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Tisztelet a hősöknek
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Katonai
tiszteletadás mellett adták
át a régi rákosszentmihályi temetőben
nyugvó első és második világháborús hősök felújított sírjait.

Tájékoztató
fűtési
támogatásról
A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról
szóló 1/2015. (II. 23.) rendelete értelmében

a NYUGDÍJASOK és NAGYCSALÁDOSOK fűtési költségeihez való
hozzájárulásként FŰTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ.
Fűtési támogatást minden év október 1. és november 15. között lehet igényelni.
A támogatás jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányosabb esetben sem
haladhatja meg a 76 950 forint összeghatárt. A fűtési támogatás összege december, január,
február, március hónapokra havi 4000 forint. A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.
Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Igazgatási és
Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Szociális Irodán vehető át, illetve letölthető a hivatal
honlapjáról (www.bp16.hu).
A kérelmet november 15-ig a Szociális Irodán lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.
A támogatással kapcsolatban részletes információk a 4011-424-es, a 4011-428-as,
a 4011-429-es, a 4011-568-as, illetve a 4011-682-es telefonszámokon kérhetők.

Tisztelet a
Folytatás a címlapról

Az ünnepségen Kovács Péter polgármester köszöntője után Németh
Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes mondott beszédet.

ŐSZI LOMB- ÉS
NYESEDÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
A XVI. Kerületi Önkormányzat
idén is megszervezi az őszi lomb és nyesedék
begyűjtését. A kihelyezett
zsákok elszállítását a Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet munkatársai
végzik, aminek üteme függ az időjárástól és a
kihelyezett mennyiségtől is.

Utolsó kihelyezés időpontja: december 10., hétfő
A begyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében az alábbiak
betartásához kérjük a tisztelt lakók együttműködését:
• csak és kizárólag az akció időtartama alatt helyezzék ki a zöldhulladékot (az akció időtartamán kívüli közterületi kihelyezés 50 000 forintos bírságot von maga után)
• a zsákokba kizárólag kerti zöldhulladékot tegyenek (például: lomb, fa- és
bokornyesedék, gyom, nyírt fű)
• a vastagabb faágakat legfeljebb egy méteresre darabolva, összekötve helyezzék ki
• a zsákokat minden esetben kössék be
• fontos: a zsákok és a kötegelt faágak mérete és súlya egy ember által mozgatható nagyságú legyen!
Az őszi lombgyűjtési akcióval kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat az info@
bp16.hu e-mail címen, illetve a 06-80/200-938-as, ingyenesen hívható zöldszámon fogadjuk. Bővebb információ a www.keruletgazda.hu honlapon található.

A zökkenőmentes akció lebonyolításához, a tiszta Kertváros érdekében
köszönjük az együttműködésüket és türelmüket!
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A kormány 2016. október 13-án rendeletet tett közzé arról, hogy a Magyarország
területén található első világháborús katonasírokat rendbe kell hozni. Ehhez 2
milliárd forint költségvetési forrást biztosított. A megvalósítás érdekében a temetőket fenntartó önkormányzatok és
egyházak számára pályázatot írtak ki.
Kertvárosunk önkormányzata sikeresen
pályázott és így a sírok felújításához 2
millió 100 ezer forinthoz jutott.
A rákosszentmihályi temetőt 1905-ben
nyitották meg és 1950-ig ide temették
az elhunyt szentmihályiakat. Amikor a
XVI. kerület létrejött, és az öt elődtelepülést a fővároshoz csatolták, a helyi temetőkbe már nem lehetett temetkezni.
Ez a tiltás a kis temetők fokozatos pusztulását eredményezte.
A rákosszentmihályi temető elvadult
növényzete 36 hadisírt rejtett. A fölösleges növényzet kiirtását a Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet végezte, a munká-

hősöknek
ból azonban kivette a részét egy helyi civil szervezet is. A 36 sírból 30
a temető központi részén helyezkedik el, a további hat pedig a sírkert
különböző pontjain. A katonasírok
közül 24-ben nyugszanak az első
világháború áldozatai. A pályázat

beadásakor három nyughely még
ismeretlen volt, ezért kerületünk
21 sírnak a felújítására pályázott.
A fennmaradt 3 síremlék a terület
megtisztításakor vált láthatóvá, de
a pályázathoz ekkor már nem lehetett hozzácsatolni. Közülük kettő
csak egy alapos tisztításra, a harmadik azonban felújításra szorult.
Ezt az Önkormányzat saját forrásból oldotta meg. Ugyancsak saját
forrásból történt meg a temetőben

található 12 második világháborús
sírhely rekonstruálása is.
Kovács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, a háborúban elesettek
síremlékeinek megszépítése egy
összefogás eredménye, amelyben a
Honvédelmi Minisztérium, az XVI.
kerületi önkormányzat és a kerület
lelkes önkéntesei egyesítették erőiket a közös cél érdekében. Majd
Jegercsik Csaba színművész idézte
fel egy a Gyimesi-szoros előterében
a fronton eltöltött, srapneltűz által
szétszabdalt karácsonyi szentmise
emlékét, a tábori lelkész, dr. Kapuvári Vargyas Tivadar leírása alapján. Németh Szilárd parlamenti államtitkár beszédében azt emelte ki,
hogy nem elég, ha a felújított sírok
az elhunyt hősökre emlékeztetnek,
arra is fel kell hívniuk a figyelmet,
hogy a béke milyen törékeny, milyen könnyen összeomlik, és a háború milyen mérhetetlen anyagi
és lelki pusztításokkal jár. A ma
emberének feladata, hogy minden
erejével, ha kell, katonai erővel is
megakadályozzon egy újabb háborút. Ezután Varga Laura népi
énekes egy bukovinai székely dalt
adott elő, végül pedig a felújított
sírok megáldása, megszentelése,
és az emlékmű megkoszorúzása
következett. Az ünnepség végeztével a megjelentek végigsétáltak
a sírok között, és egymás után
gyúltak a mécsesek a kőkeresztek
tövében. Volt olyan sír, amelyiknél
az elhunyt
hozzátartozói álltak. És
olyan is volt,
amelyen
a
szívszorító
felirat arról
tanúskodott,
hogy aki a
sírkő
alatt
nyugszik,
mindössze
24 évet élt…

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Megbízott felelős kiadó, főszerkesztő:
Mészáros Tibor
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:
tibifoto@t-online.hu Telefon: 407-1732 (üzenetrözgítős)
Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.

Kedves

Olvasó!

Az elmúlt hetekben a kegyelet és a megemlékezések időszakát éltük. Ám az Idő végtelen folyama
megállíthatatlanul hömpölyög tovább. A gyertyák,
mécsesek leégtek, a könnyek felszáradtak, és itt
maradt nekünk az ősz. A mostani azonban kissé
tavasziasra sikerült, így kevésbé hajlamos a rosszkedv előidézésére is, mint máskor. Barátom
szerint a fák ilyenkor olyanok, mint a rosszerkölcsű hölgyek: minden héten más színű ruhában parádéznak, aztán egyszercsak levetkőznek.
Nem tudom, az az ősz milyen lehetett, amelyik
beszökött Párizsba, és találkozott Ady Endrével,
de gyanítom, nem volt ilyen vidám, mint a miénk,
mert a költőóriás nagyon szomorú lett tőle. Persze ő halmozta azokat az okokat, amitől rosszkedvű lehet az ember. Mi azonban ne tegyük ezt. Ha
egy kicsit messzebbre tekintünk, a távolban már
a karácsonyfák is feltűnnek, a hölgyek gondolataiban pedig a báli ruhák álomképe, az urakéban
a hozzájuk szükséges vastag pénztárca rémképe
motoszkál. Ezek mindenképpen örömforrások, az
ősz, majd a közelgő tél örömei – feltéve, hogy nem
gondolunk arra a fránya pénztárcára. Ha lelkiismeretesen megemlékeztünk azokról a szeretteinkről,
akik már nem lehetnek velünk, megengedhetünk
magunknak egy kis jókedvet. Ők se várnák el tőlünk, hogy egyfolytában szomorkodjunk. Ha majd
eljön a nagy bevásárlások ideje, nevessünk egy
jót azokon, akik 7-8 szatyorral vonszolják magukat hazafelé a plázákból. Aztán veselkedjünk neki,
ragadjuk meg a saját 7-8 szatyrunk fülét, és induljunk mi is. Csak egy a fontos, hogy mosolyogva.
Mert ahogy zordabbra fordul az ősz, újra elkezdjük várni a tavaszt. Ám az még olyan soká érkezik,
hogy addig nem lehetünk egyfolytába komolyak.
Vidám novembert mindenkinek!
MÉSZÁROS TIBOR

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

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.

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza.
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely
hiányában – kihagyására.

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy
hirdet16@gmail.com

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.

Az Önkormányzat lapja
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Cégek hazai pályán
Az ősszel szokásos Kamarai Napok alkalmából
elnökségi ülést tartott a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara XVI. kerületi szervezete, amelyre meghívták Kovács Péter polgármestert is. Az
elnökségi ülésen a Kamara képviseletében dr.
Bauer Ferenc, a BKIK főtitkárának helyettese, Gergely Gábor, a BKIK Szenior Nyugdíjas Szövetkezet
igazgatótanácsának tagja és Drimál István, a felügyelőbizottság tagja vett részt.
Dr. Bauer Ferenc jogász augusztus óta a BKIK egyik főtitkárhelyettese. Elmondta, hogy feladata a Kamara jogszerű működésének biztosítása, és a korábbi, meglehetősen zavaros, de
már lezárt időszakból áthúzódó ügyek befejezése. Beszámolt
arról, hogy jelenleg egy új szemlélet meghonosítása zajlik a
Kamarában, amelynek eredményeképpen a BKIK a korábbinál
sokkal szolgáltatóbb jellegű, a vállalkozókat hatékonyabban támogató intézmény lesz. Számtalan új ötlet vár megvalósításra,
amelyek közül talán a legfontosabb egy vállalkozói hitelrendszer kidolgozása és egy vállalkozói biztosítási háló kifejlesztése. Hasonlóan fontos, minden nyugdíjast érintő újdonság
a Szenior Nyugdíjas Szövetkezet megalakulása. Ennek részleteiről Gergely Gábor beszélt. Elmondta, hogy ennek az új
jogi formának a célja, hogy a még munkaképes, nagy tapasztalattal rendelkező nyugdíjasok alkalmazásával enyhítsenek a
munkaerőhiányon. Ez az új lehetőség a munkavállalónak és a
munkáltatónak is jelentős kedvezményeket biztosít. A munkavállaló mindössze 15 százalék jövedelemadót köteles fizetni, és
mentesül minden más járulék – egészségbiztosítási-, nyugdíj-,
és egyéb járulékok – befizetése alól. A munkáltatónak szintén
olcsóbb a szövetkezetekbe tömörült nyugdíjasok foglalkoztatása, mert például egy 150 ezer forintos bruttó bér mellett a
normál munkavállaló a munkaadójának a kifizetett nettó bér
181 százalékába kerül, míg a nyugdíjas-szövetkezeti tagok esetében ez csak 117 százalék. A különbség 64 százalék.
Ezután egy korábbi elnökségi ülésen felmerült kérdések
megválaszolására kérték fel Kovács Pétert. A polgármester a
kérdésekre válaszolva elmondta, hogy kerületi vállalkozók
nagyon jó eséllyel indulnak a kivitelezési pályázatokon, szíve-

sen adnak megbízást helyi cégeknek, mert jobban szem előtt
vannak, és remélni lehet, hogy „hazai pályán” jobban átérzik
a súlyát a minőség fontosságának. Tájékoztatott arról is, hogy
az erős lakossági igénynek eleget téve néhány év alatt a családi
házas övezetbe nem illő – zajos, levegőszennyező, parkolási
gondokat okozó, leginkább autószerelő vállalkozásokat fokozatosan megszűntetik, és olyan telephelyre irányítják, ahol nem
zavarják a lakosságot. Erre például kitűnően alkalmas lenne
az Ikarus gyár területe, azonban ennek a sorsa még nem dőlt
el. A tulajdonos milliárdos tartozást halmozott fel az Önkormányzattal szemben, ami felcsillantja a reményt, hogy megoldás szülessen a gyár területének megvételére. Gyors megoldás
azonban nem várható, mert a tulajdonos az együttműködés
legkisebb jelét sem mutatja. Szóba került még az is, hogy a
kerítéstől kerítésig leburkolt telkek időszaka lezárult. Néhány
éven belül 80 négyzetméterenként egy fának minden ingatlanon lennie kell. Kérdés érkezett a 2019-es kerületfejlesztési
tervekre vonatkozóan is. Kovács Péter beszámolt a Jókai úti
szakrendelő felújításával kapcsolatos teendőkről, a további
útépítésekről, a Cinkotai Egészségház munkálatairól, a folytatódó iskola és óvodarekonstrukciókról, valamint a bölcsődei
férőhelyek bővítéséről. Javaslat érkezett továbbá arra, hogy a
XVI. Kerületi BKIK által megbízhatónak ítélt vállalkozók névsora kerüljön fel az önkormányzat honlapjára, amelyet a polgármester támogatásáról biztosított.
A kamara XVI. kerületi vezetése bizakodóan néz a szervezeten belüli megújulásra, és azzal a reménnyel vág neki a 2019es évnek, hogy a jövőben valóban egy szolgáltató jellegű, a vállalkozókat hatékonyan segítő intézménnyé alakulnak át.

Helyreigazítás
A Kerületi újság 2018. október 25-i
számának 10. oldalán tévesen jelent
meg a Tóth Ilonka szobornál tartott
megemlékezés szervezőjének a neve.
Nem az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége (ÁPÉK), hanem az Árpádföldi
Közösségi Egyesület, (ÁKE) szervezte
a műsort.
A tévedésért az érintettektől elnézést
kérünk.
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Támogatják a tehetséges diákokat
Október 30-án hirdették ki az Erzsébetligeti Színházban A kerület tehetséges tanulóinak támogatása
elnevezésű pályázaton eredményesen szereplők névsorát. A 2018/19-es tanévben 105 kertvárosi diák
számlájára érkezik havonta a támogatás 10 hónapon keresztül.
Az oklevelek átadását egy rövid műsor előzte meg, amelyben
Dobra Bernadette egy musical betétdalt énekelt, Zelenyánszky Lőrinc kezdetben egy, majd egyszerre két furulyán játszott,
Barki Zsófia Réka pedig három Galga-menti népdalt énekelt.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő öt különdíjat ajánlott
fel olyan tanulóknak, akik a pályázók közül több, egymástól
független területen is kiemelkedő eredményeket értek el. Az
utalványokat Imeli Virág Imola, Balogh Imola Réka, Jánni Petra, Barna Zsombor István és Zéman Péter István vehette át.
Miután a különdíjak gazdára találtak, Kovács Péter polgármester, Szász József alpolgármester, Ács Anikó önkormányzati képviselő és Horváth Ádám az Oktatási Bizottság tagja nyújtotta át a 105 diáknak a sikeres szereplést igazoló oklevelet,
akik a következők voltak:
Bácskay Csenge Mária, Balogh Imola Réka, Barabás Bence Milán, Barki Dóra Valentina, Barki Zsófia Réka, Barna Zsombor
István, Becker Dóra, Becker Kata, Béke Flóra, Berkes Júlia, Boér
Panna Rita, Bozzai Balázs, Bruzsa Lili, Csige Bence Gergő, Dajka Lili, Dobra Bernadette, Eggenhofer Liza, Farkas Barnabás
Ábel, Farkas Patrik, Forgács Bernát, Forgács Janka, Forgács Jonatán, Forsthoffer Réka Flóra, Frizzi Borbála, Gábriel Eszter, Gábriel Tamás, Göndör Jakab, Hargitai Levente Bálint, Hargitai Petra Zsófia, Hegyi Péter, Hegyi Tamás, Hortobágyi Eszter, Hudák
Fanni Vivien, Jánni Petra, Karna Rebeka, Kelemen Ádám, Kele-

XVI. Kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt
JOGI TANÁCSADÁS
November 14. és 28.,
szerda 10.00-12.00 óráig

A tanácsadás ingyenes.
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges
a 06-70 / 933 8705-ös telefonszámon
illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu
email címen.

men Dániel, Kelemen Márton, Kertész Domokos Bodó, Klenovszki
Dániel Tamás, Kóczián Lilla, Koltányi Nóra, Kosztolni Szabina,
Kovács Boldizsár, Kovács Fruzsina Petra, Kovács Gábor Etele, Kovács Kinga, Krstulovic Alex, Krstulovic Vladimir, Ladányi Levente, Lajkó Petra, Lakatos Valter Kornél, Lévay Jella Elánia, Mádai
Márk Milán, Magyar Flóra Hanna, Maior Eszter, Majer Hanna
Kata, Martin Berta, Martin Eszter, Mayer Viktor, Megyeri Bendegúz Kolos, Megyeri Bodza Zsuzsanna, Mészáros Jázmin, Molnár Csaba Levente, Molnár Csongor Sebestyén, Molnár Martin
Lénárd, Molnár Tamara Kinga, Nagy Emília, Nagy Lora Szonja,
Nagy Noémi, Pap Virág, Pap Zsombor, Pataki Patrik, Peresztegi
Hanna Dorina, Pesti Bianka Anna, Pinczés Bálint, Pongor Petra, Radics Márk, Rein Péter László, Rényi Petra Dorka, Rozmán
Bence, Sajósi Benedek, Sajósi Márton, Seres Dániel, Sieferer Robin Stefan, Simon Petra Anna, Sudár Luca Édua, Szabó Ákos,
Szabó Eszter Vilma, Szabó Johanna Beáta, Szanyi-Feri Csaba,
Szatmári Zsófi Sára, Szegedi Csongor, Szekér Gréta, Szekér Jácinta, Szekeres Dávid, Táborszki Bálint, Tóth Emese, Tóth Máté
Roland, Tóth Zsombor Zoltán, Turi Botond László, Turi Vivien
Ágnes, Zahorecz Réka Viktória, Zelenyánszky Lőrinc és Zéman
Péter István.
A nyertesek nem csak a jó szereplésnek örülhettek, hanem
annak is, hogy a Színház aulájában egy kis meglepetésvendégség várta őket sok édességgel, pogácsával és üdítővel.

MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI HADSEREG BUDAPESTI BEVONULÁSÁRÓL
annak 99. évfordulóján, a Nagy Háború centenáriumához kapcsolódóan.

A Déli Harangszó Baráti Kör és a Vitézi Rend szeretettel meghívja
Önt és családját Horthy Miklós admirális, fővezér és kormányzó
EMLÉKTÁBLÁJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSÁRA
2018. november 16-án, péntek délután 17:30 órakor,
a Krisztina Szálloda elé. (Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok)
A tábla előtt emlékezik, majd a koszorúzás után történelmi előadást tart
a szálloda dísztermében Dr. Onyestyák György Hős honvédeink helytállása a Nagy
Háborúban címmel. Hiszünk Magyarország feltámadásában!

Az Önkormányzat lapja
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Párbeszéd szívtől szívig
A Család éve alkalmából Börönte Márta lelkész
vezetésével országos konferenciát rendezett a
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközségben működő Csillaggyertyafény Alapítvány az önkormányzat házasságkötő termében. A rendezvény védnöke Kovács Péter polgármester volt.
A konferencia témáit jól összefoglalta a
rendezvény alcíme: A nő szíve a családban és a társadalomban… nem csak nőknek. Az előadásokkal a gyengédség erejére, a kedvesség áldására és a szépség
varázsára kívánták ráirányítani a figyelmet. Pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, egészségügyi szakembereknek,
lelkészeknek, mentálhigiénés szakembereknek, pszichológusoknak, szociális
munkásoknak, rendőröknek, természetgyógyászoknak és gyakorló szülőknek
szerettek volna módszereket bemutatni
mindennapi problémáik megoldásához.
Ennek érdekében igen gazdag, sokszereplős programot állított össze Börönte
Márta, aki maga is mentálhigiénés szakember, a lelki élet kitűnő ismerője.
Kovács Péter polgármester köszöntő
szavai után Bereczky Szilvia, a Szegedi Nemzeti Színház előadóművésze
dalban is köszöntötte a megjelenteket.
Majd Schäffer Erzsébet Prima Primissima díjas újságíró, publicista mondta el
részben saját tapasztalatain alapuló gon-

dolatait a nők családban és párkapcsolatban betöltött szerepéről Mi nők, a röptetők címmel. Szünet után a Meglepetés
Színház improvizációkat mutatott be a
közönség által felvázolt élethelyzetekre.
Ezután csoportos műhelymunka közben
keresték a megoldásokat a lélek bajainak
megoldására, az élet által előidézett feszültségek leküzdésére. A csoportokat tapasztalt szakemberek vezették: dr. Varga
Gyöngyi evangélikus lelkész, Balogh Éva
evangélikus lelkész, mentálhigiénés szakember, Nagy
Irma humán tanácsadó,
terapeuta,
Blatniczkyné Hammersberg
Ganczstuckh
Júlia
evangélikus lelkész,
drámapedagógus,
Takács Ottília természetgyógyász, Cserkúthy
Balázs coach, valamint Bankóczy Péter evangélikus lelkész,
mentálhigiénés szakember. A műhelymunkát egy gyászolóknak készült, jel-

Az emlékezés hídja

Ismét létrejött az emlékezés hídja Budapest Főváros
II. és XVI. kerülete között, amikor november 4-én 16
órakor a két kerület egyidőben emlékezett két fiatal
1956-os mártírjára, a II. kerületiek Mansfeld Péterre, a
XVI. kerületiek pedig Tóth Ilonára.
Mansfeld Péter szobránál Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, dr. Láng Zsolt polgármester és a XVI.
kerület képviseletében Szatmáry László, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány alelnöke, önkormányzati képviselő vett
részt a megemlékezésen.
Tóth Ilona szobránál Kovács Péter polgármester idézte fel a
kommunizmus embertelenségeit, hazugságra épülő államrendszerét és az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak szenvedéseit. Felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy
ma is vannak olyan törekvések, amelyek a hazugságot akarják
igazságként beállítani. Ezért a mi dolgunk, hogy soha többet
ne engedjük meg, hogy a kommunizmus, vagy ahhoz hasonló
rendszer legyen Magyarországon. Majd a jelenlévők mécsese-
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tolmács közreműködésével rögzített
rövidfilm követte Veled vagyok, fogom a
kezed címmel, amelynek jelentőségéről
Kovács Imre baptista lelkipásztor beszélt. A következő kisfilm pedig
a Dobó Bobó négygenerációs
önismereti társasjátékot
mutatta be.
A konferencia úti áldással, valamint Börönte Márta és Tagai Péter
zárszavával ért véget.
Az alapítvány 10 éves tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal, akik bizonyára
sok hasznos ismerettel gazdagodva
távoztak az V. Országos Szakmai Konferenciáról.

ket gyújtottak a két vértanú emlékére, amelyeket Tóth Ilona
emlékművének talapzatán helyeztek el. Ezután a megjelentek
átvonultak a Tóth Ilona Emlékházba, megkoszorúzták a hősök
emléktábláját, és bevonultak a Tóth Ilona Oktatási Központba,
ahol Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
elnöke, országgyűlési képviselő, Hollik István, a Fidesz-KDNP
frakciószövetség szóvivője és a II. kerületi KDNP elnökségi
tagja, Horváth Zsuzsanna mondta el emlékező beszédét. Az
ünnepséget dr. Kratofil Ottóné szavalatai és Varga Laura népi
énekes autentikus népdalai színesítették.

Polgárportré: Ficsor Mihály

A világ egyik legaktívabb nyugdíjasa
Vannak olyan honfitársaink, akiken nem fog az idő, és életkorukból
akár 10 évet is letagadhatnak. Olyannal azonban, aki minden vasárnap nála 15-20 évvel fiatalabbak között kergeti a labdát, és nem
csak tiszteletből tűrik meg a csapatban, eddig még csak eggyel találkoztam. Október 7-én az Ikarus Atlétikai Centrum műfüves pályáján a 80. születésnapját ünneplő Ficsor Mihállyal.
– KICSODA ÖN, KEDVES FICSOR MIHÁLY?
– A kevésbé komoly válaszom erre az,
hogy a világ egyik legaktívabb nyugdíjasa
vagyok. Ha komolyabban kell megfogalmaznom, akkor azt mondom, hogy egy
hevesi parasztcsalád sarja, akinek kulákká nyilvánították az édesapját, de én
ennek ellenére családom elsőgenerációs
értelmiségije lettem.
– HOL VÉGEZTE TANULMÁNYAIT?
– A Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Karán, majd az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Jogtudományi Karán
szedegettem össze azokat az ismereteket, amelyek egy jogi pályához szükségesek. Kezdőként a Pesti Központi Kerületi
Bíróságon voltam fogalmazó, majd 1966
és 1969 között bíró. Ezután az Igazságügyi Minisztérium törvény-előkészítési
főosztályának főelőadói pozícióját töltöttem be. Aztán a Szerzői Jogvédő Hivatal
élére kellett egy olyan jogász, aki beszél
idegen nyelveket. Angolul felsőfokon,
oroszul középfokon beszéltem, így két
év betanulás után az intézmény elnöke lettem. Éppen akkor, amikor a 80as évek közepén egy erős nyitás történt
a Nyugat felé. Aztán 10 évre
ottragadtam.
– MI VOLT A JÓ EBBEN A
MUNKÁBAN?
– Nagyon komoly és érdekes
ügyekkel foglalkozhattam. Közülük a legbüszkébb arra vagyok, hogy véget vetettem a
Bartók-perrel kapcsolatos huzavonának, amelyet egy magyar és egy amerikai jogász próbált a lehető legtovább elhúzni,
mert ez mindkettőjüknek sok
pénzt jelentett. Én elrontottam a játékukat, lezártuk a pert, mégpedig kedvező
ítélettel, ami lehetővé tette, hogy Bartók
Béla hamvait hazahozzuk az Amerikai
Egyesült Államokból. A Szerzői Jogvédő

Hivatal után 11 évig külföldön dolgoztam
a Szellemi Tulajdon Világszervezet szerzői jogi főigazgatójának helyetteseként.
Ez az Egyesült Nemzetek Szervezetének
egy szakosított intézménye. Ebből adódik, hogy ilyen aktív nyugdíjas lettem,
ekkor alakultak ki nemzetközi kapcsolataim, megismerte a szakma a nevemet,
és elismerték a munkámat. Amíg kint
voltam, abban az időszakban fogadtuk el
az internettel kapcsolatos szerződéseket,
amelyek hozzáigazították a szerzői jogot
az internet kihívásaihoz. Az internetes
szerzői jog alapjait fektettük le akkor.
Ezzel kapcsolatban azonban ma is rengeteg a feladat.
–ÖN A SZERZŐI JOG TERÜLETÉN VALÓBAN NEMZETKÖZI SZAKTEKINTÉLY.
MOST 80 ÉVESEN MI A FELADATA?
– Most független szakértőként járom a
világot. Ez 25-30 külföldi utat jelent egy
évben. Mellette három szakkönyvet is
írok, úgyhogy nem unatkozom.
– HOGYAN VÁLT SZENVEDÉLYÉVÉ A
FOCI?
– Édesapám – mint említettem – felkerült a kuláklistára, ezért mindenünket

elvették. Ezért 1952 decemberében följöttünk Pestre, a jobb megélhetés reményében. Majd öt év pincelakás után
a mátyásföldi Baross Gábor utcába költöztünk, ahol ma is élek. A kert végében

édesapám elkerített egy kis területet, és
ott ádáz focicsatákat vívtunk. Innentől
kezdve a labdarúgás része volt az életemnek. Aztán az Ikarus sporttelep területén próbálkoztunk betonpályán. Majd
kipróbáltuk a Centenáriumi lakótelepi
focipályát és a Sasvár-pályát is. Végül
1999 óta már folyamatosan az Ikarus
pályán rúgjuk a labdát.
– KIK ALKOTJÁK A CSAPATOT?
– Egy nagyon vidám baráti társaság alakult ki, akiket a labda pattogásának hangja tart össze. Elszántak vagyunk, mert
minden vasárnap 10:30-tól 12:15-ig játszunk, és nem csak napsütésben. Nincs
pardon, ha esik, ha havazik, ha kánikula
van, vagy mínusz 10 fok, mi akkor is ott
vagyunk a pályán. Most már
gyakran az unokáim is csatlakoznak hozzánk. Legros�szabb esetben két nyolcfős
csapatot mindig ki tudunk
állítani, de van úgy, hogy
12-12 elszánt labdazsonglőr
kergeti a labdát. Az 1985ös gárdából Juhász Zsolt és
Jelinek Lajos barátom most
is itt van. A meccsek után
még leülünk egy kicsit beszélgetni, sörözgetni, mindenki szokott hozni valami
süteményt, rágcsálni valót,
és mindig nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy ezt nem lehet abbahagyni.
Ahogy a sláger mondja: „…ezt egy életen
át kell játszani.”
Az Önkormányzat lapja
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Kovács Péter polgármester köszöntötte IGNÁCZ
IMRÉT, aki 95. születésnapját ünnepelte.
Imre bácsi Zagyvarékason született. 15 éves koráig élt szülőhelyén, majd fölköltözött a fővárosba
munkát keresni. Kezdetben bármit elvállalt, amivel
egy kis pénzt lehetett keresni. Volt labdaszedő, kifutófiú, építőipari segédmunkás, tüzérségi lövegszerelő a csepeli Weiss Manfréd Rt.-nél majd kitanulta az esztergályos szakmát és 24 évig dolgozott
a HÉV cinkotai járműtelepén. 56 éves korára azonban egészsége megromlott, ezért leszázalékolták és
nyugdíjba vonult.
1949-ben megnősült. Feleségével 59 évig élt boldog házasságban, a gyermekáldás azonban elkerülte őket. Párja sajnos már nem lehet mellette, mert 10 évvel
ezelőtt elhunyt. Mai lakhelyére 1958-ban költöztek. A házhoz
nagy kert tartozik, amelynek régebben minden négyzetméte-

rét gyümölcsfák és szőlőtőkék foglalták el.
Így volt ez a nyaralójuk kertjében is, és a
két „termőterület” annyi terményt adott,
hogy rendszeresen árultak a piacon.
Imre bácsi sokszor gondol erre az aktív
időszakra, mert ma már a kerthez bizony
nincs elég ereje. A Területi Szociális Szolgálat tíz éve kíséri figyelemmel őt, azóta
rendszeresen látogatják és segítenek, ha
bármire szüksége van.
Jelenleg kissé unalmasnak találja napjait,
mert nem szereti a most divatos tévéműsorokat, inkább rádiót hallgat. Ennek ellenére
megőrizte jókedvét, és számos vidám történettel szórakoztatta a polgármestert, amelyeken ő is jókat derült. Kívánjuk, maradjon így továbbra is, Isten éltesse őt még
nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester adta át
a miniszterelnök születésnapi jókívánságait LUKÁCS KÁLMÁNNAK, aki októberben betöltötte
90. életévét.
A tanár úr a Szabolcs megyei
Büdszentmihályon született, de
6 hónapos korában a család Budapestre költözött. A családfő azzal indokolta döntését, hogy nem
szeretné, hogy a gyermekeinek
is a föld jelentse a megélhetést.
Kálmán fia az alsóbb iskolák elvégzése után a Budai Tanítóképzőben kezdte meg tanulmányait, majd a Debreceni Református Kollégium lakója lett, de
az utcán összetűzésbe került egy orosz katonával, és elment a
kedve a várostól. Így átköltözött Hajdúdorogra, ahol a bazilita
szerzetesek tanítóképzőjében szerzett népiskolai tanítói oklevelet. Első munkahelyén rögtön nagy kihívás várta. Az aszódi
javító-nevelő intézetbe hívták, ahol 7 évig dolgozott, és amelyre
úgy emlékszik, hogy tanári pályája egyik legkeményebb időszaka volt. Innen leépítés miatt, mint legfiatalabb pedagógust
elküldték, ezért átkerült a Fejér megyei Dégre, ahol szintén egy

nevelőotthonban kapott állást főhivatású nevelőként és általános iskolai tanárként. Majd amikor a fővárosban élő édesanyja megbetegedett, pedagógus feleségével együtt kénytelenek
voltak felköltözni Budapestre, hogy a segítségére lehessenek.
Ekkor mindketten a mai Szent-Györgyi Albert Általános iskola Csömöri út 20. szám alatti részlegében kaptak állást. A tanítványok Kálmán bácsija felső tagozatos rajztanárként, majd
igazgató-helyettesként dolgozott egészen nyugdíjazásáig.
A pedagógusi pálya kihívásai mellett a magánélet is tartogatott nehéz perceket és órákat Lukács Kálmán számára. Első
felesége ugyanis elhunyt. A sors azonban kárpótolta azzal,
hogy rátalált mostani párjára, Erzsikére, akivel 58 éve élnek
szeretettel teli, békés házasságban. Két fiuk, öt unokájuk és
dédunokájuk gyakori vendégek a háznál.
Lukács Kálmánt azonban nem csak pedagógusként, hanem
festőművészként is ismerheti a kerület lakossága. Rajztanári
ismereteit kihasználva gyönyörű festményeket készít, amelyek
nem csak lakásuk falait díszítik, hanem már kiállításokon is
szerepeltek. Ezt a szenvedélyt azonban egy ideje kissé háttérbe
szorítja a számítógép, ami a kezdeti idegenkedés után mármár a függőségig leköti a 90 éves pedagógus érdeklődését.
Kívánjuk, hogy legyen még sok öröme benne, Isten éltesse
nagyon sokáig!

VASZKÓ IMRE is elérkezett 90. születésnapjához, akinek
köszöntésére Kovács Péter polgármestert elkísérte Ács Anikó
önkormányzati képviselő is.
Imre bácsi a Hajdú-Bihar megyei Furtán született. Egyházi
iskolába járt, és a legjobb tanulók közé tartozott. A kántortanító többször is megpróbálta rávenni az édesapát, hogy taníttassa jófejű fiát, de ebből valahogy nem lett semmi. Egy idő után
aztán már nem is volt időszerű, mert megérkezett a katonai
behívó, amely egy életre meghatározta a fiatalember sorsát. A
kötelező katonaidő letelte után ugyanis Imre bácsi nem vált
meg a mundértól, hivatásául választotta a katonaságot. Tehetsége ott is megmutatkozott, így hamarosan fontos minisztériumi pozíciókat töltött be, majd 55 éves korában a honvédségtől
ment nyugdíjba. Tevékenységét nagy elismerés kísérte, melyet
a minisztériumban még ma sem felejtettek el, hiszen néhány
nappal a polgármesteri köszöntés előtt egy katonai delegáció

is fölkereste őt és oklevelet, valamint egy kis ajándékot is átnyújtottak az ünnepeltnek.
Magánélete nem volt olyan zökkenőmentes, mint katonai karrierje. Első házassága nem sikerült,
válás lett a vége. A következő már
végigkísérhette volna egész életét,
de az szomorú véget ért. Második
feleségét 1998-ban elveszítette.
Ám Imre bácsi kapott egy harmadik esélyt is a sorstól, és harmadik
felesége ma is mellette van, együtt
morzsolgatják a napokat, és sokat
gondolnak az együtt átélt szép évekre. Reméljük, még hosszú
közös jövő előtt állnak. Isten éltesse őket még nagyon sokáig!

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata INGYENESEN SZÁLLÍTJA a kerületi betegeket a kertvárosi szakorvosi
rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni a 06-40/200-801-es üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Harc a kereszténységért Mindszenty József
szellemében
A Hittel a Nemzetért Alapítvány
ebben az évben is megrendezte konferenciáját a kommunisták által üldözött Mindszenty
József hercegprímás emlékére.
Az elnöki asztalnál dr. Horváth
Attila alkotmányjogász mellett
dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
és dr. Krajsovszky Gábor Mindszenty-kutató foglalt helyet.
Herman Edit bevezetője után Kovács
Péter polgármester emlékezett vissza a
Templom téri Mindszenty-szobor létrejöttének körülményeire, majd elmondta, hogy nagy öröm számára látni azt az
azóta is töretlen lelkesedést, amellyel a
Hittel a Nemzetért Alapítvány tagjai a
Mindszenty-ügy szolgálatába állnak. Helyes döntés volt, hogy az önkormányzat
támogatta a szobor felállításának ötletét,
amely a bíboros egyik első köztéri szobra.
Dr. Horváth Attila arra emlékeztetett,
hogy az általuk szervezett konferenciák
azt a célt szolgálják, hogy a bíboros emléke az idő múlásával se merüljön feledésbe. Mivel a hercegprímás életművével kapcsolatban a kutatás még most is
folyik, a hallgatóság minden évben számíthat olyan újdonságokra, amelyeket
dr. Krajsovszky Gábor kutató még nem
publikált.
Dr. Márfi Gyula érsek a kereszténység
európai visszaszorítását állította szem-

be Mindszenty végtelen hithűségével,
és kifejezte meggyőződését, hogy a kereszténységért vívott harcot csakis a bíboros szellemében lehet lefolytatni. Éles
szavakkal bírálta az Európai Unió politikusait, akik szerinte keresztényellenes
szemléletükkel nem csak az évezredes
európai kultúra alapjait semmisítik
meg, hanem magát az Uniót is. Ez azért
is szomorú, mert az EU megalapítói mélyen vallásos, hithű keresztény politikusok voltak.
A konferenciához Nyári Éva festőművész alkotásai biztosították a hátteret, aki
erősen kötődik a keresztény kultúrához,
hiszen nagybátyja karmelita szerzetesként egészen Bagdadig vitte a kereszténység eszméjét.
A konferencián szó esett még Kassai
Ildikó nemrég megjelent könyvéről,
amelyben a szerző a hírhedt román állambiztonsági szervezet, a Securitate
keresztény papokról szóló jelentéseit
dolgozza fel.

Végül idén is átadták a Mindszenty-plakettet, amelyet ezúttal a konferencia díszvendége, dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek kapott.

Ezután az előadók és a hallgatóság
szentmisén vett részt, majd megkoszorúzták Mindszenty József szobrát.

Mindenszentek és halottak napja idén is kivitte a Kertváros szinte minden lakóját a temetőbe.
Nem csak a kisszentmihályi katonasírok, hanem a cinkotai sírkert is
virágdíszbe öltözött. A kedvező időjárás megkímélte a kegyelet virágait és
a mécseseket sem fújta el a szél, így
még a hosszú hétvégét követő napokban is úgy pompáztak a sírok, mintha néhány perce díszítették volna fel
azokat. Fotóinkkal ezt a szomorkás,
mégis szép látványt próbáltuk megörökíteni.

Az Önkormányzat lapja
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Középpontban a gyermek
Tök jó nap és Boldogságóra a Szent-Györgyiben
Október 24-én a tanítás után kiállítás nyílt a
gyerekek és a szülők által készített tökfigurákból. Az 52 pályamunka
közül 12-t díjazott a
zsűri. Ezután a tökből
készült
sütemények
seregszemléje következett, amelyek közül 10
kapott valamilyen elismerést. A kézműves foglalkozásokon, a
szellemkastélyon és az arcfestésen kívül
ezen a napon még a Csikótojásról szóló drámajáték és a töklámpás felvonulás
szórakoztatta a résztvevőket.
Másnap, október 25-én a nap legfőbb
eseménye a Boldogságóra volt a 4. b-ben.
Szabó Márta programvezető pedagógus
irányításával ismerhették meg az érdeklődők a boldogság-pedagógia fogalmát.
Ennek alaptétele: a boldogság elérésének módszerei tanulhatók. Bagdi Bella,
a Boldogság Intézet vezetője dolgozta
ki a módszert. Szabó Márta tőle tanulta,
és hozta el a Szent-Györgyibe a pozitív
pszichológián alapuló új tudományos
irányzatot. Havi bontásban foglalkoznak olyan fogalmakkal, mint például a
boldogságfokozó hála, az optimizmus
gyakorlása, boldogító jócselekedetek, az
apró örömök élvezete. Ezeket a fogalmakat különböző játékokkal teremtett hely-

zetekben tanulják meg alkalmazni, és
amikor az élet hasonló helyzetek elé állítja őket, már nem
lesznek tanácstalanok. A csúcspontot azonban a meditációs gyakorlat
jelentette. A dalai
láma szerint, ha
minden 8 éves
gyereket megtanítanának meditálni,
egy nemzedéken
belül eltűnne az
agresszió a Földről. Hogy ez így
lenne-e nem tudjuk, de az biztos,
hogy a 10 éves, 4. osztályos gyerekek
egy szőnyegen ülve, egymás hátának támaszkodva érdeklődéssel, és nagy türelemmel hallgatták a meditáció szövegét.

Az Öt Faluért Egyesület és a Corvin Művelődési ház – Erzsébetligeti
Színház közösen rendezett Halloween-partit a Szentmihályi Kulturális Központban október 27-én.

A jelmezben és kissé rémisztő álarcokban
érkező résztvevők nem biztos, hogy nem
okoztak némi riadalmat a sötét utcán néhány békésen hazafelé igyekvő környékbeli
lakónak, ők azonban nagyon jól érezték magukat a bulin. Ez részben saját elszántságuknak, részben a diszkópultnál serénykedő
Szűcs Viktornak, művésznevén DJ Wicksilvernek volt köszönhető. Idén is volt tombola és jelmezverseny. A tombolán vicces
és értékes ajándékok
sorát lehetett nyerni,
a jelmezverseny női
győztese pedig a Koponyalány, polgári nevén Csefkóné Holcsek Bernadett lett, a férfiak közül pedig Mező Csaba kapta
a legtöbb szavazatot, aki Popey a Vadnyugatról című jelmezkompozíciójával előzte meg a férfikategóriában indulókat. A
két győztes kedvünkért egy közös fotóra is vállalkozott.
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A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában október 24-én és
25-én nagyon emlékezetes programokban lehetett részük a diákoknak, és szüleiknek. A Tök jó
nap és a Boldogságóra bizonyára még sokáig beszédtéma lesz
a résztvevők körében.
Ez a módszer valahogy megfogja őket,
eltűnik belőlük minden agresszió, türelmetlenség, és nagy többségük a meditációs gyakorlatot tartja a kedvenc foglalkozásának.
A legnagyobb dicséret akkor érte a programvezetőt, amikor a gyerekek ered-

ményein felbuzdulva már a szülők is
megkérdezték, hogy felnőtteknek nem
lehetne-e meditációt tartani.

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

November 14. (szerda) 18.00 óra
Helyszín: Meszlényi Zoltán
Katolikus Közösségi Ház
(Sasvár u. 23.
a templom mögötti épület)
TÉMA: Kertek felkészítése a télre.
Terményeink őszi és téli tárolása.
Előadó: Gyócsi Zoltán
agrármérnök, tanár
A belépés az Egyesület tagjainak
ingyenes, másoknak 300 forint/fő,
amit adományként a Közösségi ház
nagytermének igénybevételére fordítunk. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Értékes nyeremények a
Naplás-tó pályázaton

Amint korábbi számunkban hírt adtunk róla, szeptember 17-26 között
az Önkormányzat a HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt.
támogatásával hét kerületi óvoda ös�szesen 768 nagycsoportos óvodását
szállította autóbusszal a Naplás-tóhoz, hogy ismerkedhessenek a természetvédelem alapfogalmaival, és a tó
különleges élővilágával. A látogatás
végén poszterpályázatot hirdettek,
amelyre a kiránduláskor szerzett élményeiket megjelenítő gyerekrajzokat
vártak. Az önkormányzat munkatársaiból álló zsűri kiválasztotta a három
legjobb alkotást, majd Szász József
alpolgármester személyesen kézbesítette a győztesek nyereményeit.
A pályázatot a HungaroControl 1,7 Első helyezést ért el a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (Pipitér 2. telephely) Katica
millió forinttal támogatta.
és Nyuszi csoportja. Nyereményük egy csoportos látogatás a Veresegyházi Medveotthonba autóbusszal és idegenvezetéssel.

A második helyezett a Napsugár Óvoda (Cziráki utcai telephely) Sárga csoportja lett. Ők a Vácrátóti Botanikus Kertbe tehetnek látogatást, szintén autóbusszal és idegenvezetés is lesz.

Harmadik helyezést a Gyerekkuckó Óvoda (Hermina utcai telephely) Nyuszi csoportja érdemelte ki. A kicsiket a Budapesti Füvészkertbe viszi az autóbusz, és őket is idegenvezető várja majd.

Győztek a huncutkák

Hírt kaptunk arról, hogy a Cinkotai Huncutka Óvoda Levendula és Gólyahír csoportja Közösségi kategóriában a Magyarország legszebb konyhakertje megmérettetésen országos díjban részesült.
Kérdésünkre Váradi Mariann, az intézmény vezetője elmondta, hogy pedagógiai programjuknak 1989 óta alapeleme a környezetvédelem. Az óvoda területén már akkor kialakítottak
egy kiskertet, amikor még nem is létezett a Szép konyhakertek
pályázat. Így amikor meghirdették, hogy ebben a versenyben
óvodák is részt vehetnek, már bizonyos ismeretek birtokában indulhattak az ovis csoportok. Már kilencedik éve vesznek részt a Zöld óvoda programban, tehát a természet világa
nem áll távol sem az óvónéniktől, sem a gyerekektől. Az elmúlt évek alatt kitapasztalták azt is, hogy milyen növényeket

érdemes termeszteni. Így került a palettára az eper, a paprika,
a paradicsom, az újhagyma, és így Márton-nap táján minden
egyes nagycsoportos egy saját termesztésű tökkel a kezében
sorakozhatott fel a fényképezéshez. Akik a győztes pályázatban a gyerekek segítségére voltak: Siklódi Melinda, Süléné
Szabó Erika, Medve Lajosné, Bérczy Hilda, valamint a nevelő
munkát segítő dajkák.
Az Önkormányzat lapja
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Epilógus a Nyári teátrumhoz

Helytörténet

Milyen furcsa egy írás életútja. Amikor nagy lelkesedéssel belefog az íróember, már akkor különféle utak
kereszteződésében áll, és a személyiségétől függ, merre indul. Van, aki előre látja a történet egész ívét,
úgy fog bele az anyag gyűjtésébe. Van, aki először gyűjt és rendezgetés közben, mozaikról mozaikra rakosgatja össze az anyagot. Valamiféle elgondolás persze mindkét utat kíséri, ugyanúgy, mint a szorgos
hangyamunka és a szerencse is. Az elgondolás tehát így vagy úgy megvan, akkor jön az első mondat.
Amíg ez nincs meg, a könyv parkolóban dekkol. Ha kipattant, onnantól elindulhat a gépezet, forognak az
agyi fogaskerekek, a fehér papír (és-vagy a monitor) pedig telik a betűk soraival. És az sem biztos, hogy
az első mondat tényleg az első lesz.
Egy írásnak címet is kell adni. Az
írás terjedelmétől függ, hogy hány
cím kerül az élre, és ezekből melyik
kerül a süllyesztőbe. Egy ilyen rövid
írásnál nem sokat teketóriázik az
íróember, hamar megvan a rövid,
lényegre törő indítás. Sokkal nehezebb egy kötetnyi anyag élére frappáns vezetőt állítani.
Mint például az én színházi történeteim gyűjteményénél. Hosszas tépelődések, vargabetűk és némi külső segédlet, rá(m)hatás után alakult
ki a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 48. kötetének a címe: Nyári teátrum, szemelvények játszó eleinkről.
Az írás folyamatát lassíthatja a
tépelődés, mi is kerüljön bele a készülő műbe? Ma, a drótarchívumok
tömkelege ontja az információt,
gyakran hamisat, ellenőrizetlent is.
Oda kell figyelni. És ha az íróember
már nem húszéves, nem is akarhat
mindent egy kötetbe gyömöszölni.
Mi az, ami ebből a kötetből biztosan hiányzik? Most, hogy készülök elengedni
ezt a kötetet, két dolog jut az eszembe.
Az első még pótolható. Ha rajtam múlik, pótolni is fogom. Az eredeti terv szerint ebben a kötetben mutattam volna be
a helyi műkedvelő színészetet. Utólag
belátható, ha lelkiismerettel gyűjtöm,
írom, szerkesztem, nem fért volna ebbe
a kötetbe. Az anyag már gyűlik folyamatosan (mondhatnám azt is, összegyűlt, de
nem mondom, mert tudom, az ilyen kutatásnak sosincs – a kötet lezárása után
sem – vége). A cinkotai, mátyásföldi,
szentmihályi, sashalmi Zubolyok, Gyaluk játéka azonban volt olyan jelentős a
települések történetében, kultúrájában,
hogy érdemes róluk is bővebben szólni.
Szőke Sándort, a Nemzeti Színház színészét ezért is nem idéztem meg itt. Bár ő
profi volt, a Nemzeti Színház színésze,
és itt élt eleink között, az ő helyi tevé-
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Vizvári Gyula négy arca
kenysége igazából a szentmihályi (Anna
telepi) és később a mátyásföldi műkedvelő
színház megszervezésében csúcsosodott
ki. Még a lexikonok tömör szócikkei sem
feledkeznek meg erről a munkájáról. A lelkiismeretem tiszta, vár az új feladat.
A másik hiány, ami itt kísért a Nyári teátrum majd minden oldalán, azonban jórészt pótolhatatlan.
A teátrum, a színjáték egyik legfontosabb
nyelvi eleme a hang használata. A színészek, rendezők, zeneszerzők, énekesek
- sőt a táncosok, szcenikusok is - a képek,
gesztusok mellett, a hangból is építkeznek.
Ez a nyelvi elem betűk összerakásával nem
idézhető meg, nem hívható életre. Egy
könyvnek ez nem is lehet feladata, mégis
hiányt érzek. Próbáltam betekintést nyerni szereplőink életébe a leírt szavak, a fény
által rögzült pillanatok által. De hova szállt
a teátrum egész spektrumát lefedő emberi
hang? Az üres csendben ágáló színészek

csak a komikum forrásai lehetnek
pár pillanatig, nem véletlen, hogy a
némafilm sem volt sohasem néma,
legalább egy zongora kísérte a mozduló pillanatokat.
Láthattam Verő György A szultán
darabjának Spannraft Ágoston által
festett díszletét. De hogy írjak igazat
egy operettről, mint műalkotásról,
ha egy dallamot sem hallottam belőle? Felismerném-e Verő feleségének, Margó Céliának „ércesen
zengő mély hangját”, ha egy régi
gramofonlemezen
rábukkannék
az általa énekelt Cipra dallamára
(Cigánybáró) és a címkén olvashatatlan a neve? A Magyar Szalon
1886-ban fényképeken bemutatta
Vizvári Gyula nyolc arcát: hogyan
nevet és sír, de soha nem hallhatjuk
már meg kotnyeles, reszelős hangú mondatait a Pry Pálban, amely
hangos nevetésre ösztönözte közönségét. Szamosi Elza Carmenjának
hangját megőrizte ugyan a törékeny gramofonlemez, de pótolhatja-e ez a recsegős tölcsérhang a helyszín tér-érzetét?
Már soha nem tudjuk meg, milyenek
voltak Gazsi Mariska „jóízű, vagy hamis
mondásai” amelyekkel „férfiaknál jobban
tudott kacagtatni”.
A mátyásföldi Parkvendéglő egykori
tánctermének leegyszerűsödött terében
manapság nappal medicinlabdák pattognak, tornacipők sikongnak a fényes parkettán, tanári síp hasít láthatatlan mintát
a dísztelenné vakolt falakba, és csak éjjel,
holdtöltekor hallani néha Streliskyné
Béni Irma valamelyik régi, Mátyásföldi,
jótékonysági bálon elénekelt utolsó dalának visszhangjait.
Némafilmet nyújtanék át zongorakíséret
nélkül? Remélem, hogy olvasás közben a
kortársak által lejegyzett mondatok zenéje valamelyest pótolja majd ezt a hiányt.
SZÉMAN RICHÁRD

Egy éves a Reformátorok tere
A Reformátorok tere átadásának egyéves évfordulóján kisebb ünnepséget
rendeztek, amelyen megjelent Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, Gáncs
Péter nyugalmazott evangélikus püspök, Törley Mária, a téren álló szobrok
és a szökőkút alkotója, valamint a XVI. kerületi protestáns egyházak lelkészei.

Szász József alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket, és elmondta, hogy az
egyéves évfordulóra szervezett találkozót
nem egyszeri alkalomnak szánták, hanem
hagyományt szeretnének teremteni vele.
Kolyvek Antónia A Reformáció 500. Évfordulójának Méltó Megünnepléséért Alapítvány elnöke elmondta, hogy a Cinkotai
Evangélikus Egyházközség kezdeményezésére ezentúl a Reformátorok terén minden évben megemlékeznek majd mind a
reformáció, mind az emlékmű és a kilátó
létrejöttének évfordulójáról. Az elnök as�szony elmondta még, hogy úgy gondolja,
az alapítvány elérte a célját, amely arra
irányult, hogy a reformátorok tere egy
szakrális közösségi hellyé váljon. A térre
eljönnek az emberek, leülnek egy kicsit a
reformáció kiemelkedő alakjainak szobrai

között, hallgatják a szökőkút csobogását,
elmélkednek, beszélgetnek, és lelkileg
gazdagabban, hittel feltöltekezve térnek
haza.
Balog Zoltán miniszterelnöki biztos azt
a reményét fejezte ki, hogy a Reformátorok tere egy olyan hely, amelynek légköre van, azokat is megérinti, akik máshol
nem találkoznak Isten üzenetével. Fontos
az is, hogy a vallásos emberek ne legyenek a templom falai közé beszorítva, és
ne csak ott élhessék meg hitüket, hanem
olyan nyilvános, mégis a hit atmoszféráját
sugárzó tereken is, mint amilyen a Reformátorok tere.
Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus
püspök – egy ideje Mátyásföld lakója –
szintén elismeréssel szólt a kerület legújabb teréről. Elmondta, hogy tapaszta-

lata szerint minden generáció számárára
gyorsan otthonossá válik ez a hely. Látható, hogy aki kilátogat ide, szívesen időzik
a szobrok között, és jó dolog az is, hogy
a talapzatra vésett idézetek folyamatosan
tanítanak, prédikálnak, megszólítják az
embereket. Ugyancsak jó, hogy a gyerekekben kérdések merülnek fel a szobrok
láttán, ami alkalmat ad a szülőknek arra,
hogy bevezessék őket abba a világba, amelyet a Reformátorok tere megjelenít. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy ezzel az új helyszínnel sokat gazdagodott a
Kertváros.
Az alapok tehát rendelkezésre állnak,
már csak a lakosság hagyománytisztelő,
hittel élő részén múlik, hogy az évfordulón minden évben benépesüljön a Reformátorok tere.

„Csak Te szép magyar hazám...”
A Diósy Lajos és az Újszász utca sarkán
található Szabadságharcosokért lakótelep
házai között áll egy szobor, amelyiken eddig semmi nem tájékoztatott arról, hogy
milyen alkalomból állították erre a helyre.
Deák Éva, a Szabadságharcosokért lakótelep POFOSZ-szervezetének vezetője és segítői rendezésében november 4-én, a nemzeti gyásznapon két tábla került a szobor
talapzatára. Az egyik azt hirdeti, hogy az
emlékművet a Szabadságharcosokért lakótelep kommunista diktatúra által üldözött
lakóinak tiszteletére állította a POFOSZ, a

másikra pedig egy Pongrácz Gergely idézetet véstek: „Csak Te szép magyar hazám,
légy szabad és egész!”
A táblaavató ünnepségen megjelent Lengyel János, a POFOSZ országos elnöke,
Szalai Zoltán a POFOSZ Budapesti elnöke,
valamint Szatmáry László, a POFOSZ szervezési alelnöke, akik azt idézték fel, hogy
őket mire emlékezteti november 4-e. Az
ünnepségen jelen volt a Sashalmi Polgári
egyesület is Mihala Tibor vezetésével. Ünnepi beszédet Szendrődi Miklós mondott,
majd megkoszorúzták az emlékművet.
Az Önkormányzat lapja
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100 éves
lenne a pilóta
Gersy Tamás 1918. november
6-án született Szolnokon id. Gersy
Tamás katonai nyilvántartó tisztviselő és Zid Anna gyermekeként.
A Gersy-gyerekek összesen heten voltak testvérek, A felnőttkort megérő öt testvér közül Gersy
Tamásnak Károly bátyján kívül két
unokabátyja is a légierőnél teljesített szolgálatot. Így nem
csoda, hogy ő is a hivatásos repülőtiszti pályát választotta,
és mint azt többször is tréfásan említette, ő volt a „Gersy-klán” legfiatalabb tagja a magyar légierőben. Ifjú korában
a polgári repülés pilótája szeretett volna lenni, de a második világháború idején a hazai légi forgalom fokozatosan
leépült, majd meg is szűnt. Így a repülés iránti szenvedélyes

vonzalmának megélésére a légierő maradt. Olyan időszakban
öltötte magára az egyenruhát, amikor nagy szükség volt olyan
hazafias érzelmű, fiatal pilótákra, akiknek repülés iránti elkötelezettségük felülírta veszélyérzetüket. Szolgálták a hazát,
miközben sokan közülük életüket vesztették. Gersy Tamás is
hosszú évekig küszködött egy légi harcban szerzett, repesz
által okozott sebesüléssel, de panaszait gyógyszerekkel tompítva, olykor rosszullétekkel birkózva is repült. Kalandos pilótaélete Pockingban ért véget, amikor amerikai fogságba esett.
Civil élete a katonaihoz hasonlóan tele volt megpróbáltatásokkal. Felesége családját kitelepítették, a gyermekágyas fiatalasszony csak egy jóindulatú orvosnak köszönhetően kerülte
el a hortobágyi száműzetést, aki kórházba utalta őt újszülött
gyermekével együtt. A családfő cukorgyári segédmunkástól
könyvkötősegédig, kazánfűtőtől elektroműszerészig sok szakmával próbálkozott, hogy szeretett családját eltartsa. 60 évig
élt Mátyásföldön, és 64 évig élt boldog házasságban feleségével, aki közismert óvodavezető volt a XVI. kerületben.
Gersy Tamás megérdemli, hogy születésének 100. évfordulóján azok között a hazafiak között emlékezzünk rá, akikre
büszkék vagyunk.

Kalandozások régi szakácskönyvek világában

Szent Benedeki Mihály szakácskönyve 1601-ből
Új

ban
rovatunk iai
m
ó
gasztron
r
tö téneté
kultúránk ünk.
ből merít t
a
Jó étvágy
hozzá!

A XVII. század első ismert
gasztronómiatörténeti forrása Szent Benedeki Mihály tollából származik és
a Magyar étkeknek főzése
címet viseli.

A kéziratos szakácskönyv 1601-ben keletkezett Késmárkon,
írója a Thököly-udvarban szolgált. A kötetben 54 recept található. A könyvről először Jókai Mór tudósított Kakas Márton
álnéven 1862-ben a Vasárnapi Újság hasábjain, a Nemzeti eledeleink rovatban. Jókai célul tűzte ki egy magyar szakácskönyv

Íme, néhány recept Szent Benedeki Mihály könyvéből,
korhű formában:

Édes lével tikfi

Tégy szalonnát fel külön fazékcsában, tiszta vizben, azt főzd
erősen: azután az tikfiat vágd fel, tedd fel az szalonna levében
az szalonnával együtt; hogy megabárold metéld vékonyan az
szalonnát: vagdalj bele hagymát, tárkont egészen, és két vagy
három lémoniát, azokat főzd együtt, lásd meg a savát, hogy
meg akarod borsolni, először eczetezd meg, azután borsold,
sáfrányozd, gyömbérözd meg.

Gyümölcsös lével való kappan

összeállítását, amely kizárólag a magyarság konyhájára jellemző, régi receptekből áll. Ehhez a nagyszabású vállalkozásához
kérte olvasóit, hogy küldjenek be a hazai tájakra jellemző régi
ételrecepteket. Így talált rá a Magyar étkeknek főzése című gyűjteményre is, melynek átiratát a rovat egy lelkes olvasója küldte
be az írónak. Jókai vállalkozásának sikeréről sajnos nem tudunk beszámolni, ugyanis ilyen tematikájú szakácskönyvet az
ő tollából nem ismer a tudomány.
GÖNCZI MÓNIKA

Riskását török módon

Szómagyarázat:
add fel: feltálal, kappan: ivartalanított kakas, körtvél: körte, lásd
meg a savát: sózd meg, lémonia: citrom, malosa szőllő: mazsola,
megabárol: miután a főzővíz felforrt, a húst kivéve a levet leszűrik,
megfűszerezik, visszateszik a húst, és kellő ideig lassú tűzön főzik,
megfakadoz: a rizs főzés közben megduzzad, a szemek majdnem
kirepednek, mondola: mandula, nádméz: nádcukor, cukornádból
előállított cukor, tedd felöl hidacskára: tálaláskor külön deszkára
helyezik a húst , tengeri szőllő: ribizli, tikfi: jérce, illetve kakas.

Süsd meg az igen szép kövér kappant szép pirosan, de ezt
ne szárazd, és ilyen módon csinálj alá levet. Végy annyi bort,
mennyit itélsz elégnek egy kappan alá, metélj czipót bele, és
ugy forrázd fel, azután szűrd szitán által, hogy az leve sűrű
legyen: aprits bele almát hosszantában, körtvélt széles vékonyan, tégy bele tengeri és malosa szőllőt mondolával, és ezekkel együtt főzd, tégy bele mézet is büvön; sáfrány, bors, fahaj,
kell bele. Hogy fel adod, tedd felöl hidacskára az kappant.
Végy riskását amennyi szükség, erősen fonnyaszd meg, hogy jól
megfakadoz, mosd ki egynehány vizből, vakarj reá bővön nádmézet, sózd meg, tégy tengeri szőlőt is belé jó módon, tölts vajat reá,
és ugy rántsad, hogy fel akarod adni, vakarj reá felöl nádmézet.
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PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

November 10. szombat 18:00
BORLIGET-BOREST

Já n o s u t ca 14 1- 1 5 3 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

megjelenik. Saját dalaikban igazi stíluskavarodás történik, jellemzően a chill és
pörgősebb dobtémák között váltogatva.
Jegyár: 1600 Ft
A kellemes muzsikáról az M’s Duó, a
borokról az egri borvidékről érkező Varsányi Pincészet gondoskodik.
Jegyár: 2700 Ft/fő, amely a kóstolható
borsort és a programot tartalmazza.
November 11. vasárnap 18:00
KÉTELY
az Orlai Produkció előadása
A Kétely éppoly erős kötelék, mint a

bizonyosság. A Pulitzer- és Tony-díjas
drámából nagysikerű film és Brodway
előadás is készült, most az Erzsébetligeti színház színpadán látható a darab.
Főszerepben: Udvaros Dorottya, Fekete Ernő
Jegyár: 2500Ft-3800 Ft
November 15. csütörtök 18:00
ADVENTRE HANGOLVA A HONVÉD
FÉRFIKARRAL
A Honvéd Férfikar ünnepi műsora a
világ operairodalmának legismertebb,
legnépszerűbb férfikari részleteit vonultatja fel. Népszerű karácsonyi művek,
ismert ünnepi dallamok csendülnek fel.
Jegyárak: 1500 Ft, nyugdíjas: 900 Ft

Kedvezményes nyugdíjas jegyet csak személyesen a jegypénztárban tudnak vásárolni, online
nem. Megértésüket köszönjük!

November 16. péntek 19:30
JAZZ LIGET: CYMBAL RUSH
Az ének, billentyűs hangszerek, bas�szusgitár és dobok alkotta négyes provokatívan kimozdít a komfortzónából - ez
a szövegekben és zenei hangképekben is

November 18. vasárnap 10:30
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! - Utazó múzeum program. Kalandos felfedezőnap
Mátyás király korában, történelmi játszóház kisiskolásoknak.
Belépőjegy: 1500 Ft
November 19. hétfő 18:00
„ÁLLNAK AZ ÚRNAK ÁLMODOTT
DALOK…”
GEDEON PÉTER építész kiállításának
megynitója a Kovács Attila Galériában
(XVI. kerület Havashalom utca 41-43.)
November 23. péntek 19:00
LACKFI JÁNOS: HINTÁK
a Zsámbéki Színházi Bázis produkciója
Szereplők: Peremartoni Krisztina,
Soltész Bözse
Négy hinta, fel-le, fel-le. Négy női sors,
kettő mai, kettő pedig évszázadokkal
korábbi. Hogyan fonódnak össze a sorsok? Hogyan gyötri és szereti, rángatja
földre és röpteti égbe egymást anya és
lánya?
Jegyár: 2800 Ft
2018. november 25. vasárnap 19:00
A FORGATÓKÖNYV
A Fórum Színház víg játéka az Elfújta a
szél keletkezéséről.
Főszerepben: Csonka András, Szerednyei Béla, Magyar Attila, Pleskó Szimonetta. Rendezte: Szente Vajk
A színdarabot 14 éven felülieknek ajánljuk!
Jegyárak: 2800-4500 Ft

November 11. vasárnap 10:30
A NYÚL ÉS A RÓKA
Rémusz bácsi örökzöld meséjében, a
Gardrób Művészeti Csoport élőzenés,
interaktív mesejátékában a furfangos
Nyúl mindig túljár a Róka eszén!
Az előadást 3 és 8 év közötti gyerekeknek ajánljuk.
Jegyárak: gyerek:1100 Ft, felnőtt: 1300 Ft,
családi: 4200 Ft
November 17. szombat 10:30

Interaktív diafilmvetítés és kézműves
foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat közreműködésével.Ez alkalommal Lackfi
János: Hófoltmese és Zelk Zoltán: A
három nyúl című meséjét vetítjük.
Jegyárak: gyerek: 900 Ft, felnőtt: 400 Ft,
családi: (2 felnőtt+2 gyerek) 2500 Ft
November 18. vasárnap 16:00
SZENTMIHÁLYI DALLAMOK,
KOÓS JÁNOS - DÉKÁNY SAROLTA
Az esten régi nagy slágerek, közkedvelt dallamok
hangzanak el a
népszerű szerzőpáros
tolmácsolásában,
zongorakíséret
mellett.
Jegyár: 1800 Ft

JÖN-JÖN-JÖN

November 29 - december 1.
csütörtök-szombat
FURFANGOS CSUDAVILÁG
INTERAKTÍV UTAZÓ KIÁLLÍTÁS
ÉS JÁTSZÓHÁZ
Vidám szórakozás
az egész család részére.

Az Önkormányzat lapja
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Sánc és szerva
a Sashalmi téren

Születésnapi
meglepetés parti

Október 20-án a Sashalmi Közösségi Teremben röplabda tornát rendeztek. A Magyar Röplabda Szövetség
által támogatott versenyen négy egyesület mérte össze
erejét, köztük a Kertvárosi SE női röplabda csapata.

Az Országos Gyermek Bajnokságon (OGYB) U15-ös kategóriában a 2004-2006-os évben született lányok vehettek részt.
A bajnokság II. osztályában szereplő KSE a Közgáz SE, Ajka
és Sülysáp csapatával játszott volna, a sülysápi csapat azonban
nem érkezett meg a tornára. A KSE lányai tavaly indultak először gyermek korosztályban, ám e kevés tapasztalattal a tarsolyukban is tisztességgel helytálltak. Edzőjük, Györke-Szabó
Anita a II. helyre várta csapatát, amit tanítványai teljesítettek is.
A torna végére Ajka csapata 3 győzelmet szerzett, őket követte a Kertvárosi SE két győzelemmel, míg a Közgáz SE ezúttal
csak egyszer örülhetett a győzelemnek.
A sporteseményen megjelent
Borovitz Tamás, a hazai röplabdasport egykori vezetője, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör
elnöke, és megtisztelte a tornát
jelenlétével a 90 éves dr. Kotsis
Attiláné Kincsesy Gabriella (képünkön), aki háromszor juttatta
ki az olimpiára a női röplabda
válogatottat, és akit 2010-ben az
Egyesült Államokban beválasztottak a Hírességek Csarnokába.
VARGA TIBOR

A Mazotti Fitness kitalálója, megalapítója, fáradhatatlan
vezetője és sikerkovácsa, kerek évfordulóhoz érkezett.
Az ünnepi alkalomra tanítványai az egyik hétköznapi
edzést egy fergeteges születésnapi partivá változtatták.
A mit sem sejtő Teszák Mariann először azt hitte, rossz helyen
jár, amikor a Kölcsey Iskola tornatermének hosszú lépcsőjéhez érkezett. Olyan csend volt, hogy azt hitte, nincsenek ott a
tanítványai. Aztán amikor a terembe lépett már sejtette, hogy
ez a nap egyáltalán nem olyan lesz, mint a többi. Egy néhány
szavas szülői köszöntő után beindult a zene, és minden egyes
tanítványa bemutatott egy rövid produkciót. Kezükben egy
szál tűzvörös rózsával léptek a szőnyegre, amelyet a fellépés
előtt átadtak az edzőnőnek. Teszák Mariann átélt egy-két torokszorító pillanatot, amikor látta, hogy a kicsiktől a nagyokig
mindenki megható igyekezettel, saját határait túllépve szeretné bemutatni tudását. Ám nem csak az ünnepelt küzdött
a könnyeivel. Olykor a szülők is felitattak egy-két legördülő
gyöngyöt az arcukról. Újból bizonyítást nyert, hogy a Mazotti
nem egy sportklub, hanem egy család.

Öten az U16-os válogatottban
Ez alkalommal Győr volt a házigazdája az öt ország tizenhat éven aluliak válogatott atlétikai viadalának. A mieink mellett a csehek, a szlovákok, a szlovének és a horvátok legjobb korosztályos versenyzői vettek részt az eseményen.
Szakosztályunkat öten is képviselték, és
jó teljesítményekkel járultak hozzá ahhoz, hogy összesítésben a válogatott a
második helyet szerezze meg. A dobogó
legfelső fokára végül a cseh válogatott
állhatott fel, csupán néhány ponttal megelőzve legjobbjainkat.
Három atlétánk is dobogós helyen végzett, mindannyian bronzérmesek lettek. Polyák Zoltán remek versenyzéssel
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lett harmadik, és kevésen múlott, hogy nem az
ezüstérmet akasztották a
nyakába. Gálpál Zsombor
gerelyhajításban végzett a
harmadik helyen. A szeles
idő az ő dolgát is alaposan
megnehezítette.
Dobi
Larina a 4x100 méteres
leány váltó befutó tagja-

ként kiváló futással, ugyancsak kevéssel
lemaradva az ezüstérmes mögött lett a
harmadik.
Eredményeink: III. Polyák Zoltán - 300
m gát - 39,24 s, edző: ifj. Tomhauser István; III. Gálpál Zsombor - gerely - 56,87 m,
edző: Kőrös András; IV. Gajdos Dominika
- 600 m - 1:38,21 s, PB
edző: id. Tomhauser
István; VII. Vajda Virág - 300 m - 41,64 s,
edző: Budai Tamás;
VIII. Dobi Larina - 100
m - 12,67 s, edző: Budai Tamás; III. Dobi
Larina - 4X100 m 48,77 s.

Märcz Tamás a 16 évesekben látja a jövőt
Märcz Tamást, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát teltház fogadta az Erzsébetligeti Színház Kamaratermében. A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör október 25-i meghívottja saját
pályafutásáról, a válogatott teljesítményéről és a vízilabda jövőjéről beszélt.
Märcz Tamás 2017. január 1-jén vette át
a magyar vízilabda-válogatott irányítását.
Szövetségi kapitányként a nem egészen
két esztendő alatt hat világversenyen vezette csapatát. A magyar együttest a Fina
(Nemzetközi Úszószövetség) 2018-ban
az év csapatának választotta.
Itthon, Magyarországon talán a vízilabda az a sportág, amelyben a legnehezebb
a szövetségi kapitány dolga. Korábbi
eredményeink alapján a sikereket természetesnek és törvényszerűnek vesszük,
így, mikor a fiúk gyengébben szerepelnek, az edző alatt hamarabb kezd inogni
a kispad, mint más sportágakban. Ezzel
persze tisztában volt Märcz Tamás is,
amikor elvállalta a szövetségi kapitányi
feladatokat.
Csapata teljesítménye egyelőre ingadozó. Az utóbbi fél évben az áprilisi Európa-kupán 6., a júniusi Világliga tornán
2., a júliusi Európa-bajnokságon 8., végül a szeptemberi Világkupán 1. helyezést értek el. Ez a kiszámíthatatlan forma nem kedvez az edző elismerésének,
de a Vízilabda Szövetség továbbra is bízik a kinevezett vezetőedzőben.
Tamást sportpályája elején inkább a
foci és a dzsúdó érdekelte. Csak később
talált rá a vízipólóra. Első egyesületéből,

a KSI-ből a BVSC-be igazolt, ahol végérvényesen eldőlt, hogy a víz és a vízipóló főszerepet kap későbbi életében. A
BVSC-ben eltöltött sikeres hét év után
több olasz klub is megkereste, így végül
Itáliába igazolt. Tizenkét évet töltött az
olasz bajnokságban hat egyesületben.
Ez az időszak olyan nagy hatással volt rá,
hogy felvette az olasz állampolgárságot,
és az olasz vízilabda-válogatott játékosa
lett. Játékos pályafutása lezárása után,
2013-ban vezetőedzőként tért vissza a
BVSC-hez, 2014-ben pedig a magyar női
vízilabda-válogatott
másodedzőjének
nevezték ki. 2017 januárjában a Magyar
Vízilabda Szövetség a férfi vízilabda-válogatott vezetését bízta rá.
Ha a hullámzó teljesítmény okát keresi, úgy gondolja, hogy a Kásás-féle generációt túl sokáig erőltették a szakvezetők,
a fiatal tehetségeket pedig nem engedték a válogatott közelébe. Ennek következményeként az utódok nemzetközi
tapasztalatok nélkül kerültek szembe a
legerősebb külföldi csapatokkal, szakadék keletkezett az egymást követő nemzedékek között. Märcz Tamás azonban
nagy figyelmet fordít az utánpótlásra.
Már egyesületi szinten mérik a tehetséges fiatalok ügyességi szintjét, fizikai

állapotát, taktikai fegyelmezettségét. Az
így összegyűlt tapasztalatok alapján jelenleg úgy látja, hogy a 2002-ben születettekből kerülhet majd ki a következő
kiemelkedő teljesítményre képes együttes, amelyik hasonló, ha nem eredményesebb vízilabdát játszik majd, mint a
Kásás-féle „aranycsapat”.
VARGA TIBOR

Märcz Tamás a VVOBK hagyományai
szerint egy róla készült karikatúrával térhetett haza, amelyet Teszák Sándor grafikusművész készített.

Konrád Ferencre emlékeztek
A Szentmihályi Konrád Ferenc uszodában október 26-án a
névadó emléktáblájának megkoszorúzásával emlékeztek a
magyar vízilabda történetének kiemelkedő alakjára.
A 2001-től haláláig Rákosszentmihályon élő dr. Konrád Ferenc olimpiai
arany-, ezüst- és bronzérmes, világés Európa-bajnok vízilabdázó nevét
egy évvel ezelőtt vette föl a Segesvár
utcai uszoda. Sportolói pályafutása tele volt sikerekkel. A már említett világra szóló dicsőségen kívül
hazai egyesületeivel, a BVSC-vel és
az OSC-vel összesen nyolc bajnoki
címet szerzett. Gondolt a sportpályafutás utáni életre is, és fogorvosi
diplomát szerzett. Amint családjával
a XVI. kerületbe költözött, örömmel

vett részt a sportot népszerűsítő iskolai programokon, sporteseményeken, majd később gyakran megfordult az uszodában is. 2015-ben
bekövetkezett halálával nagy veszteség érte a magyar sportot. Emléktábláján Kovács Péter polgármester,
valamint Borovitz Tamás, Hóbor
Béla és Abonyi János a Varjú Vilmos
Olimpiai Baráti Kör elnökségi tagjai, dr. Konrád Ferenc özvegye és a
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola képviselői helyezték el a kegyelet
virágait.
Az Önkormányzat lapja
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Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
06-20-264-77522

Magánszemélytől vásárolnék megfelelő állapotú – Suzuki Swift vagy
Daewoo – 2000-2003-as évjáratút.
70-309-1736

Mrs LangWitch OVIS ANGOL csoportja. Kreatívan,
vidáman, hatékonyan. Érdeklődés: mrslangwitch.hu

Nagyméretű barna bőrdzseki, Concord telefon nagyméretű világítós számokkal időseknek, Thuasne-lombax új, megerősített ágyéki
fűző eladó. 70-426-8677
Vadonat új Happy VBM 7800 bébiőr
videofelvétellel 15E Ft; új Chicco Juju
3in1 babakocsi 35E Ft-ért eladó. 4034606; 20-918-7317
Szovjet fém 1 rubelosok 160Ft/db,
Loncorde 922 világító számjegyű
telefon - időseknek eladók. 70-4268677

INGATLAN

zamat kis telekkel hasonlóra a XV.;
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel!
30-599-0677

Háztartási segítséget keresek rendszeres munkára XVI. kerületi családi
házba. 20-935-2473

Kertes házat vásárolnék tulajdonostól beköltözéssel, lehet felújításra
váró is. 70-326-4088

Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz közeli
kétgenerációs családi ház 13,9M Ftért eladó. 30-826-2395

Lábfürdő + masszírozógép elektromos, többféle programmal 8E Ft-ért
eladó. 30-949-6332

Kiadó garázst keresek „garázsvásár”
céljára heti 4 alkalommal. 30-9496332

Önkormányzati emeleti lakást vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es
öröklakásomat cserélném 1 szobás
önkormányzatira. 20-327-7398

Univerzális fitnesz gép BS2400 Fold
N Sep taposógép állítható fokozattal
olcsón eladó, 30-427-8664

Csömöri szántó 2172 nm-es 1M Ftért eladó. 409-2240

Autogén hegesztő teljes felszereléssel, szőnyeg (jó állapotú) 2 db, üstház égő eladó. 409-1267

Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 4000440; 70-299-3400
Mátyásföldön a Bökényföldi út mellett 4785nm-es belterület eladó.
400-0440; 70-299-3400
Beköltözhető kertesházat vásárolnék TULAJDONOSTÓL reális áron.
Alaprajzokat, fotókat kérek revaivira@gmail.com, 30-317-4744
Építési telek 1082nm eladó Árpádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, csatorna telken belül. Új parcellázás, már
lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-4820700
Eladó tulajdonostól 800nm saroktelken 120nm-es 4 szobás ház Mátyásföldön. 30-940-0494
Rákosszentmihályon 220 nm-es
családi ház működő üzlettel együtt
eladó. 20-545-9267

Kiadó garázst keresek a Pálya utcai
lakótelep környékén. 30-932-5654
Kiadó szobát keresek vagy társulnék.
Internet szükséges. Max 50E Ft/hó
rezsivel. 30-575-4473 (18.00 után)

VEGYES
Eladó egy minden típushoz megfelelő
szemüveg tok, egy új fehér bor tok,
egy használt hűtő, egy future board,
egy új virtuális szemüveg. 30-575-4473
Eladó 1 db 200 kg-os mázsa, 1 db
hűtő vitrin. 30-873-0744; 1162 Csömöri út 231.
Eladó 2 db asztal és 2 db kárpitozott
szék olcsó áron. 400-1593

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
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Leinformálható, gyakorlott, megbízható takarítónőt keresek rendszeres
munkára, családi házban. 20-9352473
Ház körüli munkára – fűnyírás, stb.
– megbízható segítséget keresek. 20935-2473

Gyógypedikűrös: manikürt,
gyógypedikürt, japán manikürt, talpmasszázst vállal.
Házhoz megy, akár hétvégén is! 70-518-0720
Asztalos vállal: meglévő ajtók,
ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre alakítását, elöregedett
szigetelő gumik cseréjét, régi
és új fa lépcsők gyártását, javítását. 30-265-9477

VILLANYSZERELÉS javítás
és kivitelezés, HAJDU bojler vízkőtelenítés és csere
garanciával. Tóth Balázs 30294-8045; 406-5775

Benzin motoros fűkasza eladó 10E
Ft-ért. 20-545-9267
Eladó Siesta gáz fűtő palack nélkül.
10E Ft. 20-545-9267
Eladó 50 literes bojler, kád mozgássérülteknek. 407-0627
Seiko Silver-Red 200 írógép, Super
TenaComfort mini 1,3E Ft/30 db
szőnyegek eladók. 409-1267

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

VEGYES
Bontott ablak redőnnyel, beltéri ajtó
eladó. 407-0627
Ingyen elvihető 2db 3 részes nappali
szekrény, rakodós vitrines. 20-5984654
Csepel női kerékpár eredeti, 60 éves
eladó 25E Ft. 20-588-8048
Apollo lux ülőgarnitúra két fotellel
szép állapotban eladó. 30-341-4351
Eladó 5-6-7 éves fiú téli-nyári ruhák
cipők, megkímélt állapotban. Felnőtt
58-62-es méretű öltöny-nadrágok eladók. 20-547-6947

Új, Salamander, fahatású műanyag
ablakok több méretben, téves rendelés miatt eladók. 70-248-7579
3 db különböző méretű harmónika
ajtó, ülőgarnitúra, szófa, grundig
tv, keringés javítására és lábápolásra
szolgáló elektromos berendezés eladó. 20-559-8756
Gurulós tárolókocsi, 3 forgatható
fiók, szétszedhető eladó. 30-949-6332
Vadonat új utazótáska, kétrészes,
fekete-bézs színben eladó. 30-9496332
Eladó szalagfűrész gép, síkoló köszörűgép, fúrók, kisméretű satuk,
marók. 403-2821

Nagytakarításhoz keresek havonta
gyors – péntek délelőtt – fiatal segítséget árpádföldi családi házhoz. 70360-9581
9-10 éves fiúknak pólók, nadrágok,
mellények stb. 100-500 Ft-ig jó minőségben elvihetők. 20-545-7598
HWK 46/42 550W-os kerti szivattyú,
mosógép motor, 42 V-os biztonsági
trafó, fénycső armatúra, 32 cm-es
képcsöves TV 2,5E Ft, mobil komposztáló, kerti szerszámok, elektromos grillsütő eladók. 409-2240
Royality Line svárjci 16 részes rozsdamentes edénygarnitúra gyári csomagolásban eladó 35E Ft-ért. 70-259-2697

Könyvet, CD-t, DVD-t, hanglemezt készpénzért vásárolok. Ingyen kiszállás. 20922-0001; 266-3277

KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
bekötése, szerelt kémény
építés, szakvélemény ügyintézés. 0630-680-6814

Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven
felüli személlyel havi fix ös�szegű fizetéssel. 30-941-4533

ASZTALOSMUNKÁK. Vállaljuk konyhák, beépített
bútorok, galériák, bejárati ajtók, előtetők és kocsibeállók
készítését. Régi bútorok renoválását, kópiák készítését, illetve fafaragást. 30-401-1633;
szeteyzoltan@gmail.com

Komódok, cipősszekrény, kristály
csillárok és fali karok, réz csillárok
és fali karok, képkeretek. 407-3447
Kerti bútorok, napernyők, 110 literes
hűtőszekrény eladó. 403-1090
Takarítónőt keresünk havi 1 alkalommal. 400-2845
Eladó légterápiás készülékek, philips
videomagnó, eurotech vasaló, álló
ventilátor, könyvek. 403-0213
Eladó összecsukható esernyő babakocsi fix lábtámasszal. 3,5E Ft. 20421-4035
Heverő, jó állapotú és rokkant kerekesszék olcsón elvihető. 405-1913

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi
Zoltán 70-519-2470; szerviz@szerviz.info

Az Önkormányzat lapja
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