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Lesz még egyszer 
székely szabadság!

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2019. 
I. félévben esedékes ÉPÍTMÉNYADÓ, 

TELEKADÓ, VALAMINT GÉPJÁRMŰADÓ 
pótlékmentes befizetési határideje 

2019. MÁRCIUS 18. NAPJA. 
Az Adó Ügyosztály február végén - március ele-
jén kiküldte minden érintett adózó értesítőjét. 
Magánszemélyek esetén mindkét félévi kész-
pénzátutalási megbízást (sárga csekk) tartal-
mazta a küldemény. Amennyiben nem kapott 
értesítőt, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adó 
Ügyosztály munkatársaival. Átutalás esetén, 
kérjük fokozottan ügyeljen a pontos bankszám-
laszámra és a közlemény rovatnál tüntesse fel 
önkormányzati azonosítóját, vagy adóazonosí-
tó jelét, cég esetén adószámát.

Eltűnnek a földutak

Elindult a Budapest Útépítési Program, 
amelynek végső célja a földutak felszámolása 
a fővárosban. Erről tartott sajtótájékoztatót 
február 26-án Kovács Péter polgármester és 
a program kormánybiztosa, Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő a Bíztató utca és a 
Honfoglalás utca találkozásánál.

Folytatás az 5. oldalon

A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata döntött 
arról, hogy március 10-e minden évben a székelység összetarto-
zásának emléknapja legyen. Most pedig azzal a felhívással for-
dultak a világ magyarságához, hogy ki-ki lakóhelyén álljon ki a 
székely önrendelkezés ügye mellett. A XVI. kerület hazafias érzel-
mű polgárai a rákosszentmihályi Csíkszentmihály téren, a Hét ve-
zér és Árpád fejedelem szobra előtt fejezték ki szolidaritásukat a 
mai határainkon kívül rekedt székelység mellett. Az ünnepségen 
megjelent Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő és Izsák-Székely 
Lóránt, testvértelepülésünk, Csíkszentmihály polgármestere is.

Kovács Péter polgármester köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
székely szabadság és az államon belüli autonómia olyan követelés, amely 
Európa számos államában automatikusan megilletné a székelyeket. Erre 
sok példa van Nyugat-Európában. Addig azonban, amíg a székelyeknek nem 
sikerül kiharcolniuk ezt a státuszt, szükség van arra, hogy mi, anyaországi 
magyarok is kifejezzük egyetértésünket önrendelkezési törekvéseikkel. 

Folytatás a 7. oldalon
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A rendező egyesület nevében dr. Környe-
iné Rátz Katalin köszöntötte a megjelen-
teket, majd Vobeczky Dóra, a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
6. b osztályos tanulója mondta el Wass 
Albert Volt egyszer egy ember című novel-
láját.

Az alpolgármesteri széket néhány 
nappal korábban elfoglaló Ács Anikó 
természetesen beszámolót még nem 
tarthatott, ehelyett bemutatkozott a hall-
gatóságnak. Elmondta, hogy új munka-
körének ellátásában nagy hasznát veszi 

a zuglói önkormányzatban szerzett ta-
pasztalatainak, ahol kabinetvezetőként 
beleláthatott és megismerhette, milyen 
feladatai vannak egy kerületi vezetőnek. 
A XVI. kerülettel azonban erre az időre 
sem szakadt meg a kapcsolata, hiszen 
1998-óta lát el képviselői feladatokat, így 
naprakész információi voltak és vannak 
a Kertváros életével kapcsolatos történé-
sekről, a folyamatban lévő ügyekről és 
intézkedésekről is. 

Szász József alpol-
gármester arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a 
rendezvénynek otthont 
adó, gyönyörűen felújí-
tott Táncsics utca 10. 
szám alatti ingatlanra 
azért különösen büsz-
ke az Önkormányzat, 
mert a kivitelező a Ke-
rületgazda Szolgáltató 
Szervezet volt, min-
dent az ő szakembereik 
végeztek kitűnő minő-
ségben, ezzel jelentős 
pénzt megtakarítva.

Ezután rátért a közbiztonsági és kör-
nyezetvédelmi helyzet ismertetésére. 
Elmondta, hogy a statisztikák szerint a 
fővárosi kerületek közül továbbra is a 
miénk az egyik legbiztonságosabb vá-
rosrész. Ebben valószínűleg szerepet 
játszik az is, hogy egyre több helyen 
szereltet föl az Önkormányzat térfigyelő 
kamerarendszereket, amelyek visszatar-
tó hatással vannak a bűnözőkre, és biz-
tonságérzetet nyújtanak a lakosság szá-
mára. A jövőben ez a folyamat a cinkotai 
lakópark területén folytatódik.

A kerület vezetése továbbra is nagy gon-
dot fordít a kertvárosi, zöldövezeti jelleg 
megőrzésére. Ennek következtében ke-
rületünk vonzó lakóhely, a lakosság egy-
re növekszik, sok kisgyerekes család köl-
tözik ide. Ez azonban feladatokat is ró a 
kerület vezetésére, hiszen újabb és újabb 
óvodai és bölcsődei férőhelyeket kell 
biztosítani, továbbá meg kell oldani az 
óvónőhiány égető problémáját is. Ennek 
érdekében a meglévő lakásállományból 
óvónőlakásokat alakítanak ki. A bérek 
rendezésében pedig nem marad magára 
a kerület, mert a kormány családpolitiká-
ja kiterjed a bérfejlesztésre is, amitől az 
utánpótlás javulását remélhetjük.

Kovács Péter polgármester azzal kezd-
te beszámolóját, hogy kijelentette, a 
kerület vezetése, amelybe beleértendő 
a Képviselő-testület is, egy igen kiszá-
mítható, megbízható csapatot alkot. 
Ennek bizonyítéka a Fejlődő Kertváros 
program. Ebben hirdetik meg azokat a 
kerületfejlesztési terveket – minden al-
kalommal 32 pontban –, amelyek meg-
valósításához a választások alkalmával 

kérnek felhatalma-
zást a lakosságtól. Je-
lenleg a 3. ilyen prog-
ram van folyamatban, 
amelynek esedékes 
32 pontjából 25 már 
megvalósult, és a 
többi végrehajtása is 
elkezdődött. Ezeket 
figyelembe véve, az 
előirányzott vállalá-
sok 93 százaléka a 
tavalyi év végéig már 
teljesült, amely rész-
arányosan nagyon jó 
eredménynek számít.

A polgármester tájékoztatásul el-
mondta, hogy a 2018-as évben az Ön-
kormányzat költségvetésének főösszege 
14,2 milliárd forint volt. Ennek a pénz-
összegnek a 36 százalékát, 5,1 milliárdot 
fognak fejlesztésekre fordítani. Ezzel a 
kerületünk a Fővárosi Önkormányzat 
után a második helyet foglalja el.

Folytatódott az intézmény-felújítási 
program is. A sokéves gyakorlat szerint 
minden évben egy óvodát, egy iskolát 
és egy egészségügyi intézményt kor-

szerűsítenek. A Móra Ferenc Általános 
Iskola tavalyi évre tervezett felújítása 
azonban nem kezdődhetett meg, mert 
a tervező munkaerőhiányra hivatkozva 
nem tudta elkészíteni a terveket, ezért 
ennek megvalósulása áttolódik az idei 
évre. Megvalósult viszont a Szerb Antal 
Gimnázium nyílászáróinak teljes cse-
réje. Ugyancsak megvalósult a Szent-
mihályi Játszókert Óvoda Szent Korona 
utcai tagintézményének külső felújítása 
és hőszigetelése, a belső munkálatok 
pedig az idei tervekben szerepelnek. 
A felújítandó egészségügyi intézmény 
a Rádió utcai orvosi rendelő lett volna, 
de annak rendkívül rossz állapota miatt 
egy új, központi helyen fekvő egészség-
ház felépítése mellett döntött a kerület 
vezetése, amelyet a Képviselő-testület 
is jóváhagyott. A Cinkotai Egészségház-
ban a felnőtt- és gyermekrendelésen 
kívül helyet kap a fogászat, és elférnek 
benne a védőnők is, továbbá három bér-
be adható helyiség pedig az épület ön-
költségét fogja csökkenteni. Az új intéz-

Közel a 100 százalékhoz
A Szívvel Lélekkel Polgári Egyesület 12. alkalommal kérte fel a kerület vezetőit, hogy tájékoztassák az 
érdeklődőket arról, hogyan sikerült teljesíteni az Önkormányzat 2018-as évre előirányzott terveit. Az 
elmúlt évről szóló számadáson kívül szó esett a tervekről is.

Szász József alpolgármester

Ács Anikó alpolgármester

                  Kovács Péter polgármester
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Kedves Olvasó!
Közeledik március 15-e, és tartok tőle, megint 
nem fogom érteni, hogy a nemzeti ünnep nap-
ján miért nem látnak az ünneplők nemzeti 
színű zászlót a Paulheim téri emlékmű környe-
zetében egyetlen házon sem. Ott vajon nem 
magyarok laknak? Esetleg ez az ő ízlésük sze-
rint „magyarkodásnak” számít? Netán 170 év-
vel a Petőfi és társai által véghezvitt forradalom 
után ez valami passzív tüntetés a szabadság 
ellen? Haynau leszármazottjai lennének? Hi-
szen tudjuk, hogy a kegyetlen hóhér leváltása 
után Magyarországon vett birtokot, és nálunk 
tengette hátralévő napjait. Már a továrisoknak 
is konyec, ha valaki előttük nem akart szégyen-
kezni nemzeti érzelmei miatt, hát már ez az ok 
is megszűnt. Azt sem gondolom, hogy valaki 
a kormány ellen akar morcoskodni ezzel, mert 
már az előző színű érában sem tűztek ki zász-
lót az ott lakók. Ez a hely valamiért a XVI. ke-
rület egyik tartósan zászlómentesített övezete.
Eszembe jut, hogy életem egy boldogabb sza-
kaszában egyszer egy hónapot töltöttem Hol-
landiában. Vendéglátóm a halászok napján 
felvitt az ország északi részébe, ahol egymást 
érték a mikroszkopikus méretű kis halászfal-
vak. Nem is volt nemzeti ünnep, csak a ha-
lászok napja, de minden házon két zászlót 
csattogtatott a tengeri szél, a piros-fehér-kék 
holland zászlót, és a falu saját zászlaját. Per-
sze lehet, hogy egyesek szemében ez „holland-
kodásnak” számít, de az biztos, hogy az otta-
niak büszkék voltak rá, sőt szerették, ha az ő 
zászlójuk egy kicsit nagyobb a szomszédénál, 
kiálltak a ház elé, és elégedetten nyugtázták, 
ha az idegenek megcsodálták a néha extrém 
méretű trikolort, és mellette a falu zászlaját is.
Él bennem a remény, hogy talán egyszer a 
Paulhem téren, és a kerület más zászlómentes 
zónáiban is máshogy lesz.    

MÉSZÁROS TIBOR

mény átadása még az első félévben 
várható.

A tervek között szerepel egy kiemelt 
nagyberuházás, a Jókai úti szak-
rendelő jelentős bővítése. Erre az 
Egészséges Budapest program bizto-
sított pályázati lehetőséget, amelyet 
a Kertváros el is nyert. A tervezés el 
is kezdődött, de statikai problémák 
merültek föl. Az eredetileg tervezett 
emeletráépítéshez mindkét épületet 
meg kellene erősíteni. Ez természete-
sen jelentős többletköltséggel jár. Az 
új tervek szerint csak az egyik épület 
kap egy emeletet, amelyet már el is 
fogadtak, és eredményes közbeszer-
zési eljárás esetén a munkálatok még 
a nyár vége előtt megindulhatnak.    

Jelentősen sikerült túlteljesíteni az 
útépítési tervet. Jelenleg 2007 óta 

289 út vagy útszakasz kapott 
szilárd burkolatot. Ennek a fo-
lyamatnak további lendületet 
ad a kormány földút-mentesí-
tési programja, amelynek kor-
mánybiztosa Szatmáry Kristóf, 
kerületünk országgyűlési kép-
viselője, és amely pályázaton 
785,2 millió forintot nyert a 
Kertváros (tudósítás az 5. olda-
lon). Idén még 11 utca aszfalto-
zása valósulhat meg, amellyel 
elérjük a 300-as számot. 2021-
22-re pedig a tervek szerint el-
tűnik az utolsó földút is.

500 millió forintos nagybe-
ruházás volt az Egyenes utcai 
lakótelep közterületeinek fel-

újítása is. Az Önkormányzat – mint 
2006 óta mindig – kikérte a lakosság 
véleményét, felmérte az igényeket, 
majd a tervek bemutatása után in-
dultak a munkálatok. Ezt manapság 
kezdik közösségi tervezésnek nevez-
ni, ami nálunk már több mint egy 
évtizede gyakorlat – mondta a pol-
gármester. Ennek eredményeképpen 
megújultak a járdák, utak, játszóte-
rek, parkolók, és a zöldfelületek.

Ezen kívül szó esett még kerék-
párutak építéséről, amelynek végül 
az lehet az eredménye, hogy az ösz-

szes környező kerület és település 
kerékpárútjai összekapcsolódnak. Új 
burkolatot kapott az MLTC sporttelep 
futópályája és új burkolatot és közvi-
lágítást kapott az Erzsébetligeti Szín-
ház előtti tér.   

Végül Kovács Péter elmondta, hogy 
tévhit, miszerint a felsorolt fejlesz-
tések zöme külső forrásból valósul 
meg. A kerület takarékos gazdálko-
dása és a vállalkozók, illetve a lakos-
ság által befizetett adók lehetőséget 
teremtettek arra, hogy a felsorolt fej-
lesztésekhez az Európai Unió pályá-
zataiból mindössze 8,3 százalékot, a 
Magyar Államéból 11 százalékot vet-
tünk igénybe, a fennmaradó 80,7 szá-
zalékot pedig a kerület saját forrásból 
fordíthatta tervei megvalósítására.

Dr. Csomor Ervin jegyzői megbíza-
tása miatt már nem vett részt a beszá-
molón, ezért az ő tavalyi tevékenysé-
géről is a polgármester számolt be. 

Kovács Péter a „gondoskodó önkor-
mányzat” gondolatkörével jellemezte 
a leköszönt alpolgármester törekvé-
seit. Az ő területe volt a szociális gon-
doskodás, a segélyezés, vagy az olyan 
célcsoportos támogatások, mint a 
fiatalok felkarolása. Nekik igyekez-
tek olyan lehetőségeket biztosítani, 
hogy itt maradjanak a kerületben. 
Az életpálya megkezdéséhez kínál 
segítséget az Újszász utca 88. szám 
alatti Fecskeház, ahol kötelező taka-
rékoskodás mellett maximum 5 évig 
élhet egy fiatal. Széles körben kapnak 
támogatást a fiatal tehetségek. Erre 
az számíthat, aki a zeneművészet, a 
tudomány vagy a képzőművészet va-
lamelyik ágában nyújt kiemelkedő 
teljesítményt. Számtalan tehetséges 
sportoló kap ösztöndíjat. Kerületünk 
csatlakozik minden állami, országos 
lehetőséghez is, amelyek a fiatalok ta-
nulását szolgálja.

Végül a polgármester arra kérte a 
jelenlévőket és a kerület lakosságát, 
hogy javaslataikkal járuljanak hozzá 
a Fejlődő Kertváros további jövőjének 
megtervezéséhez.     

MÉSZÁROS TIBOR

                  Kovács Péter polgármester



XVI.  Kerület i  Újság4

A résztvevők végigmentek a kegyelet 
útján, amelynek első állomása ezúttal 
a Lemhényi Dezső Általános Iskola 
volt, ahol a családtagok jelenlétben föl-
avatták az iskola egykori tanulója, Váradi 
Huba Sándor emléktábláját, aki 15 éve-

sen a Corvin közi harcokban életét vesz-
tette. Az ünnepségen beszédet mondott 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő, Kovács Péter polgármester, Szatmáry 
László önkormányzati képviselő és Süle 
Zsuzsanna, az ifjú mártír rokona. Dózsa 
László színművész saját, versben elmon-
dott történetével érzékeltette, milyen 
hajszálon múlt az emberélet 1956-ban, 
majd az iskola énekkara tette még ün-
nepélyesebbé a táblaavatást. Az ünnep-
ségen megjelent Váradi Huba egykori 
padtársa is, és Matthaeidesz Konrád, 
több fontos 1956-tal foglalkozó könyv 
szerzője, az emléktábla megvalósításá-
nak támogatója.   

Ezután a megemlékezők felkeresték az Új 
Köztemetőben a 301-es parcellát, ahol 
megkoszorúzták Tóth Ilona posztumusz 
díszpolgárunk sírját, majd koszorút he-
lyeztek el a központi emlékműnél és Vá-
radi Huba Sándor síremlékénél is.

A kegyelet útjának harmadik állomása 
a csömöri Glória Victis emlékmű volt, 
ahol Szatmáry László, a POFOSZ el-
nökségi tagja, önkormányzati képviselő 
mondott beszédet.

A csömöri látogatás után az Erzsébet-
ligeti Színházban megtekintették a 
Terror Háza Mú-
zeum Rabszol-
gaságra ítélve 
című kihelyezett 
vándorkiállítását, 
amely a GULAG 
és GUPVI tábo-
rok borzalmaira, 
áldozataira és a kommunizmus hazai 
cinkosaira emlékezteti az utókort.

Az árpádföldi Tóth Ilonka téren folyta-
tódott a megemlékezés, ahol Antalóczy 
Csaba önkormányzati képviselő mondott 
beszédet, az első koszorút Palla László, 
a POFOSZ kerületi elnöke, felesége és 

Decsi András díszpolgárunk helyezte el. 
Majd valamennyi résztvevő gyújtott egy 
gyertyát az emlékmű lábánál.

A megemlékezés a Tóth Ilonka Em-
lékházban ért véget, ahol először meg-
koszorúzták a XVI. kerületi áldozatok 
emléktábláját, majd bevonultak az ok-
tatási központba, ahol Villányi Péter, a 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet 
Központ igazgatója,  Petrovics Sándor, a 
Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke és lovag vitéz Pal-
la László mondta el gondolatait. Verset 
mondott Kratofil Ottóné és Káli István.

Február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a POFOSZ és a 
XVI. Kerületi Önkormányzat közösen emlékezett a diktatúra áldozataira.
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Önkormányzatunk közbiztonsági re-
ferense, Víg András nem először kap 
elismerést. Tavaly másodmagával egy 
égő lakásba szorult hölgy kockázatos 
kimentéséért kapott kitüntetést, márci-
us 1-jén pedig a Polgári Védelem Világ-
napja alkalmából a katasztrófa-elhárítás 
és a védelmi igazgatás feladatainak, cél-
jainak megvalósítása érdekében hosszú 
ideje végzett eredményes és támogató 
tevékenysége elismeréseként vehetett át 
oklevelet Varga Ferenc tűzoltó dandártá-
bornoktól, a Fővárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatójától.

Újabb elismerés

Eltűnnek a földutak

FORGALMI VÁLTOZÁSOK A XVI. KERÜLETBEN 
A BKK közleménye szerint megkezdődik a Bökényföldi út és a Cinko-
tai út felújítása. Ezt csak úgy lehet elvégezni, ha az érintett szakaszo-
kon félpályás útlezárást vezetnek be. Az előzetes tervek szerint 2018. 
március 18-tól augusztus 31-ig a Bökényföldi úton csak Rákoscsaba 
felől Mátyásföld felé lehet közlekedni. Mátyásföldről Rákoscsabára át-
menetileg csak kerülővel, az Újszász utca, Somkút utca, Vidámvásár 
utca, Simongát utca útvonalon lehet eljutni.

A FORGALMI REND VÁLTOZÁSA ÉRINTI A BUSZKÖZLEKEDÉST IS. 
• Az útfelújítás ideje alatt a 176E és a 276E jelzésű buszjáratok Mátyásföldről 
Rákoscsaba felé Cinkotán keresztül – Újszász utca, Somkút utca, Vidámvásár 
utca, Simongát utca útvonalon – közlekednek. Nem érintik a következő megálló-
helyeket: Nebántsvirág utca, Zsemlékes út, EGIS Gyógyszergyár, Injekcióüzem.
Ideiglenes megállóhelyek: Papír utca, Farkashalom utca, Cinkotai autóbuszga-
rázs (a 46-os buszok megállóhelyei).
• A 46-os jelzésű járat Rákoscsaba felől Mátyásföldre az egyirányúsított Bökény-
földi úton fog eljutni. Nem érinti a következő megállóhelyeket: Erdei bekötőút, 
Nagytarcsai út, Georgina utca, Cinke utca, Anilin utca, Farkashalom utca, Papír 
utca. 
Ideiglenes megállók: Cinkotai autóbuszgarázs, Injekcióüzem, EGIS Gyógyszer-
gyár, Zsemlékes utca, Petőfi tér (a 276E buszok megállóhelyei) és Újszász utca 
(új ideiglenes megálló).  
• A forgalmi változások az említett szakaszokon módosítják a 908-as, 996-os, 
996A és a 992-es járatok útvonalát is. A 
146A, a 968-as és 998-as járatokra pedig a 
Cinkotai autóbuszgarázsnál a 46-os buszok 
megállóhelyén lehet föl- és leszállni. 

Folytatás a címlapról
Szatmáry Kristóf elmondta, hogy az út-
építési program gondolata másfél évvel 
ezelőtt részben Kovács Péter polgármes-
ter kezdeményezésére vetődött fel. A 
kormány támogathatónak találta a kez-
deményezést, és így Tarlós István be is 
jelentette a program indulását. Az első 
ütemben 10 milliárd forint fordítható az 
útépítésekre, amelyek egy része már eb-
ben az évben megvalósul, és természe-
tesen kerületünk is haszonélvezője lesz. 
Kovács Péter polgármester arról tájé-
koztatta a megjelenteket, hogy a tervek 
szerint a Kertvárosban 2019-ben 11 út 
kap aszfaltburkolatot, köztük a sajtótájé-
koztató helyszíne, a Bíztató utca is, ahol 
jelenleg az útfelületen egymást érik a ki-
sebb-nagyobb gödrök.

2007-ben a XVI. kerület már elindítot-
ta saját földút-felszámolási programját, 
és már eddig is sok milliárdot költöttek 
erre a célra. Ezt a folyamat most a kor-
mány 785,2 milliós támogatásával jelen-
tősen felgyorsulhat. 

Végül Kovács Péter azzal köszönte meg 

Szatmáry Kristófnak az útépítések érde-
kében kifejtett munkáját, hogy átnyújtott 
neki egy emléktáblát, amely a leaszfalto-
zandó utcák neveit tartalmazza.   

A 4 éves program első fázisában 13 ke-
rületi önkormányzat pályázott eredmé-
nyesen és 181 földút, összesen 41,4 km 
hosszúságban nyert kormányzati támo-
gatást, 8,3 milliárd forint értékben. Egy 
tavaly szeptemberben végzett felmérés 
szerint még közel 225 km burkolatlan út 
van Budapesten, ez a fővárosi úthálózat 
5,2%-a. A Program első fázisában ezek-
nek közel 20 százalékát érinti a fejlesz-
tés. A rendelkezésre álló forrás minél 
hatékonyabb felhasználása érdekében 
a támogatási felhívás közzétételét meg-
előzően intenzív tárgyalások folytak az 
önkormányzatokkal. A támogatás igény-
bevételének feltétele, hogy a kérelemben 
foglalt út vagy útszakasz 100%-ban csak 
önkormányzati tulajdonban lévő, belte-
rületi, szilárd burkolat nélküli út lehet, 
valamint rendelkezzenek jogerős építési 
engedéllyel és eredményesen lezárult 
közbeszerzéssel. Természetesen a mun-

ka ezzel még nem fejeződik be, a terv 
szerint a Program jövőre is folytatódik, 
és ha a Kormányzat részéről minden év-
ben ekkora támogatás áll rendelkezésre, 
akkor 4 éves távlatban fokozatosan szi-
lárd útburkolatot kap valamennyi buda-
pesti földút. 

MÉSZÁROS TIBOR



XVI.  Kerület i  Újság6

AZ ORSZÁGOS TŰZMEGELŐZÉSI 
BIZOTTSÁG ALKOTÓI PÁLYÁZATA

Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
2019-ben is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére. Idén olyan 
alkotásokat várnak, amelyekkel az óvodások és az iskolások megmutatják, ho-
gyan látják ők a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát, a tűzoltói hivatás 
világát. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az iskolások három kor-
csoportban (6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Ők szabadkézi 
rajzot, plakátot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset 
vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot.

 A pályaműveket május 10-ig kell benyújtani az alkotástól függően 
személyesen, postai úton vagy e-mailen a fővárosi, megyei igazgatósághoz.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűz-
megelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi 
László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.
A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos 
versenyen is, amelynek díjait június 7-én, Budapesten adják át. Az országos 
verseny győztesei értékes díjakat kapnak, és különdíjak is gazdára találnak. Az 
az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, 
elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2019” címet, ami együtt jár a tűzoltóság 
egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűzoltás, 
olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával.

A pályázat részleteit megtalálják a világhálón, ha a keresőbe beírják: 
Alkotói pályázat 2019 Országos Tűzmegelőzési Bizottság

További információt kaphatnak a zala.titkarsag@katved.gov.hu email címen.  
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Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő nem feledkezett meg 
a nőnapról. Március 8-án a Jókai utcai Szak-
rendelő főbejárata előtt már kora reggel egy-
egy szál üde, tavaszi tulipánnal köszöntöttek 
minden egyes oda érkező, vagy onnan távozó 
hölgyet. A szebbik nem nagy örömmel fogadta 
a kedves gesztust, senki nem utasította vissza 
a virágot, amely még azoknak az arcára is mo-
solyt csalt, akik gondterhelten, feszülten, ér-
keztek az intézménybe.

Kovács Péter polgármester köszöntötte PLÁSZTÁN JÓZSEFNÉT 90. szüle-
tésnapja alkalmából.

Julika néni Nyírábrányban született, de élete nagyobbik részét Penészleken 
töltötte. A család földműveléssel foglalkozott, így Julika néni is kivette a ré-
szét a nehéz munkából. Ahogy telt az idő, a gyerekei egymás után följöttek a 
fővárosba, és csábították édesanyjukat is, hogy közelebb legyenek egymáshoz. 
Végül 1984-ben engedett a hívásnak, és ekkor lett XVI. kerületi lakos.

1948-ban kötött há-
zasságot, amelyből 
egy fiú és három le-
ány született. Ebből 
következően már 6 
unoka és 7 déduno-
ka is feliratkozott a 
családfára. Férje az 
Állami Építőipari 
Vállalatnál dolgozott, 
és mellette besegített 
a gazdálkodásba is. 
Sajnos 2006-ban el-
vesztette őt a család, 
ami még ma is köny-

nyeket csal felesége szemébe, aki meghatódottan csak annyit mond: nagyon 
jó ember volt. Az élet azonban megy tovább, Julika néni tevékenyen részt is 
vesz benne. Sorban meglátogatja a közelben lakó gyermekeit, tesz-vesz a gyö-
nyörű, nagy lakásban, ellátja magát, és bizakodva néz a jövőbe. Teheti, mert 
komoly egészségügyi problémája nincs. Reméljük, így is marad, Isten éltesse 
őt még nagyon sokáig!  

Folytatás a címlapról 
Ezért a polgármester arra kért mindenkit, 
akinek lehetősége van rá, a saját helyén, a 
saját eszközeivel próbáljon minden nap 
tenni valamit annak elősegítésére, hogy 
az autonómia-törekvés sikerrel járjon.

Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő 
azt emelte ki, hogy tudomása van arról, 
mennyire fontos a XVI. kerületben élők 
nagy többségének és a Kertváros veze-

tésének a nemzeti összetartozás érzése, 
és ennek gyakorlati megvalósításáért 
sokat is tesznek. Az ünnepi összejöve-
tel jó alkalom arra, hogy elmondjuk, kik 
vagyunk, és mit akarunk. Székely nem-
zettársaink ezt sokszor meg is tették 
már, de a dolgok mai állása szerint ezt 
még a jövőben is sokszor meg kell majd 
tenniük. A Székely Szabadság Napja a tu-

datos, közös fellépésé, a nemzeti 
önrendelkezés jegyében. A szé-
kelység magyarságára, hazájára, 
és keresztény kulturájára büszke 
lakója a Kárpát-medencének, és 
követelése teljesen jogos. Nem 
fogadhatjuk el, hogy az Európai 
Unión belül ezek a jogok minden 
nemzeti kisebbségnek járnak, 
csak éppen a székelyeknek nem. 
Az őshonos nemzetiségek védel-
mét továbbra is előtérben kell tar-
tani, hiszen elfogadhatatlan, hogy 
az Unió területén nemzeti szimbólumo-
kat tiltsanak be, és hasonló okok miatt 
meghurcoljanak, elítéljenek és börtön-
be zárjanak magyarokat. Ehhez a harc- 
hoz adhat hátteret a testvértelepülések 
létrejötte, a közös programok, és minden 
olyan megmozdulás, ami nemzettestvé-
reinknek azt üzeni, nincsenek egyedül.

Izsák-Székely Lóránt csíkszentmihá-
lyi polgármester elmondta, hogy a szé-
kelységnek Trianon óta folyamatosan 
küzdenie kell a szabadságáért. Azt re-
mélték hogy ebben gyökeres változást 
hoz a rendszerváltás, de csalódniuk kel-
lett. Abban továbbra is reménykednek, 
hogy egyszer visszaáll a világ rendje, 
és ismét maguk dönthetnek a saját sor-
sukról. Addig azonban komoly támaszt 

jelent a testvérváro-
si kapcsolat, amely 
mára odáig fejlődött, 
hogy ők hazajönnek 
a XVI. kerületbe, és 
azt remélik, a min-
den évben kilátógató 
kertvárosiak is haza 
érkeznek Csíkszent-
mihályra. Ezután 
minden jelenlévő 
kapott egy kék-arany-
kék szalagot amelyet 

sokan felkötöztek a hét vezért és Árpádot 
ábrázoló szobrok valamelyikére.

Az ünnepségen a Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskola PiCinke kórusa székely 
népdalokat énekelt, a Kovász Egyesület 
irodalmi csoportja pedig határon túli 
szerzők irodalmi műveiből adott elő egy 
összeállítást.

MÉSZÁROS TIBOR

Lesz még egyszer székely szabadság!

Nacsa Lőrinc

Izsák-Székely Lóránt
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Környezetünkre egyre nagyobb veszélyt 
jelent, hogy világszerte gátlástalanul ki-
zsákmányoljuk. Az előrelátóbb gondol-
kodók azonban már régen igyekeznek 
figyelmeztetni minket arra, hogy nagyon 
sürgősen meg kell változtatnunk a kör-
nyezettel, annak védelmével kapcsolatos 
szokásainkat, mert a következmények 
már most nagyon súlyosak. A veszély-
források egyike a mérhetetlen mennyi-
ségben keletkező szemét, a megoldások 
egyike pedig az újrahasznosítás. E két 
témakörről tudhattak meg sok fontos 
információt kerületünk felső tagozatos 
tanulói, akiknek iskolánként 50 fős cso-
portokban buszos látogatást szervezett 
az Önkormányzat a XV. kerületi Szemlé-
letformáló és Újrahasználati Központba.

A csoportok másfél-két órás ott tartóz-
kodásuk alatt ingyenes, interaktív előa-
dások keretében ismerkedhettek meg a 
körülöttünk keletkező hulladék helyes 
kezelésének különböző formáival. Ké-
pet alkothattak az Fővárosi Közterület 
Felügyelet működéséről, a szelektív 
hulladékgyűjtésről, a hulladékfajtákról 
és lebomlási idejükről. Betekinthettek 

a Hulladékudvarba és az egyedülállóan 
érdekes Újrahasználati Boltba is. A 2018 
októberétől napjainkig tartó látogatásso-
rozatban 13 kerületi oktatási intézmény 
– 12 általános iskola és egy gimnázium 
– tanulói vettek részt.

A felnőttek számára készül egy, a kö-
zösségi együtt-
élés szabályait 
tartalmazó füzet, 
amelyben „zöld ol-
dalak” is lesznek. 
Ezekből a szelek-
tív hulladékgyűj-
téssel, az FKF által 
biztosított lakossá-
gi szolgáltatások-
kal, a zöldfelület 
kezelésével és az 
állattartással kap-
csolatos tudnivaló-
kat ismerheti meg 
a kerület lakossá-
ga. A kiadvány 32 ezer példányban jele-
nik majd meg, így minden XVI. kerületi 
családba el fog jutni. Szemléletformá-
lásra ugyanis a felnőtt korosztályoknak 

is szükségük van, hiszen korábban nem 
létező, csak a XXI. századra jellemző új 
kihívásokkal kell szembenézniük, ame-
lyekre elődeiktől nem kaphattak útmu-
tatást. Tudatában kell lennünk annak, 
hogy a szemléletváltást nem lehet tovább 
halogatni, mert a jövő megérkezett.

Azért, hogy ne csak 
jelenünk, jövőnk is 
legyen!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tá-
mogatásával szemléletformáló programot hirde-
tett a XVI. kerületi Önkormányzat Környezettuda-
tosabb kertvárosért címmel. Ennek egyik eleme az 
általános iskolák felső tagozatos diákjaihoz szólt, 
másik eleme pedig a felnőtt lakossághoz.

A meghívott vendégek – Dobre Dáni-
el önkormányzati képviselő, a kerületi 
Szociális Bizottság tagja; Gallai Tamás, 
az Éjjeli Menedékhely hajléktalanszál-
ló vezetője és Szalma Balázs, a Mene-
dékhely szociális munkása – fejtették 
ki véleményüket, tapasztalataikat és 
megoldási javaslataikat a fedél nélkü-
li léttel kapcsolatban. A házigazda a 
kerületi csoport elnöke, Szőke István 

volt. A hajléktalanok között sajnos gya-
kori probléma az alkoholizmus, a ká-
bítószer-függőség (különösen az úgy-
nevezett dizájnérdrogok használata), 
illetve egyéb egészségügyi problémák, 
ezért különösen fontos, hogy gyógyí-
tásukat és a megelőzéshez kapcsoló-
dó szűrővizsgálatokat felelős szakem-
berek végezzék. Az előadások után a 
közönségnek lehetősége nyílt, hogy 

A hajléktalanságról őszintén
Március 4-én, a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagytermében tartotta 
szokásos előadássorozatát a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
kerületi csoportja. Az est témája ez alkalommal a hajléktalanság volt. 

megosszák kérdéseiket, gondolataikat. 
Az estet dr. Kratofil Ottóné szavalatai 
színesítették.  

GUETH ÁDÁM
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Idén 63 meghívott érkezett a február 28-
án megtartott tanácskozásra, 33 intéz-
mény képviseletében. Ehhez a létszám-
hoz a Napraforgó Központ épülete már 
kicsinek is bizonyult, a Központ munka-
társai a folyosóra szorultak.

Hanuláné Kurdi Ágnes intézményve-
zető köszöntője után Kovács Péter pol-
gármester nyitotta meg a tanácskozást, 
majd bemutatkozott Ács Anikó alpolgár-
mester asszony, aki frissen vette át hiva-
talát. 

A Napraforgó Központ intézményveze-
tője kiemelte, hogy az elmúlt évben két 
fontos feladattal bővült a szolgáltatások 
köre: az egyik az óvodai és iskolai szoci-
ális segítő munka, a másik a Kertvárosi 
Családi Szállító Szolgálat. 

Az óvodai, iskolai szociális segítőmun-
ka 2018 szeptemberétől vált országosan 
kötelezővé. Ez sok új szakembert tesz 
szükségessé. Ezért érthető, hogy jelenleg 
a család- és gyermekjóléti központoknak 
csupán egyharmada mondhatja el, hogy 
a szakmai létszámnormát betöltötte. Ke-
rületünkben 8 emberrel alakult meg az 
óvodai és iskolai szociális segítő team, 
akik 52 intézményt látnak el. Hanuláné 
Kurdi Ágnes külön köszönetét fejezte ki 
az óvodai és iskolai intézményvezetők-
nek az együttműködésért, az új szakem-
bereknek szavazott bizalomért. 

A Családi Szállító Szolgálat hatalmas 
segítség azoknak a családoknak, ahol a 
(krónikus beteg, vagy fogyatékkal élő) 
gyermek valamilyen szolgáltatáshoz el-
juttatása nehézséget jelent. Hanuláné 
Kurdi Ágnes köszönetét fejezte ki dr. 
Csomor Ervinnek, aki támogatva, oda-
figyelve, akkor még alpolgármesterként 
állt az új szolgáltatások kialakítása mö-
gött. 

Matolcsi Ildikó, a Szolgálat szakmai ve-
zetője a kerületi intézmények által meg-
küldött írásbeli beszámolókat elemezte. 
A szociális és gyermekvédelmi problé-

mák közül kiemelte a gyermek elhanya-
golását, a szülők pszichés betegségét, a 
súlyos válási konfliktusokat, az igazolat-
lan hiányzást, az iskolai kirekesztés je-
lenségét, a beilleszkedési nehézségeket. 
Adódtak lakhatási krízishelyzetek, rész-
ben a beköltöző, nehéz anyagi helyzetű 
családoknál, de kerületi lakosokat is érin-
tett. Megemlítette, hogy a kerületünkben 
bejelentett lakcím nélkül élők elesnek az 
egészségügyi és szociális ellátásoktól, a 
gyermekeik óvodába és iskolába íratása 
is problémás. Az időskorúaknál a ma-
gány, a demenciához kapcsolódó ellátási 
nehézségek, a hétvégi felügyelet hiánya 
jelent meg a visszajelzésekben.

Javaslatok is elhangzottak: a korai fej-
lesztés bővítésére, az iskolákban szé- 
leskörű prevenciós foglalkozásokra, a 
mediáció szükségességére. Felajánlás 
érkezett a Magyar Protestáns Segélyszer-
vezettől arról, hogy a krízisotthonokból 
kiköltöző családoknak kiléptető lakások 
működtetését vállalnák, amennyiben az 
önkormányzat ingatlant biztosítana. El-
hangzott, hogy a különböző ellátásokkal 
kapcsolatosan a lakosság tájékoztatása 
terén is van még javítani való. A szolgál-
tatási hiányosságok között elhangzott az 
új óvodai és bölcsődei férőhelyek szük-
ségessége, a munkaerőhiány a védőnői 
szolgálatnál és a területi szociális szol-
gáltatónál, de a fejlesztőpedagógia, az is-
kolapszichológus és az óvodai és iskolai 
szociális segítők óraszámbővítéséről is 
szó volt. 

A kerületi szociális és gyermekvédel-
mi jelzőrendszeri együttműködés és el-
látórendszer összességében igen jónak 
mondható.

Dr. Fellegi Borbála meghívott előadó 
a konfliktuskezelésről beszélt. Kiemelte 
az ügyfél mögött álló segítő közösség és 
erőforrások feltérképezésének szüksé-
gességét. Ha baj van, a szociális munkás 
feladata ennek mozgósítása. Kitért az új 

Éves szakmai tanácskozás a Napraforgó Központban
Az éves tanácskozás megtartását jogszabály írja elő 
a család- és gyermekjóléti központoknak, célja pedig 
az, hogy összegyűjtse mindazon szakembereket, akik 
a kerületben a szociális és gyermekvédelem területén 
érintettek, hogy legyen egy fórum, ahol az érintett szak-
emberek találkoznak, körvonalazzák, hogyan látják a 
kerület szociális és gyermekvédelmi helyzetét. Ezen kí-
vül pedig egy kiemelt, aktuálisnak érzett témát járnak 
körül. A 2019-es év témája a konfliktuskezelés volt. 

A legnagyobb közösségi oldalon koráb-
ban meghirdetett Hónap babája elneve-
zésű versenyre egy olyan fotóval lehet 
nevezni, amelyen az apróság a XVI. 
kerületi Önkormányzat által felaján-
lott fürdőlepedőben látható. Ez annak 
a babakelengyének a része, amelyet 
minden kertvárosi újszülött ajándékba 
kap néhány babaápolási cikkel együtt. 

A szavazatok alapján január hónapban 
VENTER-KELEMEN LIA nyerte a baba-
szépségversenyt. Az ajándékcsomagot, 
amely vásárlási utalványt és babafotó-
zást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgár-
mestertől vette át az édesanya. Lia már 
a család második „szépbabája”, hiszen 
néhány hetes korában nővére is elnyerte 
a Hónap babája címet. 

kihívásokra (internetes bántás), a helyes 
kommunikációs technikákra, és a szak-
emberek felelősségére is (apró jelek ész-
lelése). 

Az előadások után három műhelymun-
kában folytatódott a tanácskozás. Az 
óvodai és iskolai szociális segítők veze-
tésével az intézményi konfliktuskezelés-
ről folyt a tapasztalatcsere. A Naprafor-
gó Központ két pszichológusa a kamasz 
gyerekekkel való konfliktusokról tartott 
műhelyfoglalkozást, két mediátor veze-
tésével pedig a válási és kapcsolattartási 
mediáció lehetőségeiről beszélgettek a 
résztvevők.

HANULÁNÉ KURDI ÁGNES
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Minden évben 20-30 főnek van lehetősé-
ge az iskolánkból a St. Lambrecht apát-
ság impozáns épületében megszállni, 
mely magasztos termeivel már első pilla-
natban elvarázsolja a tanulókat. A tábor 
fő célja a 4 napos síelés, mely a gyakor-
lópályán való lépegetéstől a csúcsról való 
technikás leereszkedésig, a síelésben 
való jártasság szerint biztosít lehetősé-
get. Mindenki megtalálja a maga helyét 
benne, és lehetőséget nyújt a fejlődésre 
is.  A sítábor élménye maradandó emlék 
kezdő és haladó síelők számára is.

Az idén, első alkalommal a TZteam 
jóvoltából viselt láthatósági mellények 
hirdették a hegyoldalon, hogy ki tartozik 
a kölcseys csapathoz. Szuper ötletnek bi-
zonyult e kiegészítés, mely a közös uta-
zás élményével, a kölcsönös segítéssel, a 

sípályán való egymásra figyeléssel együtt 
a csapatszellemet erősítette. Mindenki 
maximálisan kihasználta a síelés perceit, 
a barátkozás lehetőségeit és a friss leve-
gő gyógyító hatását. Így kis közösségünk 
kipihenten, örömmel és épségben tért 
haza az iskola vezetője, Dobre Lajos által 
jóváhagyott iskolai kimenőből. 

Ma már a táborban résztvevő tanulók 
visszaültek az iskolapadba, de lelkesen, 
újult erővel végzik feladataikat egy fan-
tasztikus, talán örök emléket jelentő 
sítábor után. A résztvevők a folyosón is 
másként üdvözlik egymást, ha találkoz-
nak. Összekovácsolódtak!

Ezúton is köszönik a szüleiknek, a 
szervezőknek, az iskola vezetőségnek és 
a TZteamnek a lehetőséget. És üzenik, 
hogy már várják a jövő évi sítábort.

DEMETER 
CSILLA – 

HORVÁTH 
ATTILA

A kezdetekkor csak verssel és prózával 
lehetett indulni a szépkiejtési versenye-
ken, de ma már kisebb jelenetek bemuta-
tására, csoportos szereplésre is lehetőség 
van. Az érdeklődés annak ellenére sem 
csökken, hogy a német nyelv egy ideje a 
második helyre szorul az angol mögött. 
Akik azonban németül tanulnak, ezzel 
nem törődnek, és kitűnő produkciók-
kal örvendeztették meg egymást és ta-
náraikat. 2019.02.18-án, idén is közel 
100 résztvevője volt a Szerb Antal Gim-
názium dísztermében lezajlott Német 
Gálának, amelynek létrejöttében ismét 
Péteri Ildikónak, a XVI. kerületi Német 
Önkormányzat elnökének és Ácsné Lá-
zár Máriának, a Német Munkaközösség 
vezetőjének jutott a főszerep. Hozzájuk 

hasonlóan sok munkát fektettek a pro-
dukciókba a kerületi iskolák németta-
nárai is, akik fáradhatatlanul segítették 
tanítványaikat a felkészülésben. A zsűri 
tagjai a Német Kultúregylet tagjai közül 
kerültek ki, akik egybehangzóan megál-
lapították, hogy az idei Gála nagyon ma-
gas színvonalúra sikerült.

A legjobb eredményt ezúttal a Jókai 
Mór Általános Iskola tanulói érték el, 
hiszen nem csak az első, hanem a má-
sodik helyen is jókaisok végeztek.

A jelenetek közül az első helyezést érő 
produkció Antoine de Saint-Exupery: 
Der kleine Prinz (A kis herceg – Faragó 
Bálint, Tordai Kolos, Jenei Máté, Vass 
Marcell, Szabó Péter), a második pedig 
Sherlock Holmes' allererster Fall (Sher-

Csodák az iskolapadon túl!
Immár 3. alkalommal szervezték meg a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola tanárai, Demeter Csilla és Horváth Attila az ausztriai 5 na-
pos sítábort az iskola diákjainak.

Csak németül beszéltek
A Német Önkormányzat már két évtizede minden évben megrendez-
te szépkiejtési versenyét. A rendezvény azóta már a Német Gála név-
re hallgat, a célja azonban ugyanaz: lehetőséget biztosítani a gyere-
keknek az általuk tanult nyelv gyakorlására és tudásuk bemutatására. 

lock Holmes legelső esete – Koch Tímea, 
Fejes Zsófia, Rajnai Sebestyén, Ádám 
Máté, Drótos Dániel, Jakab Árpád) volt.

A további részletek és az eredmények 
elolvashatók a német nemzetiségi újság-
ban. 

Az első és második helyezett 
Jókais csapatok

Március 5-én nyílt meg az ART 16 
Művész Egyesület Tavaszi Tárlata. 

A kiállítást A. Bak Péter Corvin-díjas fes-
tőművész, az Egyesület alapító elnöke 
nyitotta meg. Elmondta, hogy a tárlatot 
a kiállítók Mednyánszky László emléké-
nek ajánlották, mivel a nagy festőelőd 
éppen 100 éve hunyt el. Röviden ismer-
tette Mednyánszky életpályáját, bárói 
címe ellenére is nagyon zaklatott életét, 
és hadifestőként szerzett sebesülése kö-
vetkeztében bekövetkezett halálának kö-
rülményeit. 
Ezúttal természetelvű képeket állítottak 
ki az ART 16 művészei. Szabóné Mákos 
Margit, Kallai Sándor, A. Bak Péter, Te-
rényi István, Zsuráffy Mária, Jó Ilona, 
Tánczos Krisztina és Zichó Gabriella 
műveit nézhették meg a megnyitó részt-
vevői a Corvin Galéria falain.
A kiállítás március 31-ig tekinthető meg.   
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– HOGYAN KEZDŐDÖTT A KÖNYVEK, 
ILLETVE A KÖNYVTÁRVILÁG IRÁNTI 
RAJONGÁSA?
– Kisgyerekkorom óta könyvtári tag vol-
tam, mert bár rengeteg mesekönyvünk 
volt otthon, mindig érdekesebbnek 
tűntek a könyvtári könyvek. Az óvodá-
ból hazafelé menet pont útba esett a 
könyvtár, így gyakori vendégek voltunk 
ott a családdal. Mindig is szerettem ol-
vasni, könyvtárba járni. A középiskola 
elvégzése után, kis kitérőt követően rá-
jöttem, hogy érdekel ez a pálya. Sikerült 
is elhelyezkednem a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban, ahol az új könyvek 
rendelésével, állományba vételével fog-
lalkoztam. Közben a Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Karának levelező hallgatója 
voltam. 

– VAN-E ESETLEG KEDVENC SZERZŐ-
JE VAGY KÖNYVE?
– Nagyon sok van, nehéz lenne bárkit ki-
emelni. Szeretem García Marquezt, illet-
ve a mai skandináv irodalmat. Sajátosan 
borús a stílusuk, amit nagyon szeretek.
Most John Williams egyik művét olva-
som. Érdekes megfigyelni, hogyan szá-
mol le a vadnyugat mítoszával egy bö-
lényvadász szemszögén keresztül.

– HOGYAN VEZETETT AZ ÚTJA A KE-
RÜLETBE?
– 2005-ben a könyvfeldolgozás közpon-
tosításakor a VI. kerületi Terézvárosi 
Könyvtárba kerültem, melynek 2012-től 
hat éven át a vezetője is voltam. Tavaly 
ősszel a korábbi sashalmi könyvtárve-
zető Újpestre került, az ő megüresedett 
helyét töltöm be november óta. Rövid 
idő alatt megkedveltem ezt a könyvtárat, 
nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak 
a helyi olvasók és a kollégák is. 

– BE TUDNÁ MUTATNI PICIT A KÖNYV-
TÁRAT? MIBEN LEHET KÜLÖNLEGES 
MÁS KÖNYVTÁRAKHOZ KÉPEST?
– A Gyerekkuckó és általában a gyer-
mekközpontú szemlélet az erősségünk. 
Minden héten péntek délután 5-től kéz-

műves foglalko-
zásokat tartunk, 
diafilmet vetítünk, 
különböző kor-
csoportoknak ki-
csiktől nagyokig. 
Sok, kerületben 
élő nagycsaládos 
olvasónk van. Az 
állományt is igyek-
szünk úgy alakítani, hogy minél több 
legyen a gyerekkönyv, de beszerzünk 
kortárs és népszerű irodalmat is. Valódi 
különlegesség a kert, és benne az Olva-
sóliget. 

– MENNYIRE TUD A KÖNYVTÁR HELYI 
ISKOLÁKKAL EGYÜTTMŰKÖDNI?
– Kollégám, Muntyán Barbara rendsze-
resen szervez a kerületi iskoláknak cso-
portfoglalkozásokat. Sok óvodával, is-
kolával állunk kapcsolatban, de fejlődni 
szeretnénk e téren is. A logisztika néha 
nehézkes, ezért próbáljuk megszervez-
ni – akár külön busszal is – hogy az is-
koláscsoportok könnyebben érjenek el 
bennünket. 

– MILYEN JELLEGŰ KIADVÁNYOKAT 
KÖLCSÖNÖZNEK LEGINKÁBB?
– Korcsoportonként változik. A piciknél 
nagy slágernek számítanak Bartos Erika, 
Varró Dani és Dániel András művei. A 
tinik szívesen olvasnak sorozatokat, sze-
relmes és iskolai témájúakat, Leiner La-
ura könyvei vezetik náluk a toplistát. Slá-
gerkönyveket a felnőtteknél is könnyű 
találni, s ezeket egymásnak is ajánlják.  
Vannak, akik tanácstalanul érkeznek. 
Nekik érdeklődésüknek megfelelően mi 
ajánlunk olvasnivalót.

– KICSIT, MINT A RÉGI VIDEOTÉKÁK-
BAN?
– Igen! Arra törekszünk, hogy egy kis 
beszélgetésre mindig legyen idő. Sokan 
azért jönnek, mert magányosak, és jól-
esik nekik a csevegés. Előfordul, hogy 
nekünk szívesebben mesélnek maguk-
ról, mint akár saját rokonaiknak.

A papíralapú könyvnek nincs párja
Interjú Koncsik Anikóval
A tavalyi év őszén került a sashalmi Szabó Ervin 
Könyvtár élére. Szenvedélye és munkája is a könyv. 
Koncsik Anikóval a nyomtatott irodalom varázsá-
ról, a könyvtári életről és programokról, valamint 
a kerület kulturális lehetőségeiről beszélgettünk. 

– MENNYIRE ÉRZIK, HOGY AZ EGY-
RE TERJEDŐ ELEKTRONIKA KORÁ-
BAN MÉGIS RENESZÁNSZA LENNE A 
NYOMTATOTT IRODALOMNAK?
– Elsősorban olyanokkal találkozunk, 
akik azért jönnek a könyvtárba, mert sze-
retnek olvasni. Habár a felmérések min-
dig azt mutatják, hogy kevesen olvasnak, 
mi itt nem ezt látjuk. A többség jobban 
szereti a nyomtatott könyvet. Jellemzően 
inkább utazások alkalmával választják 
az e-bookot. De a papíralapú könyvnek 
nincs párja.

– A KÖLCSÖNZÉSEN TÚL VÁSÁRLÁS-
RA IS VAN LEHETŐSÉGÜK AZ ÉRDEK-
LŐDŐKNEK?
– Kéthetente kapjuk meg a friss könyve-
ket, így teljesen naprakészek vagyunk. 
Vannak olyan tévhitek, hogy a könyv-
tárban csak régi könyvek vannak, de ez 
egyáltalán nem igaz. Az állományunkból 
kivont könyveket pedig időről-időre jel-
képes áron értékesítjük.

– A FENNTARTÓTÓL ÉRKEZŐ TÁMO-
GATÁS MELLETT MENNYIRE SEGÍTI 
A HELYI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉT AZ 
ÖNKORMÁNYZAT?
– Kertünk felújításához kaptunk önkor-
mányzati támogatást. Így született meg 
az Olvasóliget, kényelmes bútorokkal, ár-
nyas fákkal és wifivel. Egy kis színpadunk 
is van, terveink között szerepel, hogy akár 
zenés programokat is szervezzünk ide. A 
néhány évvel ezelőtt futó Kertvárosi Tea-
ház nevű programsorozatunkat szeret-
nénk feléleszteni, és tevékenyebben részt 
venni a kerület kulturális életében. 

GUETH ÁDÁM
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A műsor összeállításában a főszerep 
a Corvini Domini Egyesület elnökségi 
tagjának, Paor Lillának, a hatoscsatorna 
médiavállalkozás ügyvezető főszerkesz-
tőjének jutott. Mátyásföld lakója, és el-
kötelezett lokálpatriótája úgy gondolta, 
hogy meghirdetnek egy ismeretterjesztő 
családi vetélkedőt, elsősorban a környe-
zetvédelem és a környezettudatos élet-

szemlélet népszerűsítésére, amelynek a 
döntőjével kezdődik majd a gálaműsor. 
Az ötletet tett – értsd: nagyon sok munka 
– követte, amelyben a Corvini Domini ve-
zetőségén kívül a hatoscsatorna stábjának 
lelkes tagjai is sokat segítettek, továbbá 
nem válhatott volna valóra a terv az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium, va-
lamint az FKF Zrt. (www.szelektalok.hu) 

Sztárvarázs – a hagyomány folytatódik
A Corvini Domini Egyesület neve a kerületlakók tudatában – sok egyéb hasznos tevékenysége mellett 
– leginkább a 25 éves múltra visszatekintő ingyenes gálaműsorral, a Sztárvarázzsal vált azonossá. A 
közkedvelt szórakoztató estre idén sem várt hiába a közönség, március 7-én 16 országosan ismert 
művész produkciójának tapsolhattak a Corvini Domini Egyesület új vezetősége jóvoltából.

és a Máltai Szeretetszolgálat támogatása 
nélkül sem. Így az Erzsébetligeti Színház 
színpadán a Gála a Van 16 érvünk! című 
vetélkedő döntőjével kezdődhetett. A ko-
rábban lezajlott két elődöntőből bejutott 
négy család mérte össze a tudását, akik 
egy-egy sztárvendéget kaptak segítségül.

Az első díjat a Csernyik és Balázs csa-
látd közös csapata nyerte, de a továb-
bi helyezettek erőfeszítését is értékes 
nyereményekkel ismerték el. Ők az Er-
zsébetligeti Színház előadásaira kaptak 
belépőket, és válogathattak az újrahasz-
nosított anyagokból készült dísztárgyak 
között is, amelyeket Halász Pálma aján-
lott fel. A döntő résztvevői közül senki 
nem ment haza üres kézzel. 

A vetélkedő eredményhirdetése után 
megkezdődött a várva várt szórakoztató 
műsor. Mielőtt azonban szót kaphatott vol-
na a vidámság, Kovács Péter polgármester 
meggyújtotta az emlékezés és a tisztelet 
gyertyáját, amellyel a jelenlévők a hagyo-
mány megteremtőjére, a Sztárvarázs kita-
lálójára, a Corvini Domini Egyesület örö-
kös tiszteletbeli elnökére, Kázmér Józsefre, 
mindenki Öcsi bácsijára emlékeztek. Paor 
Lilla mintha 
csak Öcsi bá-
csi nevében 
énekelte vol-
na el azt a 
dalt, amely-
nek vissza-
térő gon-
dolata: ha 
egyszer még 
köztetek le-
hetnék.
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Ezután már valóban elkezdődött a varázs, 
amely Dombóvári Gábor humoros, köny-
nyed műsorvezetéséből, R. Kárpáti Péter 
mély gondolatokat közvetítő versmon-
dásából, Fehér Eszter magyar nótáiból, 
Zsuzsa Mihálynak a nótától Elvis Presley 
világslágeréig terjedő mindenes produk-
ciójából, Csongrádi Kata fiatalos vidámsá-
gából, Bakacsi Béla nagyívű táncdalaiból, 
Karda Beáta régi és újabb slágereiből, Tóth 
Éva és Leblanc Győző operettrészleteiből, 
Poór Péter múltidéző örökzöldjeiből, Mak-

sa Zoltán mindenkit megnevettető Mak-
sa-híradójából, Retro DJ First Lady retro 
sztárjainak, Németh (Nyiba) Sándornak 
verseiből és dalaiból, Orbán Jonnynak roc-
kparódiájából és Komáromi István érzel-
mes dalaiból állt össze varázslattá. Az iga-
zi slusszpoén azonban Geszty Glóriának, 
a hatoscsatorna egyik műsorvezetőjének 
jutott, aki a színpadon egy zsörtölődő ta-
karítónőből egy villám-jelmezcserével va-
lódi dívává lépett elő, és talán az est egyik 
legnagyobb sikerét aratta. 

A majdnem 5 órás műsort kétszer sza-
kította meg egy kis frissítő szünet, ame-
lyek közül a másodikban Ács Anikó al-
polgármester bejelentette, hogy a XVI. 
kerületi Önkormányzat minden nézőt 
meghív egy pohár pezsgőre és egy szend-
vicsre. Talán ez a bejelentés volt az est 
legrövidebb műsorszáma, de a hosszú 
produkciókhoz hasonló tapsot kapott. A 
2019-es Sztárvarázs tombolasorsolással 
ért véget.

MÉSZÁROS TIBOR
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Jogos tehát a felvetés, hogy 
az átlagembernek alacsony 
rálátása van a tűzoltók te-
vékenységére, hiszen nekik 
nem kell járőrözni, mint 
ahogy rendőröknek vagy 
csendőröknek. Ennél zár-
tabb közösség a fegyveres és 
rendvédelmi testületek kö-
zül már csak a büntetés-vég-
rehajtás fegyőreinek világa, 
hiszen ahol ők dolgoznak, 
még csak be se akar jutni az ember.

Azonban ha többet szeretnénk látni, mint a szűkszavú újság-
cikkek és néhány másodperces filmhíradós felvételek, és ma-
gunk járunk a téma után, észrevehetjük, hogy azok, akiknek 
erre hajlamuk van, és érdeklődésük a téma iránt, azokat hamar 
beszippantja, így rövid úton maguk is tűzoltókká válnak.

De, visszatérve a kiinduló gondolathoz. Egyfelől az embernek 
megfelelő szakmaisággal kell írnia, mindamellett, hogy ez a 
kiadvány jórészt nem szakmabelieknek – egyszerűség kedvé-
ért civileknek – íródott, a szakzsargonokat nem csak leírni, de 
megmagyarázni is ildomos, figyelembe véve még azt a nem 
elhanyagolandó tényezőt, hogy a puszta tények összezsúfolásá-
val legfeljebb egy rosszul rendszerezett adatbázist, és nem egy 
olvasmányos könyvet kapunk.

Nem véletlen tehát a bevezető idézet sem. Amikor Teszák Sa-
nyival legelőször leültem beszélgetni, a témámat már ismer-
te, és gyakorlatilag ez volt az első mondat, amivel elindította 
a beszélgetést. Emellett – mint első könyves szerző – másik jó 
tanácsa számomra az volt, hogy legalább minden oldalra igye-
kezzek valami humorosat írni, mert ez vezeti végig az olvasó 
érdeklődését; tehát hogy már várja a következő oldalon milyen 
tréfa következik.

Nos, a tűzoltók világa nem kifejezetten a humoron alapszik, 
hiszen számos tűzeset, baleset és haláleset amiről itt szó lesz – 
többek közt –, így ezt a vonalat teljesen végigvinni nem lehet, és 
talán nem is lenne túl helyén való. Mindazonáltal törekedtem a 
jó tanácsot megfogadni, és ha nem is fogja majd a hasát min-
denki a nevetéstől minden oldal után; azt a tényt, hogy az élet a 
legjobb rendező, a tisztelt olvasó itt is megtapasztalhatja majd.

A jelenlegi Magyarország határain belül először Aquincumból 
maradtak fenn írásos és tárgyi emlékek arról, hogy tűzoltóság 
állt a lakosság szolgálatában. Az itt szolgáló ’vigilek’, egyfelől 
rendfenntartó, másrészt tűzoltó,- tűzőri szolgálatot is elláttak.

Majd a középkori és a kora-újkori Magyarországon szerve-
zett tűzoltó erőket nem állítottak fel. A lakosság feladata volt, 

Tűzre, vízre vigyázzatok!
Nincs könnyű helyzetben az a kutató, akinek úgy kell publikálnia, mint most nekem. 
A tűzoltóság, légoltalom és a polgári védelem témakörét ’zárt világként’ szokták em-
legetni. Lehet ez azon egyszerű okból, hogy a tűzoltókat munka közben viszonylag 
ritkán látja az ember, akkor sem feltétlenül örül neki, hacsak nem a saját háza ég. Túl ezen; ami a tűzoltók életében 
történik, az mind a laktanya négy fala között zajlik; amire az egyszerű civileknek legfeljebb évente egyszer, egy nyílt 
nap formájában van betekintésük, akkor is csak igen felszínesen.

Helytörténet

mind a tűzőrség adása (jellemző-
en templomtornyokból) mind pe-
dig a tűz oltása. A közterületeken 
ásott kutak álltak a lakosság ren-
delkezésére. Ebből ittak maguk, 
itatták állataikat, és ebből kellett a 
tűzi vízről is gondoskodni. Azon-
ban ha a kutat előzőleg túlhasz-
nálták, vagy aszályos időszak állt 
be, ezt a vízigényt a kút nem volt 
képes megfelelően kiszolgálni.

Ennek okán először 1556-ban 
Debrecenben városi rendelet írta elő, hogy minden egyes lakó-
ingatlan előtt, a lakók saját házuk oltására kötelesek egy dézsát 
tele vízzel tartani. Ennek a víznek a meglétét mindennap az ut-
cakapitány hivatott ellenőrizni, innen az elnevezés: kapitányvíz. 
Amennyiben ez a víz nem volt meg, vagy más célra használták 
el, pénzbírság, esetleg testi fenyítés járt a szabályszegőnek. 

Később ezt a modellt több más város is átvette, esetenként ki-
egészítette egy-egy bőr/vászon veder készenlétbe tartásával is.

A tűz helyére, a tűz veszélyeztetettsége által érintett lakosság 
volt köteles a vizet szállítani. Ezt egyfelől a dézsákból merték 
(ám ez általában hamar kiürült), vagy a közkutak valamelyiké-
ből. A vízszállítás ún. vödörlánccal történt. A lánc tagjai egymás-
tól kényelmes kartávolságra felsorakoztak és kézről-kézre adták 
vödröket. Majd mikor a teli vödör odaért, a tűzhöz legközelebb 
állók a vizet a vödörből egyszerűen csak „rádobták” a tűzre. Ez 
a módszer nem volt sem gazdaságos, sem különösen hatékony. 
Emellett a lakosok, ha nem érezték „kellően” fenyegetve ma-
gukat a tűztől, vonakodtak a feladatnak eleget tenni, mivel ki-
terjedt tűz esetén az oltómunkák, adott esetben egész éjszaka 
folytak. Ettől kezdve az ország számos pontján beindultak a ha-
sonló kezdeményezések és megkezdődött a tűzoltás hőskora.

A Rákos Vidékét ez a hullám 1905-ben érte el, melynek so-
rán egész oldalas címlapon hozták le, hogy Rákosszentmihály 
lakossága önkéntes tűzoltóságot követel a tarthatatlan helyzet 
okán. 

A Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény májusban megjelenő 
49. kiadványában ezt a témát dolgozza fel. 

Kérjük, ha Ön vagy hozzátartozója, ismerősre rendelkezik a 
kerületben működött önkéntes,- hivatásos,- vagy üzemi tűzol-
tóságokkal és légoltalmi szervekkel, illetve a háborús tevékeny-
séggel kapcsolatosan bármilyen tárgyi vagy egyéb emlékekkel, 
jelentkezzen a helytortenet16@gmail.com címen, illetve ku-
tatóinkat elérheti többek közt, a ’XVI. kerületi régi képeken’ 
facebook csoportban is.

HÓZER BENJÁMIN

„Ez egy nagyon jó téma, egy 
bajom van vele, hogy nem 
én találtam ki.”

- TESZÁK SÁNDOR

A cinkotai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

csoportképe
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fél font s fél lot nádmézet. 
Főzd szép lassan egy réz-
medencébe béfedve, amíg 
megvastagodik. Minél lassabban főzöd, annál szebb s piro-
sabb lesz. Ha megfő, töltsd formában, azelőtt vizesítsd meg a 
formát, sokáig benne ne hadd.

A pergelt mondalát így kell csinálni
Végy egy font mondolát, végy egy fertály nádmézet, ha fejéren 
akarod csinálni, tölts egy fertály víznél valamivel kevesebbet 
belé, ha pedig veressen akarod csinálni, turnicolt vízbe, s azt 
is, az a vizet töltsd a nádmézre, s avval törd meg a nádmézet. 
Mikor a nádméz annyira megvastagszik, hogy tovább nem fő-
het, a szép, nagy, egész mondolát törölgesd meg igen szépen 
ruhával, tedd bé a nádmézbe, csak míg megmelegszik. Vedd 
ki a tűztől, végy egy ezüstkalánt, keverd fel. Ha jól felragadatt 
a nádméz, tedd ki egy tángyérra. A fejérbe fahajat is tehetsz, 
osztán hajszín lesz belőle.

Szószedet: 
bissalma: birsalma; ezüstkalán: ezüstkanál; fahaj: fahéj;
mondala: mondola, mandula; nádméz: nádcukor, cukornádból 
előállított cukor; tángyér: tányér; turnic: fűtejféle, mediterrán nö-
vény, gyógyszerként és sárga festékként használták 
Mértékegységek:
ejtel: 0.14 – 0.2 l; fertály: negyed; font: 0,56 kg; lot: (lat), 17,5 g

GÖNCZI MÓNIKA

A Gazdasszonynak szükséges könyv több részből tevődik össze, 
több kéz írása. Egy része fordítás, amit Lázár János készített 
1772-ben, német nyelvről. Ami a könyv érdekessége, hogy 
Wesselényi Kata fiatalasszony korától folyamatosan bővítette, 
ezért a kéziratos receptgyűjtemény igazi kuriózumnak számít, 
és megmutatja azt is, hogy tulajdonosa gyakorlott háziasszony 
volt. Témáját tekintve leginkább háztartási kézikönyv, mely 
279 leírást tartalmaz. Gasztronómiai szempontból érdekes, 
hogy magyar nyelvű szakácskönyvben itt jelenik meg először a 
kukorica (máléliszt formájában). 

Kalandozások régi szakácskönyvek világában
Wesselényi Kata Gazdasszonynak 

  szükséges könyve
Rhédei Zsigmondné báró Wesselényi Kata a XVIII. század 
második felében élt. A fiatalon özvegyen maradt erdélyi asz-
szony bőkezű mecénás, könyvgyűjtő, építtető, művelődés-
pártoló és gazdasszony volt egy személyben, ami jól mutatja 

a nemesasszonyok sokrétű feladatait. 

Íme, néhány recept a Gazdasszonynak szükséges könyvből, 
korhű formában:

Tojássajt 
Vegyed tíz tojásnak a sárgáját, habard meg jól. Végy annyi for-
ralt tejet, amennyi a tojás, melegen töltsd a tojáshoz. Tégy nád-
mézet bele, azután tedd a tűzhöz, míg jól öszvemegyen. Ha jól 
öszvement, tedd egy asztalkeszkenőbe. Facsard ki jól a levét, 
azt a fejér téjnek a közepére kell tenni.

Bissalma fényes liktáriom veressen
Végy szép bissalmát, hámozd meg levelenként. Metéld meg 
egy tiszta mázos fazékban, hogy megteljék vele a fazék. Tölts 
forró vizet reá teli, főzd lassan véle befedve fél nap, hogy ver-
henyös legyen a leve. Azután szűrd egy tiszta edénybe, hadd 
álljon egy étszaka. Másnap nyomd ki a megfőtt bissalmának 
a levét jól, s a tegnapi lévhez tedd, azután fél ejtel lévhez tégy 

Ro-

vatunkban 

gasztronómiai 

kultúránk történeté-

ből merítünk. 

Jó étvágyat 

hozzá!

Megemlékezés Mátyás király 
születéséről és tetteiről

Február 24-én, a Corvin Mátyás Gimná-
zium előtti szobornál tartott megemlé-
kezést a Déli Harangszó Baráti Kör, Hu-
nyadi Mátyás születésének évfordulója 
alkalmából. A magyar történelem egyik 
legnagyobb uralkodója 1443. február 23-
án, Kolozsvárott látta meg a napvilágot. 
A jelenlévők a mellszobrot zászlókkal és 
koszorúkkal díszítették fel. Az ünnepi 
alkalmon a Baráti Kör elnöke, dr. Onyes-
tyák György idézte fel az egykori király 
tetteit, kiemelve a Hunyadiak török elle-
ni küzdelmeit és az ország védelmét. Az 
évforduló fényét Varga Laura is emelte, 
aki erdélyi népdalokkal kedveskedett az 
egybegyűlteknek.              GUETH ÁDÁM
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Az 1849. április 4-i tápióbicskei ütközet kezdetén egy ma-
gyar hadtest bevonult a faluba felderítés nélkül, és nem vet-
ték észre, hogy ott van még az ellenség utóvédje. A nap egyik 
eseményét örökítette meg Jókai Mór „A kőszívű ember fiai” 
regényében. A Színi Sebő Alajos alezredes és Hermann Rie-
desel őrnagy közötti párviadal a regényben Baradlay Richárd 
és Palvicz Ottó között zajlik. Sebő Alajos Szemere Miklósnak 
lasztóci magányában egy alkalommal a következőképpen me-
sélte el a párbaj lefolyását:

„Riedesel bárót már régebbről ismertem. Óriás erejű ember volt, s 
híres kardvívó. Mikor Riedesel csapatja élén elővágtatott s kardjá-
val felém intett, megvallom, végigborzongott a hátam. Meg voltam 
győződve, hogy agyonvág. De azért, nehogy huszárjaim szemében 
kisebbséget szenvedjek, elfogadtam a kihívást. Az első összecsapás-
nál mind a ketten sértetlenek maradtunk. De észrevettem, hogy lo-
vam fürgébb és erősebb. A második összecsapásnál lovam szügyével 
rohantam reá. Több percig viaskodtunk, de ismét eredménytelenül. 
Harmadszor is összecsapva, mind a ketten egyszerre támadtunk. 
Ekkor kaptam, – ezzel feltűrte jobb kezén kabátja ujját, s a csukló 
alatti forradásra mutatott – ezt a rettenetes vágást. De még volt 
annyi erőm, hogy én is sújtsak. És Riedesel kettéhasított koponyá-
val holtan bukott le nyergéből.”

MÓRICZ ZSIGMOND TALÁLKOZÁSA GÖRGEYVEL
Görgey már akkor igen öreg volt, 94 éves. Meglepett, ahogy felállt, 

hogy alacsony ember. Vékony, kis meggörnyedt, előreesett fejű, ku-
tató szemű öregúr volt. A feleségem ráesett a kezére s megcsókolta 
azt, ő elkapta a kezét s erőszakkal ő is kezet csókolt a fiatalasszony-
nak... S már könnyes lett a szeme.

Egy angol könyv volt a kezében: mosolyogva, rekedtes hangon beszélt, 
valami olyat mondott, hogy most tanult angolul, néhány év alatt per-
fekt angol lett. Marczalitól kapta azt a könyvet, amit épp olvasott...

Néztem őt. Belenéztem különös, világoskék szemébe s megláttam 
tükörfényes tar homloka felett, a feje búbján a dudorodást, a komá-

romi csata sebesülésének emlékét.
– Tábornok úr, – mondtam, – ha ön 

akkor nem harmincéves lett volna!
A tábornok fölriadt s egyszerre láz 

és pirosság öntötte el az arcát.
– Igen! – mondta s éreztem a kirob-

banó hévben, hogy akkor igen, akkor, 
a detronizáció után, elfogatta volna 
Kossuthot, az egész fecsegő fiskális 
bandával...

Én akkor nagyon benne voltam 
könyvének a legmélyebb érzéseiben, 
életének valósággal a titkait éreztem, 
s minden szó, amit mondtam, pon-

tosan gyújtott s a tábornok nemsokára csodálatos, vallomásszerű 
szavakat dördült ki magából. Pillanatok alatt oly közel voltunk a 
legfőbb problémákhoz, mintha együtt éltünk volna a nagy időben. 
Hiszen már régen elmentek a bajtársak, s mindazok, akik egész 
közelről ismerték az ő lelkivilágát. Hatvanhárom éve élt már egye-
dül lelkének titkaival, s most egy-egy szó bombájára, kitört belőle 
a védekezés, a titkok leleplezése. Örök kár, hogy akkor pontosan le 
nem írtam az összes szavait, de bele akartam építeni a Regénybe... 
Aztán nemsokára jött a világháború, s epizóddá mosta a szabad-
ságharc hőskorát.

De akkor még Görgey szenvedély dúlta lelkének roppant titkait 
robbantotta ki.

(A tábornok 1848- tól Görgei-nek írta nevét, i-vel a végén. A 
család viszont manapság is a Görgey-t használja.)

HEGYI ÁKOS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) Bu-
dapest XVI. kerületében is – a hivatal 
elnöke által 2019-re engedélyezett, ön-
kéntes adatszolgáltatáson alapuló – la-
kossági adatfelvételeket hajt végre, a 
korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási számai és megnevezései 
a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő 
felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
2003 Háztartások információs és kom-
munikációs technológiai eszköz-hasz-
nálata
2153 Háztartási költségvetési és életkö-

rülmény adatfelvétel, naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkö-
rülmény adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a Központi Sta-
tisztikai Hivatal megbízásából a Sta-
tek Statisztikai Elemző Központ Kft. 
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal 
ellátott kérdezői végzik. A válaszadás-
ra kijelölt háztartások kiválasztása a 
KSH népszámlálási adatállományából 
véletlenszerű mintavétellel történik. 
Az adatfelvételekből származó eredmé-
nyek nélkülözhetetlenek a társadalom 
jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisz-
tikai Hivatal a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelet (általános adat-
védelmi rendelet, GDPR) előírásának 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat 

más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és 
egyedi adatok nélkül, valamint összesí-
tett statisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részé-
re munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8:00 és 16:00 óra között, pénteken 
8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-
766-os telefonszámon, illetve a lakin-
fo@ksh.hu email címen adunk további 
felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszer-
tanával és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes 
oldalon található Adatgyűjtések/Lakos-
sági adatgyűjtések menüpont nyújt tá-
jékoztatást.

Köszönöm együttműködését, támoga-
tását, amellyel Ön is hozzájárul a felmé-
rés sikeres végrehajtásához!

Budapest, 2019. február 20.
Kátainé Csincsák Éva főosztályvezető

Magyar Szépmesék Kedves Olvasóink! Rovatunk célja, anyanyelvünk, 
történelmi hagyományaink magyarságtudatunk 
ápolása. A forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulóján hajtsunk fejet a dicsőséges tavaszi 
hadjárat honvédei, hősei, valamint Sebő Alajos és 
Görgei Arthúr előtt.

                                                                                                                                                                   A Központi Statisztikai Hivatal közleménye
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

Március 21. csütörtök 18:00

Meg lehet úszni lelkiismeret-furdalás nél-
kül az anyaságot?
Az est háziasszonya Kurucz Adrienn, 
a WMN felelős szerkesztője-újságíró-
ja, aki, mivel maga is egy kamaszlány 
anyukája, sokat ír gyereknevelésről, ott-
honi és iskolai csetepatékról.
A belépés előzetes regisztrációt követően 
(info@kulturliget.hu) ingyenes!

Március 22. péntek 18:00
TESZÁK SÁNDOR 
GRAFIKUSMŰVÉSZ, 
KARIKATURISTA 
ÉLETMŰ KIÁLLÍTÁ-
SÁNAK megnyitója a 
Kamara Galériában.

Március 22. péntek 19:30
JazzLiget: VOICE & GUITAR
MICHELLER MYRTILL ÉS PINTÉR 
TIBOR & CSÁNYI ISTVÁN - DUETS

Micheller Myrtill és Pintér Tibor duója 
immár 14 éve létezik, azonban 2018-
ban megjelent legújabb albumukon egy 
különlegességgel rukkoltak elő: csatla-
kozott a formációhoz Csányi István éne-
kes-szaxofonos, és kifejezetten duette-

ket válogattak össze egy album erejéig,
valamint készítettek belőlük izgalmas 
átdolgozásokat. A gitár-ének felállás 
bravúros játékot, gazdag és improviza-
tív előadásmódot jelent és különleges 
zenei élményt ad. 
Jegyár: 1600 Ft

Március 23. szombat 18:00
VERSLÁBAK - A FALKA
A zene, a tánc és a vers találkozásakor a 
különböző művészeti ágak közötti átjár-
hatóság kiteljesedik, erősítik és formál-
ják egymást és önmagukat.
A Varidance társulata több műfaj ötvö-

zésével egy újszerű, izgalmas darabot 
készített, mely az iskolásoktól az idő-
sebb korosztályig a közönség széles réte-
gének az érdeklődésére tarthat számot.
Jegyár: 2500-3800 Ft

Március 24. vasárnap 10:30
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! - KALAN-
DOS FELFEDEZŐNAP AZ ÓKORI 
GÖRÖGORSZÁGBAN. Történelmi 
játszóház 6-12 éves gyerekeknek.
Jegyár elővételben: 1500 Ft, helyszínen: 2000 Ft

Március 29. péntek 19:00
ZSÁKBAMACSKA
a Körúti Színház zenés víg játéka
Én és a kisöcsém újratöltve! Eisemann 
Mihály soha meg nem unható slágere-
ivel, fergeteges humorral, és fantaszti-
kus szereplőgárdával.
Jegyár: 2000-3900 Ft

Március 31. vasárnap 15:00
ADRIAN MOLE ÚJABB KÍNSZENVE-
DÉSEI A FELNŐTTKOR KÜSZÖBÉN
Kamaszoknak kötelező darab, Sue 
Townsend regény alapján. Az előadást 
12 éven felülieknek ajánljuk!
Jegyárak: 2400-2800 Ft

Március 22. péntek 20:00 
MADARAK TÁNCKLUB
Szeretettel várjuk vendégeinket a 
Szentmihályi Kulturális Központban 
megrendezendő hagyományos Mada-
rak Táncklub eseményünkre! Fergete-
ges bulihangulat, a legjobb slágerek, 
tánc-zene-mulatság hajnalig.
Jegyár: 1500 Ft

Március 30. szombat 11:00
KIPPKOPP A FŰBEN 
a Nefelejcs Bábszínház előadása Marék 
Veronika nagysikerű műve alapján.
Jegyárak:  Gyerek: 1100 Ft,
Felnőtt: 1300 Ft felnőtt, Családi: 4200 Ft

J Ö N - J Ö N - J Ö N
Április 7. vasárnap
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA 
gálakoncertje: Tribute to XX. Century
Huszadik századi slágerek big band 
hangszerelésben, két fantasztikus éne-
kessel: POLYÁK LILLÁVAL ÉS GÁJER 
BÁLINTTAL.
Jegyár: 2800 Ft, 3200 Ft

********************************
Április 6-ai Szentmihályi 

Kulturális Központban tartandó 
KISGYERMEK- ÉS BABARUHA 

BÖRZÉRE jegyeket március 29-én 
pénteken 14:00 órától árusítunk az 
Erzsébetligeti Színház pénztárában.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy asztalje-
gyet előzetesen csak korlátozott számban, a 
készlet erejéig tudunk kiállítani. A rendez-
vény napján lesz lehetőség helyjegyet vásá-
rolni, a helyszínen 7:00 órától. Ezek a je-
gyek az udvarra szólnak, nem fedett helyre!
Asztaljegy és helyjegy ára: 2500 Ft ma-

gánszemélyeknek, 5000 Ft kereskedőknek
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Február 23-án a Szentmihályi 
Kulturális Központ megtelt jel-
mezbe bújt, táncolni vágyó far-
sangolókkal. Volt köztük kissé 
ijesztő, komikus, tarka, vagy 
extrém látványt nyújtó résztve-

vő is, egyben viszont 
hasonlítottak egy-
másra: olyan energiákkal vetet-
ték magukat a táncba, amely a 
többieket is magával ragadta. 
Az Erzsébetligeti Színház és 

az Öt Falu Egyesület hagyo-
mányos, közös retrofarsangja 
már kitaposott úton jár, hiszen 
a visszatérő résztvevők tudják, 
hogy a diszkópult mögött DJ 
Wicksilver gondoskodik arról, 

hogy senkinek 
ne legyen kedve 

unottan üldögélni valamelyik 
félreeső sarokban. A táncos 
rendezvény idén sem okozott 
csalódást a résztvevőknek.

Retrofarsang

Nem a tavalyi volt az első sikeres év a XVI. ke-
rületi székkhelyű táncsport életében, hiszen 
közel 30 éve folyik az a munka, amelynek 
eredményei az utóbbi években már folyama-
tosan hozzák az elismeréseket. A 2018-as év 
ennek a sorozatnak a méltó folytatásaként 
szerepel majd az évkönyvekben.

A kerületünk két fiatal sportolója a 16 éves 
Fazekas Fanni, a Corvin Mátyás Gimnázi-
um  tanulója, és partnere, a 17 éves Artemij 
Maruschak, aki orosz állampolgár, de tavaly 
szeptember óta ő is a kerületünkben lakik, 
az elmúlt két 
hónapban a Ma-
gyar Táncsport 
Szakszövetség 
által szervezett 
ifjúsági standard 
táncok országos 
bajnokságán is 
és a 2019-es Ma-
gyar Bajnoksá-
gon, az év legrangosabb magyar  versenyén 
is ezüstérmet szerezett ifjúsági kategóriában. 
Ezzel bekerültek az utánpótlás válogatottba 
és megnyílt előttük az út, hogy 2019-ben a 
korosztályos Európa- és Világbajnokságon 
képviseljék hazánkat. 

Február 3-án rendezték a kerekesszékes Free- 
style Szóló Magyar Bajnokságot, ahol Oxána 

Jegonyán tanítványai kiemelke-
dően szerepeltek. Kátai Virág 
aranyérmet, Ungvári Mihályné 
pedig bronzérmet szerzett ezen 
a megmérettetésen. Ez azért is 
nagy fegyvertény, mert idén elő-
ször nem sorolták kategóriákba 
sérültség szerint a jelentkezőket. 
Kátai Virág olyan riválisait győz-
te le, akik fizikai adottságaik mi-
att nála előnyösebb helyzetből 
indultak.

A tavalyi év is sok szép eredményt 
hozott a Para Táncsport területén. A 
versenyzők nemzetközi kvalifikációs 
versenyeken is indultak. Kátai Virág és 
Páczai Ágnes Rita rögtön az első verse-
nyen nemzetközi kvalifikációt szerezett, 
amellyel indulhattak az Európa- bajnok-
ságon, ahol Kátai Virág egészen a dön-
tőig jutott. Egy oroszországi versenyen 
pedig – ahol 24 ország 1500 versenyzője 

indult, a Magyar Para Táncsport Válogatott 
csapata különdíjat nyert. 

Okszana Jegonyán tehát nem csak beve-
zette a magyar para táncsport versenyzőit a 
nemzetközi vérkeringésbe, de László Attilá-
val az oldalán folyamatosan magas színvona-
lú munkát végez, amelynek eredménye ta-
nítványai kitűnő szereplésében tükröződik. 

A sok munka meghozta az eredményt
A 2018-as év szép sikereket hozott a táncsport területén, amelyekről kerületünk lakója, Okszána Jegonyán, a Ma-
gyar Táncsport Szakszövetség válogatott keretének edzője, a Magyar Paralimpiai Bizottság Para-Táncsport Szakte-
rületvezetője, és a XVI. kerületi székhellyel rendelkező Magyar Divattánc Egyesület elnöke számolt be lapunknak. 

Azonban nem csak edző-
ként versenybíróként és 
szervezőként dolgozik, ha-
nem a nemzetközi versenye-
ken előadásokat, ismertető-
ket is tart a para táncsport 
tudományos hátteréről, 
annak legújabb eredménye-
iről és azok edzésmunkába 
való beépítéséről. László 
Attilával közösen – aki az 

egyesület tiszteletbeli elnöke és művészeti 
vezetője – hosszú évek óta professzionális 
oktatást biztosítanak minden korosztálynak, 
nem csak kerületi lakosok számára. A két 
szakember mellett azonban meg kell említe-
ni Szabó Csila nevét is, aki az Erzsébetligeti 
Színház igazgatójaként befogadta a kere-
kesszékes táncosokat, és az egyik gyakorlási 
bázist biztosította nekik a versenyekre való 
felkészüléshez.

És, hogy miért olyan fontos a táncsport? 
Azért, mert ez a testmozgásnak az a formá-
ja, amely szinte nincs eszközökhöz és kor-
hoz kötve. A kerekesszékesek számára pedig 
külön értéket is hordoz: nem csak a fizikai 
egészséget szolgálja, hanem lelki támaszt, 
közösségi élményt és önbecsülést is ad a ver-
senyzőknek, akiknek a sikerekhez ezúton is 
gratulálunk.
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Életének 67. évében elhunyt 
RÁTONYI GÁBOR, a Kert-
városi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. ügyvezető 
igazgatója, korábban Zugló 
polgármestere, kiváló spor-
tember, a XIV. kerület dísz-
polgára.

Rátonyi Gábor 1952-ben 
született Esztergomban. Az 
általános iskolát szülőváro-
sában végezte, majd tehet-
séges úszóként 14 évesen 
felkerült Budapestre, és a 
Kölcsey Ferenc Gimnázium-
ban érettségizett. A sport-
szenvedélye a Testnevelési Főiskolára 
irányította, és az ott megszerzett diploma 
mellé még egy kétéves újságíró iskolát is 
elvégzett. Közben folyamatosan sportolt, 
tehetsége és szorgalma a BVSC színeiben 
egészen az úszóválogatottságig röpítette. 
Addigra már sokszoros ifjúsági és felnőtt 
úszóbajnok volt. Később vízilabdázóként 
sportolt tovább, utána pedig a Csepel SC 
sportolójaként ismét válogatott lett, ezúttal 
az öttusa válogatottban.  Legjobb eredmé-
nye egy Európa-Kupa győzelem volt. 

Sportpályafutása befejezését követően 
a Magyar Öttusa Szövetség szakfelügye-
lői csapatához csatlakozott, majd a BVSC 
úszóinak vezetőedzője lett. Számos válo-

gatott versenyzőt nevelt és 
mellettük több ezer zuglói 
fiatalt tanított meg úszni. 
Bekerült a Magyar Úszó 
Szövetség elnökségébe, 
mesteredzői címet kapott 
és három alkalommal is 
elnyerte a Kiváló Nevelő-
munkáért kitüntetést. Két 
évig az újjáépült BVSC 
uszoda manager igaz-
gatója volt. Edzőként 19 
világbajnoki és 21 Euró-
pa-bajnoki érem szerepel 
az eredménylistáján, és ő 
vezette az olimpiai ezüsté-

remig Balog Gábort, kitűnő öttusázónkat 
is. Ezután 1994 januárjától a Budapesti 
Honvéd öttusa és úszó szakosztálya igaz-
gatójaként dolgozott. Tagja volt a Magyar 
Öttusa Szövetség elnökségének. 

1996 végén népszerűségét megpróbálta 
a politikai pályán is érvényesíteni. Belé-
pett a FIDESZ zuglói szervezetébe abban 
a reményben, hogy politikusként még 
többet tehet a sportért. Ezen a területen 
is a sikerek embere volt, hiszen 2002-
ben Zugló polgármesterévé választották. 
Ez egy küzdelmes, sok problémával járó 
szakasza volt életének, de ennek ellenére 
is számos eredményt ért el, és szívesen 
emlékezett polgármestersége négy évére. 

Sportszakmai pályafutása ezután a XVI. 
kerületben folytatódott. A XVI. kerület 
vezetése pályázatot írt ki egy a Kertváros 
sportlétesítményeinek felügyeletét ellátó 
kft. vezetői állására, amelyet megnyert. A 
hozzá tartozó sportlétesítményekkel már 
akkor elkezdett foglalkozni, amikor az 
uszodák még csak épültek. Megtervezte a 
működtetésüket, felügyelte az építkezést, 
néhány helyen tervmódosítást javasolt, 
személyzetet toborzott, és amint azt a sta-
tisztikák mutatják, a főváros hasonló in-
tézményeivel összehasonlítva az előzetes 
elvárásokhoz képest sokkal kisebb önkor-
mányzati hozzájárulással üzemeltette.

Ebben a pozícióban támadta meg a be-
tegség, amellyel hosszú évekig küzdött, 
de végül alulmaradt.

A pótolhatatlan veszteséget nem csak 
családjának és barátainak kell elszen-
vedniük, hanem egykori sporttársainak, 
kollégáinak, az úszó-és öttusasportnak, 
számtalan barátjának, ismerősének, és 
nem utolsó sorban a XVI. kerület sportjá-
nak, amelyhez a hátteret az általa vezetett 
intézmény biztosította.

Rátonyi Gábort a XVI. kerületi Önkor-
mányzat saját halottjának tekinti, akit a 
gyászolók március 7-én a Kozma utcai Új 
Köztemetőben 14:30 órakor kísértek utol-
só útjára.

Nyugodjék békében! 

MOL-csoport álláspályázat
Mától lehet jelentkezni a MOL-csoport 
Growww 2019 elnevezésű tehetség-
gondozó programjára. A MOL-csoport 
több mint 140 álláshelyet kínál a mű-
szaki, üzleti, informatikai, társadalom- 
és természettudományi területeken. A 
Growww tehetséggondozó programot 
a MOL-csoport azon friss diplomások 
számára hozta létre, akik szeretnék pá-
lyafutásukat a vezető kelet-közép-euró-
pai vállalatnál kezdeni. 
A programba legfeljebb egyéves mun-
katapasztalattal rendelkezők jelent-
kezhetnek, akár a budapesti központ-
ba, akár a MOL-csoport tíz országban 
(Ausztria, Horvátország, Cseh Köz-
társaság, Magyarország, Olaszország, 
Norvégia, Lengyelország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia) működő leány-
vállalataihoz.

A programra 2019. április 28-ig 
lehet jelentkezni 

a molgroup.info/growww oldalon.

Sportolj könnyebben: fiatal sportolókat 
támogat a MOL Alapítvány 

Az ország minden részéből várják a tehetséges diákok jelentkezését
• A fiatal, tehetséges sportolók útiköltségtérítésre, eszközvásárlásra és egyéb, 
sportoláshoz kapcsolódó költségek támogatására pályázhatnak.
• A rendelkezésre álló keretösszeg 25 millió forint.
• Március 31-ig lehet pályázni a molalapitvany.hu oldalon.
A MOL Tehetségtámogató Program Sport pályázata azoknak a 10-18 év közötti általános 
vagy középiskolás diákoknak nyújt anyagi segítséget, akik tehetséges sportolók és országos vagy 
nemzetközi versenyen is bizonyítottak már. Az útiköltség-térítésre, eszközvásárlásra és egyéb 
sportoláshoz köthető költségek támogatására benyújtható pályázatokat a hónap végéig várja a 
MOL Alapítvány. Részletek itt: https://molalapitvany.hu/cikk/sport_kategoria

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL
Vegyes fák lemosó permetezése
Munkavégzés időtartama: 03. 14. – 03-31. 

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, 
de törekszenek a fent jelzett időintervallum betartására. A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kár- 
tevők ellen hatásos, a vegetációs időszakban megjelenő vagy elszaporodó kórokozók és kártevők techno-
lógiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak. Az alkalmazott szer közterületi felhasználásra enge-
délyezett, 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 
lemosható. 

MUNKATERÜLETEK: Szent Korona utcai lakótelep, Egyenes utcai lakótelep, Lándzsa utcai 
lakótelep, Jókai lakótelep, Centenáriumi lakótelep, Hősök tere, Pálfy tér, Havashalom park, Má-
tyás 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 Nem veszélyes
Champ DP 2kg/ha nk* 0 Nem jelölés köteles Kifejezetten veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás
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Wagner-Gyürkés Viktória nem minden-
napi duplázást hajtott végre. Az első 
napon 1500 m-en nyert magabiztosan, 
majd a második napon 800 m-en nagy 
hajrával zsebelte be az aranyérmet. Ez 
utóbbi futása újabb egyéni csúcs volt, 
amivel 2010-ben beállított legjobbját 
adta át a múltnak.

Viktória tagja a Glasgow-ba utazó csa-
patnak, ahol a Fedett pályás Európa-baj-
nokságot rendezik március 1-3. között. 
Ott Berkovics Imre tanítványa a változa-
tosság kedvéért 3000 m-en fog rajthoz 
állni. 

Két dobogós helyet szereztek Kovács 
Gyula súlylökői, mindketten egyéni leg-
jobbjukat elérve. Detrik Balázs nyakába 
az ezüst, a még csak junior korú Kovács 

László nyakába a bronzérem került. Fi-
gyelemreméltó, hogy mindketten az 
utolsó sorozatban lökték legjobbjukat.

Azt lehet mondani, hogy két arcot már-
már megszokunk a magyar bajnokságok 
dobogóján. Horváth Csaba a szabadtéri 
és a fedett pályás versenyeket is beleszá-
mítva hetedik alkalommal állhatott do-
bogóra, ezúttal annak harmadik fokára. 
Az ő edzéseit Kőrös András vezeti.

Ugyancsak bronzérmet szerzett Kéri 
Tamás. Ő rúdugrásban kilencedik alka-
lommal állhatott dobogóra és három al-
kalommal a bajnoki címet is elhódította 
Etédei Endre versenyzője.

A dobogósok mellett további hat ver-
senyzőnk végzett döntős pozícióban. Kö-
zülük még egyik sem felnőtt versenyző, 

hanem valamelyik utánpótlás korosztály 
atlétája.

További, a szakosztályhoz tartozó ér-
dem, hogy a női gátfutás bajnoka, Kere-
kes Gréta - aki egyébként egyéni csúccsal 
győzött 60 m gáton - is Ifj. Tomhauser 
István vezetésével edz, annak a Kiss Dá-
nielnek a segítségével, aki a 2010-es Bar-
celonai Európa-bajnokságon nyert bronz- 
érmet 110 m-es gátfutásban. Ők ketten, 
korábbi edző és tanítvány, a Magyar At-
létika Szövetség gátfutó programjának 
szakmai munkájáért is „felelősek“.

BUDAI TAMÁS

A juniorok közül a legfényesebb érmet 
Kovács László szerezte, aki a junior súly-
lökésben állt rajthoz, és rendkívül izgal-
mas versenyben, lökésről-lökésre javítva, 
egyéni csúccsal hódította el a bajnoki cí-
met. Kovács Gyula tanítvá-
nya ezzel a teljesítménnyel 
ismét teljesítette az U20-as 
Európa-bajnokság nevezési 
szintjét. A kontinensviadalt 
július 18-21 között rendezik 
a svédországi Boras-ban. 
Szombathelyen Laci edzés-
társa, Somodi Bálint az 
ideálisnak nem mondható 
időben, gerelyhajításban 
bronzérmet szerzett.

Ugyanitt a hölgyek ver-
senyében Szécsi Noémi 
nyakába ezüstérmet akasz-
tottak, miután gerelyhají-
tásban, a változatosság ked-
véért ő is egyéni csúccsal, a 

második helyen végzett. Edzője: Kőrös 
András.

Az ifjúságiak között a dobogó tetejére a 
4 x 200 m-es leány váltó állhatott. A Dobi 
Larina, Vajda Virág, Bencsik Lili, Szécsé-

Fedettpályás Felnőtt OB
Az eredmények tekintetében bizonyára, de a résztvevők számát te-
kintve is az utóbbi idők legszínvonalasabb fedett pályás bajnoksá-
gát bonyolították le február 16-17-én a BOK csarnokban. Több ver-
senyszámban is nemzetközi mércével is mérhető remek eredmény 
született.

Rajthoz álltak a juniorok
Február utolsó hétvégéjén már az ifjúságiak és a juniorok korosztá-
lyos bajnokságaira került sor. Szombaton a súlylökés kivételével a 
Téli Dobó bajnokságot Szombathelyen, és mindkét nap pedig a fe-
dett pályás bajnokságot rendezték Budapesten, a BOK csarnokban.

nyi Anna sorrendben váltó hölgyek kivá-
ló futásokkal, szoros csatában, csupán 
hét század másodperc előnnyel szerezték 
meg az aranyérmet. A csapat edzői: Ifj. 
Tomhauser István és Budai Tamás.

Dobi Larina egyéni versenyszámban 
még egy szép ezüstérmet is nyert, miu-
tán majd’ egy másodpercet faragott ed-
digi legjobbján 400 m-en. Edző: Budai 
Tamás.

Gálpál Zsombor az összetett bajnoksá-
gon szerzett ezüstérme után, a hideggel 
is megbirkózva gerelyhajításban is má-
sodik lett egészen kiváló eredménnyel. 
Az ő edzéseit Kőrös András irányítja.

Gajdos Dominika a tőle 
lassacskán megszokott tak-
tikus futással, egyéni csúcs-
csal ugyancsak ezüstérmet 
szerzett 800 m-en. Edzője: 
Id. Tomhauser István.

A fiúk 4 x 200 m-es vál-
tója is dobogóra állhatott. 
A Polyák Zoltán, Szabados 
Dénes, Baranyai Kristóf, 
Kovács Milán összeállítá-
sú kvartett kiegyenlített, 
remek teljesítményekkel 
szerzett bronzérmet. A csa-
pat edzői: Ifj. Tomhauser 
István és Budai Tamás. 

BUDAI TAMÁS
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Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752

Vízszerelés; csapok; szifo-
nok; WC-k; radiátorok stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépí-
tése. 20-412-0524

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, antik 
bútorokat, órákat, ezüst tár-
gyakat, porcelánokat, bronzo-
kat, régi katonai kitüntetése-
ket, stb., teljes hagyatékokat. 
IX. Ráday u. 6. ; 20-280-0151; 
herendi77@gmail.com

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090

műves, faházas telek befektetésre, 
építkezésre eladó. 450nm, 17m szé-
les 14M Ft. 20-772-2429

Árpádföldön eladó egy 681 nm-es 
építési telek a Budapesti úton. 70-
286-3716

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

Kiadó garázst keresek „garázsvásár” 
céljára heti 4 alkalommal. 30-949-
6332

Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett 
4954nm-es szántó eladó. 400-
0440; 70-299-3400

Mátyásföldön a Bökényföldi út mel-
lett 4785nm-es belterület eladó. 
400-0440; 70-299-3400

Beköltözhető kertesházat vásárol-
nék TULAJDONOSTÓL reális áron. 
Alaprajzokat, fotókat kérek revaivi-
ra@gmail.com, 30-317-4744

Építési telek 1082nm eladó Árpád-
földön. Fürge utca. Gáz, víz, csator-
na telken belül. Új parcellázás, már 
lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-482-
0700

Eladó tulajdonostól 800nm sarok-
telken 120nm-es 4 szobás ház Má-
tyásföldön. 30-940-0494

Rákosszentmihályon 220 nm-es 
családi ház működő üzlettel együtt 
eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
zamat kis telekkel hasonlóra a XV.; 
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 
30-599-0677

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

Önkormányzati emeleti lakást vá-
sárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es 

INGATLAN
Újpesti 47nm-es utcai, földszinti, 
teljesen felújított légkondis teraszos 
lakás garázzsal cserélném önkor-
mányzati kis felújítandó házra. 20-
270-7161

XVI. kerület Akácos úti 2018nm 
szántó mobilháznak ipari árammal 
eladó. 30-787-8505

2569nm ipari telek Bökényföl-
di-Cinkotai útnál raktárnak/üzem-
nek eladó. 30-787-8505

Domonyban eladó 800-as építési te-
lek. Villany van. Víz, gáz, csatorna a 
telek előtt. Horgásztó, strand, lovas-
tanya a közelben. 30-585-5471

Szadán eladó 800-as építési telek. 
Villany van. Víz, gáz, csatorna a te-
lek előtt. Betongyűrűs kút a kertben. 
30-582-5471

Zsemlékes úti mobiltorony közelé-
ben szántót vennék. 20-421-3814

Eladó Dány-Szentegyeden 200nm-
es telek, horgásztóhoz közel. Nyá-
ron lakható kisházzal, tulajdonos-
tól. 20-412-3876

Gödöllőn a Kert utcában, összköz-

öröklakásomat cserélném 1 szobás 
önkormányzatira. 20-327-7398

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

Kiadó garázst keresek a Pálya utcai 
lakótelep környékén. 30-932-5654

Kiadó szobát keresek vagy társulnék. 
Internet szükséges. Max 50E Ft/hó 
rezsivel. 30-575-4473 (18.00 után)

Nagytarcsa határában eladó 
12.000nm szántó. 70-286-3716

Szobát bérelnék konyha, fürdőszoba 
használattal. mihalyhergelt@gmail.
com; 20-252-0255

Férfi hosszútávra albérletet vagy 
társbérletet keres a XVI. kerületben. 
20-252-0255 mihalypostas@free-
mail.hu

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 3 
generációs ingatlan eladó. Csere be-
számítással. 20-913-4783

Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek. 
akár azonnali készpénz fizetéssel. 
Tartozással terhelt, felújítandó is ér-
dekel. 20-527-0601

Befektetésként eladó Mátyásföldön 
2 generációs családi ház lakottan, 
későbbi vissza vásárlással. 20-970-
6986

VEGYES
Kiválló állapotú ágyneműtartós 
heverő háttámlával, fejtámlával 
(jobbos) 15E Ft-ért eladó. Méret: 
195x90x40 cm 30-395-5115

SOS! Skót Juhász tulaj kerestetik! 
35 éve Collie tulajdonos keresi azt 
a férfit, aki a XVI. kerületi Önkor-
mányzati parkban biciklivel/nélkül 
szokott sétáltatni egy nagyobb Skót 
Juhászkutyát. 30-599-8672; 30-331-
3415

Hosszú női bőrkabát, nadrág, szok-
nya, dzseki 48-as méretben eladó. 
403-0524

Női alkalmi ruhák 48-as méretben 
eladók. 403-0524

Eladó 2 db különböző méretű, fe-
hér harmonika ajtó, 1 szófa háttám-
lás ülőgarnitúra, 1 étkezőasztal és 
külön kerek asztallap. 20-559-8756

Eladó Grundig színes TV; egy női 
kék bőrkabát, hosszított fazon, ke-
ringés javítására szolgáló elektro-
mos fürdető berendezés. 20-559-
8756

Társasház kétheti rendszerességgel 
keres kertészt. Fűnyírás, sövényvá-
gás. Saját fűnyíró szükséges. 30-
301-3779

Valódi bőrdzseki, férfi XL-es hibát-
lan, sportos, fekete 35E Ft. 30-526-
4262

Amerikai gyapjú, nagyméretű gu-
rulós utazótáska eladó. 2,5E Ft. 
407-5226

Nyomtatófej cseréjét igénylő, kifo-
gástalan Canon MG7150 tintapat-
ronos nyomtató 15E Ft-ért eladó. 
407-2745

Eladó asztalos ipari gépek, szalgfű-
rész, körfűrész, gyalugép, faeszter-
ga, satupad stb. 30-478-5101

Komolyzenei bakelit lemezek kitű-
nő állapotban eladók. 30-274-6134

Az I. osztályú bajnokság 6. fordulóját - egyben 
Koperdák László emlékversenyt - Kovács Péter 
polgármester és Hóbor Béla, világhírű röplab-
dabíró nyitották meg. Az egész napos sport-
rendezvényen a KSE leányai végül a megtisz-
telő 5. helyezést szerezték meg. A mezőny 
rendkívül erős volt, mivel a KSE-n kívül mind 
a hat résztvevő NBI-es, vagy Extra-ligás csapat 
utánpótlását képviselte. Az első helyezettnek 

Röplabdabajnokság Sashalmon
Február 24-én a Sashalmi Közössé-
gi Terem adott helyt a lány röplabda 
U13 korosztályú, Őryné Merő Nóra 
Országos Mini Bajnokságnak. A ver-
senyt a Kertvárosi Sport Egylet ren-
dezte a Magyar Röplabda Szövetség-
gel karöltve.

járó kupát és az aranyérmet a Vasas, az ezüst- 
érmet az MTK-Budapest, a bronzérmet pedig 
az UTE szerezhette meg. Különdíjban része-
sültek a csapatok legjobb játékosai. A Kert-
városi SE Farkas Izabellát választotta legjobb 
röplabdásának.

GUETH ÁDÁM
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Nyugdíjasok vállalnak ki-
sebb szerelési munkát. Vil-
lany, - vízvezeték szerelést 
és burkolást (konvektorok, 
WC tartályok, csapok, bojle-
rek, lejárt vízórák). 20-402-
5638

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533

Gyógypedikűrösként: mani-
kürt és gyógypedikürt vállalok. 
Csak házhoz megyek. Időpont 
egyeztetés: 70-518-0720

Vízszerelés, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás. Családbarát 
áron. Ingyenesfelméréssel, 
kiszállással, precíz munkavég-
zéssel. 30-938-9713

Kőművesmunkákat, aj-
tó,-ablakcserét, vízszerelést, 
fűtésszerelést, festést, bur-
kolást vállalok. 20-931-1119

Gyógymasszázs és frissítő 
masszázs várja: igényes, 
barátságos környezetben. 
Kizárólag erotika mente-
sen! 20-471-1860 www.kin-
fa-gyogymasszázs.eoldal.hu

Kertépítés-telekrendezés! 
Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, 
kertépítés, tereprendezés, 
egyéb kertészeti és kőmű-
vesmunkák reális áron. 
www.telekrendezes.hu 20-
259-6319; 781-4021

Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásáro-
lunk, ingyenes kiszállás, 06-
20-9220-001, 06-1-266-3277

Kedves Szülők! 
A jobb tanulási eredmény 

elérése érdekében vállalom 
általános iskolások tanítását, 

képesség fejlesztését, ha 
nehezen olvas, ír, számol a 
gyermek. Továbbá vállalom 
magyar nyelvtan helyesírás 

tanítás, levelezést. Na-
gyobbaknak megtanítom a 

tízujjas vakírást. Érdeklődés 
esetén sütés - főzést. 

Várom jelentkezését a 06 20 
230 5594 telefonszámon!

Gépi földmunka a XVI. ke-
rületben csak egyszeri ki-
szállással. Árokásás, alapki-
szedés, bontás. 20-312-9282

Kerületi hölgy aktív FRAN-
CIA és ANGOL nyelvtudás-
sal, külkereskedelmi felső-
fokú végzettséggel, sokrétű 
irodai tapasztalattal állást 
keres lehetőleg a környé-
ken. 70-420-2991

0

5

25

75

95

100

Gyémánt FK-100x137

2019. március 6., szerda 19:47:11



Az Önkormányzat  lapja      23

Kis - és középvállalkozások informatikai partnere

Átalánydíjas karbantartás - rendszergazdai tevékenység, 
teljeskörű informatikai megoldások FIX havidíjakkal!

díjmentes IT hatékonysági és adat-
biztonsági felmérés, tanácsadás

Flash-Com Kft. Stabilan a legjobb...
Cím: 1165 Budapest, Emma u. 2.
www.flashcom.hu | www.szerver-telepites.hu  
hq@flashcom.hu | (1) 407 1500 | (70) 340 7080
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HARANGI
byBEAUTY

- Kozmetikai alapkezelések
- Fénykezelés (IPL)
- Tartós szőrtelenítés
- Fülbelövés
- Professzionális smink
- Sminktetoválások
- ECURI sminktetoválás eltávolítás

Szolgáltatások:

www.facebook.com/beautybyharangi

1161  Budapest,  Batthyány utca 19.
Tel: (20) 56 99 130

CSAK BEJELENTKEZÉSRE!

HARANGI ILDI
KOZMETIKUS MESTER

SMINKTETOVÁLÓ




