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Lapunk következő száma
2021. január 13-án jelenik meg.

Adventi díszben
a Tabódy Ida tér
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Az Önkormányzat minden dolgozója nevében
jó egészséget, áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánok!
Kovács Péter polgármester

Módosul a Kerületi Építési Szabályzat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021. január 1-től a 21/2018.
(VII.6.) számú Kerületi Építési Szabályzat a 35/2020.(XI.13.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal módosul.
A módosító rendeletben meghatározott egyes kisvárosias és kertvárosias lakóterületeken a legfőbb változások közé tartozik, hogy
telkenként az építhető rendeltetési egységek száma csökken. Új
épület építése esetén a lakáshoz az építési telken két személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, melyből a 800 m2-nél nagyobb
építési telken egy személygépkocsit a főépületben kell elhelyezni.
A módosító rendelet a www.bp16.hu honlapon, az Önkormányzat,
Rendeletek menüpontból elérhető, valamint a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. További információ a 061-401-1741 hivatali
telefonszámon kérhető.
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FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára cím,
Budapest Főváros XVI. kerületéért kitüntetés
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, továbbfejlődését,
értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet.
Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, hogy tegyenek javaslatot – a jelölt életútjának leírásával és rövid indokolással ellátva – a 2021. március 15-i
nemzeti ünnep alkalmából adományozandó Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára
címre és a Budapest Főváros XVI. kerületéért kitüntetésre.
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA CÍM a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű elismerésére adományozható. Díszpolgári cím adható protokolláris okból, elsősorban hasonló jellegű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. kerületben szerzett
érdemekért, illetve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt érdemeket a kitüntetésre
jelölt személy életében nem lehetett megjutalmazni.
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT kitüntetés kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket
elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére adományozható.
A javaslatokat zárt borítékban 2021. január 22-ig lehet beküldeni postai úton, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom
utca 43.), a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve. A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 telefonszámon,
vagy személyesen a Humán Irodán, a 227. sz. szobában. A borítékon kérem feltüntetni a
„Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára” vagy „Budapest Főváros XVI. kerületéért”
szöveget.
KOVÁCS PÉTER polgármester

FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET IFJÚ TEHETSÉGE” címet alapította.
A CÍM ADHATÓ: a Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés, a Magyar zeneművészet és a Magyar tudomány kategóriákban kimagasló eredményt elért, a Budapest Főváros
XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. életévét betöltött, de 35. életévét
még be nem töltött ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi ösztönzésére, munkájuk elismerésére. A „Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés” kategóriában évente két fő, a
„Magyar zeneművészet”, valamint a „Magyar tudomány” kategóriában évente egy-egy fő
tüntethető ki – megfelelő jelölt esetén – a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”
címmel.
A címmel oklevél, emlékplakett valamint 12 hónapon keresztül 50.000,- Ft/hó ösztöndíj
jár.
AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE:
A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető cím a 2021. évben a március
15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra.
A kitüntető cím elnyerésére javaslatot tehetnek az önkormányzat bizottságai, a XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. kerületi lakos magánszemélyek.
Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és az önkormányzat bizottságait, hogy tegyenek javaslatot – életrajzzal, indokolással ellátva – a kitüntető cím adományozására.
A javaslatokat zárt borítékban 2021. január 22-ig lehet beküldeni postai úton, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak
címezve. A borítékra kérem ráírni: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége”
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 401-1510 telefonszámon, vagy
személyesen a Humán Irodán, a 227. sz. szobában.
KOVÁCS PÉTER polgármester

Kedves

Olvasó!

Élénken emlékszem az ezredfordulóra, amikor az 1900-as évekből átléptünk a 2000-rel kezdődő esztendőkbe.
Már csak azért is, mert éppen akkor
voltam utoljára lázas beteg, legázolt
az influenza, amely eddigi életembe csupán úgy 15-20 évenként tudott
beférkőzni. Így kimaradtam az akkori
különlegesen pompás tűzijátékból, és
előzetes várakozásommal ellentétben
számomra olyan szürke volt az átmenet a XX.-ból a XXI. századba, amilyet
nagyon nem szerettem volna. Aztán
elröppent két évtized, már a XXI. század 3. évtizedének küszöbén állunk, és
úgy tűnik, hogy most nem csak nekem
lesz olyan dísztelen a szilveszter, mint
akkor, hanem az egész országnak. Erre
a vírusra nem úgy nézünk, mint én akkor a mezei influenzára, hiszen akkor
meg sem fordult a fejemben, hogy
rosszul is végződhet a dolog. Ki gondolta volna, hogy ilyen örökséget kell
átvinnünk a század 3. évtizedére, és
hogy hűséges társunkká válik a maszk
és az állandó készenlét.
Én ennek ellenére bizakodó vagyok.
Remélem, a tavasz meghozza a szabadulást ettől a kis aljas kórokozótól,
és akkor ismét szabadjára engedhetjük érzelmeinket, megölelhetjük azokat, akiket szeretünk, kezet foghatunk
azokkal, akikkel jóban vagyunk, és
nem kell minden bevásárlás után mosómedveként lecsutakolni mindent,
amit a boltokban vettünk. Egyelőre
azonban nem tehetünk mást, mint
alkalmazkodunk a helyzethez. Annak
azonban nincs akadálya, hogy munkatársaim és a magam nevében jó
egészséget, és a körülményekhez képest szép karácsonyt, továbbá az ideinél egy sokkal boldogabb és eredményesebb új évet kívánjak. Vigyázzanak,
magukra! Vigyázzunk egymásra!
MÉSZÁROS TIBOR
Az Önkormányzat lapja
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A Képviselő-testület új tagja Vadász Dániel
Amint arról korábban hírt adtunk, Schaffer Viktor kerületi képviselő lemondott mandátumáról, helyét Vadász
Dániel foglalja el a Képviselő-testületben. Megkértük az új képviselőt, mondja el magáról, amit fontosnak tart.
VADÁSZ DÁNIEL vagyok, a Kertváros az otthonom, bár véglegesen
csak néhány éve költöztem a kerületbe. Tanult szakmám vízgazdálkodás-technikus és laboráns, de az
élet más területre sodort. Jelenleg
a kereskedelemben dolgozom Rákosszentmihályon, így sokakkal
szinte napi kapcsolatban állok.
Gyermekkorom óta sportolok. Szabadidőmben különböző jótékonysági szervezeteknél rendszeresen
végzek önkéntes munkát, így nagy
lelkesedéssel vettem részt 2018-ban
egy kerületi szervezet, a CIVIL16 Egyesület alapításában is. Környezetvédelemmel, állatvédelemmel és szociális ügyekkel foglalkozunk,
nyugdíjas találkozókat szervezünk havi rendszerességgel, amit sajnos most a vírus miatt átmenetileg szüneteltetnünk kell. Az idei
évet is a szokásos ingyenes ételosztással zárjuk, igaz most kicsit
másképp. Tartós élelmiszerekből csomagokat állítunk össze, majd
önkéntesek segítségével kiszállítjuk a rászorulóknak december 27-e
és 30-a között. Az év vége egy váratlan lehetőséget is tartogatott számomra, ugyanis képviselő lettem.
A feladat nem volt idegen tőlem, mert már korábban is folyamatosan figyelemmel kísértem a kerület közéletének alakulását. Bevallom, politikusként még kezdő vagyok, de talán éppen ezért fogom
tudni hatékonyan képviselni a lakók érdekeit, mert én is civilként
gondolkodom.
Emlékszem, milyen izgatottan vártam, amikor 18. életévem betöltése után leadhattam első szavazatomat. Alapvetőnek tartottam és
tartom is, hogy felelősségteljesen részt vegyek olyan fontos döntésekben, amelyek évekre hatással vannak életünkre.
A 2019-es önkormányzati választáson megmérettettem magam
jelöltként. Ugyan nem én kaptam a legtöbb szavazatot, de büszke

vagyok a saját és az egész csapat teljesítményére. Örültem amikor
a CIVIL16 vezetősége felkért a feladatra, hogy a továbbiakban én
képviseljem egyesületünket az Önkormányzat testületében. Természetesen rögtön igent mondtam. Képviselői feladataimat a jelenlegi
munkám mellett fogom ellátni.
Forduljanak hozzám bizalommal! Telefonon (06-30/264-0457),
illetve e-mailben (vadaszdanielmate@freemail.hu) elérhető vagyok
a nap bármely szakában. Fogadóórát előzetes egyeztetést követően
a CIVIL16 Egyesület irodájában tartok, a József utca 128. szám alatt.
A lehetőséget nagyon köszönöm, élek vele, és bizonyítani fogok!

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Schaffer Viktor miért
mondott le mandátumáról. Kérdésünkre ezt válaszolta:

– Sokan kerestek meg csodálkozva és aggódva lemondásommal kapcsolatban, ugyanis 2020. december 1-jével átmenetileg búcsúzom
a Képviselő-testülettől. A szóbeszéddel ellentétben nem költözöm
vidékre, nem untam meg, nem is történt semmi baj. A testületi és bizottsági
üléseket továbbra is látogatni fogom, a
kerület életében – ahogy eddig is –, aktívan részt veszek. Lemondásomnak
egyszerű oka az, hogy egyesületem vezetése mellett határozott időre ismét köztisztviselőként, rendészeti területen van
feladatom. Ez jó alkalom arra is, hogy
biztosíthatom másnak is a kibontakozás
lehetőségét, hiszen mindenki megdolgozott a sikerért. Hangsúlyozom, döntésem átmeneti, és mivel rendészeti feladatom határozott időre szól, annak lejártával szeretnék visszatérni.
Így javaslatomra egyesületi tagtársam Vadász Dániel tölti majd be a
CIVIL16 Egyesület mandátumát az enyémhez hasonló célokkal. Sok
sikert és eredményes munkát kívánok neki! Természetesen segítségemre számíthat, lényegében közösen fogunk dolgozni!

Ajándék a gyengénlátók számára
December 9-én különleges adománnyal kedveskedett az Önkormányzat a Vakok és Gyengénlátók
Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének. A különleges „futár távirányítókat” Ács Anikó alpolgármester adta át Fodor Ágnesnek, az Egyesület elnökének.
GUETH ÁDÁM
Az eszközök segítségével a látássérültek kihangosíthatják a BKK
információs pultjait, a közlekedési lámpákat, a 4-es Metrónál pedig
segítenek megkeresni a megfelelő irányba haladó mozgólépcsőt.
A készülékeket a 2018-2022-es évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Program intézkedési tervének megfelelően, és az Egyesülettel korábban kötött együttműködési megállapodás keretében vásárolta az
Önkormányzat, abban a reményben, hogy ezzel is hozzájárulhat ahhoz, hogy a látássérültek minél teljesebb életet
élhessenek. Ennek biztosítása csak kisebb anyagi kiadást
jelent az Önkormányzatnak, azonban nagy biztonságot
eredményez a látássérülteknek. A készülékek a Vakok és
Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesületének közreműködésével jutnak el a leendő felhasználókhoz.
Az Egyesület helyi szervezete, a XVI. kerületi Lámpás
Klub 2018-ban kezdte meg működését, mely a jövőben is
arra törekszik, hogy segítse az akadálymentesítést, valamint a vakok és gyengénlátók kimozdítását otthonaikból.
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Visszatekintő

2020 a koronavírustól volt hangos, ami szinte minden területen gátja volt az éves terv megvalósításának.
Szerencsére ez a nagyberuházásokat kevésbé érintette, hiszen a szabadtéri építkezések, útfelújítások nem
rejtettek olyan fertőzésveszélyt, amely indokolta volna a munkálatok leállítását. Emlékeztetőül felsorolunk
néhányat a Fejlődő Kertváros közel 40 helyszínen zajló fejlesztései közül. Teljesebb beszámolót 2021-es
első, január 13-án megjelenő számunkban olvashatnak.

Márciusban megkezdődött
a Szakrendelő bővítése.

Májusban átadták a
Budapesti út és Mátyás király út találkozásánál az új közlekedési csomópontot,
amely elnyerte az Év
körforgalma címet.

Júliusban pedig már ilyen képet mutatott
a Szakrendelő emelettel bővített épülete.

Júliusban adták át Fürjes Balázs államtitkár
jelenlétében a Nógrádverőce utca felújított szakaszát.

Július legnagyobb eseménye a Napsugár
Bölcsőde új szárnyának felavatása volt
Novák Katalin családügyi miniszter részvételével.

Augusztusban avatták fel a Területi
Szociális Szolgálat János utcai
részlegének felújított épületét.
Októberre elkészült a tanyaudvar.

Az Önkormányzat lapja
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Már kerületszerte fellobbant az adventi koszorúkon a második,
a reményt, és a harmadik, az örömöt jelképező gyertyák fénye

Szász József is hozott egy
cipősdoboznyi ajándékot
Az ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZNÁL Szabó Csilla intézményvezető köszöntője után
Szász József alpolgármester mondott rövid
ünnepi beszédet. Ebben emlékeztetett arra,
hogy folyamatban van egy akció, amelyben
arra biztatják a kerület lakosságát, hogy küldjenek bátorítást egymásnak a mostani nehéz
időszakban. Az alpolgármester két ilyen javaslattal is előállt. Egyrészt arra bátorított
mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg a folyamatban lévő cipősdoboz akcióról, amelyben elsősorban kamaszoknak készíthetnek
az ünnepi szeretet jegyében ajándékcsomagokat, amelyeket olyan fiatalok fognak megkapni a Baptista Szeretetszolgálat közvetítésével, akiknek lehet, hogy ez lesz az egyetlen
ajándékuk a szeretet ünnepén. Szász József
maga is egy cipősdobozzal érkezett, amelyet
át is nyújtott Szabó Csilla igazgatónőnek. Ezt
mindenki megtehette egészen december 15ig, ekkor zárult az akció.
A második bátorító gondolat pedig az volt,
hogy a kerületiek figyelmébe ajánlotta a Kertváros szabadtéri sportolási lehetőségeit. Megemlítette, hogy az Önkormányzat egészen a
Naplás-tóig meghosszabbította a Szilas-menti kerékpárutat, a Cinkotai Temető mellett pedig kipótolta azt a mintegy egy kilométeres
szakaszt Kistarcsáig, amely eddig hiányzott.
A meglévő három fitneszpark mellé pedig
újabb 10 épül a kerületben. Így a lehetőségek
hiányára hivatkozni csak önámítás. Emlékeztetett továbbá Peterdy Páltól, az egykori népszerű humoristától származó alapigazságra
is, miszerint „a láb mindig kéznél van”. Futni
pedig szinte mindenhol lehet a kerületben.
***
CINKOTÁN Nyikos András református lelkész hirdette Isten igéjét, és idézte a próféciát
Máté evangéliumának első fejezetéből Jézus
születéséről. Majd az evangélium fő üzenetét
Jézus szavaival mondta ki: „Íme én veletek
vagyok minden napon a világ végéig.” Karácsonykor a keresztyének éppen ezt, Isten
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Ilyenkor hívők és nem hívők szinte azonos érzelmekkel tekintenek az
előttük álló hetekre, egyre inkább ünnepi lélekkel várják a szentestét.
Mindenki tudja, hogy a szeretet ünnepe egy-két napra lehetőséget nyújt
arra, hogy zaklatott, egyre kevésbé szerethető világunknak csak a jobbik
arcát vegyük észre. Mivel az egyre fogyó 2020-as esztendő nem csak a
hétköznapjainkra, de ünnepeinkre is kényszerzubbonyt húzott, talán a
szokásosnál is nagyobb szükségünk van a szeretet megnyilvánulásaira,
mint vírusmentes békeidőkben. Ezért a helyzethez igazodva minimális
létszámmal, de mégiscsak megtartották a szokásos kerületi helyszíneken a gyertyagyújtást, a koszorúkon fellobbant a második és harmadik
lángocska is, amely a hagyomány szerint arra emlékeztet, hogy közeleg
a várakozás időszakának nevet adó ünnepi esemény, az Úr eljövetele,
azaz adventus Domini. Mi az Erzsébetligeti Színháznál és Cinkota főterén, a Tabódy Ida téren voltunk szemtanúi a gyertyák meggyújtásának.
M.T.

Nyikos András
meggyújtja a 2. gyertyát

rokban. Ezért tenni kell, hogy Isten velünk
lehessen, ki kell zárni az otthonunkba tolakodó külső ingerek egy részét, hogy együtt
lehessünk Istennel.
Nyikos András református lelkészként az
ökumené jegyében az evangélikusoknak
mondott köszönetet azért, hogy az istenhívő
keresztény és keresztyén világ örülhet az adventi koszorúnak, hiszen a várakozás jelképe
– ahogy a lelkész fogalmazott – evangélikus
találmány.
Az igehirdetés után egy adventi ének hangzott el, majd Nyikos András meggyújtotta advent második gyertyáját.
***

Az evangélikus gyülekezet egyik tagja minden
kőpadra tett egy ilyen kis ajándékot

ADVENT 3. VASÁRNAPJÁN Kovács Péter
polgármester gyújtotta meg a gyertyát az adventi koszorún az ERZSÉBET-LIGETBEN.
Az éppen arra sétálókból összeállt 10-12 fős
hallgatóságnak elmondta, hogy a 2021-es év
csak jobb lehet, mint a 2020-as volt. Továbbá van egy olyan mondás, hogy ami nem
öl meg, az megerősít. Ezért a polgármester
úgy gondolja, hogy ebből az évből fontos
tapasztalatokkal gazdagodva, megerősödve
lépünk át 2021-be, amely majd ismét „normális” évként kerül be a visszaemlékezésekbe, amikor ismét korlátozások nélkül
ünnepelhetünk.

állandó és örök jelenlétét ünneplik. Fölvetette azonban az önkritikus kérdést is: a mai
emberek át tudják-e élni Isten jelenlété, úgy,
mint gyülekezetéből egy
idős néni, aki szinte szégyellősen mesélte el, hogy
egyszer ima közben úgy
érezte Jézus ott ül mellette
a kanapén. Ez az idős as�szony számára különösen
boldog pillanat volt. De ezt
neki kellett engednie. Mert
ma a világ alig követhető
forgataga köti le az emberek figyelmét, és már nem
magától értetődő az isteni
jelenlét, mint a régebbi ko- Kovács Péter gyújtja a 3. gyertyát

Küldemény a Dévai
Gyermekotthonnak
December 2-án indult Dévára Szatmáry Kristóf
azzal a céllal, hogy kézbesítse a Dévai Gyermekotthon lakói számára a cipősdobozokba zárt
szeretetadományoknak egy részét, amelyeket a
XVI. kerületiek az Erzsébetligeti Színházban adtak le, és Böjte Csaba gyámolítottjainak szántak.
Országgyűlési képviselőnkkel az indulás előtt beszélgettünk.
MÉSZÁROS TIBOR

– Már régen kapcsolatban állunk
a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal, korábban is küldtünk
adományokat, de személyesen
még nem találkoztunk az ottaniakkal. Erre most egy különleges
alkalom adódott. Csaba testvér
ugyanis koronavírus fertőzött
lett, és Budapesten ápolták. Isten
segítségével gyógyultan hagyta el
a kórházat, és mi XVI. kerületiek arra gondoltunk, csináljunk
erényt a bajból. Fölajánlottuk
Csaba testvérnek, hogy hazaszállítjuk Dévára, de akkor már
megpakoljuk a kisbusz hátulját
adományokkal is.
– LEHET TUDNI, HOGY KIK
GYŰJTÖTTÉK AZ ADOMÁNYOKAT?
– Igen, most már több mint 10 éve a kerületi iskolások, valamint nem kevésbé lelkes és
segítőkész szüleik, továbbá az iskolák pedagógusai jóvoltából gyűlik össze karácsonykor
a Színházban egy kisebb hegynyi adomány.
Idén Kovács Péter polgármesterrel és Böjte
atyával közösen hirdettük meg a cipősdoboz
akciót, ami a koronavírus jelenléte ellenére
is sikeres volt. Ezért kiemelt köszönet jár
minden adományozónak, és mindenkinek,
aki részt vett benne.
– DÉVÁRA CSAK EGY RÉSZÉT VISZIK AZ
ADOMÁNYNAK. A TÖBBINEK MI LESZ A
SORSA?

Böjte Csaba gyógyultan,
már Déván
– Jut belőle a kerületi rászorultaknak is, a többit pedig
hagyományaink szerint a
Baptista Szeretetszolgálatnak
adjuk át. Ők a legjobb ismerői
annak, hol van a legnagyobb
szükség az adományokra.
Már akkor lehetett sejteni,
hogy Déván nagy lesz az
öröm, amikor Kovács Péter
polgármester, Szász József
alpolgármester és Antalóczy
Csaba önkormányzati képviselő kihordta a kisbuszhoz
a dobozokat,
Szatmáry Kristóf pedig az
elrendezésükkel volt elfoglalva. Minden cipősdoboz mögé
oda lehetett képzelni egy várakozó arcú, mosolygós gyereket, amint izgatottan bontja
a csomagot. Aztán a kisbusz
megtelt, majd elindult, hogy
fölvegye Csaba testvért.
Híreink szerint baj nélkül

Az indulás előtti percek
megérkeztek Dévára. Azt azonban nehéz
eldönteni, hogy az otthon lakói az ajándékoknak, vagy a gyógyultan hazaérkezett
Csaba testvérnek örültek jobban. Igazolódni
látszott Böjte atya gyakran emlegetett mondata:

Az egyedüli parancs és előremutató út
a szeretet. Minden más csak okoskodás.
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Madár- és Méhbarát Kertváros

A XVI. kerület Önkormányzata rendeletet alkotott a madarak és méhek védelméről. A rendelet célja, hogy a
Kertvárosban télen is biztosítva legyen a madarak táplálék- és vízutánpótlása. Cél továbbá a település természeti környezetének megóvása, a kedvezőtlen klímaváltozás hatásainak tompítása és az odúban költő énekesmadarak kiegyensúlyozott életterének biztosítása.
E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett lakó-, illetve tartózkodási
hellyel rendelkező természetes személyekre
és a XVI. kerület közigazgatási területén található társasházakra terjed ki.
Aki szeretne részt venni a madarak védelmében, Madárbarát Kertváros csomagot igényelhet az Önkormányzattól. Jelentkezni 2021. január 1-től egész évben folyamatosan lehet, és
a csomagokat mindaddig biztosítja az Önkormányzat, amíg a költségvetésben erre a célra
elkülönített keret el nem fogy. Családi házban
élő, valamint többlakásos lakóházban vagy társasházban lakrésszel rendelkező természetes
személyek esetén lakcímenként, társasház jelentkezése esetén pedig címenként biztosítják
a Madárbarát Kertváros csomagot, melynek
ellenértékét a Testület 5000 forintban állapította meg. Az Önkormányzat ellenőrzi, hogy
a résztvevők rendeltetésszerűen használják-e
a csomagot. Amennyiben kiderül, hogy nem,
akkor a csomag ellenértékét ki kell fizetni.
A csomagot jelentkezési lapon lehet igényelni, amelyet 2021. január 1-től lehet letölteni az
Önkormányzat honlapjáról.
Az Önkormányzat rendeletben kíván gondoskodni a méhekről és azokról a rovarokról is, amelyek a növények szaporodásához
elengedhetetlen beporzást végzik. A rovarok
védelme túlmutat a gazdasági szempontokon, célja az is, hogy a rovarok továbbra is
a bioszféra stabilitásának fontos tényezői
maradhassanak. A rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületében bejelentett
lakó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyekre, és a XVI. kerület
közigazgatási területén található – körülkerített, közös használatú udvarral vagy kerttel

rendelkező – társasházakra terjed ki.
A programban részt venni
kívánókat az Önkormányzat
Méhbarát Kertváros csomaggal
támogatja, amely 30 gramm
vadvirágmag keveréket és egy
„méhecskehotelt” tartalmaz. A
csomag ellenértéke 2000 forint.
A jelentkezés módja megegyezik a Madárbarát Csomag igénylésének módjával, a jelentkezési
lapot szintén 2021. január 1-től
lehet letölteni az Önkormányzat
honlapjáról. A jelentkezési lapon
feltűntetett adatokat az Önkormányzat a hatályos adatvédelmi
törvény előírásai szerint kezeli.
A jelentkezés elbírálása mindkét esetben érkezési sorrendben történik, és addig lehet sikeres, ameddig a költségvetésben erre a célra
elkülönített összeg el nem fogy.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet már korábban
is kihelyezett saját készítésű madárodúkat a
kerület gyermekintézményeiben és a kerü-

let különböző pontjain. Az odúk a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
ajánlása szerinti méretben készülnek, hiszen
a nem megfelelő méretű odúkba a madarak
nem költöznek be. Fontos az odú mélysége,
anyaga és a bejáratának átmérője.
Madárodúk és etetők természetesen a Kerületgazdák székhelyén, a Kertvárosi Tanyaudvar területén is vannak. Az etetők feltöltéséről
Szász József alpolgármester és Vass Pál önkormányzati képviselő gondoskodott.
A madarak etetéséhez előző lapszámunkban adtunk szakszerű tanácsokat a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület útmutatása alapján. A madáretetéshez ugyanis
nem elég a jó szándék, némi szakértelemre is
szükség van, mert a nem szakszerű etetés a
madarak pusztulásához vezethet. Erről részletes tájékoztató olvasható a www.mme.hu/
teli_madaretetes oldalon.

SAKKEDVELŐK FIGYELEM!
Amennyiben megfelelő számú érdeklődés mutatkozik, januártól indítunk egy
SAKKFELADVÁNY ROVATOT hivatásos sakkoktató közreműködésével.
Kérem, akit érdekelnének a kéthetente megjelenő feladványok, küldjön egy IGEN-t
a tibifoto@t-online.hu email címre! Az üzenet tárgyába kérem, írják be: SAKK.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő:
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját!
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A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy
hirdetes@bp16.hu

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készítik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.

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

Életének 70. évében elhunyt
Dernovics Mihály, egykori
önkormányzati képviselő, a
„Budapest Főváros XVI. Kerületéért” cím kitüntetettje, a
Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnöke.
Felmenő anyai ági ősei a felvidéki
Belusovából települtek át Kistarcsára, ő pedig Cinkotán született
1950-ben. Ekkor ezeréves településrészünk már több hónapja a
fővároshoz tartozott, de ha kérdezték, nem budapestinek, hanem
cinkotainak vallotta magát. A cinkotai gyermekévek után a mátyásföldi Corvin Mátyás Híradástechnikai Szakközépiskolában szerzett
elektronikai műszerész végzettséget. Az itt szerzett ismereteit a BEAG-nál, az AURAS-ban és a BKV-nál kamatoztatta, majd egyéni vállalkozást nyitott: autóvillamossági műhelyt és szakboltot vezetett.
Huszonegy évig, haláláig volt fáradhatatlan motorja és elnöke a Cinkotáért Közhasznú Egyesületnek. Közösségi emberként élt. Abban a
reményben, hogy képviselőként többet tehet közvetlen környezetéért, 2002-ben kerületi képviselőnek jelöltette magát, és be is jutott
a testületbe, ahol 2006-ig tevékenykedett. Cinkota szebbé tételét és
a hagyományok őrzését szívügyének tekintette. Közel két évtizedig
töltötte be szülőhelye római katolikus egyházközségének világi elnöki tisztségét. Jelentős szerepet vállalt a katolikus templom felújításának szervezésében; feleségével több éven keresztül tartották rendben
a cinkotai temető kápolnáját, és az ő ötletük volt a cinkotai kereszt
felállítása. Megszámlálhatatlan kulturális, közösségteremtő és hagyományőrző rendezvény fűződik a nevéhez, többek közt a cinkotai
Országzászló felújíttatása, valamint a gimnázium előtti tér átnevezése Tabódy Ida térre, az egykori tanítónőképző intézmény legendás
igazgatója sírjának felújítása és gondozása. A rendszeresen ismétlődő néptánc bemutatók, komolyzenei koncertek, kiállítások, karácsonyi vásárok és ünnepek, jótékonysági rendezvények, a március
15-i történelmi séták mind az ő nevéhez kötődtek, és a településrész
közösségét erősítették. Tevékenységét 2006-ban az Önkormányzat
„Budapest Főváros XVI. Kerületéért” kitüntetéssel ismerte el.
December 9-én bekövetkezett halálával nem csak feleségét, két fiát
és öt unokáját, hanem a cinkotaiakat is nagy veszteség érte.
Dernovics Mihályt a XVI. kerületi Önkormányzat saját halottjának
tekinti.

Éjféli mise
Valamikor együtt ment a család az éjféli misére. Kis gyermekként a hóban ugrándozva élveztem a kései sétát, ám
kamasz koromban már kissé terhes volt a „kötelező gyakorlat”. Azután ismét élmény lett, amikor kislányommal és feleségemmel indultunk útnak éjfél előtt.
Milyen szép is volt, amikor a süppedő szűz hóban ballagtunk, a fák ágai is meghajoltak a szép karácsonyi hó előtt,
amely mint egy csillagszóró vetítette vissza a pislogó lámpák fényét.
Régi szép szentesték… Ma is úgy érzem, nincs annál szebb
érzés, mint amikor rápillanthatunk kis gyermekünk csengettyűt, Jézuskát váró, csillogó szemű arcocskájára. És akkor
talán – legalább néhány percre – mi is gyermekien tisztává
válunk. Jó lenne, ha akik nem hisznek benne, azok is beengednék szívükbe gyermekeink Jézuskáját.
Karácsonykor ajándékozni szoktunk. Számomra a legszebb
ajándék ma is az lenne, ha a zsúfolásig megtelt rákosszentmihályi templomban hallgathatnám a Mennyből az angyalt,
figyelhetném az atya szívhez szóló karácsonyi prédikációját,
és ami mindennél felemelőbb, az éjféli mise végén együtt
énekelhetném ismerős és ismeretlen barátaimmal a Himnuszt. Mert így szoktuk befejezni az éjféli misét. Azonban
mint tudjuk, a zsúfolásig megtelt templom most szóba sem
jöhet, maszkban nem lehet énekelni, és már egy jó ideje a
frissen esett hó sem része karácsonyainknak.
Azért, ha a fertőzésveszély miatt nem lesz tiltva, idén is
elmegyek a templomba. Igaz, már csak egyedül. Nem jöhet
velem anyám, apám, nővérem. Lassan már együtt lesz odafönt a család szenteste, és majd ismét együtt mehetünk az
égi, a legszebb éjféli misére…
VARGA FERENC

A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (XVI. kerület)
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

FŰTŐ-KERTÉSZ
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Bp. Tekla utca 2/c.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: az intézmény telephelyein a hűtő/fűtó berendezések kezelése, karbantartása, egyéb szakképesítést nem igénylő feladatok
ellátása napi 8 órás beosztásban.
Illetmény és juttatások: megegyezés szerint
Pályázati feltételek: • büntetlen előélet • magyar állampolgárság •
egészségügyi alkalmasság
A munkakör betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 30.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton Szecsődi
Gábor részére az allas@szakrendelo16.hu e-mail címen

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata állás
hirdet az alábbi munkakörben:

INTÉZMÉNYI REFERENS

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata jelentkezőket keres INTÉZMÉNYI REFERENSI munkakör betöltésére. Részletes
tájékoztató olvasható az Önkormányzat honlapján a bp16.hu/hirek/allas/intezmenyi-referenst-keresunk oldalra kattintva.
A munkakörrel, a meghirdetett állással kapcsolatosan TOVÁBBI
INFORMÁCIÓT NYÚJT: Müller Kinga a Szociális és Szociális Intézményi Iroda vezetője, a +36-1/4011-733–as telefonszámon, vagy a
mullerkinga@bp16.hu e-mail címen.
JELENTKEZNI e-mail útján lehet a joka@bp16.hu címre.
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Teszteltek a kerületi óvodáinkban
Kerületünk óvodáiban elvégezték az intézmények dolgozóinak önkéntes Covid-ellenőrzését. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda vezetőjét, Schrott Ildikót arról kérdeztük, náluk hogyan történt a mintavétel első köre, amelyet majd egy héttel később – lapzártánk
után – megismételtek.
– Kerületünk óvodáiban, 2-3 főből álltak a
tesztelést végző csapatok. Közülük az egyik
fő csak adminisztrált, a társai pedig a mintavételt végezték. Teljesen zárt védőruhában
érkeztek, kicsit emlékeztettek az asztronautákra. Az intézményektől azt kérték, hogy
az érkezésükkor az óvodai dolgozók kezében legyen ott két példányban kinyomtatva
a személyre szóló adatlapjuk. Ezen alá kellett húzniuk, hogy vállalják-e a mintavételt,
vagy nem, mivel a részvétel nem volt kötelező. Akik vállalták a tesztet, azoknál a már
közismert módon egy első látásra sokaknak
ijesztően hosszúnak tűnő, leginkább egy fülpucolóra emlékeztető pálcikával fölnyúlnak
az orrüregbe. Ezt a váladékmintát néhány
másodpercre egy folyadékba mártják, majd
ebből a folyadékból cseppentenek az értékelő egységre (képünkön), amely kimutatja,
hogy a mintaadó fertőzött-e, vagy nem. Az
eredmény gyorsan megszületik, amiről igazolást adnak, és ezzel a vizsgálatnak vége.
Mivel beszélgetésünk a mintavétel napján
történt, és még nem is minden intézménybe értek oda a mintavevők, a fertőzöttek
számáról még nem volt adat. Azt azonban

Schrott Ildikó elmondta, hogy az
ő intézményében
a Baross Gábor
utcai részlegben
100
százalékos
volt a részvétel, a
Farkashalom utcaiban kicsit több
mint 90 százalékos, a Csinszka utcai részlegben pedig a dolgozók 70 százaléka vett részt a tesztelésben.
Nem hivatalos adatok szerint olyan óvoda
nem volt a kerületben, ahol a részvétel 70
százalék alatti maradt volna.
Néhány nappal később hozzájutottunk a
pedagógusok országos tesztelési eredményeihez. Eszerint az óvodai dolgozók 74

százaléka, a tanárok és tanítók 73 százaléka
vett részt az ingyenes tesztelésen. A fertőzés
ebben a körben nagyon alacsony átlagot mutatott, 100 emberből kicsivel több, mint kettőnek lett pozitív a tesztje. Ez egyúttal azt is
jelenti, hogy nem indokolt a téli szünet megkezdésének előbbre hozása, és egyéb rendkívüli intézkedésre sincs szükség.

A hét szóvicce:

Megérkeznek a tesztelők egy koronavírus tüneteit mutató férfihez, hogy megbizonyosodjanak,
valóban fertőzött-e. A férfi reverendában nyit ajtót, és a tesztelők akkor szembesülnek azzal,
hogy ezúttal egy papot kell megvizsgálniuk. Azt sem tudják, hogy köszönjenek, mire az egyik
feltalálja magát:
– Tesztelendő úr, kezdhetjük a vizsgálatot?

Ételt osztott a
Mezei Őrszolgálat
December 8-án, a kistarcsai Flór Ferenc Kórház udvarán ételosztással kedveskedett az idén 11 esztendős
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat az egészségügyi dolgozóknak.
Akik főzték...

...és akik segítettek osztani.
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Oláh Csabának, az Őrszolgálat vezetőjének ötletét az Önkormányzat
is felkarolta, így Kovács Péter polgármester és Szász József alpolgármester szintén segédkeztek a finom falatok kiosztásában. Az Őrszolgálat ez alkalommal 100 adagnyi káposztás csülökkel
örvendeztette meg a kórház alkalmazottait. Azok számára, akik a járványügyi helyzet miatt nem hagyhatták
el a kórtermeket, ételkihordó csomagokban küldték el
az ebédet.
Az Őrszolgálat munkatársai korábban sem maradtak
távol, amikor katasztrófahelyzetekben kellett helytállni,
például a tíz évvel ezelőtti vörösiszap tragédiánál, vagy
az árvíz sújtotta területeken. Oláh Csaba bízik benne,
hogy ha jelen körülmények között mással nem is, de
egy tál meleg eledellel az Őrszolgálat is kifejezheti köszönetét az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájáért, és ez a gesztus talán lelki segítséget nyújthat a vírus
elleni küzdelemben.
GUETH ÁDÁM

Meglepetés a
Szent-Györgyi Iskolában
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri
út 142. alatti részlegében, ahova az iskola alsó tagozatosai járnak, december 2-án ugyanúgy zajlott
az élet, mint más hétköznapokon. Ám csak addig,
amíg az utolsó diák el nem hagyta az épületet...
MÉSZÁROS TIBOR
Ezután óriási pezsgés kezdődött a folyosón. Ki tudja honnan, szinte
varázsütésre előbújt a tanári kar, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak, néhány lelkes szülő, és nemsokára egy kinyitott mesekönyv képe kezdett kirajzolódni az iskola folyosóján. Egymás után
kerültek elő az emeleti részen elrejtett fenyőfák, és szorgos kezek
elkezdték fölrakni a fényfüzéreket, a díszeket, a lampionokat, és
mindent feldíszítettek, amit csak lehetett. Miki egér kisasszony és
Mikulás bácsi is elfoglalta helyét a fenyőfák között. Azért volt szükség a megfeszített igyekezetre, mert a hatályos rendelet
szerint este 8 órára mindenkinek haza
kellett érnie, a munkát pedig csak akkor
lehetett elkezdeni, amikor már minden
diák elhagyta az épületet, hiszen különben oda a meglepetés. Volt úgy, hogy
mindkét létrán állt valaki, miközben a
többiek villanyt szereltek, elemet cseréltek a fényfüzérekben, ollóztak, kötöztek,
ragasztottak, igazítottak, végül pedig hó-

szőnyeget terítettek a fenyőfasor alá. Minden osztálynak
jutott egy-egy pompásan feldíszített karácsonyfa.
Az ötlet Petrik Csilla intézményvezető-helyettes érdeme,
aki ezt a „Karácsonyi Meseerdőt” egyik éjszaka szó szerint
megálmodta, igaz, az iskola
udvarára. Amikor ezt másnap elmesélte kollégáinak,
mindenki nagy lelkesedéssel
fogadta az ötletet, de azt javasolták, ne az udvaron, hanem az épület folyosóján legyen a karácsonyfaerdő. Persze az idő rövidsége
miatt nem látszott túl esélyesnek, hogy az álom meg is fog valósulni, hiszen 18 fenyőfát kellett feldíszíteni, sőt még a bejártnál az
oszlopokra is jutott egy-egy világító háló, a monitor előtt pedig egy
malomkerék méretű adventi koszorú fogadta az iskolába érkezőket.
Hogy másnap mégis tökéletes karácsonyi hangulat töltötte be a folyosót, az kizárólag annak köszönhető, hogy első hallásra mindenki
benne volt a kivitelezésben. Így reggel igencsak nagy meglepetés
érte az iskolába érkező gyerekeket. Sőt szüleiket is, mert egy ügyesen beállított kamera folyamatosan mutatta a beérkezők arcát, amit
a szülők – mivel az épületbe nem mehettek be – a bejárat előtt egy
monitoron követhettek.
Ezen a napon reggel tanuló, pedagógus és szülő közösen örülhetett a karácsonynak. Tóth András iskolaigazgató, és helyettese,
az ötletgazda Petrik Csilla pedig büszke lehet minden kollégájára,
akik részt vettek a kitűnő ötlet megvalósításában.
Az utolsó óra szemtanújaként a tudósító Vörösmartyt idézve csak
annyit mondhat – noha az akció résztvevői szinte kivétel nélkül hölgyek voltak –, „Ez jó mulatság, férfimunka volt!”

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap babája
elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni,
amelyen az apróság
a XVI. Kerületi Önkormányzat
által
felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez
annak a babakelengyének a része, amelyet minden kertvárosi újszülött ajándékba
kap néhány babaápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján október hónapban DOLÁNSZKY LINA nyerte a babaszépségversenyt.
Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is
tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől vette át a család.
Az Önkormányzat lapja
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A zenei nyelvezet egy örömforrás
Interjú Weisz Józseffel

Hogyan lesz valakiből zenepedagógus? Miként lehet hangszeres játékot tanítani járvány alatt? Mi a sikeres zeneoktatás kulcsa? Weisz Józsefet, a Rácz Aladár
Zeneiskola tanárát kérdeztük.
GUETH ÁDÁM
– MI IRÁNYÍTOTTA ÖNT A ZENEI PÁLYÁRA?
– A szüleim nem voltak zenészek, de mindig nagyon érdekelt a zene.
Az iskolában kaptam lehetőséget arra, hogy zenélni tanuljak, így indultam el ezen az úton. Soha nem gondolkodtam másban. Amikor
elkezdtem hegedülni arra gondoltam, hogy én majd egyszer hegedűs leszek, nem volt más alternatíva. A továbbtanulásban is elsődleges szempont volt mindez.
– MIÉRT DÖNTÖTT ÚGY HOGY ZENEPEDAGÓGUS LESZ?
– Az oktatás nem volt ennyire magától értetődő számomra. A ’90-es
évek elején kerültem kapcsolatba a Rácz Aladár Zeneiskolával. Eleinte
helyettestanárként dolgoztam és akkor még nem a jelenlegi épületben
voltunk, hanem a Benő utcában, ahol most az orvosi ügyelet működik. Szerényebb körülmények között működtünk, de már profi tanári
gárdával. Végül itt ragadtam. Közben új épületet kaptunk és sokat fejlődtünk. Ez rengeteg lehetőséget is jelent, ami az eredményeiknben
is megmutatkozik a mai napig. Szeretek itt dolgozni, pedig messze
lakom, Budaörsön. Sokan kérdezik is, miért nem költözöm ide.
– MIÉRT NEM?
– Az az igazság, hogy én se tudom. De az utazás közben van elég
időm rendezni a gondolataimat abban a szűk egy órában. Hazaúton
például számot tudok vetni az elmúlt nappal.
– A CSALÁDBAN VISZI VALAKI TOVÁBB A HAGYOMÁNYT?
– A lányom 9 évig tanult hegedülni, igaz egy másik iskolában. Ügyes is
volt, budapesti versenyen második helyezést ért el. Később a hegedülést
abbahagyta és a gitár felé fordult. Most 21 évesen újra elővette a hegedűt.
– MESÉLJEN A NÖVENDÉKEIRŐL!
– Két növendékem, Szisz Zalán Attila és Fehérvári Hunor Bendegúz,
akiket nyolc éve tanítottam jelentős sikereket értek el. Mindketten zenész családból származnak. Koncerteken, versenyeken vettünk részt,
minden évben elhoztunk egy ezüst vagy egy arany oklevelet. A Bartók-duó versenyen két évvel ezelőtt zsűri-különdíjat hoztunk el. Legnagyobb örömömre ebben az esztendőben mindkettőjüket felvették
a zenei konzervatóriumba. Az egyik növendékemet a Szent István ze-
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neművészeti Szakiskolába, a másikat a Weiner Leo Szakiskolába.
Mindketten hegedülnek. Nagyon
örülök ennek, mert az hogy két
egykorú fiú ilyen párhuzamosan
tud együtt dolgozni, az ritkaság.
– MI SZÜKSÉGES A SIKERES KÖZÖS MUNKÁHOZ?
– Ehhez kell a tanár, kell a diák és kell a szülő, hogy egy zeneiskolás megfelelően tudjon érvényesülni. Ha ebből a hármas egységből hiányzik valamelyik, akkor előfordulhatnak problémák. A
külföldi versenyek például fokozott terheket rónak a szülőkre is.
De nagyon jó érzés, amikor a tanítványok is visszajárnak, vagy már
esetleg a gyermekeiket hozzák órára.
– MIKÉNT BEFOLYÁSOLTA A COVID-JÁRVÁNY A ZENEOKTATÁST?
– Ez elég nagy kihívás volt számunkra, de én úgy látom, hogy elég jól
sikerült alkalmazkodni. Tavasszal - amikor olyan helyzet lépett életbe,
amit még soha senki nem tapasztalt – online oktatásra álltunk át. Ennek
pozitív hatásai is voltak. Több növendékemen éreztem, hogy ebben a
picit szélsőséges helyzetben komolyabban vették a leckéket és jobban
fejlődtek. Lehet, hogy azért, mert több figyelmet fordított a zenére. Jelenleg a kicsiknél hagyományosan oktatunk, a nagyokat online tanítjuk.
Voltak azért hátrányai is a dolognak, mivel a szülőket kellett távoktatásban megtanítani a hegedű felhangolására, ami nem egyszerű, de
végül megoldották.
– MIT TANÁCSOLNA AZOKNAK, AKIK HANGSZEREN SZERETNÉNEK TANULNI? MI A SIKERES ZENEPEDAGÓGIA KULCSA?
– Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy akarja-e és ha igen,
mennyire komolyan. Én soha senkit nem beszélek rá és nem is beszélek le. Akinek ez fontos, az akkor is fogja csinálni, ha esetleg nincsenek olyan jó adottságai. Attól hogy nem lesz profi zenész, még
szeretheti amit csinál, és fejlődhet benne. A zenei nyelvezet egy
olyan örömforrás, amit semmi más nem tud átadni. Ehhez nem kell
feltétlenül világjáró szólistának lenni.

Ilyen év még sohasem volt
Az interjúk készítésekor általában a „milyen érzés” kezdetű mondatok kerülendők. Mi most mégis kivételt
tettünk, és Szabó Csillától, a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház igazgatójától megkérdeztük,
mit érez az ember, amikor egy parányi vírus lenullázza több év előrelátó tervezőmunkáját, és kizárja a színházból az egyik legfontosabb szereplőt, a közönséget.
MÉSZÁROS TIBOR
– Szögezzük le,
hogy ilyen év még
sosem volt! Tavaly decemberben
azzal az érzéssel
mentünk karácsonyi szünetre, hogy
az elmúlt tíz év
megfeszített munkája meghozta a
gyümölcsét. Bejáratott, jól felépített
programstruktúrával, erős partnerhálózattal, jelentős kapcsolati tőkével és megalapozott hírnévvel a hátunk mögött azt gondoltuk, hogy 2020 végre
a szüret éve lesz, sőt 2021-re is sok műsort
lekötöttünk. Január-februárban telt házas
előadásokkal és óriási lendülettel folytattuk.
Aztán március 11-e mindent megváltoztatott, le kellett állnunk, szó szerint bezárt a ház.
Mivel a csapat hatékony, azonnal megkezdődött az újratervezés a programok átütemezése. Ez jól sikerült, minden partnerünkkel
meg tudtunk állapodni. Ehhez kellett a biztos
partneri kapcsolat és a többszörös rugalmasság. Például Charlie eredetileg a majálison
lépett volna fel, aztán áttettük a Kertvárosi
Vigasságokra. Bízunk benne, hogy 2021-ben
tarthatunk majálist, ahol fellép majd. Hasonló a helyzet a Budapest Bár, Hevesi Tamás,
Halász Judit vagy a Szegedi Balett Diótörő
előadásával. Utóbbinak új időpontja 2021.
december 12. A bonyodalom akkor jött, amikor az őszi, pótló előadásokat másodszor is le
kellett mondani, és át kellett ütemezni 2021re. Fontosnak tartom a gyorsaságot, a körülményekhez való alkalmazkodás képességét
is. Így, amikor lehetett, kiköltöztünk a Ligetbe és megszületett a „Szabad(A)Tér”.
Fontos a megnyugtató, egyértelmű kommunikáció, így megszületett a jegyvisszafizetési garancia, vagyis a választás lehetőségét ajánljuk: a jegyeket vissza lehet váltani,
de meg is tarthatják a nézőink, mert későbbi
időpontban, ezeket a jegyeket érvényesnek
tekintjük. Az első körben alig volt visszaváltás. Aztán a két hullám között ismét tudtunk
több telt házas előadást tartani, majd néhány
olyat, amelyiken csak minden harmadik széken ülhetett néző, aztán újból jött a szigorítás. Reményeim szerint, azok, akik egy-egy
előadást szerettek volna megnézni, újra meg
fogják venni a jegyet.
– MOST MIT CSINÁLNAK A HÁZ DOLGOZÓI?

– Az intenzív átütemezés, tervezés, szervezés láthatatlan munkálatai zajlanak a zárt
kapuk mögött. Ez számtalan adminisztratív
teendőt, szerződés-módosítást, költségkalkulációt, a partnerekkel történő egyeztetést jelent. Jelenleg a 2021-es programot próbáljuk
összeállítani, és a virtuális térben kapcsolatban maradni közönségünkkel.
Munkánk jelentős részét a pályázatok írása
teszi ki. Összesen 11 pályázatot nyújtottunk
be, ebből hetet a Nemzeti Kulturális Alaphoz zenei, arculati, képzési, közművelődési
témákban. Hatot megnyertünk, egy elbírálás alatt van. Ezen kívül a nyertes érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzéseit is
most bonyolítjuk. Az EMMI pályázatain is
indultunk: kettőt megnyertünk. Részesei
vagyunk a „Hangfoglaló” és a „Magyarország,
szeretlek!” programnak is. Csak ebben a sorozatban 11 koncertet kell átütemeznünk. Átcsúszik a jövő évre a Jazzliget több előadása
is. Igazi zenei élménykavalkádot ígérhetek
az újrainduláskor.
Közben immár második alkalommal elnyertük a „Családbarát munkahely” kitüntető
címet és talán még ennél
is büszkébbek vagyunk
egy új, most indult minősítő programban elért
eredményünkre. Minősíttettük és elnyertük a
„Családbarát munkahely
és szolgáltatóhely” bronz
fokozatát és dolgozunk
az ezüst minősítésen.
Ez azt jelenti, hogy nem
csak a munkatársaink
családi kötelezettségeit
igyekszünk figyelembe
venni, de kínálatunkban
kiemeltek az egész családnak szóló programok,
szolgáltatásainkkal minden generációról gondoskodunk.
Nem pihennek a műszaki, technikai munkatársak sem. Igaz,
sokszor nem a munkakörüknek megfelelő
feladatot kell teljesíteniük, de elbocsátanunk
egyetlen munkatársunkat sem kellett. Olyan
alapos karbantartáson esett át a fény- és a
hangtechnika, amelyre normális üzemmód
mellett nem jutna idő. A színpadon átépítettük az elektromos kiállásokat és fényutcákat,
ezzel biztonságosabbá válik a közlekedés a
takarásban. Teljesen felújítottuk a Kamara
termet, új a padlózat, eltűnt a gipszkarton

fal, új, korszerű képvilágítási rendszert szereltünk fel. Annyit elárulhatok, hogy új izgalmas kiállításokat tervezünk ide, páldául a
Természettudományi Múzeum anyagából is.
– TÖRTÉNT VALAMI A SZENTMIHÁLYI
KULTURÁLIS KÖZPONTBAN IS?
– Igen, van bőven feladat, hatalmas a terület.
Ránk hárult tevőlegesen is a levelek összegyűjtése, és a park őszi nagytakarítása. Az
épületen belül technikai, műszaki munkálatok zajlanak.
Megkérdeztük Rappaport Dóra intézményvezető helyettest is, hogy mit gondol ő az elmúlt, eddig még soha nem látott időszakról.
– A sok hátránya mellett volt előnye is ennek
az időszaknak. Sokat tanultunk a kényszerhelyzetből, és úgy látszik, jól reagáltunk az
eseményekre. Ezt az is bizonyítja, hogy afféle mintaintézménnyé váltunk a válságkezelésben, ugyanis társintézmények rendszeresen tőlünk kértek tanácsot arról, mit hogyan
oldottunk meg.
Végül a színház pénzügyi
helyzetére vonatkozó kérdésünkre Szabó Csilla intézményvezető elmondta,
hogy bevételkiesést nem
csak az elmaradt előadások jegybevételei jelentenek, hanem a terembér
kiesés, és a számtalan
tanfolyam, délutáni foglalkozás elmaradása is.
– Jelentős veszteség érte
a színházat, de a fenntartó XVI. kerületi Önkormányzat számára fontos,
így nem hagyta magára az
intézményt, a működése
nem került veszélybe.
Az Erzsébetliget Színház és a Liget adventi
fényei, a kerület adventi
koszorúján sorban meggyújtott gyertyák, a
kiállított gyerekrajzok, a KönyvTér könyvespolca, a cipősdobozban érkező ajándékok
azt üzenik, hogy intézményünk Több, mint
helyszín!, hogy mi készen állunk, és szeretném végre újra azt mondani, amit szoktam:
Gyere/gyertek inkább mihozzánk!
Addig is vigyázzunk egymásra! Békés, egészséges karácsonyt, negatív teszteket és pozitív
élményeket kívánunk mindenkinek!
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Kalendárium Ádventtől Karácsonyig

Idei utolsó Rovatunk az ünnepé, a Kalendárium sorozat utolsó, ádventi, karácsonyi írása. A vége kicsit
személyesebbre sikerült (közvetlen helyi vonatkozása is), de ezzel a lassan elfeledett ünnepi hangulattal
szeretnék – a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ munkatársai nevében is – hűséges olvasóinknak áldott, boldog Karácsonyt és az idei szomorú év után felszabadultabb, békés Új Esztendőt kívánni!
SZÉMAN RICHÁRD
A Mártonnapi libacsont-jóslás után, úgy Katalin nap tájékán az
ember a földet vizsgálgatja: locsog-e vagy kopog, mert mindenki
tudja, nincs lehangolóbb a sáros karácsonynál. Azután már nincs
időnk ilyesmire, András nap utáni vasárnap megkezdődik az advent, s az ünnepi sürgés-forgás időszaka.
Egyházi ünnep, a keresztény naptárban advent első vasárnapjával
kezdődik az egyházi év. Négy hetes karácsonyi előkészület, amely
egyben utal a kiválasztott nép messiást váró évezredeire is. Ilyenkor készítjük el az adventi koszorút, amelynek négy gyertyája jelzi
a Jézus születése előtti négy vasárnapot. Manapság a nem vallásos
embereknek is lehet a szeretet,
az együvé tartozás szimbóluma.
A katolikus egyházi liturgiában
meghatározottak a gyertyák
színei, három lila, és egy rózsaszín, amelyből a rózsaszínt a
harmadik alkalommal kel meg�gyújtani, ez ugyanis az öröm
vasárnapja. Ebben az időszakban tartják a rorátékat, a hajnali
miséket, amelyet angyali, vagy
aranyos misének is hívtak a
régi időkben. A mise alatt illik
otthon bezárni minden ajtót,
ablakot, ólakat, hogy a boszorkányok a harangozás elől nehogy a
házban keressenek menedéket.
Az időszak második ünnepe
december 4, Borbála napja.
Kis-Ázsiában élt szent, keresztény hitéért lefejezték. Védőszentje lett a bányászoknak, tüzéreknek, hajadon leányoknak. Ha Borbála napján az eladó lány cseresznyeágat tesz vízbe, és az kivirágzik karácsonyra, házasságot jelez.
December 6. Szent Miklós napja. Miklós püspök legendáiban
a jótékonyság a fő motívum, az ajándékokat titokban a cipőkbe
helyező, elszlovákosodott nevű Mikulás napja nem csoda, hogy a
gyerekek várva-várt ünnepe lett. Kísérői, a krampuszok, a kormos
képű, ijesztő ördögfik bajorföldről érkeztek, Szent Miklós ugyan
bármikor láncra verheti őket, de hogy ne bízzuk el magunkat, itt
hagyja nekünk a virgácsukat, hogy mindig emlékezzünk jó és
rossz bennünk dúló harcára. Ha Szent Miklós megrázza a szakállát, karácsonykor is havazni fog.
Lássuk még december 13.-át, Luca napját. A magyar nyelvterület
gonoszjáró napja, mikor is védekeznünk kell a boszorkányok rontása ellen. A boszorkányok ellen tudvalevő, legjobb szer a fokhagyma, ezért lefekvés előtt együnk meg néhány gerezddel, s nem árt,
ha az állatok fejét is bekenjük vele, ha hagyják. Ilyenkor kezdik
készíteni a lucaszéket, kökény-, boróka-, jávor-, körte-, som-, jegenyefenyő-, akác-, cser-, és rózsafából, szögek nélkül, bükkfa ékek
segítségével. A karácsonyi éjféli misén ráállva megláthatjuk, kik a
boszorkányok. Ha valakinek sejtése van valamely hozzátartozójáról, jobb nem megcsinálni, a biztos tudás ilyenkor karácsonykor
felboríthatja az ünnepeket.
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Elérkeztünk az év legsötétebb időszakához. A Nap ragyogása
csak csalóka játék, azt est hamar leszáll, s reggel nehezen ébred
a világosság. A várakozás ideje ez, bújnánk a kályha mellé, az
illatos akác ropogására fülelnénk, megmondja-e az elkövetkezendőt, de a vaskályha hidegen, rozsdásan, álom nélkül alszik a
sufni mélyén, bent a szobában, a radiátor csak kattog néha, s a
kazán ablakán is csak apró, hideg, kék láng pislákol.
Az első karácsony, amire emlékszem, a régi házunkban jött el.
Anyám a teljesen sötét nagyszobába vitt, kicsit féltem is, amikor
zúgást hallottam, és a sötétség mélyéről két apró fény közeledett
felém, majd csillagszórók
lobbantak, és megláttam az
imbolygó árnyak közt felém
robogó villanyvasutat. A szívem nagyot dobbant, anyám
alig bírt vacsorához vonszolni
minket, férfiakat, (mert persze apám, keresztapám is ott
hasalt a sínek között) annyira
lenyűgözött a piciny fények
forrása, a masszív, szovjet alkotás, amiből még hiányzott
a keleti blokk későbbi slendriánsága. Persze erről mit sem
tudtam, szép volt a vasút, villanymozdonyát óriás, zúgó
trafó mozgatta, egy gombbal
még a sebességet is állítani
lehetett, és a pálya körbeérte
a hatalmas ebédlőasztalt. Aznap már nem is néztem meg a többi ajándékot, a mozdony orrán a két apró, mozgó fénypont elég volt a boldogsághoz.
Egy később kapott karácsonyi ajándékom is a fényhez kapcsolódik. A laterna magica modern, villanyáramra átszabott változata volt, két rajzot vetített váltakozva a falra, a mozgás csalóka
érzését keltve. Persze ehhez a játékhoz is kellett a szoba sötétje,
hogy abból bontakozzon ki a különböző mesealakok suta mozgása.
Bármennyire is félünk tőle, kell tehát a sötétség, hogy megszülethessen a fény. Ezért gyújtunk ádvent idején, a sötét szobában
gyertyát, karácsonyig minden hétvégén eggyel többet, ezért a
csillagszóró, ezért a fényes gömbök felületén tovább sokszorozódó fénypontok. Kell a sötét ahhoz is, hogy mindezen fények
sokféle tükröződését megláthassuk a mellettünk állók szemében is. Gyönyörűek ezek a mikrokozmoszok, minél többet látjuk, annál jobban tudjuk ezt.
Mégis csak be kéne hozni azt a vaskályhát. Kicsit megpucolnánk, a friss kályhafesték-illat ellepné a szobát, de az alma és a
narancs héja segíthetne ezen. Az öreg cseresznyefát sajnáltam
kivágni, de kiszáradt már, most ott loboghatna a kályha feneketlen bendőjében. És a kéményen át felküldhetné pattogó szikráit
az esti sötétbe, hogy ott szóródjanak a csillagok közé, ahol újra
meg fog születni a fény.

Egy elmaradt előadásról, és
a legendás egyesület megszűnéséről
Sajnos nem egy előadás maradt el az Erzsébetligeti Színházban, hanem sok. Egyről azért mégis külön
szeretnénk említést tenni, mert sok szállal kötődik a Kertvároshoz. A részleteket kerületünk közismert
médiaszemélyisége, Paor Lilla előadóművész ismertette.
MÉSZÁROS TIBOR
– A 2020-as év Trianon éve volt. A csapattal, amellyel az általam vezetett hatoscsatorna tévéműsoraiban dolgozom, a
történelmi évfordulókhoz kapcsolódóan
szoktunk, pályázni s rendezvényeket szervezni. Ezek között színpadi művek is vannak, például korábban a Rejtett üzenetek
(1956), vagy a Beállok rózsám katonának
(1918). Most következett volna az Erzsébetligeti Színházban a Minden határon
túl című színmű, amely egy erdélyi származású, nem túl sikeres művésznő életét
mutatja be egy fiatal férjjel, gyártulajdonos
baráttal, és a színházi közeggel, amelyben
a társadalmi – ma már mondhatjuk történelmi – változások hatására az emberek
karaktere, jelleme rengeteget változik.
Például a színházi ügyelőé, aki miközben
a nagyságosok urak és kisasszonyok világán átrobog a történelem – Kun Béláék 133
„dicsőséges” napja –, próbál megfelelni az
„elvtársak” elvárásainak, vöröskatonának
áll, majd a tiszavirág életű kommunista rémuralom elmúltával ismét arcot vált, és a
legfőbb besúgók egyike lesz. Amikor pedig
újból változik a világ, ismét megpróbál vis�szazökkenni a régi kerékvágásba. Az egyének karakterváltozásának bemutatásával
párhuzamosan megszületik egy korrajz is
arról a békétlen időszakról, amelyben a mi
felmenőink élték mindennapjaikat. Kellős
Éva kolléganőm ötlete alapján pályáztunk
az Nemzeti Kulturális Alapnál a darabra,
nyertünk, így meg is írta a darabot. Erdélyi
szála felvillantja az áttelepüléseket, a családok szétszakadását, majd az újraegyesítésükért folytatott harcot is, melyen az én
családom is átesett.
– ZENESZÁMOK IS VANNAK A DARABBAN?
– Igen, a zenék és szövegek fantasztikusak,
tükrözik a társadalmat, az emberek gondolatait, érzelmeit. Persze mai hangszerelésben adjuk elő, amelyeket alkotótársam,
fiam, Gyarmati-Paor Zoltán és György
Ákos igazított a mai ízléshez.
– MILYEN SZEREPET VÁLLALTÁL A TÖRTÉNETBEN?
– Én vagyok az egyik főszereplő, a színpadon kívül pedig az előadás producere.
– KIK SZEREPELNEK MÉG A TÖRTÉNETBEN?

jén szeretnénk az ősbemutatót megtartani.
Jó lenne, ha velünk nyithatna a színház!
Eredetileg három ingyenes előadást terveztünk, ígérem, meg is valósítjuk!

– Kitűnő színművészek. A másik női főszereplő Sáfár Mónika Jászai-díjas színésznő,
Bardóczy Attila – aki a darab rendezését
is elvállalta – játssza a gyárost, a fiatal, bohém, kissé részeges férjet pedig Babicsek
Bernát alakítja, aki remek színész és zenész, őt a Barátok köztből ismerhetik az
olvasók. Az édesapámat, a keménykötésű
székelyt, Sinkovits-Vitay András jeleníti
meg. A köpönyegforgató ügyelőt Makrai
Pál játszotta volna, őt azonban már a próbák kezdetén elérte a vírus. Az ő szerepét
Petridisz Hrisztosz, az Operett Színház
művésze vette át. Kitűnő karakterszínész.
Sajnos azonban ő is és Bardóczy Attila is az
Operett Színházban garázdálkodó vírus áldozata lett. Húros Dóri sokszoros díjnyertes díszlet- és jelmeztervező gondoskodik a
színpadképről, mely igen látványos lesz. A
történelmi hűséget a RETÖRKI igazgatója
ellenőrizte. A próbák már javában folytak,
amikor a betegségek és a vírushelyzet következtében életbe lépő rendeletek miatt le
kellett mondanunk az idei bemutatóról.
– MI LESZ A SORSA A DARABNAK?
– Szeretnénk, ha januárban legalább a próbákat újra kezdhetnénk, hogy mire kiszabadulunk a vírus szorításából, már kész
előadással várjuk a nézőket az Erzsébetligeti Színházba. Március végén, április ele-

– JELEZTED, HOGY SZERETNÉL VALAMIT
MONDANI A CORVINI DOMINI EGYESÜLETRŐL IS.
– Ez az egyesület közel három évtizedes
működése alatt hagyományokat teremtett,
nevet szerzett magának. Amikor Kázmér
József, Öcsi bácsi távozásakor a teljes régi
elnökség lemondott, néhányan úgy gondoltuk, hogy nem szabad veszni hagyni
sem a nevet, sem a hagyományokat. Megalakult az új elnökség, amelyben én titkári
szerepet vállaltam. Kezdetben pályáztunk
–, többször el is nyertünk pályázati pénzeket, amelyeket eredményesen fel is használtunk és el is számoltunk ezekkel. Mivel
tagdíj az elmúlt 4 évben csak elméletben
létezett – Ács Anikó alpolgármesteren és
a családomon kívül senki nem fizetett tagdíjat –, ezért úgy gondolom, másban is
megfogalmazódott volna a kérdés, van-e
értelme folytatni és fenntartani az egyesületet elnökség és tagság híján? Így tavaly
novemberben írásban lemondtam. Rá
kellett jönnöm, hogy teljesen magamra
maradtam. Aztán már elnökségi társaim
mandátuma is lejárt. Ezért fájó szívvel
ugyan, de bejelentettem polgármester
úrnak, hogyha nincs, aki tovább vigye a
százévesnél is öregebb Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületének jogutódját,
a Corvini Domini Értékmentők és Értékteremtők Egyesületét, így az – a kialakult
helyzet következtében – egyszer s mindenkorra megszűnt.
Mint elkötelezett lokálpatrióta, sajnálom.
Anyáink kezdték… Sajnálom a rendezvények elmaradását, főként „A mindenki karácsonyát” melyre idén nagyobb szükség
lenne, mint valaha. Ma is becsöngettek
hozzám: „Lillácska, idén mikor és hol lesz a
rendezvény? Lesz-e meleg étel, csomag, műsor, ruha”. A szívem majd megszakadt, hisz
ezekről évek óta – persze az Önkormányzat támogatásával – de mi gondoskodtunk.
S most nem tudtam mit mondani… Ingyenes színházi előadást továbbra is biztosítok
a kerületieknek, ha évforduló nincs, akkor
a Sztárvarázst szervezem meg, – lásd a fenti darabot – amelyre mindenkit már most
szeretettel meghívok!
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Kisállattal a diabéteszesekért
A Szurikáta Alapítvány jóvoltából a közelmúltban egy rövidfilm született, mely a diabéteszes gyermekek mindennapjaiba enged betekintést.
A kisfilmet a Budapest XVI. Kerületi Batthyány Ilona Általános Iskolában
forgatták. Kocsisné Gál Csillával, az alapítvány vezetőjével, Baczkó Sárával, a film egyik szereplőjével és édesapjával, Baczkó Mátéval, az iskola
pedagógusával beszélgettünk a Szurikáta tevékenységéről és az 1-es típusú diabéteszeseket érintő kérdésekről.
GUETH ÁDÁM
– HOGYAN JÖTT LÉTRE A SZURIKÁTA ALAPÍTVÁNY?
– CSILLA: Az óvodás kislányomnál 2012
tavaszán diagnosztizáltak 1-es típusú diabéteszt. Egy héttel korábban rengeteget
kezdett inni, napról-napra egyre többet és
ezzel párhuzamosan folyton wc-re járt. Az
óvodája a diabéteszével sajnos nem fogadta
vissza, ezért kezdtem el kutakodni, hogyan
lenne megfelelő és törvényes egy diabéteszes
gyermek elhelyezése. Arra jutottam, hogy a
diabétesszel kapcsolatos tudással kell segíteni a pedagógusokat ahhoz, hogy az intézmények valóban biztosítani tudják a diabéteszes gyerekek azon
jogát, hogy ugyanolyan
óvodások, iskolások lehessenek, mint nem
diabéteszes társaik. Erre
a missziónkra jött létre
a Szurikáta Alapítvány
és a pedagógusokat
diabéteszes
gyerekek
közösségi
fogadására
felkészítő képzése, a diabTanoda. A gyermekkori diabétesz tüneteit
szülőként sajnos nem ismertem, és azt tapasztaltam, hogy ezzel kapcsolatban általános az információhiány. Készítettünk egy tájékoztató plakátot, melyet orvosi rendelőkbe
juttatunk el. A www.szurikataalapitvany.hu
weboldalon részletes szakmai anyagot találnak az érdeklődők.
– MÁTÉ: Hozzá kell tennem, nagyon aktuális a téma, hiszen az 1-es típusú diabéteszes
gyermekek száma és aránya folyamatosan
emelkedik. Ezért fontos felhívni a szülők és
pedagógusok figyelmét a jelentkező tünetekre. Az 1-es típusú diabéteszt nem a túlzott
szénhidrátfogyasztás vagy a mozgásszegény
életmód okozza. Ez egy autoimmun betegség, amely bármelyik gyereknél előfordulhat
már fél éves kortól, és akkor is megjelenhet,
ha a családban senki sem érintett. A köztudatban sajnos még mindig sokan összekeverik a 2-es típusú cukorbetegséggel.
– HONNAN ERED AZ ALAPÍTVÁNY RENDKÍVÜL BESZÉDES NEVE?
– CSILLA: Az elnevezés egy barátnőm ötlete volt, mert a szurikáta egy kedves, éber
lény, aki őrködő állapotában gyermekekre
hasonlít. A nevében el van rejtve a „szuri”
szó, amely arra utal, hogy a diabétesz ezen
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típusa azonnali és élethosszig tartó inzulinkezelést igényel. A szurikáták életközössége
is nagyon hasonlít arra, ahogyan az alapítványunk működik, hiszen az élet minden területén segítjük és támogatjuk a családokat.
– A KÖZELMÚLTBAN EGY FILM KÉSZÜLT A
DIABÉTESZRŐL.
– CSILLA: Pantyi Petra 1-es típusú diabéteszes filmrendezővel és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásával
pár perces spotokat forgattunk, melyek a
diabéteszes gyerekek életéből kiragadott jeleneteket mutatnak be. Ezek reményeink

szerint beszélgetések elindítói lesznek mind
a diabTanodában, mind pedig a szülők között. Az iskolás történetet a Battyhyány Ilona
Általános Iskolában forgathattuk, melyért
nagyon hálásak vagyunk!
– SÁRA, MESÉLJ A FORGATÁSRÓL!
– Sára: Már többször álltam kamera előtt.
A szereplés sem áll messze tőlem, mivel a
nagypapám színész, kiismerem magam a
kulisszák mögött. 7 éve táncolok a Liget Táncakadémiában, így rendszeresen állok színpadon. 3 éve vagyok diabos, ezért nagyon
könnyen tudtam azonosulni a film üzenetével és azzal, amire figyelmeztetni akar. Eddig
a környezetemben kevés érintett gyerekkel
találkoztam, és jó érzés volt más diabosokkal
együtt szerepelni. Sokat beszélgettünk egymással és megosztottuk a tapasztalatainkat.
Különleges élmény a saját iskolámban forgatni, és a stáb is nagyon kedves volt.
– A COVID-JÁRVÁNY IDEJÉN SOKAT LEHET HALLANI ARRÓL, HOGY AZ IDŐSEK,
KRÓNIKUS BETEGEK FOKOZOTTAN VESZÉLYEZTETETTEK. MENNYIBEN ÉRINTI
MINDEZ AZ I. TÍPUSÚ CUKORBETEGEKET?

– CSILLA: A COVID – egy eddig ismeretlen
és veszélyes betegség – megjelenése riadalmat keltett az érintett családok körében, de
szerencsére az 1-es típusú diabéteszes gyerekek nem veszélyeztetettebbek, mint nem
diabéteszes társaik. Akikre viszont veszélyes,
azok a 2-es típusú cukorbetegek, akik túlsúlyosak és súlyos szövődményeik vannak.
Ettől függetlenül védenünk kell a gyermekeinket, mert a vírust ők is továbbadhatják és
megkaphatják, ezért fokozottan figyelünk az
egészségügyi előírások betartására, így nem
érezzük magunkat fenyegetve, nyugodtak
vagyunk.
– SÁRA: Sosem voltam beteges típus, és nem is érzem
magam fenyegetve azért,
mert diabéteszes vagyok.
Ugyanúgy vigyázok magamra, mint bárki más.
– MÁTÉ: Sári a kezdetektől
fogva jól kezeli cukorbetegségét, nem érzi magát betegnek. Manapság már nem is
annyira a cukorbetegség kifejezést használjuk, hanem
a diabéteszt, mert ez inkább
egy állapot. Ha megfelelően kezelik, akkor
ezzel teljesen normálisan lehet együtt élni.
– SÁRA: Szerencsés vagyok, mert az osztálytársaim és a tanáraim már kezdetektől fogva
elfogadták az állapotomat, nagyon odafigyelnek rám. Büszke vagyok arra, hogy az egészséges életmódomat mások is folytatják az
osztályomban, mert kevesebb édességet és
egészségtelen ételt fogyasztanak.
– MILYEN TÁMOGATÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK A DIABÉTESZESEK?
– MÁTÉ: Ettől az évtől sokkal több támogatásra számíthatunk. Sárinak is van egy
szenzora, ami a karján található és egy mobil-applikáció segítségével folyamatosan tudja mérni a vércukorszintjét. Ennek egy másik típusa mostantól államilag is támogatott,
majdnem száz százalékosan.
– CSILLA: 2020. január 1-je óta Magyarországon minden diabéteszes gyerek számára
rendelkezésre állnak az ellátáshoz a legkorszerűbb eszközök támogatással, így a folyamatos vércukorszenzor és az inzulinpumpa
az EMMI Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága jóvoltából. Ez nagy segítség, és
biztonság minden érintett család számára.

Végre vége
Nincs könnyű helyzetben a krónikás, ha a csapataink
őszi teljesítményéről akar beszámolni. Először is azért,
mert a négy kerületi csapatról a legnagyobb jóindulattal sem lehet jókat, pozitívumokat írni. Másodszor pedig ez a „koronás ősz” alaposan felborította a tervezett
menetrendet. Sok mérkőzés elmaradt, és így a táblázatok sem mutatnak valós képet erről az őszről. Nem sok
örömük volt tehát a szurkolóknak, akik – amíg lehetett
meccsre járni – kitartottak kedvenc csapatuk mellett.
A legkevésbé várt teljesítményt talán az Ikarus nyújtotta. 14 mérkőzésen (egy elmaradt a Kelen ellen) mindössze kétszer nyertek, és
három döntetlen mellett kilenc(!) vereséget szenvedtek el, gólkülönbségük 17-37… Kétségtelen – és ez tiszteletreméltó –, hogy előtérbe kerültek a fiatalok. (Ez egyébként több I. osztályú csapatra is
jellemző.) Ennél azonban – úgy gondolom – mindenki többet várt.
Reméljük, az ősszel szerzett némi rutin tavasszal jobb teljesítményt
eredményez, és sikerrel veszik a kiesés elleni harcot.
Hasonló csalódás – de talán erre van némi magyarázat – a RAFC
szereplése. A szebb napokat megélt (tizenhat év az NB III-ban)
kék-sárgák ugyancsak 14 mérkőzést játszottak (egy elmaradt mérkőzésük van a Csep-Gól ellen). Egy(!) győzelem, öt döntetlen és nyolc
vereség a mérleg. Különösen az első 9 eredmény tragikus: két döntetlen és hét vereség! A „némi magyarázat”: rengeteg sérülés, három játékost meg is műtöttek (Vörös Péter, Rimóczy Gergő, Nagy
Krisztián), kiállítások és természetesen a már unalomig emlegetett,
három éve tartó hontalanság, huzavona a Pirosrózsa utcai sporttelep
felújításánál. A hajrára Vörös Péter játékos-edző felépülésével feljavult a játék, és a „pontocskák” gyűjtése következtében nem lett teljes

leszakadás. Nagy dolog lenne, ha tavasszal sikerülne kiharcolni a
bennmaradást.
Az alsófertály jelenleg így fest:
13. Ikarus..................... 14 mérkőzés............9 p
14. RAFC..................... 14 mérkőzés............8 p
15. Közterület............... 15 mérkőzés ...........7 p
16. Csep-Gól................ 12 mérkőzés............6 p
Az eredeti kiírás szerint két kieső lenne, de a ténylegesen búcsúzók
száma attól is függ, hogy az NB III-ból hány budapesti csapat fog
kiesni.
Furcsa idényt hagy maga mögött az MLTC. A vírushelyzet leginkább a mátyásföldieket „tépázta meg” . Nem kevesebb, mint hat(!)
mérkőzésük lett elhalasztva. Ennek tudatában nincs sok értelme véleményezni a csapat őszi teljesítményét. (9 mérkőzés, 3 győzelem,
2 döntetlen és 4 vereség 11 pont) Az MLTC nem lesz fenyegetve a
kieséstől, de nem lesz könnyű helyzetben tavasszal, hiszen rengeteg
mérkőzésen kell helytállnia.
Az RSC-nek is van két elhalasztott meccse, de a III. osztályban több
csapatnak ennél is több mérkőzése maradt el, így a teljesen kusza
táblázatból semmi sem olvasható ki. Úgy néz ki azonban, hogy a
szentmihályiaknak sem a kieséstől, sem a feljutástól nem kell félni…
A 14 csapatos mezőnyben 11 mérkőzésen 5 győzelmet és 6 vereséget
abszolváltak, és a 6. helyen állnak. Az évek óta hullámzó teljesítményt nyújtó együttes valószínűleg ismét a középcsapat címet fogja
megszerezni.
Nem baj tehát, hogy végre vége ennek a soha nem látott problémákkal teli szezonnak. Csak remélni tudjuk, hogy tavasszal a futball
lesz a főszereplő.
A csapatoknak, vezetőknek, szurkolóknak és kedves olvasóinknak
áldott, békés karácsonyt, és most aztán tényleg sokkal szebb újévet
kívánok!
VARGA FERENC

Magyar szépmesék – Frau Sacher
Felnőt legény voltam akkoriban, sőt háborút
viselt huszártiszt, aki azt képzelte, hogy az
ördögtől sem fél. De bevallom, a Sacher-szálló főnökasszonyától úgy féltem, mint – szóval jobban féltem tőle valamennyi ördögnél.
Mert rettentő szigorú, példás fegyelmet és
rendet tartó asszonyság volt, jó nevű kaszárnyájának keménykezű főtörzsőrmestere. De
alapjában jóindulatú, kedélyes, sőt rendkívül
eredeti figura. Választékos előkelőséggel öltözött, talpig érő, régimódi, de mindig makulátlan, fekete selyemruhába. Övében – amit
katonai erélyére való tekintettel inkább derékszíjnak kéne mondanom – hosszú láncon
fityegő, fényes kulcscsomó, foga közt jókora,
de kiváló minőségű havanna szivar, kíséretében pedig két-három náthásan szortyogó,
barátságtalan, fekete törpebuldog.
Gyakran, többnyire váratlanul találkozott
vele a vendég. A vastag szőnyeggel borított
lépcsőházban, a csendes folyósok valamelyikén, a liftben, a portásfülkében, az előcsarnokban. Zajtalan szótlanul, de tiszteletet
parancsoló felsőbbséggel lépkedett. Láttára
csaknem haptákba vágtam magam, valósággal „frontot vetettem” a ház fejedelmi úrnőjének. A kocsmároskirálynőnek, kinek hófe-

hér haját fekete csipkebóbita, csípejét fényes
kulcscsomó díszítette, suhogó selyemszoknyáját pedig finom szivarfüst illata és elferdült orrsövényű törpe bulik hortyogó zihálása követte.
Mindig attól tartottam, rendre utasít, rám
förmed valamiért. Pedig a derék asszonyság,
a valóban történelmi vendéglősné – hiszen
nevét gyakran megörökítette a régi Bécs társadalmi irodalma – nem csak gondjaiba fogadta, meg is becsülte, szerette is vendégeit.
Akit különösen ki akart tüntetni, még uzsonnára is meghívta „Direktion” feliratú intim
privát-szentélyébe. Sokféle, érdekes emlék
közt, valóságos történelmi fényképgyűjteményt is lehetett ott látni, az egykori ferencjózsefi Bécs prominens alakjainak és külföldi
díszvendégeinek dedikált arcképét – Schratt
Katalintól Rudolf trónörökösig, a nagyhírű
Girárdi Sándor színművésztől a perzsa sah
pávatrónon pompázó őfelségéig. És noha
saját képmásom, fájdalom, nem szerepelt az
említett galériában, egyszer-kétszer én is voltam Sacherné uzsonnavendége.
Forró csokoládéval traktált ilyenkor és a világhírű Sacher-tortával – hab nélkül. A bécsi
ínyenc-szakértő ugyanis – ezt is a szivarozó

fejedelemasszonytól tanultam – hab nélkül
fogyasztja a nevezetes Sacher- tortát. Uzsonna közben, akárcsak valami kegyesen szigorú
nagynéni, családom, rokonaim felől érdeklődött, kiket jobban ismert, sokkal többet tudott
róluk, mint saját magam. Még szüleim hajdani esküvőjéről is! Még fényképüket is mutatta,
amint karöltve lépnek ki a „Votivkirche” kapuján. Apám ugyanis, vőlegény korában, a bécsi
Burg testőrségében szolgált, Ferenc József dolgozószobájának ajtaját stázsálta. Anyám pedig
az akkori osztrák földművelésügyi miniszter
lánya volt. Szüleim ott találtak egymásra, a
múlt századbeli „császárváros”, immár történelemmé finomult, egykori fényében. Odafűzte őket ifjú boldogságuk minden emléke…
ID. HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com
Az Önkormányzat lapja
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Nem megy...

INGATLAN
Kiadó 46 nm-es Szalmarózsa utcában 1,5 szobás, nagy erkélyes, parkra
néző lakás. 20-465-9834
Zuglóban, parkban lévő 2 szobás, 50
nm-es, új ablak, redőny, szúnyogháló hosszú távra kiadó. 20-417-9600
12 nm-es pavilon kiadó a Veres Péter
úton, a Pilóta utcai buszmegállóban
üzleti célra. Bővíthető. Pintér Judit
30-921-2418
XVI. kerület Árpádföld Gesztenye
utcában 20nm-es önálló szoba kiadó kizárólag hölgy részére hos�szabb távra. 20-929-0035

2 db bontott Welux tetőablak lemezekkel 140x78 35E Ft/ db, fekete
fémszékek 4E Ft/db eladók. 4060404

Alig használt LEO típusú galéria ágy
ágyráccsal, 90x200x14 cm matraccal 68E Ft. 20-471-1403

Szétnyitható asztal; fehér mosdó 2
db konzollal 560x460 eladó. 4092240; 30-736-8204

Jelképes összegért eladó 72 cm Sony
színes TV. 20-327-7398

4 db kerek, bársony, puffos díszpárna – különböző színekben eladók 3E
Ft-ért. 30-949-6332

Eladó egy kis méretű grillsütő, számítógép asztal 4E Ft-ért. 409-1436

Baba utazóágy 6E Ft, 6 személyes
kisipari tömör fenyő étkezőasztal
16x80x75 40E Ft-ért eladók. 4060404

Férfi 52-es síanorák 7,5E Ft-ért és
női sínadrág 48-as 6E ft-ért eladók.
30-949-6332

Eladó 1993-as 3 ajtós Peugeot 206,
2022-ig műszaki, új gumik, 240E
Ft-ért. 30-354-1935

Bakelit hanglemezek eredeti tokokban kb. 80 db eladók 750 Ft darab
fix áron. 30-949-6332

Eladó 3 kerekű felnőtt kerékpár új
állapotban 50E Ft-ért. 20-282-8163

Aktív svájci kerekesszék, könnyen
összecsomagolható, megkímélt állapotban 45E Ft-ért eladó. 20-5463580

Eladó 380V-os körfűrész 4,5 lóerős
villanymotorral, működő 300-as vidia lappal. Ár 30 E Ft. 70-427-9113
Műanyag bevonatú borosüvegek
kedvező áron eladók: 25, 15 és 10 literesek. 30 862 76 73
Eladó hegesztőtrafó, asztali fúrógép,
golyósprés, satuk, talicska, vasipari
fűrészgép. 409-0495

Kiadó szobát keresek max. 60E
Ft-ért rezsivel. Kauciót nem tudok
adni. csongoristvan@gmail.com

Eladó Renaul Thália 2001-es,
141.000 km. I.ár: 350E Ft. 30-2019085

Albérletet keresek hosszú távra Gödöllői, Csömöri HÉV közelében,
kert használatával. 20-252-0255

Eladó használt HP laptop 95E Ft-ért.
30-851-3137

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra, szánkók különböző méretűek kedvező
áron eladók. 407-2312

VEGYES

Eladó új Future Board 45E Ft-ért;
háztartási gépek. 30-851-3137

Eladó egy gázpalack 11,5 kg. 30-3042505

Grundfos szivattyú 25/60 új, 25/40
szabályozható eladó; Ridgid menetmetsző kézi készlet 1,5”-2”-ig. 20458-9084

Alig használt fitness gépek /combközelítő, hasizom, twister gép/ 3E
Ft/db áron eladók. 30-964-7549

Márkás babakocsi télen is jól használható nagyon olcsón eladó. 30683-9550

Skoda Felicia 1.3 katalizátoros GMS
rendszámú 158.380 km-el, jó állapotú első kézből eladó. 2022. január
30-ig vizsgáztatva 80E Ft. 30-1335112

Rövid mosómedve kabát és egy műszőrme kabát M-es méretben eladó.
403-7932

Fürdőszobai fehér szekrény mosdóval együtt 15E Ft; HVK 46/42 szivat�tyú 5E Ft-ért eladók. 409-2240; 30736-8204

Ridgid menetmetsző fej 2” 2db, Ridgid menetmetsző kések cserélhetők többféle méretben. Tábori erősatu 2”-os. 20-458-9084

2400W-os komposztáló; légtisztító;
kárpittal bevont szivacs ágy eladó.
409-2240

Barna valódi bőr ülőgarnitúra (kanapé + 2 fotel) helyhiány miatt eladó
20E Ft-ért. 20-386-6560
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Kombi cirkó FÉG K18 E3 alkatrésznek eladó 15E Ft-ért. 20-956-1391

XVI. Kerületi Újság

Ó-német 4 fotel 1 kanapé, alig használt női-férfi irhabunda, új nagy méretű télikabát eladó. 407-3193

Vízszerelés. Csapok, szifonok,
WC-k, WC tartályok, mosdók,
zuhanytálcák stb. cseréje., mosógép, mosogatógép bekötése.
Új vízvezeték kiépítése, régiek
cseréje. 20-412-0524 Hétvégén is hívható!

15 év szakmai tapasztalattal
vállalok lakatos munkát, kapuk, kerítések javítását festését, fém és fa szerkezetű
teraszok építését javítását,
csatorna tisztítását javítását,
kisebb tetőjavításokat. Hajdú
Zoltán 70-324-5020
Pillangó ágy (90x200) és tűzifának
felaprítható íróasztal ingyen elvihető. 20-386-6560
Ingyen elvihető 4 személyes jó
minőségű gumicsónak pumpával
együtt. (Metró utca 46.) 20-220-1675
Üvegtégla 45 db 25E Ft-ért, összecsukható vendégágy 5E Ft-ért eladó.
20-588-8048

Életjáradéki szerződést kötnék
házra vagy lakásra a XVI. kerületben 70 éven felüli személ�lyel havi fix összegű fizetéssel.
30-941-4533
Vállaljuk: házak homlokzati
hőszigetelését, SZOBAFESTÉST, - mázolást – tapétázást,
laminált parketta rakást kerítés felújítást. 30-721-3165, 70634-1554
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

Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, társalgási gyakorlatot, nyelvtani rendszerezést
vállalok a XVI. kerületben.
Személyes és online. Hívjon a
20-320-3001-es számon!

Kertépítés, fakivágás, - metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény nyírás,
zöld hulladék elszállítás. Farkas Norbert 30-550-7761
Kertépítés, fakivágás, - metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény nyírás,
zöld hulladék elszállítás. Farkas György 30-685-9502
Tetőfedő-bádogos-ácsmester
vállal mindenféle tetőjavítást.
Azonnali kezdéssel! Felmérés
és kiszállás ingyenes! Lapos
tető szigetelés; cserép javítás;
ereszcsatorna cserék; homlokdeszka csere cseréppel és cserép lemezzel is. 20-281-2547

PAPÍR – és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír régiséget, régiségeket vásárolnék és
árverésre átvesszük. VI. ker.
Andrássy út 16. 266-4154 nyitva: H-SZ 10-17 h, CS 10-19 h

