVINA DARYA ÉS 
KACSMARYK MYHAILO UKRÁN ÉNEKESEK. AZ 
ESEMÉNY HÁZIGAZDÁJA SZÁSZ JÓZSEF AL-
POLGÁRMESTER VOLT. 
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ÚJ VEZETŐ A NAPRAFORGÓ ÉLÉN
Nyugdíjba vonulása miatt dr. Halabuk Ág-
nes, a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és 
Családsegítő Szolgálat vezetője megbízatása 
2018. február 15-én lejár, de már felmen-
tési idejét tölti, ezért a vezetői feladatokat 
Hanuláné Kurdi Ágnes intézményvezető-
helyettes látja el. Az Önkormányzat pályá-
zatot írt ki a poszt betöltésére, amelyre ket-
ten jelentkeztek. A Testület meghallgatta 
Hanuláné Kurdi Ágnest és Mike Tamást, 
majd a többség az előbbit választotta meg.

2018 IS A FEJLESZTÉSEK 
ÉVE LESZ
Kovács Péter polgármester el-
mondta: a következő évi költség-
vetést most is úgy állították össze, 
hogy az Önkormányzat műkö-
dése stabil és kiegyensúlyozott 
maradjon. Természetesen jövőre 
is számtalan beruházás valósul 
meg, ezek közül a legfontosabb 
a Cinkota kapujának nevezett or-
vosi rendelő és szolgáltató ház 
kialakítása, az iskolák, illetve az 
Egyenes utcai lakótelep felújítása, 
valamint az egykori MDF szék-
házban egy idősek otthonának lét-
rehozása lesz.

BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉS
Szász József alpolgármester elő-
terjesztőként elmondta: 2013 
márciusa óta hatályos a mostani, 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló rendelet, amit már idén 
márciusban módosítani szerettek volna, de 
erre akkor nem került sor. Aktualitását most 
az adja, hogy 2018 január 1-jén lép hatály-
ba az Általános Közigazgatási Rendtartásról 
szóló törvény, és mivel ennek értelmében 
gyakorlatilag a rendelet minden pontját mó-
dosítani kellett volna, ezért egy újat alkottak 
a képviselők. Ennek részleteiről következő 
számunkban olvashatnak bővebben.

Kedves 

Olvasó!
Mi meleg plázákban tolon-
gunk, ő a hideg istállóban 
élete legnagyobb csodájá-
ra várt. Mi hangos zenével 
nyomjuk el a világ zaját, ő 
csendben imádkozott, hogy a 
világ meghallja őt. Mi biztos-
ra megyünk, ő vállalta a koc-
kázatot. A Szűzanya türelme, 
alázata és kitartó szeretete 
legyen idén karácsonykor a 
példa előttünk, hogy a hívők 
és a nem hívők, a tehető-
sek és a rászorulók, a lélek-
ben szegények és a lélekben 
gazdagok is megérthessék, 
mit jelent valójában Krisz-
tus születése. Szerkesztősé-
günk munkatársai nevében 
egy imával szeretnék áldott, 
boldog karácsonyt kívánni 
minden kedves olvasónknak! 
„Mária mély csendje hulljon 
a szívedre, Mária szent köny-
nye cseppenjen kezedre, Má-
ria érzése áradjon lelkedbe, 
Mária mosolya fogadjon a 
Földre, Mária rózsája illatoz-
zon körbe, Mária nyugalma 
hordozzon betöltve, Mária 
emléke emeljen helyedre, 
Mária sóhaja vezessen Egek-
be, Mária IGEN-je áradjon 
szeretve!”

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.

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

A testületi ülésről jelentjük

IDEI UTOLSÓ ÜLÉSÉT TARTOTTA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLE-
TE DECEMBER 13-ÁN. A LEGFONTOSABB NAPIREND A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVE-
TÉS MEGTÁRGYALÁSA VOLT (A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN A 2018. JANUÁR 18-ÁN 
MEGJELENŐ SZÁMUNKBAN OLVASHATNAK INTERJÚT A POLGÁRMESTERREL). 
EMELLETT A KÉPVISELŐK MEGVÁLASZTOTTÁK A NAPRAFORGÓ GYERMEKJÓLÉ-
TI KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÚJ VEZETŐJÉT, ÉS ÚJ RENDELETET 
IS ALKOTTAK A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT 
EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL.

Kovács Péter polgármester a tanácskozás előtt köszön-
tötte a Kertvárosi SE birkózóit abból az  alkalomból, hogy 
kerületünk sportolói (Bodor András, Barna Zsombor, Bata 
Márton, Bíró Roland, Kis Krisztián, Kisberdó Balázs, Lévai 
Alex, Onodi Tamás, Négyesi Nándor, Puskás István, Rein 
Miklós, Rein Vilmos, Tallián Máté) bronzérmet szereztek 
az Egerben december 9. és 10. között megrendezett or-
szágos serdülő szabadfogású birkózó csapatbajnokságon.  
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A FEJLŐDŐ KERTVÁROS III. PROGRAM KERETÉBEN IDÉN A 
CENTENÁRIUMI LAKÓTELEPEN TALÁLHATÓ HÁZI- ÉS GYER-
MEKORVOSI RENDELŐ ÚJULT MEG. AZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÓT 
DECEMBER 5-ÉN TARTOTTÁK, A NEMZETISZÍNŰ SZALAGOT 
SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉ-
TER POLGÁRMESTER, DR. CSOMOR ERVIN ALPOLGÁRMESTER, 
DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN ÉS VINCZE ÁGNES, A KÖRZET 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐI, VALAMINT DR. KISS MARIANNA, 
A XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATÁNAK 
IGAZGATÓJA ÉS DR. CSAPÓ KATALIN GYERMEKORVOS VÁGTA ÁT.  

Dr. Kiss Marianna hangsúlyozta: az Egy 
év, egy háziorvosi rendelő program öt éve 
működik, idén azonban tulajdonképpen 
két intézmény újult meg a Centenáriumi 
lakótelepen található épületben, ahol a 
házi- és gyermekorvosi rendelő mellett a 
védőnői szolgálat is helyet kapott. Emel-
lett beszélt arról is, hogy jövőre a cinkotai 
háziorvosi rendelőt korszerűsítik.

Ezután dr. Csapó Katalin mondott köszö-
netet az Önkormányzatnak azért, hogy 
ezentúl egy modern, világos, szépen 
kivitelezett intézményben fogadhatják 
a gyerekeket. Örömmel számolt be ar-
ról is, hogy a váróban a játékokon kí-
vül egy hatalmas tábla is helyet kapott 
a falon, amire a kicsik kedvük szerint 
rajzolhatnak. A legjobban pedig a klí-
maberendezésnek örülnek a kollégák, 
ami nagy segítséget jelent a nyári hó-
napokban. 

Szatmáry Kristóf szerint a következő 
évek az egészségügyről szólnak majd. 
Ennek keretében 2018-ban két nagy 
beruházás lesz: mintegy egymilliárd 
forintból emeletet építenek a kerületi 
Szakrendelőre, valamint egy 17 milli-
árd forintos fejlesztés indul a kistar-
csai Flór Ferenc Kórházban is, ami 
szintén jelentősen érinti a Kertváros 
lakosságát. 

Végül Kovács Péter kiemelte: a Cente-
náriumi rendelőben csak a falak marad-
tak a régiek, minden mást felújítottak. 
Hőszigetelték az  épületet, korszerűsítet-
ték az elektromos, víz- és csatornaháló-
zatot, illetve kicserélték a nyílászárókat. 
A 280 négyzetméteres épület kivitelezé-
si munkálatait a Forrásinvest Kft. végez-
te 78,4 millió forintból.  

MÉSZÁROS TIBOR

AZ IDEJÉBEN FELISMERT 
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A korai felismerés eszköze a 
mammográfiás szűrővizsgálat.

A XVI. kerületben lakó, 45–65 éves nők, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata 

óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, 
amin szerepel, hogy mikor várják őket a 
HT Medical Centerben (1173 Budapest, 
Pesti út 177., tel.: 253-6195) vizsgálatra.

VEGYEN RÉSZT ÖN IS A MAMMO-
GRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON, 

AMI TÉRÍTÉSMENTES!
Információ: Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztály tel.: 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele!

Korszerű rendelőben gyógyulhatnak a Centin

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György   
Tel.: 06-20/395-3537

2018. január 7., vasárnap 15.00 
KALANDOZÁSAINK

Emlékek és tervek
Szeretettel várjuk mindazon 

útitársainkat egy kötetlen, 
farsang-kezdő baráti 

beszélgetésre, akik már részt 
vettek valamelyik általunk 
szervezett kiránduláson. 

Szeretnénk együtt felidézni 
a legemlékezetesebb közös 
élményeket, megismerni 

az utasok tapasztalatait, az 
esetleges változtatásra ösztökélő 
véleményüket és javaslataikat.

Helyszín: 
Veres Péter út 27.

A XVI. Kerületi Önkormányzat pályáza-
tot hirdet a tulajdonában lévő lakások 

költségelven történő bérbeadására

Benyújtási határidő: 2018. január 31. 12.00 
Helye: a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodája 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:
1163 Budapest, Védő u. 1/A fszt. 2. 
     – (39 m², 1 szobás, komfortos)
1165 Budapest, Újszász u. 96/A fszt. 2. 
     – (43 m², 1,5 szobás, komfortos)
1163 Budapest, Hófehérke u. 4. 3. em. 7. 
     – (65 m², 2,5 szobás, összkomfortos)
1163 Budapest, Kolozs u. 37. 2. em. 5. 
     – (68 m², 1+2 félszobás, összkomfortos)

Megtekintés: 2018. január 9-én.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ 
az Önkormányzat honlapjáról (www.bp16.
hu) letölthető, valamint térítésmentesen 
beszerezhető az Ügyfélszolgálati Irodán.
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Illésné Schrott Ildikó intézményveze-
tő köszönetet mondott a Bau-Trade Kft. 
munkatársainak, ugyanis véleménye 
szerint eddig még egyetlen kivitelező 
céggel sem tudtak ilyen zökkenőmen-
tesen együttműködni. A felújítás pedig 
annak ellenére is gördülékenyen folyt, 
hogy annak egy részét az óvoda nyitva-
tartási idejében végezték. 

Perlaki Anikó, a szülői munkaközös-
ség vezetője megerősítette, hogy semmit 
nem érzékeltek a felújítás kellemetlensé-
geiből, emellett nagyon örül annak, hogy 

második gyermeke már a megszépült 
óvodába járhat, és az új tornateremben 
megfelelő sportfoglalkozásokon vehet 
részt. 

Dr. Csomor Ervin arról beszélt, hogy 
tíz évvel ezelőtt nem akarták az Önkor-
mányzat vezetőit beengedni abba az 
épületbe, ahol egykor az Ikarus nyugdí-
jas klub működött. A hátrahagyott tár-
gyak és az ellenzők azonban mára már 
eltűntek, vagyis a múlt véget ért, és a 
felújítással elkezdődött a jövő.

Kovács Péter polgármester köszönetet 

mondott az óvoda munkatársainak, a 
kivitelezőnek, a műszaki ügyosztály dol-
gozóinak és Pécsi Mária pályázatírónak, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy a beruházás 
egy részét állami támogatásból finanszí-
rozhatta az Önkormányzat. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő szerint új lendületet vett a Kert-
város fejlődése, ugyanis már nemcsak 
az Önkormányzat kiváló működése, 
hanem az állami források is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a kerületi közintézmé-
nyek megújulhassanak. Az itt dolgozó 

szakemberek munkája 
mellett pedig az új torna-
termek is szerepet kap-
nak a kicsik egészséges 
fejlődésében. 

Az eseményen részt 
vett többek között Ács 
Anikó, Horváth János és 
dr. Környeiné Rátz Kata-
lin önkormányzati kép-
viselő is.

SZ.R.ZS. 

73 új óvodai férőhely

Tiszta udvar, rendes ház
Az Önkormányzat idén is meghirdette a Tiszta ud-
var, rendes ház elnevezésű pályázatot, a címet pe-
dig évente több ingatlan tulajdonosa vagy haszná-
lója is elnyerheti. Az ezt jelző táblát Kovács Péter 
polgármester, Szász József alpolgármester és dr. 
Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő 
adta át a hivatal házasságkötő termében december 
11-én. Az idei győztesek: Nagy-Sverteczki Zsófia, 
Póczi Jenőné, Ágoston János és felesége, Nagy-
Kovács Lilla, Lontay András és Lontay Mónika.

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÁLTAL KIÍRT ÓVO-
DAI KAPACITÁSBŐVÍTÉST CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGA-
TÁSÁRA ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATON TÖBB MINT 64 MILLIÓ 
FORINTOT NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÍGY VALÓSULHA-
TOTT MEG AZ ÖSSZESEN 230 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ FEL-
ÚJÍTÁS. ENNEK KERETÉBEN A MÁTYÁSFÖLDI FECSKEFÉSZEK 
ÓVODA BAROSS GÁBOR UTCAI SZÉKHELYÉN TALÁLHATÓ, 
EDDIG HASZNÁLATON KÍVÜLI ÉPÜLETÉBEN – AMELYNEK A 
TETŐSZERKEZETÉT IS KICSERÉLTÉK – HÁROM ÚJ CSOPORT-
SZOBÁT, EGY TORNATERMET ÉS EGY SZERTÁRT, ILLETVE 
VIZESBLOKKOT ALAKÍTOTTAK KI, SŐT EGY LIFTET IS BESZE-
RELTEK. A DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÁTADÓN A KATI-
CA CSOPORT ÜNNEPI MŰSORA UTÁN A MIKULÁS IS MEG-
ÉRKEZETT, HOGY MEGAJÁNDÉKOZZA A KICSIKET.

A nemzetiszínű szalagot dr. Csomor Ervin, Szatmáry 
Kristóf, Mészáros Pál, a Bau-Trade Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Kovács Péter és Perlaki Anikó vágta át.
................................................................................

A Nyugdíjasok 
Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja 
a kerületi betegeket 
a kertvárosi szakor-
vosi rendelőkbe és a 
kistarcsai kórházba. 

Bejelentkezni a  
06-40/200-801  

üzenetrögzítős tele-
fonon lehet.
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Duong Dac Dany el-
mondta: a tíz évvel ez-
előtt megalakult Együtt 
Mindenkiért Vietnami 
Egyesület tagjai közül 
sokan több évtizede él-
nek Magyarországon – a 
Kertvárosban több mint 
háromszázan –, és ez-
alatt az idő alatt meg-
ismerték a magyarok 
életformáját, illetve ün-
nepeit, ezért gondolták 
úgy, hogy részt vesznek 
az ajándékozásban. 

Dr. Le Thuy Oanh ki-
emelte, hogy nemcsak az ünnepek alkalmával jótékonykodnak, 
hanem egész évben találnak alkalmat arra, hogy segítsenek a rá-
szorulóknak. Éppen ezért az iskolákon kívül idősek otthonába és 
fogyatékkal élőknek is rendszeresen visznek ajándékokat vagy 

segítenek a szükséges 
eszközök beszerzésében.

A csomagban volt bögre, 
rostos üdítő, tea, gyógyke-
nőcs,  sokféle édesség, és 
minden jelenlévő kapott 
egy stresszoldó játékot 
is. A vietnami küldöttség 
több doboznyi ruhaado-
mányt is ajándékozott a 
Göllesz valamennyi tag-
intézményének. A gyere-
kek nem hiába várták a 
vietnami Mikulást, és ké-
szültek izgatottan, mert 
mindez valóban hatalmas 

élményt, örömet jelentett számukra.  
Az esemény végén Tarnai Klára intézményvezető-helyettes 

hálás köszönettel látta vendégül az adományozókat.
MÉSZÁROS TIBOR

Vietnami Mikulás a Gölleszben

A polgármester köszönetet mondott a kivitelező Rok-La Kft.-nek, 
amely a Monoki utca több szakaszát is felújította ügyelve a meglévő 
növényekre, az általa vetett fű pedig már ki is nőtt. A lakók elmondá-
sa szerint is jól sikerült az igencsak meredek utca rekonstrukciója, 
ahol a járda is megszépült.

Kovács Péter kiemelte: 2017-ben négy nagyobb útépítés valósult 
meg a kerületben összesen 325 millió forintból, több helyen elké-
szült a csapadékcsatorna, illetve 16 földút kapott szilárd burkolatot 
összesen 365 millió forint értékben. Ahogy pedig a földutak fogy-
nak, úgy helyezi egyre inkább előtérbe az Önkormányzat a forgal-
masabb aszfaltutak felújítását.

Az útfelújítási munkálatok a téli időszakban szünetelnek, ezért 
december 18-tól visszaáll a Rákosi út és a Mátyás király utca 

forgalma egyelőre lassítva, mert a csatorna felett még csak ideiglenes 
helyreállítás történt. A buszok az eredeti útvonalukon közlekednek.

KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER A ZÖLDSÉGES ÉS A MONOKI 
UTCA SARKÁN DECEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZ-
TATÓN JELENTETTE BE, HOGY BEFEJEZŐDTEK AZ IDEI ÚTÉPÍTÉ-
SEK A KERTVÁROSBAN. AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT ANTALÓCZY 
CSABA, A KÖRZET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJE ÉS SZATMÁRY 
LÁSZLÓ, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE  IS. 

AZ EGYÜTT MINDENKIÉRT VIETNAMI EGYESÜLET (EMVE) TAGJAI IDÉN IS MEGLÁTOGATTÁK A GÖLLESZ IS-
KOLA SZENT IMRE UTCAI TAGINTÉZMÉNYÉT, HOGY AJÁNDÉKOT VIGYENEK A GYEREKEKNEK, AKIK HANGOS 
ÉNEKSZÓVAL KÉSZÜLTEK A TALÁLKOZÁSRA. AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT A MINTEGY 5000-6000 MAGYAR-
ORSZÁGON ÉLŐ VIETNAMIT KÉPVISELŐ SZERVEZET ELNÖKE, DR. LE THUY OANH, AZ EMVE ÜGYVEZETŐJE, 
NGUYEN PHUONG THAO, VALAMINT DUONG DAC DANY VÁLLALKOZÓ, AKIKHEZ CSATLAKOZOTT A MA-
GYARORSZÁGON TANULÓ VIETNAMI EGYETEMISTÁK EGYESÜLETÉNEK SZÁMOS TAGJA IS. 

Elkészült a 2019-ig tervezett 40 új út
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Az esemény háziasszonyának, Bényi Ildikónak köszöntő-
je után Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő elmond-
ta: az elmúlt évek sikeres cipősdoboz-gyűjtő akciói után 
Böjte Csaba javasolta, hogy szenteljenek egy napot az 
örökbefogadásnak, ahol találkozhatnak egymással azok, 
akik szeretetet szeretnének adni és azok, akik több szere-
tetre vágynak. Hiszen örökbe fogadni úgy is lehet, ha va-
laki mentorál vagy anyagilag segít egy rászorulót. Ezt pe-
dig a honatya saját tapasztalatából tudja, mivel feleségével 
évekig segítette a tusnádfürdői árvaházban élő Szimónát, 
akit otthonukban is vendégül láttak. A kislányt egyébként 
édesanyja végül újra magához vette.

Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: szeretet nél-
kül nincs gyermek, gyermek nélkül nincs család, család 
nélkül nincs közösség, közösségek nélkül nincs nemzet, 
nemzet nélkül pedig nincs jövő. Tehát ha azt szeretnénk, 
hogy legyen jövőnk, akkor szeretetre van szükségünk. A 
kerület vezetője megköszönte azoknak a támogatását, akik-
nek cipősdoboza eljuthat olyanokhoz, akik árván maradtak, és 
olyan otthonokban élnek, ahol megpróbálják átadni nekik azt a 
szeretetet, amit a családjuktól nem kaphatnak meg. 

A magyarországi örökbefogadás feltételeit és a nevelőszülői 
hivatás részleteit Feketéné Böröcz Virág, a Fővárosi Gyermek-
védelmi Központ Örökbefogadási Szolgálatának munkatársa, 
Székely Zsuzsanna, a Mózeskosár Egyesület Az Örökbefogadó 
Családokért szakértője, Gyuris Gabriella, a Fővárosi Gyermekvé-
delmi Központ Nevelőszülői Hálózatának 
szakmai vezetője, illetve Tóth Emőke – 
aki maga is örökbefogadó szülő – ismer-
tette. Az önkéntesség szerepéről a gyer-
mekvédelemben Varga Anikó, a Fővárosi 
Gyermekvédelmi Központ önkéntes ko-
ordinátora, Szatmáry Kristóf, Kolozsvári 
Tibor, a tusnádfürdői Szent László Gyer-
mekvédelmi Központ  vezetője, valamint 
Kothencz János, a Szent Ágota Gyermek-

védelmi Szolgáltató Intézet főigazgatója tartott kerekasz-
tal-beszélgetést. Dr. Kádár Annamária pszichológus Az 
örökbefogadott gyermekek meséjén és saját példáján ke-
resztül mutatta be, milyen fontos az, hogy az örökbefoga-
dott gyerekeknek is legyen családtörténetük.

A színpadon fellépett Szalóki Ági, a Csillagkórus és a 
tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ 
csoportja, a Corvin Galériában pedig bábelőadás és kéz-
műves foglalkozások várták a kisebbeket.

SZ.R.ZS. 

Fogadd örökbe a Szeretetet!
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A XVI. KERÜLETIEK TÖBB EZER AJÁNDÉKCSOMAGOT, ILLETVE TARTÓS ÉLELMISZEREKET 
ADOMÁNYOZTAK A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLATNAK ÉS A DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNYNAK KARÁ-
CSONYKOR. IDÉN AZONBAN NEMCSAK CIPŐSDOBOZOKAT GYŰJTÖTTEK, HANEM A KERTVÁROSUNK ÉRTÉ-
KEIÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN EGY NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNYT IS TARTOTTAK AZ ERZSÉBETLIGETI 
SZÍNHÁZBAN DECEMBER 10-ÉN. A TÉMA AZ ÖRÖKBEFOGADÁS VOLT. 

A SZÍVVEL-LÉLEKKEL EGYESÜLET IDÉN IS KARÁCSONYI AJÁNDÉKMŰ-
SORRAL KEDVESKEDETT A KERÜLET ÓVODÁSAINAK, ILLETVE AZ ELSŐS 
ÉS MÁSODIKOS KISISKOLÁSOKNAK AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN.

A jelenlévőket Kovács Péter polgármester és a rendezvény szervezője, 
dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő köszöntötte. Ezúttal 
azonban nem csak a hallgatóságnak volt része meglepetésben, hanem a 
műsor szereplőjének, a Tamás Éva Játéktára elnevezésű együttesnek is. Az 
eseményre ugyanis ellátogatott Bakó Botond, a Földművelésügyi Minisz-
térium Vadonleső programjának munkatársa, aki A természetvédelem 
nagykövete címet adományozta a zenekarnak, amely a 2017-es év emlősál-
latáról,  a mogyorós peléről írt egy dalt. 

Ajándékműsor szívvel-lélekkel

Szatmáry Kristóf az ajándékokon kívül 300 ezer forintot is át-
adott Kolozsvári Tibornak. Újságunkban november közepén 
hirdettük meg azt az akciót, amelynek keretében a kertvárosiak 
saját készítésű karácsonyfadíszeket vihettek a Színházba, ahol 
tetszőleges összegért lehetett azokat megvásárolni. Az így ösz-
szegyűlt adományt Böjte Csaba alapítványa az árvák fogásza-
ti kezelésére fordítja, de további 300 ezer forintot a Bethesda 
Gyermekkórház is kap majd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Kádár Annamária
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Egy éves az Észak-Pesti Tankerületi Központ
AZ ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT 2016. NO-
VEMBER 30-ÁN ALAKULT MEG, ELLÁTÁSI TERÜLETÉ-
HEZ A XV. ÉS XVI. KERÜLET OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 
TARTOZNAK. KOVÁCS KATALIN IGAZGATÓ AZ AZÓTA 
ELTELT IDŐSZAK MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYEIT IS-
MERTETTE.

A Tankerületi Központ tevékenységének 
célja az iskolaigazgatókkal együttműköd-
ve minőségi, esélyteremtő oktató-nevelő 
munka biztosítása, annak folyamatos 
támogatása és az intézmények munkájá-
nak elősegítése.

Kovács Katalin elmondta: a két kerület-
ben 27 székhelyen, 33 telephelyen ösz-
szesen 14  091 tanuló számára kell biz-
tosítaniuk a megfelelő oktatás feltételeit, 
amit összesen 1849 pedagógus végez. Az 
intézmények sokszínű kínálata lehetővé 
teszi, hogy a diákok túlnyomó többsége 
a saját kerületében találja meg a számára 
szükséges iskolatípust. A fiatalok és szü-
leik 17 nyolcévfolyamos általános iskola, 
két gimnázium, öt többcélú közoktatási 
intézmény – három általános iskola és 
gimnázium, egy középiskola, szakiskola 
és általános iskola, valamint egy gimná-
zium és szakgimnázium kombinációja 
– közül választhatnak. Tovább gazdagítja 
a kínálatot az is, hogy a gimnáziumi kép-
zés hat intézményben négy-, háromban 
öt-, kettőben hat-, egy iskolában pedig 
nyolcévfolyamos oktatási rendszerben 
működik. A Tankerülethez tartozik még 
két alapfokú művészeti iskola, illetve egy 
egységes gyógypedagógiai és módszerta-
ni intézmény is. 

Az olyan népszerű, látványos és gyor-
sabb eredményeket ígérő szakterüle-
tek mellett, mint a tehetséggondozás, a 
nyelvoktatás, a sport, a művészeti neve-
lés, vagy az egészséges életmódra való 
nevelés a pedagógiai programokban je-
len van a különleges bánásmódot igénylő 
gyerekek felzárkóztatása, a sajátos neve-
lési igényű diákok, valamint a tanulási, 
a beilleszkedési és magatartási nehéz-
ségekkel küzdők nevelése és oktatása 
is. A hátránykompenzáció eltérő súllyal 
ugyan, de a Tankerület összes intézmé-
nyében működik, amelynek elősegítésére 
a Komplex Instrukciós Program szolgál. 

A pedagógiai programokban számos 
különlegesség is fellelhető. A sajtótájé-
koztatóra meghívást kapott a Tankerület 
négy olyan intézményének vezetője is, 
amelyekben a specialitások kiemelt hang-
súlyt kapnak. 

A XV. kerületben működik a Magyar-Kí-
nai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és Gimnázium. Az 
Erdélyi Zsuzsanna 
igazgató által veze-
tett intézményben 
a magyart mint 
idegen nyelvet 
oktatják azoknak, akik egyáltalán nem 
beszélik anyanyelvünket. Az odajárók 
beilleszkedését befogadó csoportok segít-
ségével igyekeznek elősegíteni. Az iskola 
a Miskolci Egyetemmel közösen dolgo-
zik a tartalomalapú nyelvoktató program 
létrehozásán, és közösen szervezik a va-
lóban egyedülálló Együtt Haladó Progra-
mot is.

A Tankerületi Központhoz tartozó mind-
két kerületben található egy-egy alapfokú 
művészeti iskola. A Bokor György veze-
tése alatt álló, Hubay Jenő Zeneiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 2017-ben el-
nyerte a Kiváló Akkreditált Tehetségpont 
és az Európai Tehetségpont címet is.  

A dr. Jeszenszkyné dr. Gallai Gabriel-
la igazgatása alatt működő XVI. kerü-
leti Móra Ferenc Általános Iskolában a 
kompetencia alapú oktatás kap kiemelt 
szerepet, amelynek során napjaink prob-
lémáival kapcsolatos témanapokat és he-
teket szerveznek, a többi között például a 
fenntarthatóság, a környezettudatosság, a 
digitális technikák, valamint a pénzügyi 
jártasság témaköreiben. Külön progra-
mot működtetnek az átmenetek kezelé-
sére, amellyel az óvodából az iskolába, 
alsó tagozatból a felsőbe, nyolcadikból a 
középiskolás korba történő átlépés nehéz-
ségeit próbálják csökkenteni. Igazi külön-
legesség az Érzékenyítő program, amely a 
fogyatékkal élők iránti érzékeny, elfogadó 
magatartás és a velük kapcsolatos helyes 
viselkedés megismerését célozza.

A Kertváros patinás intézményének, a 
Szerb Antal Gimnáziumnak már több 
mint negyed évszázada Inotai István az 
igazgatója. Ő biztosította a helyet a sajtó-
tájékoztatóhoz az iskola 42 ezer kötetes 
könyvtárában. Intézményében csoport-
bontásban tanítják a magyar nyelvet és 
irodalmat, valamint az idegen nyelveket. 
A tizenegyedik és tizenkettedik évfolya-
mosok számára emelt szintű felvételi 
előkészítés folyik tanulónként két válasz-
tott tárgyból. Talán ennek is köszönhető, 

hogy az iskola az ország 100 legjobb kö-
zépiskolája közül a kompetencia-méré-
sek alapján a 47. helyet foglalja el. Falai 
között több mint húsz éve működik a 
Primavera Kórus, amely számos hazai és 
nemzetközi fellépéssel szerzett hírnevet 
önmagának és a gimnáziumnak. Magas 
színvonalú produkcióikat már CD-lemez 
is őrzi.

Nagy feladat az egyre nagyobb létszá-
mú, sajátos nevelési igényű gyerekek 
ellátása. Ebben a XVI. kerületi Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ményre hárul a legtöbb tennivaló.

Kovács Katalin a Tankerületi Központ 
költségvetésével kapcsolatban kiemelte: 
2017-ben 7 milliárd 805 millió forintból 
gazdálkodtak, a tervezésbe pedig bevon-
ták az iskolaigazgatókat is. A nyári fel-
újításokra és karbantartásokra 150 millió 
forintot költöttek. Minden első osztályos 
tantermet kifestettek, mindez 15 millió 
forintba került. Kondenzációs kazánok 
beszerzésére és a régi, korszerűtlen fűtő-
eszközök cseréjére 77 millió forintot for-
dítottak. 12 millió jutott iskolabútorokra 
és 6,1 millió az iskolakönyvtárak fejleszté-
sére. 258,5 milliót költöttek informatikai 
eszközök beszerzésére, amelyek között az 
1716 darab asztali számítógép mellett mo-
nitorok, notebookok, tabletek és kivetítők 
érkeztek az iskolákba. Mindezeken felül 
a többi között iskolaudvar rendezések, 
világítás-korszerűsítés, kerítés felújítás, 
füvesítés, locsolórendszer telepítés, in-
formatika terem kialakítása, épületgépé-
szeti felújítás is megvalósult a Tankerület 
intézményeiben, sőt mindkét művészeti 
oktatást végző intézmény kapott egy-egy 
kitűnő minőségű pianínót, amelyek dara-
bonként egy-egy millió forintba kerültek.

A beszámolót követően a megjelent in-
tézményvezetők mondták el véleményü-
ket és saját tapasztalataikat az elmúlt egy 
évről.

MÉSZÁROS TIBOR
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Lélek és művészet
DR. HORVÁTH GYÖRGYI EGY KERTVÁROSI ÓVODÁBAN ÉS HÁROM ISKOLÁBAN 
LÁTJA EL A SZAKPSZICHOLÓGUSI TEENDŐKET. A CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM 
KÖNYVTÁRÁBAN AZONBAN A LÉLEKGYÓGYÍTÁSNAK EGY EGÉSZEN MÁS MÓD-
SZERÉVEL ISMERTETTE MEG A KÖZÖNSÉGET DECEMBER 7-ÉN: SAJÁT TŰZZO-
MÁNC KÉPEIT ÉS FESTMÉNYEIT MUTATTA BE.

Dr. Horváth Györgyi életében 
egyenes út vezetett a pszicholó-
gusi diploma megszerzéséhez, 
a lélek rejtelmeinek felderítése 
mellett azonban folyamatosan 
munkálkodott benne a rajzolás, a 
képi megjelenítés igénye is. De a 
munka és gyermekei nevelése egy 
ideig nem tették lehetővé, hogy 
ezekkel is foglalkozhasson. Ké-
sőbb Szendrei Judit, Lizák Pálma 
és Török Ibolya műhelyeiben ismerte meg a tűzzománc titkait, és 
művei hamarosan tizenhárom csoportos kiállításon  szerepeltek. 
A pszichológust viszont érdekelte a festészet is, ezért beiratko-
zott a Budapesti Amatőr Alkotók Stúdiójába, ahol Fiók László ve-
zetésével tevékenykedett, és alkotótáborokban is részt vett, majd 
a Vizuális Művészeti Hónap felhívására beadott munkái közül a 
művészettörténészekből álló zsűri két portréját és két grafikáját 
is díjazta.

Dr. Horváth Györgyi életének két fontos területe, a szakma és 
a művészet jól megfér egymás mellett, sőt határozottan erősítik 

egymást. Ugyanakkor merőben 
ellentétes gondolkodást igényel 
mindkettő, hiszen a pszicholó-
gus mások érzéseivel, reakciói-
val, szorongásaival próbál meg-
ismerkedni, a művész viszont a 
saját lelki- és gondolatvilágát jeleníti meg, és eljut egyfajta ön-
megvalósításhoz. Szabadon szárnyalhat az addig háttérbe szorí-
tott egyénisége, alkotásaiban kiélheti vágyait, érzéseit, felidézhe-
ti emlékeit és megteremthet egy saját világot, ami csak az övé. 

A Corvin Mátyás Gimnázium egyébként hagyományt szeret-
ne teremteni a kiállítással, amely a könyvtáros, Tóthné Szar-
ka Tünde ötlete alapján valósult meg, és amit Boros Tamás 
igazgató is támogatott, hiszen így átadhatják a diákoknak azt 
az üzenetet, hogy jó, ha az ember életében az esetlegesen 
kompromisszumokkal és kényszerhelyzetekkel körülhatárolt 
választott hivatás mellett van valami, amiben szabadon meg 
tudja valósítani önmagát. Ez ugyanis feltölt, felszabadít, és jó-
tékonyan hat az élet más területeire is. 

A kiállítás tanítási időben január végéig tekinthető meg.
MÉSZÁROS TIBOR

A beszámolóból kiderült, hogy a Rozmaring 
kórus minden héten megtartotta szokásos 
énekkari próbáját, és minden második hé-
ten volt német nyelvű társalgás is, ahol azok 
gyakorolhatják a nyelvet, akiknek nincs al-
kalmuk rendszeresen németül beszélni. 
A programban idén is szerepelt külföldi 
kirándulás, a tagok ellátogattak Wachauba, 
illetve felkeresték Münchent és Ulmot is. A 
belföldi utazások közül a szigetújfalui volt 
a legemlékezetesebb, ugyanis oda nemcsak 
a német nemzetiség 
köti a XVI. kerületieket, 
hanem az ottani pol-
gármester, Paulheim 
Vilmos személye is. 
Szigetújfalu első embe-
re ugyanis Mátyásföld 
ismert építészének, 
Paulheim Józsefnek ol-
dalági leszármazottja.

A közösség idén is megemlékezett a 131 
sashalmi áldozatról, akiket német nevük 
miatt hurcoltak el málenkij robotra. Márton 
napon, a hagyományoknak megfelelően, 
lampionos felvonulást tartottak, amelynek 
végcélja ezúttal a reformáció 500. évfordu-
lója tiszteletére kivételesen nem a Sasvár ut-
cai katolikus templom, hanem a Budapesti 
úti Sashalom-Rákosszentmihályi Reformá-
tus gyülekezet volt. 

A közmeghallgatás egybeesett a Miku-
lás-ünnepséggel, így az éves 
beszámoló után az óvodá-
sok és a kisiskolások német 
nyelvű versekkel, mondókák-
kal és dalokkal hívogatták a 
Nagyszakállút, aki németül 
köszöntötte a jelenlévőket, 
és meg is ajándékozta a gye-
rekeket. 

MÉSZÁROS TIBOR

Évzárás németül
A XVI. KERÜLETI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT A POLGÁRMESTERI HIVATAL HÁ-
ZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN TARTOTTA A 2017-ES ÉVRŐL SZÓLÓ ÖSSZEFOGLA-
LÓJÁT DECEMBER 4-ÉN. AZ ESEMÉNYEN AZ ELNÖK, PÉTERI ILDIKÓ BESZÉLT 
A KERTVÁROS MÁSODIK LEGNÉPESEBB NEMZETISÉGÉNEK IDEI TEVÉKENY-
SÉGÉRŐL. 

A legnagyobb közösségi oldalon 
korábban meghirdetett Hónap 
babája elnevezésű versenyre egy 
olyan fotóval lehet nevezni, ame-
lyen az apróság a XVI. Kerületi 
Önkormányzat által felajánlott 
fürdőlepedőben látható. Ez an-
nak a babakelengyének a része, 
amit január óta minden kertvá-
rosi újszülött ajándékba kap né-
hány babaápolási cikkel együtt. 
A szavazatok alapján az októ-
beri nyertes NÉMETH-NAGY 
ROZI lett. Az ajándékcsoma-
got, amely vásárlási utalványt 
és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármes-
tertől vette át a család.
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Karácsony 110 és hatvan éve
FJ MONOGRAMMAL JELENT MEG 110 ÉVVEL EZELŐTT A RÁKOS VIDÉKÉBEN AZ ALÁBBI CIKK, MA IS ÉRVÉNYES 
MONDATOKKAL. FÉL ÉVSZÁZADDAL ÉS EGY FÉL ÉVVEL KÉSŐBB SZÜLETTEM, MIT TEHETEK ÉN HOZZÁ? TUDOM, 
AZ ÉRZÉKEK NEM TARTOZNAK KÖZVETLENÜL A HELYTÖRTÉNET VIZSGÁLANDÓ TERÜLETEI KÖZÉ, MÉGIS, ÚGY 
GONDOLOM, KÖZÖS EMLÉKEINKHEZ SZOROSAN HOZZÁTARTOZNAK. ÍGY A KARÁCSNYI ILLATOK, ÍZEK, SZÍNEK, 
HANGOK EMLÉKEZETÉNEK MEGŐRZÉSE IS. EGY RÉGEBBI ÍRÁSOMAT FELFRISSÍTVE IDÉZEM MEG ÚJRA EZEKET.

„Egy-kettőt fordul még a tengelye körül 
a földgolyó ,és újra itt van a karácsony. A 
karácsony a maga fényességével, kedves me-
legével, szelíd hangulatával és ünnepi áhí-
tatával. A karácsony, amelyet lázas türel-
metlenséggel vártunk gyermekkorunkban, 
mert az ajándékok egész 
garmadáját jelentette, a 
karácsony, amelyet fel-
nőtt korunkban is öröm-
mel köszöntünk, mert 
a csillogó fenyőgallyak 
alatt szeretteink örömé-
ben gyönyörködhetünk. 
Nincsen poétikusabb 
ünnep, mint a kará-
csony, amely az érző szív 
legrejtettebb húrjait is 
rezgésbe hozza és anda-
lító édes hangokat csal 
ki belőlük. Hangokat, 
amelyeket nem hallani, 
csupán érezni lehet. Az 
apa, akit az ünnep-estén 
sugárzó arczú gyermek-
csapat ujjong körül, az 
agglegény, aki barátai körében hajtogatja 
hoszszúnyakú pohárból a gyöngyöző pezs-
gőt, a férfi, aki bus legénylakásában ül és só-
hajtva hajtja tenyerébe szürkülő fejét, a ka-
tona, aki a fagyasztó éjszakában egyhangú 
csikorgással süllyeszti bakancsait a frissen 
hullott hóba, a hajléktalan, aki sóvár pillan-
tással tekint a néptelenné vált utczáról fel a 
bérpaloták fényes, dérvirágos ablakaiba — 
mind, mind a legdúsabb és a legszegényebb, 
mind átérzi ennek az estnek csodás han-
gulatát. Senki sem tud szabadulni a bűvös 
varázs alul, amelyet egy fenyőág és egy pár 
viaszgyertya hint szét maga körül. Valami 
édes melancholia lesz úrrá a szíveken. És 
valamiképpen egy rég hallott ária az esemé-
nyek egész raját idézi fel emlékezetünkben, 
akkép egy viaszgyertyákkal ékes fenyőág 
emlékezetünkbe hoz régesrég eltöltött kará-
csonyestéket a szülői háznál, amelyet nem 
is annyira az a néhány szál gyertya, mint 
a mindnyájunkat átölelő szeretet varázsolt 
tündéri fényben úszó teremmé. 

Ezért a karácsony mindenekfölött a sze-
retet ünnepe. A családi szereteté. Az élet 

forgataga csak mint távoli zúgás morajlik 
a fülünkbe, de nem mer behatolni a kará-
csonyfával megszentelt hajlékba. És akár 
a padmalyig ér fel az ajándékokkal dúsan 
megrakott fenyő, akár szegényesen kopár a 
törpe gally, egyképpen szimbóluma mind a 

kettő a legnemesebb 
— mert önzetlen — 
érzésnek, a családi 
együvétartozás ha-
talmas erejének. 

Van-e meghatóbb, 
megragadóbb kép, 
mint az, amely a 
karácsonyfa alatt 
ismétlődik meg min-
den esztendőben? 
Ott áll a családapa 
s homlokáról szin-
te eltűnnek az élet-
küzdelem sebei: a 
barázdák, vállára 
gyöngéden ráhajlik 
társa a küzdésben : 
szerető hitvese s előt-
tük körben zsibong 

az apróság, a ki ujjongva tárja piczi karjait 
a karácsonyfán lógó ajándékok és édességek 
felé. Felejthetetlen kép mindenkinek, akinek 
valaha része volt benne és százszor boldog, 
aki ennek a képnek a keretébe tartozik. 

Valóban ez az est alkalmas arra, hogy 
megaczélozza a férfi csüggedő erejét, lan-
kadó önbizalmát, gyöngülő energiáját. 
Ebből az életadó forrásból meríteni senki el 
ne mulassza, mert önmaga ellen való bűnt 
követ el. Egyesüljenek ezen a szent estén az 
egymásért dobbanó szívek, az ünnep-est 
enyhe melegében olvadjon le rólunk min-
den ellentét, harag, visszavonás. Csókoljuk 
meg egymás arczát, szorítsuk meg egymás 
kezét, akik együvé tartozunk, mert csak így, 
csakis így — meleg szeretettel a szívünkben 
— mehetünk bele ismét az örvénylő áradat-
ba, hogy férfias bátorsággal megbirkózzunk 
azzal a millió akadállyal, bánattal, szenve-
déssel, amit reánk rótt az élet!”

Jöjjön tehát a karácsonyi érzékek felidé-
zése hatvan év távlatából. 

Az illatok érzékeink mostohagyerme-
kei, mégis rengeteget fel tudunk idéz-

ni. Karácsonykor, odakint a kémények 
fenyőfüstje keveredik a hópelyhek fa-
gyos, de puha illatával. A frissen vágott 
fa nedves illata és a „fejszesuhanás” 
jeges gyantaillata. A szobában alma, 
narancshéj a jancsikályha izzó vasle-
mezén. A darált mák, dió olajos libbe-
nése. A halpikkelyek nehezen lemosha-
tó szaga. A halászlé sűrű paprikaillata. 
A sült kacsán rozmaring, majoranna. 
Citrom reszelt héja. Cukros füge, kö-
zömbös banán. Forraltborból felszálló 
fahéj, szegfűszeg. Mézeskalácson a cu-
kormáz. A gyertya lángjának és füstjé-
nek külön illata. A gönci barackpálinka 
selymes lekváríze, a gyomor megtisztul, 
fogadásra kész. A halászlé a tűz és víz 
örök harcát idézi. A bejgli vitatott, de 
állandó királysága, a mézeskalács egy-
szerű előkelősége. Az ünnepekre fehér 
köntöst viselő szőlőhegyek borainak 
ezer íze, a gyermekeknek a nyarat idéző 
ribizliszörp frissessége. 

A hangokat a mai, már lassan meg-
szokott zajfüggönyben egyre nehezebb 
feltámasztani. Hol van már a szánok 
csilingelése, a szűzhó fagyos roppanása, 
a kémények szikráinak pattogása, hol a 
spór munkás dübögése a rottyanó leves 
alatt? Még néhol hallani a Betlehemesek 
énekét, a pásztorok láncosbotjának csör-
gését. Megmaradt a gyertya, csillagszóró 
sercegése, a kicsik sóhajai, kacagásai, 
üvegpoharak csendülése, porcelán és 
fém monoton kocogása. Karácsonyi da-
lok picit hamisan, de szívet melengető-
en.

A szivárvány összes színei jelen van-
nak. A hó nappal vakító, éjjel kék, az ab-
lak jégvirágos keretében sárga fehérsége. 
A fenyő zöldje, a fa barnái. A tűz, a gyer-
tyaláng, a csillagszóró, a reszelt citrom, 
a hold, a szalmabábok, a jászol sárgája. 
A háromkirályok kelméinek égővöröse, 
tengerkékje. Arany villanások a feldíszí-
tett karácsonyfán, az éjszakai égbolton. 
Bíbor üveggömbök, és felületükön ott 
tükröződik a szoba összes színe. 

Boldog, áldott Ünnepeket kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

Betlehemes öregpásztor
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Kovács Péter polgármester 
köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából OSVALD SÁN-
DORNÉT is, aki Devecseren 
született, de iskoláit már 
Mátyásföldön kezdte el. Ott 
az elemit végezte el, majd a 
kereskedelmi iskola követke-
zett Rákosszentmihályon. A 
család 1933-ban költözött Sas-
halomra. Első munkahelye a 
mostani Újszász utcai kato-
nai raktárbázis elődjénél volt, 
amit akkor mindenki csak 
Szertárnak nevezett. Innen az 

Országházhoz vezetett az útja, ahol adminisztrátorként részt 
vett az épület háború utáni felújításában. Ebből az időszakból 
egy drámai emléket is őriz: látta a több száz Dunába lőtt áldo-
zat holttestét. Egy év elteltével ezután rátalált végleges munka-
helyére, az Ikarus gyárra. Ott kezdetben az alapító tulajdonos, 
Uhri Zsigmond gépírónőjeként dolgozott, majd sok egyéb he-
lyen is számítottak rá, mindaddig, amíg 50 éves pályafutása 
után nyugdíjba nem vonult.

Anna néni 1951-ben ment férjhez. Házasságukból egy fiú-
gyermekük született, aki a családi hagyományokat követve 
az ezredesi rangig vitte, ám korai halála máig nem gyógyuló 
sebet jelent az édesanyának. Az ünnepeltnek négy unokája 
van, akik közül az egyik éppen most készül hazatérni Peruból 
iker gyermekeivel és mexikói férjével, mert elmondása szerint 
mindent a nagymamájának köszönhet. Anna néni még ma is 
egész nap tesz-vesz, ősz hajszála is alig van. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte FERENCZY LÁSZ-
LÓNÉT 90. születésnapja al-
kalmából. Mária néni magyar 
családban, de az akkor Ro-
mániához tartozó Szalacson 
született, ahol gyermekkorát 
és fiatalkora egy részét töltöt-
te. Magyar állampolgárhoz 
ment feleségül, ezért a fény-
képész nem merte megörö-
kíteni őket. A hatóság ezután 
választás elé állította a fiatal 
párt: vagy azonnal elhagyják 
Romániát, és akkor magukkal 

vihetnek néhány ingóságot, vagy megvárják a kitoloncolást, de 
akkor csak azt vihetik, ami épp rajtuk van. 1947-ben ezért jobb-
nak látták, ha áttelepülnek Hajdúszoboszlóra, férje szülőhelyé-
re. Első gyermekük még Szalacson született meg, majd nem 
sokkal később Mária néni már Magyarországon adott életet a 
másodiknak. A család 1964-ben költözött a XVI. kerületbe. Az 
ünnepelt laboránsként tevékenykedett Kőbányán a Növényolaj-
ipari Vállalat kísérleti laboratóriumában, ahol megbecsült és 
nélkülözhetetlen tagja volt a vállalatnak. Ott dolgozott egészen 
a nyugdíjazásáig, majd még további 12 évig.
Férjét és kisebbik fiát sajnos elvesztette 1981-ben, de az idő egy 
kicsit enyhítette a fájdalmat, és az is, hogy ma már nem csak 
egy unoka, hanem három dédunoka is tagja a családnak.

Mária néni kisebb munkákat még elvégez, de a járókeret eb-
ben eléggé korlátozza. Sok időt tölt kedvenc szenvedélyével, 
a kézimunkázással és a gobelinkészítéssel. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!  

A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA (BKIK) 
BAUMHOLCZER TAMÁS ÁLTAL VEZETETT XVI. KERÜLE-
TI TAGCSOPORTJA DECEMBER 1-JÉN TARTOTTA ÉVZÁRÓ 
KÖZGYŰLÉSÉT, AHOL KRITIKÁT IS MEGFOGALMAZTAK A 
KÖZPONTI VEZETÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. 

Kovács Péter polgármester úgy ítélte meg, hogy a BKIK XVI. ke-
rületi tagcsoportja jó évet zárt: az Önkormányzattal az együttmű-
ködés zökkenőmentes, és ennek is köszönhető, hogy a szervezet 
egy új helyre, tágasabb környezetbe költözhetett. Arra biztatta a 
jelenlévőket, hogy problémáikkal a jövőben is keressék az Önkor-
mányzatot, mert továbbra is szívesen segítik a tagozat munkáját.

Dr. Kiss József, a BKIK elnöki tanácsadója kiemelte: 2018-ban az 
Európai Unió anyagi forrásaiból eddig kizárt közép-magyarorszá-
gi régió számára is megnyílik egy olyan pályázati rendszer, amely 
a térségben működő vállalkozásokat segíti majd. Végül Szatmáry-
Jähl Angéla mondott köszönetet a tagok egész éves munkájáért. 
Az eseményen részt vett többek között dr. Csomor Ervin és Szász 
József alpolgármester, valamint a BKIK központi vezetésének 
képviseletében dr. Gorondy-Novák Judit gazdaságfejlesztési igaz-
gató.

A CORVINI DOMINI EGYESÜLET IDÉN IS MEGSZERVEZ-
TE A MINDENKI KARÁCSONYFÁJA ELNEVEZÉSŰ RENDEZ-
VÉNYT, AMELYNEK EZÚTTAL IS AZ EGYKORI CINKOTAI 
MOZI ÉPÜLETE ADOTT OTTHONT DECEMBER 16-ÁN. 

Az eseményen egy-egy tál meleg étellel várták a rászorulókat, 
akik az Önkormányzat jóvoltából ajándékcsomagot is kaptak, 
amit Ács Anikó és Horváth János önkormányzati képviselőtől 
vehettek át. A jelenlévőket – akik használt ruhák közül is válo-
gathattak – Szabóné Horváth Valéria, az Egyesület elnöke és he-
lyettese, Dr. Bombitz József alelnök köszöntötte, a Rácz Aladár 
Zeneiskola növendékei zenéltek, Paor Lilla, egy magántelevízió 
főszerkesztője, előadóművész, az Egyesület titkára pedig néhány 
dallal és ajándéktárgyakkal kedveskedett a vendégeknek. A va-
csorát ezúttal is Lukács Gábor mesterszakács készítette, segítője 
Gálné Marika volt, a XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete pe-
dig kenyéradománnyal járult hozzá a rászorulók karácsonyához.
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Nem csak 
szakácskönyv

A KERTVÁROSI LOKÁLPAT-
RIÓTA HAGYOMÁNYOK 
JEGYÉBEN KOLYVEK AN-
TÓNIA JOGÁSZ, DIVATTER-
VEZŐ, VALAMINT SZABÓ 
RÉKA ZSUZSANNA, A XVI. 
KERÜLETI ÚJSÁG FŐSZER-
KESZTŐJE, TÖRTÉNE-
LEMTANÁR ÍZEMLÉKEK 
CÍMŰ KÖTETÉNEK BE-
MUTATÓJÁT DECEMBER 
12-ÉN TARTOTTÁK AZ 
ERZSÉBETLIGETI SZÍN-
HÁZ HARMÓNIA TERMÉBEN. 
A GASZTRONÓMIAI UTAZÁS A SZILAS-PATAK 
MENTÉN ALCÍMET VISELŐ, RENDHAGYÓ SZAKÁCS-
KÖNYV A KERTVÁROSUNK ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET 
KIADÁSÁBAN JELENT MEG, FŐTÁMOGATÓJA A XVI. 
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT VOLT. 

Sajttorta
Paor Lilla receptje
Hozzávalók:
• 2 db csirkemell
• 2 csomag nyers bacon
• 1 kg trappista sajt
• 2 tojás, liszt
Elkészítés: a csirkemel-
leket vékony szeletekre 
vágjuk és tejben vagy 
olajban pácoljuk néhány óráig. (Ha va-
laki szereti a fokhagymásabb variációt, 
akkor tehet bele azt is). A sajtot durva 
szeműre aprítjuk aprítógéppel vagy nagy 
lyukú reszelővel lereszeljük. A tojásokat 
felverjük a hús panírozásához, mellé 
lisztet teszünk egy tálba. Egy jénai tál (le-

hetőleg olyan, ami-
nek saját teteje van) 
alját és az oldalát 
beborítjuk szorosan 
baconnel. A sajtból 
egy centiméter vas-
tag réteget szórunk 
a tál aljába. Erre te-
szünk egy sor liszt-
be, majd tojásba for-

gatott csirkemellet. Ezt csíkokban lazán 
befedjük baconnel. Erre megint jön egy 
réteg sajt, egy réteg csirkemell és egy ré-
teg bacon. Addig tesszük a rétegeket egy-
másra, amíg az alapanyag el nem fogy. 
Fontos, hogy a tálban a sorok sajttal fe-
jeződjenek be. A tetejét betakarjuk a ma-

Ebédszünet A KARÁCSONYI MENÜSORT EZÚTTAL A KERÜLET 
ISMERT HÖLGYEINEK „ÍZEMLÉKEIBŐL” ÁLLÍTOT-
TUK ÖSSZE. MINDEN HÁZIASSZONYNAK ÖRÖM-
TELI KÉSZÜLŐDÉST KÍVÁNUNK, ÉS NE FELEDJÉK: 
NINCS ROSSZ ÉTEL, CSAK SZERETNI KELL AZT, AKI-
NEK FŐZÜNK! JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

radék baconnel. Lefedjük. Előmelegített 
sütőben 180 fokon sütjük kb. egy órát, 
de ez lehet hosszabb idő is. Ha látjuk, 
hogy a bacon már átsült a tetején és az 
oldalán is, kivehetjük a sütőből. Ne süs-
sük túl, nehogy kiszáradjon! Hagyjuk 
kihűlni, majd tegyük a hűtőbe néhány 
órára. Amikor megdermedt, az oldalát 
és az alját próbáljuk meg elválasztani 
a jénaitól, késsel segíthetünk. Ha kezd 
elválni, tegyünk egy nagyobb lapos tá-
nyért a tetejére, és megfordítva borítsuk 
ki. Ezt követően a tortát mindig hidegen 
szeleteljük, hogy ne csússzanak szét az 
olvadó sajt mentén a rétegek. Hidegen 
és melegen egyaránt finom, 3-4 napig 
fogyasztható.

Fotó: Gyarmati-Paor Zoltán

Franciasaláta 
őzgerincben
Kolyvek Antónia receptje
Hozzávalók:
10 tojás
2 sárgarépa
egy marék zöldborsó
1 alma
2-3 pici savanyú uborka
1 burgonya
1 kis tubusos majonéz
1 kk. mustár
2 dl tejföl
só, bors, porcukor
1 csomag zselatin, 1 dl víz
Elkészítés: a tojásokat megfőzzük. Hár-
mat félreteszünk, mert azok kerülnek 
felezve az őzgerinc forma belsejébe. A 
megpucolt és felkockázott sárgarépát, 
a burgonyát, a zöldborsót sós vízben 
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roppanósra 
főzzük. (A 
zöldséglevet 
ne öntsük ki, 
mert kell a 
zselatinhoz!) 
A savanyú 

uborkát és az almát héjastul felkockáz-
zuk. A 7 tojás sárgáját összetörjük és 
hozzáadjuk a majonézt, a tejfölt, illetve 
ízlés szerint sót, borsot, porcukrot és 
mustárt. A 7 tojás fehérjét is apró koc-

kákra vágjuk és összekeverjük a zöldsé-
gekkel. Végül ráöntjük a tejfölös keve-
réket és a zöldséglével felfőzött, langyos 
zselatint is. Az őzgerincformát kibélel-
jük folpack-kal és beleöntjük a keverék 
felét. Ezután rátesszük a félbevágott főtt 
tojásokat, majd ráöntjük a keverék má-
sik felét és legalább egy éjszakára a hűtő-
be rakjuk. (Ha nem hús mellé készítjük, 
akkor gépsonka szeletekkel is kibélel-
hetjük az őzgerincformát, és úgy öntsük 
bele a keveréket!)
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jazzuk. A tojásfehérjét felverjük, a cukrot 
kanalanként, a tojássárgáját egyenként 
hozzáadjuk, majd lassan a szódabikar-
bónával, a kakaóval, a zsemlemorzsával 
és a liszttel elkevert darált mogyoróval, 
fakanállal, könnyedén összekeverjük. 
160 fokon kb. 30 percig sütjük.

Hozzávalók a krémhez:
• 4 dl tej
• 12 dkg cukor
• 2 csomag vaníliás cukor
• 3 kanál rétesliszt
• 15 dkg vaj
• 3 dkg kakaó

Elkészítés:
a tejet a cukorral, a liszttel és a kakaóval 
addig főzzük, amíg sűrű masszát ka-
punk. Miután levettük a tűzről, keverget-
ve kihűtjük, majd hozzáadjuk a habosra 
kevert vajat. Damillal kettévágjuk a tész-
tát. A krémet rákenjük az egyik tortalap-

ra, a másikat 
ó v a t o s a n 
ráhelyezzük 
és kívülről 
is bevonjuk, 
végül egész 
és darált dió-
val díszítjük.

Tomhauser Noémi csellóművész a Reg-
geli Tiffanynál című film főcímdalával 
teremtette meg a különleges alkalom-
hoz illő hangulatot, majd Kovács Péter 
polgármester – akinek saját bevallása 
szerint egy csésze neszkávé elkészítésé-
ben kimerül a főzőtudománya – arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a kötet nemcsak 
egy szakácskönyv, mivel a receptekhez 
történetek is kapcsolódnak, ahogy azt a 
sokat sejtető cím is mutatja. A szerző-
kön kívül pedig egy-egy recepttel Tárnok 
Mária, a polgármester felesége, Simon 
Beáta, Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő 
felesége, Paor Lilla, egy 
magántelevízió tulajdo-
nos-főszerkesztője, R. 
Törley Mária szobrász-
művész és Szuper Gé-
záné, a Corvini Domini 
Egyesület egykori társ-
elnöke, Szuper Levente 

világhírű jégkorongkapus édesanyja is 
gyarapította az Ízemlékek sorát.

Ezután R. Törley Mária, a Kertvárosunk 
Értékeiért Egyesület elnöke arról beszélt, 
hogy az Egyesület szívesen támogatta a 
kötet megjelenését, végül Szabó Csilla, 
az Erzsébetligeti Színház igazgatója a 
mű keletkezésének részleteiről kérdezte 
az alkotókat. 

Szabó Réka Zsuzsanna egy évvel ez-
előtt kérte fel Kolyvek Antóniát, hogy in-
dítsák el az Ebédszünet című gasztronó-
miai rovatot a XVI. Kerületi Újságban, 

majd továbbszőve ezt a gondo-
latot, megszületett a könyv ötle-
te. Mindketten őriznek ugyan-
is felejthetetlen ízemlékeket, 
amelyek édesanyáikhoz, nagy-
mamáikhoz, családi hagyomá-
nyokhoz, olykor külföldi utazá-
sokhoz kötődnek. 

Szabó Réka Zsuzsanna újság-
íróként főként az írott részből 

vállalt nagyobb szerepet, Kolyvek Antó-
nia pedig az ételek többségének elké-
szítésében szorgoskodott. A fényképek 
Takács Ferenc fotográfus munkáját di-
csérik, az anyagot pedig Bognár Judit 
tördelte és szerkesztette egy díszes kiál-
lítású könyvvé. 

A bemutató után a vendégek ízelítőt 
kaptak a könyv alapján készült ételekből, 
leginkább a süteményekből.

MÉSZÁROS TIBOR

Almával és fokhagymával
sült kacsa 

Hozzávalók:
4 db kacsacomb
4 db kacsamell (filé)
2 fej fokhagyma
5-6 db jonatán alma
só, őrölt bors
1-2 dl tej
Elkészítés: a kacsahúst megmossuk, meg-
tisztítjuk, eltávolítjuk róla a maradék tol-
lat és az inas részeket. A bőrét éles kés-
sel négyzet vagy rombusz alakban egy 
centinméterenként beirdaljuk, óvatosan, 
hogy a húsát ne vágjuk meg. Sóval és 
őrölt borssal megszórjuk a szeletek mind-
két felét, majd egy nagy tepsibe helyezzük 
egymás mellé a bőrös oldalával lefelé. A 
megtisztított fokhagymagerezdeket a hús-
darabok közé szúrjuk,
majd rálocsoljuk a tejet. (Ez kihagyható, 
de a tejtől még omlósabb lesz a sült hús.) 

Közben előmelegítjük a sütőt 180 fokra 
hőlégkeveréssel. A tepsit lefedjük alufóli-
ával, betesszük a sütőbe, és egy órán ke-
resztül pároljuk a húst. Ezalatt az idő alatt 
kisül belőle a zsírja, amelyben omlósra 
sül, konfitálódik a hús. Közben az almá-
kat megmossuk és felvágjuk gerezdekre, 
eltávolítva a magházukat. Ha letelt az egy 
óra, kivesszük a tepsit a sütőből, levesz-
szük róla a fóliát, megfordítjuk a húsokat 
és bőrével felfelé sütjük tovább. Az alma-
darabokat a húsok mellé helyezzük, köz-
ben a sütőt átkapcsoljuk maximális, azaz 
250 fokra. A tepsit fólia nélkül visszatesz-
szük a sütőbe, újabb egy óra alatt készre 
sütjük a kacsahúst, közben a kisült zsírral 
meglocsoljuk a tetejét, így ropogós lesz a 
bőre, mégsem szárad ki. (A sütési idő ará-
nyosan több vagy kevesebb, ha nagyobb 
vagy kisebb mennyiségű húst készítünk.) 
Többféle köret is illik hozzá, a legízlete-
sebb serpenyőben sült burgonyával és 
áfonyalekvárral.

Mogyorós csokitorta
Simon Beáta receptje
Hozzávalók a tésztához:
• 7 egész tojás
• 10 dkg cukor
• 10 dkg darált mogyoró vagy mandula, 
de lehet dió is (mi általában dióból ké-
szítettük)
• 2 ek. liszt
• 2 ek. zsemlemorzsa
• 4 dkg kakaó
• egy csipet szódabikarbóna
Elkészítés:
a sütőt előmelegítjük, a tortaforma alját 
kibéleljük sütőpapírral, az oldalát kiva-

Fotó: Takács Ferenc

Fotó: Takács Ferenc

 Tomhauser Noémi
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TESZÁK MARIANN ÉS A MAZOTTI 
FITNESS TAGJAI SEM TÉTLENKED-
TEK AZ ŐSZ FOLYAMÁN. 
A Cegléden megtartott Fit Kid fitness ver-
senyen kétszer első, kétszer második és 
egyszer harmadik helyen végeztek a leg-
kisebbek, akik közül Csépány Nikolett, 
Szendrődi Zoé, illetve Szabó Jázmin a sa-
játjuknál eggyel magasabb kategóriában 
indultak, és fölényesen győztek. Ezután 
a Mazotti szervezett egy hasonló versenyt 
a mogyoródi sportcsarnokban, amely 
már szűknek is bizonyult, hi-
szen 300 fiatal mérettette meg 
magát. A kertvárosiak közül 
negyvenen vettek részt az ese-
ményen, és egy első, egy máso-
dik, valamint három harmadik 
helyet szereztek úgy, hogy az 
ország minden tájáról – Békés-
csabáról, Hódmezővásárhely-
ről, Dabasról, Szolnok, Szeged-
ről, Balatonfüredről és persze 
Budapestről is – érkezetek 4 és 
18 év közötti versenyzők.  Vé-

gül az MTMSZ által megrendezett ma-
gyar bajnokságon is tarolt az 50 résztvevő 
mazottis lány, mivel összesen 25 érmet és 
több előkelő helyezést szereztek. Közülük 
is kiemelkedett Eggenhofer Liza és Vágó 
Virág (akik már rendelkeznek egy világ-
bajnoki ezüsttel), hiszen aranyérmesek 
lettek. Vágó Virág egyébként Pesti Bian-
kával is nyert egy aranyat ezen a megmé-
rettetésen. A következő állomás jövő feb-
ruár vége, amikor a világbajnokságra való 
kijutás lesz majd a cél.

A eseményt Kovács Péter polgármester 
nyitotta meg. A rendező XVI. kerületi 
Kertvárosi SE mellett a délelőtti fordu-
lókban a zuglói Röplabda Utánpótlás 
Nevelő Központ és az ugyancsak zug-
lói BVSC csapata, valamint a Szolnok 
A és B együttese is részt vett a körmér-
kőzésekben. A délutáni programhoz 
pedig még az UTE A és B gárdája is 
csatlakozott. Az összecsapások dél-
előtt a kis mini kategóriában zajlottak, 
amelyben a kupa itthon maradt, hiszen 
a Kertvárosi SE állhatott a dobogó leg-
magasabb fokára. A délutáni szuper 
mini csoportban pedig az UTE csapa-
ta bizonyult a legeredményesebbnek. 
A szervezésből természetesen kivette 
a részét kerületünk nemzetközi hírű 
röplabdabírója, Hóbor Béla is. 

Jövőre az NB I a cél

Az október 28-án megrendezett kötöttfogá-
sú országos bajnokságon Rein Miklós egye-
dül képviselte a Kertvárost, és serdülőként 
korkedvezménnyel vett részt a versenyen. 
Miklós az egész verseny során szépen, 
magabiztosan birkózott, a döntőben talált 
egyedül legyőzőre, ahol idősebb vetélytár-
sa múlta felül, így kerületi reménységünk 
végül ezüstéremmel zárt. A fiatal birkózó 
jövőre már a kadet korcsoportban méretteti 
meg magát, és edzője szerint jó esélye van 
a válogatottság megszerzésére is. 

November közepén szabadfogású orszá-
gos bajnokságot tartottak Miskolcon, ahol 
a többi között a Diósgyőr, a Ferencváros és 
az ESMTK versenyzői is szőnyegre léptek. 
Lakóhelyünket öt kertvárosi birkózó képvi-
selte, és mindegyikük pontszerző helyen 
végzett. Rein Miklós a 63 kilogrammo-
sok között második lett szabadfogásban 
úgy, hogy ő inkább kötöttfogásban teljesít 
jól. Onodi Tamás 69 kilogrammban, Kis 
Krisztián pedig korkedvezménnyel az 54 
kilogrammosok között állt a küzdőtérre. 
Utóbbi úgy kapott ki az elődöntőben, hogy 
a kadet korosztályban is remekül birkózó 
ellenfele ellen nem tudott megfelelően vé-

dekezni. Bata Márton nehézsúlyban nyolc 
versenyzővel küzdött a döntőbe jutásért, 
és csak egy hajszálon múlt, hogy való-
ban sikerüljön a kitűzött cél. Rein Vilmos 
ugyanakkor vállsérüléséből felépülve azzal 
az ellenfelével nézett farkasszemet, aki-
vel szemben egy korábbi küzdelme során 
megsérült. Ezúttal pedig élt a lehetőséggel 
és revansot vett.  

Az NB II-es csapatbajnokság négyes dön-
tőjére november 30-án került sor. A cél az 
NB I-es feljutás volt, de az egyesületet sé-
rülések gyengítették. Tompa Miklós nem 
tudott kiállni, Rein Péternek pedig a dön-
tő előtti mérkőzésen kifordult a bokája, és 
részleges bokaszalag-szakadást szenvedett. 
Bíró Roland és a kadet korosztályú Kiss 
Károly ugyan szabadfogásban nem talált 
legyőzőre, ennek ellenére a KSE-nek nem 
sikerült a feljutás, mert a mieink a harma-
dik helyen végeztek, de csak az első két he-
lyezett kerülhetett az első osztályba. Forray 
Attila mindezek ellenére pozitívan tekint a 
jövőbe és biztos benne, hogy jövőre már az 
NB I-ben fognak versenyezni a kertvárosi 
birkózók.

VARGA TIBOR

A KERTVÁROS SE (KSE) SPORTOLÓI ÉS MESTER-
EDZŐJÜK, FORRAY ATTILA, SZÁMÁRA NEM VOLT 
KÖNNYŰ AZ ŐSZI IDŐSZAK, A CSAPATOT TÖBB 
ÍZBEN IS SÉRÜLÉSEK TIZEDELTÉK, ÉS EZZEL NE-
HÉZ VOLT MEGBIRKÓZNIUK.

ISMÉT RÖPLABDACSAPATOK ZSI-
VAJÁTÓL VOLT HANGOS A SAS-
HALMI KÖZÖSSÉGI TEREM DE-
CEMBER 2-ÁN. A KERTVÁROSI SE ÉS 
A MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG 
KÖZÖS RENDEZÉSÉBEN MEGTAR-
TOTT SZUPERMINI TORNÁN EZÚT-
TAL IS INKÁBB A SPORTSZERŰ KÜZ-
DELEM ÉS A JÓKEDVŰ SPORTOLÁS 
ÉLMÉNYE VOLT A FONTOS. 

A Magyar Atléti-
kai Szövetség if-
jabb Tomhauser 
Istvánt válasz-
totta az év edző-
jének. A tréner-
nek ezúton is 
gratulálunk!
.........................

Lapzárta után érkezett

Helyreigazítás
Az előző számunkban megjelent,
1956 diákszemmel című cikkben

nem a második helyezést elért 
mórás diákok neve szerepelt.

A csapat tagjai
Sárossy Julianna, Smeló Gréta,

Nagy Levente voltak.
A tévedésért elnézést kérünk!
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Miközben a versenyzők labdával a kezükben futottak, karikákat he-
lyeztek el a bójákon, pókmászásban igyekeztek felülmúlni társai-
kat vagy a páros váltóban ösztönözték egymást, a kísérő szülők és 
óvónők hangosan buzdították őket.
A kicsiknek négy feladatot kellett teljesíteniük, és a négy elődöntő 
győztesei vívták a döntőt. A vándorkupát idén a Mátyásföldi Fecske-
fészek Óvoda Farkashalom utcai telephelyéről – amely egyébként 
már rendelkezik egy örökös kupával – érkezett Tücsök csoport vi-
hette haza. Az eredményhirdetés után pedig megérkezett a Miku-
lás, aki minden résztvevőnek és még az őket elkísérő testvéreiknek 
is hozott ajándékot.

PIROS CECIL

– Arról már korábban beszéltünk, hogy 
Szilágyi Áronnal és a csapat többi tagjá-
val (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szat-
mári András) nem szeretnénk, ha egy 
újabb olimpiát rendeznének meg anél-
kül, hogy a magyar kardválogatott azon 
szerepelne. Ezért elsősorban a kvalifiká-
ció a cél, lehetőleg éremesélyesként. En-
nek pedig adott esetben alá van rendelve 
az egyéni szereplés is ez alatt az időszak 
alatt. A válogatott tagjai kiemelkedő he-
lyeket foglalnak el az egyéni világrang-
listán. Ezeket szeretnénk erősíteni és 
megtartani, viszont emellett ugyanolyan 
fontos, hogy a csapat világranglistán is 
megfelelő helyet foglaljunk el, ugyanis  
2019 márciusától már az olimpiai kva-
lifikációs szezon veszi kezdetét, aminek 
az ellenfelektől elismerve szeretnénk ne-
kivágni. 

– ENNEK SZELLEMÉBEN HOGYAN 
ZAJLOTT A GYŐRI VILÁGKUPA?
– Az egyéni verseny nem úgy alakult, 
ahogy szerettük volna, de ebben közre-
játszott az is, hogy egy héttel korábban 
rendezték meg a magyar bajnokságot, 

ami a tradícióktól eltérő időpontban volt. 
Ezt a megmérettetést általában a kará-
csony előtti hétvégén szokták tartani, de 
a nemzetközi versenynaptár miatt csak 
most volt szabad időpont. Ez a többi 
fegyvernemet nem érintette különöseb-
ben, de nekünk még hátra volt a győri vi-
lágkupa és a cancuni grand prix. Éppen 
ezért Szatmári András nyolc közé jutása 
Győrben egy szép eredmény volt, és nyil-
vánvalóan a többiek is szerettek volna 
egyéniben előrébb végezni, de ez most 
sajnos nem sikerült. 

– BEFOLYÁSOLTA MINDEZ A CSAPAT-
VERSENYT?
– Természetesen jó lett volna a csapattal 
a döntőben szerepelni, de azt, hogy ez 
nem sikerült, inkább néhány külső té-
nyező befolyásolta, hiszen kiváló formá-
ban vívtak a fiúk, és nagyon együtt volt 
a válogatott. Az olaszok elleni elődöntő 
ismétlése volt az algíri versenynek, ahol 
viszonylag sima vereséget szenvedtünk. 
Most viszont végig a mérkőzést kézben 
tartva próbáltunk a döntőbe jutni, ami 
elég sokáig úgy nézett ki, hogy sikerül. 

Miután viszont az olaszok érezték, hogy 
a győzelmet vívással nem fogják tud-
ni megszerezni, a színház eszközeihez 
nyúltak. Mi ehhez már hozzá vagyunk 
szokva, viszont a zsűri a befolyásuk alá 
került, és már mindegy volt, hogy milyen 
találatokat adtak a mieink. Ez azért szo-
morú, mert hazai pályán voltunk.

– A BRONZÉRT SZINTÉN PRESZTÍZS 
CSATÁT KELLETT VÍVNI.
– Igen, az oroszoktól az Európa-baj-
nokságon kaptunk ki az elődöntőben, 
most viszont csak húsz percünk volt 
arra, hogy egy kicsit felrázzuk a fiúkat, 
és átalakítsuk a csapatot. Éppen ezért az 
addig egyébként kiváló Gémesi Csanád 
helyére Decsi Tamás állt be, úgy mint 
legutóbb Algírban Irán ellen. Amikor 
pedig már 10:6-ra vezetett az orosz csa-
pat, akkor Tomi egy fantasztikus vívás-
sal az egyéni verseny ezüstérmesét 9:4 
arányban legyőzte, ezzel új lendületet 
adva a csapatunknak, ami elegendőnek 
bizonyult ahhoz, hogy megszerezzük a 
bronzérmet.

PIROS CECIL

Bronzot ért a fairplay
EGY HAZAI RENDEZÉSŰ VERSENY MINDIG KIEMELT JE-
LENTŐSÉGGEL BÍR MINDEN SPORTÁG KÉPVISELŐI SZÁ-
MÁRA, EZÉRT EGYÉNIBEN ÉS CSAPATBAN IS JÓL SZERET-
NÉNEK TELJESÍTENI. ÍGY VOLT EZ A VÍVÓKNÁL IS, AKIK 
KÖZÜL A MAGYAR FÉRFI KARDCSAPAT BRONZÉRMET 
SZERZETT A GYŐRBEN MEGRENDEZETT VILÁGKUPÁN. A 
KAPITÁNY, DECSI ANDRÁS A TAPASZTALATOKRÓL MESÉLT 
LAPUNKNAK.

TIZEDIK ALKALOMMAL RENDEZETT MIKULÁS KUPÁT A 
BUDAPEST XVI. KERÜLETI ATLÉTIKA BARÁTOK CLUBJA A 
KERTVÁROSI ÓVODÁSOKNAK. AZ ESEMÉNYT – AMIT EZ-
ÚTTAL IS TÁMOGATOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT – A CENTE-
NÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TARTOTTÁK DECEM-
BER 4-ÉN. A MEGMÉRETTETÉSEN 16 CSAPAT VETT RÉSZT.
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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.

2018. január 13. szombat 20:00 
TÁNCKLUB A MADARAK HÁZIBULI 
ZENEKARRAL a Szentmihályi Kulturá-
lis Központban (János utca 141-153.)
Fantasztikus slágerek az ötvenes évek-
től napjainkig.
Jegyár: 1500 Ft
Jegyek a helyszínen és előzetesen is váltha-
tók a Corvin Művelődési Ház-Erzsébetli-
geti Színház jegypénztárában. Asztalfog-
lalás: 401-3060, info@kulturliget.hu

2018. január 14. vasárnap 18:00 
TAGADJ, TAGADJ, TAGADJ!
A Londonban nagy sikert aratott szín-
darab leleplezően őszinte, hátborzonga-
tó képet ad a sportvilág farkastörvényei-
ről. Mi az ára egy-egy bajnoki (olimpiai) 
címnek?
Jegyár: 2800 Ft

2018-ban is sokszínű rendezvényso-
rozattal ünnepeljük a magyar kultúra 

napját, TARTSANAK VELÜNK!

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ-
ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ

Január 18. csütörtök 19:00 
A FAJOK EREDETE
a Nézőművészeti Kft előadása
Játsszák: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, 
Thuróczy Szabolcs
"Tasnádi István műve evolúciós prob-
lémákat feszeget a csirke-lét szemszö-
géből. Leleményes jelenetek mutatják 
be az emberré válás stációit, a társas 
együttműködés, a táplálkozás alakulá-
sát." (részlet egy kritikából) 
Jegyár: 2500 Ft
2018. január 19. péntek 18:00 
A DOLGOK VALÓDI JELENTÉSE 
- Magén István képzőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Szávai Géza író
Köszöntőt mond: Kovács Péter polgár-

mester. Közreműködik: Fritz Joe jazz-
klarinét-művész. 
Megtekinthető a Corvin-, a Napfény- és a 
Kamara Galériában március 4-ig.
2018. január 19. péntek 19:30 
Jazzliget - BERKI TAMÁS 
JAZZPERFORMANCE
Közreműködik Tóth István Jr. gitár, 
Plutó Horváth József basszusgitár
Jegyár: 1500 Ft
2018. január 20. szombat 16:00 
Barangolás a költészet világában 
LUKÁCS SÁNDOR ELŐADÓI ESTJE
A kiváló művész önálló estjében saját 
verseiből, valamint a XX. századi ma-
gyar írók műveiből készített válogatását 
hallgathatja meg a közönség.
Jegyár: 2200 Ft
2018. január 20. szombat 19:00 
ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR 
Nemzetek Muzsikája - MAGYAR EST
A Junior Prima-díjas zenekar ismét ko-
molyzenei csemegét kínál a rajongóknak.
Jegyár: 1500 Ft, diák, nyugdíjas: 900 Ft
2018. január 21. vasárnap 11:00 
Veronaki: GŐGÖS GÚNÁR GEDEON
LIBABÁL
A családi konceren népszerű könyv írá-
sait a szerző unokája, Tarján Veronika 
varázsolja dallá a Veronaki zenekarral. 
Jegyár: 900 Ft, 1200 Ft
2018. január 21. vasárnap 18:00 
100 SZÓBAN A VÁROS
Páros stand-up egy város életéről. Min-
den, ami Budapest múltja, jelene, hét-
köznapjai, éjjele, nappala, fiatalsága, 
öregsége és százféle közege. Az itt élő, 
legkülönfélébb emberek szólalnak meg 
az előadókon keresztül. 
Jegyár: 2500 Ft
2018. január 22. hétfő 18:00
DOMJÁN JÓZSEF 110 
A Kossuth-díjas amerikai magyar kép-
zőművész tárlatát megnyitja: dr. Tarján 
Tamás néprajzkutató, a Magyar Képző-
művészeti Egyetem ny. tanára. 
Látogatható: március 4-ig a Harmónia 
Szalonban.
2018. január 23. kedd 19:00
TÍZ PÉLDÁZAT 
Gryllus Dániel zenéjével és Sumonyi 
Zoltán verseivel már több bibliai té-
májú lemez is megjelent, ez az ötödik 
a sorban. Most Jézus példabeszédeiből 
tízet dolgoztak fel a szerzők, az új hang-
zásvilágú zenét egy kifejezetten erre 

az alkalomra összeállított csapat adja 
elő: Gryllus Dániel, Smidéliusz Gábor,  
Becze Gábor, Huszák Zsolt  és a Louisiana 
Double (Apáti Ádám, Pintér Zsolt). A 
részvétel ingyenes, kérjük, regisztráljanak 
a recepcio@kulturliget.hu címen.
Január 18-23. között Farkas Lajos és 
Korognai Dávid izgalmas kísérletének 
lehetnek szemtanúi, akik megtekintik  
Kölcsey Ferenc Himnusz  című művé-
nek képregény adaptációját a Liget Ca-
féban.

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS 
KÖZPONT (JÁNOS UTCA 141-153.)

MESÉK NAPJA

KEDVENC MESEHŐSÖM - GYERMEK-
RAJZ PÁLYÁZAT
Beküldési határidő: 2018. január 11. 
A művekből kiállítást rendezünk, 
amelynek díjátadóval egybekötött meg-
nyitója január 20-án, szombaton 15:30-
kor a Szentmihályi Kulturális Köz-
pontban lesz. 
További részletek: kulturliget.hu
2018. január 19. péntek 10:30 
SÜSÜ ÉS BARÁTAI – ÉLETRE KELT ME-
SEHŐSÖK
Csukás István utazó kiállítása a hallha-
tatlan mesefigurákkal
A kiállítás megtekinthető: 2018. január 25-
én 17:00-ig. A belépés ingyenes.
2018. január 20. szombat 11:00 
ELTÁNCOLT CIPELLŐK 
A Gardrób Művészeti Csoport mese-
játékában a juhászlegény és a királylá-
nyok történetét mondja el klasszikus 
balett és fuvolaszó kíséretében. 
Jegyár: 1100 Ft (gyerek), 1300 Ft (felnőtt), 
4200 Ft (családi)
Január 20. 10:00-17:00-ig
Kézműves nap, KönyvVár, Jelmezgyűjtés
A foglalkozásokon a részvétel ingyenes, 
kérjük, egy kötettel járuljanak hozzá a 
könyvvár építéséhez.

Kedves Látogatóink! A Corvin Művelődési 
Ház - Erzsébetligeti Színház 

2017. december 20. és 2018. január 3. 
között zárva tart. 

2018. január 4-én 10:00-től 
visszavárjuk Önöket! 

Áldott, békés karácsonyt és kulturális 
élményekben gazdag új esztendőt kíván 
az intézmény valamennyi munkatársa!

A magyar kultúra
napja

2018. január 18-23.

rend�vénysorozat
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POFOSZ XVI. kerületi 
szervezete

Tel.: 0670/239-5264 lovag vitéz 
Palla László (Rákosi út 71.) 

Értesítünk mindenkit, hogy 
ÉVZÁRÓ ÉS ÚJÉVKÖSZÖNTŐ 
ÜNNEPI TAGGYŰLÉSÜNKET  

december 29-én, pénteken 
15 órakor tartjuk. 

Zártkörű összejövetelünkre tagtársa-
inkat, támogató és hagyományőrző 

tagjainkat várjuk. A felszólalások ez-
úttal szünetelnek, egy jókedvű, közös 
óévbúcsúztatóra jövünk össze, ahol 

annál jobban fogjuk magunkat érezni, 
minél több finomságot hoztok. Ezút-
tal a jó minőségű, üvegben szállítható 

hangulatjavítókat sem vetjük meg.

Sebők Istvánné testnevelő tanár december 5-én, életének 84. évében elhunyt. 
Búcsúztatója december 29-én 16 órakor lesz a ferencvárosi Ernő utca 30.  

alatti ravatalozóban. Kérjük, hogy kívánsága szerint csak egy szál  
virággal tisztelegjenek az urnájánál!

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

KLUBEST  –  Január 10., szerda 18.00
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház

(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület)
Téma: a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat környezetvédelmi tevékenységének 

bemutatása. Tájékoztató a Sarjú utcába tervezett, és a fővárostól a Térköz pályá-
zaton nyert támogatásból megvalósuló iskola- és óvodakertekről, tanösvényről, 

tanyaudvarról, állatsimogatóról.
Előadó: Oláh Csaba agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök.

Belépés: az egyesület tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit ado-
mányként a Közösségi Ház nagytermének igénybevételére fordítunk.

Tízparancsolat
Lehet, hogy azok közül, akik ismernek, most sokaknak csalódást 
okozok, és egyáltalán nem vagyok rá büszke, de nem vagyok 
hívő. Annak ellenére sem, hogy vallásos családból származom, 
jártam hittanra, voltam elsőáldozó, ismerem a szentmisék, is-
tentiszteletek világát, a legfontosabb imákat, a karácsony, a 
húsvét és más egyházi ünnepek bibliai hátterét, de nem volnék 
őszinte, ha azt állítanám, hogy azonosulni tudtam ezzel a gon-
dolatvilággal. Gyerekkorom óta voltak kétségeim a hit kérdése-
iben. Ugyanakkor sietve hozzáteszem, istentagadó sem voltam 
soha, hiszen, mivel tudnám bizonyítani, ha netán arra az állítás-
ra vetemednék, hogy nincs Isten. Ráadásul apai nagymamám 
életében volt egy-két olyan esemény, ami inkább arra utal, hogy 
lehet valahol valamilyen felettünk álló erő, amely, vagy aki szo-
rult helyzetekben intézi a sorsunkat, lenéz ránk, és amikor már 
mindent elveszettnek hiszünk, váratlanul dob egy mentőövet. 
Afféle jóhiszemű kétkedőként érkeztem a felnőttkor határára, 
tele kérdésekkel. Mégsem kellett sokáig vívódnom, mert meg-
hallottam a Kossuth Rádióban egy mondatot, amely örök időkre 
feleslegesé tette az addigi kételyeimet. Egy tudós ember – nevét 
akkor sem és azóta sem sikerült kiderítenem – éppen az én di-
lemmámra adott választ, amikor ezt mondta: „Mi sohasem fog-
juk tudni eldönteni, hogy van-e Isten vagy nincs, de élni csak 
úgy szabad, mintha lenne”. 

Nagyon eltalált ez a mondat, és könnyen magamévá tettem a 
benne rejlő filozófiát. Nem kellett különösebben változtatni ad-
digi életvitelemen, hiszen családom is így élt, de valahogy ilyen 
tömör fogalmazásban mégis úgy hatott rám, mint amikor egy 
szélben imbolygó növény mellé levernek egy karót. Az azóta el-
telt több mint negyven év alatt összegyűlt tapasztalataim alapján 
elmondhatom, nekem bevált. Immár ősz fejjel úgy gondolom, 
nincsenek ellenségeim, nem csaptam be senkit, nem vettem el a 
másét, a végsőkig gondoztam rászoruló szeretteimet, és most a 
saját utam végéhez közeledve azon kapom magam, hogy temp-
lomba nem járó, de a vallást, a vallásos embereket, és az európai 
keresztény kultúrát tisztelő emberként mégis úgy éltem, ahogy 

az a Tízparancsolatban le van 
írva. Persze ez nyilván egy ki-
csit alkati kérdés is, bizonyá-
ra vannak, akik most meg-
mosolyognak, lesajnálnak 
ezért. Azokra gondolok, akik 
attól érzik erősnek magukat, 
hogy lépten-nyomon jól beolvasnak valakinek, mások rovására 
boldogulnak, konfliktusok övezik az életüket családjukban és 
munkahelyükön egyaránt, és azt hiszik, ha ők mondják ki az 
utolsó szót, akkor igazuk is van. Valószínűleg sikeresebbek is, 
mint a magamfajta, kevésbé törtető típus. Most, néhány nappal 
az év legnagyobb ünnepe előtt mégis arra hívok mindenkit, gon-
doljuk át együtt a fent idézett mondat üzenetét: „…élni csak úgy 
szabad, mintha lenne”. Mert nem gondolom, hogy olyan nagy 
lemondással járna, ha egy kicsit kevesebbet használnánk azo-
kat a trágár töltelékszavakat, (2. parancsolat), jobban figyelnénk 
idősödő szüleinkre (4. parancsolat), nem volna bennünk olykor 
gyilkos indulat – akár csak a szavak szintjén is – (5. parancso-
lat), nem vennénk el a másét (7. és 9. parancsolat), vagy nem 
lennénk irigyek, és kapzsik (10. parancsolat). Akinek az önmeg-
valósítás és a személyiségi jogok világában sérti kényes önér-
zetét a „parancsolat” szó, a fenti gondolatokat tekintse javaslat-
nak, ajánlásnak, tanácsnak! Amikor meggyújtjuk a gyertyát és 
szikrázik a csillagszóró, ne az legyen a fő problémánk, hogy Ő 
van-e vagy nincs, hanem gondoljunk erre az okos mondatra: 
„Mi sohasem fogjuk tudni eldönteni, …de élni csak úgy szabad, 
mintha lenne”. Már csak azért is, mert Európában a vallás eddig 
sohasem csak hitet, hanem kultúrát, kulturáltságot jelentett. Ez 
a szemlélet közös nevező lehet hívők és nem hívők között, kulcs 
egy békésebb, embertársaink iránt megengedőbb világhoz. Így 
talán még meghittebb lenne a szeretet ünnepe is.

Ezzel a gondolatfüzérrel kívánok áldott, békés, lelkiekben gaz-
dag karácsonyt mindenkinek!    

MÉSZÁROS TIBOR
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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

Gyógypedikűrös, pedikűrt, manikürt 
vállal, reális árakon.  Csak házhoz me-
gyek akár hétvégén is.70-518-0720

Zuglói régiségbolt magas áron vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, porcelán tárgyakat, ezüst tár-
gyakat, órákat-karórákat, aranyórát, zsebórát, 
kitüntetéseket, rég pénzeket, papír pénzt is, bo-
rostyán nyakláncot, hagyatékot stb.  Bp. XVI.ker 
Thököly út 114/b. 70-425-5669

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, precíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-938-9713

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 
Falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
FÁBIÁN ISTVÁN 
20-317-0843

Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, társalgá-
si gyakorlatot, nyelvtani rendszerezést vállalok a 
XVI. kerületben. Céges és Skype-os online nyelv-
tanítás is lehetséges! Hívjon bátran a 06-20-320-
3001-es számon!

VEGYES
Alig használt 3 funkciós babakocsi teljes 
felszereltséggel eladó. 30-921-8393

Használt Lincoln Favorit Ellipszis tréner 
12E Ft-ért eladó. 70-772-3332

Régóta nem használt mázsa eladó. Ár 
megegyezés szerint. 70-772-3332

60 l-es lemezhordó félig fűtőolajjal 500 
Ft-ért elvihető. 407-6210

4 éves fekete Ford Mondeo 2.0 TDCI ren-
geteg extrával, friss műszakival 3,3M Ft-
ért eladó. 70-248-7579

Kártyatartós iPhone 7 tok 5E Ft. 70-248-
7579

Egyszer sem hordott 62-68-as Lupilu téli 
overall 2,8 E Ft, Twin Turbo autóverseny 
pálya 4E Ft, fürdető kád védő betéttel 2,5 E 
Ft-ért eladó. 70-248-7579

120x160-as ágymatrac, mágneslepedő, 
női-férfi irha bunda és műszőrme bun-
da, TV asztal, távirányítós autók eladók. 
4039223

Újszerű, 4 éves Indesit WILT 1051 mo-
sógép 35E Ft, Chicco mózes átfordítható 
babakocsi 18E Ft-ért eladó. 20-918-7317; 
403-4606

Magnater ágybetét és Magnapress XM 
családi mágnes készülék olcsón eladó. 20-
951-0591
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Víz, fűtésszerelés azonnal. 
Lakatosmunkák, lakásfelújí-
tás A-Z-ig. 30-479-2776

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven felü-
li személlyel havi fix öszegű 
fizetéssel. 30-941-4533

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

MEGNYITOTTUNK A XIV. KERÜLET THÖKÖLY ÚT 
100/B-ben. HUNGÁRIA GALÉRIA ANTIKVITÁS vásárol 
festményeket, antik bútorokat, asztali-, fali-, zseb-,és karórá-
kat, Herendi, Zsolnay, Meisseni..stb., porcelánokat. Kovács 
Margit-, Hummel-, Gorka kerámiákat, bronz és ezüst tár-
gyakat 100-600 Ft/gr, háború előtti katonai kitüntetéseket, 
levelezőlapokat, képeslapokat, hagyatékokat, borostyán és 
korall ékszereket 10E-től akár 300E forintig. Tört arany 6E 
forinttól, fazonarany 22E forintig. Értékbecslés és kiszállás 
díjtalan! A Hungária körúttól 1 percre. 20-358-8217
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