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A jó nevelő pédaképpé válhat

Nem nőtt a kerületi 
forgalom az új 
útdíjrendszer 
bevezetése 
óta

»A tizenhetedik alkalommal megrendezett pedagógus bá-
lon Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin alpol-
gármester és Kovács Katalin, Budapest XVI. Tankerüle-

tének igazgatója adta át Az Év Pedagógusa kitüntetést Őryné  
Gombás Csillának, Az Év Óvodapedagógusa elismerést Barna  
Jánosnénak, valamint Az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalma-
zottja díjat Hábel Györgynek.

»Sok szülőnek jelent nehézséget az, hogy gyermeke 
számára kiválassza a legmegfelelőbb oktatási intéz-
ményt. A döntés megkönnyítése érdekében hívta 

életre dr. Csomor Ervin alpolgármester a Kertvárosi Is-
kolaválasztót, amit negyedik alkalommal rendeztek meg 
az Erzsébetligeti Színházban február 7-én. 

Folytatás a 8. oldalon
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Havashalom utca 43.

Gazdálkodási Ügyosztály
»A Polgármesteri Hivatal irodáit bemutató sorozatunk 

második részében dr. Hajducsek-Láposi Enikővel, az 
Önkormányzat és intézményeinek gazdálkodását ko-

ordináló Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjével beszélget-
tünk. Habár kollégáival együtt inkább háttértevékenységet 
végeznek, ennek ellenére sok érdekességet tudtunk meg a 
Költségvetési és Pénzügyi Iroda, a Vagyonhasznosítási Iro-
da, valamint a Beszerzési Iroda működéséről. 

– Mi a jó önkormányzati gazdálkodás alapja?
– A legfontosabb a megalapozott költségvetés. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy az előre megter-
vezett, illetve teljesíthető kiadások és bevételek 
egyensúlyban legyenek, így ne legyen hiány. 
Mindezek mellett a befolyó bevételekkel úgy 
kell gazdálkodni, hogy mindig ki tudjuk fizet-
ni az esedékes béreket és a vállalkozói számlá-
kat. Végül, de nem utolsósorban nagy szükség 
van arra is, hogy a kollégák minden jogsza-
bályt betartva, összehangolt csapatmunkában 
dolgozzanak. Nálunk mindezek a feltételek 
adottak.

– Hogyan változott az önkormányzat va-
gyona az elmúlt időszakban?

– Az önkormányzati vagyon az elmúlt évek-
ben folyamatosan és jelentős mértékben nö-
vekedett. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) leg-
utóbbi vizsgálatához készült összesítéseinkből 
egyértelműen kiderült, hogy a fejlesztéseknek 
köszönhetően a 2009-2012-es időszakban 
és azóta is folyamatosan gyarapodott a XVI. 
Kerületi Önkormányzat vagyona. A helyi adó-
bevételeink jelentős részét fejlesztésekre fordít-
juk, a beruházások pedig értéknövelő tényező-
ként jelentkeznek. 

– Tervez-e az Önkormányzat hitelfelvételt?
– Az utóbbi időben nem volt rá szükség, de 

a jövőben sem szeretnénk hitelt felvenni. Fő 
gazdálkodási alapelvünk szerint úgy tervezzük 
a költségvetést, hogy mind a bevételek, mind 
a kiadások megalapozottak legyenek, mind-
emellett jelentős hányadot tudjunk fejleszté-
sekre fordítani saját bevételeinkből.

– Mivel foglalkoznak az Ön által koordi-
nált irodák?

– Mindhárom irodáról elmondható, hogy 
régóta egy-egy ember kezében vannak a ve-
zetői feladatok, tehát jól bejáratott, tapasztalt 
szakértők állnak a csoportok élén. A Nyíriné 
Kovács Ildikó által vezetett Költségvetési és 
Pénzügyi Iroda legfontosabb feladata az éves 
költségvetés és annak módosításai mellett az 
év végi beszámoló és zárszámadás elkészítése. 
Az iroda munkatársai napi szinten rögzítik az 
Önkormányzat minden kiadását és bevételét, 
felelnek a beérkező számlák feldol-
gozásáért, iktatásáért, a szoci-
ális kifizetések teljesítésért, 
az átutalások végrehaj-
tásáért, valamint ők 
könyvelik a bevétele-
ket is. Gondoskodnak 
a szerződések, tárgyi 
eszközök, beruházások 
nyilvántartásáról, a tárgyi 
eszköz analitika és az egyéb 
analitikus nyilvántartások veze-
téséről, illetve az ingatlankataszter veze-
tése is az iroda tevékenységi körébe tartozik. 
Mindezek mellett a házi pénztár működteté-
sét, és a kilenc nemzetiségi önkormányzat tel-
jes könyvviteli feladatait is ez az iroda látja el, 
valamint a kollégák felelnek a feladat alapú tá-
mogatások igényléséért, és azok elszámolásáért 
is. Nagy kihívást jelentett ugyanakkor, hogy 
2014 január elején az uniós jogharmonizációs 
elvek miatt új jogszabály lépett hatályba, ezért 
más könyvelési metodikát kell alkalmaznunk. 
A Vagyonhasznosítási Irodát dr. Lukács Tita-
nilla vezeti. Számtalan feladatuk közül talán 
a fontosabb a lakás- és helyiséggazdálkodás, 

amely a szociális és költségelvű bérlakás-állo-
mány, valamint a nem lakáscélú helyiségek, 
például irodák bérbeadását, üzemeltetését és 
felújítását jelenti. Emellett a kerületi közte-
rületek használatára vonatkozó rendelet alap-
ján is jelentős bevétele származik az Önkor-
mányzatnak. Meghatározó szerepet tölt be a 
munkájuk során az ingatlanértékesítés is. Ide 
tartozik az önkormányzati tulajdonú telkek 
eladása, illetve a lakáskoncepcióban szereplő 

azon lakások értékesítése, amelyeket már 
nem gazdaságos felújítani. Ezeken 

felül 2014 februárjától új, a 
jegyző hatáskörébe tartozó 
feladat is hárult az irodára: 
a társasházak törvényességi 
felügyelete. A Beszerzési 
Iroda – amit Katáné Pergel 

Ágnes vezet – felel az Ön-
kormányzat minden egyes 

közbeszerzési eljárásának sza-
bályszerű lebonyolításáért, ezek jogi, 

illetve szakmai kontrolljáért.  Emellett az iroda 
a Polgármesteri Hivatal teljes körű üzemelte-
tési feladatait is ellátja, mint például az iroda-
szerek beszerzése, az informatikai rendszerek 
működtetése, a takarítási, gondnoksági és kar-
bantartási feladatok, sőt a portaszolgálat meg-
szervezése, az önkormányzati tulajdonban lévő 
gépjárművek üzemeltetése, valamint a kézbe-
sítési feladatok ellátása is az iroda hatáskörébe 
tartozik. A Gazdálkodási Ügyosztály irodáiról 
tehát összességében elmondható, hogy lelke-
sen és pozitív hozzáállással végzik a szükséges 
teendőket, elősegítve ezzel a kerület fejlődését.

» Kellner Gergely

»Tisztelt XVI. kerületi la-
kók! Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy az Önkormányzat egész-
ségügyi szálalást hajt végre a 
nagyiccei kiserdő területén. 

Az erdő fő alkotó faja az akác, az állo-
mány 65 éves, elöregedett, nagy részben 
korhadt, beteg egyedekből áll. Az elmúlt 
évek során többször fordult elő fakidőlés, 
így az intézkedést nem lehet tovább ha-
logatni. Első lépésként 70 db elszáradt, 

veszélyes fát vágunk ki elsősorban a két fősé-
tány (a Hév-állomástól a Cziráki utcáig és a 
Pirosrózsa utcától a játszótérig tartó út) men-
tén, illetve a Pirosrózsa és Cziráki utca felé eső 
részeken, ahol sokan parkolnak, valamint a 
kisebb belső sétányok mentén. Ezáltal az erdei 
utak használatát szeretnénk biztonságosabbá 
tenni. Az első szálalás február közepén várha-
tók, és két hétig tart. A munkálatokat végző 
Alpinia Kft. elszállítja a helyszínről a levágott 
gallyakat és a vastagfát a Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezet telephelyére. A kivágást galy-
lyazás követi (száraz és sérült gallyak eltávolí-

tása a fákról). A korhadt fák kivágását egy későbbi 
felmérést követően folytatjuk. 

A fasorfenntartási munkálatok eredményeként 
az erdőt alkotó második szint átlagosan 14 éves ju-
har- és ostorfái megerősödnek, 5-10 éven belül pe-
dig elérik kifejlett magasságukat, ezáltal nagyobb 
lombkorona szinttel, jelentősebb zöldfelületi ér-
tékkel bír majd az erdőnk, mint jelenlegi állapo-
tában. Éghajlatunkban a korai juhar és a nyugati 
ostorfa jobban érzi magát, várható élettartamuk 
50-70 év közé esik. Az elöregedett akácállomány 
eltávolítása után sokáig élvezhetjük a megújult 
erdő természeti értékeit.
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Kedves 
      Olvasó!

A farsangnak lassan vége, a nagyböjt 
első néhány hete pedig olyan, mintha 
az év legszomorúbb időszaka lenne. 
Az időjárás valahogy maga sem tudja, 
hogy még a télben maradna vagy a 
tavasz felé fordulna, több a betegség, 
és az emberek is jobban bezárkóznak. 
A péntekenként végigjárt keresztút-
tal azonban nem elsősorban Krisztus 
halálára készülünk, hanem szeretet-
tel és lemondással osztozunk a szen-
vedéseiben azért, hogy húsvétkor a 
megváltásból is részesedjünk. „Lásd, 
így nagyböjt idején megpendül a húr, 
az elhangolódott lelkiismeret, valami 
rezdül belül, valami kigyúl, szeret-
nék gyónni Neked, elsírni minden 
pazarlást, mindent, ami elvitt Tőled, 
s szorongat torkot, életet, bénító fé-
lelmeket, szóbilincseket, s bízni, hogy 
még kérhetek…” Ha Istentől merünk 
kérni, akkor embertársainktól is mer-
jünk. Az egymásra szánt idő és az 
odafigyelés nagy kincs, ezért csak 
szeretettel viszonozható.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

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: MédiaLog Zrt.

1225 Budapest, Campona u. 1. "DC 10" ép. 
Hirdetésfelvétel: 

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

Mérsékelt jegyáremelés az uszodák-
ban, vasárnap is nyitva lesz a piac
Az Önkormányzatnak évről évre egyre kevesebb 
támogatást kell adnia a kertvárosi uszodáknak, 
hiszen a kerületiek szeretik azokat, ezért jelentős 
a jegyárbevétel, és amióta a strand is megnyílt, 
egyre kifizetődőbb a vizes létesítmények mű-
ködtetése. A jegyárakat régóta nem emelték, és 
most is csak minimális emelést fogadott el a Tes-
tület. Emellett képviselői javaslatra a felügyelő 
bizottság újra megvizsgálja, hogy megérné-e 
saját szervezésben finanszírozni az úszásoktatást 
vagy maradjon a mostani jól bevált módszer. A 
Sashalmi Piac üzleti tervét szintén megfelelőnek 
találta a Testület. Ehhez kapcsolódóan dr. Cso-
mor Ervin alpolgármester a felügyelő bizottság 
elnökeként elmondta: a piac nyereséges, vagyis 
az ügyvezető sikeresen működteti. A Testület 
ugyanakkor korábban ötmillió forintot biztosí-
tott az intézménynek, amelynek egy részét olyan 
beruházásra költik, amely által a Piac közmű-
számláinak költségeit csökkenteni tudják, emel-
lett mobil elárusító helyek beszerzését tervezik, 
hiszen a boltok vasárnapi zárva tartása miatt a 
Piac forgalma feltehetően nőni fog, ugyanakkor 
megoldják a Sashalmi Közösségi Terem állandó 
hangosítását és catering eszközöket is vásárolnak 
majd az összegből. 

14 milliárddal több iparűzési 
adóbevételt osztanak szét
A képviselők véleményezték a Fővárosi Önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat osz-
tottan megillető bevételek 2015. évi megosz-
tásáról szóló rendelettervezetet, habár Kovács 
Péter előterjesztő elmondása szerint a Fővárosi 
Közgyűlés éppen a testületi ülés napján hagyta 
azt jóvá. Jó hír viszont, hogy a főváros tovább 
növelte az iparűzési adóból befolyó bevételek 
összegét, így idén több mint 250 millió forint-
tal többel kalkulálhat a Kertváros. A polgármes-
ter szerint pedig a 7 százalékkal több tervezett 
bevétel arra enged következtetni, hogy valóban 
jó irányba mennek a gazdasági folyamatok.

Kiválasztották a Zsenge utcai 
Nappali Szanatórium üzemeltetőjét
Dr. Csomor Ervin előterjesztőként kiemelte: 
mivel a Péterfy kórház meg akarta szüntetni, 
ezért tavaly júniusban a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy megteremti annak lehetőségét, 
hogy a kerületi Zsenge utcában működő intéz-
ményben továbbra is megvalósuljon a pszichiát-

riai betegek nappali ellátása. A szanatóriumban 
így jelenleg 20 fő egészségügyi és 30 fő szociális 
gondozására van lehetőség, ugyanis az ide járó 
páciensek sokszor megélhetési problémákkal 
is küzdenek. Az alpolgármester elmondta: a 
korábban a Péterfy kórháztól kapott összeg-
ből részlegesen felújították az épületet, közben 
pedig több olyan szolgáltatót is megkeresett 
az Önkormányzat, amelyek vállalnák az intéz-
mény fenntartását. Ezután a Félúton és a Cogito 
Alapítvány nyújtotta be pályázatát, a képviselők 
pedig az utóbbi kidolgozottabb és átgondoltabb 
anyagát fogadták el. Dr. Csomor Ervin hang-
súlyozta: az Önkormányzatnak mindez semmi-
lyen plusz költséget nem jelent, az viszont nagy 
előny, hogy a Zsenge utca és a Baross Gábor 
utcai pszichiátriai intézmény vezetését is dr. 
Váradi Enikő látja el. Felhívta ugyanakkor a fi-
gyelmet arra, hogy a Nappali Szanatóriumban 
egyéni és csoportterápiára is van lehetőség, amit 
a nem pszichiátriai betegek is igénybe vehetnek. 

A nyugdíjasok becsapása ellen
Varga Ilona – aki maga is részt vett már hasonló 
rendezvényen – egyéni képviselői indítványa a 
termékbemutatók szabályozására és ellenőrzé-
sére vonatkozott. Dr. Csomor Ervin a témával 
kapcsolatban elmondta: tapasztalatai szerint in-
kább a nyugdíjasok lakhelyétől messze szervez-
nek termékbemutatókat azért, hogy saját kör-
nyezetükből kiszakadva, egy jó kirándulás vagy 
egy finom ebéd reményében az idősek még be-
folyásolhatóbbak legyenek. A tanácskozáson el-
hangzott, hogy a jogszabályi rendelkezés ellené-
re Ancsin László jegyzőhöz még nem érkeztek 
ilyen bejelentések, habár az egyik Csömöri úti 
panzióban már többször tartottak termékbe-
mutatót. A képviselők végül abban állapodtak 
meg, hogy a helyi rendőrséggel egyeztetve még 
inkább felhívják a idősek figyelmét ezek elkerü-
lésére. Azért, hogy ebben segítséget nyújtsunk, 
éppen az előző számunkban írtunk a termékbe-
mutatók veszélyeiről, ahol a cégek marketing-
fogásokat felhasználva igyekeznek rábeszélni a 
résztvevőket olyan termékek megvásárlására, 
amelyekre valójában nincs szükségük olyan 
áron, ami számukra megfizethetetlen. A szer-
ződések aláírása után pedig nem ritka, hogy a 
becsapott vásárlók hitelfelvételre kényszerülnek 
csak azért, mert nem ismerik a jogaikat. Éppen 
ezért arra kérjük a kertvárosi polgárokat, hogy 
aki lakóhelyünkön hasonlóról értesül, azonnal 
jelezze azt a jegyzőnél vagy a rendőrségen.

A testületi ülésről jelentjük

»Idei első rendes ülését január 28-án tartotta az Önkormányzat Kép-
viselő-testülete. A tanácskozáson a többi között elfogadták a Kert-
városi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., valamint a Sashalmi 

Piac Kft. idei üzleti tervét, véleményezték a Fővárosi Önkormányzat for-
rásmegosztási rendelettervezetét, kiválasztották a Zsenge utcai Nappali 
Szanatórium üzemeltetőjét és tárgyaltak a helyi termékbemutatók sza-
bályozásáról is.
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Határozott fellépéssel 
az élhetőbb kerületért

»Közel másfél éve működik már kerületünk-
ben is közterület-felügyelet. A tapasztalatok-
ról Ancsin László jegyzővel és Sike Csabával, 

a felügyelők vezetőjével beszélgettünk.

– Milyen céllal jött létre a közterület-felügyelet 
a XVI. kerületben?
– A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat sikertörténete 
alapozta meg a kerületi közterület-felügyelet lét-
rejöttét. Ez az önkormányzati társulással megvaló-
sult szervezet ugyanis kivételesen hasznos munká-
jával bizonyította létjogosultságát, ugyanakkor fel 
is keltette az igényt egy másik, hasonlóan rendé-
szeti feladatokat is ellátó szervezet létrehozására, 
amely már a belterületeken is intézkedhet. Így az 
Önkormányzat 2013 szeptemberében létrehozta 
az akkor még háromfős közterület-felügyeletet, 
amely azóta bővült is, így Sike Csaba vezetésével 
Csutak-Hoffmann Kinga, Bocskai István János és 
Csethe Zsolt segít élhetőbbé tenni a kerületet – 
mondta Ancsin László. 

– Milyen feladatokat látnak el?
– A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. törvény értelmében kifejezetten sokrétű 
tevékenységről van szó. A mindennapok során 
ezek olyan konkrét feladatokat jelentenek, mint 
például a tilosban parkoló autósok elleni fellépés, 
az illegális hulladéklerakók, vagy az üzemképtelen 
gépjárművek felderítése, de rendszeresen járőröz-
nek a Sashalmi Piacon is. A hajléktalanokkal kap-
csolatban pedig minden esetben az emberséges, 
de határozott eljárás és a segítségnyújtás jellemzi 
a munkájukat. 

– A közterületen tárolt roncsautókkal kap-
csolatban mit tudnak tenni?

– A lejárt műszaki engedéllyel tárolt, már hasz-
nálhatatlan gépjárműveket felderítik, összeírják, 
és minden esetben felszólítják a tulajdonost a jár-
mű elszállítására. Amennyiben a tulajdonos ezt 
nem teszi meg, abban az esetben a felügyelők egy 
szerződött céggel együttműködve egy telephely-
re szállíttatják a járművet. Eddigi tevékenységük 
során összesen 182 hatósági engedély nélkül köz-
területen tárolt gépjárművet derítettek fel kerüle-
tünkben, amelyeket minden esetben lefotóztak és 
értesítést is hagytak a járműveken. Ennek hatására 
117 esetben a tulajdonosok jogkövető módon el 
is távolították autóikat a közterületről, 54 esetben 
azonban el kellett szállíttatni azokat, de vannak 
még folyamatban lévő ügyek is.

– Milyen egyéb esetekben kellett intézkedni-
ük a közterület-felügyelőknek?

– A fent említetteken túl eddig több mint 100 
alkalommal, a helyi rendeletek alapján kellett in-
tézkedniük zömében a közösség nyugalmát meg-
zavaró tevékenységek miatt, például a közterüle-
ten hangoskodók, a közterületet engedély nélkül 
használók, a fás szárú növényeket rongálók, vagy a 
zöldterületen parkolók ellen kellett fellépniük. A 
legtöbb gondot mégis a közterületen szeszes italt 
fogyasztók és a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 

nem megfelelően hasz-
nálók okozták, hiszen 
több olyan személyt 
is tetten értek, és fel is 
jelentettek, akik ille-
gálisan próbálták meg 
lerakni a szemetüket. 
Emellett a szabályta-
lanul parkoló gépjár-
művekkel is meggyűlt 
a bajuk a kollégáknak, 
akik kezdetben csak 
figyelmeztették a tilos-
ban járókat, majd 82 
alkalommal intézked-
tek is. Mi a prevencióra 
helyezzük a hangsúlyt, amelynek lényege, hogy 
a közterület-felügyelőinknek még a bírság kisza-
bása előtt figyelmeztetniük kell a szabálysértőt, 
és amennyiben ezek után sincs változás, csupán 
akkor büntetnek. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt 
évben 1480 alkalommal történt szóbeli figyelmez-
tetés. 

– Milyen előnyökkel jár, hogy már a Kertvá-
rosban is működik saját közterület-felügyelet?

– Lakóhelyünk hosszú ideje az egyik legbizton-
ságosabb kerület Budapesten. Ehhez a polgárok 
komfort- és biztonságérzetének növelésével járul-
nak hozzá a közterület-felügyelők, hiszen munká-
juk révén egyre kevesebb az agresszív alkoholista, 
hajléktalan, hangoskodó vagy szemetelő az utcán. 

A közterület-felügyelők mindennapjairól már 
Sike Csabát kérdeztük.

– Milyen együttműködésben dolgoznak a kü-
lönböző társszervekkel?

– A kerületi rendőrökkel napi kapcsolatunk van, 
és járőrözni is szoktunk közösen, de természetesen 
a mezőőrökkel is együttműködünk. Az Imre ut-
cánál ilyen módon egy körözött férfit sikerült fel-
tartóztatnunk, majd átadtuk a rendőröknek, akik 
előállították. A Kerületgazda Szolgáltató Szerve-
zet munkatársaival is vannak közös akcióink, de 
még a BKK diszpécser szolgálatának is rendszere-
sen jelentjük az esetleges úthibákat vagy a közúti 
jelzőtáblák hiányát. Lehetőség szerint igyekszünk 
a kerület minden részén megjelenni, éppen ezért 
naponta legalább 100-150 kilométert teszünk 
meg a járőrautónkkal. 

– Milyen jogosítványaik vannak?
– A közterület-felügyelő rendészeti feladatot 

ellátó hivatalos személy. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy szolgálati idejében intézkedési, tájé-
koztatási és segítségnyújtási kötelezettsége is van,  
a rendőrökével sokban hasonlatos jogkörökkel. A 
legfontosabb különbség talán az, hogy a mi kollé-
gáink a gumiboton kívül nem hordhatnak fegy-

vert, de indokolt esetben kényszerintézkedést te-
hetnek, és bilincset is használhatnak. Az egységes 
egyenruhánk mellett természetesen jelvényünk és 
fényképes igazolványunk is van.

– Az elmúlt időszakban milyen meglepő eset-
tel találkoztak?

– Meglepődni igazán már semmin nem szoktunk, 
hiszen volt olyan eset is, hogy egy rossz helyen par-
koló autós menekülés közben valósággal el akarta 
gázolni az egyik kollégát, de a legemlékezetesebb 
dolog mégis egy lomtalanításon történt. Olyan-
kor, hogy megelőzzük a nagyszámú szabálysértés 
elkövetését, a kötelező nappali szolgálat mellett 
önkéntes alapon éjszaka is járőrözünk. Egyszer egy 
csapat agresszív lomissal gyűlt meg a bajunk, akik 
járműveikkel elállták az utat, erőszakoskodtak, és a 
közterületen végezték a dolgukat. Mi felszólítottuk 
őket, hogy mindezt azonnal fejezzék be, és hagyják 
el a helyszínt. Erre a komoly létszámfölényben álló 
társaság majdnem nekünk rontott, csupán lélekje-
lenlétünkkel és határozott fellépésünkkel sikerült 
lecsillapítani őket. Szerencsére – ahogy eddig egy-
szer sem – úgy ebben az esetben sem kellett fizikai 
kényszert alkalmaznunk.

– A közelmúltban megmentették egy hajlék-
talan életét is.

– Valóban, hiszen január 29-én, amikor a 
Cinkotai temetőnél járőröztünk, észrevettük, 
hogy a kerítés mellett egy férfi fekszik a földön. 
Azonnal megálltunk, és láttuk, hogy fennáll a 
kihűlés veszélye, hiszen a végtagjai merevségé-
ből ítélve legalább egy órája lehetett ott. Segítsé-
get viszont senkitől nem kapott annak ellenére, 
hogy fényes nappal volt, és viszonylag forgalmas 
időszak. Mi tehát felsegítettük, és a közeli virá-
gos bódéhoz kísértük. Közben értesítettük a helyi 
Vöröskereszt munkatársait, és megvártuk, amíg a 
helyszínre érnek. 

» Kellner Gergely

A közterület-felügyelőket ügyfélfogadási időben 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban 
(Havashalom utca 43.) tudják felkeresni. 

Elérhetőségek: 
4011-450, kozterulet.felugyelet@bp16.hu
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Mivel a téma sokakat foglalkoztat, ezért meg-
kérdeztük Kovács Péter polgármestert, mi a 
véleménye az új szabályozásról?

– Amikor tavaly decemberben megtudtam, 
hogy fizetőssé akarják tenni az M0-st, elké-
pedtem. Mint a Budapesti Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke, azonnal tiltakoztam, 
és egyeztetést kértem a kormánytól, majd két 
munkanappal később már tárgyalóasztalnál 
ültünk az illetékesekkel. Ott kiderült, hogy or-
szágosan egységesen új, 5000 forintos megyei 
matricát akarnak bevezetni, viszont az M0-s 
XVI. kerület mellett elhaladó szakaszán még 
nem kell fizetni. Számomra félő volt, hogy 
az új rendszer bevezetése után a forgalom át-
tevődik a települések ingyenesen használható 
útjaira, így a Szlovák út – Ostoros út – Vidám-
vásár utca útvonalra, a kormánytagok azonban 
elmondták, hogy nem számolnak ezzel, mivel 
szerintük az évi 5000 forintos összeg miatt az 
autósok jelentős része nem fogja a hosszabb és 
lassabb utat választani.  

– Mi a véleménye most az új rendszerről?
– Hozzám nem érkezett olyan panasz, hogy 

megnövekedett volna a forgalom a kerületben, 
saját tapasztalatom alapján pedig a Veres Pé-
ter úton kisebb lett reggel a dugó, bár az egy-
általán nem biztos, hogy csak az új útdíjnak 
köszönhető. Mindezek ellenére elvi okokból 
továbbra sem támogatom az M0-s fizetőssé té-
telét, mert ez egy elkerülő út. 

– Van-e az Önkormányzatnak kerete arra, 
hogy figyelemmel kísérje a forgalom válto-
zását?

– Igen, a forgalomszámlálás biztosítása érde-
kében az idei költségvetésben elkülönítettünk 
egy bizonyos összeget erre a célra. A lényeg 
azonban továbbra is az, hogy a forgalom ne 
nőjön a kerület főútjain.

– A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen 
Vajda Zoltán interpellációt fogalmazott 
meg a témában. Azt tudakolta Öntől, hogy 
mit tett polgármesterként az M0-s fizetőssé 
tétele ellen. 

– Képviselő úrnak is elmondtam, hogy nem 
én hoztam meg a döntést az M0-s fizetőssé té-
teléről, nem is a Parlament, nem is Szatmáry 

Kristóf országgyűlési képviselő, hanem a 
kormány. Így a kormányzathoz kell fordulni 
a javaslatokkal. Amit részemről lehetett, azt 
megtettem: beszéltem minden érintett állam-
titkárral, levelet írtam a miniszterelnöknek, 
az érdekképviselet vezetőjeként hivatalosan is 
tiltakoztam, egyeztettem polgármester társa-
immal és az agglomerációs települések polgár-
mestereivel is. 

– Vajda Zoltán mégis azt kérte számon 
Öntől, hogy miért nem „hangoskodott” 
úgy, mint Wintermantel Zsolt IV. kerületi, 
Hajdú László XV. kerületi vagy Wittinghoff 
Tamás budaörsi polgármester.

– Ugyanannyi eredményt értem el a szakmai 
egyeztetéseken, mint mások a hangzatos nyi-
latkozataikkal. A budapesti önkormányzatok 
Tarlós István főpolgármesterrel arról állapod-
tak meg, hogy felkérik a kormányt az esetle-
ges forgalomváltozások tesztelésére egy éven 
keresztül, majd újra tárgyalóasztalhoz ülnek. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 
gondoskodik a fővárosi közlekedés megszer-
vezéséről, és rendelkezik a forgalom számlá-
lására, illetve szimulálására alkalmas eszkö-
zökkel. Megkérdeztük tehát Somodi Lászlót 
az eddigi tapasztalatokról. A BKK vezérigaz-
gató-helyettese elmondta: januárban eleve 
kisebb a forgalom, mint az év más szakaszá-

ban, de ezt leszámítva sem tapasztaltak je-
lentős változást a XVI. kerületi forgalommal 
kapcsolatban. Mindez Somodi László szerint 
azért lehetséges, mert akik munkába járáshoz 
használják az autópályákat, azok egyébként 
is megveszik az éves matricát, akik pedig vá-
sárlás vagy egyéb okból járnak az M0-son, 
azoknak ezen a szakaszon egyébként sem kell 
fizetniük útdíjat. 

Felkerestünk ugyanakkor néhány kertvá-
rosi lakost és kereskedőt is. „Bosszantó!” – ez 
volt mindenki első reakciója, de ez inkább 
a matrica árára és bevezetésére vonatkozott, 
mint sem a forgalomra. A polgárok viszont 
többnyire nem panaszkodnak a megnőtt for-
galomra. „Ahol dugó volt, most is dugó van” 
– mondta Bene Zoltán, a Vidámvásár utca 
egyik lakója. „Megszoktuk már a teherautók 
zaját” – tette hozzá, de tapasztalatai szerint a 
fizetős körgyűrű miatt sem lett belőlük több 
vagy kevesebb, habár a Szabadföld úton élők 
ezt másként látják. „Felesleges…” – jelentette 

ki lemondóan egy ottani boltos. 
„Se a forgalom nem nőtt, se a 
vásárlók száma.” Imre a Szlo-
vák úton keresztül jár dolgozni 
a Vidámvásár utcába. Szerinte 

„Sosem lehetett dugó nélkül bejutni regge-
lente.” A válaszokból az is kiderült, hogy az 
autósok nagy része megvette magának a mat-
ricát, ha használta a körgyűrűt, mert tartott a 
büntetéstől. „Ha 500 méterre is, de felmatri-
cáztam az autóim” – mesélte Kárpáti Károly, 
aki a Vidámvásár utca és az Ostoros út keresz-
teződésénél dolgozik. 

A helyiekkel beszélgetve tehát elmondha-
tó, hogy összességében a kertvárosi polgáro-
kat jelentős mértékben nem érintette az új 
útdíjrendszer. Értékelhető tapasztalatokról 
azonban minden bizonnyal csak néhány hó-
nap múlva beszélhetünk. Egy biztos: ha a ke-
rület vezetőjének félelme bebizonyosodik, és 
a forgalom valóban nőni fog lakóhelyünkön, 
akkor az Önkormányzat fel van készülve arra, 
hogy a Fővárosi Önkormányzattal közösen 
intézkedéseket tegyen mindez ellen. 

» Munkatársainktól

Nem nőtt a kerületi forgalom az új 
útdíjrendszer bevezetése óta
»Ahogy arról minden bizonnyal már értesültek olva-

sóink, a kormány új útdíjrendszert vezetett be janu-
ár 1-jétől. Ennek értelmében a hazai gyorsforgalmi 

utakat ezentúl az időalapú – heti, havi, éves – matricák 
mellett évi ötezer forintos áron megvásárolható, terüle-
ti alapú matricával is használhatjuk. A szabályokat azóta 
módosították, így a megyei matricák már a megyehatár 
utáni első csomópontig érvényesek, a feleslegessé vált 
e-matricákat pedig vissza lehet váltani. Az M0-s XVI. ke-
rület mellett elhaladó részét azonban továbbra is ingye-
nesen használhatják az autósok. 

Térkép forrása: www.utdij.hu

»A polgármester nem 
támogatja a fizetős M0-st
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vai és azok hatása egy életen keresztül elkísérik tanítványait. Ho-
gyan tudná összefoglalni tanári hitvallását?

– Az én álmom egy olyan iskola, ahova a gyerekek nem kényszerű 
kötelességből, hanem szívesen járnak. A Lemhényi most ilyen. A kiscso-
portos játékos feladatok célja nem a mindenáron győzni akarás erősítése, 
hanem a közös játék élménye. Arra tanít, hogy ha a másik ügyesebb 
volt, lehet gratulálni neki, kezet lehet fogni vele. Gyakran vagyok tanúja 
olyan mondatoknak, amikor az egyik diák lelkesen meséli, hogy a másik 
milyen ügyes volt. Azt hiszem, itt kezdődik a kudarc nélküli tanulás fo-
lyamata, amely egész életünkön keresztül tart. Ha sikerül az oktatásban 
ennek a feltételeit megteremteni, illetve olyan személyiségeket nevelni, 
akik önbizalommal és kitartással az élet minden kihívásának meg tud-
nak felelni, akkor én ebben a környezetben otthon érzem magam.

– Családjában továbbviszi valaki ezt a szemléletet?
– Ha nem is pedagógusként, de a szemléletet mindenképpen. A fiam 

mérnök-informatikus, a lányom német nyelvű bölcsész, és már mind-
ketten a saját útjukat járják. Önálló döntésekre képes, jó szemléletű 
fiatal emberek.

oktatás

A jó nevelő 
pédaképpé válhat

»Az Év Pedagógusa díjat Őryné Gombás Csilla vehette 
át annak elismeréséül, hogy az elmúlt 37 évben vég-

zett, magas színvonalú munkája országos, sőt nemzetközi 
szinten is ismertté tette a XVI. kerületet és a Lemhényi 
Dezső Általános Iskolát.

– Miért lett pedagógus?
– Részben édesapám személyisége és tudása, részben pedig iskolásko-
rom rossz élményei miatt. Abban az időben ugyanis az iskolák egyálta-
lán nem voltak gyerekbarát intézmények. Úgy éreztem, én ezt jobban 
tudnám csinálni, és olyan légkört tudnék teremteni, amit kedvelnének 
a diákok. Ezért jelentkeztem a Kaposvári Tanárképző Főiskolára.

– Hogyan vezetett az útja a Lemhényibe?
– Előtte több oktatási intézményben tanítottam. Kísérletező hajlamú 

pedagógus voltam, mindig igyekeztem új módszereket kitalálni, hogy a 
nebulók számára szerethetőbb legyen az iskola. A Lemhényibe 11 évvel 
ezelőtt érkeztem. Eközben egyre csak halmozódtak a tapasztalataim, és 
ebbe a törekvésembe remekül beleillett a Polgár Judit-féle Sakkpalota 
program.

– Erről már többször beszámoltunk újságunk hasábjain, de mit 
jelent ez Önnek?

– Az én osztályaimban 
már a Sakkpalota megjele-
nése előtt is volt sakktábla, 
de más feladattal. Akkor 
játék volt, most meg egy 
remek oktatási módszer, 
amely már teljes mérték-
ben igazolta létjogosult-
ságát, hiszen a kudarc-
mentes, sikerélményekben 
gazdag oktatás lehetőségét 
kínálja tanárnak és diák-
nak egyaránt. Én magam 
is nagy kedvvel alkalma-
zom. Amit Polgár Judit 
vezetésével kitaláltunk, 
azt én próbáltam ki a gya-
korlatban. A gyerekekkel 
együtt csiszolgattuk, ala-
kítottuk, és látom rajtuk, 

milyen élményt jelent nekik az egyes feladatokban való részvétel. Meg-
változtatja a személyiségüket, együttműködésre tanítja őket, valamint az 
oktatási intézményekben egyre inkább terjedő agresszivitást is megfékezi.

– Az Ön érdemei azonban nem a Sakkpalota programból táp-
lálkoznak, hanem éppen fordítva: azért kérték fel munkatársnak, 
mert már korábban is jelentős eredményeket ért el az oktatásban. 
Polgár Judit azt mondta Önről, hogy olyan pedagógus, akinek sza-

Felhívjuk annak a XVI. kerületben lakó óvónőnek, tanítónak, tanárnak 
a figyelmét, aki 1945-ban, 1950-ban, 1955-ban, illetve 1965-ban kapta 

meg pedagógus diplomáját
- állami vagy felekezeti intézményben,
- illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem 
működtet pedagógusképző intézményt, továbbá 
- legalább 30 éven keresztül dolgozott a pedagóguspályán, 
vagy a művelődésügy területén,

hogy díSZoKLEVéL AdoMányoZáSárA 
IrányuLó KérELMéT 

március 4-ig juttassa el 
a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Humán Ügyosztályára személyesen, vagy postai úton. 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43., 220-as vagy 221-es szoba) 

További információ kérhető: 
Erdősné dr. Kocsis Helga II. emelet 220-as szoba, telefon: 4011-421) 

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:
- az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja vezetőjéhez 
címzett kérelem, amely tartalmazza az igénylő nevét (hölgyeknél le-
ánykori nevét), édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ 
számát, adóazonosító számát,
- szakmai önéletrajz,
-  az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyelvű diploma 
esetén annak hiteles magyar fordítása szükséges!)
- a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a munka-
könyv 1. és 9-12. oldalainak fénymásolata,
- ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél egyik fokozatát, úgy a 
kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának és a szakmai önélet-
rajznak a csatolása.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról - amennyiben nem 
áll módjában azokról fénymásolatot készíttetni - kérésére a helyszínen 

fénymásolatot készítünk, továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező 
kérelmeket nem áll módunkban elfogadni. 

» Az én álmom egy olyan iskola, 
ahova a gyerekek nem kényszerű 
kötelességből, hanem szívesen jár-
nak. A Lemhényi most ilyen. 

»Kovács Péter polgármester köszöntőjében két fon-
tos dolgot osztott meg a vendégekkel. A kerület 
vezetője elmondta, hogy a pedagógus bál „himnu-

sza”, vagyis az A csitári hegyek alatt kezdetű népdal 
már eljutott Vietnámba is, hiszen a közelmúltban ott 
tett látogatásán ezt kapta ajándékba egy magyar és vi-
etnámi nyelvű CD-n. Emellett bejelentette azt is, hogy 
Varga György, az esemény állandó műsorvezetője, a 
Rácz Aladár Zeneiskola egykori igazgatója nemrég 
díszpolgári címet kapott szülővárosában, Abonyban. A 
január 30-án az Erzsébetligeti Színházban megtartott, 
a dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella, a Móra és Kocsis 
Tóth Mariann, a Herman iskola igazgatója, valamint 
Sinka Mihályné, a Szentmihályi Játszókert Óvoda ve-
zetője által szervezett eseményről pedig természete-
sen ezúttal sem hiányozhatott a palotás, a pedagógu-
sok által előadott produkciók, a finom vacsora és a 
Tom Cat Band táncra csábító muzsikája.
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»Az Év Pedagógi-
ai Munkát Segítő 

Alkalmazottja dí-
jat Hábel György, a 
Szerb Antal Gimnázi-
um rendszergazdája 
kapta.

– Hogyan lett informati-
kus?
– Huszonhárom éves ko-
romban gondoltam elő-
ször arra, hogy elmélyed-
jek ebben a szakágban. 
Ma már nem is tudom a 
pontos okát, de valószínű-
leg azért vonzott, mert a 
1990-es évek közepe táján 
zajlott az az informatikai 

robbanás, ami egyértelművé tette, hogy ez a jövő útja, majd rövid időn 
belül be fogja hálózni az egyének és az egész társadalom életét. 

– Miért egy oktatási intézményben dolgozik?
– Azért, mert a villamosmérnöki végzettségem mellett tanári diplo-

mám is van, így az iskolák világa közel áll hozzám. Ismerem a műkö-
désüket, és rálátásom van arra, hogyan szolgálhatja az informatika egy 
oktatási intézmény működését.

– Mennyire összetett feladat az Öné?
– Nagyon. Kell hozzá hardver-, szoftver- és hálózatismeret, de egy ki-

csit műszerésznek, villanyszerelőnek, asztalosnak, afféle ezermesternek 
is kell lenni. Azt hiszem, a szükséges ismereteknek csak egy részét lehet 
iskolapadban elsajátítani, a többségét azonban a sok éves tapasztalat, és 
a menet közbeni állandó tanulás hozza.

– A Szerb Antal Gimnáziumban mi az informatikus-rendszergaz-
da feladata?

– A legfontosabb az iskola teljes számítógép-parkjának műszaki fel-
ügyelete, javítása vagy javíttatása, és az épületen belüli hálózat működé-
sének biztosítása, az érettségi és a felvételi vizsgák technikai hátterének 
megteremtése, az elektronikus napló működésének felügyelete, a hon-
lapunk karbantartása, frissítése. Saját programunk van a felvételi vizs-
gákkal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az iskolai leltár nap-
rakészen tartására is. Emellett természetesen az informatikai rendszert 
használják a kollégák a nagy mennyiségű adminisztráció elkészítésére 
is. Ezen kívül figyelnem kell a technika fejlődését is, és a rendelkezé-
sünkre álló keret erejéig ügyelnem kell a folyamatos fejlesztésre, ugyanis 
az informatika világában egy hároméves eszköz már sokszor elavultnak 
számít.

– Mindezeken felül a kerületi munkaközösség vezetőjeként koor-
dinálja a XVI. kerületi informatika tanárok szakmai munkáját. Ha 
mégis van szabadideje, mivel tölti azt?

– Csakis olyasmivel, amiben nincs számítógép. Szeretek barangolni a 
természetben, barkácsolni és fotózni. Ugyanakkor a feleségemmel két 
gyermeket, egy kutyát és négy macskát próbálunk elfogadható viselke-
désre nevelni.

oktatás

»Az Év Óvodapedagógusa, Barna Jánosné Kati néni, a 
Margaréta Óvoda Péterke utcai tagintézményének 

munkatársa 30 évvel ezelőtt kezdte a pályáját. Két felnőtt 
fia és egy tizenöt éves lánya van, a kitüntetésért pedig 
Reiszné Disztl Magdolna óvodavezetőnek mondott köszö-
netet, aki azzal ismerte el a munkáját, hogy felterjesztet-
te a kitüntetésre. 

– Mindig óvónő szeretett volna lenni?
– Mindig is szerettem a gyerekeket, de kezdetben nem feléjük fordult az 
érdeklődésem. Élelmiszeripari szakközépiskolában érettségiztem gépé-
szeti szakon. Első munkahelyemen, a Duna Csokoládégyárban azonban 
csakhamar kiderült, hogy mégsem az én világom egy gép mellett ülni, 
és csokoládélapokat gyártani, így megérlelődött bennem a pályamódo-
sítás gondolata. Édesanyám intézeti és iskolaotthoni gyermekfelügye-
lőként dolgozott, és sokszor 
mesélt a munkájáról. Bizo-
nyára ez is befolyásolt abban, 
hogy amikor állást hirdettek 
a Péterke utcai óvodában, 
jelentkeztem, és fel is vettek 
képesítés nélküli óvónőnek. 
Négy évig láttam el ezt a 
munkakört, majd egy álta-
lános iskolában pedagógus-
asszisztensi állást vállaltam. 
Egy idő után a főnököm és 
a kollégáim is arra bíztattak, 
hogy szerezzek felsőfokú ké-
pesítést. Ezért jelentkeztem a 
szekszárdi Tanítóképző Főis-
kola óvodapedagógusi szakára, amit sikeresen el is végeztem. Közben 
még a tanulmányaim ideje alatt férjhez mentem, és megszületett az első 
gyermekem. Nem sokkal ezután a Péterke utcai kollégáim csábítottak, 
hogy menjek vissza az óvodába, mert szükség lenne rám, így a fiam 
beírattam a bölcsödébe, és munkába álltam. Nagyon sokat köszönhe-
tek az akkori főnökömnek, Nagy Józsefné Erzsike néninek, akitől sok 
mindent tanultam a szakmáról.

– Ön azonban felzárkóztatással is foglalkozik.
– Igen, azért, hogy az úgynevezett Tervezett Szenzomotoros Tréninget 

tudjam alkalmazni, jelentkeztem az ELTE Tanítóképző Főiskola Óvo-
dapedagógusi Karának fejlesztő-pedagógusi szakára. Ezzel a képesítéssel 
azoknak az apróságoknak a felzárkóztatásában tudok segíteni, akiknél 
valamilyen képesség- vagy készségbeli elmaradás mutatkozik. 

– Miért jó óvónőnek lenni?
– Mert adhatunk, segíthetünk, és úgy érezzük, fontos, amit csiná-

lunk. Ugyanakkor rengeteg szeretetet kapunk. Amikor bejövök, és 
egy csillogó szemű csöppség odaszalad, majd azt mondja, de jó, hogy 
itt vagy, nagyon szeretlek, az bizony nagyon jólesik. Ilyenkor úgy ér-
zem, elvégeztem a feladatomat, hiszen az óvoda célja éppen az, hogy 
minél inkább az otthonihoz hasonló komfortérzetet biztosítson a gye-
rekeknek.

» Mészáros Tibor

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

---------------------------------------------------------------------------------
ajá

nl
ó

A Magyar Vöröskereszt Kelet-pesti Régiója
SZOCIÁLIS KÖNYV- ÉS JÁTÉKVÁSÁRT szervez

február 17-én, kedden 10-13 óráig.
KÍNÁLATUNK: Új és jó minőségű használt könyvek, mesekönyvek, 

ifjúsági regények, játékok, plüssök, babák, autók, társasjátékok. 
Helyszín: Veres Péter út 27.

Sok szeretettel várjuk vásárlóinkat!

 Szentmihályi Esték 
-----------------------------------------------------------------------------

Február 21-én, szombaton 16 órakor 
Kiss Réka történész, néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 

elnöke tart előadást a Tóth Ilona koncepciós perével kapcsolatos 
kutatás – amit édesapjával, M. Kiss Sándorral végzett – legújabb 
eredményeiről. Beszélgetőtársa: dr. Horváth Attila jogtörténész, 

a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány szakmai tanácsadója.
Helyszín: rákosszentmihályi plébánia (Templom tér 3.)

ajá
nl

ó
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IV. Kertvárosi Iskolaválasztó

Szabó Csilla igazgató köszöntője 
után Kovács Péter polgármester 
megnyugtatta a szülőket: bárme-
lyik kerületi iskolát is választják, 
ott jó helyen lesz a gyermekük, 
hiszen mindegyikben magas szin-
tű oktatás folyik. A lényeg azon-
ban az, hogy a kicsiknek szim-
patikus legyen a tanító néni, aki 
bevezeti őket az írás, az olvasás és 
a számolás rejtelmeibe.

Kovács Katalin Budapest XVI. 
Tankerületének igazgatója azok-
ról a tudnivalókról számolt be, 
amelyekkel mindenképpen tisztá-

ban kell lenniük a szülőknek a beiratkozásnál, majd Vincze Judit, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
XVI. kerületi tagintézményének vezetője beszélt az iskolaérettségi vizsgálat részleteiről, amit a szülő és 
az óvoda is kérhet.  

»Kíváncsiak voltunk, hogy a 
Harmónia termet zsúfolásig 
megtöltő szülőknek mi a vé-
leményük a rendezvényről, és 
vajon mi alapján választanak 
gyermeküknek iskolát. 

Nekünk nagyon hasznos az iskola-
választó, mert az első gyerek iskolába 
menetele óta sok idő telt el, és annyi 
minden változott. Képtelenség tartani 
a lépést a jogszabályokkal. Akkor még 
nem is voltak ilyen rendezvények, most 
legalább tudom, mi változott, és hova 
mehetünk. Emellett itt találkozom má-
sok véleményével is, mert a tapasztalat 
többet ér, mint amit az iskolák most 
mutatnak magukról. Eddig a Lemhényi 
volt a cél, de az is érdekel, hogy a többi 
helyen mivel fogadnak minket.   

Kiss Ildikó 

A sok iskola közül mi kettőre szűkí-
tettük a kört, a Batthyányra és a Tán-
csicsra. Az óvodában is mondták, hogy 
hova jelentkezhetünk a lakhelyünk 
szerint, és ott tudtuk meg, hogy lesz ez 
a rendezvény. Azért is jöttünk el, hogy 
lássuk, kihez és hova fog járni a gyerek 
szeptembertől. Mert végül úgyis főként 
tanítót választunk, nem csak iskolát. 
Ahogy hallgattam az előadásokat és a 
szülőket, nekünk szerencsénk van a vá-
lasztásunkkal. 

Újhelyi Ferenc 

Természetesen számít, mit mond az is-
kola, de mi is úgy jöttünk ide, mint a 
többség: tudjuk, mit akarunk, és azt is, 
hogy hova juthatunk be. Már a harma-
dik gyerekkel csináljuk ezt végig, tehát 
egész rutinosnak érzem magam. Jó tanár 
nénit szeretnénk egy közeli iskolában. 
Ha pedig nem lesz jó, majd megyünk to-
vább, mert azt mindig lehet. Nekünk az 
számít, hogy a gyerek jól érezze magát 
és tanuljon, mert már volt olyan osztály, 
ahol nagyon megjártuk. 

Faragó Edina  

»A kerületi oktatási intézmények seregszemléjén a lakóhelyünkön működő 
tizenkét általános iskola igazgatójának bemutatkozója után a szülők ezút-
tal is feltehették a beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket, majd csemeté-

ikkel együtt bepillantást nyerhettek az Arany, a Batthyány, a Centi, a Herman, 
a Jókai, a Kölcsey, a Lemhényi, a Móra, a Sashalmi Tanoda, a Szent-Györgyi, a 
Táncsics vagy a Göllesz mindennapjaiba.

• A gyerek abban az évben válik tankötelessé, amely-
nek augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét, és 
legkésőbb a következő évben iskolába kell mennie. 
(A Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálata 
alapján a kicsi mehet iskolába 6 éves kora előtt is, 
illetve maradhat még egy évet az óvodában 7 éves 
kora után is.)
• A beiratkozás időpontjáról a kormányhivatal dönt, 
amely várhatóan április 1-je és 30-a között lesz.
• A beiratkozáshoz a gyerek személyi igazolványát 
(ha van), a lakcímkártyáját, a születési anyakönyvi 
kivonatát, valamint az iskolaérettséget igazoló, ere-
deti óvodai szakvéleményt kell vinni.
• A körzetek határait a kormányhivatal február végé-
ig teszi közzé, de valószínűleg nem várható változás 
az eddigiekhez képest. 
• Fontos jogszabályi változás: eddig a körzetes is-
kolába azokat kellett felvenni, akik lakhellyel vagy 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeztek 
abban a körzetben. 2015. január 1-je óta azonban 
azokat köteles felvenni az iskola, akik életvitelsze-

rűen a körzetében laknak. A jelenlegi szabályozás 
alapján ez azt jelenti, hogy a kicsi életvitelszerűen 
ott lakik, és a lakcímkártyáján 3 hónapnál régebbi 
a bejelentés. Aki ilyennel nem rendelkezik – mert 
például albérletben lakik, vagy időközben költözött 
az iskola körzetébe –, a védőnői ellátás igénybe véte-
léről szóló igazolással dokumentálhatja az életvitel-
szerű ottlakást.
• Ha az iskolában még van szabad hely, akkor fel-
veszik a hátrányos és a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekeket, valamint a sajátos nevelési igényű 
apróságokat. Ha pedig még mindig van szabad 
hely, akkor a különleges helyzetűeket (testvére vagy 
szülője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, a szülő 
munkahelye az iskola körzetében található, testvére 
jelenleg az iskola tanulója, vagy a jelentkező lakcíme 
az intézmény egy kilométeres körzetén belül talál-
ható). 
• Ezeket követően nyílik lehetőség a fenti körbe nem 
tartozó kerületi, majd nem kerületi gyerekek felvé-
telére.

Azt pedig, hogy minden kerületi általános 
iskolában sokrétű oktatás folyik, az igaz-
gatók beszámolói is megerősítették, hiszen 
ezekből megtudhattuk, hogy több helyen 
folyik kiemelt művészeti nevelés és tehet-
séggondozás, sőt sakkot is oktatnak, az 
egészséges életmód minden intézményben 
kiemelt fontosságú, ezért többféle sportból 
választhatnak a diákok, végül, de nem utol-
só sorban pedig az idegen nyelv elsajátításá-
ra is mindenhol nagy hangsúlyt fektetnek, 
valamint a családi programok szervezését is 
fontosnak tartják.

dr. Csomor Ervin, Kovács Katalin, Kovács Péter, 
Ács Anikó, Müller Kinga és Szász József
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Vers és dallam

– A darab egy olyan nő élettörténete, aki nem 
hajlandó beállni a sorba, nem lehet szabályok 
közé szorítani, vagyis „vadon nő”, mint a vadvi-
rág, nem tűri a nyesegetést, ugyanakkor ízig-vé-
rig nő, erős ösztönökkel, vágyakkal, és mindig 
önmagát adja, sohasem játszik szerepet. Talán 
az öntörvényű jelző illik rá a legjobban. A darab 
alapját Kiss Judit Ágnes, a magyar nyelvvel zse-
niálisan bánó kortárs költőnő verses történetei 
adják. Egy XXI. századi nő életének epizódjait, 
vívódásait, magányosságát, szerelmeit, szerető-
it, lelkivilágának rezdüléseit és viharait hallhat-
ják a nézők nagyon pontos és láttató erejű meg-
fogalmazásban. A szerző a harsány nevetéstől a 
mély szomorúságig vezeti végig a hallgatóságot 
az érzelmek palettáján. Ugyanilyen széles kör-
ből merítette a történetekhez illő zenéket Fűri 
Anna zongoraművész, a versek megzenésítője 
is. A folklórtól a klasszikusokon és a sanzonon 
át a jazzig terjed a felcsendülő zenék kínálata.

– Hogy érzi magát ennek a féktelen nőnek 
a szerepében? 

– Amikor megismertem az összeállítást, azon-
nal megtetszett. Kiss Judit Ágnes szövegeiben 
van némi „szókimondás”, de sohasem öncélú-
an, hanem csakis a történet hitelességének szol-
gálatában. Ennek ellenére volt egy olyan dal, 
amit nem akartam elénekelni, mert arra gon-
doltam, édesanyám meg fog botránkozni rajta. 
Legnagyobb meglepetésemre azonban nagyon 
helyénvalónak találta, és egyetlen kritikus szava 
sem volt, hiszen funkciója volt a szókimondás-
nak a darabban.

Miután Láng István biológus, ökológus, ter-
mészetfotó-oktató méltatta Magyar Krisztina 
műveit, Takács Bence elmesélte: egy baráti 
összejövetelen – ahol mindhárman jelen vol-
tak - elmondott egy verset, Szakcsi Lakatos 
Bélának erről eszébe jutott egy dallam, ami 
Kathy Horváth Lajost is arra inspirálta, hogy 

»Egyszerre lehet 
részük magas 
színvonalú zenei 

és irodalmi élmény-
ben mindazoknak, akik 
részt vesznek a Vadon 
Nő című színházi es-
ten, amit február 15-én, 
17.00 órakor láthat a kö-
zönség az Erzsébetligeti 
Színházban. A titokzatos 
című előadásról a fősze-
replővel, Malek Andreá-
val beszélgettünk.

Vadon
Nő

– nem tart tőle, hogy a közönség azonosít-
ja a szereppel, és olyan nőnek tartják majd 
a magánéletben, mint amilyet a színpadon 
játszik?

– Sőt! Örülnék neki, ha kiderülne, hogy ezek 
a színek mind a saját palettámról kerültek elő, 
hiszen mindannyiunkban rejtőzik egy „Vadon 
NŐ".

– Kik a partnerei a színpadon?
– A zeneszerző Fűri Anna kísér zongorán, aki 

énekesnő is, és így is közreműködik az előadás-
ban. Lakatos Róbert pedig egy kimagaslóan te-
hetséges felvidéki népzenész, brácsaművész, aki 
virtuóz hangszeres játékán kívül egyéni humor-
ral is hozzájárul a produkció sikeréhez.

– Egy női szerzőnek a női lélekről szóló 
összeállítása csak nőkhöz szól, vagy számíta-
nak a férfiakra is?

– A bátrabbak eljöhetnek, mert tanulságos le-
het számukra megismerni, hogyan is működik 
egy nő lelkivilága. Igaz, számítaniuk kell arra, 
hogy a férfiakról nem mindig abban a bizonyos 
„teremtés koronája” szerepben esik szó, hanem 
elhangzik olykor némi kritika is. Ennek ellené-
re természetesen mindenkit szeretettel várunk, 
aki kíváncsi egy mai nő életének hétköznapi 
történeteire a legszínvonalasabb kortárs iroda-
lom szintjén megfogalmazva, és a szöveg minő-
ségének megfelelő színvonalon megzenésítve.

» Mészáros Tibor

»A rákosszentmihályiak különleges műsorral tisztelegtek A magyar kultúra 
napja előtt január 24-én. A Templom téri plébánia közösségi termében 
ugyanis a Magyar Krisztina természetfotós képeiből nyílt kiállítás megnyi-

tója után a Nemzet Művésze, Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoramű-
vész, Kathy Horváth Lajos, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Kereszt-
jével kitüntetett hegedűművész, valamint Takács Bence Ervin előadóművész, 
a Magyar Televízió bemondója mutatta be Vers és dallam című közös műsorát.

elhúzzon egy nótát. Újabb versek, újabb dal-
lamok következtek, amikor a zongoraművész 
csak annyit mondott: te Bence, ez működik. 
Erre ő javasolta, hogy kezdjenek el próbálni, 
és csiszolják műsorrá az ötletet. Ám a Nem-
zet Művésze leszavazta, mert szerinte ez ilyen 
spontán módon jó. A szerkesztő elvet tehát a 
legnagyobb magyar költők hazafias vagy örök 
értékeket megfogalmazó költeményei adták, 
amelyeket a két zeneművész dallamokban is 
elmesélt. A poéták neve és a versek címe el 
sem hangzott, csak a mondanivalójuk, így 
követték egymást zenei átkötéssel Ady Endre, 

József Attila, Szabó Lőrinc, Vajda János és má-
sok figyelmeztető üzenetei, majd a sok súlyos 
gondolat után még egy kis Karinthy is jutott a 
közönségnek. 

Aki részt vett ezen az előadáson, abban min-
den bizonnyal megerősödött a haza, a hazasze-
retet és a hit fogalma, sőt, a sokszor középszerű 
teljesítményekre elpazarolt „élmény” szavunk 
új értelmet kapott. A három művész tehetségé-
nek egybeforrásából ugyanis nem csupán egy 
színvonalas produkció, hanem egy új minőség 
keletkezett. Valódi élmény volt.   

» Mészáros Tibor

Február 14-én 18.00 és 23.00 óra között tartja 
a hazánkban élő vietnámi közösség a Holdújév elnevezésű 

rendezvényét az Erzsébetligeti Színházban. 
Az esemény keretében 20.00 és 21.00 óra között 

20-25 perces tűzijáték lesz. 
Az esetleges kellemetlenségek miatt a szervezők ezúton 

kérik a lakók türelmét és megértését.

    Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
Kőkuti Lászlóné 403-6920

-------------------------------------------------------------------------------
Február 20-án 17 órai kezdettel 

Csetényi József, a kozmetikumok és gyógyhatású készítmények speci-
alistája tart előadást Rákosszentmihályon, a József utca 53. szám alatti 
közösségi házban (a nyugdíjasklub melletti épület), melyre mindenkit 

szeretettel vár az Egyesület. A belépés ingyenes.
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Kovács Péter polgármester köszön-
tötte 95. születésnapja alkalmából 
Pozdarecz Andrást, aki a zsebében 
mindig meglapuló szájharmonikájával 
vívott ki rendkívüli népszerűséget kor-
társai között. Bandi bácsi a Tavaszi Szél 
nyugdíjas klub tagja, ahol rendszeresen 
fellép, rajongói szerint pedig egy egész 
zenekart képes helyettesíteni a hangsze-
rével. A hölgyek versengenek a kegyei-
ért, jelenlegi élettársa 20 évvel fiatalabb 
nála. 
Az ünnepelt Gödöllőtől 10 kilomé-
terre, a festőien szép Valkón született, 
amelyről gyönyörű gyerekkori em-
lékeket őriz. 1934-ben szegődött el 
inasnak, majd négy évvel később már 
szabóként vállalt munkát. Szakmáját 

nagyon szerette, mindent meg tudott 
varrni, amire csak megrendelés érke-
zett. Egy időben például minden valkói 
erdész és vadász nála csináltatta erdőjá-
ró ruháit. Egy ideig kisiparos volt, majd 
egy rendelet miatt be kellett lépnie a 
szövetkezetbe, de hamarosan már egy 
32 fős csoport vezetőjévé nevezték ki. 
A megélhetés miatt 1960-ban költözött 
a kerületbe, szülőhelyétől viszont nem 
tudott végleg elszakadni, így minden 
hétvégén hazalátogatott. Bandi bácsi 
1945-ben kötött házasságot, és 58 évig 
voltak egymás hű társai jóban-rosszban. 
Szeretett párja 12 éve hunyt el. A vesz-
teségért azonban kárpótolja lánya, két 
unokája és iker dédunokái szeretete. Is-
ten éltesse még nagyon sokáig!

Szász József alpolgármester köszöntöt-
te 95. születésnapja alkalmából Kovács 
Miklósnét, aki mindezt egy szeretet-
teljes öleléssel viszonozta. Mária néni 
1951-ben a rendőrségnél kezdett el 
dolgozni, és onnan is ment nyugdíjba. 
Férjet is az egyenruhás állományból vá-
lasztott, ugyanis Kovács Miklós – aki-
vel 1950-ben kötött házasságot – sokak 
által ismert XVI. kerületi rendőr volt.
Gyermekük 1956-ban már úton volt, 
de áldozatul esett a forradalommal járó 
izgalmaknak, Mária néni férjét ugyan-
is elhurcolták, mert „fegyverrel kö-
szöntötte” az érkező szovjet katonákat. 
Ezután több évig volt kényszermunka-
táborban, ahol rájuk omlott a bánya, 

és egyik szemére meg is vakult. Az 
ünnepelt semmilyen gyógyszert nem 
szed, és egészen a közelmúltig egyszer 
sem járt a Szakrendelőben. Nemrég 
azonban kórházba került, ahol azon-
ban nem az egészségügyi problémája, 
hanem a bűnözők jelentették a na-
gyobb veszélyt: rátalált a lakásmaffia, 
és csak a kerületi Gyámhivatal ébersé-
gén múlott, hogy még ma is megvan 
a háza. Akkor az illetékesek gyámság 
alá helyezték, így a vele szemben lakó 
Kustán Tibor erőemelő világ- és Eu-
rópa-bajnoki 3. helyezett segít neki a 
napi teendők elvégzésében, a vásárlás-
ban és a kertészkedésben. Isten éltesse 
Mária nénit még nagyon sokáig!   

évforduló

Dr. Erdőközi György aljegyző 
köszöntötte 90. születésnapja al-
kalmából Rázus Gyulánét, aki 
Budapesten született 8 hónapra, 
mindössze 1,1 kilogramm súly-
lyal, és akkor inkubátor nélkül 
általában maradandó károsodást 
szenvedtek a koraszülöttek. Ő 
azonban boldog gyermekkor után 
rendkívül csinos hölggyé csepe-
redett, és még a balatonfüredi 
Anna-bál első udvarhölgyi címét 
is elnyerte. Egy ideig balettozni 
tanult, de egy tüdőgyulladás vé-
get vetett az álmainak. Már isko-
lás korában kiderült, hogy szép 
énekhangja is van, így a művészi 
ambícióit nem kellett teljesen 
feladnia. Énekesként került Ka-
posvárra, ahol 1943-ban megismerte első 
férjét, aki hamarosan oltár elé vezette. Ez a 
házasság azonban korainak bizonyult, ezért 
elváltak, de addigra már volt egy fiúgyerme-
kük. Ica néni 1947-ben ment férjhez Rázus 
Gyulához, aki a kaposvári Király Kávéház tu-
lajdonosa, valamint a Hubertus Vadásztársaság 
elnöke volt. Egy lányuk született, aki Német-

országban él, és édesanyját is invitálta, hogy 
költözzön ki hozzá. Ő azonban olyan nevelést 
kapott, amellyel nem egyeztethető össze a haza 
elhagyása. Unokája és négy dédunokája sem 
élnek Magyarországon, de a legkisebb kivéte-
lével mindegyikük beszél magyarul, és évente 
többször meglátogatják Mátyásföldön, ahova 
1996-ban, férje halála után költözött. Ica néni 

természetesen a család fenntartásá-
ból is mindig kivette a részét. Első 
munkahelye a Nova Könyvkiadó 
volt, ahol a művelt irodalmárok 
beszélgetéseit hallgatva számtalan 
ismeretre tett szert. Majd dolgo-
zott a Honvédelmi Minisztéri-
umban is, de ott nem érezte jól 
magát. Leghosszabb ideig az azóta 
megszűnt Vegyi- és Robbanó-
anyag-ipari Kutató Intézet alkal-
mazásában állt, ahol a titkárnői 
teendőket látta el az igazgató mel-
lett. Ez már kedvére való mun-
kakör volt, ahol dr. Kompolty 
Tivadar kétszeres Kossuth-díjas 
vegyészmérnök jobbkezeként 23 
évig, egészen nyugdíjba vonulásá-
ig dolgozott. A sokféle tehetséggel 

megáldott ünnepelt verseket is írt, amelyek 
közül egyet el is szavalt az őt köszöntőknek. 
A hosszú élet titka szerinte a tevékeny élet, 
a békés, nyugodt munkahelyi légkör és egy 
megbízható társ. Ica néni sokat olvas, kereszt-
rejtvényt fejt, és két cicája társaságában rende-
zett környezetben tölti mindennapjait. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!
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Jézus így szólt 
hozzá: Adj innom!

Az egyházi vezetők tanítása szerint a kút 
az élet forrását, vagyis a vizet szimbolizál-
ja, amelyből ha iszunk, egy időre olthat-
juk a szomjunkat. A samáliai asszony dél 
tájban ment Jákob kútjához – amikor a 
nagy meleg miatt legtöbbször senki nem 
járt arra – hiszen szégyellte, hogy már 
öt férje volt, és jelenleg is együtt él egy 
férfival. Mivel Jézus zsidó volt, egyéb-
ként sem állhattak volna szóba egymás-
sal, mégis beszélgetésbe elegyedtek. Nem 
azt kell tehát nézni, hogy ki honnan 
származik vagy hogy viselkedik, hiszen 
soha nem tudhatjuk, milyen fájdalma-
kat hordoz. Azért, hogy ne azt keressük, 
ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt, 
Krisztus az élet vizét, vagyis saját magát 
kínálja nekünk is, ahogy az asszonynak. 
Ha pedig ebből a vízből iszunk, soha töb-
bet nem szomjazunk meg, és elnyerjük az 
örök életet.  

Gyarló emberként sokszor félünk a be-
tegségektől, a kiszolgáltatottságtól, a hi-
tünk elvesztésétől, vagy attól, hogy nem 
fogunk megfelelni másoknak. Félelemmel 
viszont nem lehet szeretni, mert a félelem 
és a szeretet egymást kizáró érzések. Aki 
azonban hisz, annak nem kell félnie sem 
Istentől, sem az emberektől. A samáliai 

asszony nemcsak meglepődött, hanem 
félt is Jézustól: valószínűleg nem értette, 
hogy egy idegen miért szól bele az életébe, 
hiszen ő már annyi rosszat megélt. Ahogy 
benne, úgy bennünk is sokszor felmerül a 
kérdés, honnan tudja Isten, mi bánt ben-
nünket? Ő viszont már mindegyikünket 
ismert, mielőtt megszülettünk volna, és 
akkor is velünk van, amikor úgy sírunk, 
hogy azt hisszük, senki sem lát.  A legfon-
tosabb pedig az, hogy minden hibánkkal 
együtt szeret bennünket.

Az ökumenikus imahét célja mindig 
az, hogy a különböző felekezetek tagjai 
közösségben találkozzanak egymással, 
együtt imádkozzanak, ismerkedjenek és 
beszélgessenek, majd egymás előtt te-
gyenek tanúságot hitükről. Jézus és a 
samáliai asszony története azonban ép-
pen a társas magány érzésére világított rá, 
amikor körülvesznek ugyan bennünket 
emberek, mégis egyedül érezzük magun-
kat. Megmutatta viszont azt is, hogy soha 
nem szabad elkeseredni, csak kérni kell 
az Úrtól igaz hittel, amikor pedig nagyon 
egyedül vagyunk lélekben, imádkozzunk, 
mert Isten akkor ölel körül bennünket 
leginkább a szeretetével. 

» Sz. R. Zs.

»Az idei nemzetközi imahét anyagát a Brazil Keresztény 
Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette el, témájául pedig 
Jézus samáliai asszonnyal való találkozását jelölték meg. 

A bibliai igeszakaszról (Jn 4, 1-42.) január 19-e és 25-e között 
elmélkedtek a kerületi templomokat zsúfolásig megtöltő hívők, 
akik között ott volt Szász József alpolgármester, valamint Ács 
Anikó, dr. Környeiné Rátz Katalin és Vincze Ágnes képviselő is. 

Az igehirdetést idén is Gödölle Márton Cinkota-
mátyásföldi plébános, Bíró Botond mátyásföldi és 
Nyikos András árpádföldi református lelkipásztor, 
Vető István cinkotai evangélikus, valamint Eszes Zol-
tán cinkotai baptista lelkész vállalta. Vendéglátóként 
bekapcsolódott az Árpádföldi Szent Anna templom 
gyülekezete Nowacek Máriusz vezetésével, a záró al-
kalmat pedig a rákosszentmihályi katolikus templom-
ban tartották Fekete Gy. Viktor rákosszentmihályi 
evangélikus lelkészi munkatárs szolgálatával. 

Az Alpha kurzus 10+2 (1 nyitó + 1 záró) hétfő estéből és 
egy szombatból álló előadássorozat vacsorával, meghitt 
beszélgetéssel, amely sok érdekes, a kereszténységgel 
kapcsolatos  kérdésről  (Jézus, bűn, megváltás, Biblia, 

ima, hit, Isten vezet, Szentlélek, gonosz) szól.
Várjuk mindazokat, akik 

• szeretnének többet megtudni a keresztény hitről, 
• szívesen meghallgatnak néhány érdekes előadást,
• szeretnének jókat beszélgetni, esetleg vannak olyan kérdéseik a 
  témában, amelyeket még nem mertek, vagy nem volt kinek feltenniük.

Ha mindez felkeltette az érdeklődésed, vagy ismersz valakit, aki szívesen 
csatlakozna, akit szívesen meghívnál, akkor gyertek el együtt

február 16-án (hétfőn) 19.00 órakor. 
Kérjük, jelezd részvételed a mf.sztjozsef.alpha@gmail.com email címen, 

vagy Gödölle Márton atyánál a Mátyásföldi Szent József Plébánián 
(hogy tudjuk, hány főre főzzünk vacsorát). Ha az induló Alphával kapcso-

latos kérdésed lenne, azt is felteheted ugyanitt (06-30/263-8524).
Sok szeretettel vár mindenkit Gödölle Márton és a plébánia Alpha-csapata.

Újabb ingyenes Alpha kurzus indul
a mátyásföldi közösségi házban 

(1165 Budapest, Pilóta u. 27.)

 Dr. Blatniczky László és felesége, dr. Ballér Piroska ezúton szeretne 
köszönetet mondani Szász József alpolgármesternek, Cinkota ön-
kormányzati képviselőjének, akinek közbenjárásával megmentették 
a szomszédjukban lévő hársfát a kivágástól.

Déli Harangszó 
Baráti Kör

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

Március 1-jén, vasárnap 16.00 órakor 
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS 

Horthy Miklós kormányzóvá választásának 95. évfordulóján.
Helyszín: Krisztina Szálloda (Veres Péter út-Fuvallat utca sarok)

A koszorúzás után a szálloda dísztermében történelmi előadást tart a 
Vitézi Rend történetéről vitéz Molnár-Gazsó János, a Rend főkapitánya 

Február 23-án, hétfőn 16.30 órakor 
a POFOSZ helyi szervezetével közösen emlékezünk 
Hunyadi Mátyásra név- és születésnapja alkalmából 

halálának 525. évében.
Helyszín: a Corvin Mátyás Gimnázium előtt álló Mátyás király szobor 

(Mátyás király tér) 

2014-ben a személyi jövedelemadó civil szervezeteknek felajánlható 
1%-ából 100 939 forintot kaptunk tevékenységünket elismerő támogató-
ink gondosságának köszönhetően. Ebből 35 501 forintot használtunk fel 

év végi rendezvényeinkre (Horthy emlékest, a „Nagy Háború”  
100. évfordulója, hagyományos Petőfi est) A fennmaradó 65 438 forintot 

a 2015. első félévi rendezvényeire tartalékoljunk. Ezúttal mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik támogatták egyesületünket, egyúttal 

kérjük azokat, akik elégedettek tevékenységünkkel, hogy idén is nekünk 
ajánlják fel adójuk 1%-át. 

ADÓSZÁMUNK: 18185803 – 1 - 42
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Szomorú pont egy legenda végére 
A Cinkotai Nagyitcze fogadót, melynek még a neve sem 
volt állandó, hol az előbbi módon írták, hol két c-vel a 
tcz helyén, hol külön: Cinkotai Nagy Itcze, többször el-
sirattuk már. Először, amikor sejteni 
kezdtük, hogy a nevezetes legenda 
ellenére Mátyás királynak nem sok 
köze lehetett ehhez a fogadóhoz, hi-
szen az ő királysága idejéből semmi 
nyoma nem maradt annak, hogy itt, 
ezen a helyen fogadó állt volna. Má-
sodszor sirattuk, amikor az ezredfor-
duló táján egy autószalon felépülése 
miatt ledózerolták a Sárgarózsa utca 
és a Veres Péter út sarkán álló épüle-
tet, amiről sokan azt gondolták és hiszik ma is, hogy 
az volt az eredeti épület, ahova a cinkotai, az italt nem 
megvető kántor gyalogolt el egykor naponta. A legen-
dát (szívünk tikos rekeszében szeretve bár) már meg-

cáfoltuk, a bontáskor már több éves tüdőszűrő múltat 
is maga mögött tudó épületről tudjuk, hogy 1912-ben 
épült fel, a még álló, régi fogadó mellé. Az utóbbi, a 

napokkal ezelőtt még álló épület, 
romjaiban is őrzött egy csipetnyit 
régi bájából, a boltíves bejáratá-
val, hosszan elnyújtott (eredetileg 
nádfedeles tetőt sejtető) kocsma-
épületével. Jelen írásban most ezt 
siratjuk, hiszen helyén, betömött 
pincéje felett már talán az új autó-
szalon alapjai készülnek. A régi, ne-
vezetes legendát is kitermelő foga-
dóból nem maradt más, mint a múlt 

század utolsó harmadában Hordóként (egy ideig önálló 
vendéglátó ipari egység volt) is emlegetett hatalmas 
pince, két, emeletes bérház mögé rejtve. Mint Nagyvá-
radon büszke eleink romos vára.

Vegyük sorra tehát szűkre szabott hírlapi kere-
teink között, mit tudunk a Cinkotai Nagy Itcze 
fogadóról? A XVIII. századi (1780-84 között fel-
mért), korabeli viszonylatban pontosnak számító 
katonai térképeken a cinkotai faluszéli kocsma 
(W.h.) és a Rákos (Rákos W.h.) fogadó között 
nem tüntettek fel épületet.  Az első írásos emlí-
tést Cinkota  község 1801-ben datált 
vagyonfelmérésében találjuk: „A pes-
ti útnál két kapura lévő vendég foga-
dó ál négy szobábúl, egy kamarábul, 
egy konyhábul, istálló és pintzébűl, 
az épület fundamentuma tégla, oldal 
falai vályog…”  Itt még név nélkül 
szerepel a fogadó. A Beniczky család 
tulajdonában álló fogadót az 1830-
as évek végén átépítették, ennek bi-
zonyítéka a most lebontott épületből 
kikerülő „CZ 836 BA” és „BA CZ 
839” (Beniczky Ádám cinkotai tég-
lagyárának jelzései) feliratú téglák. 
A minapi bontás tehát a legkorábbi 
fennmaradt állapotát szüntette meg 
a fogadónak. Az első, már a fogadó 
nevét is tartalmazó („a Czinkotai 
nagy iczéhöz cimezett vendégfogadót”) 
irat 1850-ből a vendéglő bérlőjének, 
Lővy Áronnak a szerződése. A ven-
déglőt az 1880-as években kalandos 
körülmények között vette meg Beniczky Gábortól 
Ehmann Viktor. A vásárlás szájhagyományon ala-
puló történetét Lantos Antal így írja le a Cinkota 
története második kötetében: „….mindenképpen 
szerette volna azt Beniczky Gábortól megvásárolni, 
aki viszont mindig nemet mondott. De Ehmann is-
merte Beniczky gyengéit is: a kártyát és a lovakat. 
(…) fondorlatos tervéhez az utóbbiakat használta 
fel. Beniczky híres volt arról, hogy mindig csodála-
tos fogatokkal hajtatott Pestre, és az úton senki nem 
tudta megelőzni. Ehmann a következőt fundálta ki: 
Vett két igen jó lovat és a céljának megfelelő hintót. 
Kileste, hogy Beniczky mikor hajtat Pestre. Készen-

létben várta, és amikor a csárda mellett elhajtatott, 
gyorsan megelőzte. Ezt Beniczky Gábor nem tudta 
elviselni, és megkísérelte Ehmannt megelőzni. Lé-
nyegében egy kocsiverseny alakult ki közöttük, amit 
Ehmann nyert meg. Beniczky azt sem tudta elvisel-
ni, hogy bárkinek különb lovai legyenek, mint neki. 
Ezért vételi ajánlatot tett Ehmannak, aki viszont 

csak azzal a feltétellel adta el a lovakat Beniczkynek, 
ha ő meg eladja neki a csárdát. Az üzlet létrejött, és 
így lett Ehmann Viktoré a Nagyicce vendéglő.”

Ettől az időszaktól kezdve a területet ábrázoló 
térképekre is felkerült a fogadó neve. Ehmann 
Viktor és neje, Bujk Emma neve először foga-
dósként ismert az épület történetében, később 
már bérlőket fogadtak és egy ideig a tulajdonos 
fia, Ehmann Béla is vezette a jól menő, pesti ki-
rándulókat is vonzó vendéglőt. Több bérlőváltás 
után 1912-ben Mayer Benedek vette át a bérle-
ményt, és a régi, 1830-as években felépített ven-
déglő mellé felépíttette az új modern épületet: 

„Tetszetős, csinos külsejű kávéház vendéglő épült a 
lombos kert sarkára és kirakta asztalait tükrös abla-
kai elé. Olyan szakember vette át, aki nem sajnálta 
az áldozatot, hogy a sok évszázados hírű Nagyitcze-
vendéglőt új életre keltse és minden rangú és rendű 
közönségnek kedvelt kiránduló és szórakozó helyévé 
tegye.” – írta 1912-ben a Rákos Vidéke.

Egy ideig még egymás mellett mű-
ködött az új és a régi vendéglőépület. 
Bizonyosság erre a Zagyva József sas-
halmi iskolaigazgató (tehát jó hely-
ismerettel rendelkező ember) által 
1927-ben kiadott Sashalom térkép, 
amin az Ehmann-birodalom trapéz 
alakú területének bal felső sarkán 
állt az új épület, „Ehmann Béla 
Cinkotai nagyitce vendéglő” felirat-
tal, valamint a jobb felső saroktól 
kicsit lejjebb (a most lebontott épü-
let helyén) állt a másik épület, „Régi 
Cinkotai nagyitce” felirattal. Ezt az 
épületet ekkor még félig zárt U-alak-
kal ábrázolták. Az állapotot a har-
mincas évekig rajzolták a térképekre. 
Az ekkor már valószínűleg gazdasági 
épületként szolgáló régi fogadó hát-
só traktusát 1935-ben lebontották. A 
Mátyás-monda kutatója, Bevilaqua 
Borsodi Béla jelen volt a bontásnál, 

egy lábjegyzetében írta le:  „Az 1935-ben lebontott 
régi vendégfogadó 1839 táján épült: e sorok írója a 
bontásnál az alapfal tégláin ezt az évjegyet talál-
ta.” Maradt a hányatott sorsú, a száznyolcvanadik 
évét már nem megélő épületszárny.

A legenda tehát végleg a mesék birodalmába ke-
rült, de az egy évszázadot túlélt neves vendéglő 
tárgyi bizonyítékait is eltörölte a mindent beke-
belező idő. 

A vendéglő történetének hosszabb kifejtését el-
olvashatják a Széman-Varga szerzőpáros Vendég-
látó című helytörténeti könyvecskéjében.

» Széman Richárd

Zagyva József térképrészlete

Az egyetlen eddig megtalált fotográfia 
a régi Czinkotai nagyitce most lebontott épületéről.
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Fazekaskorong, agyag 
és némi kézügyesség
»A XVI. kerületi rendezvényeket látogatva gyakran talál-

kozhatunk egy mosolygós hölggyel, aki egy fazekaskorong 
fölé hajolva, a kíváncsiskodók szeme láttára kelti életre a 

magatehetetlen agyagot. Hattyúnyakú vázát, gömbölyű virág-
cserepet, lapos tálat, vagy éppen adventi gyertyatartót formál 
a sárgásbarna sárból. Ő Apostol Ágnes keramikus iparművész, 
akit eddigi életútjáról és művészetéről kérdeztünk.

– Szüleinek sok száz tanítványa él a kerületben. 
– Igen, akik a Szerb Antal Gimnáziumban tanultak évtizedekkel ezelőtt, 
azok közül nagyon sokan ismerik az Apostol házaspárt. Édesanyám üveg-
csiszolást, édesapám kerámiakészítést tanított a cinkotai intézményben.

– Milyen emlékeket őriz a gyerekkoráról?
– 1957-ben, amikor megszülettem, nagyon szerény körülmények kö-

zött éltünk Óbudán egy téglagyári szolgálati lakásban. Mivel szüleim 
származása nem tetszett az akkori rendszernek, sok jóra nem számíthat-
tunk. Édesapám családjában több évszázadra visszamenően református 
papok és kántortanítók voltak, anyai nagyapám pedig az Eszterházyaknál 
volt tiszttartó, így mindkettőjüket osztályidegennek tekintették. Már a 
továbbtanulással és a munkahelykereséssel is sok problémájuk akadt. Ez 
a kiszolgáltatottság talán még jobban összekovácsolta őket, így amiből 
nem volt hiány, az a szeretet volt.

– Mikor költöztek a XVI. kerületbe?
– Ötödik osztályba mentem, amikor a szüleimnek 

sikerült egy szerény cinkotai parasztházat vásárolni-
uk 1968-ban. Azóta élek a kerületben, igaz, ma 
már Mátyásföldön.      

– A szülői példa nyomán adott volt az iparmű-
vészi pálya.

– Kezdetben egyáltalán nem így gondoltam, mert 
erdész szerettem volna lenni. Osztályfőnököm azon-
ban nem volt hajlandó ajánlását adni ehhez, mond-
ván, egy lány ne legyen erdész. Így a soproni iskolát 
csak másodiknak írhattam be a jelentkezési lapra, az 
első helyre az akkori Iparművészeti Főiskola kerámia 
szaka került volna. Azt azonban édesapám vétózta meg. 
Ezért ötvösnek jelentkeztem a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolába, ahova elsőre fel is vettek. Én azonban 
nem mondtam le a kerámiáról, és a nyári szakmai gyakorlatra nem öt-
vöshöz, hanem mindig egy fazekashoz szegődtem el. Elvégeztem ugyan 
az ötvös szakot, de a fémet nem tudtam igazán megszeretni, így a nyári 
gyakorlatokon és édesapám műhelyében lestem el a kerámiakészítés titkait. 
Először műtárgymásolóként találtam állást, ami nagyon izgalmas munka 
volt, de csak egy gyesen lévő anyukát helyettesítettem két évig. Amikor 
visszajött, újból munkahelyet kellett keresnem. Akkor találkoztam az épü-
letkerámiával. Éppen reprezentációsanyag-készítőt kerestek a Cserépipari 
Trösztnél, ami megint csak nagyon érdekes feladat volt, mert egyedi dara-
bokat kellett alkotnom a sakk-készlettől a használati tárgyakig. Ezt egészen 
a gyermekeim születéséig folytattam. 

– A kicsik érkezése gyakran az anyuka karrierjének végét jelenti.
– Nagyobbik fiam 1983-ban, a kisebbik 1986-ban született, férjem pe-

dig sikerei csúcsán grafikus-karikaturistaként dolgozott. Mindezek valóban 
háttérbe szorítottak engem is, meg a kerámiát is. Házasságunk azonban 11 
év után válságba jutott, és elváltak útjaink, ezután talpra kellett állnom, 
és munkát kellett keresnem. Akkor találkoztam életem másik fontos terü-
letével, a gyermekvédelemmel, a Családok Átmeneti Otthona kézműves 
foglalkozásvezetőt keresett. Jelentkeztem, megtetszett és ottragadtam. Igaz, 
el kellett végeznem hozzá egy speciális gyermekvédelmi tanfolyamot, de 
megérte, mert nagyon fontos tevékenységre találtam.

– Mi a feladata ennél a szervezetnél?
– Ez az intézmény tulajdonképpen, egy krízisszálló. Mindenki fordulhat 

ide segítségért, akinek kiskorú gyermeke van, és családon belüli erőszak, 
elemi csapás, kilakoltatás vagy bármilyen más ok miatt fedél nélkül marad. 
Minden 35 ezer lakosra kellene jutnia egy ilyen intézménynek, de sajnos, 
ettől még nagyon messze vagyunk. Újpalotán és Csömörön van egy-egy 
ilyen otthon, én ezekbe járok kézműves foglalkozásokat tartani. Ötven csa-
lád lakik a két intézményben.

– Ez most a főfoglalkozása?
– Igen, heti ötszöri elfoglaltságot jelent. Nemcsak kerámiát tanítok, ha-

nem még számtalan más kézműves tevékenységet, például gyöngyfűzést, 
papírmasé figurák, vagy újrahasznosítható anyagokból előállítható tárgyak 

készítését is. Hallgatóim pedig nem csak gyerekek, 
hiszen sokszor a szülők is csatlakoznak hozzánk. 

Sokan állami gondozottak voltak, sok köz-
tük a roma, és vannak különböző mérték-
ben fogyatékosok is. Mi pedig előbb-utóbb 
magunkévá tesszük a gyerekek problémáit, 
közel kerülnek hozzánk, és néha nagyon 
nyomasztó együtt élni az ő gondjaikkal. 

Próbálunk pótszülők, pótnagymamák len-
ni, és ez belőlünk is sok energiát kivesz.   
– Mióta foglalkozik velük?
– Nyolc éve, de örülök, hogy rájuk találtam, 

mert azt hiszem, valahol itt tudom továbbadni 
azt a szeretetalapú életszemléletet, amit a szü-

leimtől örököltem. Ez nekem fontos, és missziónak 
tekintem.

– Emellett marad azért ideje a saját művészetére 
is?
– Természetesen, de ma már csak egyedi darabokat 

készítek. A korong elfér a konyhámban, ott szoktam 
formázni, majd a polcokon napokig száradnak a műtár-

gyak. Ilyenkor még kicsit lehet igazítani rajtuk. A kiégetésük 
pedig édesapám cinkotai műhelyében történik.

– Miért szereti a kerámiát?
– Nemcsak a létrehozott műtárgyat, hanem az alkotó folyamatot is 

szeretem. Egy maréknyi agyagból létrehozni valamit, ami szép vagy 
hasznos, netán mindkettő egyszerre, nagyon jó érzés. Továbbá hiszem, 
hogy a korongozás terápiás tevékenység, mert a tenyér aku-presszúrás 
pontjait folyamatosan ingerli. Ez az én saját terápiám is, miközben taní-
tok. Az agyagozás többféle képesség fejlesztésére is alkalmas. Finomítja 
a formaérzéket, a kézügyességet, fegyelemre tanít, sikerélményt ad, és 
levezeti a feszültséget.

– Hol mutatta be idáig a műveit?
–Az ország egész területén voltak kiállításaim. Ötvenig számoltam, aztán 

elvesztettem a fonalat. Néhány művem pedig eljutott Ausztráliába és Kana-
dába is. Legközelebb azonban „hazai pályán”, a cinkotai evangélikus gyüle-
kezeti házban mutatom be legújabb műveimet, ahova mindenkit szeretettel 
várok április 18-án 17.00 órakor.  

» Mészáros Tibor
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Európa-bajnokságon. Ezt követően pedig azzal, hogy 
harmadik helyezett lett a január 31-én, a Vasas vívó-
csarnokában megtartott kadet egyéni női kard orszá-
gos bajnokságon, be is biztosította Eb szereplését, mi 
több, szinte biztossá tette az április eleji taskenti vi-
lágbajnoki indulását is. Decsi István, a KVSE vezető-
edzője azonban kiemelte, hogy a Kertváros felnőtt vi-
lágbajnok kardozója sem pihen, ugyanis Decsi Tamás 
a tőle megszokott módon gyarapítja a világranglista 
pontokat, és legközelebb február 21-én Varsóban egy 
világkupa versenyen lép majd pástra, míg áprilisban 
az első madridi állomással a versenyző számára már 
megkezdődik az olimpiai kvalifikáció is.

» Kellner Gergely

sport

Juniorként a felnőtt 
mezőny legjobbja
»De Paola Viviána, kerületünk ifjú tehetsége nem talált 

legyőzőre január 18-án a zuglói Mini Garros Tenisz 
Klubban, a főváros legjobb teniszezőinek megtartott fe-

dett pályás Budapest Bajnokságon. A sportoló – akit koráb-
ban már bemutattunk olvasóinknak – még mindig csupán 17 
éves, tehát junior korosztályos versenyző, ennek ellenére a 
felnőtt mezőny legjobbjaként nyerte meg a megmérettetést.

PRoGRAMAJÁNLÓ
1165 Budapest, hunyadvár utca 43/B. telefon: 401-3060.

A mátyásföldi teniszező jelenleg 
az Ábris Teniszakadémia sporto-
lója, ahol napi 3-4 órát edz Punyi 
Gábor vezetőedző irányításával, az 
egy éve tartó közös munka során 
pedig sokat fejlődött. A sportoló 
tavaly nyáron már megcsillogtat-
ta tudását, amikor második lett 
egyéniben a Budapest Bajnoksá-
gon, párosban pedig az első helyet 
szerezte meg. Emellett az országos 
bajnokság korosztályos küzdel-
meiben egyéniben egy bronzér-
met, párosban pedig egy ezüstöt 

szerzett. Mindezeken felül első 
kategóriás versenyen is győzött az 
elmúlt évben, méghozzá kétszer, 
valamint egy hazai rendezésű ITF 
nemzetközi megmérettetésen még 
a nyolcaddöntőbe is bejutott. 

Viviána – aki hat éve űzi ezt a 
sportágat – junior versenyzőként 
már a felnőtt női ranglista husza-
dik helyén áll, valamint bekerült a 
junior magyar tenisz válogatottba 
is. A Táncsics Mihály Általános 
Iskola és Gimnázium részleges 
magántanulója profi teniszező sze-

színház
február 22. vasárnap 17:00 
ROSE – A monodrámában Vári Éva 

- Rose életén keresztül - éles rajzú portrét tár elénk a 
20. századról. Jegyár: 2500 Ft

kiáll ítás
február 19. csütörtök és 

február 20. péntek 18:00 
A FOTO ART fotósiskola alap- és pro szintű tan-
folyamok VÉGZŐSEINEK munkáiból nyíló ki-
állítás megtekinthető február 19-e és március 10-e 
között a Napfény Galériában, illetve február 20-a 
és március 16-a között a Harmónia teremben.

családi
február 15. vasárnap 11:00 
A. A. MILNE: MICIMACKÓ

A Bánfalvy stúdió vidám, zenés mesejátéka a Száz-
holdas Pagony lakóinak életéről, 3-8 éves korig 
ajánljuk. Jegyár: 900 Ft, 1200 Ft

J Ö n - J Ö n - J Ö n
február 28. szombat 10:30 
MANÓMOZI – Interaktív diafilmvetítés és kéz-
műves foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat közre-
működésével.
3-7 éves korig ajánljuk. Jegyár: 1200 Ft (1 fel-
nőtt+1 gyerek), családi: 2000 Ft (2 f. + 2 gy.)

február 28. szombat 17:00 
A HÁROM TESTŐR
A Pannon Várszínház pergő ritmusú, táncos, vívóje-
lenetekkel tarkított zenés kalandjátéka minden kor-
osztály számára. Jegyár: 1600 Ft, 2100 Ft
március 1. vasárnap 10:00 
HISTÓRIÁS TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ - 
Kossuth Lajos azt üzente…
Történelmi játszóházunkban ezúttal az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc eseményeit  járjuk 
körül, részt veszünk a ’48-as huszárezred zászlósza-
lagozási ünnepségén. A kreatív foglalkozás keretében 
huszárcsákót, tarsolyt, zászlót, kokárdát készítünk. 
6-12 éves korig ajánljuk. Jegyár: 700 Ft

Kern Bianka a január 18-i mödlingi európai körverse-
nyen mutatott szereplésével – azáltal, hogy egyedüli ma-
gyarként bejutott a döntőbe – hatalmas lépést tett azért, 
hogy válogatottként részt vegyen a február 24-e és már-
cius 5-e között megrendezendő maribori junior és kadet 

retne lenni, és nagy vágya, hogy 
grand slam tornákon üthesse a 
labdát. Persze a továbbtanulásról 
sem mondott le: a Testnevelési 
Egyetem tenisz szakedzői képzé-
sére készül. Tehetségét pedig már 
külföldön is felismerték, így az 
apai ágon olasz származású spor-
tolót bármikor tárt karokkal vár-
nák Itáliába is, ahol egy elit bent-
lakásos teniszakadémia szemelte 
ki magának. Mivel azonban ha-
zánkban is remek edzők dolgoz-
nak, és Viviána is mindenképpen 
magyar színekben szeretne ver-
senyezni, ezért visszautasította a 
hízelgő ajánlatot. A hazai viszony-
latban már az élmezőnybe tartozó 
sportoló jelenlegi célja, hogy meg-
nyerje a február végi korosztályos 
ob-t, jól teljesítsen az azt követő 
felnőtt bajnokságon, illetve nem-
zetközi versenyeken is szerepel-
hessen, ahol végre alkalma lenne 
komolyabb tapasztalatot gyűjteni, 
és bizonyítani tehetségét. 

» Kellner Gergely

Nincs Eb Bianka nélkül
»A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület (KVSE) 

üdvöskéje a tavalyi remek Európa-bajno-
ki szereplését követően – amelynek egy 

bronzérem lett az eredménye – idén újra tagja 
lett az Eb-re utazó korosztályos magyar válo-
gatottnak, sőt már a világbajnoki részvétele is 
elérhető közelségbe került.
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Győzött Bacsáék
Új-Szövetsége
»Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Bacsa 

Péter, a Kertvárosi SE (KSE) elnöke is indult a Ma-
gyar Birkózó Szövetség alelnöki posztjáért, a janu-

ár 30-án a Sportok Házában megtartott tisztújító köz-
gyűlésen pedig meggyőző fölénnyel diadalmaskodott. 
Az új vezetőség Németh Szilárd országgyűlési képvise-
lő, a Csepeli BC vezetőjének elnökletével, és három alel-
nökkel – Komáromi Tiborral, Kovács Istvánnal és Bacsa 
Péterrel – kezdte meg munkáját. 

– Teljes sikert arattunk, hiszen végrehajtottuk 
a várva várt stílus- és generációváltást a veze-
tésben. Az aktívan működő klubok többsége 
minket támogatott, és a 21 tagú elnökség is 
teljesen megújult, hiszen a korábbi testületből 
csupán 6 fő maradt a helyén. Reméljük, hogy 
még idén be fogjuk tudni bizonyítani azt, 
hogy jó döntés született. 

– Alelnökként milyen konkrét feladatokat 
fog ellátni?

– Mint ügyvezető alelnök döntési jogkör-
rel rendelkezem a Szövetség működését és a 
gazdasági ügyeket illetően. Amint a kampá-
nyunkban is kifejtettük, az elnökségben min-
denki számára feladatot és felelősséget jelent a 
megválasztás.

– Az új szerep mennyiben fogja befolyásol-
ni a KSE-ben betöltött pozícióját?

– Ezen még nem gondolkodtam, hiszen a 
KSE-ben folyó munkát is nagyon szeretem, de 
elképzelhető, hogy a kettőt együtt nem tudom 
ellátni.

– Miért szeretett volna változtatni a Ma-
gyar Birkózó Szövetségen?

– Jobbítani szeretnék a birkózáson. Belülről 
láttam a hibákat és úgy gondoltam, hogy én 
ezt jobban is tudnám csinálni. A hazai bíró-
bizottságot kilenc évig vezettem, és komoly 
nemzetközi kapcsolatokat építettem ki a 10 év 
nemzetközi bíráskodás alatt. Egyszóval érzek 
magamban kellő energiát és felkészültséget, 

hogy megálljam a helyem, és a magyar birkó-
zás ügyét segítsem. Az úton sok volt birkózó és 
egyesület is segített, ők bátorítottak arra, hogy 
belevágjak. 

– Melyek a legfontosabb feladatok, ame-
lyek most Önök előtt állnak?

– Az átadás-átvétel lezárása, ezzel párhuza-
mosan pedig az idei és a jövő évi költségvetés 
megtervezése is elsőbbséget élvez. Emellett az 
EMMI kiírt egy 500 milliós létesítmény fel-
újítási és építési pályázatot, amelynek azonban 
már lejárt a határideje. A korábbi vezetőség 
hibájából viszont az egyesületek jelentős része 
még csak nem is tudott erről a lehetőségről. 
Éppen ezért ezt most ismét meghirdettük, és 
kértünk két hét halasztást a minisztériumtól is. 
Amikor ugyanis a kampány során végigjártuk 
az országot, láttuk, hogy számtalan helyen van 
szükség fejlesztésre.

– A létesítmény-felújítás egyébként is egy 
kiemelt pont volt a választási programjuk-
ban.

– Ez így van. Maximálisan ki szeretnénk 
használni azt a lehetőséget, amit a kormány 
biztosít, a célunk pedig az, hogy az ország 
bármelyik birkózótermébe örömmel vihessék 
le a szülők a gyermekeiket, mert ott megfe-
lelő körülmények fogadják őket. A hulló va-
kolatok és beázó tetők időszakának egyszer és 
mindenkorra véget szeretnénk vetni. Továbbá 
kiemelten fontosnak tartjuk azt is, hogy a Szö-

vetség végre mindenki számára megismerhető, 
átlátható, világos és nyílt döntési mechaniz-
musokkal működjön. Azt is el szeretnénk érni, 
hogy a birkózásnak a jelenleginél is nagyobb 
támogatottsága legyen, ezért szeretnénk növel-
ni a szponzorok számát.

– Milyen elvárásai vannak rióval kapcso-
latban?

– Egyszerűek: minél sikeresebben kell sze-
repelni. A jelenlegi csapatból minimum 4-5 
éremesélyes versenyzőnk van, így szerencsés 
esetben akár 3-4 érem is születhet, de ha két 
érmet – köztük egy aranyat is – szereznénk, 
akkor már elégedett lennék. Szerintem kiváló 
sportolók és edzők dolgoznak most Magyar-
országon, nekünk pedig az a feladatunk, hogy 
akár Rióra, akár bármely más versenyre meg-
felelő felkészülési lehetőséget és motivált élet-
pályát teremtsünk számukra.

» Kellner Gergely

A megújult elnökség 
egyhangúan választotta 
meg az intézőbizottság 
tagjának többek között 
Ancsin Lászlót, a ke-
rület jegyzőjét is. Ez a 
szűk testület hoz dön-
téseket két elnökségi 
ülés között.

Március 5., 16 óra  
(Veres Péter út 53.)

Rehorovics Anita restaurátor-festőművészt 
Kanizsa József mutatja be.

Kanizsa József író, költő „Az igazság a múltban van” 
című kötetének bemutatója. 

Közreműködnek: M. Jankó János, Tárkányi Imre, Tálas 
Ernő és Németh Nyiba Sándor. BaBa-mama elsősegély tanfolyam 

a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat oktatójával
tanfolyam ideje: február 21., szombat 9.00-13.00

Helyszín: Erzsébetligeti Színház (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b)
Előzetes bejelentkezés szükséges: határidő február 18. szerda. 

Minimum létszám: 8 fő! A tanfolyam díja: 6000 Ft/fő.
Jelentkezés és további információk: szabo.patricia@kulturliget.hu

február 18., szerda, 10-12.30 
Erzsébetligeti Színház - Harmónia terem 

BaBatáplálás - 
egészségeset, finomat, de hogyan?

Belépő: 300 ft / család, amit a kölcsönözhető babahordozó  
eszközök és könyvek választékának bővítésére fordítunk. 

ligetibabaklub@gmail.com • www.facebook.com/ligetibabaklub

KRÚDY KÖR A SASHALMI KÖNYVTÁRBAN

a nyugdíjasok segítő szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi szak-
orvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni 

a 06-40/200-801 üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Ingatlan

Kiadó a Centenáriumi lakó-
telepen 48 nm-es, IV. emeleti 
lakás 50 E Ft + rezsi/hó, 2 havi 

kaucióval. 405-4123, 30-725-1066

Társasház építésére is alkalmas, 1137 
nm-es telken lévő, azonnal költözhető 
családi ház eladó, XV. ker Rákospalotán 
Régi fóti út közelében. 30,5 M Ft-ért. 
30-231-2667

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

XVI. ker. külön bejáratú lakrész 1 fő 
részére kiadó. 409-1503

Sashalmon családi ház 30,5 M Ft-ért 
eladó. Ingatlanügynökségek kérem ne 
hívjanak! 409-2240

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,6 M 
Ft-ért eladó. 409-2240

Különálló szoba-konyha kiadó. 400-
2845

Vegyes
Eladó: 3 ágú csillár, háromajtós szek-
rény, új harmonika ajtó 50x180-as. 
400-1515 

Vadonat új nyestbunda kucsmával 13 E 
Ft-ért, új, női télikabátok, estélyi ruhák 3 
E Ft-ért eladók. 405-6484, 20-918-7317

Vadonat új Pierre Cardin gyermek ete-
tőszék 7 E Ft, újszerű, Fanke 2 meden-
cés mosogató csapteleppel 10 E Ft-ért 
eladó. 20-918-7317

Eladó: gázpalack 11 kg, 5 E FT, szoba-
kerékpár 4 E Ft, síléc 160 cm-es 1,5 E 
Ft, színes, 55 cm-es TV 5 E Ft. 409-
0411

Mosógépmotor, kasza nyéllel, fém nagy 
mosóteknő, szagelszívó motor, 5 lite-
res fonott üvegballon, zsírosbödön és 
Vodafon 252-es 4 E Ft-ért eladó. 409-
2240

Garázs kiadó egész évre is. 630-7085 

Eladó! Költözés miatt bútor, 
lakásfelszerelési tárgyak edények stb. 
30-463-7916

Eladó! Műhelybe való asztal, szék, olcsó 
risbútor, polcok, létra, permetező stb. 
30-463-7916

Dobfelszerelés eladó. 30-236-8908

Sharp elektromos írógép, lábpedálos 
Singer varrógép olcsón eladó. Szobanö-
vények elvihetők. 409-0117

Eladó használt, 50 cm-es klasszikus 
Thomson színes Tv, Samsung video és 
dvd lejátszó. Együtt 9 E Ft. 20-429-
0204

Körfűrészlapok 180-as sarokköszörűhöz 
22-es betéttel is, és 250-es vidiabetétesek 
eladók. 1,2 E és 2 E Ft-ért eladó. 30-
568-8477

Aranyeső, mályvarózsa tövek, 6 részes 
edénykészlet eladó. 403-1208

2 db fekete és egy sötétbarna pano-
fix bunda eladó. Szűcsné, 400-0948,  
70-557-8716

Szentmihályi uszodába 19 alkalmas bér-
letem eladó kedvező áron. 70-636-9247

Kétszemélyes, lenyitható kanapé ingyen 
elvihető. 20-938-9667

Indesit szárítós mosógép –működő ké-
pes, de dob felfüggesztés hibás- megegye-
zés szerinti áron elvihető. 70-248-7579

Női 37-38 as cipő, szandál, csizma el-
adó. 20-984-3438

Eladó 2 db használt textilbőr huzatú 
szék. 1,5 E Ft-ért. 70-203-2615

Működőképes Lucznik 414-es varrógép 
eladó. 20-984-3438

Eladó! Olcsó használt kisbútorok, kerti 
szerszámok, permetező, műhelybe pol-
cok, asztalok stb. 30-463-7916

Eladó! 2000-ben beüzemelt MCC 
Smart személyautó 560 E Ft-ért.  
30-463-7916

Eladó! 2 m széles, 1,4 m magas, 5 üveg-
lapos polc, tálaló szekrény, étkező asztal 
6 székkel. 30-463-7916

2 tonnás emelő gépkocsihoz eladó. 70-
217-1817

Eladó Pioneer lemezjátszó, Orion video 
lejátszó, szovavicikli, férfi XXL-dzseki, 
Pioneer magnó fülhallgatóval. 70-217-1817

Régi bakelit lemezek és régi könyvek ke-
mény kötéssel eladók. 70-277-8937

Hengerköszörű és esztergagépekhez 
szerszámok eladók. 400-1101

Rusztikus tölgyfa ülőgarnitúra ( 3 db-
os), kárpitozott ülőgarnitúra (3 db-os) 2 
személyes, szembe ülős tanuló íróasztal 
eladó. 407-2312

Hagyományos Singer varrógép és 200 l-es 
horganylemez hordó eladó. 407-2312

Garanciás, hibátlan HUAWEI ASC 
Y300 okostelefon 15 E Ft-ért eladó. 70-
248-7579

»Fekete zászló leng a Szerb Antal Gimnázium homlok-
zatán, ugyanis életének 92. évében örökre eltávozott 
Vajda Imre, a cinkotai oktatási intézmény egykori 

nagy tiszteletnek örvendő matematika tanára, akit a Koz-
ma utcai Új Köztemetőben helyeztek végső nyugalomra. 

Vajda Imre azok közé a kiemelkedő peda-
gógusegyéniségek közé tartozott, akiknek 
nevéhez idővel hozzátapad a legendás jel-
ző. A budapesti Lónyai utcai Református 
Főgimnázium elvégzése után a Nagykőrösi 
és Dunamelléki Református Tanítóképző-
ben folytatta tanulmányait, ahol 1942-ben 
szerzett tanítói oklevelet. Ezután elvégezte 
a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium egyéves 
továbbképzőjét majd helyettes és ideiglenes 
tanítóként működött a főváros több kerüle-
tének iskoláiban. Szeretett volna tovább ta-
nulni, így beiratkozott a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem (mai nevén ELTE – a szerk.) 

Természettudományi Karának matematika-fizika tanári szakára. Az egye-
temet a XlV. kerületi Telepes utcai Általános Iskola napköziotthon-vezetői 
munkakörének ellátása mellett végezte el. Tanári oklevelét 1954-ben vette át.

Frissdiplomás pedagógusként a Katonai Akadémia Polgári Tanszékén 
matematika előadóként kezdett dolgozni, ahonnan a Közoktatás Kiváló 
Dolgozója cím birtokosaként távozott 1956 nyarán, szeptembertől pedig 
a cinkotai gimnázium matematika tanáraként folytatta pályafutását, és on-
nan is vonult nyugdíjba 1983-ban. A tanítás mellett 1967-től 1983-ig a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet felkérésére öt budapesti kerület gimnáziumai-
nak volt matematika szakfelügyelője.  

Vajda tanár úrnak tartalmas nyugdíjas éveket is tartogatott a sors. Régi 
tanítványai – akiknek még a nevére is emlékezett – sokszor látták bala-
tonszárszói nyaralója körzetében fiatalokat megszégyenítő ügyességgel vi-
torlázni. Személyében több generáció példaképe távozott örökre. Emlékét 
családján kívül számtalan tanítványa, kollégája és ismerőse őrzi kegyelettel. 

» Mészáros Tibor

Szeretett Kertvárosunkban sok minden fejlődik, de bizonyára van-
nak olyan zugok is, amelyeket csak kevesen ismernek. Mivel minden 
árpádföldinek, cinkotainak, mátyásföldinek, sashalminak és rákos-
szentmihályinak is más a szép, a XVI. kerületet viszont mindannyi-
an ugyanúgy szeretjük, ezért fotópályázatot hirdetünk. Arra kérjük 
olvasóinkat, hogy küldjék el nekünk kedvenc kertvárosi fényképü-
ket a hozzá tartozó rövid történettel és a készítő nevével együtt a 
foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre, mi pedig megjelentetjük. A 
fotón szerepelhet életkép, közterület, vagy bármi más, a lényeg az, 
hogy lakóhelyünkön készüljön. Jelige: "Ezerarcú Kertváros"

Fotópályázat

Ezerarcú Kertváros
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duGuLáSELHáríTáS FAL-
BonTáS néLKÜL. VíZ-GáZ-
FŰTéSSZErELéS. 402-4330, 
20-491-5089

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

Kiemelt áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porceálánokat, 
bronztárgyakat, könyveket, bizsu-
kat, érméket, hanglemezeket, ezüst 
nemüt, teljes hagyatékot kiürítés-
sel. Díjtalan kiszállás, becsléssel. 
20-265-6769 Berkes Andrea

Kiemelkedő kvalitású magyar 
és külföldi festmények véte-
le és eladása. 30-949-2900,  
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

FLEXA félmagas, galéria ággyá ala-
kítható 90 x 200 as ágy első és hátsó 
leesésgátlókkal 39 E Ft-ért eladó. 70-
248-7579

Újszerű 90 x 200 as bambusz memó-
ria matrac 39 E Ft, 228 x 157 x 57- es 
ágyazható, textilbőr ülőgarnitúra 60 E 
Ft-ért eladó. 70-248-7579. 

34-es görkori (lila-fekete) fej, könyök, 
térdvédővel 2,8 E Ft-ért eladó. Új ping-
pong asztal háló 1,3 E Ft-ért, angol 
nyelvű mesekönyvek olcsón eladók. 30-
525-6851

Fajtiszta németjuhász 8 hetes kan ku-
tyák eladók. 30-414-5980
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Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, 
rándulások kezelésére hatékony 
módszer a CSONTKOVÁ-
CSOLÁS. Gerincterápia, masz-
százs, nyirokmasszás, talpref-
lexológia. 70-347-5077. Akár 
otthonában is.

Redőnyök, reluxák, szúnyog-
hálók, napellenzők és műanyag 
nyílászárók szerelése, javítása.  
XVI. ker Rózsa utca 37. 409-
2229, 30-209-5987, 20-523-
3801

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

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

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

duGuLáSELHáríTáS. FAL-
BonTáS néLKÜLI, SZAKSZE-
rŰ, GéPI TISZTíTáS. FáBIán 
ISTVán 20-317-0843

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a 
nemzetközi és hazai nyelvvizs-
gáig. Érettségi felkészítés profi 
nyelvtanárnál, nagy gyakorlattal. 
20-596-4600, 405-2950

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vízkőtelenítése, 
javítása, cseréje. 30-296-5590, 
260-7090

Gázkészülék javítás! Konvektor, 
cirko, vízmelegítő karbantartása, 
javítása korrekt áron. Hegedűs 
István, 70-500-7326

Kisvendéglő konyhai takarító –
mosogatót keres hétvégére, kerü-
leti lakost. 70-577-6636

NÉMET nyelvotatás minden 
szinten, érettségire, nyelvvizsgára 
felkészítés, hétvégén is szaktanár-
nőnél. 407-2047, 20-368-7284

Angol nyelvoktatás bármilyen 
szinten – gazdasági szaknyelv 
is – főiskolai nyelvtanárnál. Több 
évtizedes tapasztalat. 30-496-
8991

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! ZÁRNYITÁS, ZÁR-
SZERELÉS, RÁCSOK, KAPUK, 
KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE. 
EGYÉB LAKATOSMUNKÁK. 
30-299-1211
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