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»Szabó Tamás pol-
gármesteri kabi-
netvezető és Víg 

András, a kerület pol-
gári védelmi felada-
tokat ellátó referense 
másodszor részesült 
elismerésben az elmúlt 
években végzett ki-
emelkedő munkájáért. 
Az oklevelet a Polgári 
Védelem Világnapja 
alkalmából a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság díszter-
mében megtartott ün-
nepségen vették át a 
kitüntetettek március 
2-án. A kertvárosi pol-
gárok nevében ezúton 
mondunk köszönetet a 
munkájukért.

Tisztelt 
XVI. kerületi polgárok!

Az Önkormányzat szeretne 
köszönetet mondani a 

Kertváros lakóinak azért, hogy 
befizetett adóikkal támogatták 

a kerület fejlődését.

A polgárok a közeljövőben postai 
úton fogják megkapni a 2015-re vo-
natkozó helyi adók és a gépjármű-
adó befizetésére szolgáló felhívást. 
Az Adó Ügyosztály ezúton tájékoz-
tatja Önöket arról, hogy az értesítők 
postai kézbesítése előreláthatólag 
három hetet vesz igénybe.
Kérjük, hogy adóbefizetéseiket az 
értesítő levél kézhez vételétől szá-
mított 15 napon belül, lehetőleg  
március 31-ig szíveskedjenek tel-
jesíteni.
Aki a megadott határidőig nem 
kapja meg az értesítőt és a csekket, 
az a hivatalban veheti át azokat.

Köszönet a helytállásért
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Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta: a Képvise-
lő-testület által elfogadott települési támoga-
tásokról szóló rendeletbe valamennyi, korábbi 
szabályozás szerinti ellátást beépítették (az el-
igazodásban alábbi táblázatunk nyújt segítséget). 
A rendelet értelmében a rászorulók települési 
támogatás keretében ezentúl is igényelhetnek 
olyan rendszeresen folyósított ellátásokat, mint 
a lakhatási támogatás, a fűtési támogatás, az 
ápolási támogatás, valamint a súlyosan fogya-
tékosok és tartósan betegek támogatása. Várat-
lanul felmerülő élethelyzet esetén ugyanakkor 
rendkívüli települési támogatást is lehet kérni, 
illetve ez gyógyszertámogatásként, elmaradt 
rezsiköltségek megfizetéséhez, temetési támo-
gatásként, ikerszülési támogatásként, táborozá-
si hozzájárulásként és nagycsaládban élő fiatal 
felnőttek számára tankönyv-támogatásként is 
nyújtható. 

Az alpolgármester kiemelte: a változásnak 
köszönhetően mindenki személyre szabott tá-
mogatásban részesülhet. Fontos cél emellett 
az egyéni élethelyzethez igazodó, méltányos 
segítségnyújtás megvalósítása, amelynek érde-
kében a Szociális Iroda munkatársai gyakrab-
ban végeznek helyszíni környezettanulmányt a 
kérelmezők életkörülményeinek megismerése 
érdekében. 

Dr. Csomor Ervin felhívta a figyelmet arra is, 
hogy az új szabályozás szerint a támogatások is-
mételt megállapításának feltételeként a kérelme-
zőnek előírhatják az általa lakott ingatlan, an-
nak udvara és a ház előtti járda tisztán tartását, 
az ingatlan állagának és rendeletetésszerű hasz-
nálhatóságának fenntartását. Az egyéni élethely-
zetet mérlegelve, az idős vagy beteg kérelmező 
esetén természetesen ebben az Önkormányzat 
is tud segítséget nyújtani.  Előírható továbbá a 
Családsegítő Szolgálattal való együttműködés, 
ahol a rászorulók személyre szabott segítséget 
(életvezetési és munkahelykeresési tanácsadás) 
kaphatnak problémáik megoldásában.  

Jó hír, hogy a téli fűtési támogatást beépítették 
a rendeletbe, így ezentúl a Képviselő-testületnek 

Személyre szabott 
segítségnyújtás
»Ahogy arról előző számunkban már írtunk, a Képviselő-

testület február 18-i ülésén megalkotta a szociális és 
gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rende-

letet. Ezt a szociális törvény módosítása tette szükségessé, 
ugyanis az abban szabályozott támogatási formák közül a lakásfenntartá-
si támogatást, az adósságkezelési szolgáltatást, a méltányossági ápolási 
díjat és a méltányossági közgyógyellátást hatályon kívül helyezték. Ezzel 
együtt a törvény felhatalmazta az önkormányzatokat, hogy rendeletben 
szabályozzák a települési támogatás keretében nyújtható ellátásokat, il-
letve azok feltételrendszerét. A részletekről dr. Csomor Ervin szociális 
ügyekért is felelős alpolgármesterrel és Erdősné dr. Kocsis Helga Humán 
ügyosztályvezetővel beszélgettünk. 

2015. február 28-Ig hatályos 
önkormányzatI rendeletekben 

szabályozott ellátások

2015. márcIus 1-től hatályos 
önkormányzatI rendelet szerIntI 

támogatások

településI támogatás
lakásfenntartási támogatás lakhatási támogatás: lakhatással kapcsolatos rendsze-

res kiadások viseléséhez
fűtési támogatás fűtési támogatás: nyugdíjasok és nagycsaládosok fűté-

si költségeihez való hozzájárulásként  
méltányossági ápolási díj ápolási támogatás: 18. életévét betöltött tartósan be-

teg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére 

súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek 
kiemelt támogatása 

súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek támogatása 

rendkíVülI településI támogatás
önkormányzati segély a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntar-
tási gondokkal küzdő személyek támogatása  

adósságcsökkentési támogatás a rezsiköltségek megfizetésében önhibájukon kívül el-
maradásban lévők támogatása 

méltányossági közgyógyellátás gyógyszertámogatás 
tűzifa támogatás tűzifa formájában nyújtható támogatás 
temetés költségeihez való hozzájárulásként 
önkormányzati segély 

temetési támogatás: a temetés költségeihez nyújtható 
támogatás 

ikerszülési támogatás ikerszülési támogatás 
táborozási hozzájárulás táborozási hozzájárulás  
nagycsaládosok tankönyv-támogatása nagycsaládosok tankönyv-támogatása 
köztemetés köztemetés

nem kell minden évben döntenie erről, hanem a 
rendeletben meghatározott időszakban automa-
tikusan lehet a kérelmeket benyújtani. 

Az Önkormányzat évek óta törekszik arra, 
hogy a lehetőségekhez mérten természetben 
nyújtson támogatást. Ennek megfelelően a to-
vábbiakban is a közüzemi szolgáltatónak utal-
ják a fűtési támogatás és a lakhatási támogatás 
összegét, sőt a rendelet új szabályai szerint Er-
zsébet utalvány formájában is tudnak segíteni a 
rászorulókon.

Erdősné dr. Kocsis Helga el-
mondta: az új támogatásokat a 
korábbiakkal azonos rendszer 
szerint lehet igényelni, a meg-
szüntetett ellátásról szóló határo-
zatot, illetve az új támogatási for-
máról szóló igénylőlapot pedig 
már postázták az ügyfeleknek.  

Fontos megemlíteni ugyanak-
kor, hogy a tűzifával kapcsolatos, 
illetve a rezsiköltség megfizetésé-

nek elmaradása miatti támogatási igényeket a 
továbbiakban is a Családsegítő Szolgálat közre-
működésével kell benyújtani.

Lényeges az is, hogy a támogatást igénylő 
nyomtatványok megváltoztak, ezért az ügyosz-
tályvezető mindenkit arra kér, a régieket már ne 
használják. Az új nyomtatványok beszerezhetők 
a Szociális Irodán, vagy letölthetők a hivatal 
honlapjáról (www.budapest16.hu).  

Mivel az új törvényi szabályozás értelmében 
az aktív korúak ellátása (amelynek részleteiről 
következő számunkban írunk bővebben) március 
1-jétől átkerült a járási hivatalhoz, ezért az ügy-
iratokat is átadták, erről pedig 60 napon belül a 
járási hivatal értesíti az ügyfeleket.

Az Önkormányzat által nyújtott támoga-
tásokkal kapcsolatban további információt a 
szocialisiroda@bp16.hu e-mail címen, vagy a 
4011-432-es és a 4011 682-es telefonszámon 
kaphatnak az érdeklődők.

» Szigethy Margit
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– Hogyan épül fel és milyen feladatokat lát 
el az Intézményi Iroda?

– Müller Kinga irodavezető irányítása alatt 
dolgozik az egészségügyi, a szociális és gyer-
mekvédelmi feladatokat ellátó, illetve az óvo-
dákkal foglalkozó intézményi referens. Fő 
feladatuk, hogy az Önkormányzat fenntartá-
sában működő intézmények szakmai munká-
ját segítsék és felügyeljék. Az Intézményi Iroda 
folyamatos munkakapcsolatban áll a többi kö-
zött a Területi Szociális Szolgálattal, a Napra-
forgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 
Szolgálattal, a XVI. Kerületi Kertvárosi Egész-
ségügyi Szolgálattal, valamint az önkormány-
zati fenntartású bölcsődékkel és óvodákkal. 
Emellett a Kerületgazda Szolgáltató Szerve-
zettel együttműködve koordinálja a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ szakmai 
irányítása alá tartozó iskolák működtetését. 
Ugyancsak a kerületgazdák-
kal együttműködve gon-
doskodik arról is, hogy az 
Ovigyümölcs program ke-
retében a kicsik minden nap 
ehessenek friss gyümölcsöt 
és bizonyos napokon zöld-
séget is. Az Iroda feladata még a szociális és 
gyermekvédelmi intézményekben alkalmazott 
személyi térítési díj csökkentésével kapcsolatos 
kérelmek elbírálásának előkészítése, illetve az 
óvodaköteles korú apróságok nyilvántartása és 
az óvodai jelentkezések koordinálása. Mind-
ezeken felül olyan pályázatokkal is foglalkoz-
nak a kollégák, mint a kertvárosi tehetséges 
tanulók támogatása vagy az egyházak műkö-
dési támogatása, sőt, olyan események szerve-
zésében is részt vesznek, mint az Egészségügyi 
és Szociális Munka napja, a Kertvárosi Peda-
gógiai Napok, a Pedagógusnap vagy a XVI. 
kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ren-
dezvényei.  

– Hasonlóan kiterjedt feladatkörrel ren-
delkezik a Szociális Iroda is?

– A Szociális Iroda fő feladata a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások megállapí-
tásával és folyósításával kapcsolatos teendők 
ellátása, az ügyfelek fogadása, valamint a kör-

nyezettanulmányok elvégzése. Március 1-jétől 
a szociális támogatások rendszere átalakult, 
ezért a Képviselő-testület megalkotta a tele-
pülési támogatásokról szóló rendeletet. A Szo-
ciális Iroda vezetője, Huszka Andrea és mun-
katársai feladatkörébe tartozó ügyeket ezért 
a jövőben úgy osztjuk szét, hogy lehetőség 
szerint egy-egy család valamennyi kérelme egy 
ügyintézőhöz kerüljön. A hatékony, egyénre 
szabott segítségnyújtás érdekében pedig a kol-
légák ezentúl nagy hangsúlyt helyeznek arra, 
hogy helyszíni környezettanulmány során is 
meggyőződjenek a kérelmezők életkörülmé-
nyeiről.

– A Szociális Iroda munkatársai szervezik 
a kerületi szépkorúak köszöntését is.

– Igen, hiszen a kormány a 90. életévüket 
betöltött polgároknak ötévente egy, a minisz-
terelnök által aláírt emléklappal és jubileumi 

juttatással kedveskedik hosszú életük munkája 
elismeréseként. A szépkorúakat pedig Kovács 
Péter polgármester személyesen is felköszönti 
egy ajándékcsomaggal, hölgyek esetében pedig 
virággal együtt.

– A különböző feladatok ellenére meny-
nyire jellemző a közös munka a két iroda 
között?

– Az Intézményi és a Szociális Iroda tevé-
kenysége számos ponton összekapcsolódik. A 
hozzánk forduló ügyfeleket ugyanis csak úgy 
tudjuk hatékonyan segíteni, ha a két iroda 
munkatársai jól ismerik egymás tevékenysé-
gét, a kérelmezőknek nyújtható támogatások 
és szolgáltatások körét, mindez pedig leg-
többször közös munkát kíván meg. Emellett a 
Humán Ügyosztály minden feladatát befolyá-
solják az aktuális jogszabályok, ezért az összes 
kolléga számára fontos azok naprakész ismere-
te és a folyamatos szakmai megújulás. 

» VAN

Kedves 
      Olvasó!

Egy levert szabadságharc, egy vesz-
tes forradalom és egy nép, amely 
megbűnhődte már a múltat s jöven-
dőt. Vajon génjeinkben hordozzuk a 
búskomorságot? Vajon hős elődeink 
azért fogtak fegyvert, mert már un-
ták az állandó siránkozást? Petőfi 
és társai minden bizonnyal megelé-
gelték, hogy „Szolgaságunk idejé-
ben Minden ember csak beszélt, Mi 
valánk a legelsők, kik Tenni mertünk 
a honért! Mi emeltük föl először A 
cselekvés zászlaját, Mi riasztók föl 
zajunkkal Nagy álmából a hazát.” A 
nemzet most nem alszik, inkább dü-
hös és belül keresi az ellenséget. Az 
emberek lehangoltak, és azt hiszik, 
ha másnak jó, nekik rosszabb lesz. 
Március idusa és a márciusi ifjak 
példája jó ok a változtatásra: „És ha 
újra tenni kell majd, Akkor újra ott 
leszünk, (…) Abban lelünk mi jutal-
mat, Megnyugoszunk mi azon: Bár-
kié is a dicsőség, A hazáé a haszon!”

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.mediaworks.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

»az ügyeket a jövőben úgy osztjuk szét, hogy 
lehetőség szerint egy-egy család valamennyi 
kérelme egy ügyintézőhöz kerüljön.

Havashalom utca 43.

Humán 
Ügyosztály

»A Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítését bemutató cikksorozatunk 
harmadik részében Erdősné dr. Kocsis 

Helga, a Humán Ügyosztály vezetője fog-
lalja össze, mivel foglalkozik az ide tartozó 
Intézményi és Szociális Iroda. 
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Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

dr. Csomor Ervin

„KERTVÁROSBAN EGÉSZSÉGESEN”
ÁpRIlIS 18., SZOmBAT 10 ÉS 16 óRA KöZöTT

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és a XVI. Kerület Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálata 

VÉRADÁSSAL egybekötött EGÉSZSÉGNAPOT szervez.
Helyszín: SZAKRENdElő ÉS GyERmEKORVOSI 

RENdElő (1163 Budapest, Jókai Mór u. 3.)

– mióta dolgozik az 
önkormányzatban?
– 1987-ben kezdtem 
el az Önkormányzat-
ban – korábbi nevén 
a Tanácsnál – dolgozni 
mint szociális ügyinté-
ző. Hamar megismertem 
a hivatali munka minden 
részletét, de mivel 18 évesen én 
voltam a legfiatalabb, ezért sokszor 
én főztem a kávét, és a postát is nekem kel-
lett vinni. Most is van még néhány kolléga 
a hivatalban, akikkel akkor és most is együtt 
dolgozunk. 1993-ban ugyan elcsábítottak a 
kőbányai önkormányzathoz igazgatási cso-
portvezetőnek, de 1998-ban visszatértem, és 
akkor először választottak meg a Kertváros 
alpolgármesterének. 2002 és 2006 között az 
üzleti szférában dolgoztam egy magáncégnél, 
ahol jogi tanácsadással foglalkoztam, majd 
2006 óta ismét alpolgármesterként tevékeny-
kedem a kerületben. 

– mi okozza a legnagyobb nehézséget?
– A legnehezebb mindig a személyi kérdé-

sekben állást foglalni. Bár csak egy döntés, 
vagy szavazás kérdése, viszont a következ-
mények – még ha nagy szavaknak is tűnnek 
– emberi sorsokat és életutakat határoznak 
meg. Érzem az ezzel járó felelősség súlyát.

– milyen területekkel foglalkozik?
– Az egészségügyi, szociális, valamint az 

önkormányzati hatáskörbe tartozó oktatá-
si terület feladataival foglalkozom, emel-
lett hozzám tartoznak az intézményhálózat 
fenntartásának és a kerületi bérlakásoknak 
az ügyei. 2014 októbere óta mindez kibő-

vült az önkormányzati vagyonhasznosítással 
is, úgyhogy nem unatkozom.

– mi volt a legnagyobb szakmai si-
kere?

– Az egyik legnagyobb 
sikernek a Lemhényi 

Dezső Általános Is-
kola újjászervezését 
tekintem, amely 
korábban nagyon 
nehéz helyzetben 
volt, mert kevés 
diák járt oda. 
Az igazgatónővel 
azonban kitalál-
tunk egy olyan 

struktúrát, amely 
tartalmazta a többi 

között a kétnyelvű 
képzést is. Az intézmény 

azóta megújult, sikeresen 
működik, az első angol-magyar 

képzésben résztvevő tanulók pedig már 
felső tagozatosok. Voltak ugyan ellendrukke-
rek is, de végül sikerült a nehézségeken felül-
kerekedni. 

– miért lett politikus?
– 1998-ban indultam először a választáso-

kon, mert kihívásnak éreztem. Azt szoktam 
mondani, hogy a Belső Veres Péter út 2. és 
210. között minden páros számú ház hozzám 
tartozik, vagyis Új-Mátyásföld és Sashalom egy 
részének is én vagyok az egyéni képviselője. 
Büszke vagyok arra, hogy immár ötödszörre 

választottak meg, ami talán annak is köszön-
hető, hogy sokan ismernek a környéken édes-
apámmal együtt, mivel hatéves koromban köl-
töztünk Mátyásföldre. Fontosnak tartom, hogy 
a lakóknak segítsek, ezért mindenki fordulhat 
hozzám a problémájával, emellett szívesen be-
szélgetek idős emberekkel, mert a bölcsességük 
és az élettapasztalatuk lenyűgöz. Az ő ötletei-
ket megvalósítva indítottuk el és működtetjük 
a Nyugdíjasok Segítő és Szállító Szolgálatát, 
amely sokuknak segít a mindennapokban. Saj-
nos, Magyarországon manapság – bizonyos 
esetekben nem alaptalanul – nagyon rossz a 
politikusok megítélése. Mi itt, a kerületben 
azonban megpróbáltunk új politikai kultúrát 
teremteni azzal, hogy amit a választások előtt 
megígérünk, azt igyekszünk megvalósítani, és 
ezt számon is lehet kérni.

– milyen célokat tűzött ki a következő idő-
szakra?

– A mostani ciklus hosszabb, így több időnk 
lesz a terveink megvalósítására, amelyek közül 
én az egészségügy fejlesztését tartom a legfon-
tosabbnak, ezen belül is azt, hogy a várakozási 
idő csökkenjen a Szakrendelőben. Sajnos, a 
magyar lakosság egészségügyi állapota rossz, 
nagyon kevesen vesznek részt szűrővizsgálato-
kon, ráadásul a fizetések sem versenyképesek, 
ezért orvoshiány is van. Helyi szinten pedig az 
is problémát jelent, hogy a Szakrendelő lassan 
területileg sem lesz elegendő a megnövekedett 
betegforgalom miatt, így bővítésre lesz szük-
ség. Emellett szeretném elérni, hogy az óvo-
dáink és az iskoláink szebbek, otthonosabbak 

legyenek.
– mivel foglalkozik a szabadidejében?
– Mivel hatéves koromig Kiskörén éltünk, 

később pedig a nyári szüneteket is ott töltöt-
tem a nagyszülőknél, ezért nagyon szeretek 
horgászni, bár sajnos, ritkán van rá lehető-
ségem. Most már viszont nagyobbak a gyer-
mekeim, így őket is tudom magammal vinni. 
Sajnos, gyakran beszippant az internet vilá-
ga, de nagyon szeretek olvasni, mostanában 
épp a rendszerváltás előtti titkosszolgálatok, 
valamint az állambiztonsági szervek műkö-
désében mélyedtem el. 

» VAN

»Hatéves kora 
óta a kerületben 

él. A Szerb Antal Gimná-
ziumban érettségizett, majd 

államigazgatási és jogi diplomát 
is szerzett. 29 évesen csak hosszas 

rábeszélés után vállalta el az alpolgár-
mesteri tisztséget, azóta viszont már 
negyedszerre tölti be ezt a pozíciót. 

Hobbija a horgászat és a hírvadászat, 
de nagyon szereti a történelmi témájú 

könyveket is. Tréfásan azt szokta 
mondani, hogy időnként már az Őrs 

vezér téren is honvágya van, így 
el sem tudja képzelni, hogy 

ne a XVI. kerületben 
éljen.

3 éVes a Naplás TaVI TaNösVéNy
ÜNNepeljeN VelÜNk márcIus 28-áN!

pROGRAmOK: 10.00 órától 3D vadászíjász verseny, 
túrák szakemberek és mezőőrök kíséretében.

A rendezvényközpont a gátőrháznál lesz, a túrák igény szerint 
indulnak. Jelentkezni Oláh Csabánál, a Rákosmenti 

Mezei Őrszolgálat vezetőjénél lehet a helyszínen.
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Egy nő szépsége nem a ruhákban, ami-
ket hord, nem az alakjában vagy a fri-
zurájában rejlik. A nő szépségét a sze-
mében találod, mert a szem bejárat a 
szívhez, ahol a szeretet lakozik.

Audrey Hepburn

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Bu-
dapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

32/2012. (XI. 26.) rendelet 14. § alapján
PÁLyÁZATOT HIRDET

a 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt 
lévő Szobabérlők Házában megüresedett 

21 m2-es, komfortos lakóegységre, 
amelynek bérleti díja 6510 forint/hó + 

17 050 forint/hó szolgáltatási díj. A kaució 
mértéke 3300 forint/m2 azaz 69 300 forint.

Benyújtási határidő: március 31. 14.00 óra.
A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodáján vehetők át.
Elbírálási határidő: május 31.

Az eredményről minden pályázó írásban kap 
értesítést a lezárást követő 60 napon belül.

Ingyenes tavaszi nyesedékgyűjtő akció
ezúton értesítjük a kertvárosi polgárokat, hogy az önkormányzat a 
nagysikerű őszi lombgyűjtési akció mintájára a kertekben tavasszal 

keletkező zöld javakat is összegyűjti. 
Az akció időtartama: március 1-30. 

kérjük, hogy az összekötözött, 
egy méternél nem 

hosszabb nyesedéket 
és gallyakat az ingatlanjuk elé 

hétfőnként 
(március 16., 23., 30.)

helyezzék ki, hogy a  kerületgazda 
szolgáltató szervezet munkatársai 

elszállíthassák azokat. 
bővebb információt a 

403-2928-as telefonszámon 
kaphatnak az érdeklődők.

»Szatmáry Kristóf, a kerület 
országgyűlési képviselője a 

nőnap alkalmából ellátogatott a 
Veres Péter és a János utcai nyug-
díjas klubba, ahol a hölgyeket 
egy-egy szál virággal lepte meg. A 
honatya szerint a férfiak többsége 
csak egy bizonyos kor után kezdi 
értékelni a nőket, de többségük 
rájön arra, hogy az év összes nap-
ján köszönetet kell nekik mondani 
a munkájukért és a szeretetükért. 
Mindehhez a Képviselő-testület 
tagjai közül dr. Csomor Ervin és 
Szász József alpolgármester, va-
lamint Antalóczy Csaba is csatla-
kozott, Kecskeméti Zsuzsi pedig 
versben mondta el, milyen a töké-
letes feleség, majd a Meseautón a 
csodák világába repítette a hall-
gatóságot.

Köszöntjük a hölgyeket
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Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák el-
sőbbséget élveznek:
– a kerület lakosságának egészségmegőrzése, a szabadidő hasznos el-
töltése érdekében szervezett rendszeres sportolási lehetőség biztosítá-
sa (nyitott sportpálya esténkénti, szombatonkénti nyitva tartása, családi 
sportnapok, bajnokságok szervezése, rendezése),  
– rendszeres természetjáró túrák szervezése, különös tekintettel a kerületi la-
kosok számára, a kerületi újságokban előre meghirdetett ún. „nyílt” túrákra,
– óvodák közötti sportvetélkedők szervezése, rendezése,
– kerékpártúrák szervezése.
pályázhatnak: a XVI. kerületi önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek, sportegyesületek, alapítványok és egyéb civil szervezetek.
Civil szervezet, egyesület és alapítvány abban az esetben pályázhat, ha
– Budapest Főváros XVI. kerületi székhellyel rendelkezik, ennek igazo-
lására érvényes (60 napnál nem régebbi) Fővárosi Bíróság által kiadott 
kivonatot mellékel,
– legalább 2014. január 1. óta működik,
– előző évi tevékenységéről, főleg programjairól rövid tájékoztatást mellékel.
pályázati keretek:
– A XVI. Kerületi Önkormányzat intézményei - óvodák, egyéb kerületi 
intézmények - részére 1 000 000 forint,
– A XVI. kerületi sportegyesületek és civil szervezetek, alapítványok, 
részére 1 500 000 forint.
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott szakmai tevékenység 
megvalósítására használható fel. 
A XVI. kerület Önkormányzatának sportfeladatairól és a sporttevékeny-
ség támogatásáról szóló 30/2005. (X. 18.) rendelete értelmében a prog-
ram megvalósításához szükséges teljes költség 20%-ával mint önrész-
szel a pályázónak rendelkeznie kell. 
Egy pályázó egy témakörben egy pályázatot nyújthat be.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázati pénzből egészben vagy rész-
ben támogatott programjának meghívójában és minden egyéb adatköz-
lőjén (plakát, újsághirdetés stb.) feltünteti, hogy a program a Budapest 
Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat támogatásával valósul meg.

A pályázAtok beAdási hAtárideje: március 27.
Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, amely a felhívás közzétételé-
nek napjától szerezhető be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján, illetve a Polgármesteri Kabinetben ügyfélfogadási időben, valamint 
letölthető az Önkormányzat www.budapest16.hu honlapjáról. A pályá-
zatok leadhatók a Polgármesteri Kabineten (111. szoba), a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), 
illetve feladhatók postán. 
Érvénytelen a kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött, illet-
ve a határidő után érkező pályázat.
Nem részesülnek támogatásban azok a civil szervezetek, egyesüle-
tek, amelyek a 2014. évi támogatással nem a támogatási szerződés-
ben foglaltaknak megfelelően számoltak el.

Felvilágosítás kérhető a 401-1527-es telefonszámon, 
valamint elektronikus úton a najo@bp16.hu e-mail címen.

budApest Főváros Xvi. kerületi ÖnkormányzAt képviselő-
testületének kulturális és sport bizottságA A kerület 

2015. évi sporttevékenységének támogAtásárA pályázAtot ír ki. 

Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák el-
sőbbséget élveznek:
– hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, 
kiállítás szervezése,
– történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások,
– közművelődési, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, 
fesztiválok, találkozók, kiállítások és egyéb programok, rendezvények 
szervezése, rendezése,
– a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos programok 
szervezése, rendezése,
– környezeti nevelést szolgáló programok.
pályázhatnak: a XVI. kerületi fenntartású intézmények, valamint 
egyesületek, civil szervezetek, alapítványok.
Civil szervezet, egyesület és alapítvány abban az esetben pályázhat, ha
– Budapest Főváros XVI. kerületi székhellyel rendelkezik, melynek iga-
zolására érvényes (60 napnál nem régebbi) Fővárosi Bírósági kivonatot 
másolatban mellékel,
– legalább 2014. január 1-je óta működik,
– előző évi közművelődési tevékenységéről, kiemelten megvalósult 
programjairól rövid tájékoztatást mellékel.
A rendelkezésre álló pályázati forrás összege: 
– XVI. kerületi fenntartású intézmények pályázati kerete: 1 300 000 forint,
– XVI. kerületi civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázati ke-
rete: 6 000 000 forint.
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megvaló-
sítására használható fel. 
A pályázat elbírálásakor önrész vállalása előnyt jelent. Egy pályázó egy 
témakörben egy pályázatot nyújthat be.
Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, amely a felhívás közzété-
telének napjától szerezhető be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján, illetve a Polgármesteri Kabinet 111. szobájában ügyfélfoga-
dási időben, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.
budapest16.hu). A pályázatok a Polgármesteri Kabineten és az Ügyfél-
szolgálati Irodán adhatók le, illetve feladhatók postán (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.).

A pályázAtok benyújtási hAtárideje: március 27.
Érvénytelen a kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött, illet-
ve a határidő után érkező pályázat.
A benyújtott pályázatokat a Kulturális és Sport Bizottság bírálja el.
Nem részesülnek támogatásban azok a civil szervezetek, egyesüle-
tek, amelyek a 2014. évi támogatással nem a támogatási szerződés-
ben foglaltaknak megfelelően számoltak el.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázati pénzből egészben vagy rész-
ben támogatott programjának meghívójában és minden egyéb adatközlő-
jén (plakát, újsághirdetés, honlap stb.) feltünteti, hogy a program a Bu-
dapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat támogatásával valósul meg.
Felvilágosítás kérhető a 401-1527-es és a 401-1401-es telefonszámon, 

valamint elektronikus úton a kincses@bp16.hu e-mail címen.

budApest Főváros Xvi. kerületi ÖnkormányzAt képviselő-
testületének kulturális és sport bizottságA A kerületben 

2015. évben megvAlósuló, A kerület kÖzművelődéséhez 
kApcsolódó progrAmok támogAtásárA pályázAtot ír ki. 

aktuáLIs

Az Országgyűlés 2014. december 16-án el-
fogadta a 2014. évi Cll. törvényt az üzletek 
nyitva tartásáról. A törvény értelmében a 
200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletek bi-
zonyos kivételekkel vasárnaponként nem le-
hetnek nyitva. A városszéli, nagy alapterületű 
áruházak csak nyitva tartásuk esetén vonza-
nak akkora forgalmat, amelyet közösségi 

közlekedéssel szükséges kiszolgálni. A BKK 
áruházakat kiszolgáló járatainak közlekedési 
rendjében ezért 2015. március 15-től módo-
sítások válnak szükségessé.
A módosítások a XVl. kerület lakosságát 
az alábbiakban érintik:
A 92-es buszok vasárnap nem érintik az Auc-
han Liget megállóhelyet. A hétköznap reggel, 

valamint vasárnap egész nap az Auchan Liget 
megállóhely érintése nélkül közlekedő buszo-
kat 92A viszonylatjelzéssel közlekedtetjük.
Azokon vasárnapokon, amelyeken a törvény 
lehetőséget biztosít az üzleteknek a nyitva 
tartásra, a BKK az áruházakkal való megál-
lapodás függvényében továbbra is biztosítja a 
közösségi közlekedéssel való kiszolgálást.

a budapestI közlekedésI központ közleménye
további információk a www.bkk.hu honlapon 

a társadalmi egyeztetés menüpontban találhatók. 
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– milyen volt a gyerekkora?
– Somogy megyében születtem, de mivel édesapám 
sokáig volt hadifogságban, ezért csak hatéves ko-
romban láttam először. Addig anyám és nagyanyám 
nevelt, mindentől féltettek, és csak akkor voltak 
nyugodtak, ha a négy fal közt voltam, így már öt-
éves koromtól kezdve sokat olvastam. Apám és az 
államhatalom pufajkás végrehajtói finoman fogal-
mazva sem voltak barátok, ezért amikor elérkezett 
a továbbtanulás ideje, azt tanácsolta, hogy ne gim-
náziumba menjek, mert utána úgysem vesznek fel 
egyetemre. 1959-ben tehát szomorúan keresgéltem 
az iskolák jegyzékében, és próbáltam olyan intéz-
ményt találni, ahova talán ilyen családi háttérrel is 
eséllyel jelentkezhettem. Így akadtam a Soproni Er-
dészeti Technikumra. Oda annak ellenére felvettek, 
hogy sokszoros volt a túljelentkezés. Le is érettségiz-
tem, de semmi közöm nem volt az erdészethez, ezért 
egy merész elhatározással jelentkeztem az ELTE böl-
csészkarára. Mindnyájunk nem kis meglepetésére 
oda is elsőre felvettek, igaz, előfelvételisként, ami azt 
jelentette, hogy csak egy évvel később kezdhettem 
volna meg tanulmányaimat. Akkor azonban már 
vérszemet kaptam, és egy barátom tanácsára meg-
fellebbeztem a döntést, aminek helyt is adtak. Így 
végeztem el évveszteség nélkül a magyar-filozófia 
szakot és lettem tanár.

– Akkor az újságírás még nem szerepelt a tervei 
között?

– Nagyon érdekeltek az 1968-as párizsi diákláza-
dások eseményei, a közélet történései, de újságírás-
ra még nem gondoltam. Viszont friss diplomával a 
zsebemben állást kellett találnom. Az egyetem mi-
att már budapesti lakos voltam, és három egymást 
követő évben, három helyen, 
három szülési szabadságon 
lévő pedagógus helyett ma-
gyart tanítottam. Amikor 
azonban visszajöttek, men-
nem kellett, és nyáron nem 
kaptam fizetést, pedig közben 
megnősültem, ezért nagyon 
kellett volna valamilyen biz-
tos jövedelem.  Kapóra jött, 
hogy a tévében akkor hirdet-
ték meg a Riporter kerestetik 
című válogató műsort, amely-
be beneveztem, de a második 
fordulóban kiestem.

– Hogyan lett mégis rádiós?
– Nem az én ötletem volt. A verseny után nem 

sokkal felhívott egy régi ismerősöm, Bölcs István a 
Magyar Rádiótól, hogy akarok-e náluk dolgozni. 
Természetesen igent mondtam, de minden rádi-
ós és újságírói képzettség nélkül vágtam bele ebbe 
a munkába. A Krónika szerkesztőségébe kerültem, 
és 30 évre ott is ragadtam. Végigjártam a ranglétra 
minden fokát: voltam gyakornok, riporter, városhá-
zi tudósító, egy ideig a kultúra eseményei tartoztak 
hozzám, majd rovatvezető-helyettes lettem, végül 
pedig főmunkatárs. Amikor megalakult a Gondo-
lat–jel című műsor szerkesztősége, alapítóként veze-
tő szerkesztője lettem, és nyugdíjba vonulásomig ott 
dolgoztam.

– önt azonban a tévéből is ismerhettük.
– Nem sokkal azután, hogy a Rádióhoz szerződ-

tem, megkerestek a tévétől is, mert valaki emlékezett 
rám a Riporter kerestetikből. Számtalan műsorban 
dolgoztam, de mindig csak külsősként tevékeny-

Tanárból 
hírgyáros

»Az Erzsébetligeti Színházban vagy a Sas-
halmi Piacon sétálva egy, a televízióból 
ismert arccal is találkozhatunk. A többi 

között a Stúdió, a Hírháttér, a Napzárta vagy 
A szólás szabadsága című műsor vezetője, dr. 
Győrffy Miklós Táncsics Mihály-díjas újság-
író ugyanis a Kertvárosban él. Talán kevesen 
tudják, hogy 30 éven keresztül a Magyar Rá-
dió főmunkatársa is volt, ezért kifaggattuk a 
„hírgyár” szép és árnyoldalairól. 

kedtem, a fő munkahelyem a Rádió maradt. Ma 
aprópénznek tűnne a tévés fizetésem, de az akkori 
viszonyok között nagyon jónak számított, és többet 
kerestem vele, mint főállású rádiósként. 

– Hirtelen tűnt el a képernyőről és a rádióból is. 
Ennek mi volt az oka?

– 2002-ben valahogy meguntam az egészet. Ele-
gem lett a politikából és a közéletből, nyugalomra 
vágytam. Valami olyasmi vett erőt rajtam, mint 
amikor krémesből túleszi magát az ember, és rá sem 

tud már nézni. Ennek 
ellenére rá tudtak ven-
ni, hogy nyugdíjasként 
még két évig vezessem A 
szólás szabadsága című 
műsort.

– Hogyan élte meg a 
rendszerváltást?

– Sem magánember-
ként, sem a médiumok 
munkásaként nem tud-
tam és nem is akartam 
leplezni a Kádár-rend-

szer elmúlása felett érzett határtalan örömömet. A 
változás azonban nem egyik napról a másikra történt 
ezekben az intézményekben. Már az 1970-es évek 
végén felerősödött azoknak a hangja, akik érezték, 
hogy ez a rendszer nem tart örökké. Persze, azok 
akkor még csak afféle folyosói hőzöngések voltak 
gyakorlati célok nélkül, de annak kifejezése, hogy 
tudjuk, hazugság az egész. 

– önről tudták, hogy milyen nézeteket vall?
– Természetesen tudtuk egymásról, ki kicsoda, és 

az is természetes, hogy voltak, akik ugyanezt hiva-
tásszerűen tudták rólunk. A rádió és a tévé hemzse-
gett a besúgóktól. Ma már név szerint is tudjuk, kik 
voltak ők. Sajnos, vannak köztük olyanok is, akiket 
akkor jó kollégának, szinte barátomnak gondoltam. 
De ezzel már nem foglalkozom. Persze, az érezhető 
volt, hogy egyes szerkesztőségekbe az azonos politi-
kai ízlésűek tömörültek. Ugyanakkor voltak olyan 
vezetők is, akik mellénk álltak a hatalommal szem-
ben. Ilyen volt például Hárs István, a Magyar Rádió 

akkori elnöke, akinek volt egy-két kellemetlen perce 
miattam. Egy idő után vigyázott, hogy olyan felada-
tokat bízzon rám, amelyek kapcsán nem tudok oda-
mondogatni a hatalomnak. 1980-ban azonban így 
is bekövetkezett a baj. A párt egyik akkori alvezére 
eljött Hárs Istvánhoz, és azt mondta, nem tartható 
sokáig, hogy a Rádióban ellenforradalmi hangok 
hallhatók. Az elnök még akkor sem az elbocsátá-
somra gondolt, hanem két évre eltávolított a műsor-
készítéstől úgy, hogy beiskolázott egy posztgraduális 
szociológus-képzésre. Addig nem kellett dolgoznom, 
megkaptam a fizetésem, és nyert vele két olyan évet, 
amikor nem kellett magyarázkodnia az én mondata-
im miatt. Azt gondolta, hogy mire visszatérek, talán 
a viszonyok is megváltoznak. Az én tapasztalatom 
szerint tehát a Rádiónál épp a legmagasabb pozíció-
jú emberek voltak toleránsak. Akik pedig nem ilyen 
szemlélettel éltek, azokat igyekszem elfelejteni, mert 
ők is voltak jónéhányan. 

– Azért adásban mégsem lehetett nyíltan kriti-
zálni a rendszert. 

– Nemcsak az a fontos, mit mond az ember, ha-
nem az is, mit nem hajlandó soha kiejteni a száján. 
Én az utóbbi szavakból készítettem magamnak egy 
listát, amelyeket tőlem soha nem hallhatott senki 
adásban. Ha például az akkori szóhasználat szerint 
ellenforradalmat kellett volna mondanom, 56-os 
eseményeket, október 23-át, a sajnálatos történé-
seket mondtam, de ellenforradalmat soha. Mindez 
stílust ad az embernek. Meg is lepett, amikor Illyés 
Gyula, egy vele készített interjút követő beszélgetés 
alkalmával azt mondta, feltűnt neki és a barátainak, 
hogy én másképp beszélek, mint ahogy az a rádió-
soktól megszokott. 

– Hogyan él most kertvárosi lakosként?
– Miután a feleségem két éve elhunyt, Zuglóból 

átköltöztem a XVI. kerületbe, ahol a fiamékkal la-
kom együtt. Van egy lányom is, neki azonban még 
nincs gyermeke. A fiamnak viszont van három is, 
és őket kísérem tánc- és egyéb különórákra. Azért 
persze nem csak nagypapa vagyok, hiszen a Kodolá-
nyi János Főiskolán a Kommunikáció- és Médiatu-
dományi Tanszéket vezettem egészen a közelmúltig, 
amit azért kellett befejeznem, mert betöltöttem a 
70. életévemet. Ennek ellenére tanítani továbbra is 
fogok. Rengeteget olvasok, és írok egy könyvet is, de 
erről még nem szeretnék többet elárulni.

» Mészáros Tibor

kertVárosI arckéPek

»nemcsak az a fontos, mit mond az 
ember, hanem az is, mit nem hajlandó 
soha kiejteni a száján.



8  ❘  » a XVI. kerÜLetI önkormányzat LaPJakuLtúra

Szörnyella egy tengerész fiúval, Mickey egér 
Minnivel, Cleopátra pedig az ő fáraójával érke-
zett, de nem volt hiány 
angyalból és ördögből, 
méhecskéből és pillan-
góból, cowboyból és vi-
kingharcosból sem, sőt, 
még a félelmetes King 
Kong is megjelent. Az 
ötletes és színpompás 
maskarákba öltözött 
résztvevők arcára Szép Bence stand up-os hu-
morista varázsolt mosolyt, majd Szűcs Viktor, 
vagyis DJ Wicksilver, a retropartik országosan 
ismert nagymestere keverte a zenét. 

Szlaukó Gábort, az ÖFE vezetőjét már eddig 
is hagyományteremtő kezdeményezéseiről is-

merhettük, ez pedig ezután sem lesz másként. 
Elmondása szerint most a mindig rohanó 30 
és 50 év közötti generáció tagjainak szerettek 
volna lehetőséget biztosítani egy felhőtlen bu-
lizásra. A Retro farsang pedig minden bizony-
nyal Gyenei Gyöngyvér és Kovács Árpád szá-
mára lesz a legemlékezetesebb, hiszen ők még 
a születésnapjukat is ezen a napon ünnepelték. 

Az est része volt a tombolahúzás és a nagy iz-
galommal várt jelmezverseny eredményhirde-
tése is, amelynek női győztesei az apácaruhát 
viselő Varga Becker Mónika és a műtőslány, 
Sör Marianna lettek. A köztük kialakult holt-
verseny miatt azonban osztozniuk kellett a 
nyertesnek járó epertortán. A férfi győztes 
szerencsésebb volt, a szőke bombázónak öltö-

zött Hetyei Andrásnak ugyanis 
senkivel nem kellett osztoznia 
a csokitortán. Nagy sikert 
aratott a meglepetésként fel-
szolgált cinkotai farsangi fánk 
is, amit Gróf Rózsika néni és 
segítői sütöttek a vendégek 
legnagyobb örömére. 

» Piros Cecil

A kérdésre dr. Jeszenszkyné Gallai Gab-
riella köszöntője után Mészáros Tibor 
fotográfus, a XVI. Kerületi Újság mun-
katársának segítségével kaphattak választ 
az aulában összegyűlt érdeklődő diákok. 
Bach szerint „Az orgona egy könnyű 
hangszer: a megfelelő billentyűt a meg-
felelő időben kell lenyomni.” Talán ilyen 
lehet a fotózás is, bár nem árt, ha valakinek te-
hetsége is van hozzá. Dátán Attila már gyerek-
korában is azt figyelte, édesapja hogyan veszi 
kezébe a fényképezőgépet, hogy megragadja 
a számára érdekes pillanatokat. Hamarosan 
kapott egy masinát, amivel már saját fotókat 
is készíthetett, amelyeket édesapja segítségé-
vel kezdetben még sötétkamrában hívott elő. 
Fényképezni sohasem tanult, ennek ellenére az 
iskolában elsajátítható képszerkesztés minden 
feltételének megfelelnek a művei. 

Egy ideje már nemcsak a családtagjai, hanem 
a tanítványai is tudják, hogy Dátán Attilával 
kirándulni csak úgy érdemes, ha türelemmel 
megvárják, amíg ő lemarad, lefényképezi, amit 
mások észre sem vettek, majd beéri társait. Azt 

pedig, hogy a fotózás még közösségi tevékeny-
ség is lehet, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a kiállítás berendezésénél szinte az iskola 
összes munkatársa segített, és ugyanilyen sze-
retettel adta elő műsorát Veszprémi Attila és 
Fröhlich Emese is. 

Olvasóinknak azt tanácsoljuk, hogy siessenek 
az Ida utcai intézménybe, és gyönyörködjenek 
a Dátán Attila-féle csodákban, hiszen ebben 
a változékony, kora tavaszi időben mi más 
is tölthetné fel jobban a lelkünket, mint egy 
olyan művész alkotásai, akinek ugyan volt már 
kiállítása az Erzsébetligeti Színházban és a Ká-
rolyi István Galériában is, de legjobban mégis-
csak tanítványai között érzi magát. 

» Sz. R. Zs.

Mi is az a 
"dátánizmus"?

»Amikor a Móra Ferenc Általános 
Iskolából kapunk meghívót, biz-
tosak lehetünk benne, hogy egy 

különleges esemény közepébe csöp-
penünk. Számtalan fotókiállításon vet-
tünk már részt, de Dátán Attila rajz- 
és földrajztanár munkáit látva mégis 
elállt a lélegzetünk. A képek ugyanis 
minden utólagos technikai igazítás 
igénybevétele nélkül készültek, a ter-
mészetben ellesett ritka pillanatokat 
pedig sokszor festményszerűen ábrá-
zolják. Ha viszont valakinek még ez 
sem nyújtana elég esztétikai élményt, 
az alkotások címének elolvasása után 
mindenképpen kíváncsivá válik arra, 
mi is az a "dátánizmus"?

Dátán Attila, Mészáros Tibor és 
dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella

»Kissé megké-
sett, ám annál 

sikeresebb farsan-
gi bált rendezett 
az Öt Falu Egye-
sület (ÖFE) és 
az Erzsébetligeti 
Színház február 
27-én.



2015. március 11. «   ❘   9

lettek, van köztük zeneiskolai igazgatóhelyettes, gordonkatanár, és a 
bergeni szimfonikus zenekar szólamvezető bőgőse is az én tanítványom 
volt. A Harmónia Csellóegyüttes tagjai pedig szakmai fórumokon, fesz-
tiválokon, versenyeken is szép eredményeket érnek el. Ezeket a sikere-
ket viszont nem érhettem volna el a szolfézstanár kollégáim áldozatos 
munkája nélkül. 

– Kikből áll a málna Zenekar? 
– Többszöri tagcsere után most Vikol Kálmán 

népzenész kollégám a frontember, aki szám-
talan hangszert szólaltat meg interaktív 

koncertjeinken. Pálmai Zoltán szinteti-
zátoron játszik és vokálozik, a lányom, 
Tomhauser Petra énekel, én pedig 
csellózom, ha kell, szintetizátoron ze-
nélek és a furulyát is megszólaltatom. 
Vannak viszont olyan fellépéseink is, 
ahol Vályi Viktória és Balogh László 
is csatlakozik hozzánk.
– Van olyan, amikor nem foglalko-

zik zenével? 
– Nyáron a családdal leköltözünk a Ba-

latonhoz, ahol nincs tévé, számítógép, 
zongora és cselló, így csak egymásra, a pi-
henésre és az olvasásra koncentrálunk. De 
ha eszembe jut egy dallam, akkor azonnal 
lekottázom, nehogy elfelejtsem. Számomra 
ugyanis a zene egy örömforrás. Annál pedig 
nincs felemelőbb érzés, amikor a gyerekek-
nek szerzünk örömet a zenével. 

– mindig gyerekeknek zenélt? 
– Szolfézstanárként kezdtem, később már 

gordonkát is tanítottam, és ezzel párhuza-
mosan közel tíz évig zenekarokban (Máv, 
Matáv Szimfonikus Zenekar, Rock Szín-

ház, Bárka Színház) is dolgoztam. Nagyon szerettem azt az időszakot, 
mert bejártam Európát, sőt még Marokkóba is eljutottam, de nem sok-
kal a gyermekeim születése után abbahagytam a turnézást, mert több 
időt szerettem volna velük tölteni. A tanítást viszont tovább folytattam, 
a lányom és a fiam pedig nagyon sok időt töltött velem a zeneiskolában. 
Talán ennek is köszönhető, hogy Petra énekes és tolmács szeretne lenni, 
Bence pedig orvosnak készül, de emellett szaxofonozik és dobolni is 
tanult, így ő is fellépett már a Málna Zenekarral. 

» Sz. R. Zs.

mesterségem címere

Dallamok 
szárnyán

– Egy veszprémi orvoscsaládból származom, a felmenőim pedig hegedül-
tek és zongoráztak. A nagymamám még 90 évesen is minden nap gyako-
rolt, a reggeleket Chopin keringőivel kezdte. A gordonkát fogorvosként 
tevékenykedő édesanyám választotta számomra – bár én is hamar bele-
szerettem a hangjába –, majd zenei tanulmányaimat azzal segítette, hogy 
zongorán kísért. Édesapám kórusvezető és énektanár, dédapám pedig 
Gaál Sándor zeneiskolai igazgató, zeneszerző, királydíjas karnagy volt. 

– mikor döntötte el, hogy zenész lesz? 
– A nővérem példáját követve felvételiztem a Bartók Béla Konzerva-

tóriumba 14 éves koromban. Én kollégiumban, ő pedig albérletben 
lakott, így nagyon hiányzott a családi fészek, de a zene, a különféle ka-
maraegyüttesekben való szereplés, a koncertek és a nagyszerű tanáraim 
átsegítettek a nehezebb időszakokon. Később a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola budapesti gordonka tagozatán szereztem diplomát. 

– Kiktől tanult a legtöbbet? 
– Ugrin Gábor, az Ifjú Zenebarátok Kórusának alapító karnagya volt a 

szolfézstanárom. Szigorúságának, következetességének sokat köszönhe-
tek. Dukai Barnabás zeneszerző-tanárnak pedig végtelenül hálás vagyok 
azért, hogy gond nélkül tudok improvizálni akár zongorán is, emellett 
pedig a zeneszerzésre is sokszor ösztönzött. 

– mi az a hangszerelem? 
– Ezt az elnevezést a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 

XVI. kerületi szervezete vezetője, Berecz Ilona találta ki. Neki 
és Székely Hajnalka országos elnöknek is nagyon sokat köszön-
hetek. A születésnapi koncertem – ahol Komáromy Adél Fília 
elnevezésű kórusa, a Harmónia Csellóegyüttes, a Málna Zene-
kar és az Octopus együttes 
is zenélt a közönségnek – a 
harmadik állomása volt egy 
olyan előadássorozatnak, 
amit ők szerveztek. 

– mit jelent az ön szá-
mára a zene? 

– Az én fejemben min-
dig dallamok cikáznak, 
amelyekből később gye-
rekdal vagy másfajta darab 
lesz. Az alkotói korszakom 
egyébként akkor kezdő-
dött, amikor a gyermekeim 
megszülettek, és folyama-
tosan inspiráltak. Amikor 
elindítottam a Babamuzsi-
ka zenei utánpótlás-nevelő 
foglalkozásaimat – ami fővárosi szinten is újdonságnak számított 16 
évvel ezelőtt –, rajtuk teszteltem a zenés mondókáimat és dalaimat. 
A kezdeményezésemet egyébként Varga György, a Zeneiskola egykori 
igazgatója is teljes mértékben támogatta. Később sok gyerek választotta 
a csellót azon apróságok közül, akik annak idején részt vettek szüleikkel 
a foglalkozásokon, de a korábbi tanítványaim is rendszeresen visszatér-
nek karon ülő gyermekeikkel. 

– Vannak olyan növendékei, akikre büszke? 
– Igen, többen is vannak. Sokan választották a zenei pályát, tanárok 

»Tomhauser Noémi, a kerületi Rácz Aladár Zeneis-
kola gordonkatanára, a Harmónia Csellóegyüttes 
vezetője, a kerületi Babamuzsika megteremtője és 

a Málna Zenekar alapítója 50. születésnapját ünnepel-
te február 28-án. Habár egy hölgynek nem illik firtatni 
a korát, nála ez nem jelent gondot, hiszen a csellómű-
vész semmit sem változott az elmúlt 29 évben, mióta a 
kerületben lakik. Hogy mi a titka? Erre talán egy szó 
van: hangszerelem.

»Számomra 
ugyanis a zene 

egy örömforrás. Annál 
pedig nincs felemelőbb ér-
zés, amikor a gyerekeknek 
szerzünk örömet a zenével. 
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Az Önkormányzat és a Politikai Foglyok Országos Szövetségének 
XVI. kerületi szervezete idén is közösen emlékezett a kommuniz-
mus áldozataira február 25-én. A kertvárosiak egy csoportja ellá-
togatott a Kozma utcai temetőbe, ahol koszorúkat helyeztek 
el és gyertyákat gyújtottak, Baranyi László színművész pedig el-
szavalta Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán című versét. 

A Tóth Ilonka téren Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani fiatalok felelőssége a még 
köztünk élő hősöktől való tanulás, és azok emlékének ápolása, akik 
már nem lehetnek velünk. Ilyen a mártír medika is, akinek szülőházát 
az Önkormányzat támogatásával és az árpádföldiek összefogásának 
segítségével felújítják, az ott kialakítandó történelmi emlékközpontot 
pedig jövőre, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján fogják átadni, 
ezzel is kiállva azért, hogy a kommunista diktatúra rémtettei soha 
többet ne ismétlődhessenek meg. 

Baranyi László az 
Erzsébetligeti 
Sz ínházban 
elmesélte, hogy 
1956-ban a New 
york palotában 
tartózkodott a 
forradalmi esemé-
nyek során, ahol 

a lövöldözések alatt légnyomást kapott. 
Tóth Ilonára a medika 14 éves korában 
írt, Ébresztő című versével emlékezett.

Vitéz lovag Palla László, a POFOSZ kerületi elnöke, a 
Kertváros díszpolgára – aki maga is részt vett az 1956-os 
eseményekben – a XX. századi magyarországi kommu-
nista diktatúrákról beszélt. A szónok azt emelte ki, hogy 
a kommunisták erőszakos és önkényes eszközökkel vették 
át a hatalmat az elszigetelt országban 1919-ben, 1945-
ben és 1956-ban is. Az idegen katonai megszállás miatt 
az emberek élet-halál harcot vívtak, sokakat kivégeztek, 
börtönbe vetettek vagy kényszermunkára hurcoltak és 
megbélyegeztek. A most élőknek tehát azért kell dolgoz-
niuk, hogy a kommunista eszmék ne nyerhessenek újra 
teret, hiszen azoknál nincs kártékonyabb.

Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési képviselője parlamenti elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen, ezért az 
emléknappal kapcsolatos gondolatait Szatmáry László önkormányzati képviselő olvasta fel. A honatya szerint 
Kovács Bélának, a Független Kisgazdapárt főtitkárának 1947. február 25-i letartóztatása, és a Szovjetunióban 
letöltendő, huszonöt évnyi kényszermunkára ítélése annak szimbóluma volt, hogy az egész nemzet számára 
elveszett a szabadság. A zsarnokság ugyanis mindenkitől elvett valamit: a betakarított termést, a képességhez 
méltó állást, a továbbtanulás lehetőségét, és sokaktól az életet is.  A kommunizmus áldozata lett tehát az egész 
ország, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy ezeket a történeteket gyermekeinkkel is megismertessük.

A kommunizmus 
áldozAtAinAk 
emléknApjA

A megemlékezésen 
a Tomhauser Noé-
mi vezette Harmó-
nia Csellóegyüttes 
és a Kovász Egye-
sület irodalmi cso-
portjának műsorát 
is meghallgathatták 
a jelenlévők.
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Tóth Ilona pere szimbolikus volt azok szempontjából, 
akik gyászolták a levert forradalmat, és a kádári megtorlás, 
vagyis a hatalom szempontjából is. Az első nagy nyilvános 
koncepciós per volt, amelyre a külföldi sajtó képviselőit 
is meghívták. Mivel a frissen kinevezett bábkormánynak 
semmilyen legitimitása nem volt – hiszen sem a párt, sem 
a nép támogatását nem élvezte – így olyan példát kellett 
statuálni, amely végleg elvette a kedvét minden ellene lá-
zadónak. Ezért kellett behívni a szovjet tankokat, és ezért dördült annyi sortűz. Tóth Ilona és 
társai perével pedig be lehetett bizonyítani azt, hogy az akkori szóhasználattal ellenforradalom-
nak bélyegzett események brutálisak és kegyetlenek voltak, amit a társadalom „legalsóbb söp-
redéke” követett el. Nem a vádlottak személye számított, hanem az, hogy példát statuáljanak.

Kiss Réka elmondta: a forradalom leverése után, 1956 november közepén elkezdődött egy 
fegyvertelen, politikai ellenállás, amelynek a kórházak és a munkásszállások voltak a központjai, 
ahol észrevétlenül lehetett gyülekezni. A politikai rendőrség beépült ezek közé, és november 
16-án letartóztatták Angyal Istvánt, az ellenállók vezetőjét. Ezután a központ a Péterfy Sándor 
utcából áttevődött a Domonkos utcai kórházba, amelynek vezetését akkor az utolsó éves gya-
korló orvos, Tóth Ilona látta el. Az intézményben Obersovszky Gyula és Gáli József szerkesztette 
az Élünk című folyóiratot, az ellenállás legfőbb orgánumát. 

Az iratanyagok alapján november 19-én oda vitték be Kollár Istvánt, akinek a zsebében talál-
tak egy ávós egyenruhás képet saját magáról. A vád szerint a fiatal medika hivatásával visszaélve, 
Gyöngyösi Miklóssal és Gönczi Ferenccel – két köztörvényes bűnözővel – különös kegyetlen-
séggel meggyilkolta az ávóst úgy, hogy a félholtra vert férfinek először levegőt és benzint fecs-
kendezett a vénájába, majd éterrel megpróbálta túlaltatni, végül pedig a biztonság kedvéért még 
szíven is szúrta egy bicskával. Ezután elföldelték a Domonkos utcában, és miközben Tóth Ilona 
ezt a brutalitást végezte, még segített a forradalmi kiadvány szerkesztésében is.

Kiss Réka felhívta a figyel-
met a tényekre: a holttestet 
senki nem látta, csak a róla 
készült fotó és ruha alapján 
azonosították, a hulla szer-
vezetében semmilyen idegen 
anyag nem volt, a lefolyóból 
előkerült bicskán nem talál-

tak vérnyomot, ráadásul két ingen keresztül képtelenség lett volna olyan mélyre szúrni vele, 
hogy az áldozat meghaljon. Vagyis az biztos, hogy Tóth Ilona és kivégzett társai nem öltek. 

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke az újabb kutatási eredményekkel kapcsolatban el-
mondta: a Baross téri felkelőcsoport tagja volt Pap István, akinek 1966-ban zajlott a pere. Azzal 
vádolták, hogy 1956-ban lelőtt egy embert. A zárkaügynök és a vádlott vallomásai is megma-
radtak, ezekből pedig világosan látszik, hogy hogyan építették fel a vallomását: ha terhelőleg 
vall Tóth Ilonára – akit saját bevallása szerint nem is ismert –, akkor a gyilkosság vádja alól fel-
mentik. Emellett igyekeztek rábizonyítani a medikára, hogy a gyilkolási technikáit a náci néme-
tektől tanulta, és a Domonkos utcában krematóriumot működtetett. A fasiszta orvosnő képét 
1957-ben csak azért nem sikerült kialakítani, mert vádlott társai a védelmére keltek, így 10 évvel 
később újra megpróbálták azért, hogy a for-
radalomnak még az emlékét is meggyalázzák.

» Sz. R. Zs.

múltidéző

Hallomásból ténygyártás, 
vándormotívumokból kivégzés

Kovács Péter polgármester főként a fiatalok 
figyelmét szerette volna felhívni arra, hogy 
szerinte a kommunizmus minden rend-
szer között a leghazugabb volt, hiszen azzal 
kecsegtette az embereket, hogy béke lesz, 
de békétlenséget szült, egyenlőség helyett 
egyenlőtlenségeket, nyugalom helyett pedig 
nyugtalanságot eredményezett. Vagyis épp az 
ellenkezője valósult meg annak, amit hirde-
tett. A proletárdiktatúra elhitette a szegény 
sorsú emberekkel, a kétkezi munkásokkal, a 
cselédekkel, a föld nélküli parasztokkal, hogy 
az elnyomás helyett most már övék lehet 

minden, ami addig az elnyomóké volt. Ebből 
persze nem lett semmi, sőt, még azt a keveset 
is elvették tőlük, amijük volt. A kerület veze-
tője kitért arra is, hogy sokszor szándékosan 
provokálták az embereket: a Sashalmi Piacon 
például sorban állás közben valaki elkezdte 
szidni a rendszert, de a később megjelenő 
ÁVH-sok mégsem a bujtogatót, hanem azt 
vitték el, aki csatlakozott a felháborodáshoz. 
A „csengőfrászról” már nem is beszélve, hi-
szen abban az időben mindenki attól rette-
gett, hogy éjjel megszólal a csengő, a fekete 
autó pedig elvisz egy családtagot, akiről aztán 
azt sem tudták, hogy viszontlátják-e valaha. 
Kovács Péter azt ajánlotta a diákoknak, hogy 
olvassák el Orwell Állatfarm című művét, 
vagy nézzék meg Bacsó Péter A tanú című 
filmjét, mivel mindkettő görbe tükröt tart az 
elé a rendszer elé, amelynek minden eleme 
hazugságra épült.

»Hihető-e az, hogy egy karakán, fiatal nő a forradalom hevében gyilkol? 
Hihető. Történtek ilyen események 1956-ban? Történtek. A megtorló 
gépezetnek pedig kapóra jött egy eltűnt személyről szóló bejelentés. 

Homályos részletek, be nem idézett tanúk, ellentmondásos szakértői véle-
mények – ezekről beszélt Kiss Réka történész, 
néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
sága elnöke a Szentmihályi esték elnevezésű 
rendezvénysorozat keretében február 21-én, 
ahol a Tóth Ilonával kapcsolatos kutatások 
újabb részleteibe avatta be a hallgatóságot. 

A témáról részletesen M. Kiss Sándor 
hamarosan megjelenő új könyvében 

olvashatnak az érdeklődők. 
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      cinkotáért közhasznú egyesület 
-----------------------------------------------------------------------------
március 22. (vasárnap) 13.30
pARlAmENT lÁTOGATÁS 

IdEGENVEZETÉSSEl.
 Belépő: 2000 forint. 

Jelentkezni a 0630/4686-944-es 
telefonszámon lehet.

ajá
nl

ó

Maconkai Orosz László Galéria 
1163 batsányi János út 28-32.

---------------------------------------------------------------------------------
március 23. (hétfő) 18.00 

TAKÁR EmőKE FESTőműVÉSZ 
Harmónia című kiállításának megnyitója.
Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester

A kiállítást megnyitja: Zentai Mária  művész-tanár
Fellépők:

Hegedűs Valér zongoraművész, Csépány Tamás zongoraművész, 
Poór Péter énekművész, Csépány Bianka ének, Boros Zita próza

A kiállítás megtekinthető április 11-ig

ajá
nl

ó

»A Déli Harangszó Baráti Kör és 
a POFOSZ XVI. kerületi szerve-

zete idén is közösen emlékezett 
Mátyás király születés- és névnap-
jára február 23-án a róla elneve-
zett téren.  
Dr. Onyestyák György, a baráti kör elnöke 
ezúttal azt emelte ki, hogy a Garai, Cillei, 
Hunyadi és Szilágyi nevekkel fémjelzett 
főúri ligák el akarták kerülni a polgárhábo-
rút, és azért támogatták Hunyadi Mátyást, 
mert abban bíztak, hogy személyében egy 
akarat nélküli bábot segítenek hatalomra. 
A 15 éves ifjú azonban néhány hónap alatt 
egyértelművé tette, ki az úr az országban: 
leszerelte követelődző támogatóit, leszá-

molt ellenségeivel, túlélt négy merényletet, és 32 éves uralkodása alatt 
Európa egyik legfontosabb államát, legerősebb gazdaságát hozta létre. 

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

március 21., szombat 16.00 óra 
Helyszín: rákosszentmihályi római katolikus plébánia 

(1161 Budapest, Templom tér 3.)
Gyarapodó nemzet, család, közösség, avagy értékválság, 

demográfiai krízis, megoldások a magyar népesség egészséges fejlő-
déséhez címmel dr. Benda József egyetemi tanár tart előadást.

 Az est során Károlyi András képzőművész tanár 
festménykiállítását Szikora József, a Magyar Katolikus Rádió 

főszerkesztője nyitja meg. Megtekinthető április 21-ig a vasárnap 9 
órai szentmise után, valamint hétköznapokon 10 és 13 óra között.

ajá
nl

ó

mozaIk

Solymoskövi Luca, az Egyesület elnöke elmondta: a baráti társaságként 
is működő tagok számára fontos, hogy évente több alkalommal szer-
vezzenek programokat a rászoruló kerületi gyerekeknek, akik érdeké-
ben a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálattal 
is együttműködnek. Ezt a célt szolgálta több éven keresztül a Mikulás 
napi ajándékosztás, illetve tavaly karácsonykor az Adj egy jegyet aján-
dékba! elnevezésű akció is, amelynek keretében szintén színházlátoga-
tást szerveztek a diákoknak. Ennek köszönhetően a mostani előadáson 
voltak olyanok, akik már nem először jártak a teátrumban. 

Solymoskövi Luca elmondta azt is, hogy a kulturális élmény mellett 
nagyon fontosnak tartják az egészséges életmódra való nevelést, ezért 
minden ősszel megrendezik a kertvárosi focikupát, amit két évvel ez-
előtt Buzánszky Jenőről, az Aranycsapat idén januárban távozott utolsó 
tagjáról neveztek el. 
Ha valaki szeretne az Egyesület munkájában részt venni, bővebb in-
formációt kaphat a kertvarosifocikupa@gmail.com e-mail címen.

»A Filharmónia három alkalmas koncertsorozatot szer-
vez oktatási intézmények számára, ennek keretében 

február 20-án a Talamba Ütőegyüttes látogatott el az 
Arany János Általános Iskolába több mint ötven hangszer 
kíséretében. 

A zenekar tagjai sok humorral, az alsósok számára is érthető formában 
ismertették a hangszerek – amelyek között volt zsebben elférő csengety-
tyű és raklap méretű, kissé arra is emlékeztető óriási talamba – tulaj-
donságait, emellett elmondták, hogy melyik milyen anyagból készült 
és melyik földrészről származik. Koncertjüket egy meglepetésszámmal 
fejezték be, ugyanis két különböző méretű, egyszerű fekete műanyag 
kukatartályon is eljátszottak egy virtuóz ritmust. A produkció után a 
gyerekek kézbe vehették a bemutatott hangszereket, a ritmus pedig úgy 
átjárta őket, hogy szinte mindenki dobosnak érezte magát, és dobolt 
ajtón, padon, asztalon, sőt, még az osztálytársak hátán is.

Adni mindig jó
»A Fiatalok a Kertvárosért Egyesület ismét jóté-

konysági akcióval hívta fel a figyelmet arra, hogy 
jót tenni nem csak karácsonykor jó. Ezúttal 50, ne-

héz körülmények között nevelkedő kerületi kisgyerek 
számára biztosítottak jegyet az Erzsébetligeti Színház-
ban, ahol a kicsik A három testőr című előadást tekint-
hették meg február 28-án. A rendezvényt az Önkor-
mányzat is támogatta. 
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Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Andriska 
Pálnét, aki 80 éve lakik Rákosszentmihályon. Irén néni hívő szülők gyermeke-
ként nevelkedett, és a család erős szálakkal kötődik ma is a XVI. kerületi baptis-
ta gyülekezethez. Az ünnepelt meggyőződése, hogy csak Isten nevében érdemes 
élni, hiszen a nehézségekkel szemben az istentagadó ember védtelen, kétségbe-
esik, összeomlik, a hívőnek viszont van miben reménykednie, van kihez fordul-
nia segítségért.

Irén néni könyvelőként, 
majd pénzbehajtóként 
dolgozott az olaj-, ké-
sőbb pedig a cipőipar-
ban, amihez akkoriban 
türelemre és sok admi-
nisztrációra volt szükség, 
így ezt a munkát akkor 
gyakran bízták hölgyek-
re. Végül a XVI. kerületi 
Közért Központból vo-
nult nyugdíjba. Férjének 
egyetlen munkahelye 
volt: a Magyar Postánál 
dolgozott 30 évig elekt-
romérnökként. Boldog 

házasságban egy fiú- és egy lánygyermeket neveltek fel (fiuk, Andriska Pál egyébként 
11 évig volt lapunk munkatársa – a szerk.). Irén néni ugyan már 20 éve elvesztette hű 
társát, négy unokája és hat dédunokája vigaszt nyújtanak neki, sőt, újabb két apróság 
érkezésére várnak. A hosszú élet titka az ünnepelt szerint a lelki béke és a szerető csa-
ládi környezet. Isten éltesse még nagyon sokáig!  

Szász József alpolgármester köszöntötte 90. születésnapján Vas Jánosnét, akinek 
ugyan nagyon tetszett az ajándékba kapott orchidea, de nem mulasztotta el megje-
gyezni, hogy az ő kedvenc virága a piros rózsa. Az alpolgármester ezért megígérte, 
hogy megkéri Kovács Péter polgármestert, hozzon neki egy szálat. 
Margit néni Röszkén született egy nagyon népes családban, hiszen édesanyja 16 
gyermeket hozott a világra. Közülük tízen érték meg a felnőttkort, két fiú és nyolc 
lány. Az ünnepeltnek még öt testvére él, akiknek életkorát éppolyan pontosan tud-
ja, mint az 1950-ben kötött házasságának az időpontját. Férje gépkocsivezetőként 
dolgozott, sokáig az Ikarusban. Munka után még sokszor otthon is szorgoskodott, 
maga csinálta a háztetőt és számtalan más ház körüli munkát. Hirtelen ment el, 
és mivel gyermekük nem született, Margit néni azóta egyedül él. A templomban 
ismerkedett meg azzal a házaspárral, akik ma gondját viselik. Nincs nap, hogy ne 
látogatnák meg. Ők mesélték, hogy az idős asszonynak remek a memóriája, sok 
verset tud, és gyakran énekel nekik. Egyik szemére ugyan szinte egyáltalán nem lát, 
elég rosszul is hall, mégis derűsen éli mindennapjait. Sokszor és szívesen emlék-
szik ápolónői pályafutására, amely egész életét végigkísérte. Az 1940-ben felépült 
Koltói Anna Baleseti Kórházban 26 évig dolgozott, ebből 16 évet éjszakás nővér-
ként. Főorvosa azt mondta: ha maga bent van, akkor én nyugodtan alszom. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!

Kerületi megemlékezések 
a nemzeti ünnepen

Rákosszentmihály és Árpádföld 
Polgári Köre március 15-én 9.00 órakor 

a pálfi téren rendezi 
hagyományos ünnepségét, 

amelyre mindenkit szeretettel várnak. 

március 14-e, szombat 15.00 óra
Az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége 

szeretettel meghív mindenkit az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
167. évfordulója alkalmából rendezendő 

ünnepségre az árpádföldi turul emlékműhöz 
(Timúr és Katymár utca sarok). Beszédet mond 

Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő. 
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Egy elfelejtett író (2. rész)
amikor móricz pál 1907-ben feljött pestre, rövid ideig az ehmann-telepen, a 
magyar utcában lakott, majd rákosszentmihályra, az Ilona utca 53. alá költö-
zött és itt élt egészen 1936-ban bekövetkezett haláláig. tekintsük át a mél-
tánytalanul elfeledett, egykor igen népszerű, életének csaknem felét rákos-
szentmihályon eltöltött móricz pál írói munkásságát. 

1898-ban jelent meg első regénye A magyar 
föld urai címmel, majd 1900-ban a Szabad haj-
dúk című novellái. Regényeiben, novelláiban 
többnyire a hajdúsági emberek életét, múltját 
ábrázolta. Írásaiban felhasználta közvetlen kör-
nyezetének régi történeteit, anekdotáit. Ízesen, 
kissé romantikusan, de reálisan ábrázolta a haj-
dúsági emberek, a módosabb gazdák, a pászto-
rok szokásait, életmódját, utat mutatva olvasói-
nak a nemzeti szellem, a hazaszeretet irányában. 

Miután Rákosszentmihályra került, időnként 
vissza-visszatért Hajdúnánásra és környékére. 
Szomorúan tapasztalta a nem éppen pozitív vál-
tozásokat, a pusztuló nemesi világot és az egész 
nemzet rossz irányba haladását. (Pusztuló világ, 
1912.; Magyar sirató I., 1925.; Magyar sirató 
II., 1931.)

Közben az Egyetértés című lap munkatársa 
lett, 1919-től pedig haláláig a Magyarság szer-
kesztőségében dolgozott, miközben a Hazánk 
című hetilapot is szerkesztette. 

Munkássága elismeréséül 1916 decemberében 
a Petőfi Társaság rendes tagjává választották. 
(Ezt az egyesületet a nemzeti szellemű magyar 
szépirodalom művelése céljából alapították 
1876-ban, első elnöke 1903-ig Jókai Mór volt, 
majd őt követte Herczeg Ferenc. Tiszteletbeli 
tag volt Kossuth Lajos, 1944-ben „természe-
tesen” beszüntették.) E társaság tagjának lenni 
dicsőség volt, akárki nem kerülhetett közéjük,  
Móricz Pál igen.

A fent említett művein kívül Rákosszentmi-
hályon írta olyan kiváló és népszerű könyveit, 
mint a Zúg a nádas (1909), a Régi magyar élet 
(1913), A rejtelmes alföld (1926), A magyar ki-
rályi honvéd (1928). 

E tanulmány elején említést tettem a hálátlan 
utókorról. Nos, Móricz Pál kortársai közül sem 
mindenkitől kapta meg a megérdemelt elisme-

rést. A Lantos Antal válogatásában megjelent 
dr. Kárpáthy László: Szentmihálytól Sashalo-
mig című kötetben olvashatjuk az íróról a két 
évvel halála után született írást. A szerző (dr 
Kárpáthy László kiváló újságíró volt) egy isme-
rősével sétált. Idézzük őt: 
„– Itt lakott Móricz Pál – mondtam kegyeletes 
emlékezéssel. 
– Milyen kár, hogy meghalt.
– Itt lakott? Meghalt? – csodálkozott ismerősöm. 
– Hiszen én úgy tudom, hogy él és Leányfalun 
lakik.
Összetévesztette Móricz Zsigmonddal…”

A harmincas évek elején egy nagyszerű soro-
zata jelent meg a Rákos Vidéke hasábjain A 
régi Szentmihály címmel, melyben Szentmi-
hály neves alakjait ábrázolta könnyed stílus-
ban, de nagy szeretettel és elismeréssel.

Móricz Pál szinte sohasem volt beteg. 1936 
elején panaszolta, hogy gyengélkedik. Márci-
usban rosszul lett. Bevitték a Korányi kliniká-
ra, ahol mindent elkövettek megmentéséért, 
de elhatalmasodott májbaja és egy tüdőgyul-
ladás következtében 1936. március 30-án, 66 
évesen meghalt. 

Beöthy Zsolt, egyik legnagyobb irodalom-
történészünk, a konzervatív szellemű iroda-
lom és irodalomtudomány egyik vezető alakja 
szerint Móricz Pál „a legmagyarabb világú” 
írónk volt.Móricz Pál gyönyörű magyar nyel-
ven szólt olvasóihoz, akiket így szólított meg: 
„Testvéreim a honszeretetben! Az én írói hi-
tem, irányom nem változott. Még mindig a 
régi szembenéző magyar vagyok. Hanem a 
haza! A nép!... Mivé lettek?! Mivé lettek?! 

Így gondolkodott Rákosszentmihály legna-
gyobb írója, az elfelejtett Móricz Pál 1926-
ban…

» Varga Ferenc

Ezúton köszönjük meg az előző forrás-
keresésre jelentkezőknek, hogy képek-
kel és adatokkal segítették munkánkat: 
Bottka Zoltánnénak, aki több más ér-
dekes dokumentum mellett Krasznainé Kovássy Márta iskolaigazgatóról 
hozott képet és iratot a gyűjteménybe. (Az igazgatónőnek továbbra sem 
tudjuk a személyes adatait), valamint Polyák József úrnak, akitől gyönyö-
rű, műtermi bélyeggel ellátott, eredeti fotót kaptunk Ehmann Viktorról és 
családjáról. Köszönjük Garai Gézának, hogy a sashalmi háziorvos, Ottlik 
doktor írásos és képes dokumentumait megmentette számunkra. Termé-
szetesen továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, vagy személyes 
látogatását, (amiben, amikor) fotó(ka)t és néhány soros leírást küldenek, 
hoznak a kerületünkben történt eseményekről. Digitális (és hagyományos) 

archívumunkban megőrzünk minden 
csoportképet, iskolai tablót, műkedve-
lő színházi előadás képét, régi épületek, 
nevezetes személyek fotóit. Ha ilyen van 

tulajdonában, kérjük, keressen meg minket! Azokat a fotókat, amit tulaj-
donosuk meg szeretne őrizni, azonnal beszkenneljük és visszaadjuk tulaj-
donosának. Keresünk régi, nagyméretű üveg és celluloid negatívokat, helyi 
témájú diákat, helyi térképeket is. Leveleiket a helytortenet16@gmail.com 
címre szíveskedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06 30 4845264-es mobilon. 
Kedden és csütörtökön 9-17-ig mindig látogatható a gyűjtemény (városi 
száma: 401-0866), egyéb napokon megbeszélés szerint. A gyűjtemény 
címe: 1165 Budapest, Veres Péter út 157., a régi Úttörőház, majd Pedagó-
giai Szolgáltató épülete. 

Forráskereső
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PROGRAMAJÁNló
1165 BudaPest, hunyadVár utca 43/B. teLefon: 401-3060.

színház
március 14. szombat 19:00 
SPANyOLUL TUDNI KELL

Zenés nosztalgia vígjáték a 70-es évekből 
Gábor S. Pál és a Gemini együttes legszebb 
dalaival, a Körúti Színház 1000., jubileumi 
előadása. 
Jegyárak: 2500 Ft, 2900 Ft
március 20. péntek 19:00 
PEREG A FILM… 
Szubjektív zenés 
filmtörténet Sándor 
Páltól, a Rózsavöl-
gyi Szalon pro-
dukciója. Derűs és 
érzelmes tisztelgés 
a mozi klasszikusai 
előtt Chaplintől 
Felliniig Hegyi Barbarával és Kolovratnik 
Krisztiánnal a színpadon.
Jegyár: 2500 Ft
március 22. vasárnap 15:00
RóMAI VAKÁCIó
A lázadó hercegnő és a szaftos pletykákra 
éhes bulvár újságíró klasszikus-romantikus 
története Cole Porter dalokkal. 
Főbb szerepekben: Zsigmond Emőke, Fekete 
Ernő, Hernádi Judit, Cseh Judit 
Jegyárak: 2800 Ft és 3500 Ft

csaLádI
március 21. szombat 10:30 
MANóMOZI EXTRA: 

BOGyó ÉS BABóCA – A FILM
A Manómozi rendhagyó programján ezúttal 
Bogyó és Babóca történetét vetítjük.
3-7  éves korig ajánljuk.
jegyár: 800 Ft
március 25-28. szerda-szombat
JÁTÉKOS FURFANGOS CSODAVILÁG
Az interaktív kiállításon - a Csodák Palotá-
jához hasonlóan - a fizika törvényeire alapuló 
játékparkkal találkozhatnak látogatóink. Fizi-
kai törvények felismerése és használata, logikai 
készségek fejlesztése, és mindenekelőtt JÁTÉK.
Iskolai csoportok jelentkezését is várjuk.
Megtekinthető naponta 10:00-18:00 óráig.
Jegyárak: gyerek: 500 Ft, felnőtt: 700 Ft, csa-
ládi (2 gyerek+2 felnőtt): 2000 Ft

zene 
március 13. péntek 19:30 
JAZZLIGET

VOICE AND GUITAR - Micheller Myrtill 
és Pintér Tibor műsorában jazz standard-ek, 
örökzöldek és populáris slágerek egyaránt 
megtalálhatók, egyedi hangszerelésben, gaz-
dag és improvizatív előadásmódban.
Jegyár: 1200 Ft

kIáLLítás
március 18. szerda 18:00 
PRINTEK – OLIVER 

ARTHUR KIÁLLÍTÁSA
A fiatal művész 2012-ben végzett a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem grafika szakán, ahol 
jelenleg is tanít. A kiállításon legújabb mun-
káit és a szita- és C-print technikával készült 
műveit mutatja be.
Megtekinthető április 13-ig a Harmónia te-
remben.

JÖN-JÖN-JÖN
március 29. vasárnap 19:00 

Szólisták: Fehér Adrienn, Urbán Orsolya, 
Farkas Gábor Gábriel és Mujahid Zoltán 
Jegyár: 2500 Ft

„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek…”
János 14. 2.

Végső búcsú 
Beretvás Péterné tanítónőtől
Gyászol a Sashalmi Tanoda. A tanítványai és kollégái ál-
tal egyaránt szeretett Kriszta néni hosszú betegség után 
2015. február 12-én elhunyt. Beretvás Péterné közel há-
rom évtizede volt a Sashalmi Tanoda Általános Iskola 
pedagógusa. Nem tudtuk róla, hogy kisgyermekként el-
vesztette édesapját, majd fiatalon édesanyját is. Azt sem 
tudtuk, hogy az őt sújtó nehézségek ellenére, szorgalmá-
nak és kitartásának köszönhetően jeles diplomával vég-
zett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán 1975-ben. Úgy 

ismertük meg, mint nyílt, őszinte és mindig igazságosságra törekvő embert.  Pá-
lyája kezdete óta vállalta vallásos világnézetét, és küzdött azért, hogy a hittan jelen 
lehessen az iskolában. Amikor ez megvalósulhatott, református hittanra is oktatta 
tanítványait. Munkájában mindig precíz, pontos volt, és ezt kívánta meg tanít-
ványaitól is. Kiváló szakmai munkájával kivívta a pályatársak, szülők és gyerekek 
elismerését, szeretetét. Őszinte érdeklődése, odaadó figyelme mindig, mindenki-
nek kijárt. A felmerült problémák megoldásában erős hitére alapozott lelkierejével 
és a rá jellemző bölcsességgel mindenkinek igyekezett segíteni. Arra a betegségre 
azonban, amellyel két évvel ezelőtt kellett szembesülnie, ma még senki nem tudja 
a megoldást. Példamutató méltósággal viselte az ezzel járó megpróbáltatásokat, s 
most búcsúznunk kell tőle. A kedves kollégától, az értékes embertől. Búcsúzunk, 
de emlékezetünkben megőrizzük barátságos, kortalan arcát, okos, figyelő vagy ép-
pen elgondolkodó tekintetét, és tudjuk, hiányozni fog. Gyerekek, szülők és kollé-
gák nevében kívánjuk: nyugodj békében, Kriszta néni!

    KALOT 
     közösségi kert és 

Kertvárosi Kertbarát Kör
bányi gyuláné 409-1208

--------------------------------------------------
május 30. (szombat)  KAlOT-NAp 

Kérjük azokat a kerületi polgárokat, akiknek 1935 és 
1946 közötti időszakban keletkezett KALOT doku-
mentumok, sajtó kiadványok, fényképek, a KALOT 
népfőiskoláin szerzett igazolás, bizonyítvány, az oktatás-
hoz alkalmazott kertgazdálkodásra, gyümölcskertészetre 
vonatkozó tananyag van a birtokában, hogy bocsássák 
azokat a rendelkezésünkre, segítve ezzel a KALOT be-
mutatását. A dokumentumokat lemásoljuk és vissza-
adjuk, de adományként is szívesen fogadjuk. Aki nem 
járul hozzá másolat készítéséhez, kérjük, szíveskedjen a 
rendezvényre elhozni és személyesen bemutatni.

ajá
nl

ó

XVI. kerületi Vöröskereszt
Veres péter út 27. tel.: 403-5562, 

------------------------------------------------------
EGÉSZSÉGNAP 

 március 27., péntek 9-12 óráig
Ingyenes vércukor-, koleszterin és vérnyomásmérés.
Az Egészségnapot a Budapest Főváros XVI. Kerületi 

Önkormányzat támogatja.

ajá
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    sarkad udvar
    Kézművelők Egyesülete

rákosi út 224., sarkad utca sarok 06-70/242-6798
--------------------------------------------------------------------------

TűZBE A TELET ÉS A BETEGSÉGET
március 14-én 15.00 órára 

várnak minden télűzőt a Sarkad Udvarba. 
A Kézművelők és Hagyományőrzők Egyesülete kéri, hogy 
mindenki vigyen magával telet riasztó, zajkeltő eszközöket 

(fém edény, fedő, fakanál, dob, konzervdoboz), öltözzön fel 
melegen, és legyen kéznél takaró is. Ha a résztvevők sokan 
lesznek, akkor biztosan eljön a tavasz! A belépés ingyenes.

További információk: 06-70/519-7896
       www.sarkadudvar.hu  •  sarkadudvar@gmail.com

mozaIk

Szabó tűzifa. Akác, tölgy, bükk 
hasítva 12,9 E Ft/ömlesztett 
kbm. díjtalan házhozszállítás 
a kerületben. 20-935-8260

Asztalosmunkák! Vállal-
juk konyhák, beépített búto-
rok, galériák, bejárati ajtók 
és kocsibeállók készítését. 
Régi bútorok restaurálá-
sát, kópiák készítését, illet-
ve fafaragást. 30-401-1633,  
szeteyzoltan@freemail.hu

SZAKKÉPZETT KERTÉ-
SZEK vállalnak kertépítést, 
kertrendezést, FAKIVÁGÁST, 
gallyazást elszállítással is anya-
gi felelősséggel, sövénynyírás, 
füvesítés, füfeljavítás, szikla-
kertek, támfalak, térkövezés, 
kocsibeállók. INGyENES fel-
méréssel, szakszerűen, lélekkel. 
30-287-4348

Kiemelt áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, 
bronztárgyakat, könyveket, bi-
zsukat, érméket, hanglemezeket, 
ezüstnemüt, teljes hagyatékot ki-
ürítéssel. Díjtalan kiszállás, becs-
léssel. 20-265-6769 Berkes Andrea

Kert- telekrendezés! Metszés, per-
metezés, favágás, bozótirtás, gyepe-
sítés, térkövezés, kerítések építése, 
javítása, támfalak kialakítása. Egyéb 
kertészeti és kőműves munkák vál-
lalása reális áron! 781-4021, 20-
259-9319, www.telekrendezes.hu

A DÉLUTÁN TELEFONOS LELKISEGÉLy SZOLGÁLAT
öNKÉNTESEKET KERES, AKIK VÁLLALJÁK AZ INGyE-
NES KÉPZÉST ÉS A HAVI 8-10 óRA - NEM FIZETETT - 

ESTI ELFOGLALTSÁGOT. JELENTKEZÉS: info@delutan.hu

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, 
rándulások kezelésére hatékony 
módszer a CSONTKOVÁ-
CSOLÁS. Gerincterápia, masz-
százs, nyirokmasszás, talpref-
lexológia. 70-347-5077. Akár 
otthonában is.

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

lAKATOS. VÉDŐRÁCS BE-
JÁRATI AJTóRA, ABLAKRA, 
KAPUK, KORLÁTOK, KERÍ-
TÉSEK KÉSZÍTÉSE. INGyE-
NES FElmÉRÉS! 259-0511, 
20-568-4373

HOMOKTÖVIS = IMMUN-
ERŐSÍTÉS, EGÉSZSÉG-
MEGŐRZÉS. XVII. Kerületi 
biogazdaságban, 100%-os, na-
túr homoktövislé kapható ked-
vező áron. 20-580-8806

KÜlSő HőSZIGETElÉS 
2500 Ft, festés 800 Ft, tapétázás 
1000 Ft, gipszkartonozás 2000 
Ft! Minőség, garancia! 70-250-
9130, festoguru.weebly.com

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍT-
KEZÉS, MINDEN MUNKA 
EGy KÉZBEN. ÁCS, KŐMű-
VES, FESTŐ, BURKOLó, 
VÍZSZERELŐ, DTB. 30-479-
2776

1991 óta Kistarcsán, ipari kör-
nyezetben működő, háztartási-
vegyi termékeket és kozmetikai 
tisztítószereket gyártó cég hosszú 
távra gépbeállító munkatársat 
keres szakmunkás végzettséggel, 
vagy érettségivel, gépész műszaki 
ismeretekkel, OKJ-s targoncave-
zetői vizsgával. Jelentkezni fény-
képes szakmai önéletrajzzal lehet 
az iroda@dymol.hu címen.

Kútfúrás garanciával!!!!! Vízerek 
bemérésével... Pontos precíz 
munka 20 éves tapasztalattal, 
garanciával, hívjon bizalommal. 
70-220-6206

Tavaszi kertrendezés, metszés, 
gallyazás, nyesedék elszállítás. 
30-921-2418

Kútfúrás. Minőség megfizethe-
tő áron. 20-985-2215

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

március 29-én, vasárnap 
9.00 órakor ismét 

SZUpERmINI FElKÉSZÜlÉSI 
RöplABdA TORNA 

lesz a Sashalmi Közösségi Teremben 
(Sashalmi tér 1.) 

a Kertvárosi SE és a Budapesti 
Röplabda Szövetség szervezésében. 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak.

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vegyes fák lemosó permetezése
Munkavégzés időtartama: 03.15. – 03.31. 

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a mun-
kavégzés kezdeti időpontját, de törekszenek a fent jelzett időintervallum 
betartására.
A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen hatásos, a vege-
tációs időszakban megjelenő vagy elszaporodó kórokozók és kártevők tech-
nológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak.
Az alkalmazott szer közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát 
készítmény. 
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a 
parkoló autókra hullik. A permetezőszer a gépjárműben semmilyen kárt 
nem okoz, plusz költséget nem okozva eltávolítható, könnyűszerrel lemos-
ható. 

mUNKATERÜlETEK: Szent Korona utcai lakóte-
lep, Egyenes utcai lakótelep, Lándzsa utcai lakótelep, Jó-
kai lakótelep, Centenáriumi lakótelep, Hősök tere, Pálfy 
tér, Havashalom park, Mátyás király tér, Erzsébetliget.

TOVÁBBI INFORmÁCIóK: 
Jármay Katalin  •  Telefon: 40-11-599  •  E-mail: jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis éVI*
(nap)

mVI*
(nap)

méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Vektafid - a 2% nk* 0 Nem veszélyes Nemveszélyes
champ dp 2kg/ha nk* 0 nem jelölés köteles Kifejezetten veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Ibolyát keresem, akivel 1975-ben a "KLIMÁBAN" Kocsisnéval dolgoztunk. 
Pápainé Éva Tel.: 06(70)260-0863.
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Kiemelkedő kvalitású XIX-XX. 
századi magyar és régi külföldi 
festmények, műtárgyak vétele és 
eladása. 30-949-2900, nemes.
gyula@nemesgaleria.hu, Nemes 
Galéria 1024. Bp. Szilágyi Er-
zsébet fasor 3.

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

ZÁRLAKATOS GyORSSZOLGÁ-
LAT! ZÁRNyITÁS, ZÁRSZERELÉS, 
RÁCSOK, KAPUK, KERÍTÉSEK 
KÉSZÍTÉSE. EGyÉB LAKATOS-
MUNKÁK. 30-299-1211

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

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

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

Gázkészülék javítás! Konvektor, 
cirkó, vízmelegítő karbantartá-
sa, javítása korrekt áron. Hege-
dűs István, 70-500-7326

dUGUlÁSElHÁRÍTÁS FAl-
BONTÁS NÉlKÜl. VÍZ-GÁZ-
FűTÉSSZERElÉS. 402-4330, 
20-491-5089
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