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A 4-es metró után jön a HÉV
Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért 
felelős államtitkár, kerületi parlamenti képvi-
selő meghívására február 27-én a kerületbe 

érkezett Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) vezérigazgatója, valamint helyet-
tese, Somodi László, hogy Kovács Péter polgár-
mesterrel tárgyaljanak a többi között a gödöllői 
HÉV és a 2-es metró összekötéséről.

Folytatás az 5. oldalon

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár jelenlétében mu-
tatta be dr. Kiss Marianna igazgató a kertvárosi Szakrendelő legújabb 
fejlesztését március 3-án. Az Önkormányzat támogatásával megvalósuló 
interaktív orvos-beteg honlap segíthet a nem sürgős (akut) betegségben 
szenvedő páciensek panaszainak orvoslásában, csökkentve ezzel a vá-
rakozási időt. A sajtótájékoztatón jelen volt Szatmáry Kristóf gazdaság-
szabályozásért felelős államtitkár, kerületi parlamenti képviselő, Kovács 
Péter polgármester és dr. Csomor Ervin alpolgármester is.  

Folytatás a 3. oldalon

Már interneten is 
válaszol az orvos

Interaktív orvos-beteg honlap segíti a pácienseket

www.budapest16.hu
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Igazgatási szünet
A képviselők elfogadták azt a javaslatot, amelynek 
értelmében 2014. július 21-e és augusztus 8-a, va-
lamint december 22-e és 2015. január 2-a között 
igazgatási szünet lesz a XVI. Kerületi Polgármesteri 
Hivatalban. Mivel azonban április 6-án országgyű-
lési, május 25-én pedig Európa parlamenti választá-
sokat tartanak, amelyek lebonyolításában szinte az 
összes köztisztviselő részt vesz, ezért április 7-én és 
május 26-án is szünet lesz a hivatalban. 

Pályázat a Corvin Művelődési Ház ma-
gasabb vezetőjének megbízására
Mivel Szabó Csilla jelenlegi igazgató megbízatása 
június 30-án lejár, ezért a Testület döntött arról, 
hogy pályázatot ír ki az Erzsébetligeti Színház ve-
zetői posztjával kapcsolatban, amelynek részleteit 
alább olvashatják. 

Akadálymentes Önkormányzat
A fogyatékkal élő személyek teljes társadalmi in-
tegrációja csak a teljes körű akadálymentesítés 
útján valósulhat meg, ehhez pedig szükség van az 
épületek akadálymentesítésére, illetve arra, hogy a 
fogyatékkal élő személyek az információkat is aka-
dályoztatás nélkül  érhessék el. Ezért született meg 
az Önkormányzat épületének fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítési irányelve-
inek és szabályzatának elfogadásával kapcsolatos 
javaslat, amit dr. Csomor Ervin terjesztett elő. Az 
alpolgármester elmondta: a Helyi Esélyegyenlő-

ségi Programban, illetve a „Jobb velünk a Világ!” 
elnevezésű pályázatban is vállalták, hogy mindezt 
megvalósítják.  Kovács Péter polgármester ezért ta-
valy december elején aláírta azt az együttműködési 
megállapodást, amelynek értelmében a XVI. Kerü-
leti Önkormányzat idén két megváltozott munka-
képességű új munkavállalót fog foglalkoztatni. Dr. 
Büki Tamáson kívül mindenki egyetértett abban, 
hogy minderre azért van szükség, hogy a fogya-
tékkal élő ügyfelek akár segítség nélkül is el tud-
ják intézni hivatalos ügyeiket. Dr. Csomor Ervin 
hangsúlyozta: az Önkormányzat kötelessége, hogy 
minden kerületi polgár számára ugyanolyan felté-
teleket biztosítson, éppen ezért foglalkoztatnak két 
fogyatékkal élő állandó munkatársat, illetve ezért 
jelentkeztek a már említett pályázatra is. A képvise-
lők egyhangúlag elfogadták a javaslatot. 

Pályázat közforgalmú gyógyszertár léte-
sítésére
A szintén dr. Csomor Ervin által előterjesztett ja-
vaslatról tavaly szeptemberben már tárgyalt a Kép-
viselő-testület. Az akkori jogszabályi feltételeknek 
azonban nem felelt meg az elfogadott határozat, 
ezért az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nem írt 
ki pályázatot gyógyszertár létesítésére a Kertváros-
ban. Az egészségügyért is felelős alpolgármester 
kiemelte: a lakosság érdekeinek figyelembe véte-
lével a XVI. Kerületi Önkormányzat jogszabály 
módosítási kérelemmel fordult az egészségügyért 
felelős államtitkárhoz tavaly decemberben azért, 
hogy a Testület befolyásolhassa az új patika Kert-
városon belüli elhelyezkedését. Mivel az államtit-
kár elfogadta a javaslatot, ezért az Országgyűlés 
módosította az ezzel kapcsolatos törvényt. Dr. 
Csomor Ervin hangsúlyozta: több pályázó esetén 
előnyben részesül az, aki olyan területen szeretne 
gyógyszertárat működtetni, ahol 1,5 kilométeren 
belül nincsen másik patika. 

A testületi ülésről jelentjük
Az Önkormányzat Képviselő-testüle-
te március 5-én ismét összeült, hogy 
tárgyaljon a Kertvárost érintő ügyek-
ről. A legfontosabb napirendeket az 
alábbiakban foglaltuk össze.

Az Önkormányzat megvásárolja Tóth 
Ilona szülőházát
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, ke-
rületi civilek kezdeményezésére tavaly létrejött 
a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány, amely 
célul tűzte ki egy kerületi emlékhely kialakítá-
sát. Mindezt az Önkormányzat is támogatja, 
ezért Kovács Péter polgármester több hónapon 
keresztül tárgyalt Tóth Ferenc Gyulával. Mivel 
az ingatlan nagyon rossz állapotban van, ezért a 
lehető leggyorsabban kell cselekedni, az örökös 
által támasztott feltételek azonban több képvi-
selőből is ellenérzést váltottak ki. Mivel azonban 
a többség a mártír medika, kerületünk posz-
tumusz díszpolgára emlékének ápolását tartja 
elsődleges célnak, ezért megszavazták azt a ja-
vaslatot, amelynek értelmében az Önkormány-
zat megvásárolja az ingatlant nettó 18 300 000 
forintért, az emlékház kialakításának céljából öt 
éves, határozott időtartamra, bruttó 5 millió fo-
rintért bérbe veszi a benne található tárgyakat, 
ezek kezelését pedig Tóth Ferenc Gyulára bízza 
havi bruttó közel 30 ezer forintos megbízási díj 
fejében. 

Továbbra is támogatják Decsi Tamást
Kovács Raymund előterjesztőként elmondta: a 
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület Decsi István és 
Decsi Tamás világbajnok kardvívó vezetésével, öt 
évvel ezelőtt jött létre, azóta pedig több mint száz 
versenyzője van. Az alpolgármester kiemelte: az 
Egyesület sportolói már több országos bajnoki 
győzelmet és érmet is szereztek, Kern Bianka pe-
dig a magyar válogatott tagjaként a közelmúltban 
bronzérmet nyert csapatban a jeruzsálemi Euró-
pa-bajnokságon. Decsi Tamás szintén a váloga-
tott tagja, akinek nagy szüksége van arra, hogy 
az Önkormányzat továbbra is támogassa, és ezzel 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a 2016-os riói olim-
pián, illetve az azt megelőző világversenyeken 
jól szerepeljen. Az Egyesület 3 millió forintos tá-
mogatási kérelmét természetesen megszavazták a 
képviselők. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2014. 
július 1-jétől 2019. június 30-ig, 5 év határozott 
időre szól. 
A munkavégzés helye: Corvin Művelődési Ház, 
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/d.  
A magasabb vezetői beosztáshoz tartozó lényegesebb 
feladatok: a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési 
intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okirat 
szerinti feladatok ellátása, az intézmény szaksze-
rű és törvényes működtetése, a folyamatban lévő 
programok szakszerű folytatása, új tevékenységek 
bevezetése, együttműködés a fenntartóval.
Pályázati feltételek: 
• felsőfokú közművelődési végzettség és szakkép-
zettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség 
és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, va-
lamint
• legalább öt éves szakmai gyakorlat, és

• kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.
Előnyt jelent: 
• közművelődési intézményben szerzett vezetői 
gyakorlat 
• nyelvismeret,
• a XVI. kerület ismerete
A pályázathoz csatolni kell: 
• eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes 
önéletrajz 
• megfelelő iskolai végzettségről és szakképesítésé-
ről szóló oklevél másolata
• a vezetésre vonatkozó program – kiemelten a 
kulturális program –, fejlesztési elképzelések 
• a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, 
hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők 
megismerhetik 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbí-
rálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testü-
let zárt ülésen tárgyalja-e
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségnek való elégtételről
• három hónapnál nem régebbi, eredeti, büntetlen 

előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány) – 
amennyiben jelenleg nem az intézmény alkalma-
zottja

A pályázat benyújtásának határideje: 
április 19.

A pályázat elbírálásának határideje: június 18.
Az állás betölthető: július 1. 

Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szó-
ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti ma-
gasabb vezetői pótlék alapján kerül megállapításra.

A pályázatot a Budapest XVI. Kerületi Polgármes-
teri Hivatal Intézményi Irodájához kell eljuttatni. 
A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Corvin Mű-
velődési Ház igazgatói álláshelyére. Cím: 1163 
Budapest, Havashalom u. 43. 
További információ a 4011-733-as telefonszá-
mon, vagy a mullerkinga@bp16.hu e-mail címen, 
Müller Kinga Intézményi irodavezetőtől kérhető.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HÍRDET

A Corvin Művelődési Ház igAzgAtói állásánAk betöltésére. 
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Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

A forradalmak Európájának közepén 
volt egy ország, amely 166 évvel ez-
előtt azt mondta, hogy „Legyen béke, 
szabadság és egyetértés.” Hogy lehet 
azonban béke egy olyan államban, 
ahol még a legalapvetőbb erkölcsi 
normákkal kapcsolatban sincs össz-
hang? Ahol az emberek saját magu-
kat fosztják meg a szabadságtól az-
zal, hogy ostoba ideológiák béklyóit 
cipelik a vállukon. Hogy várhatjuk el 
idegen népektől, hogy szeressenek 
bennünket, ha mi folyamatosan hábo-
rúzunk egymással? A márciusi ifjak 
kivívták a szabadságot, nekünk már 
csak egyetértésben kellene élnünk 
magyar testvéreinkkel. Idén három 
választás is lesz, amikor megmutat-
hatjuk, hogy mire képes a népakarat. 
Bizonyítsuk be, hogy számunkra a 
Hazánk a legfontosabb, így „A ma-
gyar név megint szép lesz, Méltó régi 
nagy hiréhez; Mit rákentek a száza-
dok, Lemossuk a gyalázatot!”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

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

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

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 4011-723

Nyomtatás: Ringier Kiadó Kft. - Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.ringier.hu
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

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

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

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

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Folytatás a címlapról
A Szakrendelő honlapjáról (www.szakrendelo16.
hu) elérhető rendszer – amit egy kerületi informa-
tikai cég fejlesztett ki – nem hasonlítható az inter-
neten található fórumokhoz, hiszen teljesen titkos, 
a kérdező adatait csak az orvos láthatja. Dr. Kiss 
Marianna elmondta: a beteg csak azután léphet be 

a levélírási felületre, miután megadta TAJ számát 
és születési dátumát, kérdése pedig azonnal meg-
jelenik a választott doktor elektronikus eszközén, 
amelyre ő maximum két napon belül válaszol. Azt 
azonban fontos kiemelni, hogy ez a kezdeményezés 
nem helyettesíti az orvossal való személyes találko-
zást, hiszen ha akut betegségről van szó, akkor a be-
teg kivizsgálása elengedhetetlen.

A XVI. Kerület Kertvárosi Egész-
ségügyi Szolgálatának vezetője hang-
súlyozta: mivel egyre több az úgy-
nevezett e-beteg – aki az interneten 
található információk alapján igyek-
szik saját magát meggyógyítani –, 
ezért az előkészítés során igyekeztek 
olyan orvosokat kiválasztani, akik 
megfelelő gyakorlattal rendelkez-
nek azokon a szakterületeken belül, 
amelyek nagy érdeklődésre tartanak 
számot. 

Dr. Csomor Ervin egészségügyért 
is felelős alpolgármester felhívta a 
figyelmet arra, hogy az új rendszer 
felépítése gyakorlatilag megegyezik 
a már megszokott előjegyzési rend-
szerrel, így a pácienseknek nem fog 
nehézséget okozni a használata. 

Kovács Péter kiemelte: mivel a Szakrendelőt so-
kan keresik fel csak azért, hogy tanácsot kérjenek, 
ezért a 2010-es választási ígéretei között szerepelt 
egy tanácsadó felület létrehozása azért, hogy a vá-
rakozási időt csökkenteni lehessen. Kezdetben úgy 
gondolták, hogy csak a gyermekorvos fog válaszol-
ni, a kerületi polgárok igényeit figyelembe véve 

azonban a szolgáltatást kibővítették a 
sebészet, a kardiológia, a reumatológia, 
a nőgyógyászat, az urológia és a neuroló-
gia területével is, valamint egy háziorvos 
is a páciensek rendelkezésére áll az inter-
aktív felületen.  

Szatmáry Kristóf elmondta: a la-
kossági konzultációk során felmerült 
az igény a kerületi járóbeteg-szakellátás 
korszerűsítésére is, amit a közeljövőben 
fejleszteni fog a kormányzat. Az egész-
ségügyért felelős államtitkárral ugyanak-
kor a többi között a várólisták csökken-
téséről is tárgyaltak. 

A Szatmáry Kristóf meghívására hozzánk láto-
gató dr. Szócska Miklós a Szakrendelőben dolgozó 
orvosok munkáját példaértékűnek nevezte, és az 
itteni kiváló fejlesztéseket látva megígérte, hogy 
egy új kormányzati programindító rendezvényt is 
a XVI. kerületben fognak megtartani még ebben 
a hónapban. 

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA
A pályázat benyújtásának határideje: március 31., 12 óra

A pályázat benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája 
(1163 Budapest, Jenőhalom u. 1-3.)

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:
• Lándzsa u. 25/A I/5.  (34 nm-es, 1 szobás, komfortos, bérleti díja 15 810 forint/hó)
• Kolozs köz 5. IV/9.  (43 nm-es, 1 + 1 ½ szobás, összkomfortos, bérleti díja 19 995 forint/hó)
• Zsélyi Aladár u. 3. IX/53. (49 nm-es, 2 szobás, összkomfortos, bérleti díja 21 390 forint/hó)
• Védő u. 1/A fsz.3  (38 nm-es, 1 szobás, komfortos, bérleti díja 17 610 forint/hó)
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ letölthető a hivatal honlapjáról (www.budapest16.hu), 

valamint térítésmentesen beszerezhető az Ügyfélszolgálati Irodán.

Már interneten is 
válaszol az orvos

Interaktív orvos-beteg honlap segíti a pácienseket

Az új interaktív rendszer bejelentkező felülete

Sz. R. zS.
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– Erre egyáltalán nem szá-
mítok. A zápszonyiak nagyon 
kötődnek a szülőhelyükhöz, 
otthonukhoz, szerény va-
gyontárgyaikhoz. Mégiscsak 
ez a mi földünk, ezért jelenleg 
egyáltalán nem is tapasztalok 
ilyesmit. Ha lesznek is har-
cok, azok nem itt fognak zaj-
lani, de ismétlem, én nagyon 
bízom a megegyezésben.

– Hogyan fogadták azt a hírt, hogy az új ukrán 
vezetés tervezte a nemzetiségi nyelvek használatá-
nak korlátozását?

– Nálunk 1994 óta mind az iskolában, mind 
az óvodában magyar nyelven folyik a tanítás. 
Ezért érzékenyen érintett volna, de azt hiszem, 
ez egy nem teljesen végiggondolt, és elsősorban 
az orosz nyelvhasználat ellen irányuló lépés lett 
volna. Szerencsére a parlament nem hagyta jóvá, 
és mivel bevezetéséhez több törvényt is módosí-
tani kellene, azt gondolom, ettől a jövőben sem 
kell tartanunk.

Bacskai László lapunk megjelenése előtt meg-
erősítette, hogy a krími válság továbbra sincs 
befolyással a lakosság hétköznapi életére, vi-
szont 9 katonaköteles korú zápszonyi lakos 
értesítést kapott arról, hogy ha mégis mozgósí-
tásra kerül sor, őket be fogják hívni. Ha ez meg-
történne, akkor sem a frontzónába kerülnének, 
hiszen olyan személyekről van szó, akik rövid 
ideig voltak katonák, semmilyen harcászati ta-
pasztalatuk nincs, így valószínűleg valamilyen 
hátországi feladatot bíznának rájuk.

Aktuális

Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák elsőbb-
séget élveznek:
- a kerület lakosságának egészségmegőrzése, a szabadidő hasznos eltöltése ér-
dekében szervezett rendszeres sportolási lehetőség biztosítása (nyitott sport-
pálya esténkénti szombatonkénti nyitva tartása, családi sportnapok, bajnok-
ságok 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 intézmények, 
sportegyesületek, alapítványok és egyéb civil szervezetek.
Civil szervezet, egyesület és alapítvány abban az esetben pályázhat, ha
- XVI. kerületi székhellyel rendelkezik, ennek igazolására érvényes (60 napnál 
nem régebbi) Fővárosi Bíróság által kiadott kivonatot mellékel
- legalább 2013. január 1. óta működik
- előző évi tevékenységéről, főleg programjairól rövid tájékoztatást mellékel.
Pályázati keretek:
- A XVI. kerületi Önkormányzat intézményei - óvodák, egyéb kerületi intéz-
mények - részére 1 millió forint

- A XVI. kerületi sportegyesületek és civil szervezetek, alapítványok részére 
1,5 millió forint.
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott szakmai tevékenység megva-
lósítására használható fel. 
A XVI. Kerületi Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység tá-
mogatásáról szóló 30/2005. (X. 18.) rendelete értelmében a program meg-
valósításához szükséges teljes költség 20%-ával, mint önrésszel a pályázónak 
rendelkeznie kell. 
Egy pályázó egy témakörben egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok beadási határideje: március 28.

A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájá-
ban, illetve a Polgármesteri Kabineten (111. szoba) ügyfélfogadási időben 
lehet beszerezni, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.
budapest16.hu). A pályázatot a Polgármesteri Kabineten vagy az Ügyfélszol-
gálati Irodán lehet leadni személyesen, vagy elküldeni postán a 1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43.) címre. 
Felvilágosítás kérhető a 4011-527 telefonszámon, valamint elektronikus úton 
a kabinet@bp16.hu e-mail címen.

– Hoztak-e bármilyen változást 
Zápszony mindennapi életében a kijevi események?

– Kárpátalja városaiban és falvaiban nincs tu-
domásom olyasmiről, amit kapcsolatba lehetne 
hozni a fővárosban történtekkel. Kijev szeren-
csére messze van, mindennapi életünkre egyelőre 
nem volt hatással, ami ott történt, de természe-
tesen napi beszédtéma a lakosság körében, és itt 
a hivatalban is.

– Hogyan tekintenek a krimi helyzetre?
– Aggódunk. Ha ugyanis katonai összecsapá-

sokra kerül sor, a tartalékosok és a hadköteles 
korban lévő magyar nemzetiségű ukrán állampol-
gárok esetleg számíthatnak behívóra. Ez rosszul 
érintené a családokat, szerencsére azonban erről 
még a beregszászi járásban egyáltalán nincs szó. 
Én azt remélem, hogy a politikusok meg tud-
nak egyezni, és elkerülik a háborút. Ebben bízik 
a lakosság is. Ennek megfelelően nálunk az élet 
ugyanúgy zajlik, mint korábban, az emberek te-
szik a dolgukat, és nem készülnek vészhelyzetre. 

– Számít-e arra, hogy ha mégis fegyveres konf-
liktusig fajul az ukrán-orosz ellentét, menekültek 
indulnak Magyarország felé?

Ukrajna fővárosában hónapokig tüntet-
tek a kormány diktatórikus intézkedései 
ellen. A tiltakozókat Viktor Janukovics 
elnök parancsára a rendőrök éles lősze-
rekkel igyekeztek megfékezni, a har-
cokban több mint 100 ember vesztette 
életét, akiket csak Mennyei századnak 
neveznek. Azóta már az is kiderült, 
hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat elő-
re kitervelt akciója volt, hogy mesterlö-
vészek lőttek agyon tüntetőket és rend-
őröket is. Az államfőt február 22-én egy 
bizalmatlansági szavazás után felmen-
tették, azóta Oroszországban tartózko-
dik. Helyére ideiglenesen Olekszandr 
Turcsinovot nevezte ki a parlament, aki 
nem csak, hogy nem akarja eltörölni a 
nyelvtörvényt, de ígéretet tett a nyel-
vi jogok kiszélesítésére is. Időközben 
azonban az orosz hadsereg megszállta 
a Krím-félszigetet, és már lövések is el-
dördültek. Ha kiéleződnek a fegyveres 
konfliktusok, az természetesen hatás-
sal lehet a Kárpátalján élő magyarság-
ra is, hiszen az ukrán hadsereg gyakor-
latozni kezdett a Munkács és Ungvár 
melletti tüzérségi lőtéren. Mivel a XVI. 
kerület vezetése nagy hangsúlyt fektet 
a határon túli nemzettársainkkal való 
kapcsolattartásra, így a többi között 
Kárpátalján is van testvértelepülésünk. 
Bacskai Lászlóval, Zápszony első em-
berével napi kapcsolatban áll Kovács 
Péter polgármester. Most mi is megke-
restük telefonon, hogy a kertvárosiak 
első kézből értesüljenek az ottani ese-
ményekről.

Zápszony 
nincs 
veszélyben

Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökét kétharmados 
többséggel választották meg a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének első helyettesévé 
március 7-én. A magyar politikus ezt a tisztséget  már 2006 és 2010 között is be-
töltötte. A megyei képviselők arra kérték az ukrán kormányt, hogy a nyelvtörvény 
újrafogalmazásakor vegyék figyelembe a kárpátaljai magyarok javaslatait is, vala-
mint kezdjék meg a kijelölt új ukrán-magyar határátkelők építését. Közben Arszenyij 
Jacenyuk ukrán miniszterelnök bejelentette, hogy az európai uniós tagállamok egy-
oldalúan megnyitják piacukat az ukrán gyártók és termékek előtt, ugyanakkor 
kilátásba helyezték az ország vízummentességét. Egyes források szerint a felek 
hamarosan aláírják az EU-ukrán társulási megállapodás politikai részét is.

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
A KERÜLET 2014. ÉVI SPORTTEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATOT ÍR KI. 

MéSzáRoS TiboR
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A XVI. Kerületi Önkormányzat és a Budapesti Politechnikum Alapítvány 
az Új Széchenyi Terv támogatásával „Közösen a munkaalapú társadalomért!” 
(TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0011) címmel programot indított a regisztrált állás-
keresők képzése és foglalkoztatása céljából 2012 nyarán. A lapunkban is meghirde-
tett kezdeményezés keretében a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkező 
jelentkezők a csapatépítő foglalkozás után angol nyelvet, számítógép-felhasználói 
ismereteket tanulhattak, illetve OKJ-s képzésen sajátíthattak el irodai asszisztensi, 
kertfenntartói és tisztítás technológiai ismereteket. A tanfolyamot sikeresen elvég-
zők számára pedig egy évig munkát is biztosítottak. A program záró rendezvényét 
február 22-én tartották az Erzsébetligeti Színházban. 

Barta Géza, az Alapítvány képviselőjének összefoglalójából megtudhattuk, hogy a 
két évvel ezelőtt megrendezett Kertvárosi Vigasságokon 108 fő jelentkezett a prog-
ramra. Az írásbeli tesztek kitöltése után a legjobbakat szóbeli interjúra hívták, és 
közülük választották ki azt a 30 főt, akivel együttműködési megállapodást kötöt-
tek. 

A kerületben az Önkormányzat és az Everling Kft. segített a résztvevőknek a gya-
korlat megszerzésében, a hivatalban pedig ezután három főt foglalkoztattak. Közü-
lük Ragettli Szilvia és Gömöri Melinda a XVI. Kerületi Újságból értesült a lehető-
ségről, majd irodai asszisztensi oklevelet szereztek. A tanfolyamon a többi között 
a hivatali gazdálkodásról, az üzleti protokollról és a munkahelyi kapcsolattartásról 
tanultak. A sikeres vizsga után pedig több állásinterjún vettek részt, önéletrajzot és 
motivációs leveleket is írtak, amelyek elkészítésében tutorok és mentorok segítették 
őket. A „diákoknak” a tanulás mellett természetesen szórakoztató programokat is 
szerveztek, ilyenek voltak a családi napok vagy a színházlátogatások.

Ancsin László jegyző elmondta: örül annak, hogy a XVI. kerület részese lehetett 
ennek a kiváló kezdeményezésnek, hiszen az önkormányzatoknak nem feladata a 
foglalkoztatás elősegítése, a Kovács Péter által vezetett Kertváros azonban ebben 
is az élen jár, és önként csatlakozott ehhez a munkahelyteremtő programhoz. A 
jegyző hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a programban 
résztvevő, jelenleg az Önkormányzatnál dolgozó munkaerőket továbbra is foglal-
koztathassák.  

Folytatás a címlapról
Szatmáry Kristóf elmondta: a megbeszélésen résztvevők egyetértettek ab-
ban, hogy a 4-es metró elindulása után a legfontosabb beruházás a gödöllői 
HÉV és a 2-es metró összekötése, amellyel kapcsolatban több lehetőség is 
felmerült. Az államtitkár kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnökkel a közel-
múltban áttekintették a XVI. kerületi fejlesztési lehetőségeket, a kormányfő 
pedig mindezt a 2014 és 2020 közötti operatív programokból származó 
támogatással kívánja megvalósítani. 

Kovács Péter rövidtávú célként említette a cinkotai HÉV megálló P+R 
parkolóinak bővítését, amelyek számát – az egykori Cinkotai Strand felé 
is terjeszkedve – duplájára emelné a BKK az Önkormányzat segítségével. 

Vitézy Dávid ugyanakkor bejelentette, hogy megkezdik a HÉV vonala 
menti terület felújítását, vagyis egy most induló, közel másfél éves program 
keretében a többi között kicserélik az elhasználódott korlátokat és felújítják 
a padokat is. Elkészültek ugyanakkor a metró és a HÉV összekötését tar-
talmazó tanulmányok, amelyeket azért kell a lehető leghamarabb engedé-
lyeztetni, hogy végre legyen olyan csomópont, amellyel elérhetővé válik az 
M0-ás körgyűrű. A P+R parkolók bővítésével, és az új vonal létrehozásával 
ugyanis lehetővé válna, hogy a tömegközlekedést használva, a kistarcsai kór-
háztól 25 perc alatt eljussunk a Deák térre. Az ilyen versenyképes alternatí-
vákkal pedig a belső kerületek autós forgalmát is csökkenteni lehetne. 

Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pálya-
munkák elsőbbséget élveznek:
• hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvé-
nyek, vetélkedők, kiállítás szervezése
• történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások
• közművelődési, kulturális, amatőr művészeti és kö-
zösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és 
egyéb programok, rendezvények szervezése, rendezése
• a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcso-
latos programok szervezése, rendezése
• környezeti nevelést szolgáló programok
Pályázhatnak: a XVI. kerületi fenntartású intézmények, 
valamint egyesületek, civil szervezetek, alapítványok.
Civilszervezet, egyesület és alapítvány abban az esetben 

pályázhat, ha
• XVI. kerületi székhellyel rendelkezik, amelynek igazo-
lására érvényes (60 napnál nem régebbi) Fővárosi Bíró-
sági kivonatot másolatban mellékel
• legalább 2013. 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 kere-
te: 1 millió forint.
• XVI. kerületi civil szervezetek, egyesületek, alapítvá-
nyok pályázati kerete: 5 millió forint.
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevé-
kenység megvalósítására használható fel. 

A pályázat elbírálásakor önrész vállalása előnyt jelent. 
Egy pályázó egy témakörben egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtási határideje: március 28.
A pályázati adatlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában, illetve a Polgármesteri Kabineten 
(111. szoba) ügyfélfogadási időben lehet beszerezni, 
valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról 
(www.budapest16.hu). A pályázatot a Polgármesteri 
Kabineten vagy az Ügyfélszolgálati Irodán lehet leadni 
személyesen, vagy elküldeni postán a 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.) címre. 
Felvilágosítás kérhető a 401-15-27 és a 401-1401 te-
lefonszámon, valamint elektronikus úton a kincses@
bp16.hu e-mail címen.

A 4-es metró után 
jön a HÉV

Közösen a munkaalapú 
társadalomért

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
A KERÜLETBEN 2014-BEN MEGVALóSULó, A KERÜLET KÖZMűVELŐDÉSÉHEZ KAPCSOLóDó PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA 

PÁLYÁZATOT ÍR KI. 

75 éves korában elhunyt Novák Dezső kétszeres olimpiai bajnok labdarú-
gó, a Ferencváros örökös bajnoka, a XVI. kerület díszpolgára. Az egykori 
kiváló sportoló Jákon született, első osztályú pályafutását a szombathelyi 
Haladás csapatában kezdte, majd 1961-től a válogatott mezén kívül csak 
zöld-fehérben játszott. Az FTC tagjaként négyszeres magyar bajnok, egy-
szeres kupagyőztes volt, megnyerte a Vásárvárosok Kupáját és UEFA-ku-
pa elődöntőben is szerepelt. Edző-
ként háromszor nyert bajnokságot 
a Fradival, az 1995-96-os idényben 
pedig a Bajnokok Ligája csapatkö-
réig jutott az együttessel. 1994-ben 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével, 10 évvel később 
pedig annak középkeresztjével tün-
tették ki. 
Novák Dezsőt a XVI. Kerületi Ön-
kormányzat saját halottjának te-
kinti. Temetése március 17-én, 13 
órakor lesz a Szent István Bazilika 
altemplomában. Nyugodjék béké-
ben!
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJAMozaik

ÉrtÉkesítÉsre hirdetett 
telkek És lakóházas ingatlanok

benyújtási határidő: 2014. március 31., 9.00 óra
       Cím:                        Típus            Hrsz.        Terület (m²)      Kikiáltási ár
Vágás utca ......................Telek .......115601/92 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................Telek .......115601/95 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/96 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/99 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................Telek .......115601/100 .....923 .....16.614.000  Ft+áfa 
Olló utca 21. ..................Telek .......115601/93 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 19. ..................Telek .......115601/94 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 17. ..................Telek .......115601/97 .......920 .....16.560.000  Ft+áfa
Lucernás utca 14. ...........Telek .......117576/14 ......1230 ....21.000.000  Ft+áfa

A teljes pályázati anyag megtalálható 
a www.budapest16.hu honlapon.További információt 

Lukács Titanillánál személyesen, telefonon (4011-550), illetve 
e-mailben: vagyoni@bp16.hu kaphatnak az érdeklődők.

Jövendő utca 1/C ...........Telek .......116643/3 .........800 .....19.800.000  Ft+áfa
Cukornád utca  ...............Telek (osztatlan közös tulajdon, 1/2 tulajdoni részarány) 
......  ................................................116587/15 ......1059 ....7.950.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 55. ....Telek .......104074/5 ........1359 ....15.923.950  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 61. ....Telek .......104014/5 ........1359 ....15.629.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 65. ....Telek .......104014/7 ........1081 ....12.432.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 67. ....Telek .......104014/8 ........1349 ....15.514.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 69. ....Telek .......104014/9 ........1128 ....12.972.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 71. ....Telek .......104014/10 .......967 .....11.121.000  Ft+áfa
Bácskai utca 38. ...... Lakóházas .......105423 ............921 .....23.200.000 Ft
Tatjána utca 9. ........ Lakóházas .......104537 ............602 .....22.872.000 Ft
Sasvár utca 86/c  .............Telek .......101061/10 .......632 .....16.179.200  Ft+áfa
Sasvár utca 86/a ..............Telek .......101061/18  ......750 .....19.200.000  Ft+áfa
Sasvár utca 86/b .............Telek .......101061/17  ......842
és Keringő utca ...............................+101061/19 .....+80 .....21.555.200  Ft+áfa
Csömöri út 17.  ..............Telek .......110956 ...........1153 ....21.300.000  Ft+áfa
Lőcs utca 19. ..................Telek (osztatlan közös tulajdon, 1/2 tulajdoni részarány)
......  ................................................107090 ............256 .....5.400.000 Ft

1848–49

Corvin Műveldési Ház - Erzsébetligeti Színház
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b 

Telefon: (+36 1) 401 3060 fax: (+36 1) 401 3068 
web: www.kulturliget.hu

e-mail: info@kulturliget.hu  
www.facebook.com/kulturliget

Március 15.szombat 10:00
 „A tavasz hangjai”

Megemlékezés és koszorúzás
(XVI. kerület Prodám - Pilóta utca)

Ünnepi köszöntőt mond:
Kovács Péter polgármester

Előadók: Kalocsai Andrea,
Liget Táncakadémia,

Forgatag Művészeti Társaság,
Rácz Aladár Zeneiskola növendékei

Kérjük, koszorúzási szándékát
2014. március 14-én 10 óráig a 

4011-561-es telefonszámon vagy a 
kabinet@bp16.hu elérhetőségeken jelezze! 

Később beérkező igényeket nem áll 
módunkban teljesíteni! 

Az előadásra ingyenes regisztrációs jegyek 
igényelhetőek az info@kulturliget.hu címen 

március 13-ig!

Március 15.szombat 18:00
Ünnepi díszelőadás 
az Erzsébetligeti Színházban

BUDAPEST FŐVÁROS
XVI.KERÜLETÉÉRT kitüntetések

és a Díszpolgári cím átadása

FeketePiros
néptánc-színház

Maros Művészegyüttes –
Erdély, Marosvásárhely

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület szeretettel vár mindenkit hagyomá-
nyos történelmi sétájára, amely március 14-én az öregtemetőtől indul 
16:30 órakor. A nevezetes nyughelyek felkeresése után a résztvevők az 

evangélikus parókia és a Petőfi-ház érintésével érkeznek meg az egykori 
Cinkotai Strand mögötti országzászlóhoz, ahol Kovács Péter polgármes-
ter és Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, kerületi 

parlamenti képviselő mond beszédet.

Az Árpádföldi Polgárok Érdekközösségének korábbi közleményével 
ellentétben NEM március 15-én, hanem március 14-én, pénteken, 
17 órai kezdettel tartja hagyományos ünnepi megemlékezését az 

árpádföldi emlékhelynél az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. 
évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond Szatmáry Kristóf gazdaság-

szabályozásért felelős államtitkár. A megemlékezés műsorában Árpádföld 
óvodásai és iskolásai működnek közre. 

Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre 
minden érdeklődőt szeretettel vár hagyományos 

március 15-i ünnepségére, amit a Pálfi téren rendeznek 9 órakor.A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi szak-
orvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni 
a 06-40/200-801 üzenetrögzítős telefonon lehet.

Kerületi megemlékezések 
a nemzeti ünnepen

Köszönetnyilvánítás
Egy kedves olvasónk ezúzon szeretné köszönetét kifejezni annak az úrnak, 

akinek segítségével február 22-én eljutott a Baleseti Sebészetre.

ÁLLÁSHIRDETÉS a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI munkakörének betöltésére.

A munkakörrel és a feladattal kapcsolatos információt Sike Csaba közterü-
let-felügyelővezető nyújt a 06-20/808-9769 mobilszámon. 

A hirdetéssel kapcsolatban bővebb információ a www.budapest16.hu 
honlapon található.
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A hölgy a Sashalmi Piac közelében lakik, az üres 
üvegeket az ottani parkolóban lévő üveggyűjtő 
konténerekbe szokta elhelyezni. Így tett most is, 
viszont az üvegmennyiségnek csak a fele fért bele a 
zsúfolásig megtelt tartályba. 

– A többit leraktam elé. Gondoltam, amikor ürí-
tik a konténert, elviszik azokat is, majd elmentem 
vásárolni. Mire visszajöttem, rendőrök álltak a ko-
csim mögött, és rám vártak. Megkérdezték, elisme-
rem-e, hogy én hagytam üres üvegeket a konténer 
mellett. Természetesen nem tagadtam, 
ők pedig meg is tették a szabálysértési 
feljelentést. Kérdésemre, hogy mennyi-
be fog ez kerülni, azt mondták, hogy 
akár 300 ezer forint is lehet.

– Végül mennyit kellett fizetnie? 
– Szerencsére egy fillért sem, mert 

kaptam egy végzést a Kormányhivatal-
tól, amelyben közölték, hogy szabály-
sértést követtem el, de tekintettel arra, 
hogy elismertem a cselekedetet, és elő-
ször fordult elő, most csak egy szigorú 
figyelmeztetésben részesültem.

A XVI. Kerületi Rendőrkapitánysá-
gon Patkó György őrnagyot, a kapi-
tányság sajtóreferensét kérdeztük meg 
arról, hogy a járőrszolgálatot teljesítő 
rendőröknek kell-e ellenőrizniük a piac melletti 
szelektív szigetet is.

– A közelmúltban azzal a kéréssel keresett meg 
bennünket az Önkormányzat, hogy fordítsunk fo-
kozott figyelmet a Waldorf iskola melletti szelektív 
szigetre, mert a lakosság és az oktatási intézmény-
be járó gyerekek szülei folyamatosan kifogásolják 
az ottani állapotokat. Így járőreinket mostanában 
gyakrabban láthatják arrafelé.

– Milyen időszakonként ellenőriznek?
– Kollégáink nem szúrópróbaszerűen mennek a 

helyszínre, hiszen az említett konténer térfigyelő 
kameránk látókörében van. Ha munkatársunk a 
monitoron látja, hogy valaki szabálytalanul rakja le 
az üvegeket, akkor máris indítjuk a járőrt. 

– Az üvegek szabálytalan lerakása jogilag milyen 
cselekménynek minősül?

– Ez a közterületi szabálysértések egyik alapesete.

– Ez a cselekmény valóban 300 ezer forintos bünte-
tést von maga után?

– Első alkalommal biztosan nem. A visszaesők 
büntetése azonban nagyon megnövekedhet. A köz-
területi szabálysértésekkel kapcsolatos büntetések 
mértékét nem a rendőrség határozza meg, hanem 
a Kormányhivatal. Nekünk egyébként sem a pénz-
büntetés az elsődleges célunk, inkább a szabályok 
betartására szeretnénk „nevelni” a lakosságot. Erre 
a már említett eset a legjobb példa, hiszen a hölgyet 
meg sem büntették.

A Sashalmi Piac környékét azonban nemcsak a 
rendőrség tartja szemmel, hanem a kertvárosi köz-
terület-felügyelők is. Vezetőjük, Sike Csaba arról 
beszélt, hogyan próbálnak ők rendet tartani.

– Mi nem a térfigyelő kamera alapján, hanem jár-
őrözés közben szoktunk körülnézni a szelektív szi-
get környékén. Sajnos sokszor akad dolgunk. Leg-
utóbb is rajtakaptunk valakit, amint éppen olyan 
hulladékot akart otthagyni, amelyben a különböző 
műanyag szeméttől kezdve a játékházikóig minden 
volt.

– Önök milyen összegű bírságot szabnak ki?
– Helyszíni bírság esetén 5 ezertől 50 ezer forintig 

terjed az összeg, hat hónapon belüli visszaesők ese-
tén már 70 ezer forint, ha pedig feljelentést kell ten-
nünk, akkor 150 ezer forint is lehet. Aki ugyanis a 
közterületen, vagy tömegközlekedési eszközön sze-
metel, illetve szemetet helyez el, az a köztisztaságról 

Büntetlenül nem lehet
Feldúlt olvasónk kereste fel szerkesztőségünket, hogy elmesélje: majdnem 
ki kellett fizetnie egy 300 ezer forintos büntetést, mert üvegeket rakott le a 
szelektív hulladékgyűjtő sziget megtelt üvegtároló konténere mellé. Az eset 
tanulságait szeretnénk megosztani olvasóinkkal.

MéSzáRoS TiboR

A jogszabályi ren-
delkezések tehát 
egyértelműek, a 
gond csak akkor kez-
dődik, ha a tartályok 
megtelnek. Ürítésük-
ről a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt. gondoskodik. Ezért 
megkérdeztük Palásti László hulladék-
hasznosítási osztályvezetőt, milyen 
rendszerességgel ürítik az üvegtároló 
konténereket.

– A tartályokat hetente ürítjük: egyik héten a 
fehér, másik héten a színes üvegeket tartalmazó 
konténer kerül sorra. Ennyi idő általában elég 
szokott lenni.

– Hogyan mérik fel az igényeket?
– Járataink munkatársai figyelik, mennyire tel-

nek meg a tartályok két ürítés között, és ahol 
mindig teljesen megtömve találják, azt jelzik, 
hogy oda szállítsunk még egy konténert. Mi 
ugyanakkor abból sem csinálunk problémát, ha 
a tartály mellé teszik az üvegeket. Nem lenne 
kötelességünk, de elvisszük azokat is.

– Ha ez valamiért mégsem történik meg, kinek a 
dolga újabb konténert rendelni? 

– Ilyen igényt az önkormányzatok is, és ma-
gánemberek is bejelenthetnek. Mi megvizsgál-
tatjuk, és ha jogosnak találjuk az észrevételt, ki-
helyezünk egy újabb tartályt. Sashalomról ilyen 
igény még nem érkezett hozzánk.

– Kinek a számláját terheli a kapacitásbővítés?
– Ez a főváros költsége, a bejelentőnek nem 

kerül semmibe.

szóló törvény ellen vét, és ilyen súlyos büntetésre 
számíthat. A jogszabály egyébként kimondja azt is, 
hogy a hulladékot csakis a tartályban lehet elhelyez-
ni, mellé lerakni tilos.

Kovács Raymund alpolgármester megerősítette: 
megkérték a rendőrséget és a közterület-felügye-
lőket, hogy fokozottabban ellenőrizzék a szelektív 
hulladékszigetek környékét.  

– Az utóbbi időben botrányos állapotok uralkod-
tak a szigetek környékén, ami jogosan háborította 
fel a kerület lakóit. A rendőrök eljárását ebben az 
esetben teljesen korrektnek tartom, hiszen első-
sorban rendet szeretnénk a közterületeken és nem 
büntetést. Nyílván lesznek azonban olyan esetek is, 
amikor már a büntetés sem marad el. Éppen ezért 
mindenkit arra kérünk, hogy vigyázzon a környeze-
tünk és közterületeink tisztaságára.

Veres Péter út 27., Telefon: 403-5562XVI. Kerületi Vöröskereszt
Március 19., szerda 10-től 16 óráig

szoCiális AkCió 
A Magyar Vöröskereszt Kelet-pesti Régiójának 

szervezésében 
Kínálatuk: új és jó minőségű használt férfi, női, 

gyermekruha, cipő, játék. 
Helyszín: XVI. Budapest, Veres Péter út 27.

Március 28., péntek 9-től 12 óráig
egészségnAP 

Helyszín: Veres Péter út 27.

Ingyenes vércukor-, koleszterin- és 
vérnyomásmérés.

A rendezvényt a XVI. Kerületi 
Önkormányzat támogatja. 

terembérlési lehetőség
Sokrétűen kihasználható, központi fekvésű 

50m2-es és 70m2-es termek bérelhetők a Magyar 
Vöröskereszttől (Veres Péter út. 27.)  

Bérleti díj eseti jelleggel: 2500 forint/óra 
(Minden olyan rendezvény, amely 4 óra időtar-

tamnál hosszabb egységesen: 12 000 forint/nap.) 
A bérleti díjak tartalmazzák a mellékhelyiségek 
használatát, valamint a rezsi és takarítási díjakat 

is. A rendszeres bérlőknek kedvezményeket 
biztosítanak.

A helyiségek hétköznapokon, előzetes időpont 
egyeztetés után megtekinthetők.

Parkolási lehetőség a mellékutcákban.
Érdeklődni Mohácsiné Rózsa Jolánnál lehet a 

403-5562-es vagy a 0670-933-8705-ös 
telefonszámon.
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nehéz körülmények között 
éltünk, nekem már négy 
gyermekem volt, ami-
kor még mindig egy 
szobában szorongtunk. 
Csak a 70-es években 
tudtuk a nagybátyám-
tól örökölt telken banki 
kölcsönből megépíteni 
azt a mátyásföldi házat, 
amelyben ma is lakunk.

– Mit gondol az akkori 
közvéleményről, általá-
nos volt-e a németelle-
nesség?

– Nekem az a meg-
győződésem, hogy a 
magyar lakosság 80 százaléka elutasította a németek 
bejövetelét, és a nyilasok hatalomra jutását is. Sze-
rintem nagyon jó, hogy nem volt fegyveres ellenál-
lás, mert ez jó ürügy lett volna arra, hogy a németek 
korábban hatalomra segítsék Szálasit. Akkor pedig 
sokkal több ideje lett volna a gaztettei végrehajtására. 
A zsidóüldözés ennek az időszaknak az egyik legbor-
zasztóbb, máig ható eseménye volt. Az 1944-es né-
met megszállásnak a Kállay-kormány megbuktatása 
mellett fontos célja volt az európai zsidóság utolsó 
menedékének felszámolása. Németországból külön 
biztos érkezett, akinek irányítása alatt elkezdődött 
a zsidók német tervek szerinti elhurcolása Magyar-
országról. Ezt teljes mértékben a németek intézték, 
ebbe sem a polgároknak, sem a Sztójay-kormánynak 
nem volt beleszólása. Itt mindig a magyar társada-
lom felelőssége kerül szóba, csakhogy akik ezt felve-
tik, nem tisztázzák, mit értünk társadalom alatt. Az 
idegen hatalom által pozícióba segített kisebbséget, 

vagy a magyar lakosság túlnyomó többségét. 
Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a haláltá-
borok létezése a közvélemény előtt hosszú ide-
ig nem volt ismert. Én sem hallottam róluk, 
csak a háború befejezése után. Ellenben sokan 
próbálták megmenteni az elhurcolástól azokat, 
akiket csak tudtak. Nagy tisztelettel gondolok 
azokra a papokra, apácákra és civilekre, akik a 
kereszténység jegyében életük kockáztatásával 
tettek kísérletet erre. Igazi hősöknek tekintet-
tük őket. Ilyen volt őrnagyi rangban a nagybá-
tyám is, aki a svéd követség segítségével szintén 
részt vett az üldözöttek mentésében. Meg is 
járta a magyar moszkoviták börtönét, de sze-
rencsére nem jutott Wallenberg sorsára. Re-

méljük, hogy a XXI. század már nem tartogat olyan 
szenvedéseket senki számára, mint amilyenekben 
elődje részesítette az én nemzedékemet. Ám az akkor 
keletkezett konfliktusok némelyikével sajnos még ma 
is együtt kell élnünk.  

Múltidéző

A német megszállás eseményeit a korabeli dokumen-
tumok alapján ma már részletesen ismerjük. Ritkán 
találkozhatunk azonban olyanokkal, akik átélték a 
borzalmakat, de a gondviselésnek köszönhetően még 
köztünk élnek. Dr. Nemesszeghy György 16 éves volt 
akkor. 

– Amikor Hitler csapatai elözönlötték az országot 
gimnazista voltam. Budapesten születtem ugyan, de 
édesapám a pécsi Zrínyi Miklós Hadapród Iskola ma-
tematika-fizika szakos tanára volt alezredesi rendfoko-
zatban. Ezért oda költöztünk.

– Hogyan értesült a megszállásról?
– Március 19-e akkor vasárnapra esett. Édesanyám 

szokás szerint a korai misére indult, és döbbenten ta-
pasztalta, hogy a város tele van fegyveres németekkel, 
akik akadályozzák a lakosság szabad mozgását, őt is 
hazaküldték. Hosszú órákon keresztül csörömpöltek 
a német tankok a macskaköves úttesten, majd lőni 
készülő géppisztolyos katonákkal megrakott, nyitott 
teherautók jöttek. 

– Hogyan vélekedett a környezete a németekről?
– Jezsuita gimnáziumba jártam. Paptanáraink Hitler 

egész tevékenységét és fajgyűlöletét a keresztényi ta-
nításokkal szöges ellentétben álló, egész Európára ve-
szélyes jelenségnek tartották. Sérelmesnek találták azt 
is, hogy Szent István országában egy megszálló 
hatalom olyan kisebbségben lévő csoportok ke-
zébe adott fegyvert, amelyek idegen érdekeket, 
és a kereszténységtől idegen eszméket szolgál-
tak, illetve embereket üldöztek faji alapon. Ez a 
nézet természetesen az egész iskolában és az is-
merőseim többségénél is elfogadott volt. Édes-
apámban is felmerült az a kérdés, amelyre 1944 
óta nekem sem sikerült még választ kapnom, 
hogy Magyarországot miért a vesztes Hitler 
utolsó csatlósaként tartja számon a történelem? 
Miért sújtott bennünket olyan súlyos szankci-
ókkal a világháborút lezáró békeszerződés? Szö-
vetségesnek nevezhető-e Magyarország, ha ilyen 
hatalmas katonai erővel kellett megszállni? Itt 
valami óriási ellentmondás feszül. Ezt sokan ma is fi-
gyelmen kívül hagyják. Édesapám részt vett a Kállay-
kormány által irányított titkos szervezkedésben, amely 
a hadseregünket azonnal átállította volna a nyugati 
hatalmak oldalára, ha ők a balkáni partraszállás után 

déli határainkon megjelentek volna. Mivel azonban 
Hitler tartott ettől, ezért megszállták hazánkat. 

– Édesapja katonatisztként hogyan élte meg a megszál-
lás eseményeit?

– Erről naplójában azt írta, hogy a megszállás őket 
is váratlanul érte, és miután berendeltek mindenkit, a 
tisztek egymástól igyekeztek megtudni, mi is történt. 
Közülük azonban egy sem volt olyan, aki ne érezte 
volna felháborítónak a németek cselekedetét. Ennél 
jobban csak akkor alázták meg őket, amikor április 
18-án német parancsnokság alá helyezték a magyar 
hadtesteket. Minden katonatisztnek, így apámnak 
is visszamenőlegesen igazolnia kellett, hogy nincs a 
családjukban zsidó vér, különben elveszítették volna 
rangjukat és állásukat.

– A családja sorsát hogyan befolyásolták a történtek?
– A hadapród iskolát Németországba telepítették, de 

mivel apám nem akarta elhagyni a hazáját, ezért orosz 
hadifogságba került. Mi pedig az ő egyenruhás múltja 
miatt megbélyegzett emberek lettünk. A pécsi családi 
házunkat elvették. 

Édesapám később csak nagy nehézségek árán, isme-
rőse közbenjárására kapott óraadói tanári állást. Ami-
kor kérte a véglegesítését, katonai rangjára hivatkozva 
elbocsátották. Budapestre is felutazott, hogy munkát 
keressen, egy feljelentés miatt azonban egy olyan idő-
szak következett, amelynek része volt az éhezés is. Az 

én tanulmányaimat is nagyon megnehezítette ez a 
helyzet, ennek ellenére matematika-fizika-kémia sza-
kos tanári oklevelet szereztem. Bátyám és öcsém jezsu-
ita papnövendék lett, a rend pedig külföldre szöktette 
őket. Mi a húgommal és a szüleimmel továbbra is 

A megszállás évfordulójára
A második világháború alatt Adolf Hitler hadserege 1944. március 19-én 
szállta meg Magyarországot. Ennek már 70 éve. Az évforduló alkalmából 
egy szemtanúval, a KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola alapító elnökével, dr. 
Nemesszeghy Györggyel idéztük fel azt a vészterhes napot.

MéSzáRoS TiboR
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A Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapján a kerületi megemlékezők 
egy csoportja felkereste a Kozma ut-
cai Új Köztemető 301-es parcelláját, 
hogy leróják kegyeletüket Tóth Ilona 
sírjánál. Ezután Árpádföldre indul-
tak, hogy a mártír medika szobránál 
is elhelyezzék az emlékezés virágait. 
Palla László a POFOSZ kerületi el-
nöke felidézte, hogy Magyarorszá-
gon a kommunista diktatúrának 

több százezer ember esett áldozatul, 
míg a világ mintegy 35 országban ez 
a szám 100 millióra tehető. 

Az eseményen részt vett többek 
között Szatmáry Kristóf gazdaság-
szabályozásért felelős államtitkár, 
kerületi parlamenti képviselő, Mári-
ási György, a Kossuth Nemzetőrség 
Corvin tagozatának parancsnoka, 
Dömötör Zoltán, az 1956 Magyar 
Nemzetőrség főparancsnoka és Szi-
gethy Mihály ezredes, valamint Pe-
thő Dénes dandártábornok, Máli 
Imre ezredes és Schöhner Gábor 
százados a szervezet Tóth Ilona al-
egységének tagjai, Balázs Gyula, az 
árpádföldi civil szervezetek képvise-
lője, illetve Palla Lászlóné és Andris-
ka László, a POFOSZ XVI. kerületi 
szervezetének tagjai. 

Az Erzsébetligeti Színházban Ko-
vács Péter beszédében kiemelte: 
vitatott, hogy melyik szedett több 
áldozatot, de a kommunizmus és a 
fasizmus közös vonása, hogy mind-
két diktatúra létbizonytalanságot és 
rettegést hozott. Sajnálatos, hogy 
Magyarországon az egész nemzet 

a kommunizmus áldozatává vált, 
amely több évtizeddel vetette vissza 
hazánkat a fejlődésben. 

Palla László Wittner Mária ország-
gyűlési képviselő, 1956-os elítélt 
2001-ben elhangzott parlamenti 
beszédét idézte, amelyben felsorolta 
a kommunizmus áldozatait. Nem fe-
ledhetjük tehát azokat, akik az orosz 
munkatáborokban vesztették életü-
ket, akiket kitelepítettek és ottho-
nuktól megfosztottak, akiket a recski 
haláltábor szögesdrótjai mögé taszí-

tottak, megkínoztak és megnyomorí-
tottak, akiket az Andrássy út 60.-ban 
félholtra vertek vagy eltűntettek, aki-
ket a 201-es és a 301-es parcella sírjai 
rejtenek, akik gyerekként vesztették 
el szüleiket, vagy akik a meggyilkol-
tak utódai lehettek volna, de meg 
sem születtek. Emlékeznünk kell 
ugyanakkor Mindszenty bíborosra 
is, aki kivételes akaraterővel tartott 
ki hite és népe mellett.

Az elnök ezután kitüntetéseket 
adott át azoknak, akik régóta segí-
tik a kerületi POFOSZ munkáját. 
A szervezet fennállásának 25. évfor-
dulója alkalmából kiadott jubileumi 
emlékéremben részesült Szatmáry 
Kristóf, Kovács Péter és Laky Károly, 
a XVI. kerületi POFOSZ tiszteletbe-
li örökös elnöke.

Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: 
Kovács Béla letartóztatása világossá 
tette, hogy a diktatúra szenvedései 
várnak az országra, mivel elveszett 
a nemzeti függetlenség. Egy ember 
letartóztatásával egy egész ország 
szabadsága ért véget. Nyilvánvaló-
vá vált, hogy a terrornak nem lehet 

gátat szabni, hiszen olyan erő került 
hatalomra, amely saját polgárait egy 
idegen ország katonáival hurcoltatta 
el, a rendet a megszállók fegyverei 
biztosították, a jogot pedig az ÁVH 
pribékjeinek ökle jelentette.

Az államtitkár hangsúlyozta: a 
rendszerváltás óta felnőtt nemzedék 
szerencsére már csak hírből ismeri a 
kommunizmust, viszont egyre keve-
sebben vannak az élő szemtanúk is, 
így félő, hogy a rémtettek feledésbe 
merülnek. Éppen ezért alkotta meg 
az emléknappal kapcsolatos törvényt 
a Parlament 2000. június 13-án, 
amelynek az volt a célja, hogy a té-
nyek tükrében levonhassuk a tanul-
ságokat, és megakadályozhassuk, 
hogy a világ még egyszer a kommu-
nizmus áldozatává válhasson.

Ezután a jelenlévők a Kovász 
Egyesület irodalmi csoportjának 
emlékműsorát hallgathatták meg, 
amit Kratofil Ottóné nyugalmazott 
pedagógus állított össze Tóth Ilona 
életéről M. Kiss Sándor, Kiss Réka 
és Jobbágyi Gábor történész kutatá-
sai alapján. Az est folyamán részle-
tek hangzottak el a mártír medikáról 
készülő musicalből is, amelynek for-
gatókönyvét dr. Horváth Attila írta, 
zenéjét pedig Pálmai Zoltán, Szabó 
Levente, Bácskai Zsolt és Horváth 
Tamás szerezte, a Himnuszt, a Szóza-
tot és a Bánk bán egy részletét pedig 
Román Henriett és Vikol Kálmán, a 
Rácz Aladár Zeneiskola tanárai ad-
ták elő. 

Végül dr. Horváth Attila jogtör-
ténész, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem docense tartott előadást a 
Kommunizmus arca címmel. En-
nek keretében elmondta: az akkori 
propagandával ellentétben országos 
gyűlölet és ellenérzés fogadta az ide-

gen tankok védelme alatt hazaérkező 
Kádár Jánost és a többi vezetőt. A 
ma már hozzáférhető dokumentu-
mok alapján kiderült, hogy tömeg-
bázis hiányában a szovjetek ágyúival 
biztosított kormány a félelemre és a 
rettegésre alapozta hatalmát. Ennek 
védelmében olyan embereket állí-
tottak bíróság elé, akik ártatlanok 
voltak ugyan, de olyan karizmával 
rendelkezetek, amely példaképként 
állhatott volna a szovjetellenes pol-
gárok előtt. Ha politikai összeeskü-
vés gyanúja merült volna fel velük 
kapcsolatban, azt a nép nem hitte 
volna el, ezért köztörvényes bűnök-
kel vádolták meg őket. Így vette 
kezdetét az a koncepciós persorozat, 
amely talán a legjellemzőbb eszköze 
volt a diktatúrának. Az akkor elter-
jesztett hazugságok pedig még ma is 
élnek a köztudatban. Az egyik ilyen 
a Kádár János állítólagos megkínzá-
sáról szóló mese. Éppen ezért ma is 
aktuális kötelességünk, hogy a do-
kumentumok alapján bizonyítható 
igazságokat megismertessük az utód-
nemzedékek tagjaival.

Nem kell több áldozat!
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947. február 25-én 
jogellenesen letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták. Az évforduló-
ra 2001 óta emlékezünk. A Politikai Foglyok Országos Szövetsége (PO-
FOSZ) XVI. kerületi szervezetének rendezvényét az Önkormányzat is 
támogatta. 

Laky Károly, a XVI. kerületi 
POFOSZ tiszteletbeli örökös elnöke
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Ha valakit megkérdezünk, melyik magyar király 
jut először eszébe, minden bizonnyal Mátyás lesz 
a válasz. Mindez talán nem véletlen, hiszen külön-
leges személyisége köré legendákat szőtt az utókor. 
Nagyon fiatalon megnyilvánuló, kivételes tehetsé-
ge, szokványosnak nem nevezhető 
cselekedetei, valamint uralkodó-
ként elért hadi és diplomáciai si-
kerei miatt különleges megbecsülés 
jutott neki. A rendezvényen erről 
dr. Onyestyák György köszöntője 
után Szatmáry László önkormány-
zati képviselő beszélt.

A Hunyadi családban nagy gon-
dot fordítottak a hazafias szemléle-
tű utódok nevelésére, ezért Mátyás 
taníttatását Vitéz János nagyváradi 
püspökre bízták. Az ifjú könnyen 
tanult, anyanyelvén kívül latinul, 
németül és csehül is kitűnően be-
szélt. Alig múlt 11 éves, amikor 
fontos tárgyalásokon már apja tol-
mácsaként kísérte a főurakat. 

V. László király Hunyadi János halála után 10 
évvel Mátyás bátyját, Lászlót kivégeztette, őt pedig 
Bécsbe, majd Prágába vitette. Az uralkodó azonban 
váratlanul meghalt, és a főurak 1458. január 24-
én az akkor 15 éves Mátyást választották királlyá. 
Fiatal kora miatt ugyanakkor nagybátyját, Szilágyi 
Mihályt állították mellé kormányzónak. Ő azon-

– Milyen út vezet ahhoz, hogy valaki történelmi ze-
neművet írjon?

– Az én esetemben két életszakasz tapasztalatai 
összegződtek a négy történelmi zeneműben. Egy-
felől aktívan részt vettem a hazai rockzene szüle-
tésének időszakában néhány ismert zenekar mun-
kájában. A Housebirds, a Gesarol és a P. Mobil 
egymásból kinövő formációi, az ott felbukkanó 
személyek, mint például Schuster Lóránt, valamint 
zenei tanulmányaim mindig erős kötődést jelentet-
tek a rockzene világához. Ezen az úton jutottam el 
odáig, hogy egy idő után többet szerettem volna a 
két gitár egy dob felállásban előadható hangzásnál. 
Akkor találkoztam a Kecskés együttessel, amely ha-
gyományos régizenét játszott. 

Másfelől angol-német idegenvezetőként dol-
goztam, és ez a tevékenység csak fokozta addig is 
meglévő történelmi érdeklődésemet. A zene és 
a történelem így ötvöződött azzá, amit ma rock 
régizenének hívunk, és tudomásom szerint ennek a 

műfajnak egyedüli képviselője vagyok.
– Kik segítik a munkáját?
– Feleségemet, Friedrich Klárát szintén nagyon 

érdekli a történelem. Így benne nemcsak közös 
szenvedélyünk, az ősi magyar rovásírás népszerűsí-
tésében döntő szerepet vállaló munkatársra, hanem 
az általam megálmodott zenék szövegírójára is ráta-
láltam. A Kecskés együttes tagjai ugyanakkor meg-
ismertettek az általuk használt régi hangszerekkel.

– Hogyan készül el egy ilyen sokszereplős munka? 
– Az adott szöveg létrehoz egy dallamot, és su-

gall egy történelmi kort, amelybe az előadók lelki-
leg átköltöznek. Az Attila ifjúsága, a Pogány imák, 
a Rákóczi él és végül a Hunyadi Mátyás igazsága 
különböző korokban játszódnak, és csak annyi a 
közös bennük, hogy ugyanazokon a hangszereken 
szólalnak meg. Ezek a művek történelmünk nagy 
egyéniségeit vonultatják fel, olyanokat, akiknek 
cselekedeteiből az azóta eltelt évszázadokkal dacoló, 
ma is érvényes tanulságokat lehet levonni.  

– A Hunyadi Mátyás igazságával mit szerettetek 
volna üzenni?

– Mátyás király uralkodását számtalan kritika éri. 
Egyesek szeretnék őt kegyetlen diktátornak, vám-
szedőnek beállítani. Nem vitás, hogy ellentmondást 
nem tűrő uralkodó volt, beszedte az adókat is, de 
éppen ezzel érte el azt, hogy legyőzhetetlen országot 
teremtett példás kulturális élettel, jövőbe látó ok-
tatási rendszerrel. Olyan állam királya volt, amely 
erős védőbástyaként szolgált a hálátlan Nyugatnak, 
és felnéztek rá egész Európában. Halála után pedig 
nagyon gyorsan összeomlott mindez, és az idegen 
érdekek martaléka lett. Azt reméljük, hogy akik 
érzékenyek a régi korok örök érvényű üzeneteinek 
befogadására, azok számára nem kétséges, mi is volt 
Hunyadi Mátyás igazsága.

A zeneművet a szaki1@interware.hu email címen 
lehet megrendelni. 

„A tudatlan király olyan, 
mint a koronás szamár”

A Déli Harangszó Baráti Kör és a Politikai Foglyok Országos 
Szövetsége XVI. kerületi szervezete közös megemlékezést 
tartott Mátyás király születésének 551. évfordulója alkal-
mából a róla elnevezett téren álló szobra előtt. 
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ban nem hagyatkozott az idősebbek tanácsaira, és 
elszántan látott hozzá az ország talpraállításához, 
így bebizonyította, hogy nem csak apja érdemei mi-
att illeti meg a trón. Rokonát hamar eltávolíttatta 
Budáról, és a kormányzóságról is lemondatta.

Célja az ország biztonságának és függetlenségének 
megteremtése volt. Ennek érdekében a többi kö-
zött visszaszorította a bárók hatalmát, új alapokra 
helyezte a gazdaságot, megszüntette a főurak adó-
beszedési jogát és új adókat vetett ki. A XV. század 
végére Magyarország lakosságának száma 4 millió 
főre emelkedett, amelyből egymillió valamely nem-
zetiséghez tartozott. 

Létrehozta a fekete sereget, amely a kor egyik leg-
korszerűbb haderejét képezte. Csak székelyekből 16 
ezer gyalogos és 16 ezer könnyűlovas állt a király 
rendelkezésére, a haderő összlétszáma pedig meg-
közelítette a 90 ezret. 1485-ben elfoglalta Bécset, 
majd udvarát is átköltöztette, de német-római csá-
szárrá már nem választották meg. 

Mátyás 1490. május 6-án halt meg máig tisztá-
zatlan körülmények között. Az 
uralkodót egész Európa gyászol-
ta, hiszen meggátolta a török ter-
jeszkedését, nagy szolgálatot téve 
ezzel a muzulmán veszedelemtől 
rettegő Nyugatnak. Mátyásföldi 
szobrát 1896-ban avatták fel. 
Mátrai József szobrászművész 
alkotásának költségeit Paulheim 
József állta. Az utolsó magyar 
származású magyar király mun-
kássága ma példa lehet Euró-
pa bármely politikusa számára 
olyan helyzetekben, amikor a 
belső kételkedőkkel és az idegen 
érdekekkel szemben elszántan, 
konfliktusokat vállalva kell kép-
viselni a nép érdekeit. 

Hunyadi Mátyás igazsága
A közelmúltban jelent meg a Friedrich Klára – Szakács Gábor szerzőpáros 
negyedik történelmi zeneművét tartalmazó DVD, amelynek címe Hunya-
di Mátyás igazsága. Szakács Gábor beavatott bennünket néhány kulisz-
szatitokba. 

MéSzáRoS TiboR



11
2014. március 12. Kultúra

 

Szabó Csilla igazgató kiemelte: a rendezvénye-
ket széleskörű szociológiai felmérés előzte meg, 
a tervezéskor pedig fő célként tűzték ki, hogy a 
programok a kulturális tevékenységeken keresztül 
mentális egészségre is neveljenek. Ezért viselke-
déskultúra és beavató színházi előadáso-
kat, illetve drámapedagógiai foglalkozá-
sokat is tartottak, valamint elősegítették 
az egészséges fiatalok és fogyatékkal élő 
társaik közös művészeti tevékenységét.

A két év alatt több mint 1500 fő re-
gisztrált a rendezvényekre, és a résztve-
vők közül sokan saját ötletekkel térnek 
vissza. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel a munkatársak már szervezik a 
folytatást.

A tartalmas beszámolót egy tartalmas 
előadás követte. A Nézőművészeti Főis-
kola című darab valamikor a közeli jö-
vőben játszódik. A nézők és a színészek 
kölcsönösen egyre agresszívebb magatar-

tása, néha már véres összetűzései miatt a kormány 
bezáratja az összes színházat. Évek telnek el elő-
adások nélkül, mire a kultuszminisztérium végre 
megpróbálja újra kinyitni a teátrumok kapuit. 
Elrendelik azonban, hogy a nézőtérre csak olyan 
egyének ülhetnek, akik elvégezték a Nézőművé-
szeti Főiskolát, és ott diplomát is szereztek. 

Szagolnyák Imre (Mucsi Zoltán) az alternatív 
dekódolás docense és Vancsók Márió (Scherer 
Péter) az Egyetemes Magyar Nézőművészeti 
Tanszék vezetője lát hozzá a nézés művészetének 
oktatásához. Színházi Lacika (Katona László) – 
valószínűleg a világ legbambább tanársegédje – 
pedig alázatos engedelmességgel segíti a két „nagy 

tudású” munkáját. Amint a Nézőművé-
szeti Főiskola láthatatlan hallgatói egyre 
több magas színtű ismerethez jutnak, a 
valódi közönség is kénytelen szembesül-
ni a zsöllyékben helyet foglalók műve-
letlenségével. Mindez interaktív módon, 
a nézők bevonásával, olykor színpadra 
szólításával történik, olyan humorral 
tarkítva, hogy a docens száját gyakorta 
elhagyó trágárságok sokkal inkább remek 
poénként, mint otrombaságként hatnak. 

A szórakoztató és eredeti előadás méltó 
zárása volt a „Gyere inkább mihozzánk!” 
programsorozatnak, amely az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kulka János adott önálló műsort az 
Erzsébetligeti Színházban március 3-án. A dalok, 
sanzonok és lírai világslágerek között olyan társa-
dalomkritikai szövegek is elhangzottak, amelyek 
ugyan sok évtizeddel ezelőtt íródtak, mégsem vesz-
tettek aktualitásukból. A zenei előadásában Demkó 
Gergely zongorán, a Zorán-koncertekről ismert 
virtuóz Sipeki Zoltán pedig gitáron volt a művész 
segítségére. Figyelemre méltó, hogy a külföldi san-
zonok is mind magyarul hangzottak el, amelyek 
zömmel Zöldi Gergely műfordító, dramaturg 
munkáját dicsérik. Közülük is kiemelkedett a Vin-
cent van Gogh-ról szóló Don McLean dal, a Starry 
Starry Night magyar szövege.

Valódi festészeti seregszemlét láthatnak a művé-
szetkedvelők az Erzsébetligeti Színház Harmónia 
termében, hiszen február 19-e óta 100 amatőr 
festő 101 képe sorakozik a falakon.

A tárlat megnyitóján Szabó Csilla igazgató hang-
súlyozta: a többi között feladatuknak tekintik, hogy 
az amatőr művészeknek is biztosítsanak kiállítási 
lehetőséget. Ennek szellemében már hatodik al-
kalommal rendezték meg az ART Feszt kiállítást, 
amelyre az egyéni alkotók mellett csoportok is je-
lentkeztek. Ez adta az ötletet, hogy indítsanak egy 
olyan sorozatot, amely Paletta néven ezeket mutat-
ja be. Elsőnek a Network 
Amatőr Festők Közössége 
elnevezésű, interneten 
szerveződött alkotóközös-
ség tagjai hozták el műve-
iket.

Zsidákovics Mihály, a 
csoport létrehozója el-
mondta: barátjával egy-
másnak szerették volna 
alkotásaikat megmutatni, 
ezért megosztották azokat 
a legnépszerűbb közös-
ségi oldalon. Példájukat 
többen követték, így két 
év alatt 2200-ra nőtt a 
csoport létszáma, és meg-
született az ország legné-

pesebb internetes művészeti közössége. A hatalmas 
érdeklődés miatt ma már pályázat útján szelektálják 
a kiállítások anyagát. Eddig két hasonló eseményt 
rendeztek, a mostani tárlatot pedig az elnök alapító 
társának, Markos Péternek ajánlotta.

A zsűri – Sinkó István festőművész, a Képzőmű-
vészeti Szakközépiskola tanára, műkritikus, Vörös 
Valéria és Mogyorósi Fanni festőművész – Tarcsai 
Béla alkotását ítélte a legjobbnak, így ő kapta a 20 
ezer forintos fődíjat. Rajta kívül még hárman része-
sültek pénzjutalomban, a többiek oklevelet kaptak. 
A tárlat március 17-ig tekinthető meg. 

Már dolgoznak a folytatáson
A „Gyere inkább mihozzánk!” (a TÁMOP-5.2.5/b-10/1-2010-0075 pá-
lyázati támogatásból megvalósuló) programsorozatot két évvel ezelőtt 
indította el az Erzsébetligeti Színház azzal a céllal, hogy elősegítse a 
XVI. kerületben és vonzáskörzetében élő, hátrányos helyzetű, tanulási 
nehézségekkel, átmeneti problémákkal, krízishelyzetekkel küszködő, va-
lamint pályaválasztás előtt álló, 12 és 29 év közötti fiatalok társadalmi 
integrációját. A záróeseményen Tasnádi István színdarabját, a Nézőmű-
vészeti Főiskolát tekinthették meg az érdeklődők. 

MéSzáRoS TiboR
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A Szívtől szívig-dobókocka alapját a Gary 
Chapman teológus-antropológus által megalkotott 
öt „szeretetnyelv” (az Elismerő szavak, a Minőségi 
idő, az Ajándékozás, a Szívesség-figyelmesség és a 
Testi érintés) alkotja, amelyekkel az emberek egy-
más iránti érzelmeiket fejezhetik ki. A Fokolare 
(Családi tűzhely) mozgalom elindítója, Chiara 
Lubich ugyanakkor megalkotott egy olyan eszközt, 
amely segíthet a családi szeretet elmélyítésében. 
Ennek érdekében egy kocka hat oldalára a követ-
kező fogalmakat írta fel: elsőként szeretek, eggyé 
válok a másikkal, kölcsönösen szeretjük egymást, 
Jézust szeretem a másikban, szeretem az ellensége-
met, illetve mindenkit szeretek. A gyakorlatban ez 
úgy működik, hogy a családok reggel gurítanak a 
kockával, napközben pedig igyekeznek betartani a 
kigurított ajánlást, majd este megbeszélik, hogyan 
tudták aznap megélni a szeretetet, vagyis elindul a 
párbeszéd szívtől szívig. Mindez a nagyböjtben is 
segítségünkre lehet, hogy lelkileg is tudjunk készül-
ni a feltámadás ünnepére.

– Lelkészként és mentálhigiénikusként magam 

is elkötelezett hirdetője 
vagyok a szeretet fontos-
ságának. Egy tréningre 
készülve találkoztam a spa-
nyol Keresztes Szent János 
és a skót Eileen Caddy 
felismerésével, miszerint 
az első szeretetnyelvünk 
a csend. A Mórász család 
2001-ben meglátogatta a 
gyülekezetünket, és meg-
ajándékozott a Szeretet-
dobókockával, itt ismertük 
meg jelentőségét, és így 
született meg a szívemben 
a Szívtől szívig - dobókoc-
ka. Arra gondoltam, hogy 
alkossunk egy olyan válto-
zatot, amelynek öt oldalán 
Chapman öt szeretetnyelve 
van feltüntetve, a hatodikra pedig felkerül a csend, 
amelyből a másik öt következik. Így született meg 
a Szívtől szívig-dobókocka. Mi itt a templomban 
rendszeresen gurítunk, de egyre több családban, 

Szeretet és csend
Húsvét közeledtével megkértük a kerületi felekezetek vezetőit, hogy se-
gítsenek nekünk a lelki felkészülésben. Mivel lételemünk a szeretet, ezért 
Börönte Márta rákosszentmihályi evangélikus lelkésszel a szeretetnyelvek-
ről és a Szívtől szívig-dobókockáról is beszélgettünk.

MéSzáRoS TiboR

A megjelenteket dr. Szabó Zsuzsan-
na, a XVI. Kerületi Szlovák Ön-
kormányzat elnöke és Vető István 
evangélikus lelkész köszöntötte. Ez-
után a két művésznő a Bánk bánból 
játszott el egy saját átiratú részletet, 
majd Csajkovszkij, 
Thelemann, Mas-
senet, Rimszkij-
Korszakov, Schubert 
és Bartók műveitől 
indulva jutottak el 
Rózsavölgyi Márk, 
illetve Ruzitska Ig-
nác népies hangvé-
telű dalaihoz és to-
borzóihoz, a végén 
pedig még Gershwin 
és Scott Joplin, vagy-
is a jazz és a ragtime 
is színpadra került. 

A darabok között Herencsár Vik-
tória mesélt anekdotákat, amelyek 
mindegyike felért egy kisebb ze-
netörténeti előadással. A közön-
ség ezeket is ugyanolyan érdeklő-
déssel hallgatta, mint a klasszikus, 
a népi, vagy a könnyűzenei dalla-
mokat.      

Cimbalom és hegedű
Másodszor adott koncertet a cinkotai evan-
gélikus közösségi házban Herencsár Viktória 
cimbalomművész, a Cimbalom Világszövet-
ség alapító elnöke, a Besztercebányai Művé-
szeti Akadémia docense. A február 22-i fel-
lépésre magával hozta lányát, Horváth Anita 
hegedűművészt is.

MéSzáRoS TiboR

Különleges élményben lehe-
tett részük azoknak a gye-
rekeknek és szüleiknek, akik 
február 23-án részt vettek 
a pécsi Bóbita Bábszínház 
Hamupipő című előadásán.

A bábjátékkal kapcsolat-
ban a Bóbita név az idősebb 
generáció számára is ismerős 
lehet, hiszen a 60-as években 
megrendezett Ki mit tud? 
című tehetségkutató verseny 
egyik részében tűnt fel az 
amatőr együttes kesztyűbáb 
produkciója. Utódaik azóta 
már professzionális bábszín-
házként működnek. Megőriz-
ték az elődök hagyományait, 
de folyamatosan új ötletekkel 
frissítették eszköztárukat, és ötvözték 
a hagyományos színjátszást a bábszín-
házzal. A Grimm-testvérek klasszi-
kusát Bartal Kiss Rita, Blattner-díjas 
rendező állította színpadra, amellyel 

apróknak és nagyoknak is vidám pil-
lanatokat szerzett. A bábok emberi 
gesztusai hosszú percekre feledtetni 
tudták, azt, hogy valakik mozgatják 
őket. A szellemes összekötő szövegek, 

és az érzelmeket is kiváltó helyzetek 
magukkal ragadták a közönséget, 
Hamupipőke ezúttal is párra talált, 
a gonosz mostoha és lányai pedig el-
nyerték méltó büntetésüket.

Hamupipő

óvodában, iskolában, munkahelyeken is gurítják. 
Mindkét kockát örömmel adjuk keresztelőkor, es-
küvőkor ajándékba.

– Mit ajánlanak a kocka oldalai?
– A Minőségi idő általában a nők elsődleges sze-

retetnyelve. Ez valamilyen tartalmas együttlétet – 
például egy békés sétát – jelent a párjukkal, amikor 
feltöltődhetnek. A Testi érintés elsősorban az ölelés. 
Virginia Satír szerint 12 ölelésre lenne szükségünk 

naponta ahhoz, hogy szeretve érez-
zük magunkat. Az Elismerő szavak 
a hála érzését fejezheti ki, ha valaki 
valamit szeretetből tett értünk. Az 
Ajándékozás nem ajándéktárgya-
kat jelent, hanem egy jó szót, egy 
mosolyt, valami érzelmi ajándékot, 
vagy legfeljebb egy jelképes apró-
ságot. A Szívesség-figyelmesség na-
gyon fontos a házasságban, mint 
önzetlen átvállalás a megszokott sze-
repeken túl, vagyis cselekvő szeretet.

 Végül pedig – amire én találtam 
rá – a Csend, amelyben a másik öt 
egyesül, és amelyből érzelmileg a 
másik öt indul. Ez a belső csend, a 
meditáció világa. Ha ugyanis nem 
ismerjük a saját, vagy szeretteink el-
sődleges szeretetnyelvét, akkor szét-
esnek a családok, párkapcsolatok, 
emberi kapcsolatok. Varázslatos 

gurítást kívánok minden kedves olvasónak a böjti 
úton, és a mindennapok istentiszteletén. Kívánom, 
hogy minden család közelebb kerüljön egymáshoz, 
szívtől szívig.

A szentMiHályi esték rendezvénysorozat keretében 
Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért 

felelős államtitkár, kerületi parlamenti képviselő osztja meg gondolatait a 
közönséggel „Örök értékek szolgálata hazánk közéletében” címmel. 

A beszélgetést Szatmáry László önkormányzati képviselő vezeti.
időpont: március 22-e, szombat 16 óra

Helyszín: rákosszentmihályi plébánia, templom tér 3.
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Ha a cinkotai iskolában zenéről vagy színházról esik 
szó, Fülöp Károly ujjlenyomatát bizonyára megtalál-
juk a programon, ezért tőle érdeklődtünk a részletek-
ről.

– Én rendszeresen járok tanítványaimmal az Ope-
raházba, néhány művésznek már személyes ismerősei 
vagyunk. Így nekünk jelentkeznünk sem kellett, mert 
Pitti Katalin maga hívta fel az iskolát azzal a kérdéssel, 
hogy befogadnánk-e egy kétszer egyórás ismertető elő-
adást akár tanórán, akár iskolaidőn kívül. Felajánlotta 
továbbá, hogy több érdeklődő oktatási intézményt is 
szívesen meglátogatna a kerületben, így került sor a 
Sashalmi Tanodában és a Corvin Mátyás Gimnázium-
ban megtartott előadásokra, ahol hozzánk hasonlóan 
nagy örömmel fogadták a lehetőséget.

– Milyen költséggel jár ez a prog-
ram?

– Az iskolákba ingyen jönnek. 
A költségeket az Operaház állja, 
nekünk egyetlen fillérünkbe sem 
került a rendezvény. Sőt! Azok az 
oktatási intézmények, amelyeket 
az Opera nagykövetei felkeresnek, 
kedvezményes belépőjegyekhez is 
hozzájuthatnak.

A Batthyány iskola könyvtárá-
ban megtartott rendhagyó ének-
órára Pitti Katalint elkísérte Bátori 
Éva is, aki bemutatta az éneklés 
biológiáját, a hangképzés titkait, 
az énekesek számára alapvető légzéstechnikát, majd 
érdekes anekdotákat mesélt pályafutásáról, szerepei-
ről, legszebb és legizgalmasabb színpadi élményeiről.

Pitti Katalin pedig kellékeket is hozott magával: egy 
fogasra jelmezek, a tanári asztalra sminkkészlet, tü-
kör, színpadi ékszerek, egy tőr és egy díszes legyező 
került, a hátteret képező könyvespolcra ugyanakkor 
leghíresebb szerepeiről készült fotóit akasztotta. Így 
a hallgatóság pillanatok alatt egy operaházi öltözőben 
érezhette magát. 

A művésznő ezután áttekintette a zene kialakulását 
és fejlődését, közben a pályája során alakított szerepek 

videóival és áriáival színesí-
tette az ismertetőt. Ezekkel 
kapcsolatban elmondta: a 
szoprán mindig egy drámai 
női sorsot, egy nő lelkivilágát, 
vívódásait mutatja be a zene 
erejének felhasználásával, 
amelyeket nemcsak hallgatni, 
de elénekelni is gyönyörű-
ség egy nő számára. Beszélt 
ugyanakkor a legismertebb 
operaszerzőkről és az előadó-
művészet feladatáról is.

Az első órán a batthyánysok 
hallgatták meg az előadást, 

a másodikra pedig megérkeztek a Bornemisza, a 
Kölcsey, a Lemhényi és a Móra általános iskolák, 
valamint a Szerb Antal Gimnázium tanulói, illetve 
tanáraik is. A rendhagyó énekórának különös atmo-
szférát adott, hogy a gyerekek karnyújtásnyira lehet-
tek azoktól a művészektől, akiknek nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi közönség is sokszor felállva tapsolt. 
Az idei tanévben tizenöt kiváló művész dolgozik 
azon, hogy a műfaj diplomatáiként elvigyék az ope-
rát az iskolákba. Aki az Opera nagykövetei sorozat 
részese szeretne lenni, a nagykovet@opera.hu e-mail 
címen jelentkezhet a programra. 

Nagykövetek a Batthyányban
Az Operaház nagykövetei címmel indított közönségszervező és műfajismertető sorozatot a Magyar 
Állami Operaház, hogy bemutassa és megszerettesse az iskoláskorú gyerekekkel ezt az évszáza-
dok óta kedvelt színházi műfajt. A kezdeményezést Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója 
indította el tavaly szeptemberben. A nagykövetek – Pitti Katalin Liszt-díjas érdemes művész és 
Bátori Éva érdemes művész, a sorozat művészeti-szakmai vezetője – február 24-én érkeztek meg 
a Batthyány Ilona Általános Iskolába.

MéSzáRoS TiboR

Az elmúlt évben egyéni adományokból, illetve a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából összegyűlt pénzből a Herman Ottó Alapítvány 
az iskolai programokat (iskolanap, egészségnap és az osztrák diákcsere-kapcsolat ) 346 500 forinttal segítette. Az informatikaoktatás 62 000 forint 
támogatást kapott, 82 000 forintot pedig a halastó, az akvárium és a terrárium  fenntartására költöttek. Egy pedagógus munkáját pedig a tanulók 

és a szülők a Herman-gyűrű odaítélésével ismerték el. (84 000 forint)
Ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal támogatták az alapítványt.

Ha tele vagy jó ötletekkel, de nincs lehe-
tőséged a megvalósításra, itt az alkalom, 
hogy tagja legyél az ifjúság mindennapja-
inak alakítására hivatott szervezetnek, és 
változtass! Indulj Te is a KIÖK választáson! 

Legyél KIÖK tag és mutasd meg, hogy 
Te mit tudsz tenni a kortársaidért!

Ha 12-25 év közötti, XVI. kerületi állandó 
lakos vagy, és/vagy itt tanulsz, indulj a 

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat választá-
son képviselőjelöltként, vagy vegyél részt 

szavazóként.

Hogyan lehetsz a kertvárosi ifjúsági önkor-
mányzat képviselője?
Ajánlásokat kell gyűjtened ajánlóíveken a válasz-
tókörzetedben:
• Ha 12-25 év közötti, a XVI. kerületi oktatási in-
tézményben tanuló diák vagy, akkor iskolai jelölt-
ként indulsz, vagyis csak az iskoládból jelölhetnek 
téged és az ajánlóíveket az iskoládban kapod meg.
• Ha 12-25 év közötti, kerületi állandó lakos 
vagy, de másik kerületben, vagy más város okta-
tási intézményében folytatod tanulmányaidat, 
vagy már dolgozol, a kerületben élő 12-25 év kö-
zötti lakosok jelölhetnek téged és az ajánlóíveket 
a Polgármesteri Hivatalban kapod meg (1163 
Havashalom u. 43.)

Az összegyűjtött ajánlóíveket április 9-ig kell 
leadni a választókörzetedben (iskola, vagy Pol-
gármesteri Hivatal).

Hogyan szavazhatsz?
• Ha 12-25 év közötti, XVI. kerületi lakos vagy, 
de nem a kerületben tanulsz, vagy már befejezted 
a tanulmányaidat és dolgozol, a Kertvárosi Ifjúsá-
gi Önkormányzat (KIÖK) irodájában szavazhatsz 
diákigazolványod, vagy személyi igazolványod be-
mutatásával
• Ha 12-25 év közötti, XVI. kerületi oktatási in-
tézmény diákja vagy, az iskoládban szavazhatsz az 
érvényes diákigazolványod, vagy személyi igazol-
ványod bemutatásával.

A KIÖK működésével kapcsolatban bővebb in-
formációt a szervezet honlapján (www.ifjúság16.
hu) és Facebook oldalán (www.facebook.com/
KertvarosiIfjusagiOnkormanyzat) találhatsz.

élj a választójogoddal te is, és add le voksod az 
általad leginkább alkalmasnak talált jelöltre!

A XVI. KErÜLET KErTVÁrOSI IFJúSÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA április 25-re (PÉNTEK) TűZTE KI 
A KertVároSI IfjúSágI ÖNKormáNyzAt (KIÖK) KépVISelőINeK VálASztáSát.
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Védnökként és adományozóként többek közt 
Cinkotán Sopronyi Lajos Tulipánkerthez cím-
zett vendéglőjében, Weisz Ignác Nagyvendég-
lőjében, valamint a mátyásföldi Park szállóban 
is részt vett a jótékonysági bálokon. 1912-ben 
védnöksége alá vette a Reisz Berta vezette első 
rákosszentmihályi varró és ipariskolát. Szintén 
1912-ből származik a következő idézet a Rákos 
Vidéke folyóiratból: „Batthyány grófnő az árvák 
között. Özv. Beniczky Gáborné, szül. Batthyány 
Ilona grófnő nemesszívűségének, jólelkűségének 
egy újabb tanújelét adta azzal, hogy a Magyar 
Gazdasszonyok Országos Egyesülete árvaházában 
levő mintegy 160, legnagyobbrészt árvagyerek 
részére Kispestről egy czirkusz tulajdonost hívott 
meg teljes személyzetével, egy előadás megtartásá-
ra. Ez alkalommal Cinkota községből több 
úri családot meghívott az előadás megtekin-
tésére. Az összes költségeket, belépti díjakat, 
a nemes szívű grófnő viselte. Lélekemelő ér-
zés fogta el az ott jelenvolt úri közönséget, 
amidőn a kis árvák szórakozását, örömük-
nek hangos kifejezését látta a közönség. Az 
előadás f. hó 7-én délután öt órától 7 óráig 
tartott, s annak befejeztével a nemes szívű 
grófnő a tantestülettel együtt gyalog vezette 
haza a kis árvákat...” 

Cinkotán szerették a grófnőt az emberek, 
még gyerekkoromban is sokaknak volt sa-
ját kis történetük róla, hiszen szeretett 
időzni a falu lakói között. A falu szerete-
tének jelét a következő Rákos Vidéke cikk 
is erősíti (túl a kötelező protokollon), szin-
tén 1912-ből: „Ilona napja Czinkotán. E 
hónap 18-án volt a nemes lelkű Batthyány Ilona 
grófnő czinkotai nagybirtokos névünnepe, mely 
alkalommal a grófi kastély valóságos búcsújárás 
színhelye volt. Megjelent a czinkotai önkéntes 
tűzoltó testület teljes számban, ünnepi díszben, 
elnöke Piller György köszöntötte fel. Megjelent 
a községi elöljáróság, a község nevében Huszka 
Gyula főjegyző üdvözölte, úgyis mint a cinkotai 
tűzoltóság védnökét, ezenkívül a község intelligen-
ciája teljes számmal, úgyszintén több szomszédos 
községből is számosan jelentek meg. Huszka Gyula 

főjegyző szép üdvözlése után 100 koronát adomá-
nyozott a czinkotai tűzoltóság javára. A sok jókí-
vánsághoz a magunk részéről is hozzájárulunk.”

Lantos Antal Cinkota története című művé-
ben alaposan körbejárta a grófnő személye kö-
rüli történeteket, az ő írásából idézzük meg a 
grófnő temetését és a sajtóvisszhangját. 

„1929. március 21-én 87 éves korában súlyos 
influenzából eredő megbetegedés után cinkotai 
kastélyában elhunyt gróf Batthyány Ilona. Halá-
lának híre igen gyorsan ismerté vált a egész ország-
ban, és a napi sajtó általában kommentárokkal 
kiegészített hírben számolt be róla. Talán legtömö-
rebben a Rákos Vidéke fogalmazott: „Évtizedek 
óta mifelénk csak úgy hívták, a cinkotai grófnő. Ő 
maga nem fogadott el más címzést, mint »grófnő«, 
a gyerekektől pedig »grófnéni«. Eredeti, érdekes, 
különleges egyéniség volt. A vértanú 1848-as ma-
gyar miniszterelnök, Batthyány Lajos gróf leánya 

ízről-ízre lelkes, nyakas magyar, kérlelhetetlen és 
hajthatatlan mindenben. Hétéves volt akkor… 
és a sebet haláláig szívében hordozta és soha meg 
nem bocsájtott érte. A hosszú élet sok bánattal, vi-
szontagsággal látogatta meg azután is. Első férje 
Keglevich gróf volt, a második Beniczky Gábor. 
Sokszor volt boldogtalan. Hatalmas vagyonát is 
megtépte a sors. Özvegysége óta igénytelen, szinte 
fukar visszavonultságában minden erejével azon 
dolgozott, hogy a veszteségeket helyrepótolja. Most 
amikor nyolcvanhét éves korában meghalt, már 

Batthyány Ilona
85 éve, 1929. március 21-én, 87 éves korában hunyt el Cinkota nagyasszonya, 
Beniczky Gáborné, szül. Batthyány Ilona. A grófnő életének jelentős részét töl-
tötte Cinkotán, az XVIII. században épült Beniczky kastélyban. Az itt töltött idő-
szakban mindig önzetlenül járult hozzá Cinkota és környékének fejlődéséhez, 
jótékonysági eseményeknek vállalta el a védnökségét és járult hozzá anyagi se-
gítséggel is. Jótéteményei közül emeljünk ki néhányat: 1907-ben saját telkét ado-
mányozta a 48-as Függetlenségi Körnek és arra saját költségén építtette föl az 
épületet. Ennek az épületnek az emléktábláját látjuk most hibásan a Szerb Antal 
Gimnázium falán. Az épületet a függetlenségi kör feloszlása után a gazdakör kap-
ta meg, és ebben az épületben működött sokáig a mozi is, a mai Rádió utcában. 

ismét dúsgazdag volt és szeszélyesen változtatga-
tott végrendeleteinek sorozata kincsek és dús földi 
javak felől intézkedik, tekintélyes részeket juttat-
ván jótékony célokra is. A cinkotai grófnő egészen 
a legutóbbi évekig sűrűn érintkezett a helybeli és 
környékbeli értelmiség tagjaival. Rajongott a ci-
gányzenéért, s még aggkorában is szívesen táncolta 
a csárdást…”

Batthyány Ilona temetését a Rákosi Szántó így 
ismertette:

„Az elhunyt grófnő ravatalát a kastély előcsar-
nokában állították fel. Száz száll gyertya között 
áll a ravatal, amelyben vörösrézből készült nehéz 
koporsóban nyugszik, arcát velencei csipkéből ké-
szült fekete selyemkendő borítja; az arca olyan 
nyugodt volt, mintha aludna. A ravatal körül 
sok koszorú, köztük Cinkota község nemzetiszí-
nű szalagos koszorúja van elhelyezve. A ravatalt 
Cinkota, Csömör és Dáka községből mintegy 

3000 ember kereste fel.
Temetése az unitárius egyház szertartása 

szerint vasárnap déli fél 2 órakor ment végbe, 
előkelő rokonság, a közélet néhány kiválósága, 
Cinkota, Csömör, Dáka és Rákosszentmihály 
községek képviselőinek s mintegy 3000 ember 
jelenlétében.

Barabás István unitárius lelkész imádkozott 
a koporsók mellett, utána a cinkotai képvise-
lőtestület búcsúzott el a halottól s cigányzene 
kíséretével emelték hatfogatú gyászkocsira a 
nehéz koporsót. Azután menetté formálódott a 
gyászoló közönség. Elől a koszorús kocsi, utána 
Lea leányának halottas kocsija, ezt követte a 
hatfogatú gyászkocsi, amelynek nyomán mint-
egy 30 autón a közönség egy része a küldöttsé-
gek vezetőivel kísérte a gyászmenetet.” 

Ezután leírja a lap, hogyan vonultak a 
cinkotai Kossuth Lajos utcán, majd a Horthy 
Miklós úton egészen a Kerepesi temetőig. Az 
írás szerint az úton végig gyászolók között ha-
ladt a menet. Majd így fejezik be a tudósítást: 
„A temetőben a Batthyány-mauzóleum előtt le-
emelték a súlyos koporsókat s a cinkotai földmíves 
leányok sorfala között vitték a mauzóleum kijelölt 
helyére cigányzeneszó kíséretében. A lelkész gyász-
beszéde s Rafly Pál búcsúztatója után a koporsókat 
elhelyezték a mauzóleumban s ezzel a gyászszer-
tartás véget ért.”

LanToS anTaL kuTaTáSai aLapján LejegyezTe: 
SzéMan RicháRd
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gYEREKPROgRAMOK
március 16. vasárnap 11:00 
MÁTYÁS KIRÁLY ÁLRUHÁI – 

mesejáték – Maros Művészegyüttes előadása 
Három közkedvelt Mátyás király-mese elevenedik 
meg a szemünk előtt zenével, tánccal fűszerezve: A 
kolozsvári bíró, Egyszer volt Budán kutyavásár és az 
Igazmondó juhász.
5 éves kortól. Jegyár: gyerek 800 Ft, 1100 Ft. 
március 19., április 16. szerda 10:00 
LIGETI BABA KLUB
A klubba várunk mindenkit, szülőket, nagyszülőket, 
családokat, akiket érdekelnek a legfrissebb gyermek-
nevelési, életmódbeli irányzatok. Az ismeretterjesztő 
előadásokon, beszélgetéseken túl szeretnénk közösségi 
színteret létrehozni, ahol a kerületi családok rend-
szeresen találkozhatnak, beszélgethetnek, megoszt-
hatják egymással tapasztalataikat, nehézségeiket. A 
látogatók rendelkezésére állnak kölcsönözhető hordo-
zóeszközeink, könyveink is. 3 éves korig.
március 22. szombat 10:30 
KUKUCS! BABASZÍNHÁZI ELŐADÁS 
Ciróka bábszínház, Kecskemét 
Ki lakik a házikóban? Gyertek, nézzük meg! Kopog-
junk az ajtón, lessünk be az ablakon, szépen, lassan, 
óvatosan…kukucs! Az előadást követően a játéktér 
megnyílik, és a színészek segítségével játszótérré vál-
tozik. 
4 éves korig. Jegyár: 1500 Ft (1 felnõtt+1 gyerek), 
családi jegy 2400 Ft (2 felnõtt + 2 gyerek)
március 23. vasárnap 11:00 
BIG BAND MESÉK – MESEFILMEK ZENÉI 
A decemberi nagysikerű koncert után újra a liget-
ben játszik a Budapest Jazz Orchestra. A gyerekek 
megismerkedhetnek az egyes hangszercsoportok jel-
legzetességeivel, miközben észrevétlenül egy időuta-
záson vesznek részt, a big band irodalom legszebb 
műveinek segítségével. 
Mesélő: Náray Erika. Előadás után kézműves fog-
lalkozás a Nyírkapapír Vállalattal. 4 éves kortól.
Jegyár: gyermek 900 Ft, felnőtt 1400 Ft
március 29. szombat 10:00 
MANóMOZI  – Interaktív diafilmvetítés és 
Kerekítő Tippentő foglalkozás a legkisebbeknek. 
Vezető: Benedek Krisztina népdalénekes, néptánc 
pedagógus.1-4 éveseknek. 

Jegyár: 1200 Ft (egy felnőtt + egy gyerek) + csalá-
di jegy 2000 Ft (két felnőtt + két gyerek) 

SZíNhÁZ
március 30. vasárnap 17:00 

DÉLUTÁN A LEGJOBB, AVAGY A MINISZ-
TER FÉLRELÉP – A Fogi Bulvárszínház előadása
Mi történik akkor, ha a gondosan eltervezett légyott 
mégsem a tervek szerint alakul? Még egy miniszter-
nek sem sikerülhet minden.
Szereplők: Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa, Stra-
ub Dezső, Fodor Zsóka, Beleznay Endre 
Jegyár: 2100 Ft, 2600 Ft
április 12. szombat 18:00 
A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ – nagyoperett 
Az Operettvilág Együttes 1993-ban alakult, és 
azóta képviseli az operett műfajt hazánkban és 
külföldön egyaránt. A kiváló szólisták mellett köz-
reműködik az Operettvilág szimfonikus zenekara, 
kórusa és tánckara, valamint Johann János prímás 
és cigányzenekara. A főszerepekben az együttes mű-
vészeti vezetői Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor 
láthatók. 
Jegyár: 2700 Ft, 3500 Ft 

ZENE
március 21. péntek 19:30 
JAZZ LIGET – VÁCZI ESZTER ÉS 

A QUARTET
Váczi Eszter jelenség. Énekesnőként, dalszerzőként, 
zenekarvezetőként egyaránt. Újra és újra megújul, 
meglep, elvarázsol. Ezen az estén két korábbi leme-
zük anyagából hallhatnak dalokat, valamint bemu-
tatják legújabb számaikat is.  Jegyár: 1400 Ft 
március 23. vasárnap 10:00 – 18:00 
BIG BAND SZAKMAI NAP 
Második alkalommal rendezik meg a Magyar Jazz 
Szövetség Big Band Szakmai Napját. Az egész na-
pos programban szakmai kurzusok, vizsgakoncertek 
szerepelnek.
március 23. vasárnap 19:00 
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA ÉS TóTH 
VERA KONCERTJE 
A közös koncert igazi kuriózumnak számít, hiszen a 
2004-es Megasztár győztes énekesnőjével a pop, soul, 
és rhythm blues világába kalandozhatnak. Felcsen-
dülnek népszerű Cserháti Zsuzsa dalok a zenekar 

tagjainak hangszerelésében, de Ray Charles, Natalie 
Cole és Gershwin örökzöldjeivel is várják az érdek-
lődőket. Jegyár: 2200 Ft 

KIÁLLíTÁSOK 
március 18. kedd 18:00 
LÉLEK SZERELEM - Márfy Gab-

riella festményei, Csitáry-Hock Tamás verseivel. 
Megnyitja: Rádóczy Gyarmathy Gábor festőmű-
vész. Közreműködik: Sasvári Sándor Jászai Mari-
díjas és Közép-Magyarországi Régiós Príma-díjas 
színművész. Megtekinthető: a Kamara Galériá-
ban április 9-ig
március 24. hétfő 17:30 
VÉGZŐSÖK – FOTO ART FOTóSISKOLA 
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Jamrik Vilmos, az iskola vezetője
Megtekinthető: április 9-ig a Napfény Galériában
március 25. kedd 17:30 
ARCKÉPEK - FOTóKIÁLLÍTÁS
A tárlaton a Fotoeloadas.hu pályázatán sikeresen 
szerepelt képekből láthatnak válogatást, valamint 
bemutatják a szervezők által felfedezett tehetségek 
alkotásait is. 
Megtekinthető: április 9-ig a Corvin Galériában 

EZ+AZ
március 25. kedd 18:00 
SCHRAM ANDRÁS INGYENES 

FOTóELŐADÁSA 
Folytatódnak az ingyenes fotóelőadások a 
Fotoeloadas.hu szervezésében. Ezúttal az esküvőfo-
tózás rejtelmeihez kaphatnak izgalmas ötleteket az 
érdeklődők. 
A belépés előzetes regisztrációt követően ingye-
nes. Regisztrálni az info@kulturliget.hu címen 
lehet. 
április 4-6. 
III. KERTVÁROSI VASÚTMODELL KIÁL-
LÍTÁS
Az ország legnagyobb vasútmodell kiállításával, iz-
galmas és hatalmas terepasztalokkal várunk kicsiket 
és nagyokat! 
Nyitva tartás: péntek és szombat 10:00-19:00, va-
sárnap 10:00-17:00
Jegyár: gyerek 600 Ft, felnőtt 800 Ft, családi 
2200 Ft

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

A 2012-ben létrehozott Kertvárosi Roma-Magyar 
Kerekasztal fő célja a helyi integrációs problémák 
nyilvános megvitatása és or-
voslása. A Roma Önkormány-
zatnak nincs lehetősége hazai 
vagy európai uniós pályázaton 
részt venni, mert azokat jórészt 
civil szervezetek és egyesületek 
részére írják ki. Testületünk éves állami működési 
támogatása 270 000 forint, ezért a Kerekasztal-
lal közösen megalakítunk egy civil egyesületet, 
és közösen próbáljuk a pályázati lehetőségeket 
kiaknázni. Tisztelettel megkérjük a helyi lakossá-
got, hogy bőrszíntől, politikai hovatartozástól és 

nemtől függetlenül csatlakozzanak a Kertvárosi 
Roma-Magyar Kerekasztal tagjai közé és támo-

gassák munkánkat, dolgozzunk 
közösen az élhetőbb Kertvárosért! 
Minden jelentkezőre szüksé-
günk van, aki bármilyen mó-
don – alapító okirat szerkeszté-
se, könyvelés, pályázatok írása 

stb. – segíteni tudja törekvésünket.  
Jelentkezésüket a Roma Önkormányzat elérhe-
tőségein tehetik meg. Telefon: 06-30/544-5559, 
email: info@roma-onkormanyzat.hu

Köszönettel: 
Szendrei Gyula elnök

A XVI. Kerületi Roma Önkormányzat felhívása A „Jókai Lakótelepért” Közhasz-
nú Egyesület tagjai ezúton köszönik 
mindazoknak, akik tavaly számukra 
ajánlották fel személyi jövedelem adó-
juk 1%-át. Egyúttal kérik, hogy idén 
is segítsék az Egyesület működését. 
Adószám: 18195895142
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Másodikok lettek a Sólymok
Az FC Budapest Sólymok U12-es csapata negyedik alkalommal vett részt az első 
osztályú FCZ Brno által szervezett nemzetközi műfüves tornán, vagyis a Brno Cup-
on február 28-a és március 1-je között. Idén a jó időnek köszönhetően a szabadban 
küzdhetett a 10 csapat. A tornán öt győzelemmel és egy vereséggel a második helyet 
szerezték meg a kerületi focisták a hazai gárda előtt, a harmadik az MSK Zilina, a 
negyedik pedig az AS Trencin együttese lett.

Czuk Henrik, a Sólymok vezetője elmondta: két nap alatt 8 mérkőzést játszottak 
úgy, hogy csak egy cserejátékosuk volt, az egyik csapattag pedig végig betegeskedett. 
A fiúk közül többen nemzetközi szinten futballoztak, éppen ezért a Bayern München 

megfigyelője több 
meccsüket is végig-
nézte. A folyamatosan 
sportszerű, de kemény 
játék után sajnos az 
utolsó mérkőzésre fej-
ben elfáradtak a gye-
rekek, pedig a korábbi 
összecsapásaik során 
mutatott játékukkal 
az FCZ Brno ellen is 
lett volna esélyük.

Nyolcévesen az élen
A Sólymok U8-as csapata első sikerét érte el március 1-jén a Videoton 
FC által szervezett Ispaics Tibor Emléktornán, ahol 8 csapat közül az 
első helyet szerezte meg a műfüvön. A tornán Czinege Eszter különdí-
jat kapott.
Csámpai Gyula edző elmondta: a csoportmérkőzéseken eredményesen 

szerepelt a csapat, a játék minőségén és a védekezésen azonban van még 
mit javítani, hiszen a 
helyezkedési hibák és a 
figyelmetlenség több-
ször okozott problé-
mát a Sólymok kapuja 
előtt. A helyosztókra 
azonban taktikát vál-
tottak, így stabillá vált 
a védekezés is, ugyan-
akkor a játék is sokat 
javult. Nagy dicséretet 
érdemelnek a srácok, 
hiszen egy hazai vi-
szonylatban rangos 
mezőnyben sikerült 
nyerniük. 

Az OTP Bank Bozsik-program február 1-jén 
megrendezett téli teremtornáján a 9 és 11 évesek 
mezőnyében nem találtak legyőzőre a kertvárosi 
egyesület focistái. Ugyanazon a hétvégén tartották 
Gödöllőn az Aquaworld Kupát is, ahol a 2007-ben 
és a 2008-ban születettek is részt vettek. A nagyob-
bak bronzérmet, míg a kisebbek – akik mindössze 
egy mérkőzésen kaptak gólt – ezüstérmet vihettek 
haza.

Az MLSZ Budapesti 
Igazgatóságának téli után-
pótlás teremtornájának 
januári selejtezőin szinte 
minden korosztály elin-
dult. Közülük a 2002-es, a 
2003-as és a 2005-ös csapat 
is mindössze egy vereséget 
szenvedett, de ez sajnos 
elegendőnek bizonyult ah-
hoz, hogy lemaradjanak 
a döntőbe jutásról. Ezzel 
szemben a 2004-es szü-
letésűek mindkét csapata 
megnyerte saját csoportját, 
a versenykiírás értelmében 
azonban csupán egy csapat 
mehetett tovább a február 8-ai döntőbe. Akkor a 
kerületi együttes (képünkön) már csak az MTK-
MFS csapatától szenvedett vereséget, és ezüstérmes 
lett. Ráadásul a legjobb játékosnak járó díjat is a mi 
focistánk, Bódis Bence érdemelte ki. 

Február 9-én a Sashalmi Közösségi Teremben 
megrendezett RAFC Cup-ra volt hivatalos ugyanez 
a korosztály. A játékosok magabiztosan, tetszetősen 

játszottak, és az utolsó mérkőzésen elszenvedett 
egygólos vereséggel a Dalnoki Akadémia mögött 
a második helyen végeztek. A csapat ezüstje mellé 
Szász Gábor pedig még a torna legjobb játékosá-
nak kijáró különdíjat is hazavihette. A rendezvé-
nyen szintén részt vettek a 2005-ös, a 2007-es és a 
2008-as születésű gyerekekből álló együttesek is. A 
tornán a legkisebbek folytatták a nagyobbak hagyo-
mányait, és mind az U6-os, mind az U7-es csapat 
ezüstérmet vihetett haza. Ráadásul az apróságok a 

gólokat is ontották, ugyanis a hatévesek öt meccsen 
harmincnégyszer, míg az idősebbek – akik az FTC 
csapatát is legyőzve értek oda a dobogó második 
fokára – negyvenkétszer találtak be ellenfeleik ka-
pujába. 

Az elmúlt hónapban tartották a kerületi diák-
olimpia fociversenyeit is, ahol minden iskolai csa-
patban több Ikarusos labdarúgó is pályára lépett. A 

Februári éremhalmozás
A február eseményekben és eredményekben gazdag volt az Ikarus BSE után-
pótlása számára. Számtalan tornán és edzőmérkőzésen vettek részt az után-
pótláskorú labdarúgók, a legtöbb helyszínről pedig éremmel távoztak.

keLLneR geRgeLy

II. korcsoportban győztes Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola például 5 ikás játékossal, és RAFC játékos 
testnevelő tanárral végzett az első helyen. A III. 
korcsoportot is megnyerő Kölcsey pedig nemcsak 
iskolai szinten duplázott, hanem az Ikarus BSE já-
tékosa, Helembai Márk révén is, aki mindkét kor-
osztály sikeréből aktívan kivette a részét. 

Február második felében a 8 és 11 éves piros-
kék játékosok az NBII-es SZTK-Erima által ren-
dezett tornán szerepeltek. A Tánczos Gergő által 
edzett, 2003-as csapat bronzéremmel tért haza, 
míg a Gyurkovics László és Hazai Tamás által ve-
zetett 2006-os együttes egy döntetlent leszámítva 
minden mérkőzé-
sén fölényben ját-
szott, és sok gólt 
szerezve végül a 
képzeletbeli do-
bogó legfelső fo-
kára állhatott fel. 
Mindkét gárda 
kivívta az ellen-
felek edzőinek el-
ismerését is, így a 
2003-as torna leg-
jobb játékosának 
a kertvárosi Sza-
bó Gábort, míg 
a 2006-osoknál a 
szintén XVI. ke-
rületi Skultéty Mátét választották meg. Február 
23-án pedig a szomszéd kerületi KISE csapat által 
rendezett kupán vett részt az Ikarus BSE 2003-as 
csapata, amely az első mérkőzésén elszenvedett 
vereség után négy összecsapáson győzött, és a 
többi között a Budapest Honvéd gárdája előtt 
megnyerte a tornát. A gólkirály 7 találattal a 
résztvevő korosztálynál egy évvel fiatalabb Hetyei 
Szilveszter lett.

Az ikArUs bse labdarúgó szakosztálya 
szeretettel várja a focizni vágyó gyerekeket. 
érdeklődni a 06-30-940-6913-as telefonszá-
mon lehet svantner istván elnöknél, további 
információkat az egyesület weboldalán (www.
ikarusbse.com) találhatnak.

Skultéty Máté kapusedzőjével 
Jakab Attilával
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Bianka egyéniben a 21. helyen zárta élete első vi-
lágversenyét, majd Kelecsényi Mira, Papp Borbála, 
és Záhonyi Petra társaságában a negyeddöntőben 
egy sima, 45-20-as mérkőzésen búcsúztatta a törö-
köket. Ezzel a csapat az elődöntőbe jutott. Ott vi-
szont a franciák elleni mérkőzésen – ahol az együttes 
legfiatalabbjaként, csereként szereplő Bianka még 
vezetéssel tudta átadni az utolsó két mérkőzés előtt 
a stafétát az őt követő versenyzőtársának – kiélezett 
küzdelemben 45-44-es vereséget szenvedtek. A har-
madik helyet végül az olaszok 45-39-es legyőzésével 
érdemelték ki. 

– Az egyéni eredményemmel elégedett vagyok, hiszen 
ez még csak az első nagy nemzetközi tornám volt. Per-

sze nagyon bízom abban, hogy a következő Európa-baj-
nokságon előrébb fogok végezni. A csapatban is maxi-
málisan teljesítettem, és még edzői dicséretet is kaptam. 

A magyar vívó válogatott egyébként összesítésben 
három arany-, négy ezüst- és hat bronzérmet szerzett 
Jeruzsálemben. 

– A verseny különlegessége számomra egyértelműen a 
videóbíró volt, amit se a hazai reménység versenyeken, 
se a válogatókon nem használnak, holott ez a bírák-
nak és nekünk is nagy segítséget jelentett. Természetesen 
voltunk városnézésen is, de a versenyek alatt mindig 
szurkoltunk a honfitársainknak. Mi magyarok voltunk 
talán az egyik leghangosabbak, hiszen amikor valaki 
döntőbe került, akkor az egész küldöttség kint volt a 
csarnokban, és egy emberként buzdította az éppen a 
páston álló sportolót. 

– Amilyen jól végződött a tavalyi, ugyanolyan jól 
kezdődöttt az idei év számodra. Minek köszönhető a 
kitűnő szereplés?

– Azt gondolom, hogy elsősorban az édesapámmal 
elvégzett közös felkészülésnek, és a rendkívül tuda-
tosan kialakított versenyeztetésnek köszönhető az 
elmúlt időszak remek szereplése, valamint nagy se-
gítséget jelentett testvérem, András jelenléte is, aki 
az utóbbi időben többször is járt az Egyesületben a 
singapore-i csapat vezetőjeként, sőt több versenyre is 
elkísért bennünket a sportolóival. Ezen felül rendkí-
vül motivál az, hogy jövő tavasszal megkezdődik a 
riói olimpiai kvalifikáció, amelyre mindenképpen 
szeretnék kijutni, és ehhez már most meg kell alapoz-
ni a jó pozíciót a hazai és a világranglistán egyaránt.

– Mikor válik hivatalossá a válogatottságod?

– Mindezt elsősorban a hazai ranglista határozza 
meg, ahol a legjobb három közötti hely automatikus 
válogatottságot jelent. Az Európa-bajnokságra és a 
világbajnokságra a kvalifikáció csak május végen zá-
rul le, hiszen a hazai szövetség akkor hirdeti ki a két 
világversenyen induló csapatot. Addig azonban még 
négy jelentős verseny van hátra: Budapesten, Athén-
ban, Chicagóban és Varsóban. 

– Milyen érzés volt, hogy közel másfél év után Mad-
ridban újra a nemzeti válogatott tagjaként léphettél 
pástra?

– Nagyszerű érzés volt, bár a verseny elején – még 
az egyéni küzdelmek során – megsérültem, így a csa-
pattal ténylegesen csak egy héttel később, Padovában 
állhattam a pástra. Itt azonban nagy elszántsággal 
küzdöttem az egyenes ágon, ahol ugyan vereséget 
szenvedtünk a négy közé jutásért a németektől, de 

büszkén mondhatom, hogy nem rajtam múlott a 
továbbjutás. Az utolsó körben 25-30-as német ve-
zetésről 35-34-re fordítottam. Szilágyi Áronnak és 
Iliász Nikolásznak azonban sajnos nem sikerült a 
mérkőzést számunkra kedvezően befejezni, de biztos 
vagyok abban, hogy legközelebb már sikerrel vesszük 
a hasonló akadályokat is.

– Felépülél már a legutóbbi bokasérülésedből, hogy 
érzed magad?

– A bokasérülésből a teljes felépülés még várat ma-
gára, de már nem akadályoz a vívásban. A formám 
pedig úgy gondolom, hogy jó, és bízom benne, hogy 
csak egyre jobb lesz.

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy a március 9-én 
Budapesten megrendezett Gerevich-Kovács-Kárpáti 
férfi kard Grand Prix versenyen Decsi Tamás a 23. 
helyet szerezte meg.

Jó formában rióig
Több mint egyéves szünetet követően ismét szur-
kolhatunk a kertvárosi Decsi Tamásnak, ugyanis a 
legutóbbi világversenyek kihagyását követően febru-
árban Madridban, majd Padovában ismét visszatért 
a válogatottba. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület, 
Önkormányzatunk által is támogatott világbajnok 
kardvívóját Kínában értük utol, ahol éppen edzőtá-
borozott.  

Bianka bronzérme
Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Kern Bianka a Kertvárosi Vívó Sport Egye-
sület 14 éves kardozója sikeresen kvalifikálta magát a jeruzsálemi kadet és junior 
Európa-bajnokságra. Kiváló egyéni teljesítménye után pedig február 26-án a magyar 
csapat tagjaként bronzérmet szerzett. 

keLLneR geRgeLy

keLLneR geRgeLy

Sport

Nők:
március 21. 20.10.  KSE - Vasas 

 március 28. 20.10.  KSE - Budai XI. „C”

Férfiak:         
március 13. 20.30.  KSE „B”- Közgáz         

március 20. 20.30.  KSE „A”- Masita Székesfehérvár

A Kertvárosi SE felnőtt röplabdázóinak márciusi hazai mérkőzései:
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Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. onyestyák györgy 
tel.: 06-20/395-3537

A rendezvényen elsőként Németh Nyiba Sándor, 
egykori válogatott szabadfogású birkózó, rockzenész 
szavalta el saját, Küzdősport című versét, majd Ba-
csa Péter, a KSE elnöke, nemzetközi bíró, a hazai 
birkózó bizottság vezetője üdvözölte a résztvevőket. 
Végül Ancsin László jegyző, a birkózószövetség és 
a KSE elnökségi tagja, a Magyar Sumo Szakszö-
vetség elnöke nyitotta meg a versenyt. Beszédében 
elmondta, hogy a XVI. Kerületi Önkormányzat 
ezután is támogatni fogja a sportot, ennek köszön-
hetően pedig a KSE több jelentős birkózó, illetve 
sumo versenyt is rendez idén. 

Az eseményen részt vett még Lengyel László, a 
KSE alelnöke, Komáromi Tibor háromszoros vi-
lágbajnok és olimpiai ezüstérmes birkózó, valamint 
Kruj Iván egykori nemzetközi bíró is. 

Forray Attilától, a kerületiek vezetőedzőjétől, a 
verseny főszervezőjétől megtudtuk, hogy még az 
országos bajnokságokhoz mérten is erősebb és né-
pesebb mezőny érkezett ezen a hétvégén a Kertvá-
rosba. 

– A kiváló fiatal birkózók az ország minden egyes 
szegletéből eljöttek hozzánk, hogy megmutassák mit 
is tudnak. A létszám mindenképpen nagy örömre ad 
okot, hiszen az utóbbi néhány évben nem volt példa 
arra, hogy egy rangsorversenyen ekkora mezőny sze-
repeljen. 

Az első napon a diák korcsoport 180 sportoló-
ja három szőnyegen, összesen 13 súlycsoportban 
mérte össze tudását. A küzdelmeket nagyon várták 
a kerületi gyerekek, akik saját maguk rendezték be 
a tornatermet némi szülői segítséggel. A verseny 
tisztaságáról és a szabályok betartásáról a verseny 
elnöke, Pál Szabolcs nemzetközi bíró és kollégái, 
a Magyar Birkózó Szövetség birkózó bizottságának 
tagjai gondoskodtak. 

A KSE versenyzői közül a diák I-es korosztály-
ban, vagyis a 11 és 12 évesek között hat birkó-
zó – 32 kilogrammban Barna Zsombor, 42 ki-
logrammban Rein Miklós, 54 kilogrammban 
Seres Péter, 63 kilogrammban ónodi Tamás, 76 
kilogrammban Botka Nándor és plusz 85 kilo-
grammban Bata Márton – lépett szőnyegre. Mar-

Erős mezőnyben birkóztak
A Kertvárosi SE (KSE) birkózó szakosztálya két kötöttfogású rangsorversenyt 
is rendezett a közelmúltban. Február 22-én a diák I-es kategória küzdelme-
inek, másnap pedig a kadet összecsapásoknak adott otthont a Szerb Antal 
Gimnázium tornaterme. Bata Márton révén ugyanakkor a kerületi csapat 
egy ezüstéremmel is gazdagodott. 

keLLneR geRgeLy

Május 9-11. 6 óra 
Kalandozás a Szepességben és Dél-Lengyelor-
szágban az I. világháború kitörésének 100. év-
fordulója alkalmából. 1. Felvidéki Paradicsom 
– Hernád áttörés, azoknak akik nem szédülnek, 
a többieknek Szepestamásfalva, Csütörtök-
hely, Bethlenfalva, Káposztafalva 2. Limanowa, 
ószandec, ólubló, Szepesszombat 3. Ízelítő 
Európa legkülönlegesebb magashegysége, a Tát-
ra szépségeiből. Félpanziós tátrabükkösi szállás, 

Anna panzió. Költség: 23 500 forint/fő

Május 17. 6 óra
„Havas szépe” – Rhododendron virágzás 

Több éve hagyományos út a kámi Jeli 
arborétumba. Útiköltség:  3500 forint/fő

Indulás Mátyásföldről, a Pilóta u 1. szám elől. Je-
lentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es 
telefonszámon. Befizetés megbeszélés szerint a Veres 

Péter út 27. alatt, hétfőnként 17 és18 óra között.

Sport

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vegyes fák lemosó permetezése
munkavégzés időtartama: 2014.03.12. – 2014.03.31. 

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a munkavégzés kezdeti időpont-
ját, de törekszenek a fent jelzett időintervallum betartására.
A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen hatásos, a vegetációs időszakban meg-
jelenő vagy elszaporodó kórokozók és kártevők technológiai 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 lemosható. 

MUnkAterületek:
Szent Korona utcai lakótelep, Egyenes utcai lakótelep, Lándzsa utcai lakótelep, Jókai 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

Nem
veszélyes

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

Erős mezőnyben birkóztak

ci ezüstéremmel a nyakában elégedetten mesélt a 
teljesítményéről. 

– Az utolsó mérkőzésre eléggé elfáradtam, így most 
nem sikerült az arany, de nem csüggedek, hiszen biztos 
vagyok benne, hogy lesz ez még jobb is, mivel most a 
két évvel idősebbek között értem el ezt az eredményt.

A fiatal sportoló csupán két éve birkózik verseny-
szerűen, mégis sorra nyeri az érmeket. A KSE ne-
hézsúlyú diákolimpiai bajnoka tavaly még a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Kör által, a kerület legjobb 
utánpótláskorú birkózójának járó vándorserleget is 
megkapta. 

A második napon rendezett kadet verseny – 

amely egyben egy válogató is volt az idei ifjúsági 
olimpiára és az Európa-bajnokságra – során három 
kategóriában is körmérkőzésre került sor, mivel ke-
vesebb nevezés érkezett. Itt összesen 79 versenyző 
lépett szőnyegre. A korosztály két kertvárosi indu-
lója, Bíró Roland és Gazdag Mátyás ezúttal sajnos 
hatalmas elszántsága ellenére sem tudott felállni a 
dobogóra. 

Bacsa Péter, a KSE elnöke és a dobogó második fokán 
Bata Márton
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Hirdetés

Ingatlan
XVI. Szentmihályon, 
Szent Korona utcában, 
100-nölön, 60 nm-s, 
napfényes, kétszobás, 

komfortos, alápincézett iker jellegű 
családi ház, kertben 30 nm-s, lakható 
komfortos házzal, garázzsal, kamrával 
16,9 M-ért eladó. 30-950-4551

Cserepartnert keresek. Kerületi ker-
tes, családi házat szeretnék, amiért kis 
kertes házamat és belvárosi lakásokat 
kínálok. 20-936-0554

Eladó a XVI. ker. Sas utcában 50 nm-
es, felújítandó/bontandó házunk, 
480 nm-es telken. 20-962-5545

Magánszemélyként keresek jó állapo-
tú, földszintes házat, ikerházat vagy 
sorházat 100 nm-ig XVI, XV, XIV 
kerületben. 405-1193, 30-554-6464

Nagyiccén 712 nm-es építési telek el-
adó. Irányár: 22,9 M Ft.

Bérbeadó színvonalas, felújított la-
kást, házat, keresünk üresen vagy bú-
torozva hosszú távra. 409-1319

Kiadó a VI. ker. Rózsa utcában, 42 
nm-es, földszinti, utcai bejáratú in-
gatlan irodának, üzletnek, műhely-
nek. Bérleti díj 70 E Ft/ hó + rezsi. 
30-231-2667

Mindszenten, Tisza mellett eladó nya-
raló 300 n-öl, 40 nm-es ikerházfele. 
Irányár: 2,8 M Ft. 30-567-0042

Kalocsán, természetközeli helyen 
tetőteres ház olcsón eladó. 20-801-
4223

XVI. ker-ben Cinkota és Csömör 
határa között 2836 nm-es, zárt kert 
eladó. 70-299-3400, 400-0440

ASZTALOSMUNKÁK Vállaljuk 
konyhák, beépített bútorok, ga-
lériák, bejárati ajtók, előtetők és 
kocsi beállók készítését. Régi bú-
torok restaurálást, kópiák készíté-
sét, illetve fafaragást. 30-401-1633 
szeteyzoltan@freemail.hu

Teljeskörű LAKÁSFELÚJÍTÁ-
SOKAT vállalunk: gipszkartono-
zás, rejtett világítás, festés, tetőtér 
beépítés, hőszigetelés, burkolás, 
kültéri homlokzatjavítás- festés, 
térkövezés, kertépítés. Hívjon biza-
lommal! 30-224-0878

Sashalmon 645 nm-es telken 84 
nm-es családi ház garázzsal eladó. 
Irányár: 33 M Ft. T.:409-2240

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,8 
M Ft-ért eladó. T.:409-2240

Vegyes
Pót nagyit/bébiszittert keresünk Mátyás-
földön 1,5 és 5,5 éves fiaink mellé alkal-
mi gyerekfelügyeletre. 20-537-3892

Angolul beszélő bébiszittert keresek 
a kerületben 2 éves ikerlányaimhoz. 
30-280-9273

Magyar zászlók különböző méretben, 
hollóházi porcelánok 7 E Ft TenaLady 
super mini comfort 1 E Ft/ db-ért el-
adók. 405-6484, 20-918-7317

Eladó elektromos gyalu, gévágó, erős 
aluminium csövek 5 db 6,5 m, hor-
ganyzott hordó 200 l-es. 403-1335

Szentmihályon olcsón eladó kb 20 
éves, szekrények, ágyneműtartó, író-
asztal, nyitható 2 személyes ágy. 405-
1193, 30-554-6464

Olcsón eladó 56-os férfi öltöny, 38-
as női kosztüm, HP LaserJet 1010 
nyomtató és HP ScanJet 3670. 70-
289-0525

2 db hibátlan 5-ös profilmélységű 
Bridgestone B390 195/60 R15 88V 
típusú nyári gumi 15 E Ft-ért eladó. 
70-248-7579

3 ágú csillár, 3 ajtós szekrény és egy új 
harmonikaajtó eladó. 400-1515

Eladó: Mosógépmotor 2000 Ft, 
Elektrolux, hibás, centrifugás auto-
mata mosógép 10 000 Ft, 60x80 cm-
es rozsdamentes mosogató 5000 Ft. 
Vodafon 252-es új telefon 6000Ft. 
T.:409-2240
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Egyetemen oktató angol nyelvsza-
kos tanárnő oktatást vállal az Er-
zsébet-ligetben. Emelt szintű érett-
ségire és nyelvvizsgára felkészítés. 
407-213, 20-387-5450

Tetőfedés, beázás elhárítás, ké-
ményjavítás, kőművesmunkák, te-
tőjavítás. 30-610-2382

lAkásfelÚJÍtás éPÍtke-
zés, Minden MUnkA egy 
kézben. áCs, kőMűves, 
festő, bUrkoló, vÍzsze-
relő, stb. 30-479-2776

Ingatlan felújítás! Családi házak, 
társasházak teljes körű felújítása. 
Festés, burkolás, kőműves munkák, 
hő és vízszigetelések, ács- bádogos 
munkák. Kerítések építése, térkö-
vezés. 781-4021, 70-547-2584

Kert telekrendezés! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, öntöző 
rendszer kiépítése, támfal építés, 
térkövezés, kerítések építése, javí-
tása. Egyéb kertészeti és kőműves 
munkák vállalása reális áron. 781-
4021, 70-547-2584

külső Hőszigetelést 2,2 
e ft, festés 800 Ft, tapétázás 1 E 
Ft, gipszkartonozás 2 E Ft. Minő-
ség, gArAnCiA! 70-250-9132, 
festoguru.weebly.com

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

Redőnyök, szúnyogháló-rendsze-
rekkel, napellenzők szerelése, javítá-
sa. Bemutatótermünk: Csömöri u. 
– Szlovák u. sarok, XVI. ker Rózsa 
utca 37. 409-2229, 30-209-5987

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügy-
intézéssel, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

dUgUláselHárÍtás. fAl-
bontás nélküli, szAksze-
rű, géPi tisztÍtás. fábián 
istván 20-317-0843

Karosszériajavítás-fényezés, teljes 
körű autószerviz, biztosítási kár-
ügyintézés. 1162. Csömöri út 201. 
415-0844, 20-251-1513

kőMűvesMUnkák, bUr-
kolás, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől a 
teljes felújításig. díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény! 405-
5769, 30-734-0411

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

Ács-kőműves vállal kisebb-na-
gyobb munkákat, tetők építését-
szigetelését-javítását, bádogost, 
kéménybélelést, lakatos munkát, 
viakolorozást, aszfaltozást, stb. 
Sürgősen is! Nyugdíjasoknak 20% 
kedvezmény! Hívjanak bizalom-
mal! 20-501-4762

KÚTFÚRÁS garanciával, öntö-
zőrendszerek telepítése CSAK az 
alacsonyabban fekvő területeken! 
70-220-6206

Tolmácsolás, fordítás OLASZ nyel-
ven. Megbízható, precíz munka-
végzés. 20-512-5103

Magánének, szolfézs oktatást, fel-
vételire felkészítést vállal zeneaka-
démiás végzettségű tanár! 30-346-
5323

lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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