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Megalakult az Önkormányzat Képviselő-testülete

A nemzeti ünnep estéjén, vagyis október 23-án tartotta 
a XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló 
ülését az Erzsébetligeti Színházban. Dr. Szőke Tibor, a vá-
lasztási bizottság elnökének beszámolója után Kovács Péter 
polgármester, dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgár-
mester, valamint a 12 választókörzet FIDESZ-KDNP-s győz-
tesei (Szatmáry László, Horváth János, Gáspár József, Dobre 

Dániel, Vincze Ágnes, dr. Környeiné Rátz Katalin, Antalóczy 
Csaba, dr. Csomor Ervin, Kovács Péter, Ács Anikó, Kovács 
Raymund és Szász József), illetve a kompenzációs listáról 
bekerült Varga Ilona (JOBBIK), Abonyi János (MSZP), Mizsei 
László (LMP), dr. Sebők László (DK) és Vajda Zoltán Tamás 
(Együtt-PM) is letették az esküt. Beszámolónkat a 2. oldalon 
olvashatják.

Ismét lehet pályázni 
fűtési támogatásra

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
polgármestere pályázatot hirdet nagycsalá-
dosok és nyugdíjasok fűtési támogatására, 

amely a 20/2014. (XI. 3.) számú 
önkormányzati rendelet alapján nyújtható. 

Részletek a 3. oldalon.

A testületi 
ülésről 
jelentjük
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dolgozza az Önkormányzat, első elemei pedig 2015 
első félévében életbe léphetnek.

Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta: továbbra is tá-
mogatni fogják a prevenciót, és mindent megtesz-
nek azért, hogy minél többen menjenek el a szűrő-
vizsgálatokra. Emellett 2019-ig az összes háziorvosi 
rendelőt felújítja az Önkormányzat, azok után, 
hogy tavaly már megszépült a Margit utcai, idén 
pedig a Csömöri úti intézmény.

Az alpolgármester kiemelte: úgy érdemes valakit 
felöltöztetni, ha a cipőtől a sapkáig minden ruha-
darabból újat vásárolunk neki. Így van ez az intéz-
ményekkel is, amelyek közül több óvoda és iskola 
is megújult az elmúlt években részben, vagy teljes 
egészében, de az Önkormányzat célja az, hogy min-
denhol elvégezzék a teljes rekonstrukciót, így az 
„Egy háziorvosi rendelő” mellett folytatódni fog az 
„Egy óvoda – egy iskola” felújítási program is.

A kertvárosi szociális rendszernek olyan vívmá-
nyai vannak, amelyek máshol nincsenek. Ilyen a 
Kattints, Nagyi! elnevezésű, ingyenes számítástech-
nikai program, vagy a Nyugdíjasok Szállító és Se-
gítő Szolgálata, amelyek nemcsak a bevásárlásban, 
illetve az orvoshoz való eljutásban segítik az időse-
ket, hanem a ház körüli munkákban is. Dr. Csomor 
Ervin elmondta, hogy vannak még ötletei a terület 
fejlesztésével kapcsolatban, de erről nem árult el 
többet. Beszélt ugyanakkor a lakásgazdálkodásról, 
amelynek keretében tervezik, hogy az Európai uni-
ós pályázatok segítségével számos bérlakást fognak 
felújítani. Emellett bővíteni fogják a szociális és a 
költségelvű bérlakások körét is, hogy minél több 
kerületi fiatalnak segítsenek az otthonteremtésben. 

Az alpolgármester végül megköszönte a kertvá-
rosiak szeretetét és támogatását, akik most is újra-
választották, majd felolvasta egy idős hölgy levelét, 
aki ismeretlenül is hálát mondott azért a segítségért, 
amit a szállító szolgálattól és a gondozási csoporttól 
kapott. Dr. Csomor Ervin bízik benne, hogy a kö-
vetkező öt évben sok ilyen köszönőlevelet fog még 
kapni.

Szász József először 
a cinkotaiak bizal-
máért mondott kö-
szönetet, akik most 
ötödszörre választot-
ták meg a település 
képviselőjének, és 
megígérte, hogy al-
polgármesterként is 
meg fogja mindezt 
szolgálni. Megkö-
szönte ugyanakkor 
a polgármester és a 
képviselők egyhangú támogatását is, majd elődjé-
nek, Kovács Raymundnak fejezte ki háláját, aki el-
indította a munkát azokon a területeken, amelyeket 
most átvesz. Ezek a környezetvédelem (komposz-
tálás és lombgyűjtés), a közbiztonság, a környezeti 
tisztaság, illetve a közétkeztetés a közoktatási intéz-
ményekben. Az alpolgármester feladatai emellett 
egy új területtel is gyarapodnak, amely pályázatok-
kal fogja segíteni azokat, akik a beruházásaiknál 
megújuló energiaforrásokat szeretnének használni. 
Szász József bízik abban, hogy ehhez uniós forrá-
sokat is nyer majd a kerület, amelyekkel szintén 
iránymutatók lehetünk más települések számára.

Az ünnepélyes alakuló ülésen Kovács Péter először megköszönte Kratofil 
Zita, Szabó Barbara, dr. Büki Tamás, dr. Varga János, Gilyén Ince, Győri-
Molnár Lajos és Kolozs András munkáját, akik ezen a voksoláson már nem 
mérettették meg magukat. A polgármester ezután köszönetet mondott Ko-
vács Raymund alpolgármesternek az elmúlt nyolc évben végzett munkájáért, 
és kijelentette, hogy ezután más fontos pozícióban számít rá. Majd a Testület 
két alpolgármestert választott meg egyhangú szavazással: dr. Csomor Ervint 
– aki harmadszorra tölti be a tisztséget – és Szász Józsefet. Emellett a képvi-
selők szavaztak a polgármesteri és az alpolgármesteri illetményekről is.

A kerület harmadszorra is megválasztott vezetője 
programbeszédében hangsúlyozta: az elmúlt évek-
ben új politikai kultúrát teremtettek, vagyis amit 
munkatársaival együtt ígérnek, azt be is tartják. 
2006-ban, 2010-ben és idén is 32 pontból álló 
programot hirdettek, amely szerinte elnyerte a pol-
gárok tetszését, hiszen ezek megvalósítására is sza-
vaztak. 

Kovács Péter kije-
lentette: biztos abban, 
hogy minden meg-
választott képviselő a 
XVI. kerület fejlődésé-
nek előmozdításáért, és 
azért fog dolgozni, hogy 
megvalósítsák azokat a 
javaslatokat, amelyekről 
úgy gondolják, hogy a 
Kertváros érdekét szol-
gálják. Emellett a pol-
gármester meggyőződése, hogy a Képviselő-testület 
– az előző évekhez hasonlóan – egységben tud majd 
dolgozni, és nem a pártpolitizálás lesz a jellemző, 
hiszen mindenki elmondhatja a véleményét, amely 
után döntenek és cselekszenek.

Kovács Péter elmondta: eddig 216 utat építettek 
meg, de még mindig van mintegy két százaléknyi 
földút a kerületben, ezért 40 új út kivitelezését ter-
vezik a következő ötéves ciklusban. Szükség van 
ugyanakkor főként a főutak felújítására is, amelyek 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vannak. 
De mivel a polgármester mostantól a Fővárosi Köz-
gyűlés tagja is lesz, ezért azon fog dolgozni, hogy 
ezeket a munkálatokat minél előbb elkezdjék, el-
sőként a Csömöri úton. Emellett a közelmúltban 
átadott,  Szilas-patak menti élménypark bicikliútját 
is szeretnék meghosszabbítani a XVII. és a XV. ke-
rület felé is. Mindezeken felül a Timur utca, Szlo-
vák út és Rákosi út kereszteződésében elhelyeznek 
egy jelzőlámpát – amit évek óta ígér a főváros – ha 
kell, saját önkormányzati forrásból. Folytatják 
ugyanakkor a csapadékvíz elvezetésének kiépítését 
is. Kovács Péter nagy álma pedig a HÉV-metró ösz-
szekötése, amelynek tanulmányterve már elkészült.

A Kertváros első embere hangsúlyozta: tovább-
ra sem engedik, hogy az Ikarus Ipari Park helyére 
emeletes házakat építsenek, inkább annak megújí-
tásán és ezzel együtt a munkahely-teremtésen fog-
nak fáradozni.

Bővíteni fogják az Erzsébetligeti Strandot, hi-
szen jó idő esetén nagyon sok látogatója van, ezért 
igény van gyerekpancsolóra, és persze csúszdára is. 
Folyik ugyanakkor az utolsó szovjet épület felújí-
tása, amelyben vívó-, birkózó- és szumócsarnokot 
alakítanak ki. De folytatódnak a sportfejlesztések is: 
újabb iskolai műfüves pályák épülnek, az MLTC-n 

műanyagra cserélik a salakot a futópályán, és remél-
hetőleg elkészül a kézilabdacsarnok is. 

Folytatódik a sikeres lakótelep felújítási program, 
amelynek keretében eddig a Centenáriumi, a Lán-
dzsa utcai és a Szent Korona lakótelep közterületei 
újultak meg, most pedig a Jókai és az Egyenes utcai 
lakótelepre kerül sor. Emellett, ha lehet majd pá-
lyázni a négyemeletes házak felújítására, akkor az 
Önkormányzat mindenképpen biztosítja az önerőt 
hozzá. 

Kovács Péter kiemelte: elkezdték a János utcai tá-
bor felújítását, amit folytatni fognak, és olyan kul-
turális funkcióval szeretnének bővíteni, hogy a má-
tyásföldihez hasonlóan, a rákosszentmihályiaknak 
is legyen egy közösségi terük, ahol összejöhetnek. 

Végül, de nem utolsó sorban a polgármester be-
szélt arról a történelmi emlékhelyről is, amit kerü-
letünk díszpolgárának, Tóth Ilonának a szülőházá-
nál fognak kialakítani. Ehhez az első segítséget már 
megadta az Önkormányzat, hiszen megvásárolta az 
épületet, 2016. október 23-án pedig felavatják az új 
oktatási központot.

Dr. Csomor Ervin 
először megköszönte, 
hogy a polgármester 
harmadik alkalom-
mal jelölte alpolgár-
mesternek, a képvi-
selőknek pedig, hogy 
egyhangúlag támo-
gatták. Mivel számá-
ra ez nagy felelősséget 
jelent, ezért megígér-
te, hogy továbbra is 
azon fog dolgozni, 
hogy mindezt meghálálja. 

Az alpolgármester szerint a család mellett az egész-
ség a legnagyobb érték, ezért a kormányzati intézke-
désekkel összhangban olyan egészségügyi rendszert 
szeretnének kialakítani a kerületben, amely minden 
polgár számára magasabb szintű ellátást nyújt, mint 
eddig. Ennek fő eleme lesz, hogy a várakozási időt 
fokozatosan lerövidítik a Szakrendelőben. A sürgős 
eseteket természetesen ezentúl is azonnal ellátják, a 
többi páciensnél pedig az lesz a cél, hogy 20 mun-
kanapon belül időpontot kapjon. Emellett kidol-
goznak egy kerületi egészségügyi életpályamodellt, 
amely azt jelenti, hogy az itt tevékenykedő orvosok, 
nővérek és technikai dolgozók számára olyan, Bu-
dapesten versenyképes javadalmazási rendszert és 
munkakörülményeket alakítanak ki, amely fővárosi 
szinten példaértékű lehet azért, hogy a kollégák 
érezzék, megbecsülik őket és örömmel menjenek 
dolgozni. Az ehhez kapcsolódó kérdőívet az érin-
tettek már kitöltötték, a programot ez év végéig ki-
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Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

Valahogy mindig hadilábon álltam az egyna-
pos ünnepekkel. Számomra ezek olyanok, 
mintha azzal a személlyel, dologgal, jelen-
séggel az évnek csak azon a napján kelle-
ne törődnünk. Pedig édesanyánk, a gyer-
mekeink, vagy a madarak és a fák életünk 
minden percében fontosak számunkra. A 
halottak napja egy különösen furcsa ünnep. 
Ilyenkor sok ezer olyan ember lepi el a te-
metőket, akik máskor sohasem járnak arra. 
A férfiak türelmetlenek, mert nincs parko-
lóhely, a nők idegesen válogatnak a drága 
virágok között, a gyerekek nem értik, miért 
„kell” szomorkodni, a mécsesekből pedig 
ugyanolyan iparcikk lett, mint a karácsonyi 
ajándékokból: minél nagyobb, giccsesebb 
és több van belőle, annál jobb. Jobb lenne 
csak csendben, a félhomályban imádkozni, 
hiszen „Aki elment, jól van, csak egy más 
világon, s nem tud örvendezni levágott vi-
rágon. Földdé porladt testet látogatsz a sír-
nál. Élőkért tehetnél, ahelyett, hogy sírnál! 
Oly sok a magányos, kinek nem jut semmi. 
Ki örülni tudna, ha tudnák szeretni. Ám ezt 
meg se látod – tudod – attól félek. Megbé-
kélni kéne, s nem visz rá a lélek. Vársz, amíg 
késő lesz, mikor már nem bánthat, akkor 
száll szívedre, majd a gyász, a bánat. S jön 
halottak napja, s mész a temetőbe, bocsána-
tot kérni, s elbúcsúzni tőle…”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Kellner Gergely
Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14–16 óráig 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.ringier.hu
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 

nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 
csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Ismét lehet pályázni fűtési támogatásra
A pályázati igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint Szociális Irodáján vehető át, továbbá a hivatal 
www.budapest16.hu honlapjáról tölthető le. A pályázatot december 19-ig a 

Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A pályázatot a polgármester a pályázat lejártát követő 30 napon belül bírálja el.

Fűtési támogatás annak a kérelmezőnek nyújt-
ható, akinek – a rendeletben meghatározott 
egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – 
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg:
• nagycsaládos esetén az 57 000 forintot,
• nem egyedülélő nyugdíjas esetén a 62 700 fo-
rintot,
• egyedülélő nyugdíjas esetén a 68 400 forintot . 

Méltányosságból nyújthat be kérelmet a polgár-
mesterhez, akinek – a rendeletben meghatáro-
zott egyéb jogosultsági feltételek fennállása ese-
tén –  háztartásában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg:
• nagycsaládos esetén a 68 400 forintot,
• nem egyedülélő nyugdíjas esetén a 71 250 fo-
rintot,

• egyedülélő nyugdíjas kérelmező esetén a 76 
950 forintot,
és jövedelméhez képest a fűtési számlájának ki-
fizetése számára aránytalanul magas terhet okoz.

A pályázathoz mellékelni kell:  
• a kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élők-
nek a kérelem benyújtását megelőző hónap net-
tó jövedelmének igazolását,
• 16. életévét betöltött tanuló(k) vonatkozásá-
ban nappali tagozatos jogviszonyt igazoló isko-
lalátogatási igazolást,
• a kérelem benyújtását megelőző hónapra a 
szolgáltató által kiállított fűtési számlát, ha a 
társasház egy közös gázmérővel rendelkezik, a 
közös képviselő, vagy képviselettel megbízott 
személy erről szóló igazolását, szolgáltató hiá-
nyában a fűtés módjáról tett nyilatkozatot. 

A Budapesti Békéltető Testület 
munkatársa, dr. Kolyvek Antónia 
a XVI. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának épületében 
(1163 Budapest Havashalom u. 43.) 

havonta egy alkalommal, 
minden hónap 3. szerdáján 
14.00 és 16.00 óra között 

ingyenes tanácsadással várja 
az érdeklődőket. 

Következő időpont: november 19. 

Az Önkormányzat új Képviselő-testülete október 
29-én tartotta első rendes ülését. A tanácskozá-
son döntöttek a bizottsági elnökök és tagok, va-
lamint a külsős bizottsági tagok és a tanácsnokok 
személyéről, illetve azok illetményéről is. Ezután 
a megválasztott tisztségviselők letették az esküt. 
Emellett a képviselők egyhangúlag határoztak 
arról is, hogy a rászoruló nagycsaládosok és kis-
nyugdíjasok, vagy alacsony jövedelemmel rendel-
kezők idén is részesülhetnek fűtési támogatásban, 
amelynek részleteit és a pályázati feltételeket alább 
olvashatják. Dr. Csomor Ervin előterjesztőként 

kiemelte: a XVI. Kerületi Önkormányzat 2006 
óta nyújt támogatást a szociálisan rászoruló lakók 
fűtési költségeihez, az utóbbi két évben alkalma-
zott számlakiegyenlítési rendszer pedig jól bevált. 
Az alpolgármester javaslatára ugyanakkor – mivel 
a fűtési költségek még a rezsicsökkentés mellett is 
számottevő kiadást jelentenek a háztartásoknak 
– a képviselők elfogadták a méltányossági jöve-
delemhatár megemelését annak érdekében, hogy 
egyedi elbírálás alapján lehetőség nyíljon a legrá-
szorultabbak támogatására egy főre jutó, maga-
sabb jövedelem esetén is.

A testületi ülésről jelentjük

ÁLLÁSHIRDETÉS
a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
sajtó- és PR RefeRensi 

munkakörének betöltésére.
A munkakörrel és a feladattal kapcsolatos infor-
mációt Szabó Tamás polgármesteri kabinetve-

zető nyújt a 4011-722-es telefonszámon.
A hirdetéssel kapcsolatban bővebb információ 

a www.budapest16.hu honlapon található.
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A rendezvényen dr. Horváth Attila jogtörténész, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense először 
Petrovics Sándornak, a Tóth Ilonka Szülőházáért 
Alapítvány kuratóriuma elnökének gratulált azért, 
mert az 1956-os Pesti Srác Alapítvány és a Corvin 
közi Bajtársi Közösség elnöksége az 1956-os for-
radalom eszmeiségének ápolásáért a Corvin közi 
Hősök Érdemrendje Babérkoszorúval elnevezésű 
kitüntetést adományozta számára. Ezután Somogyi 
József, a Gesarol együttes énekese adta elő a forra-
dalom tiszteletére komponált dalát. 

Wittner Mária hangsúlyozta: elsősorban a nevel-
tetés és a pillanatnyi helyzet befolyásolja, hogy az 
ember melyik oldalára áll 
a barikádnak. Egy fiatal a 
vele született igazságérzete 
alapján is el tudja dön-
teni, mi a tisztességes, és 
mi a megvetendő maga-
tartás. Ők a vérzivatarban 
érezték, hogy a szovjetek 
jelenléte mélységesen igaz-
ságtalan, és azt is, hogy az 

az élet, amit a kommunista diktatúra kényszerít a 
lakosságra, elviselhetetlen. Ehhez párosult termé-
szetesen némi fiatalos vakmerőség is. 

Varga János elmondta: 
hazafelé menet belebotlott 
a Bem-szobor felé igyek-
vő sokadalomba, amely a 
többi között azt kiabálta, 
hogy „Aki magyar, velünk 
tart!”. Beállt tehát közéjük, 
de akkor még nem is sejtet-
te, milyen életveszélyes ka-
landra vállalkozott. Mesélt 
a Sztálin-szobor ledöntéséről, majd a Rádió ostro-
máról, illetve arról a sok halottról, akik az ÁVH-sok 
sortüzei miatt vesztették életüket. 

Mindketten ott voltak a Corvin közben, ahol 
gyerekek, tizenéves fiatalok és néhány felnőtt szállt 
szembe a megszállókkal. Elmesélték azt is, ahogy 
puskákhoz jutottak: dr. Kopácsi Sándor, Buda-
pest rendőrfőkapitánya ugyanis kiadta a parancsot, 
hogy a rendőrségeken tartózkodó egyenruhások el-
lenállás nélkül adják át fegyvereiket a felkelőknek. 
Wittner Mária a dobtáras géppisztolyt használta 

A rákosszentmihályi Pálfi téren a Móra Ferenc Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora 
remek példa volt arra, hogyan lehet egy kórus és néhány prózai szereplő közreműködésével a 
szokásostól eltérő, a forradalom eseményeit mégis felidéző összeállítást készíteni. Az érdem el-
sősorban Jakab István magyartanáré, aki kitűnő partnerekre talált a kórust vezető Nagy Ildikó 
és a gitáron is közreműködő Nagy Gábor személyében, valamint a fiatalokban. Figyelemre mél-
tó még, hogy Kass Péter pedagógus is állandó résztvevője az ünnepségeknek, aki minden évben 
mórás diákok népes csoportjával érkezik a Pálfi térre. Közöttük olyanok is feltűnnek, akik már 
rég nem az intézménybe járnak, a nemzeti érzés azonban ugyanolyan fontos számukra.

Emlékező beszédet ezúttal Szatmáry László önkormányzati képviselő mondott, aki bemutatta 
a forradalom kialakulásának történelmi okait, és azt a diktatúrát, amely ellen az 1956-os hősök 
fellázadtak. Emlékeztetett a megtorlás borzalmaira és azokra a kivégzett áldozatokra, akiknek 
számát az akkori miniszterelnök, Hegedüs András egy későbbi nyilatkozatában 800 főre be-
csülte. A képviselő ugyanakkor elmondta azt is, hogy a forradalom hatása nem állt meg hazánk 
határainál, nyugaton tízezrek tüntettek a magyar szabadság eltiprása ellen, és ezrek égették el 
kommunista pártkönyvüket. Az ünnepség a koszorúk elhelyezésével ért véget. 

A Déli Harangszó Baráti Kör a Pilóta utcánál 
emlékezett a forradalomra. Dr. Onyestyák György, 
a szervezet elnöke elmondta: kerületünk négy egy-
kori, Trianonnak emléket állító országzászlója közül 
a mátyásföldi Pacor Győző díszpolgárunk kezde-
ményezésére hősi emlékművé változott. Talapzatára 
felkerültek az 1848-49-es forradalomra és szabad-

ságharcra, majd az I. és a II. világháborúra emlé-
keztető évszámok is. Itt ünneplik a mátyásföldiek 
az elmúlt 150 év szabadságharcait és nagy alakjait, 
amelyek sorában fő helyet foglal el az 1956-os for-
radalom és annak hősei.

Gueth Ádám történészhallgató visszaemlékezésé-
ben azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a Kárpát-me-

dencében, de még a tengerentúlon 
is nagy visszhangot váltott ki Ma-
gyarország eltiprása. Politikusaik 
azonban a nagyhatalmi érdekeket 
szem előtt tartva nem vettek tudo-
mást egy kis nép élet-halál harcáról 
a kommunista Góliáttal szemben.

Az emlékmű megkoszorúzása 
előtt Kratofil Ottóné Márai Sán-
dor verseivel, Vikol Kálmán zene-
pedagógus pedig hazafias dalokkal 
tette még ünnepélyesebbé az ese-
ményt.

1956 élő tanúi
A Szentmihályi Esték rendezvénysorozat vendégei Wittner Mária 1956-os 
elítélt, és a Corvin közi golyózáport szerencsésen túlélő, Jancsika néven is-
mertté vált „pesti srác”, Varga János voltak, akik felidézték a forradalmi 
napokat, valamint a megtorlás évtizedeiről is meséltek október 19-én.

Mészáros Tibor

is a november 
4-i harcok-
ban az Üllői 
úton mindad-
dig, amíg meg 
nem sérült, és 
kórházba nem 
került. Varga 
János ugyanak-

kor a Corvin közben szenvedett súlyos fejsérülést, 
a heves harcok miatt azonban őt csak órák múlva 
szállították kórházba. Szerencsére az elszánt, kö-
telességtudó mentősök és egészségügyi dolgozók 
– mint amilyen Tóth Ilona is volt – életük kockáz-
tatásával megmentették a sebesülteket. 

A harcok utáni megtorlással kapcsolatban mind-
ketten olyan személyes emlékeket osztottak meg a 
hallgatósággal, amelyeknek kivétel nélkül része volt 
a brutális fizikai bántalmazás. Ám nemcsak testi, 
hanem lelki terrort is el kellett szenvedniük. A ki-
kényszerített vallomások mindennaposak voltak, 
akit pedig így sem tudtak megtörni, félholtra, vagy 
halálra vertek. A bírósági tárgyalások pedig jogilag 
komikus körülmények között zajlottak, de a vádlot-
tak szempontjából tragikus ítéletekkel végződtek, és 
természetesen minden igazságalapot nélkülöztek.  

Wittner Mária és Varga János egy szégyenletesen 
igazságtalan kor tanúi. Kötelességüknek érzik, hogy 
elmondják ezeket a történeteket azok helyett is, akik 
nem élték túl a forradalmat, vagy a megtorlást. Em-
lékeik azonosak közelmúltunk történelmével, amely 
súlyos tanulságokat hordoz. Ahhoz pedig, hogy ez a 
kor soha ne térhessen vissza, nem szabad megenged-
nünk, hogy ezek az emlékek feledésbe merüljenek. 

Ünnepi állományülést tartottak a Magyar Honvéd-
ség Anyagellátó Raktárbázisának logisztikusai októ-
ber 22-én. Az eseményen többek között részt vett 
Kovács Péter polgármester és Nagy Attila ezredes, 
parancsnok is. Kovács Dóra megemlékező beszéde 
után a kitüntetett katonák és közalkalmazottak át-
vehették elismeréseiket.
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vagy éveket töltött a börtönben. A honatya kiemelte: 
hisszük azt, hogy az ő áldozatuk nem volt hiábavaló, 
hiszen idén ünnepeljük a Magyar Köztársaság kikiál-
tásának 25. évfordulóját is, az ország pedig jó úton 
halad.

Kovács Péter azt hangsúlyozta, hogy az 58 évvel 
ezelőtti forradalmároknak elegük lett a terrorból, a 
szovjetekből és a kommunistákból. Az események 
hevében az „ellenforradalom” ellen harcoló Magyar 
Dolgozók Pártjának tagjaiból lettek a forradalom 
leghangosabb hirdetői október 28-ra, nemzeti egy-
ségkormány alakult, feloszlatták az ÁVH-t és meg-
kezdték a tárgyalást a szovjet csapatok kivonásáról. 
Október 31-én Eisenhower amerikai elnök csodálatát 
fejezte ki a magyarországi történésekkel kapcsolatban, 

de nem nyújtott katonai 
segítséget, így a szovjetek 
szabad kezet kaptak, és 
november 4-én megtámad-
ták hazánkat. A Moszkvá-
ból hazatérő Kádár János 
pedig ismét köpönyeget 
váltva, miniszterelnökként 
már az ellenforradalom le-
veréséről beszélt.

– Mindössze 20 nap jutott 
a magyaroknak a szabadság-
ból. 20 nap, amely reményt 

adott, de amely súlyos következményekkel és rendkívüli 
tanulságokkal járt. A magyarok megtapasztalták, hogy 
nem hihetnek senkinek, hogy a szép szavak mögött galád 
tettek húzódhatnak meg és, hogy nem az a fontos, hogy 
ki mit mond, hanem az, hogy ki mit cselekszik. A másik 
tanulság az, hogy a magyarok csak magukra számíthat-
nak, mert senki nem fogja a magyarok érdekeit képvisel-
ni a magyarokon kívül. Megtanulhattuk emellett azt is, 
hogy csak akkor sikerülhet a magyar érdek képviselete, 
ha egységesek vagyunk. 

A polgármester reméli, hogy újra egységes lesz a 
magyar nemzet, de forradalom és harc nélkül. Emel-
lett bízik abban, hogy minden magyar elsősorban 
magyarnak fogja vallani magát pártállástól, vagy fut-
ballszurkolói körtől függetlenül. Amíg pedig az orszá-
gos összefogás megvalósul, azt kérte, hogy kezdjük el 
mindezt szűkebb pátriánkban, a Kertvárosban, ahol 
mutassunk példát összefogásból és tenni akarásból. 

Ünnep

A szemerkélő eső sem tántoríthatta el azokat az 
árpádföldi emlékezőket, akik a Tóth Ilonka téren 
gyűltek össze, hogy leróják kegyeletüket a kivégzett me-
dika szobránál, születésének 82. évfordulója alkalmából. 
Kovács Sándorné bevezetője, majd az Arany János Álta-
lános Iskola tanulóinak és a Kovász Egyesület irodalmi 
csoportjának műsora után Kovács Péter polgármester 
mondott ünnepi beszédet, aki kiemelte: nem örül neki, 
hogy ide kellett jönnie, hiszen ha most nem kellene a 
mártírokra emlékezni, az azt jelentené, hogy 58 évvel 
ezelőtt győzött a forradalom és a szabadságharc, ünne-
pelhetnénk a hősöket, a magyar nép pedig azóta szabad-

ságban élhetne. A forradalmat azonban nagyon gyorsan 
és kegyetlenül leverték. A kerület vezetője biztos abban, 
hogy mindez nem Tóth Ilonán, a pesti srácokon és a töb-
bi szabadságharcoson múlt, mert 1956-ban nemzeti egy-
ség volt, és közös akarat, amellyel ki akarták vívni a sza-
badságot. Hogy ez mégsem sikerült, abban része volt sok 
magyarnak is, akik a hatalmi pozíciójukat féltve álltak 
csak a szovjet kommunizmus mellé. Pedig az egész nép 
azt mondta, hogy elég volt. Emellett sajnos honfitársa-
inknak arra is rá kellett jönniük, hogy rajtuk kívül senki 
nem akarja a magyar nép szabadságát, pedig több nyu-
gati döntéshozó, sőt Amerika is megígérte, hogy segít.

Kovács Péter kiemelte: ma biztosan boldogabbak 
lennénk, ha akkor győzött volna a forradalom, viszont 
szegényebbek lennénk annak tapasztalatával, hogy nem 
bízhatunk senkiben, csak magunkban, és csak akkor si-
kerülhet valami, ha összefogunk. Ennek kiváló példája 
az, hogy az Önkormányzat a civilekkel együtt megvá-
sárolta Tóth Ilona szülőházát, és két év múlva felavat-
ják a történelmi emlékközpontot is. Akkor pedig majd 
elmondhatjuk, hogy habár egyre kevesebben vannak 
már, akik akkor harcoltak, mi az emléküket mindig 
őrizni fogjuk, és megtanítjuk az utódainknak, hogy a 
magyarok egyszer kiálltak azért, hogy ők szabadon él-
hessenek.

A XVI. Kerületi Önkormányzat és az Erzsébetligeti 
Színház A Forradalom Lángja elnevezésű emlékmű-
nél szervezett ünnepséget az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére október 23-án. A program-
ban közreműködött a Rácz Aladár Zeneiskola Má-
tyásföldi Koncertfúvós Zenekara, Benedek Krisztina 
népdalénekes, Kalocsai Andrea narrátor, Szita Miklós 
vibrafonművész, valamint a Magyar Honvédség Lo-
gisztikai Ellátó Központ állománya. 

Vitéz lovag Palla László, a Pofosz XVI. kerületi el-
nöke szerint a történelem legnagyobb és legtisztább 
forradalma zajlott le 1956 októberében, hiszen a 
magyar nép egy hazug dema-
gógiát zúzott szét, tettük előtt 
pedig az egész világ meghajolt. 
November 4-én azonban a 
Szovjetunió újra megtámadta 
hazánkat, és a túlerővel szem-
ben szabadságharcunk szük-
ségszerűen elbukott. Nekünk 
viszont az 58. évfodulón is 
le kell rónunk kegyeletünket 
azok előtt, akik a nemzet sza-
badságáért az életüket áldoz-
ták. Azért is fontos ez, mert a 
hősök már egyre kevesebben vannak. 

Emlékeznünk kell többek között Angyal Istvánra, 
Iván-Kovács Lászlóra, Dudás Józsefre, Szabó Jánosra, 
Mansfeld Péterre és lakóhelyünk mártírjára, Tóth Ilo-
nára is. A XVI. kerületben működött ugyanakkor a 
forradalom napjaiban a Forradalmi Ifjúsági Szövetség, 
amelynek 13 tagját ítélték el, köztük Kovács Erzsébe-
tet és Schild Mihályt, akik még velünk együtt tudnak 
ünnepelni. Laki Károlynak, a Kertváros díszpolgárá-
nak szintén jelentős érdemei voltak a forradalom ide-
jén, és az ő házának kertjében állították fel Tóth Ilona 
első szobrát is. A szónok a munkástanácsok jelentősé-
gére is felhívta a figyelmet és kiemelte Babay István, 
Rácz Sándor, illetve Bali Sándor szerepét, akiknek di-
cső tettei ösztönző példaként állhatnak a felnövekvő 
nemzedékek előtt.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő ünnepi be-
szédében azt emelte ki, hogy a magyarság 1703-ban, 

1848-ban és 1956-ban is megpróbálta az elnyomóit 
eltávolítani. Az 58 évvel ezelőtti forradalom pedig 
nemcsak hazánkra, hanem az egész világra hatással 
volt. Megváltoztatta a gondolkodást, a jelent és a jö-
vőt, illetve a mai napig meghatározza a magyar poli-
tikát is. 

– Óriási bátorság és tűz lehetett azoknak a fiataloknak 
a lelkében, akik annak idején szembe mertek szállni el-
nyomóikkal, és az akkori világ legerősebb hadseregével. 
Bár valószínűleg tudták, hogy kilátástalan a harcuk, a 
szabadság iránti reményük és vágyuk ezt mindenképpen 
felülírta. A magyar történelemben a forradalmak min-

dig különleges helyet foglalnak el, hiszen nagy hatással 
voltak az akkori világra még akkor is, ha szükségszerűen 
elbuktak. 

A honatya szerint azonban így sokkal távolabbra és 
mélyebben viszik el azokat az eszméket – szabadság, 
függetlenség, társadalmi igazságosság – amelyekért az 
56-os fiatalok is meghaltak. 

– A bukott forradalmaink átformálják a történelmün-
ket, jó irányba visznek minket, és különösen fontos meg-
becsülni ezáltal azt az időt, amelyben most élünk, ahol 
a szabadság, a függetlenség és a nemzet magára találása 
csak a saját kezünkben van.

Szatmáry Kristóf szerint a forradalmainkban az a 
közös, hogy míg máshol sokszor polgárháború tört ki, 
addig mi az idegen hatalom ellen harcoltunk. Sajnos 
azonban több olyan magyar is volt, aki a rossz oldalra 
állt, és ezt sosem szabad elfelejtenünk, ahogy azt sem, 
hogy ki harcolt az igaz ügyért, amelyért az életét adta, 

A Horváthné Sabáli Éva vezette Centenári-
umi Általános Iskola és Szakiskola tanulói 
is megemlékeztek az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményeiről. A műsort – 
amelyben közreműködött Domonkos Má-
tyás Boldizsár, Jónás Csaba, Kis Mónika, 
Lencz Gergő, Megyes Fanni és Svrcsek Kiara 
ötödik, Arany Csenge, Kovács Cintia és 
Pánczél Petra hatodik, illetve Sebestyén Ven-
cel nyolcadik osztályos tanuló – Csombor 
Rita magyar szakos tanárnő állította össze.

A Forradalom Lángja
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Dr. Krajsovszky Gábor, a Semmelweis Egyetem 
docense a Mindszenty életével kapcsolatos néhány 
fontosabb eseményről és a bíboros megnyilatko-
zásairól beszélt. Előadásában azt emelte ki, hogy 
papnak lenni közéleti szerepet jelent, és amikor a 
politika olyan keményen szól bele az emberek és az 
egyház életébe, mint Magyarországon a szovjet el-
nyomás évtizedei alatt, akkor egy egyházi vezetőnek 
kötelessége állást foglalnia még akkor is, ha az bör-
tönbüntetéssel – ahogy Mindszenty esetében – vagy 
mártíromsággal jár. Ha ugyanis meg sem próbálják 
a terrort enyhíteni, akkor az biztos, hogy súlyos-
bodik. Mindszenty azonban a végsőkig kitartott, 
és még akkor sem hátrált meg, amikor a kinevezett 
püspökök között már több ügynök is volt, majd 
amikor a magyar kommunista vezetők nyomására 
VI. Pál megfosztotta esztergomi érseki címétől. 

Kovács Gergely okleveles posztulátor a Mind-
szenty Alapítvány véleményét osztotta meg a hallga-
tósággal a boldoggá avatással kapcsolatban. Szerinte 
a bíboros megosztó személyiség volt egy megosztó 
korban, mégis nemzeti hős lett, és szükség lenne a 
mielőbbi boldoggá avatására. Éppen ezért az ehhez 
szükséges pozícióból már több kötet elkészült, de 

anyagi támogatás hiányában idén még biztosan 
nem tudják befejezni a módfelett költséges eljárást. 
Ennek a másik oka az, hogy a társadalom, sőt az 
egyház véleménye sem egyértelmű Mindszenty sze-
mélyével kapcsolatban. Amíg pedig várnunk kell a 

boldoggá avatásra, addig szeretnének létrehozni egy 
olyan emlékhelyet a VIII. kerületben, amely egy-
szerre tiszteleg a magyar főpap és Pio atya életszent-

sége előtt is, aki megjelent a hercegprímásnak, amíg 
az ottani börtönben raboskodott. 

Mons. dr. Pem László a 10. kispapja volt Mind-
szentynek, vagyis személyesen is megtapasztalhatta 
a bíboros életszentségét. Jellemrajzát pedig édes-
anyjával való kapcsolatán keresztül formálta meg, 
akit szintén ismert. Borbála nemcsak nagyon sze-
rette fiát, de – apjával szemben, aki katonát akart 
faragni belőle – pappá szentelését is támogatta. A 
hercegprímás a szelíd és nagytürelmű asszonytól 
örökölte arc és jellemvonásait, valamint a Szűzanya 
iránti tiszteletét is. Az édesanyja mosolyán keresztül 
pedig az Isten szeretetét is megtapasztalhatta. A ma-
gyar szentek életpéldáját követve pedig Mindszenty 
is mártírrá vált.

Parádi Gyula is Mindszenty kispapja volt, aki 
szintén többször találkozott a bíboros édesanyjá-
val is, a rendezvény végén pedig az ezekkel kapcso-
latos személyes élményeiről számolt be a hallgató-
ságnak. A hívők ezután részt vettek a Parádi Gyula 
és Urbán Gábor plébános által közösen celebrált 
szentmisén, majd mécsest gyújtva tisztelegtek a 
hercegprímás emléke előtt, akinek szobránál ko-
szorút helyeztek el a többi között a POFOSZ, il-
letve a Hittel a Nemzetért Alapítvány és a Kovász 
Egyesület tagjai is. 

Ünnep

A „fehér vértanú” emlékére

Az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjai rendsze-
resen az ART 16 Művész Csoporttal közösen 
idézik fel a forradalom eseményeit. Dömötör 
Zoltán főparancsnok beszédében azt emelte ki, 
hogy nemcsak azokra kell emlékeznünk, akik a 
Corvin közben, vagy a Magyar Rádió épületé-
nél vettek részt a harcokban, hanem azokra is, 
akik országszerte sajátjuknak érezték a forrada-
lom eszméjét, és elviselhetetlennek tartották a 
diktatúra terheit. Emlékeztetett emellett arra is, 
hogy a magát világhatalomnak kikiáltó Szovjet-

unió mennyire félt a kis Magyarországtól, amely 
végül az első repedést ütötte a kommunizmus 
sérthetetlennek tűnő pajzsán. Kitért továbbá dr. 
Kopácsi Sándor, Budapest rendőrfőkapitányá-
nak szerepére, aki kommunista volt ugyan, de 
nem volt hajlandó lövetni a tömegre, és ezért a 
Nagy Imre per hatodrendű vádlottjaként állítot-
ták bíróság elé. A kiállítás képeit A. Bak Péter 
Corvin-díjas festőművész mutatta be, majd a 
Nemzetőrség arra érdemes tagjai kitüntetéseket 
vehettek át. 

A Politikai Foglyok Országos Szövetségének 
(POFOSZ) XVI. kerületi szervezete és a Corvin 
Művészklub 15 éve rendez közös kiállítást a Ko-
vács Attila Galériában a nemzeti ünnepek alkal-
mából. Az október 20-i eseményen Kovács Péter 
polgármester beszédében a történelmi emlékek 
ápolásának fontosságát emelte ki, hiszen ezekből 
táplálkozik az utódok nemzettudata. A kerület 
vezetője ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy a 
Kertvárosban nemcsak a civil szervezetek, hanem 
az Önkormányzat is sokat tesz azért, hogy 1956 
emlékét megőrizzék, hiszen Tóth Ilona árpádföldi 
szülőházának felújításához és oktatási központtá 
alakításához jelentős anyagi támogatást nyújtott a 
munkálatokat irányító alapítványnak azért, hogy 
két év múlva megnyithassák az emlékhelyet.

A forradalom hőseire vitéz lovag Palla László, 
a POFOSZ kerületi elnöke emlékezett, majd a 
beszédek elhangzása után kitüntetéseket adott át 
Csizmadia József, a POFOSZ Országos Elnöksé-
gének tagja társaságában. Ezután a Kossuth Nem-
zetőrség Corvin tagozatának nevében vitéz lovag 
Máriási György parancsnok nyújtott át elismeré-
seket. A kitüntetettek között volt többek között 
dr. Babay Marietta, kerületünk díszpolgára, dr. 
Onyestyák György, a Déli Harangszó Baráti Kör 
elnöke, Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőhá-
záért Alapítvány kuratóriumának elnöke és Mé-
száros Tibor, lapunk munkatársa is. Az ünnepi 
hangulathoz Bálinth Szabolcs szavalataival, Sorki 
Dala Andor író-költő saját költeményeivel, Ma-
tus Mihály pedig tárogatójátékával járult hozzá. 

Mindszenty József bíboros, hercegprímás boldoggá avatásáért rendeztek 
konferenciát október 25-én a Szentmihályi Esték elnevezésű programsorozat 
keretében. Az esemény levezető elnöke dr. Horváth Attila, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karának docense volt. A résztvevők a Hummel Gizella ötvös-
művész által készített kegytárgyakat – amelyek között ott volt a Szent Korona 
másolata és a II. János Pál pápának készített áldozókehely – is megtekinthet-
ték. A Mindszenty plakettet idén Bárány József atya kapta, aki korábban Mind-
szenty személyes kérésére teljesített missziós tevékenységet világszerte. 

sz. r. zs.

„Mert az aranyat tűzben próbálják, 
a kiválasztottakat meg a balsors kohójában.”

(Sirák fia könyve 2.)
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– Mindenkit megnyugtatnék: a XVI. kerületben 
nincs folyamatban gyermekeltűnési ügy. Az ilyen 
esetek ott gyakoriak, ahol állami gyermekgondo-
zó intézmény működik, azok lakói ugyanis gyak-
ran megkísérlik a szökést, de legtöbbször néhány 
órán, legfeljebb egy-két napon belül előkerülnek. A 
Facebookon közzétett esetek hátterében szerencsére 
semmilyen bűncselekmény nem állt, csak az egyik 
szülő párhuzamot vont a lányának egy alkalommal 
beszóló ismeretlen férfi, és az általa vélelmezett eltű-
nések között.

Helyi adó

Mely ingatlanok adókötelesek a XVI. 
kerületben?
A helyi adóról szóló törvény alapján az építmények közül a 
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész adó-
köteles. Az adókötelezettség az építmény valamennyi he-
lyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve hasznosítá-
sától függetlenül. Az önkormányzatok képviselő-testülete 
azonban saját hatáskörben eldöntheti, hogy ad-e a magán-
személyeknek kedvezményt. A XVI. kerületben például 
az erről szóló helyi rendelet értelmében a lakóingatlanok 
tulajdonosainak nem kell építményadót fizetniük.
Kinek kell helyi adót fizetnie?
Akinek nincs építményadó mentessége – legyen az alanyi 
vagy tárgyi mentesség –, annak he-
lyi adót kell fizetnie. Más szabályok 
vonatkoznak viszont a jogi szemé-
lyekre, az egyesületekre, az alapít-
ványokra, a közszolgáltató szerveze-
tekre, a köztestületekre, az önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárakra, a 
magánnyugdíjpénztárakra és – kizá-
rólag a helyi iparűzési adó vonatko-
zásában – a közhasznú szervezetnek 
minősülő, nonprofit gazdasági társa-
ságokra.
Ezek a szervezetek sem adómentesek, csak bizonyos esetek-
ben kaphatnak adómentességet. Ennek pedig az a feltétele, 
hogy az adózónak az adott évet megelőzően folytatott vál-

lalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) 
után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége ne 
keletkezzen. Fontos, hogy az építményadóval kapcsolatos 
mentesség csak az alapító okiratban, vagy alapszabályban 
meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület 
után jár. Az adózó pedig minden esetben írásban köteles 
nyilatkozni a feltételek teljesüléséről az adóhatóságnak.
Mi a határideje az adóbevallásnak?
Egységesen január 15-ig kell benyújtani az építményadóra 
vonatkozó bevallást, majd ezt követően az önkormányzati 
adóhatóság megállapítja, hogy mekkora összegű adót kell 
befizetni.
Mikor kell új bevallást benyújtani, vagy felül-

vizsgálatot kérni?
Akkor, amikor az adókötelezettség-
ben változás következik be. A leg-
gyakoribb ilyen okok lehetnek az 
építmény funkciójának megváltozása 
vagy értékesítése. Ilyen esetekben az 
új bevallás benyújtása az adózó köte-
lessége, és neki kell megjelölnie azt is, 
hogy miért kéri a felülvizsgálatot. Jó 
példa erre az, amikor egy lakóépület-
ből alakítanak ki irodát, hiszen akkor 

már fizetni kell helyi adót, fordított esetben viszont – vagy-
is amikor irodából lesz lakóingatlan – akkor mentességet 
kap a tulajdonos az adófizetés alól. Természetesen azt is be 
kell jelenteni, ha valaki értékesít vagy lebont egy ingatlant. 

A helyi adókról szóló törvény szerint az önkormányzatok képviselő-testületei helyi adó-
kat vezethetnek be. A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánsze-
mélyek kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a kerületi önkormányzat, a helyi 
iparűzési adót pedig a Fővárosi Önkormányzat jogosult bevezetni. A fentebb felsorolt 
helyi adónemek közül a Kertvárosban építmény- és telekadót kell fizetni, amelyről a 
testület már 1992-ben döntött.

Veres Péter út 27.  
Tel.: 403-5562, délelõtt

XVi. kerületi 
Vöröskereszt

Vaklárma volt
Rövid ideig két gyermekeltűnési ügy 
borzolta a kedélyeket a XVI. kerü-
letben, amelyekről a legnagyobb 
közösségi portálról értesülhetett a 
lakosság. Szerencsére mindkettő 
vaklárma volt. Ennek kapcsán meg-
kerestük Sarkadi István alezredest, a 
kertvárosi kapitányság sajtóreferen-
sét, hogy felvilágosítást kérjünk, mi 
a teendő akkor, ha valóban eltűnik a 
család szeme fénye.

Mészáros Tibor

– Országos szinten azért hallani több gyermekeltűnés-
ről is. Mi a teendő, ha a gyermekünk nem érkezik haza 
időben és nem ad életjelet magáról?

– Az eltűnt személyek keresését körözési törvény 
szabályozza, amely szerint a bejelentés jegyzőkönyve-
zését követően a rendőrség azonnal kiadja az országos 
körözést. Kiskorú eltűnt esetében emellett haladékta-
lanul, széleskörű adatgyűjtő tevékenység veszi kezde-
tét a gyerek felkutatása érdekében.

– Hogyan látnak munkához egy eltűnt fiatal esetében?
– Ilyenkor természetesen elsősorban a közvetlen 

környezetében keressük az eltűnés lehetsé-
ges okait. Felkeressük a családot, az iskolát, 
a baráti kört, és adatokat gyűjtünk az utolsó 
ismert tartózkodási helyéről, az eltűnt szoká-
sairól, életviteléről, az általa gyakran látogatott 
helyekről, és arról is, hogy kivel látták utol-
jára, mielőtt ismeretlen helyre távozott. Ezek 
alapján megkezdjük a keresést.

– Mi a véleménye a Facebookos megosztásról?
– Ez a módszer több szempontból sem sze-

rencsés. Elsősorban azért, mert – amint a két említett 
esetben is – azt az érzést kelti a lakosságban, hogy a 
XVI. kerületben egymás után tűnnek el a gyerekek. 
Esetünkben még az is fokozta a riadalmat, hogy a 
közösségi oldalon való megjelenéssel egy időben, az 
egyik általános iskolából hazatérő kislányt leszólítot-
ta egy autós, és a szülők azonnal összefüggést láttak 
az esetek között. Ha tehát valaki úgy gondolja, hogy 
gyermeke távolléte semmivel nem magyarázható, 
késlekedés nélkül forduljon a rendőrséghez, mi pe-

dig azonnal megtesszük a szükséges intézkedéseket. 
A komoly esetekben ugyanis a késlekedés nagyon 
megnehezíti az eredményes keresést.

A XVI. kerületben nem kell tehát attól tartani, 
hogy minden sarkon emberrablók leselkednek cse-
metéinkre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem 
kell óvatosnak lennünk. Az említett esetek arra min-
denképpen jók, hogy megerősítsük gyermekeink is-
mereteit azzal kapcsolatban, hogy mit tegyenek, ha 
mégis zaklatás éri őket. 

Az örök törvény: idegennel nem állunk szóba, 
nem megyünk el sehova, és főleg nem 
szállunk be az autójába. Arra az esetre 
pedig, ha az ismeretlen a szülőkre utal-
va igyekezne elcsalni a fiatalt, a család 
beszéljen meg egy közös jelszót. Mivel 
a zaklató ezt biztosan nem fogja tudni, 
így a gyereknek nincs más dolga, mint a 
legközelebbi közintézményig (óvoda, is-
kola, orvosi rendelő, bank) szaladni, és 
ott segítséget kérni egy felnőttől.

November 20., csütörtök
10.00 és 14.00 között
SZOCIÁLIS AKCIÓ

Új és jó minőségű, használt 
férfi-, női-, gyermekruha, 

cipő, játék.
Helyszín: Veres Péter út 27.

Sok szeretettel várják vásárlóikat!

November 21., péntek 
14.00 és 17.30 között

VÉRADÁS

Helyszín: Veres Péter út 27. 
Személyi igazolvány, lakcímkártya 
és eredeti TAJ kártya szükséges a 

regisztrációhoz.
A véradást megelőzően étkezzenek 

és fogyasszanak sok folyadékot!
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forma sárga pólójukat és a fehér 
munkakesztyűt, aztán ecsetet, 
festékes vödröt, csavarhúzót és 
kalapácsot ragadtak. Minden 
kültéri fa- és fémfelületet letisztí-
tottak, majd újrafestettek. Ahova 
lehetett, vidám, színes virágmin-
tákat pingáltak, meghúzták a ki-
lazult csavarokat, megigazították 
a madáretetőt, a kimozdult járó-
lapot, és mindent rendbetettek, 
amin javítanivalót találtak. A 
nap végén néhányan még óvodai 

emlékeiket felidézve, egy jót hintáztak is.
– Mennyibe kerültek a felhasznált anyagok?
– Az előzetes felmérés alapján mindent ők hoz-

tak, nekünk erre a célra egyetlen fillért sem kellett 
költenünk, éppen ezért a gyerekek, a szülők és az 
intézmény dolgozói nevében ezúton is hálásan kö-
szönjük a kiváló csapat munkáját.

Nevelés

Az ország 90 általános iskolájának igazgatója, vagy igazgató-
helyettese jött el a dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella által élet-
re hívott Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetségének 
(ÁIIOSZ) szakmai napjára az Erzsébetligeti Színház Harmónia 
termébe október 16-án. A megjelenteket Sipos Imre köznevelé-
sért felelős helyettes államtitkár köszöntötte, majd a tisztújító 
közgyűlésen a szervezet új elnökének a pécsi Cselikné Juhász 
Ildikót választották meg. Mivel a kerületi Móra iskola vezetőjét 
beválasztották a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségébe, 
a pozíció pedig jogilag összeférhetetlen az ÁIIOSZ elnökségé-
vel, ezért másnak kell betöltenie a posztot. 

Ezután a közelmúltban megalakult Nemzeti Pedagógus Kar 
elnöke, Horváth Péter mutatta be az általa vezetett új szerveze-
tet, és annak működését, majd dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella 
tartott előadást a pedagógusok erkölcsi elismeréséről, illetve a 
tanárok hazai lehetőségeiről. Cseh Györgyi értékelési és irányí-
tási szakértő a tanfelügyelet aktuális problémáiról beszélt a hall-
gatóságnak, Palotás Zoltán, a QC Oktatási tanácsadó szakmai 
vezetője a fenntartói törvényességi ellenőrzés eljárásrendjét, Bak 
Ferenc a XII. tankerület igazgatója pedig a törvényességi ellen-
őrzés gyakorlatát, és eddigi tapasztalatait ismertette.

Igazgatói konferencia

– Az Önkéntes Központ Alapítvány olyan nagyobb 
vállalatok dolgozói számára keres egynapos felada-
tokat, akik önként, ellenszolgáltatás nélkül hajlan-
dók önkormányzati fenntartású intézményekben 
kisebb javítási, karbantartási vagy kertrendezési 
munkákat végezni. A programnak köszönhetően 
Budapesten és Pest megyében már több, mint 30 
óvoda, bölcsőde és iskola szépült meg az önkéntesek 
munkájának segítségével. Az Alapítvány nekünk is 

küldött egy tájékoztatót, felvettük 
velük a kapcsolatot, és kijelöltük a 
munkavégzés napját. Mivel a Csinsz-
ka utcai tagintézményünkben volt 
a legnagyobb szükség rájuk, ezért 
oda irányítottuk őket. A kerti mászókák, házikók, 
csúszdák felújítását kértük tőlük, ami már nagyon 
esedékes volt, de nem fért bele a költségvetésünkbe.

– Hogyan végezték a munkát?
– Egy meglehetősen népes, fiatal, jókedvű csapat 

érkezett az oviba. Mindnyájan felöltötték az egy-

Önkéntesek az oviban
A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utcai tagintézmé-
nyében önkéntesek szépítették meg a kerti játékokat és a sport-
eszközöket a közelmúltban. Arról, hogy hogyan találtak az in-
tézményre, Illésné Schrott Ildikó óvodavezetővel beszélgettünk. 

Hanna már nem ismeretlen lapunk olvasói 
előtt. Elismeréseiről évek óta érkeznek hoz-
zánk a hírek, és mi igyekszünk is beszámolni 
azokról. A kislány idén 23 országos, 5 fővá-
rosi és 2 kerületi rajzpályázaton végzett az 
első három között, azonban nemcsak rajzban, 
hanem mese- és versírásban is jeleskedik.

– Talán abban lehet Hanna műveinek a kü-
lönlegessége, hogy minden rajza mögött 
komoly tartalom rejlik. A pályázatokon a ki-
írók rendszerint megjelölik a témát, ő pedig 
nagyon gondosan készül egy-egy alkotásra, 
és csak akkor kezd hozzá, ha már megvan a 
mondanivalója. Ebben talán segítségére van 
az is, hogy gyakran gondolkodik saját mesé-
ken, amelyhez erős belső látásra van szükség. 
Rajzait nagyon aprólékosan és gondosan ké-
szíti el.

–  Milyen pályázatokon vett részt idén?
– Az „Egy kórterem is lehet menő” rajzpá-

lyázaton 1275 mű közül választották ki két 
rajzát, amelyek egyike 3. helyezést, a másik 
három különdíjat is kapott, illetve a szer-

vezők őt kérték fel egy nyilatkozatra a Kos-
suth Rádióban és a televízióban is. „Az én 
doktornénim” pályázaton már másodszor ért 
el 2. helyezést, ahol az egyik írását is beválasz-
tották a legjobbak közé, illetve egy kiállítási 
lehetőséget is kapott. Az „Időutazás a Monar-
chia idejében” 2. helyezésének köszönhetően 
egy osztrák ceruzagyárban tehettünk látoga-
tást. A karcagi „Én kis kertet kerteltem” el-
nevezésű pályázat különdíjat és egy budapesti 
kiállítást hozott. A XI. Országos Janikovsz-
ky Éva meseíró pályázaton harmadik lett, a 
„Rajzold le házadat” című megmérettetésen 
pedig 2166 pályamű közül lett az övé az első, 
amelyhez szintén járt egy kiállítási lehetőség 
is. Emellett Hanna a „Mozgás és egészség” 
pályázaton tavaly is és idén is fődíjas lett. Az 
előbbiek országos rendezvények voltak, míg 
a fővárosiak között a „Versillusztrációk” és az 
„Ökocsalád” első helyezése is jutalom-kiállí-
tással járt, akárcsak az Erzsébetligeti Színház-
ban az „Itt lakunk” 2. helyezése. 

– A kislány hogyan éli meg ezt a sikersoroza-
tot?

– Azt hiszem, nem kell attól tartanunk, 
hogy a fejébe száll a dicsőség. Most legjobban 
arra vágyik, hogy az osztályával közösen nyer-
jenek egy pályázaton, hiszen akkor is nagyon 
örült, amikor az egyik első helyezés jutalma 
az volt, hogy a győztes minden osztálytársát 
elláthatta íróeszközökkel.

Mindezek ellenére Hanna nem grafikus 
vagy festőművész szeretne lenni. Mivel jó 
tanuló, valamilyen megbízható, anyagi biz-
tonságot nyújtó foglalkozást választana, és a 
titkos vágya az, hogy mesekönyveket írjon, 
amelyeket majd saját maga fog illusztrálni. 
Mi mindenesetre érdeklődéssel várjuk a fej-
leményeket.

Hanna aranyéve
Peresztegi Hannának, a Móra Ferenc Általános Iskola kivételes rajz-
tehetséggel megáldott, negyedik osztályos tanulójának a 2014-es 
év egészen elképesztő díjözönt hozott. Amíg kerületünk ifjú tehet-
sége az iskolapadban ült, édesanyjával, Richter Ingriddel beszélget-
tünk erről az „aranyévről”.

Mészáros Tibor

Mészáros Tibor

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat Halloween party-t 
szervezett október 28-án a Jókai utca 6. szám alatti rendez-
vényteremben, ahol mintegy 100 fiatal érezhette jól magát 
alkohol és kábítószer nélkül. A résztvevők száma is mutat-
ja, hogy a Kertvárosban igény van egy biztonságos, állandó 
szórakozóhelyre.  

A jelmezversenyre a diákok nagy része beöltözve, ötletes 
és rémisztő maskarákban érkezett. Őket egy négytagú zsűri 
bírálta, és értékes nyereményekkel jutalmazta. Különdíjat 
kapott a legijesztőbb és a legviccesebb jelmez, emellett volt 
evőverseny és tombola is értékes nyereményekkel. A zenét 
Dj Mylan és Fülep Márk keverték, majd a résztvevők együtt 
énekeltek magyar és külföldi slágereket. 

A fiatalok ezúttal is köszönik a Zöldségbolt (Rákosi út 
117.), a GEM-1991 Bt. (papír-írószer), a LEGO bolt (Rá-
kosi út 112.), a CBA üzlet (Köztársaság út 29.), az Okosjáték 
Játékbolt (Veres Péter út 99.), illetve a Bike King kerékpár-
szaküzlet és szerviz (Veres Péter út 91.) felajánlásait. 
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Kultúra

A megjelenteket az ÁKE elnöke, Balázs Gyula kö-
szöntötte, majd a Versbarátok Körének tagjai Ady 
Endre, József Attila és Áprily Lajos legszebb, őszt 
idéző verseit adták elő. Ezután Kovács Sándorné, 
az Arany János Általános Iskola egykori igazgató-

helyettese tekintett vissza Árpádföld elmúlt száz 
évének fontosabb eseményeire és személyiségeire. 
Sok más érdekesség mellett mesélt az Árpád- és 
Anna-telepi kaszinóról, illetve arról, hogyan lett 
Árpádföldnek iskolája, temploma, és kik segí-
tették adományaikkal a fejlődést. Szó esett arról, 
hogyan szakadtak el Rákosszentmihálytól és csat-
lakoztak Cinkotához, illetve miként tiltakoztak a 
szentmihályiak azért, mert az önmagukról megfe-

ledkezett árpádföldi fiatalemberek nyáridőben ru-
háikat mellőzve, azokból „kivetkezve” fürdőztek a 
Szilas-patakban. Az alapos, sok érdekes, és humoros 
részletet tartalmazó előadást nagy tapssal jutalmazta 
a hallgatóság. 

A műsor után Balázs Gyula és Weyde Gyula volt 
önkormányzati képviselő gratulált Kovács Péternek 
harmadik polgármesteri mandátuma elnyeréséhez, 
és Antalóczy Csabának, aki most kezdi meg pálya-
futását Árpádföld önkormányzati képviselőjeként.

A két óriás bogrács fölött idén is Borsányi Béla 
őrködött, aki idén csülkös pörkölttel örvendeztette 
meg a jelenlévőket. A jókedvet csak fokozta, hogy 
a hitvány szőlőtermés ellenére sem volt hiány jóféle 
innivalóból. Jövőre pedig – hacsak az időjárás újból 
meg nem tréfálja a szőlőtőkéket – ismét szüreti mu-
latsággal várják az őszt Árpádföldön.  

Gedeon Péter, a Corvin Művészklub tagja az 
Erzsébetligeti Színház Kamara termében állította 
ki Históriás szép házak című tárlatának anyagát. 
Aki esetleg november 3-ig nem tudta volna meg-
tekinteni az alkotásokat, az a BBC History című 
magazinban folyamatosan nyomon követheti a 
munkákon látható épületek történetét.

A Körúti Színház művészei és tanodásai októ-
ber 18-án közösen adták elő Móricz Zsigmond 
klasszikusát, a Légy jó mindhalálig című mű-
vet. A fiatalok ezúttal is kitettek magukért, így 
a teátrum közönsége most is átérezte a dráma 
mondanivalóját, amikor  Nyilas Misi azt mond-
ta: „Nem akarok többé debreceni diák lenni”.

A Galambos Zoltán vezette Körúti Színház 
Százhalombattán és az Erzsébetligeti Színház-
ban is működtet egy-egy színi tanodát, amely-
nek ifjú művészei október 18-án kétszer is elő-
adták az Erik Kästner Emil és a detektívek című 
ifjúsági regényéből készült színművet. A közön-
ség soraiban ezúttal a kerület általános iskolás 
diákjai foglaltak helyet. 

Árpádföldi ősz
Az Árpádföldi Közösségi Egyesület (ÁKE) október 18-án tartotta 
őszköszöntő összejövetelét a Menyhért és Cibakháza utca sarkán 
lévő székházában, ahova meghívták Kovács Péter polgármestert 
és a körzet fiatal képviselőjét, Antalóczy Csabát is.

Október 18-án ünnepelte 100. szü-
letésnapját Cinkota legendás búfelej-
tője, az Akácos vendéglő. Egész nap 
nagy volt a vigadalom, az asszonyok 
elővették népviseleteiket, lehetett 
kézműveskedni, tekézni, snapszerozni, 
enni és inni a következő 100 évre. A 
tombola főnyereménye az Akácos 
épületének tortából készült kicsinyí-
tett mása volt, amit Gurubi Károly, 
az egész napos rendezvény „főzenésze” 
nyert meg.

Desszert a divatban
KIÁLLÍTÁS DR. KOLyVEK ANTÓNIA ALKOTÁSAIBÓL

Megnyitja: Kovács Péter PolgárMester és szabó csilla, 
az erzsébetligeti színház igazgatója. FelléP: beale eMMa.

november 20., csütörtök 19.00

Dr. Kolyvek Antónia életében az ügyvédi tevékenység mellett a ruhatervezés és a divat 
is meghatározó szerepet tölt be. Matyó lányként gyerekkora óta elbűvöli őt a matyó 
rózsák színes és egyedi világa, a jogi diploma megszerzése után pedig a többi között 
varrást, modellezést és színelméletet is tanult. Egyedi tervezésű ruhái 2001 óta nemcsak 
Budapesten, de Brunoban és Moszkvában is megjelentek különböző divatkiállításokon. 
Antony design nevű saját márkájának lényege a „személyre szabott” divat.

Mészáros Tibor
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Amennyiben az első vétel közel volt a parcellázás 
időpontjához, akkor nagy valószínűséggel a vevő 
volt az első tulajdonos, és ha az ingatlant eladta 
1-2 éven belül a telekár többszöröséért (sajnos 
ezt nem mindig jegyezték be), akkor tudhattuk, 
hogy a keresett villa akkor épült. Az öröklésnél 
nem egy esetben vissza tudtuk keresni az eredeti 
tulajdonost. Mint már az előzőekben jeleztem, 
nagy segítségünkre voltak a teherlapok adatai. A 
régi iratok kutatásakor a munka egyik jól ismert 
problémája a kézírások elolvasása. A telekkönyve-
ket biztosan tíznél több telekkönyvvezető jegyez-
te be 30 éven át. Egy-két hétbe 
belekerült, amire megtanultam 
mindegyik írásának az olvasását. 
Néhányan szinte művészi fokra 
vitték az egyes betűk, főleg a be-
kezdések cifrázását. Főleg a tulaj-
donosok nevének pontos rögzítése 
volt időnként nehéz. Elég gyakran 
kellett felhívnom Széman Ricsi 
barátomat, hogy a számítógépen 
együtt silabizáljuk ki egyes nevek 
pontos írását. A legtöbb problé-
mánk a nagy H, K és N betűkkel 
volt. Nagyon sokszor nem lehe-
tett megkülönböztetni a kis n és 
u betűt. Mintegy három hét alatt 
átrágtam magam az egész anya-
gon és a cél, az építés adatainak 
megtalálása szempontjából az 
eredmény lehangoló volt. Össze-
sen három olyan telekkönyvi betétet találtunk, 
amelynek alapján egyértelműen megállapítható 
volt a védett villa építtetője. Amíg én a telek-
könyveket bújtam, Széman Richárd végigjárta a 
védetté nyilvánított összes objektumot a kerü-
letben. Itt is ért bennünket egy pár meglepetés. 
A villák közül négyet lebontottak, kettő helyén 
már új épület állt. Utánanéztünk, a két új építé-
se engedéllyel történt. Két villa téves becsléssel 
került védelem alá. A kerítéseknél és kapuknál 

11 esetben történt változás. Több védett kapuza-
tot az autóbejárat miatt lebontottak és modernre 
cserélték le. Ezek sorsáról csak szeptember elején 
tudtunk dönteni, mert Tóth Miklós főépítész 
úr, akinek erre hatásköre volt, nyári szabadságát 
töltötte. Utólag az átküldött listánk és a meg-
beszéléseink alapján velünk egyetértésben foglalt 
állást. 

A mátyásföldi betétek feldolgozása után 
számsorrendben kiírtam az általunk keresendő 
cinkotai betétszámokat és azt átadtuk a kerület-
tel foglalkozó levéltárosnak. Több, mint hatezer 
cinkotai ősbetétből kellett kikeresnie azokat, két 
hetet kért, hisz mellette a többi feladatait is el 

kellett látnia. Én addig a többi településrész vé-
dett épületeivel foglalkoztam. Szerencsénkre a 
rákosszentmihályi 32 védett épület adatait még 
2006-ban feldolgoztam, így azokat csak a jelen-
legi szempontok szerint kellett kiegészítenem. 
Az egy árpádföldivel, a két sashalmival és az öt 
cinkotaival sem voltak különösebb nehézségeink. 

Két hét múltán Homok Zsolt úr, a levéltáros 
közölte, hogy a 117 cinkotai ősbetétből össze-
sen tízet talált meg. Ott álltunk a lesújtó ered-

ménnyel. A 120 Mátyásföldön védett épületből 
csak 13-nak tudtuk bizonyítottan az építtetőjét. 
Ekkor megkerestük a Gödöllői Földhivatal veze-
tőjét a problémával. Segítőkész választ kaptunk, 
és együtt elmentünk Gödöllőre. Magyarázatként 
említeném meg, hogy a földhivatalok az adott 
korban a járásbíróságokhoz tartoztak, így Cinkota 
a gödöllői járásbírósághoz. Látogatásunkkor a ve-
zető szívélyesen fogadott, de az eredmény kettős 
volt. Sajnos a cinkotaiból átírt mátyásföldi ősbe-
téteket nem találták meg, előkerültek viszont a 
sashalmira átírtak. Ezekből a lényegeseket lefo-
tóztuk a helyszínen. Javasoltuk, hogy a megtalált 
anyagot adják át a Fővárosi Levéltárnak, mert ott 

hiányzik. 
Ezek után még két lehetősé-

günk volt. Pár hónappal azelőtt 
egy magángyűjtőtől megvásárol-
tuk a nyomtatott Mátyásföldi 
Nyaralótulajdonosok Egyesülete 
választmányának jegyzőkönyveit, 
pontosabban a nála meglévő 17 
évfolyamot. Az Országos Széché-
nyi Könyvtárban sikerült még ötöt 
megtalálni, ennek digitális má-
solatát is megvásároltuk. Ezekkel 
azonban két fő problémánk adó-
dott: egyrészt jó néhány évfolyam 
hiányzott. 1887-től 1900-ig nem 
adták ki nyomtatott formában az 
írásos jelentést, pedig akkor már 90 
villa állt Mátyásföldön. Hiányzott 
ezen túl az 1902-es, az 1908-as, és 
1911-1916-ig az összes. Az 1917-es 

év jegyzőkönyve megvan, de utána nem adták 
ki 1927-ig. 1939-ig csak az 1928-as hiányzik. 
(Itt jegyzem meg, ha valakinek a tulajdonában 
megvannak a hiányzó példányok, kérjük, tegye 
lehetővé, hogy a gyűjteményben digitalizáljuk. A 
gyűjtemény e-mail címe: helytortenet16@gmail.
com) A választmányi jelentések azért fontosak, 
mert azokban ismertették az előző évben történt 
tulajdonosváltozásokat és az új építkezéseket. 

Folytatjuk.

Barangolás az iratok dzsungelében 3. 
Cikksorozatunk írása közben telik az 
idő, a könyv csinosodik, már látni, hogy 
megérte a küzdelem, látványos kötetet 
tudunk december 9-én átadni a múlt 
emlékei iránt érzékeny olvasóknak. De 
a jelen írás még nem tart ott. A mun-
ka következő fázisa a lefényképezett 
irattömeg számítógépes rendbetétele, 
sorszám szerinti rendszerezése volt. 
A munkát Széman Richárd barátom 
végezte el, és DVD-re másolta nekem 
a teljes anyagot. Itt kezdődött el a ku-
tatásom igazán munkaigényes folya-

mata, a 120, átlagosan 7 oldalból álló 
telekkönyvi betét áttanulmányozása. 
Minden egyes telekkönyvi betétből 
legalább három adatot kellett kijegy-
zetelnem, a cinkotai helyrajzi és betét-
számot, a tulajdonosra vonatkozó ada-
tokat, a tulajdonszerzés formáját: vétel, 
ajándékozás, öröklés. Fontos dokumen-
tum volt a tulajdonszerzés időpontja, 
valamint feljegyeztem a tulajdoni lapon 
feljegyzett parcellázási időpontot is. Az 
összegzésnél főleg az utóbbi adatok 
váltak fontossá.

LanTos anTaL
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Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmá-
ból Kirchmayer Lászlót, aki Hajdúszováton született egy hatgyer-
mekes családba. Egy rövid debreceni kitérő után a szülei vásároltak 
egy budapesti lakást, így Laci bácsi is a fővárosba költözött. Éppen 
csak elkezdte volna felnőtt életét, amikor jött a II. világháború, és a 
vele járó szenvedések, köztük hat év fogság a Szovjetunióban, mivel 
a németes hangzású név abban az időben egyenes utat jelentett a 
kényszermunka-táborokba. Az ő számára viszont a fogság először 
még elviselhető volt, ugyanis szabómesterként Jaltába került, ahol 
nagy hiány volt az ilyen szakemberekből. Sokadmagával a 400 fős 
jaltai rendőrséget kellett egyenruhába öltöztetniük. Amikor ezzel 
elkészültek, eljött számukra is a pokol: vasércbányában, embertelen 
körülmények között kellett dolgozniuk. 

Laci bácsi azonban viszonylag egészségesen tért haza, habár 
sorstársaival együtt nem szívesen fogadták őket itthon, mivel 
a társadalom úgy tudta, hogy akiket a „felszabadító hősök” el-
hurcoltak, zömmel köztörvényes bűnözők voltak. Ezért szakmá-
jában nem tudott elhelyezkedni, így vasipari dolgozó lett. Ott 
ismerte meg feleségét, akivel 1951-ben kötött házasságot. Két 
gyermekük, négy unokájuk és két dédunokájuk született. Az 
ünnepeltnek közben sikerült szakmájához is visszatalálnia, aktív 
éveinek többségét a Jelmezkölcsönző Vállalat dolgozójaként töl-
tötte, onnan is vonult nyugdíjba. Feleségét 51 évi házasság után, 
2002-ben veszítette el. 

Laci bácsi még ma is aktív, naponta főz és kertészkedik is. Isten 
éltesse még nagyon sokáig! 

Évforduló
Kovács Péter polgármester köszöntötte 95. születés-
napja alkalmából Hajdú Istvánt, aki egy hatgyermekes 
családban született Cegléden. Mivel édesapja a város-
házán dolgozott, fiának is ott szerzett munkahelyet. 
Az ifjúság boldog éveinek a katonai behívó vetett vé-
get 1940-ben. Először a Délvidékre, Nándorfehérvár-
ra vezényelték, majd egy évig volt a Szovjetunióban is. 
Mindkét helyen veszélyes küldetést teljesített bajtársa-
ival, hiszen aknamezők felszámolása volt a feladatuk. 
1943-ban úgy tűnt, hogy leszerelhet, ezért Pesterzsé-
betre költözött, megnősült, a következő évben pedig 
megszületett a lánya, Marika. Az egyenruhától azon-
ban csak 1946-ban válhatott meg végleg.

István bácsi néhány éves útkeresés után az akkor 
alakuló Csepel Autógyárban talált állást, ahol hegesz-
tőként dolgozott 30 évig, és onnan is ment nyugdíj-
ba. Feleségét 1998-ban vesztette el, akkor költözött 
lányához a XVI. kerületbe.

Az ünnepelt napjai ma is tevékenyen telnek. So-
kat kertészkedik, de számtalan tennivaló akad a ház 
körül is, amelyeket szintén ő végez: lombot söpör, 
havat lapátol, de mindenből csak annyit vállal, 
amennyi jólesik neki. A hosszú élet titka szerinte 
a mértékletesség az élet minden területén. Erre ta-
nítja unokáját és dédunokáit is. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Tóth Miklósnét is, aki Kispesten 
született. Ott töltötte gyermekkorát mindaddig, 
amíg szülei válása miatt vidékre kellett költöz-
nie. Később visszatért a fővárosba, ahol 1943-ban 
férjhez ment. Házassága nagyon jól sikerült, férjé-
ről ma, 26 évvel annak halála után is azt mondja, 
hogy nagyon rendes ember volt. Házasságkötésük 
után két évvel megszületett a fiuk, akit nem sokkal 
később egy lány követett. Mária néni már akkor is 
sokkal fiatalabbnak látszott a koránál, fiáról gyakran 
gondolták, hogy az öccse. Sajnos azonban már őt is 
elvesztette, ezért, ha segítségre van szüksége, első-
sorban lányára, Évára számíthat, de négy unokája 
is szívesen jön, ha szüksége van rájuk. Rajtuk kívül 

a hat dédunoka is boldogan falatozgat a dédnagyi 
süteményeiből, amellyel természetesen a polgármes-
tert is megkínálta.  

Az egész család az Ikarus gyárban dolgozott. Má-
ria néni telefonközpontosként, férje, mint üzemve-
zető, lányuk pedig az egyik igazgató titkárnője volt. 
Mindhárman onnan mentek nyugdíjba.

Mária néni most már egy kicsit nehezen mozog, 
de korábban hétszer is meglátogatta a San Francis-
có-i rokonokat, sőt még Hawaiira is elutazott velük. 
Megcsodálta a fényárban úszó nagyvárosokat, bele-
kóstolt az ottani életritmusba, mégis úgy gondolja, 
hogy szép tájakat Magyarországon is lehet látni. 
Mostanában főként olvasással, tévézéssel és pihenés-
sel telnek napjai. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Cinkota egyik legidősebb, tősgyökeres polgára 
Horváth Péter, akit Kovács Péter polgármester 
köszöntött 90. születésnapja alkalmából. Az ün-
nepelt édesapja fűszeres volt a mai gyógyszertár 
melletti épületben, aki sokaknak elengedte a tar-
tozását, a rászorulóknak pedig többször ingyen 
adta a pirulákat, így vállalkozása hamarosan tönk-
rement. Péter bácsi a cinkotai iskolás évek után 
– mivel egyik szemére alig látott – nem a frontra, 
hanem munkaszolgálatra került Németországba. 
Ő azonban társaival együtt, utolsó erejüket össze-
szedve hazaszököt Magyarországra. A 178 cm ma-
gas férfi testsúlya akkor 34 kilogramot nyomott. 
Feleségét 1946-ban ismerte meg a Somogy megyei 
Gerényesen, ahol akkor földműveléssel keresték a 
kenyerüket. Péter bácsi hamarosan összeházaso-
dott a tűzrőlpattant, szorgalmas lánnyal, akiből 

kiváló családanya, és hű társ lett egészen 2002-
ben bekövetkezett haláláig. Közös életüket felesé-
ge szülőhelyén, Csömörön kezdték meg. Az ifjú 
férj a Finommechanikai Gyárban, felesége pedig a 
Telefongyárban dolgozott. Takarékosan éltek, így 
öt év után saját házba költözhettek Cinkotán. Egy 
lányuk és egy fiuk született, utóbbi azonban saj-
nos idén elhunyt. Az ünnepségen viszont ott volt 
unokája és két dédunokája, akik gyakran meglá-
togatják a dédpapát, és ő is sűrűn felkeresi az ap-
róságokat.

Az ünnepelt napjai békésen, lánya gondoskodá-
sa mellett telnek. Tévézni, olvasni már megromlott 
látása miatt nem szeret, és csak akkor érzi igazán 
jól magát, ha van kivel beszélgetnie. A hosszú élet 
titkát a tevékeny életvitelben és a családi szeretetben 
látja. Isten éltesse még nagyon sokáig!

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola megalapításának 
130. évfordulóját ünnepli november 17-e és 21. között. 
Ebből az alkalomból szeretnék meghívni az egykori pedagógus kollégákat, 

illetve diákjaikat az évforduló keretében megrendezendő programokra. 
Várják tehát azok jelentkezését, akik szívesen mesélnének egykori iskolai élményeikről. 

További információt az intézmény honlapján (www.szgyaiskola.hu) találhatnak az érdeklődők.
Jelentkezés: info@szgyaiskola.hu, telefon: 406-4001.

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a 

kerületi betegeket a kertvárosi szakorvosi 
rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 
Bejelentkezni a 06-40/200-801 

üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Habár a kezdet sokszor nehéz, ezúttal egyáltalán 
nem volt az, hiszen az először játszó férfi, majd a 
női csapat is meggyőző és látványos játékkal, 3:0-
ra győzött saját ellenfele ellen. A dupla kupamecs-
cset pedig természetesen nagy érdeklődés fogadta, 
így nem maradt szabad szurkolói szék, sőt többek 
között a pálya széléről szorított a kerületieknek 
Kovács Péter polgármester és Hóbor Béla világhí-
rű röplabda-játékvezető is. 

– A játékunk abszolút dominált, a kritikus pilla-
natokban mindig jobban tudtunk koncentrálni el-
lenfelünknél. A mérkőzés végén már kicsit nehezen 
pörögtünk fel, de a biztos alapjátékunk és a kellő ru-
tinunk megmutatkozott a pályán – értékelt Barnucz 
Tibor, a férfi csapat játékos-trénere, aki a szerelést 
edző feliratú pólóra cserélte, és a második mérkő-
zésen már a pálya széléről irányította a hölgyeket, 

akiknek két összecsapáson kellett győzniük a Gye-
nesdiás RK ellen. 

A vidéki fiatalokból álló együttes szívvel-lélekkel 
küzdött, és szépen helytállt, az első játszma azon-
ban egyértelműen a kertvárosi lányoké volt, akik 
ellentmondást nem tűrve, óriási, 25:4-es fölény-
nyel nyertek. Ezt követően a kissé megilletődött 
gyenesdiási játékosok is felbátorodtak, amelynek 
egy valamivel szorosabb, 25:18-as játszma lett az 
eredménye. Majd a harmadik játékrészben a már 
kissé álmosan pályára lépő hazaiak hibái miatt a 
zalaiak szépen tartották a lépést, és a végjátékra 
komolyabban meg is nehezítették a mieink dol-
gát. Az utolsó sípszó elhangzását követően azon-
ban a szinte végig vezető, és sokkal rutinosabb 
játékosokkal, köztük három egykori válogatott 
röplabdással – Kondri Zsuzsannával, Szabó Ani-
tával és Várhegyi Anikóval – pályára lépő hazai 
csapat bizonyult jobbnak, hiszen 25:21-re a har-

madik játszmát is megnyerte. Megérdemelt volt 
tehát a vastaps, a játékosok pedig minden kerületi 
szurkolóval le is pacsiztak a teremben. 

– Az első játszma nagyon könnyed volt, de aztán 
a sűrű cserék miatt is kicsit leült a csapat. A győzel-
münk egyébként egyetlen percig sem forgott veszélyben, 
így természetesen örülök a sikernek, de mindenekelőtt 
gratulálok a fiatal, és még nagyon sokra hivatott 
gyenesdiási csapatnak, amely előtt komoly jövő áll eb-
ben a sportágban – jelentette ki László Éva, a gyere-
kek edzője, a női csapat játékosa.

A visszavágóra október 23-án került sor Keszthe-
lyen, és az 1:3-as végeredmény értelmében a férfiak 
után a Kertvárosi SE női csapata is továbbjutott, 
azonban egyik gárdánknak sem lesz könnyű dolga 
a folytatásban, ugyanis a hölgyek az I. fordulóban 
a címvédő Vasas-Óbuda csapata ellen játsszák majd 
következő mérkőzésüket, míg a férfiak ellenfele a 
bajnoki bronzérmes MAFC-BME lesz. 

Dupla röpis siker
A Kertvárosi SE felnőtt röplabdásai a klub 
története során először a Magyar Kupa 
selejtezőjében is pályára léphettek. A Sas-
halmi Közösségi Teremben október 19-én 
lejátszott mérkőzéseken a férfiak a Zala-
egerszeg csapatát fogadták, míg a höl-
gyek a Gyenesdiással küzdöttek meg a 
továbbjutásért.

KeLLner GerGeLy

A Vasas edzőcsarnokában gyermek, diák I és II, 
valamint serdülő korcsoportban rendezték meg az 
idei kötöttfogású Budapest Bajnokságot. A leg-
könnyebbek, vagyis a 26 kilogrammosok mezőnyé-
ben kiélezett volt a verseny, de végül két kertvárosi 
birkózó, Tallián Máté és Bodor András egymással 
küzdött meg a döntőben, amit végül Máté nyert 
meg. Mindkét fiatal nagyon szépen birkózott a 
fináléban, de az odáig vezető úton is remek telje-
sítményt nyújtottak, hiszen nehéz meccseken két-
két győzelmet arattak. A 29 kilogrammosok között 
Adelmann Márk harmadik, míg Seres Dani az ötö-
dik helyen végzett, éppen úgy, ahogyan a 35 kilo-
grammosok mezőnyében Mayer Viktor.

A diák II-es korcsoportban Rein Vilmos a 32 kilo-
grammosok között második lett, mivel a döntőben 
egy kifejezetten látványos, és nagyon szoros mecs-
csen maradt alul a súlycsoport legjobbjával szem-
ben. Kisberdó Balázs a 69 kilogrammban viszont 
megnyerte a Budapest Bajnokságot, Puskás István 
az 50 kilogrammosok között pedig csupán egyetlen 
ponttal maradt le a döntőről, és lett harmadik. A 

diák I-esek között az 58 kilogrammosoknál ezüst-
érmet szerzett Ónodi Tamás mellett három bronz-
érmet is gyűjtöttek a kerületiek: Rein Miklós 46 
kilogrammban, Bata Márton a 85 pluszban és Seres 
Péter az 58 kilogrammosok között is a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. A serdülők között pedig 
Budavári Levente és Rein Péter is az ötödik helyen 
zárta a megmérettetést. 

Szlovéniában egy kötöttfogású versenyre kaptak 
meghívást az Egyesület legjobbjai. A küzdelmekre 
nyolc kerületi birkózó utazott, és mindegyikük is-
mét pontszerző helyen végzett. 

– Muraszombaton öt ország közel 130 sportolója 
lépett szőnyegre, és a mieink annak ellenére szere-
peltek ilyen jól, hogy nálunk most a másik fogás-
nemet, vagyis a szabadfogást gyakoroljuk. Végül a 
két első, négy második, egy harmadik és egy ötödik 
hely jócskán felülmúlta a várakozásainkat, amely 
nagyon bíztató a jövőre nézve – mondta Forray 
Attila.

A legkisebbek „C” csoportjában Tallián Máté 
meggyőző birkózással, gyönyörű fogássokkal és 
számtalan dobással végzett az első helyen. A fan-
tasztikusan birkózó Rein Vilmos, Mayer Viktor és 

Éremeső birkózóinknál
A Kertvárosi SE birkózó szakosztályának versenyzői október 19-én, a 
Vasas birkózó csarnokában megrendezett Budapest Bajnokságon 16 
versenyzővel indultak, és két arany-, három ezüst-, illetve öt bronz-
érmet szereztek, míg az október 25-én, a szlovéniai Muraszombaton 
megtartott nemzetközi versenyről a nyolc résztvevő 7 éremmel és egy 
pontszerző ötödik hellyel tért haza.

Adelmann Márk nyakába is ezüstérmet akasztottak, 
míg Bodor András ötödik lett.

A „B” korosztály 46 kilogrammosainak döntőjét 
az egész nap remekül birkózó Rein Miklós – aki ko-
moly skalpokat gyűjtött, hiszen még a nála egy évvel 
idősebb szerb bajnokot is megverte, ráadásul még a 
fináléban is simán vezetett – egy apró figyelmetlen-
ség miatt elvesztette, így ezúttal be kellett érnie az 
ezüstéremmel. Az idén fantasztikus formában ver-
senyző Kisberdó Balázs pedig az ob, a diákolimpia, 
és a Budapest Bajnokság után Szlovéniában sem 
talált legyőzőre, így jutalma egy újabb aranyérem 
volt. Ráadásul ő 64 kilósan a 70 kilogrammosok 
között indult, ahogyan az „A” korcsoportban sző-
nyegre lépő Rein Péter is a saját súlycsoportjánál 
nehezebb versenyzőkkel mérte össze tudását, és lett 
harmadik helyezett. 

A kertvárosi srácok nyári munkájának gyümölcse 
tehát beérett, hiszen a fenti megmérettetésen részt-
vevő horvát és szlovén nemzetközi bírók is a verseny 
legtechnikásabb birkózóiként jellemezték őket.

KeLLner GerGeLy
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Az esemény céljával kapcsolatban ifjabb Mezey 
György kiemelte: ez a torna a fiatalok számára 
mindenképpen előnyös, hiszen amellett, hogy a 
saját korosztályos bajnokságukon kívül az ország 
legjobbjaival mérhetik össze tudásukat, az orszá-
gos döntőből továbbjutó gárda játékosai az euró-
pai döntőben a világ élvonalába tartozó futball-

klubok ellen is bizonyíthatnak. Ráadásul a 15 éves 
korosztályban már látni lehet a tehetségeket, így 
egy kiugró teljesítménnyel fel is hívhatja magára a 
figyelmet egy-egy focista. 

– Sok játékost ezen a tornán fedezett fel magának 
a nemzetközi futballvilág. Iniestát például szemé-
lyesen is láttam, sőt még a döntőben rúgott góljá-
ra is emlékszem, de a magyar válogatott fiatalabb 
labdarúgóinak jelentős része is részt vett már eze-
ken a megmérettetéseken – összegzett ifjabb Mezey 
György.

Sport

– Azért jöttünk vissza idén is az Ikarus pályára, 
mert a létesítmény nagyon kulturált, a pályák mi-
nősége kiváló, és azok borítása révén még az olyan 
rossz időjárás esetén is, mint amilyen a mai, lehető-
ségünk van egyszerre két pályán futballozni. Éppen 
ezért jövőre is szívesen rendeznénk itt a budapesti 
döntőt – mondta ifjabb Mezey György, a torna fő-
szervezője.

Az időjárás sajnos valóban nem volt kegyes a 
fiatal labdarúgókhoz, ugyanis orkán erejű szél, és 
kitartóan szemerkélő eső várta a sportolókat. A fo-
cisták azonban a nem éppen ideális körülmények 
közepette is lelkesen indultak melegíteni, majd 
mind a két műfüves pályán egyszerre kezdődtek el 
a 2x20 perces mérkőzések. A csapatok pedig elég 
erősen kezdtek, ugyanis az MTK-UTE, illetve a 
REAC-Budapest Honvéd is kifejezetten színvo-
nalas és izgalmas mérkőzésen feszült egymásnak, 
ahol a két továbbjutó, az MTK és a Honvéd is 
3-0 arányban győzte le ellenfelét a budapesti I-es 
régió hatcsapatos mezőnyének első összecsapása-

in. A szintén hatcsa-
patos II-es régióból 
a Ferencváros és a 
Vasas korosztályos 
csapatai jutottak be 
az országos döntő-
be, ahol a győztesek 
nyereményként fel-
sőkategóriás, névre 
szóló futballcipőt, 
az európai döntő-
ben való szereplés lehetőségét és az utazást kapják. 

A szervezők egyébként erőrangsor alapján min-
dig a korosztályos bajnokságok első osztályának 
csapatait és a másodosztály gárdáit hívják meg a 
tornára. Összesen nyolc vidéki és egy budapesti 
összecsapást rendeznek, ahonnan 12 egyesület jut 
be az országos döntőbe. 

Ez a fajta futballtorna 1993 óta létezik, és 1996-
tól Magyarországon is rendszeresen megrendezik. 
A több hazai forduló győztesei egy magyarországi 
döntőt követően akár Európa, de a világ legjobb 
korosztályos csapataival is megmérkőzhetnek. 

Premier Kupa a Kertvárosban
A főváros legjobb U15-ös futballistái rúgták a bőrt a Kertvárosban október 22-
én, ugyanis a világ egyik legnagyobb nemzetközi sportszergyártó cége idén 
ismét az Ikarus Sporttelepet választotta a klubcsapatok korosztályos nemzet-
közi tornája budapesti döntőjének színhelyéül.

Vona Vanessza egy csillogó sze-
mű, szőke hajú, kedves és okos 
11 éves kislány. Orosházán él, és 
születése óta egy izomletapadásos 
betegségben szenved. Nyáron is-
merkedett meg Iváncsics Zsolttal, 
a magyar Forrest Gumppal, aki-
vel a közelmúltban egy speciális 
bevásárlókocsi segítségével lefu-
tották a félmaratoni távot, vagyis 
21 kilométert. A Fuss Alapítvány 
futó nagykövetének munkatársa, 
Bíró Imre ötlete alapján pedig 
október 24-én jótékonysági foci-
gálát szervezett a Wolfs Football 
Club az Ikaruson. 

A 16 csapatot még a szakadó 
eső és a hideg szél sem tántorította el, hiszen a torna bevételét azért ajánlották 
fel, hogy Vancsi egy speciális széket kaphasson, amellyel könnyebben tud majd 
közlekedni.

Barta Zsolt, az Új Generáció Egyesület elnöke hangsúlyozta: az elektromos 
kerekesszék ára, amelynek támláját hátra is lehet dönteni 780 ezer forintba 
került, de a támogatóknak köszönhetően 130 ezer forintért megkaphatja a kis-
lány, sőt át is alakítják az ő igényeinek megfelelően.

Vanessza édesanyja elmondta: gyermeke már csak kis távolságokat tud meg-
tenni gyalog, hiszen nagyon fájnak a lábai, a rehabilitációra azonban lakóhe-
lyükön nincs lehetőség. Éppen ezért nagyon hálás azoknak, akik segítségével 
hozzájuthatnak az elektromos kerekesszékhez.

A torna végére kiderült, hogy a győztes csapat és egy étteremlánc felajánlásá-
nak köszönhetően összegyűlt a teljes összeg, így Vancsi már boldogan gurulhat 
az iskolába.

Jótékonysági futballgála 
egy kislányért

Az Egyesület sportolói október 4-én nyolc fővel – Czifra Rebeka, Fekete Ákos, 
Kopka Katalin, Padla Orsolya, Polgár Virág, Rácz Bese, Takács Anita és Ta-
kács Viktória – képviseltették magukat a VII. Nyílt Magyar Formagyakorlat 
Országos Bajnokságon. A Láng Sportcsarnokban megrendezett versenyen 
húsz ország több mint 250 ver-
senyzője mérte össze tudását. 
A kifejezetten erős mezőnyben 
Polgár Virág a kreatív forma-
gyakorlat versenyszámban az 
ötödik helyet szerezte meg. 
Majd egy nappal később a IX. 
Nyílt Kondor Kupán Zágráb-
ban a fiatal tehetség már a do-
bogó legtetejére is felállhatott, 
ugyanis a gyermek korosztály-
ban a zsűri egybehangzó véle-
ménye szerint ő mutatta be a 
legszebb gyakorlatot. Emellett 
klubtársai, Pásztor Zsolt és Pásztor Máté a küzdelmek során a legjobb nyolc 
közé is bekerültek. Egy hét múlva pedig a XVI. kerületi taekwondósok ismét 
visszatértek a horvát fővárosba, ahol a 250 fős Pantera Kupán léptek szőnyegre. 
Az eredmény két ezüst lett, amelyeket Juhász Martin a gyermek „A” kategóriás 
küzdelmek során, és a technikai gyorsasági versenyben szerzett meg. 

Október 13-án ugyanakkor abban a megtiszteltetésben volt része a klubnak, 
hogy meghívást kapott a U-Chang taekwondo szemináriumra Hódmezővásár-
helyre, ahol Németh Attila mester kíséretében Polgár Virág, Fekete Ákos, Padla 
Orsolya és ifjabb Pásztor Zsolt egy remek hangulatú edzéssorozaton vettek 
részt, négy koreai mester, köztük a Münchenben edzősködő, 8 danos Chang 
irányításával pedig bepillantást nyerhettek abba, hogy az ázsiaiak hogyan is 
építik fel a bázistechnikai, illetve küzdő edzéseiket.

Kitartás és tehetség
A kertvárosi Sárga-tenger Taekwondo Klub harcművészei 
októberben három versenyen és egy szemináriumon is 
bizonyították kitartásukat és tehetségüket.

KeLLner GerGeLy

KeLLner GerGeLy
Piros CeCiL
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A meghívott vendégekben az a közös, hogy mind-
hárman szerepeltek az 1964-es tokiói olimpián, 
amely több szempontból is különleges volt. Egy-
részt az volt az első az ötkarikás játékok története 
során, amit az ázsiai kontinensen rendeztek, más-
részt azt közvetítettek először élőben és színes felvé-
telekkel a televíziós csatornák. Ráadásul az olimpiai 
lángot meggyújtó személye is felejthetetlenné tette 
a sporteseményt, ugyanis az utolsó fáklyavivő az a 
Szakai yoshinori volt, aki Hirosima közelében azon 
a napon, vagyis 1945. augusztus 6-án, és éppen ab-
ban az órában született, amikor a városra ledobták 
a több százezer ember halálát okozó atombombát. 
Ezzel a gesztussal a szervezők a világ békéjének fon-
tosságára hívták fel a figyelmet. 

A XVIII. nyári olimpiai játékokról – ahol szinte 
végig esett az eső, és amelyen ennek ellenére is sorra 
dőltek meg a világcsúcsok –, az ott átélt élményei-
ről, valamint az annak 50. évfordulójára szervezett 
emléktúráról elsőként Rudasné Antal Márta mesélt 
a hallgatóságnak. 

– Valóságos időutazásban volt részünk, amelynek 
keretében felkerestük a legfontosabb magyar vonatko-
zású helyszíneket. Először a korábbi olimpiai faluba 
látogattunk el, de még az olimpiai stadionba is visz-
szatértünk, ahol még az az emelvény is látható volt, 
ahol öt évtizede lobogott az olimpiai láng. Egyszóval 
megható volt, és a japánok akárcsak korábban, ezúttal 
is kitűnő vendéglátónak bizonyultak.

Ugyanezen a véleményen volt Turcsán Gergely is, 
aki azt idézte fel, hogy se azelőtt, se azóta nem volt 
még olyan gerelyhajító verseny az olimpiák törté-
netében, ahol a selejtezők során csupán egyetlen, 
egyébként esélytelen versenyző – a svájci Wartburg 
– dobta volna meg a 77 méteres selejtező szintet, 
amelynek következtében a döntő maradék 11 he-
lyét a mögötte lévő versenyzőkkel, köztük a magyar 

sportolóval kellett kiegészíteni. Ráadásul a szakadó 
eső miatt csúsztak a dobások, azon a napon pedig a 
férfi gerelyhajítás volt az első döntő, így még pihen-
ni sem volt ideje az atlétáknak, és a mi versenyzőnk-
nek kellett legelőször dobnia. 

– A felázott dobóhely miatt minden kísérlet szörnyen 
fárasztó volt, de én elég jól bírtam, ami valószínűleg 
hozzásegített ahhoz, hogy felálljak a dobogóra. Végül 
a 82 méter feletti dobásom után bíztam benne, hogy 
meglehet az arany, de a negyedik sorozatban a finn 
vetélytársam 34 centivel többet dobott. Persze így is 
teljesen elégedett voltam és vagyok is. 

A versenyzőként egy ezüst- és két bronzérmet 
szerző sportoló egyébként később edzőként is sike-
res lett, és talán némi elégtételt jelentett számára, 
amikor tanítványának, Németh Miklósnak 1976-
ban Montrealban eljátszották a magyar himnuszt. 

Tatár Mihály ugyan nem vett részt a tokiói túrán, 
a japán fővárosról azonban ő is színes élményeket 
őriz. Tőle a résztvevők első kézből hallhattak arról, 
hogy a közel kétméteres magyar röplabdások mi-
lyen furcsán érezték magukat a sok alacsony hely-
béli között, vagy arról, hogy a nyitó mérkőzésen 
válogatottunk olyan gyorsan verte meg 3-0-ra a 
hazaiak gárdáját, hogy Hirohito császár már csak a 
mérkőzés befejezését követően ért ki a csarnokba. 
A XX. század röplabdásának választott sportoló a 
csapat első ütőjeként rengeteget küzdött a pályán és 
kétszer is megsérült, de a világverseny utolsó mér-
kőzését még így is végigjátszotta. A válogatott sze-
replését csalódásként élte meg, ugyanis mindenki a 
legjobb háromba várta őket. 

Mindhárom kiválóság közös vonása az is, hogy 
egyikük számára sem volt egyértelmű a sportágvá-
lasztás. Rudasné Antal Márta ugyanis eleinte ké-
zilabdázott, ahogyan Kulcsár Gergely is, de Tatár 
Mihály sem röplabdásként kezdte pályafutását. A 
legenda ugyanis egy véletlen folytán, egy elmaradt 
labdarúgó edzés miatt szó szerint belecsöppent sze-

retett sportágának kellős közepébe, mivel beugró-
ként arra kérték fel, hogy egy bajnoki erejéig ütö-
gesse a labdát. 

Ezt követően a videofelvételekkel tarkított múlt-
idézés kicsit kerületünk két remek sportemberéről, 
a Tokióból aranyéremmel hazatért futballistáról, 
Novák Dezsőről, és a súlylökés bronzérmeséről, 
Varjú Vilmosról is szólt. A jelenlévő olimpikonok 
ugyanis egy-egy kedves történettel adóztak emlékük 
előtt. Rudasné Antal Márta a baráti kör névadójáról 
felidézte, hogy jó humora volt, és minden csíny-
tevésben részt vett, emellett remekül futballozott, 
és pingpongozott. Kerületünk díszpolgáráról pedig 
elárulta, hogy egy esti iskolában, ahová együtt jár-
tak, két évig főzött helyette titokban. Mindezeket 
követően a záróünnepség felvételeivel és a kíváncsi 
hallgatók kérdéseivel zárult a jó hangulatú este.

A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör következő 
rendezvénye november 12-én 17 órakor lesz az 
Erzsébetligeti Színházban, amikor a magyar asz-
talitenisz három világbajnoka, Gergely Gábor, 
Jónyer István és Klampár Tibor lesznek a vendé-
gek. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a rendezvényre, ahová a belépés ingyenes.

Az első ázsiai ötkarika
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendégei 
Rudasné Antal Márta és Turcsán Gergely olim-
piai ezüstérmes gerelyhajítók, illetve Tatár 
Mihály röplabdázó voltak október 22-én az 
Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. 
Az eseményen részt vett Kovács Péter polgár-
mester is, a Garay Sándor vándordíjat pedig 
ezúttal az Ikarus BSE 17 éves válogatott ma-
gasugrója, Horváth Csaba vehette át. 

Sport

Horváth Csaba, a Ga-
ray Sándor vándordíjat 
kiérdemlő fiatal atléta 
idén meggyőző fölény-
nyel nyerte korosztályá-
nak versenyeit, ráadásul 
figyelemre méltó, 2 mé-
ter 8 centiméteres egyé-
ni csúcsának köszön-
hetően részt vehetett az 
Ostravában megrende-

zett U23-as válogatott versenyen, de a ma-
gyar felnőtt mezőnyben is megállja a helyét.

KeLLner GerGeLy
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Egyszer gyerekkoromban november 2-án, amíg 
szüleim készülődtek, hogy indulunk a temetőbe, 
én kimentem a kertbe. Valahogy el kellett tölte-
nem azt az időt, amíg a körülményeskedő felnőt-
tek – hátul is be kell zárni, hol van a gyufa, oltsd el 
a lámpát a fürdőszobában, hol van egy zsebkendő 
– is végre útra készen álltak. Egy kavicsot akartam 
kifeszegetni a földből „szépruhám” tisztaságát és 
egy sarokba állást kockáztatva, amikor valahonnan 
a köd mögül lélekharang vékonyka hangját sodor-
ta át a szél az orgonabokor ágai között. Ahogy a 
szellő ereje hullámzott, úgy változott a kis harang 
hívogató szavának ereje is, majd végleg elnyelte a 
reggeli köd. Azóta se hallottam hasonlót, ám ben-
nem mégis minden november elsején megszólal ez 
a temetőbe hívó kis lélekharang, amelynek emléke 
számomra örökre összeforrt a halottak napjával. 
Csak ma már az én magányos gondom, hogy hátul 
is bezárjak, legyen gyufa a mécseshez... 

A temető kapuja ilyenkor olyan, mint a han-
gyaboly, amikor a napi szorgoskodás után min-

den irányból özönlenek vissza a bejáratához az 
emberek. Csak sokkal szebb. A kezekben gyönyö-
rű virágok, koszorúk, a feldíszített sírokon már 
mindenfelé mécsesek lobognak, és a környékről 
kitiltott autók zaja nem nyomja el a cipősarkak 
kopogását.

Először mindig a páromhoz megyek, akinek 
megnyugtató közelségét már közel nyolc éve kell 
nélkülöznöm. Majd apósom sírkövén gyújtok egy 
mécsest, végül pedig annál a sírnál állok meg, ahol 
apám és nyolc hónapos korában elhunyt öcsém 
nyugszik. Gyerekparcella, de ide utólag, családtag 
mellé, a pici sírokba hamvasztva felnőttet is lehet 
temetni, hogy együtt lehessen a család. Így kerül-
tek ők is egymás mellé.

Eszembe jut, mit érezhettek a szüleim, amikor 
mentő jött csecsemőkorú kisöcsémért, és többet 
már nem hozták haza a kórházból. Hogyan lehe-
tett ezt elviselni? Ekkor valahonnan előkerült, és 
megszólalt bennem a dal: „Kell ott fenn egy or-
szág…” 

Mozaik

Programajánló
1165 BudAPEST, HuNYAdVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.

Színház
november 8. szombat 18:00 
FIGARO HÁZASSÁGA – avagy 

egy őrült nap története két részben
Főszerepben: Bánfalvy Ágnes, Hujber Ferenc.
A francia forradalom egyik előszeleként is felfogható 
műremek, kor- és jellemrajz, bravúros cselvígjáték. 
Jegyár: 2500 Ft, 2900 Ft
November 9. vasárnap 18:00 
GODSPELL – Isteni musical
Főszerepben: Török Tamás és Torres Dani
Játsszunk azzal, mi lenne, ha jó lenne az élet itt a 
földön és mi jók lennénk. Jegyár: 2000 Ft
november 13. csütörtök 19:00 
Táncszínházi estek – SUSPIROS/SÓHAJOK
Sofia Pirok és a Grupo Flamenco autentikus és kü-
lönleges flamenco produkciója először látható Ma-
gyarországon. Jegyár: 1800 Ft

családi
november 8. szombat 10:30 
BÓDOG ÉS SZOMORILLA

Egy kietlen út és egy váratlan találkozás, egy vándor 
király, egy kósza tündér, egy öreg bőrönd és egy sze-
szélyes piknikkosár, megannyi meglepetés.
Bábjáték, 3-8 éves korig ajánlják. Jegyár: 900 Ft

November  9. vasárnap 11:00 
RÓKAMESÉK
La Fontaine, Aesopus meséi, népmesék és újabb kori 
derűs történetek alapján készült a vidám mesejáték 
kicsiknek és nagyoknak a Liget Táncakadémia, a 
Duna Művészegyüttes és az Erzsébetligeti Színház 
együttműködésében.
4 éves kortól ajánlják. Jegyár: 800 Ft
november 15. szombat 10:30 
NAPRA NAP – Babaszínház
A Veszprémi Kabóca Bábszínház legkisebbeknek 
szóló meséjében két emberi alakot öltött házimanó 
életre kelti a Házikót benne Cicussal, Kutyussal és 
barátaikkal.
0-3 éves korig ajánlják. 
Jegyárak: 1500 Ft (1 gyerek+1 felnőtt), családi: 
2400 Ft (2 gyerek+2 felnőtt)
November 16. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 felnőtt+két gy.)

Klub 
november 12. szerda 17:00 
Sorki Dala Andor IRODALMI KÁ-

VÉZÓ a Liget Caféban „Szent lázadások, vágyak, 
ifjú hitek” – a társadalom belső motivációiról.

Zene
November 14., péntek 19:30
Jazzliget – JÁGERSOUL

Acid jazz, funky, trip-rock klasszikusok hangulata a 
60-70-es évekből, elementáris hangzással és attitűd-
del, Farkas Zsófi énekével.
Jegyár: 1200 Ft 

Kiáll ítás
november 11. kedd 18:00 
ÜVEGRAJZOK – Major Eszter 

Anna üvegművész kiállításának megnyitója
Közreműködnek: Jelenczki István filmrendező, kép-
zőművész és Fenyves Márk mozdulatművész.
Megtekinthető december 7-ig a Harmónia Sza-
lonban

Egyéb
November 16. vasárnap 15:00 
NOVELLAPÁLyÁZAT 2014 – 

EREDMÉNyHIRDETÉS
Az Aposztróf Kiadó és az Erzsébetligeti Színház 
közös novellapályázatának ünnepélyes eredmény-
hirdetése.

Vidámvásár u. 72. Tel.: 4000-129

Cinkotáért Közhasznú 
egyesület

November 15-én, szombaton 10 és 15 óra között
BABA- ÉS GyEREKRUHA BÖRZE

Használt és új babaruhák, fejlesztő fajátékok és 
kiegészítők, kézműves ékszerek. 

Helyszín: Cinkotai Kultúrház (Vidámvásár u. 
72.) Érdeklődni: 06-70/340-6295

November 22. szombat
MÁTyÁS TEMPLOM ÉS 

SZIKLAKÓRHÁZ LÁTOGATÁS 
Találkozás a Mátyás templom előtt 13.30-kor.
A Mátyás templom megtekintése idegenveze-

téssel, majd egy kis séta a vár körül. Ezután ve-
zetett túra keretében járják be a sziklakórházat. 

Érdeklődni: 0620/468-6944

          Erzsébetligeti Színház
facebook.com/ligetibabaklub • ligetibabaklub@gmail.com

Ligeti Baba Klub

November 12. szerda 10:00 
BABA-MAMA ELSŐSEGÉLy BEMUTATÓ

A Szent Márton Gyermekmentő 
Szolgálat Közhasznú Alapítvány 

munkatársa mutatja meg az 
anyukáknak azokat a fogásokat, 

amelyekkel akár gyermekük életét 
is megmenthetik vészhelyzetben. 
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJAMozaik

Ingatlan
Eladó a XVII. kerületben egy 53 m2-es, 
1+2 fél szobás lakás. Vennék a XVI. kerület-
ben kis házrészt 10-14 millió forintig. Érd: 
0630/301-0410.

Kalocsai, igényes, szép házunk nagy kerttel 
sürgősen 14 M Ft- os irányáron eladó. 20-
801-4223

Eladó családi ház Nagytarcsán 90 nm, össz-
komfortos, 737 nm-es telken. Irányár: 16,9 
M Ft. 30-263-5537

Ómátyásföldi, 3 generációs, 300n-öles, 2 
bejárattal, 300 nm-es lakrész 85 M Ft-ért 
eladó. 407-3447

A Petőfi kertben (Farkas...) 540 nm telken, 
100 nm családi ház eladó. 21,9 M Ft. 06 30 
515 55 33

Vegyes
Karl nagypapi és Ili keresi Schin Endrét, 
bárhol lakik is Budapesten. Tel.: 3126-544, 
0670-244-7220.

iPhone 4, 16 Gb-os, fekete, T-mobile függő, 
gyári állapotban, minden tartozékával, né-
hány tokkal, bumperrel eladó. Esetlegesen 
eladó mellé egy JVC kihangosító is. 45 E Ft a 
telefon + 8,5 E Ft a kihangosító. 30-651-1095

Jó állapotban lévő, 270 x 190-es szőnyeg el-
adó. 70-281-0105

Mosógépmotor, kasza nyéllel, fém nagy mo-
sóteknő, szagelszívó motor, 5 literes fonott 
üvegballon, zsírosbödön és Vodafon 252-es 
4 E Ft. 409-2240

Kenyérsütő gép, kakukkos óra, MTB kerék-
pár 1 férfi, 1 női. 20-985-4618

Polifoam szigetelő/habszivacs eladó! Alkal-
mas: hő- és hangszigetelés,tompítás,torna,k
emping stb.. Vastagság: 12 mm (!!) 999 Ft/
nm 20-398-5001

Eladó! Tálaló szekrény, étkező asztal 6 szék-
kel, fűnyíró, permetező, műhely asztalok stb. 
30-463-7916

Eladó! Garázsban felgyűlt ezerféle holmi. Új 
női kerékpár, 10x20 as padlólap. 30-463-7916

2000 x 600 x 0,9 mm-es rézlemez eladó. 20-
293-0878

iPhone 4, 32 Gb-os, fekete, T-Mobil-os, eredeti 
tartozékaival 55 E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Redőnyök, szúnyogháló-rend-
szerekkel, napellenzők szerelése, 
javítása. Bemutatótermünk: Csö-
möri u. – Szlovák u. sarok, XVI. 
ker Rózsa utca 37. 409-2229, 30-
209-5987

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZ-
FŰTÉSSZERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

Ha fáradt, vagy elfoglalt, hívjon 
bizalommal! Magánházaknál ta-
karítást, ablaktisztítást vállal cé-
günk. Rend a lelke mindennek! 
20-595-3057

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől a 
teljes felújításig. Díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény!  406-
4095, 30-734-0411

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés 
ügyintézéssel, fürdőszobák fel-
újítása, javítások garanciával. 30-
251-4931

Izomletapadások, fej,- nyak,- hát-
fájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőkben (Csengery 
utca 25., Vörösvári utca 88-96.), 
vagy az ön otthonában. Csipak Zol-
tán gyógymasszőrtől. 20-595-3057

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, 
rándulások kezelésére, hatékony 
módszer a Csontkovácsolás. 
Gerincterápia, gyógymasszázs, 
nyírokmasszázs, talpreflexológia. 
70-347-5077 akár otthonában is.

ÜVEGEZÉS, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosításra, 
közületeknek átutalással! Nyitva: 
8-20-ig, Sz. 9-14 ig. 407-0410, 
XVI. Ijász u. 3/A

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FAL-
BONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZE-
RŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN 
ISTVÁN 20-317-0843

ANGOL nyelvoktatás. Kezdőtől 
a nemzetközi és hazai nyelvvizs-
gáig. Érettségire felkészítés profi 
nyelvtudssal, nagy gyakorlattal. 20-
596-4600, 405-2950

Gázkészülék javítás! Konvektor, cir-
kó, vízmelegítő karbantartása, javí-
tása korrekt áron. Hegedűs István, 
70-500-7326

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, 
új munkákat és felújítást is vállal. 
409-2069, 20-510-0013

Fakivágás nagy tapasztalattal, reális 
áron, elszállítással is, precíz, meg-
bízható munka, hívjon bizalom-
mal. 70-220-6206

Napjainkban egyre gyakoribbá vált 
a nyulak hobbiállatként való tartá-
sa. A lelkiismeretes gazdi azonban 
tudja, hogy kedvencének megfelelő 
körülményekre, táplálékra és egész-
ségügyi ellátásra van szüksége. 

Az utóbbi hetekben több 
kertvárosi nyuszi tulajdonos is 
egy myxomatózis nevű beteg-
ség tüneteivel kereste fel dr. 
Demjén Zsófia állatorvost. 
A doktornő elmondta: ezt a 
betegséget vírus okozza, amit 
a szúnyogok terjesztenek. Sokan 
nem tudják, de ez a súlyos, gyak-
ran halálos kimenetelű kór oltással 
megelőzhető. Első alkalommal egy 
hónap különbséggel kétszer kell be-
adni a vakcinát, majd fél vagy egy 
évente kell megismételni az oltó-
anyag típusától függően. 

A betegség a nyusziknál a szemen 
vagy a fülön jelentkezik először kis 
göbök, gyulladás formájában. Álta-

lában lázzal is jár, amelyből a gaz-
di leginkább azt veszi észre, hogy 
bágyadt, étvágytalan a kedvence. 

Kezelni csak tünetileg tudják, 
magát a vírust az állat szer-

vezetének kell legyőz-
nie, ami ritkán sikerül. 
Amelyik nyúl átvészeli a 
betegséget, az is sovány, 

gyenge marad.
A most beköszöntött hi-

deg időjárás miatt talán 
kevesebb lesz a szúnyog, 

mégis mindenképpen érdemes 
védekezni a myxomatózis és a má-
sik, szúnyogok terjesztette nyúlbe-
tegség, a vérzés ellen. Természetesen 
nem minden szúnyogcsípés jár meg-
betegedéssel, de jobb az óvatosság, 
ugyanis emberre, vagy más állatfajra 
nem veszélyes ez a vírus, de a nyúlál-
lományokat meg tudja tizedelni.

Bővebb felvilágosításért és oltásért 
keresse fel állatorvosát!

Oltasd a nyuszidat!
Kossuth Eszter 
06-20/805-8857

nótakör 

A nótakör 
legközelebbi összejövetele 
november 12-én szerdán, 

a korai sötétedés miatt 
a szokásosnál egy órával 

korábban, 16 órakor lesz. 
Helyszín: 

Rákosszentmihály, Civilek Háza, 
Rákosi út 71. (volt posta). 

Kossuth Eszter, a nótakör 
vezetője várja a nótázni szerető 
állandó és új tagokat, és ezúton 

értesít mindenkit, hogy a 
decemberi összejövetel nem 
a hónap második szerdáján, 
hanem a két ünnep között, 

várhatóan 27-én lesz. A végleges 
időpont a XVI. Kerületi Újság 

decemberi lapszámában lesz 

Déli Harangszó 
Baráti Kör

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

A Déli Harangszó Baráti Kör 
szeretettel meghívja Önt és csa-

ládját a Horthy Miklós budapes-
ti bevonulásának 95. évfordulója 

alkalmából rendezendő 
koszorúzásra, amit 
november 16-án, 

vasárnap 17.30 órakor tartanak 
a Veres Péter út és a Fuvallat 

utca sarkánál lévő emléktáblánál. 
Beszédet mond: dr. Onyestyák 

György, a baráti kör elnöke, 
majd vitéz lovag Seremetyeff-
Papp János restaurátor művész 
életképeket mutat be Horthy 
Miklós életpályája képekben 

címmel. Az eseményt Budapest 
Főváros XVI. Kerületi Önkor-

mányzat támogatja.

A gyászoló család ezúton értesíti mindazokat, akik ismerték, 
szerették és tisztelték, hogy Pázmándi Katalin temetése 

november 12-én, szerdán 14.00 órakor lesz a mogyoródi temetőben.
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