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»Nagykorú lett a kerületi Pedagógus bál, amelyre 18. alkalommal 
gyűltek össze óvónők, dajkák, tanítók és tanárok január 29-én. Az 

egész estés kikapcsolódáshoz ismét az Erzsébetligeti Színház nagyter-
me szolgált méltó helyszínül, ahol Kovács Péter polgármester, dr. Cso-
mor Ervin alpolgármester és Kovács Katalin, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerületének igazgatója adta át 
az Év óvodapedagógusa (Tóth Andrea), az Év pedagógiai munkát se-
gítő alkalmazottja (Szélesi Sándorné) és az Év pedagógusa (Pereces 
Ágnes) elismeréseket (képünkön).
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Kovács Péter kiemelte: minden évben azért rende-
zik meg az iskolaválasztót, hogy a szülők első kézből 
értesülhessenek az intézmények jellegzetességeiről, 
és feltehessék kérdéseiket az igazgatóknak. A jó hír 
az, hogy az esetek többségében minden gyerek oda 
járhat, ahova szeretne: tavaly például a 751 tanköte-
les korú nebuló közül csak egy volt olyan, aki nem. 
Emellett minden kerületi iskola a budapesti színvo-
nalon felül teljesít, tehát bárhova is íratják a szülők 
gyermekeiket, mindenhol kiváló oktatásban fognak 
részesülni. A polgármester – aki maga is háromgye-
rekes édesapa – szerint egyébként a jó tanító néni 
kiválasztása a legfontosabb.
A kerületi általános iskolák ezúttal is berendezkedtek 
egy-egy teremben, és a szülőkkel érkező apróságokat 
igyekeztek olyan programokkal elkápráztatni, ame-
lyek csak rájuk jellemzőek. Volt, ahol a képességfej-
lesztő sakkot vagy az idegen nyelvi feladatokat, más-
hol a matematikát és a többi természettudományt 

lehetett kipróbálni. Az iskola-
választásnál vonzó lehet még 
az informatika, a képességfej-
lesztés vagy a művészeti neve-
lés, az ének-zene oktatás vagy 
a többféle sportlehetőség, egy 
azonban biztos: írni, olvasni és 
számolni minden kisgyereknek 
meg kell tanulnia. A lényeg 
tehát az, hogy csemeténk jól 
érezze magát a választott intéz-
ményben, mert jó hangulatban 
tanulni is könnyebb.   

» Sz. R. Zs.

»Ötödik alkalommal ren-
dezte meg az Önkor-
mányzat a Kertvárosi 

Iskolaválasztót, ahol az érdek-
lődő szülők most is zsúfolásig 
megtöltötték az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termét. Az 
eseményen Szabó Csilla igaz-
gató köszöntője után Kovács 
Péter polgármester üdvözölte 
a jelenlévőket, majd a beisko-
lázással kapcsolatban Kovács 
Katalin, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Bu-
dapesti XVI. Tankerületének 
igazgatója szolgált hasznos ta-
nácsokkal az érdeklődőknek, 
akik végül meghallgathatták 
a 12 kerületi általános iskola 
igazgatóinak kedvcsináló be-
számolóját, sőt, Vincze Judit, a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat XVI. kerületi tagintéz-
ményének vezetője is a szülők 
rendelkezésére állt. 

Ki a tanköteles korú gyerek?
Aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. 
életévét, annak abban, de legkésőbb a követ-
kező tanévben meg kell kezdenie tanulmá-
nyait. Ettől szakértői vélemény alapján lehet 
csak eltérni.
Ki dönt a tankötelezettségről?
Az óvoda vezetője, aki kiállítja a szakvéle-
ményt. Ha nincs egyetértés az óvodavezető 
és a szülők között, akkor iskolaérettségi vizs-
gálaton kell a gyereknek részt vennie, mint 
ahogy akkor is, ha nem jár óvodába. Ezekben 
az esetekben a szakértői bizottság dönt.
Mikor lesz a beiratkozás és mit kell 
vinni?
A beiratkozás április 1-je és 30-a között lesz, 
a pontos dátumot még nem lehet tudni. A 
beiratkozáshoz szükség van a gyerek személy-
azonosságát igazoló születési anyakönyvi ki-
vonatra vagy személyi igazolványára (ha van), 
a lakcímkártyájára, illetve az iskolaérettséget 
igazoló, eredeti óvodai szakvéleményre. 
Hova kell menni beiratkozni?
Elsősorban a körzetes iskolába kell menni be-
iratkozni. (A körzethatárok évek óta nem vál-
toztak a kerületben.) Ha viszont egy másik 
iskolába szeretnék a gyereket járatni, akkor is 
el kell menni a körzetes iskolába, ahol jelezni 
kell mindezt.
Kit köteles felvenni az általános is-
kola?
Akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye az iskola körzetében van. A körzetes 
gyerekek után előnyben kell részesíteni a hátrá-
nyos és a halmozottan hátrányos helyzetűeket. 
Ha az iskolának még mindig van szabad helye, 
akkor sorsolás nélkül felveheti a különleges 
helyzetű nebulókat, akiknek testvére vagy szü-
lője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy a 
gyerek testvére az intézménybe jár, vagy a kicsi 
lakóhelye az iskola egy kilométeres körzetén 
belül található, illetve a szülő munkahelye az 
intézmény körzetében van. Minden esetben a 
kerületieket kell előnyben részesíteni.
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Kedves 
      Olvasó!

Kezdődik a nagyböjt, amikor a tánc és a 
mulatság helyett elcsendesedünk, a szí-
nes maskarák helyett inkább befelé fordu-
lunk. A böjt nem feltétlenül a húsról való 
lemondást, hanem olyan cselekedetek 
mellőzését jelenti, amely nagyon fontosak 
számunkra. Mindennapi függőségeink sok-
félék lehetnek, de leginkább önzőségünk-
ről mondunk le, ha ezeket mellőzzük. A 
böjt része lehet az is, ha a segítőkészséget, 
az adakozást vagy az empátiát rendszere-
sebben gyakoroljuk. Pilinszky így ír erről: 
„Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra 
figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, 
emberségünkben esendő. Arra, hogy ha-
landók vagyunk. Mivel csak így, ennek tel-
jes tudomásulvételével érthetjük meg azt 
a másik „gyengeséget”, „isteni gyengesé-
get”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: 
Krisztus halálát. (…) Ez az isteni szeretet 
legmélyebb titka, mely épp veszendősé-
günket választotta örök találkozóhelyül. 
(…) Ezt az utat a szeretet írta elénk, végig-
járni is egyedül a szeretet képes hát. (…) A 
nagyböjt tehát lényege szerint a szeretet 
legmélyebb titkaiba való beavatás. A halál 
burka alatt itt érik a legvakítóbb fény, Isten 
és ember közös hajnala.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja
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XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Az Év Pedagógusa díjat idén Pereces Ágnes érdemelte 
ki, aki 1976-ban szerzett könyvtárosi, illetve magyar nyelv és iroda-
lom tanári diplomát a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Oklevelé-
nek átvétele után 1996-ig két veszprémi általános iskolában dolgozott, 
de volt főelőadó az Országos Oktatástechnikai Központban is. A XVI. 
kerületi Jókai Mór Általános Iskolában 19 éve oktat magyar nyelvet és 
irodalmat, táncot és drámát, jelenleg pedig mindezek mellett etikát és 
erkölcstant is. Az itt eltöltött mintegy két évtized alatt nevelő-oktató 
munkáján felül ellátta még a Humán Munkaközösség vezetői feladata-
it, részt vett a pedagógiai program módosításában, valamint az iskolai 
tantervek elkészítésében is.

Pedagógusként legfontosabb célja az, hogy a tanulókkal megszeret-
tesse az olvasást, ezért több irodalmi műsort készített, ünnepi könyvhetet, rejtvényeket, kiállításokat, 
író-olvasó találkozókat, illetve irodalmi táborokat szervezett. Rendszeresen jár diákjaival színházba, 
irodalmi és művelődéstörténeti helyekre. A tehetséggondozást kiemelkedően fontosnak tartja, iskolai, 
kerületi és országos versenyeken szép sikereket érnek el tanítványai, akik a kerület hírnevét is öregbítik. 
A gyerekeket feltétel nélkül szereti, pedagógiai módszereiben következetes, ezért nemcsak a diákok, ha-
nem a szülők körében is köztiszteletnek örvend, magas színvonalú szakmai munkája, pályája iránti elhi-
vatottsága, kiváló ötletei, aktivitása és embersége által pedig megbecsült tagja a pedagógusközösségnek.

Az Év óvodapedagógusa Tóth Andrea lett, aki 1983-ban 
végzett a Bem József Óvónői Szakközépiskolában, 1987-ben a Bu-
dapesti Tanítóképzőn szerzett felsőfokú óvónői oklevelet, 1999-ben 
pedig vezető óvodapedagógus szakon tett szakvizsgát. Első és egyet-
len munkahelye a Sashalmi Manoda Óvoda, ahol 32 éve dolgozik. 
Régi óvodásai ma már szülőként gyermekeikkel térnek vissza hozzá.

Szeretete, türelme, nyugalma példaértékű, minden rábízott gyer-
kőccel megtalálja a közös hangot. A kicsik tevékenységét pozitívan 
értékeli, dicsér, szép szóval, simogatással jutalmaz, ugyanakkor gyö-
nyörűen mesél. 

Munkája az autizmussal élő gyerekek befogadásában is példaérté-
kű, hiszen 2005 óta csoportjában folyamatosan foglalkozik sajátos 
nevelési igényű apróságokkal. A be- és elfogadás fontosságát pedig 

nemcsak az óvodások, hanem a szülők körében is hangsúlyozza.
Vezető-helyettesként szelíd, szerény, ugyanakkor határozott módon irányítja a Mátészalka utcai 

óvoda munkatársait.Végtelen türelme, szerető odafigyelése, hivatástudata és példaértékű munkája 
miatt a gyerekek, a szülők és a kollegák körében is nagy tiszteletnek, szeretetnek örvend.

Az Év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja elis-
merő címet ebben az évben Szélesi Sándorné kapta, 
aki 2005 óta fogadja az érkező diákokat és szüleiket a Lemhényi De-
zső Általános Iskolában, bár eredeti végzettsége férfifodrász. Jelenleg 
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet tagjaként tevékenykedik.

Kiváló memóriája van, az összes lemhényis tanuló nevét ismeri, sőt 
az új első osztályosok és szüleik nevét is már néhány nap múlva fej-
ből tudja. Együtt él az iskolával. A diákokért érkező szülőknek vagy 
nagyszülőknek gondolkodás nélkül meg tudja mondani, hogy akiért 
jöttek, hol van, mit csinál, és mi történt vele aznap. Mielőtt pedig 
távoznának, még ellenőrzi, hogy a gyerkőc mindent bepakolt-e a tás-
kájába. A több mint 400 gyereket tekintve ez nem kis teljesítmény.

Szigorú rendet tart és azt mindenkitől elvárja, talán éppen ezért 
fordulnak hozzá bizalommal és szeretettel a diákok és a szülők is. 
Megbízható, lelkiismeretes, segítőkész, pótolhatatlan személyiség a Lemhényi iskola valamennyi mun-
katársa, tanulói és hozzátartozóik számára. 

Ebben az évben nyugdíjba vonulását tervezi, de a gyerekek iránti szeretetet, törődést és odafigyelést 
továbbadta lányának, aki az egyik kerületi óvodában dolgozik.

Méltók az elismerésre
»Kovács Péter köszöntője után ezúttal is dr. Csomor Ervin olvasta fel a díjazottak mél-

tatását, majd a jelenlévők közös éneke után az Önkormányzat „Egy óvoda-egy iskola” 
felújítási programjának mintájára a Szentmihályi Játszókert Óvoda és a Sashalmi Tano-
da produkciója következett. Az est meglepetésvendége Vastag Csaba és zenekara volt, 
ezután pedig a Tom Cat Band szolgáltatta a talpalávalót. A műsorvezető a hagyományok-
hoz híven most is Varga György, a Rácz Aladár Zeneiskola egykori igazgatója volt.
Folytatás a címlapról



4  ❘  » a Xvi. kerÜleti önkormányzat lapJaközérdekű

Ennek érdekében az Önkormányzat a továbbtanulni 
kívánó és felvételt nyert munkatársakkal tanulmányi 
szerződést köt, amelynek keretében a képzés díját, a 
tankönyvek árát, illetve az első vizsga díját az Önkor-
mányzat teljes egészében átvállalja. 2016-ban hét óvo-
dából összesen 15 pedagógus él a lehetőséggel. Első-
ként dr. Csomor Ervin alpolgármester, Benisné Hepp 
Zsuzsanna óvodavezető és Mikolics Klára, a Sashalmi 
Manoda Óvoda munkatársa írta alá az együttműködési 
megállapodást. Az alpolgármester kiemelte: bíznak ab-
ban, hogy minél többen kezdik meg tanulmányaikat, 
és a továbbképzés alatt megszerzett tudásukat a kerületi 
gyerekek fejlesztése érdekében hasznosítják majd.

»A XVI. Kerületi Önkormányzat a fejlesztésre szoruló óvodások, valamint a sajátos 
nevelési igényű gyerekek fejlődésének elősegítése érdekében lehetőséget biztosít 

az óvodákban dolgozó pedagógusok, illetve a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 
számára, hogy tanulmányaikat folytassák, és a többi között gyógypedagógus, valamint 
logopédus képesítést szerezzenek.

Az Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete január 27-én tartotta soros 
ülését, ahol ezúttal inkább sürgős, 
mint fontos dolgokról esett szó. 
Ilyen volt az igazgatási szünet el-
rendelése, az önkormányzat által 
fenntartott intézmények alapító 
okiratának módosítása vagy a tá-
jékoztató a főépítész tavalyi tevé-
kenységéről.

A testületi 
ülésről 
jelentjük
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A Helyi Hírek – amely az Önkormányzattól független újság – 2016. január 20-i 
számában a "Költséges régészeti meglepetés - ingatlantulajdonosoknak" című cikkel 
kapcsolatban a következő információkat közöljük.

A régészeti érintettségű, nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt 
állnak, amelyeknek lehatárolásáról a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Va-
gyongazdálkodási Központ 2016. január 28-án küldött tájékoztatást. Ezek elhelyez-
kedése a térképen megtekinthető.

Ezeken a helyeken, ha a földmunkálatok során bármilyen tevékenységgel régészeti 
lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, azt be kell jelenteni a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának.

Az általános védettségen túl fokozottan védett régészeti lelőhely kerületünkben 
mindössze három telekre vonatkozik (114087, 114095, 114096 helyrajzi szám). 
Ezekre a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos jogszabályok-
ról szóló 39/2015.(III.11.) Korm.rendelet 40.§-a a következőket írja elő:
40. § (1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság örökségvédelmi enge-
délye szükséges a következő – más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság hozzájáru-
lásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött – tevé-
kenységekhez:
a) minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, 
feltöltés, töltés létesítése,
b) régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai.

közérdekű

»Mivel a Kertváros polgárai közül többen kerestek meg bennünket külön-
böző közérdekű kérdésekkel, ezért új rovatot indítunk, amelyben Kovács 

Péter polgármester válaszol a lakók leveleire. Ezeket továbbra is várjuk a 
foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre, a kerület vezetője pedig válaszolni fog 
azokra, amelyek témája többeket érinthet.

A polgármester 
válaszol

Felhívjuk minden olyan, a Budapest Főváros XVI. 
kerületben lakó óvónőnek, tanítónak, tanárnak a fi-
gyelmét, aki 1946-ban, 1951-ban, 1956-ban, illetve 
1966-ban kapta meg pedagógus diplomáját állami 
vagy felekezeti intézményben, illetve olyan felekezeti 
intézményben, amely jelenleg nem működtet peda-
gógusképző intézményt, továbbá legalább 30 éven 
keresztül dolgozott a pedagóguspályán vagy a műve-
lődésügy területén, hogy díszoklevél adományozására 
irányuló kérelmét március 4-ig juttassa el a Budapest 
XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Ügyosz-
tályára személyesen vagy postai úton (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43. 221-es szoba). 
További információ kérhető: Erdősné dr. Kocsis 
Helga II. emelet 221-es szoba, telefon: 4011-421.
A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:
• az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutód-
ja vezetőjéhez címzett kérelem, amely tartalmazza az 

igénylő nevét (hölgyeknél leánykori nevét), édesanyja 
leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát, 
adóazonosító számát,
• szakmai önéletrajz,
• az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyel-
vű diploma esetén annak hiteles magyar fordítása 
szükséges!),
• a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év iga-
zolására a munkakönyv 1. és 9-12. oldalainak fény-
másolata,
• ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél egyik 
fokozatát, úgy a kérelemhez elegendő a díszoklevél 
másolatának és a szakmai önéletrajznak a csatolása.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fent 
felsoroltakról nem áll módjában fénymásolatot hoz-
ni, kérésére a helyszínen elkészítjük azt. A beadási 
határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban 
elfogadni. 

Budapest XVI. kerület 
régészeti érintettségű 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek
2016 január

FELHÍVÁS – jubiLEumi dipLomÁk AdomÁnyozÁSA A Budapesti Békéltető 
Testület munkatársa, 
dr. Kolyvek Antónia 

a XVI. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 

épületében (Havashalom u. 43.) 
havonta egy alkalommal, 

minden hónap 3. szerdáján 
14.00 és 16.00 óra között 

ingyenes 
fogyAszTóvédelmi

TAnácsAdássAl 
várja az érdeklődőket. 

Előzetes egyeztetés szükséges a 
jegyzői titkárság 4011-555-ös 

telefonszámán.
Következő időpont: 

február 17. 



6  ❘  » a Xvi. kerÜleti önkormányzat lapJaaktuális

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevé-
kenységi körök: hagyományőrzéssel kap-
csolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, 
kiállítás szervezése, történelmi emlékhelyekre 
szervezett kirándulások, közművelődési, kul-
turális, amatőr művészeti és közösségi mű-
sorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és 
egyéb programok, rendezvények szervezése, 
a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével 
kapcsolatos programok szervezése, környeze-
ti nevelést szolgáló programok.

Pályázhatnak: a 2011. évi CLXXV. törvény 
hatálya alá tartozó civil szervezetek (egyesü-
letek, alapítványok), amennyiben bejegyzett 
székhelyük a XVI. kerület közigazgatási te-
rületén van (továbbiakban helyi civil szer-
vezetek), bejegyzett országos vagy regionális 
szervezetük a XVI. kerület közigazgatási te-
rületén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy 
tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a 
XVI. kerületi lakosság érdekében végzik.

Az alapítványi formában működő helyi 
civil szervezet részére biztosított támogatás 
nyújtásáról a Budapest Főváros XVI. Kerü-
leti Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

Helyi civil szervezet abban az esetben pá-
lyázhat
• ha megfelel a költségvetési támogatásban ré-
szesíthető szervezetekre vonatkozóan az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 
a közpénzekből nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
előírásainak, és vele szemben nem áll fenn 
semmilyen, ezen jogszabályok szerinti kizáró 
ok,
• ha a bíróság nyilvántartásba vette, és az 
alapszabályának megfelelő tevékenységet 
ténylegesen gyakorolja,
• ha beszámolóját, valamint közhasznú szer-
vezet esetén a közhasznúsági jelentést az Or-
szágos Bírósági Hivatal részére benyújtotta, 
letétbe helyezte,
• legalább 2015. január 1-je óta működik.

nem részesülhet támogatásban az a civil 
szervezet (egyesület, alapítvány), amely a 
2015-ös támogatással nem, vagy nem megfe-
lelően számolt el, illetve a kapott támogatást 
nem a szerződésben meghatározott kiadások-
ra használta fel.

A rendelkezésre álló pályázati forrás meg-
nevezése és összege: „Közművelődés támo-
gatása” pályázati keret: 4 000 000 forint. 
Benyújtandó példányszám: 1db.
Tartalmi és formai követelmények:
Pályázni kizárólag a pályázati felhíváshoz 

mellékelt Kérelemhez/pályázathoz című 
adatlappal, az ott felsorolt mellékletek egy-
idejű csatolásával lehet.
1. sz. melléklet: a közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról vagy hi-
ányáról szóló nyilatkozat.
2. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat.
3. sz. melléklet:  rendezett munkaügyi kap-
csolatok követelményének teljesüléséről, vala-
mint a kérelmező/pályázó támogatásra vonat-
kozó adólevonási jogáról szóló nyilatkozat.
szükséges még: 
• A kérelmező/pályázó nevében aláírásra jo-
gosult személy közjegyző által hitelesített alá-
írás mintája.
• Létesítő okirat vagy a jogszabályban megha-
tározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat. 
Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérel-
méhez/pályázatához nem csatolja a felsorolt, 
összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra 
való felszólításra sem pótolja, a polgármester 
a kérelmet/pályázatot elutasítja.

Az adatlap a felhívás közzétételének nap-
jától szerezhető be a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint letölt-
hető az Önkormányzat honlapjáról (www.
budapest16.hu). 
A pályázatok a Polgármesteri Kabinetben 
(111. szoba) adhatók le (1163. Budapest, 
Havashalom u. 43.), elektronikus úton nem 
nyújthatók be.
Több pályázat egyidejű benyújtása esetén 
a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a 
pályázati kiírásban meghatározott időre.
Több civil szervezet is benyújthat közös 
pályázatot közös programra, ilyen esetben 
egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtá-
sért és elszámolásért felelős szervezetet.
A pályázatot a Kulturális és sport Bizott-
sághoz kell benyújtani. A jogszabály szerin-
ti befogadó nyilatkozat kiadására, illetve az 
érdemi elutasításról szóló döntés meghozata-
lára a polgármester jogosult.
A pályázatokról a Kulturális és Sport Bizott-
ság a pályázati határidő leteltét követő 30 na-
pon belül dönt.

Benyújtási határidő: március 10. 13.00 óra

A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalom-
mal van lehetőség március 21. 13.00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
felvilágosítás kérhető a 401-1401-es tele-
fonszámon, valamint elektronikus úton a 
szonyi.petra@bp16.hu e-mail címen.

Horváth János
a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Ismét közösen emlékezik a
koMMunizMus 

áldozataira 
a XVI. Kerületi Önkormányzat és 

a POFOSZ XVI. kerületi szervezete 
február 25-én, csütörtökön.

Program:
13.45 óra gyülekező az Önkormányzat 
épülete (Havashalom utca 43.) előtt 
14.00 óra indulás busszal 
1. állomás: KOZMA uTCAI TEMETő 
301-ES PARCELLÁJA (koszorúzás)
2. állomás: FIuMEI úTI TEMETő 57-
ES PARCELLA
3. állomás: TERROR HÁZA MúZEuM 
(a mécseseket az Önkormányzat biztosítja)
18.00 óra MEGEMLÉKEZÉS az 
Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. 
Beszédet mond: Kovács Péter polgármes-
ter, Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő és vitéz lovag Palla László, a POFOSZ 
XVI. kerületi szervezetének elnöke, a kerü-
let díszpolgára. 
műsorvezető: Szatmáry László önkor-
mányzati képviselő.
A műsorban közreműködik Tomhauser 
Noémi és a Harmónia Csellóegyüttes.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2016-ban megvalósuló, 
a kerület közművelődéséhez kapcsolódó programok támogatására 

pályázatot ír ki. 

MEMÓRIA 
Café

Várjuk szeretettel Önöket a Cogito Alapít-
vány és a Kertvárosi Egészségügyi Szolgá-
lat  demenciával foglalkozó rendezvényso-
rozatának első alkalmára.
A találkozó során kötetlen, kávéházi 
környezetben biztosítunk  lehetőséget a 
korral járó memóriazavarral, szellemi ha-
nyatlással élő személyek, családtagjaik és 
gondozóik számára, hogy tapasztalataikat 
megoszthassák, kérdéseiket megfogalmaz-
hassák, kapcsolatokat építhessenek. 
Előadásainkon és az azokat követő kötet-
len beszélgetéseken szakemberek nyújta-
nak tájékoztatást a betegséghez kapcsolódó 
problémákról és megoldási lehetőségekről. 
Memóriajátékokkal, zenével mutatunk 
ízelítőt a terápiás eszköztárból.

időPonT: 
február 26. péntek 15.00-18.00 óra. 

Helyszín:  főnix Ház, zsenge u. 33. 
A részvétel ingyenes. 
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Az Önkormányzat a kerületben lakók részére 2016-ban foly-
tatja a házi komposztálási programot a korábbi akciók si-
keres folytatásaként. A programban bárki részt vehet, aki 
a jelentkezési feltételeknek megfelel és kedvet érez a kom-
posztáláshoz. Az akcióban résztvevőknek az Önkormányzat 
ingyenesen egy db zárt komposztáló ládát és egy db lomb-
komposztáló dróthálót ad át használatra, amelyek árát az 
Önkormányzat állja. A komposztáló edények osztására előre 
láthatóan áprilisban kerül sor.

A jelentkezés feltételei:
• kerületi lakhellyel rendelkező lakos,
• nem kapott komposztáló eszközt az Önkormányzattól az elmúlt 
3 három évben,
• a résztvevőknek vállalniuk kell, hogy az átadott komposztáló esz-
közöket rendeltetésszerűen használják 5 évig, majd a 6. évtől a tu-
lajdonukba kerülnek azok.
További információkért, kérjük, olvassák el a lakossági komposz-
tálás támogatásáról szóló, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IV.27.) önkormányzati 
rendeletet.
Jelentkezni csak írásban lehet, a jelentkezési lap kitöltésével: a 
Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom utca 43. címen vagy 
e-mailben: kornyezet@bp16.hu (beszkennelve). Telefonon törté-
nő jelentkezést nem fogadunk el! A jelentkezési lap letölthető a 
www.budapest16.hu honlapról. A résztvevőket a jelentkezés sor-
rendje szerint választjuk ki. A jelentkezőkkel elsősorban email-ben 
tartjuk a kapcsolatot.
Figyelem! Csak azok jelentkezését várjuk, akik a két darab komposz-
táló edény elhelyezését, valamint valamennyi egyéb feltétel teljesíté-
sét valóban vállalni tudják.
Jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, de a tavaszi osztáshoz 
március 20. vasárnapig kérjük leadni a kitöltött jelentkezési lapot!

Sokan vallják, hogy a családellátó kertészkedés az egyik legfonto-
sabb „hivatás” a világon, hiszen a család zöldség, fűszernövény és 
gyümölcs ellátását, az egészség megőrzését, a kikapcsolódást szol-
gálja. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az országban 
közel 1,1 millió háztartásban (ház körül, hétvégi ház kertjében, 
zártkertben) folyik zöldség- és gyümölcstermesztés.

A Zöld város címet elnyert Kertvárosunkban is sok kertben terem 
meg a család asztalára kerülő zöldség, gyümölcs. Akinek nincs saját 
kertje, és lakótelepen él, annak nyújt kertészkedési lehetőséget a 
Zsemlékes úti KALOT Közösségi Kert, amely az Önkormányzat-
tól bérelt 1600 m2-es, bekerített területen működik, ahol 18 csa-
ládnak tudunk termesztési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítani.
Mi terem meg 
egy 50 m2-es 
parcellányi 
kertrészben?

Zöldborsó, zöldbab, paradicsom, paprika, karalábé, kelkáposzta, 
saláta, uborka, főzőtök, cukkini, vöröshagyma, fokhagyma, cékla, 
petrezselyem, 5-6 féle fűszernövény és a kertészkedő ügyességétől 
függően még egyéb zöldségfélék (batáta, sóska) is.

Az 50 m2-es parcella éves földhasználati díja 1100 forint. Jelenleg 
még vannak szabad parcelláink, szívesen fogadunk a kerületi lako-
sok közül új kerttagokat, és felveszünk előjegyzést is.

Ötödik szezonját kezdi meg márciusban a Tavaszi Kertnappal a 
XVI. kerület első és jelenleg is egyetlen Közösségi Kertje a Zsemlékes 
úton. A kertészkedés kultúráját, elismertségét hivatott emelni az 
évenkénti terménykiállítás, a „Kertjeink kincsei” gyermekprogram 
és a „Legszebb konyhakertek” verseny, amelyben reméljük,idén is a 
legtöbb dobogós helyezést a kertbarátok nyerik el.

A saját kertjükben kertészkedőket a Kertbarát Kör tagjaiból ala-
kult és bejegyzett Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete fogja össze. 
A havonkénti klubestek, szakmai rendezvények nyitottak, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Bányi Gyuláné
Kertvárosi Kertbarátok Egyesületének elnöke

409-1208 • banyigy@t-online.hu

IdegenvezetőI vIlágnap 2016 • 2016. február 25-28. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak Idegenvezetői Továbbképző Köz-
pontja immár 15. alkalommal szervezi meg fővárosunkban 2016. február 25-28. között az 
Idegenvezetői Világnapot. Az esemény keretében a budapesti idegenvezetők mutatják be a 
főváros nevezetességeit és történelmi értékeit az érdeklődők számára. 

A rendezvény fővédnöke: Tarlós István főpolgármester 
IdegenvezetőInk jóvoltából Ismét számtalan tematIkus sétával, koncerttel, múzeumI tárlatvezetéssel és vasárnap buszos, 

hajós, vIllamosos városnézéssel várjuk a szakma képvIselőIt, a városlakókat, a külföldIeket és fővároson kívülIeket. 
Idén először az akadálymentesített buszok mellett a hajós programon is lesz lehetősége részt venni mozgáskorlátozott látogatóinknak. 

Központi helyszínünkön, a Bálna Bevásárlóközpontban 2016. február 28-án kézműves vásárral, kiállítással, programokkal, a Turisztikai 
Desztináció Menedzsmentek bemutatkozójával, valamint hungarikum élelmiszerekkel készülünk.

Budapest kerületei önálló vezetett sétákkal várják az érdeklődőket. 
Az Idegenvezetői Világnaphoz kapcsolódó szakmai megnyitóra és konferenciára 2016. február 26-án (pénteken) kerül sor.

A rendezvény programjait, melyek nagy többsége térítésmentes, folyamatosan töltjük fel honlapunkra (www.bkik.hu) és Facebook-oldalunkra. 
Egyéni érdeklődők a www.bkik.hu oldalon tudnak regisztrálni az egyes programokra. 

Csoportok jelentkezését a városnéző buszokra és hajókra a vilagnap@bkik.hu e-mail címre várjuk február 1-jétől.

2016 a családellátó 
kertészkedés éve

Lakossági 
komposztálási 
akció 2016
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A Szlaukó Gábor vezette Öt Falu Egyesület és az Erzsébetligeti Szín-
ház második közös jelMezes farsangi Mulatságát január 
30-án rendezték meg. Persze idén sem a gyerekek ropták hajnalig 
DJ Wicksilver (Szűcs Viktor) zenéjére, hanem a 30 és 50 év közötti 
korosztály, amelynek tagjai közül idén már közel százan öltöttek va-
lamilyen maskarát. Többek között Napoleon és a rendőrnő, Kleopátra 
és az ő fáraója, a cica és a bandzsa egér, a banánszoknyás lány – aki 
fiú volt – és a pelenkás, cumis csecsemő pedig ezúttal is nagyon jól 
érezte magát, így az ÖFE farsang idén is jó eséllyel pályázik az év 
leghangulatosabb bulija címre.

A rendezvényen megjelent a Vietnami Szocialista 
Köztársaság magyarországi nagykövete, dr. Nguyen 
Thanh Tuan és felesége, a vietnamiak magyarországi 
szervezeteinek vezetői és magyar üzleti partnereik. A 
nagykövet köszöntője után Kovács Péter polgármes-
ter üdvözölte az ünneplőket, majd kitüntetést adott 
át négy vietnami vendégnek, akik különösen sokat 
tettek a két ország kereskedelmi kapcsolataink fejlesz-
téséért és a baráti viszony megőrzéséért.

Ezután Potápi Árpád János nemzetpolitikai állam-
titkár, a Parlament Magyar-Vietnami Baráti Tagoza-
tának elnöke beszélt arról, hogy a két ország a vietna-
mi háború idején vette fel egymással a kapcsolatot, 
amely már hat és fél évtizedes múltra tekint vissza. 
Majd átadta Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnö-
kének üzenetét.

»A kínai naptárt követő Ázsiában is beköszöntött az újév, 
ezért a Budapesten élő vietnamiak ismét összegyűltek az 

Erzsébetligeti Színházban, hogy búcsút mondjanak a kecske 
évének, és köszöntsék az újat, a majom évét.

A beszédek elhangzása után az ázsiai pompával megterített, eg-
zotikus ételekkel telerakott asztalok mellett folytatódott az újév 
köszöntése. A vacsora után rövid, színpompás tűzijátékkal szó-
rakoztatták a megjelenteket, amit ünnepi műsor követett a szín-
házteremben. Ennek bevezetőjében külön köszöntötték a rendez-
vényen szintén megjelent dr. Botz László nyugalmazott honvéd 
altábornagyot, a Magyar-Vietnami Baráti Társaság elnökét. Kerü-
letünk önkormányzati képviselői közül Szatmáry László vett részt 
az eseményen, amit megtisztelt jelenlétével Hajdú László, a XV. 
kerület polgármestere is.
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– Mit kell tudnunk a rendezőről, Tomm Moore-
ról? 
– Az ír animációs szakember már beírta nevét 
a filmtörténet nagykönyvébe. Előző munká-
ja, a Kells titka 2010-ben szintén eljutott az 
Oscar-jelölésig. ő a kortárs animátorok közül 
talán a legtehetségesebb alkotó, ugyanis telje-
sen egyedi stílust teremtett a saját műfajában. 
Többször is járt Magyarországon, hiszen a már 
említett korábbi filmjének egy részét a Kecske-
méti Animációs Filmstúdióban forgatta. Ak-
kor pedig annyira megszerette hazánkat, hogy 
nászútját is Budapesten töltötte, és saját beval-
lása szerint munkáin is felfedezhető a magyar 
népmesék hatása.
– Miről szól A tenger dala?
– A gyönyörű történetben a rendező most is 

az ír kultúra gyökereihez nyúlt vissza. Egy ősi 
kelta mitikus alakot, Selkie-t jeleníti meg. ő 
egy nagyon kedves, csupaszív fókatündér, aki 
mind a földi, mind a tenger alatti világot ze-
néjével kápráztatja el. ugyanakkor tanúja egy 
napjainkból is jól ismert jelenségnek: egy édes-
apa egyedül, anya nélkül nevel két gyereket. 

Közülük a kislány az édesanya elvesztése miatti 
fájdalmában nem beszél. A fókatündér azon-
ban segít rátalálnia egy varázsfuvolára, amely-
nek gyönyörű zenéjével eljut a mitikus lények 
országába. Ott meg kell küzdenie annak a ha-
talmas erőnek a birtoklásáért, amely képessé te-
szi arra, hogy elvesztett édesanyja nyomdokaiba 
lépve ő is megőrizze, énekelje és továbbadja az 
ősi történeteket. Ezzel válik teljessé az élete, el-
kezd beszélni és minden jóra fordul. A filmben 
együtt él tehát a mítosz és napjaink valósága. A 
történet egy része Dublinban játszódik, ahol a 
városi járókelők roppant komikus tulajdonsá-
gokkal vannak felruházva, így a mély érzelmek 
mellett a humor is szerepet kap benne.
– Ön szerint mivel hat a nézőkre a rajzfilm? 
– A nyugodt tempójával és az eseményekhez 

szorosan simuló, hasonlóan nyugodt, fülbe-
mászó zenéjével. Olyan ritmusúra van vágva a 
történet, hogy a gyerekek is könnyen megértik, 
ugyanakkor mély gondolatokat hordoz, így a fel-
nőttek sem fognak unatkozni egyetlen pillanatig 
sem. A követségi sajtóbemutatón a nagykövet úr 
társaságában néztük végig a filmet, és számunkra 

Az eseményen egy harmadik művészeti ág, a zene is főszerephez jutott, 
hiszen a Cinkotához szintén sok szállal kötődő Primavera Kamarakó-
rus Nitkulinetz Zsanett alapító karnagy vezetésével teremtett ünnepi 
hangulatot a Mátyás teremben. Nyírfalvi Károly munkásságát és a köl-
teményekhez tartozó illusztrációkat Filip Tamás költő elemezte, pár-
huzamosan bemutatva a versek és a rajzok, metszetek összefüggéseit. 
Kitért arra is, hogy a tárlat anyagát a könyvben található grafikákon 
kívül a poéta fotói is gazdagították. Végül a szerző olvasott fel néhányat 
kedvenc költeményei közül.

»Egy Oscar-díjra jelölt, varázslatos képi és érzelmi világot megjelenítő 
animációs filmet tűzött műsorára az Erzsébetligeti Színház február 27-

ére. A tenger dala igazi családi mozi, a gyerekek és a felnőttek is a szívükbe 
zárták. A különleges élményt ígérő vetítésről dr. Joó Mariannával, a buda-
pesti ír nagykövetség attaséjával beszélgettünk. 

is nagy élményt jelentett. Így csak megerősíthe-
tem, hogy igazi családi moziról van szó. 

A filmet február 27-én, szombaton 10.30 
órától tekinthetik meg az Erzsébetligeti Szín-
házban. Hat évnél idősebb gyerekeknek ajánl-
ják. Jegyár: 800 forint. 

» Mészáros Tibor

»A Dernovics Mihály vezette Cinkotáért Közhasznú 
Egyesület Nyírfalvi Károly költő és ifj. Terényi István 

grafikus Göröngyös árnyék című könyvének bemutatójá-
val egybekötött közös kiállításával ünnepelte a magyar 
kultúra napját a cinkotai kultúrházban. 

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537

---------------------------------------------------------------------------------
február 23., kedd 17.00 óra.

Megemlékezés Hunyadi Mátyás 
születésének 573. évfordulója és névnapja alkalmából.

Helyszín: Mátyás király tér, 
a Corvin Mátyás Gimnázium előtt álló Mátyás király szobor.

---------------------------------------------------------
február 26., péntek 17.30 óra.

Koszorúzással egybekötött megemlékezés Horthy Miklós 
kormányzóvá választásának 96. évfordulója alkalmából.

Helyszín: Veres Péter út-Fuvallat utca sarok.
Dr. Onyestyák György, a Déli Harangszó Baráti Kör elnökének 

megemlékező beszéde után Vezényelt történelem címmel a 
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, 
Magyar Örökség-, Tamási Áron- és Bethlen Gábor-díjas székelyföldi 

író, Gazda József tart előadást és könyvismertetőt.
---------------------------------------------------------

május 28-31. 
Mi is járunk az Isonzónál – centenáriumi emléktúra 

a hősök napján az I. világháborús honvédek nyomában az Isonzó 
völgye és Doberdó. Átkelés Szlovénián, szállás az Adria partján, az 

Isonzó völgye és Doberdó emlékhelyei, adriai tengerpart.
Félpanziós szállás és útiköltség: 59 ezer forint/fő. Indulás: 5.45 óra.

További egynapos útjaink: 
március 13.: Vácrátót, március 20.: Máriavölgy, április 16.: Tapolca, 

április 23.: Máriacell, május 1.: Szarvas, május 8.: Dobsina.

Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es 
vagy a 06-30-582-7600-as telefonszámon.
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P r o g r a m a j á n l ó
1165 budapest, Hunyadvár utca 43/b. 

telefon: 401-3060.

szÍnHáz

2016. február 14. vasárnap 18:00 
A CSEMEGEPuLTOS NAPLÓJA

Gerlóczy Márton regényét Ötvös András 
eleveníti meg, a kolbászok, a májasok és a 
kolozsvárik segítségével.
Jegyár: 2500 Ft

2016. február 28. vasárnap 18:00 
EGyASSZONy – Második előadás

A Péterfy-Novák Éva megrázó őszinteségű  
blogjából készült előadás mára bejárta az orszá-
got. A darabból annak ellenére, hogy a rettene-
tet beszéli el, rendíthetetlen életöröm sugárzik.  
főszerepben: Tenki Réka
Jegyár: 2700 Ft

Romantikus vígjáték két részben.
Egy sorsszerű találkozás és egy különös szerel-
mi kapcsolat története, amelyben a két szerel-
mes évente egyszer ugyanott egy kellemes hét-
végét tölt együtt. Azután mindketten mennek 
a dolgukra. De vajon meddig mehet ez így?
Jegyár: 2000 Ft

családi

Óriási vasútmodell kiállítással, izgalmas és hatal-
mas terepasztalokkal várunk kicsiket és nagyokat!
Jegyár: gyerek: 750 Ft, felnőtt: 1000 Ft, családi 
(2 gyerek+2 felnőtt): 3000 Ft 

2016. február 16. kedd 10:00 
A Körúti Színház előadása

Ha kíváncsiak vagytok, hogy miért örül egy 
béka, ha zokoghat, hogyan lesz egy egér lyu-
kasztógép, és hogyan jön rá Ágacska, hogy ki 
is ő valójában, akkor gyertek el hozzánk!
4 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft

2016. február 20. szombat 10:30 
KENyÉRBőL KELT MESE

A Ciróka Bábszínház rendhagyó előadásán, 
miközben mesét hallgatunk, kenyér is készül. 
Sőt, miután megkóstoltuk a friss cipót, még 
játszunk is!
4 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: gyerek: 1000 Ft, felnőtt: 1200 Ft

2016. február 21. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS FARSANG

Jegyár: 900 Ft, családi (2 gyerek+2 felnőtt) 
3000 Ft

2016. február 28. vasárnap 11:00 
HALÁSZ JuDIT KONCERT

Jegyár: gyerek: 1300 Ft, felnőtt: 1700 Ft, csa-
ládi: 5500 Ft

ZENE

2016. február 12. péntek 19:30 

Az együttes zenei koncepciójában az egyé-
ni hangvételű, újragondolt jazz-dalokon túl 
a hangsúly a saját szerzeményeken van. A 
quintet több stíluson átívelő zenéje finom, 
révedező, „leselkedő” muzsika, amely zenei 
utazásra invitál, elgondolkodtat és elringat. 
Valentin napi páros jegy: 2200 Ft
Egyéni jegy: 1350 Ft

EZ+AZ

2016. február 13. szombat 9:00-12:30 

Vásároljon játékokat, könyveket, gyerekruhá-
kat. Családoktól családoknak, kedvező áron.

szőKe 
szAndRA 
QuinTeT
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– Van valamilyen együttműködés a Szalon és az Egyesület között?
– Természetesen próbálunk úgy tervezni, hogy a kettő kiegészítse egy-
mást. Mivel az Önkormányzat vezetése azt kérte, hogy a Törley Szalon 
révén kialakult személyes kapcsolatok által igyekezzünk az Erzsébetligeti 
Színház segítségére lenni, így amikor olyan népes közönségre lehet szá-
mítani, amely nálunk nem férne el, akkor a rendezvényünket a Harmó-
nia teremben tartjuk. Hiszen olyan nevek, mint Szabadi Vilmos hege-
dűművész, Kertesi Ingrid operaénekes, Gulyás Márta zongoraművész, 
Onczay Csaba hegedűművész, Mészöly Dezső író, költő, dr. Erdélyi 
Zsuzsa néprajzkutató, Dunai Tamás színművész, Drahos Béla fuvola-
művész, karmester, Maros Éva hárfaművész, Gulyás Márta zongora-
művész vagy Geiger György trombitaművész mindig sok érdeklődőt 
vonzottak az összejöveteleinkre, és akkor a külföldi művészeket még 
nem is említettem. Emellett hasonlóan jó a kapcsolatunk a Rácz Aladár 
Zeneiskolával is.

– A zene mindig megkülönböztetett figyelmet kapott az Önök rendezvé-
nyein.

– Igen, hiszen én zeneszerető, koncertre, operába járó családban 
nőttem fel. Emellett szalonunk egyik tagjától, Hámori József nemzet-
közi hírű agykutatótól tudományos megerősítést is kaptunk ahhoz, 
hogy a megfelelő zene milyen fontos a személyiség kialakulásában. 
Bizonyítható ugyanis, hogy a zeneértő vagy zenei tanulmányokat is 
folytató diákok társaiknál sokkal gazdagabb képzelőerővel, kreativi-
tással és érzelemvilággal rendelkeznek, sőt, tanulmányi eredményeik 
is jobbak. A zene agyunk jobb féltekéjét foglalkoztatja, míg a legtöbb 
tevékenységünk, például a reáltárgyak elsajátítása vagy manuális te-
vékenységeink a bal félteke irányítása alatt állnak. A zene hallgatása 
és művelése pedig elősegíti az összeköttetést és annak megerősödését 
agyunk két része között. Éppen ezért szomorított el, hogy legutóbb az 
Anima Musicae hangversenyén olyan kevesen voltak az Erzsébetligeti 
Színházban, hiszen, ha ez az együttes, és olyan vendégszólistái, mint 
Rohmann Ditta csellóművész vagy Banda Ádám hegedűművész a Ze-
neakadémián játszik, nem lehet beférni a koncertterembe. Pedig itt 
parkolni is könnyebb, a jegy is olcsóbb. ugyanennyire csodálkozom 
az iskolák vagy a zenét tanuló gyerekek érdektelenségén. A Harmónia 

teremben a hallgatóság karnyújtásnyira ül a művészektől, itt közelről 
lehetne ellesni a mesterfogásokat. Éppen ezért invitálok mindenkit az 
Anima Musicae következő, február 20-i koncertjére, majd a március 
15-i ünnepi díszelőadásra.

– Az Egyesület azonban nem csak kulturális rendezvényeket szervez.
– Igen, közreműködtünk abban is, hogy a XVI. kerületbe látogas-

son Simicskó István honvédelmi miniszter és Georg Spöttle biztonság-
politikai szakértő, mert úgy gondoltuk, hogy joga van a lakosságnak 
szakemberek véleményét meghallgatni a migránsáradat várható követ-
kezményeiről, és arról, hogyan próbál az ország vezetése védekezni ez 
ellen. Közvetítőként pedig részt vettünk annak a könyvszállítmánynak 
a szétosztásában is, amit a Pro Minoritate Alapítvány bocsátott a ren-
delkezésünkre, és a kerület iskolai könyvtárai gazdagodtak vele. 

– Milyen tervei vannak a Kertvárosunk Értékeiért Egyesületnek 2016-ra?
– Szeretnénk bemutatni a kerület néhány olyan művészét, aki igazán 

nagy név a saját műfajában. Ilyen például Németh Judit operaénekes, 
aki Mátyásföldön él, és a Bayreuthi Ünnepi Játékok állandó fellépője. 
Sok feladatunk lesz az 1956-os forradalom 60. évfordulójának méltó 
megünneplésével kapcsolatban is. Schmidt Mária, a Terror Háza Mú-
zeum főigazgatója és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
ugyanis azzal a kéréssel fordult a településekhez, hogy a jubileum al-
kalmával minden lakóközösség igyekezzen emléket állítani saját 56-os 
mártírjainak. Babay István, a Nagybudapesti Munkástanács Elnöke-
ként, Hollay Frigyes pedig egyszerű, de rendkívül népszerű zenepe-
dagógusként szerzett olyan érdemeket, amelyek például szolgálnak az 
utókornak. Babay Istvánnak az Erzsébetligetben, a Forradalom Lángja 
emlékmű közelében kívánunk szobrot állítani, a Hollay Frigyest áb-
rázoló domborművet pedig egykori munkahelyén, a Táncsics Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium falán helyezzük majd el.  Tervezünk egy 
kerületi bemutatót M. Kiss Sándor a közelmúltban megjelent Csalo-
gányvadászok című könyvéből, és elhozzuk a kerületbe azt a kiállítást, 
amely Jankovich Ferenc költő, műfordító 56-os megpróbáltatásainak 
állít emléket. Ennek legjobb helyszíne Tóth Ilona felújított szülőháza 
lenne. 

» Mészáros Tibor

Kétéves a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület
»A több mint két évtizede működő Törley-szalon összejövetelein élvonalbeli 

művészek, tudósok és alkotók fordulnak meg. Ez adta az ötletet, hogy vala-
mi hasonlóan színvonalas közösséget kellene teremteni kerületi szinten is, 

hiszen a Kertvárosban az átlagosnál több országosan ismert, érdekes ember la-
kik. Így több hónapos előkészítés után 2013-ban megalakult a Kertvárosunk Ér-
tékeiért Egyesületet. További egy év háttérmunka kellett azonban ahhoz, hogy 
jogi értelemben is egyesületté váljon. A tagokat 2014. január 25-én, a Törley Sza-
lon fennállásának 20. évfordulóján, a Rácz Aladár Zeneiskola koncerttermében 
mutatták be. Az azóta eltelt két év során elvégzett munkáról és az idei tervekről  
R. Törley Máriával beszélgettünk.

Február 20. 
szombat 19:00 

AZ 
ANIMA MuSICAE 
ZENEKAR 
KAMARAESTJE
az Erzsébetligeti 
Színházban 

Jegyár: 1200 Ft, 1800 Ft

   Ligeti Baba Klub
       www.facebook.com/ligetibabaklub 
Erzsébetligeti Színház, Harmónia terem

----------------------------------------------------
február 24. szerda 10:00

mikor és hogyan engedjük be a médiát 
gyermekeink életébe?

Előadó: 
Tóth-Bognár Borbála Ildikó pszichológus

A klub ideje alatt: 
• hordozó- és könyvkölcsönzés 

• hordozási tanácsadás
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a nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi 

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

üzenetrögzítős telefonon lehet.

A rendezvény házigazdájának, Petrovics 
Sándornak ezúttal dr. Onyestyák György, a 
Déli Harangszó Baráti Kör elnöke volt segít-
ségére a történészprofesszor meghívásában. 
A Baráti Kör ugyanis feladatának tekinti a 
történelmi emlékezet ápolását, ezért rend-
szeresen szerveznek olyan kirándulásokat, 
amelyeknek úticélja történelmünk fontos 
eseményeinek egy-egy helyszíne, de hasonló 
célt szolgált az a rendezvénysorozat is, amely 
az első világháború 100. évforduló-
jának állított emléket. A Nagy 
Háborúként emlegetett első 
világégésnek egyik legismer-
tebb magyar tábornoka, 
báró Szurmay Sándor fe-
leségével és két lányával 
Ó-Mátyásföldön élt. A 
hadtörténész az ő élet-
útját mutatta be sokszor 
drámai, máskor pikáns 
részletekkel tarkítva. 
Szurmay Sándor 1860-
ban született a ma 
Romániához tartozó 
Boksánbányán. Hadve-
zéri ismereteit a Ludovi-
ka Akadémia tiszt-, majd 
főtisztképző évfolyamán 
szerezte, 1887 és 1889 között 
pedig elvégezte a bécsi császári és 
királyi hadiiskolát, a Monarchia leg-
magasabb szintű katonai akadémiáját, ahol 
vezérkari főtiszteket képeztek. Sok egyéb be-
osztás mellett volt már zászlóaljparancsnok 
és a honvéd vezérkar osztályvezetője is, ami-
kor elérkezett élete legfontosabb megbízatá-
sához. 1914 novemberében ugyanis rábízták 
a 38. honvédhadosztály parancsnokságát, 

majd az ung völgyében hamarosan megál-
lította a folyamatosan előre nyomuló orosz 
csapatokat. Kihasználva rendkívüli stratégiai 
képességeit, ellentámadásba ment át, és si-
kert sikerre halmozva csakhamar az uzsoki 
hágóig szorította vissza az ellenséget. Harc-
téri eredményeiért a Mária Terézia-rend lo-
vagkeresztjével és bárói címmel jutalmazták, 
egy évvel később pedig az uzsoki előnév 
használatára is feljogosították. Három kor-

mányfő is igényt tartott szolgálataira, 
honvédelmi minisztere volt Tisza 

István, Esterházy Móric és We-
kerle Sándor kormányának 

is. 1919-ben azonban Ká-
rolyi Mihály parancsára 
bebörtönözték, mint a 
forradalom vívmányai-
ra fokozottan veszélyes 
személyt, majd miután 
kiszabadult, 1921-ben 
végleg visszavonult az 
aktív szolgálattól.       
1929-ben elsők között 
avatták a Vitézi Rend 

tagjává, és élete végéig 
tartó tagságot kapott a 

Magyar Országgyűlés Felső 
Házában. Mátyásföldön még 

életében utcát neveztek el róla.  
Ott élt családjával, és fontos had-

történeti, valamint hadászati könyvek 
megírásával töltötte idejét. Ezt hivatásának 
tekintette, de széleskörű érdeklődését bizo-
nyítja, hogy kedvtelésből a vadászatról, a 
hüllőkről és az okkultizmusról is adott ki 
értekezéseket. 1941-ben magyar királyi ve-
zérezredessé léptették elő. 
Vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor nyugal-

Szurmay báró, 
az uzsoki hős
»A Szentmihályi Esték elnevezésű ren-

dezvénysorozat vendége dr. Szakály 
Sándor történész volt január 23-

án, aki Mátyásföld neves polgáráról, báró 
Szurmay Sándor tábornokról tartott elő-
adást. 

véradáS 
február 19-én, pénteken 12.00 és 17.00 között 

a XvI. Kerületi polgármesteri Hivatalban. 
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 

mazott magyar királyi vezérőrnagy 1945. 
február 26-án hunyt el 85 éves korában. 
Emlékét kerületünkben a róla elnevezett sé-
tány és a mellette felállított, Világhy Árpád 
szobrászművész által megmintázott dom-
bormű őrzi.

» Mészáros Tibor

• Az ELTE-n diplomázott történelem-könyvtár 
szakon 1980-ban, 1982-ben szerzett doktori címet.
• A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban kezdte 
tudományos pályafutását, amelynek később 
főigazgatója is lett.
• Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti 
magyar történelem.
• Egy ideig a Duna Televízió kulturális igazgatója 
és alelnöke is volt.
• 2006 óta az MTA doktora, valamint a 
történelemtudomány habilitált doktora.
• Tanított a Semmelweis, a Pannon, a Károlyi 
Gáspár és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is.
• 2014 óta a VERITAS Történetkutató Intézet 
főigazgatója.
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Novaczek Máriusz plébános bevezetője után Sza-
bó Lajos – aki a hit, az önfeláldozás és az em-
berszeretet megtestesítőjeként él az árpádföldiek 
emlékezetében – életrajzát Veres Bálint minist-
ráns ismertette. A plébános 1880-ban született 

Kárpátalján, majd az akkor Csehszlová-
kiához tartozó Munkácsról magyarsága 
és szónoki képességei miatt száműzték, 
pedig mentsvára volt minden bajba ju-
tottnak, felekezetre való tekintet nélkül. 
Erdélybe toloncolták, de ott is állandó 
zaklatások érték szókimondó, magyar-
ságtudattól áthatott prédikációi, és széles 
körű elismertsége miatt. Mivel onnan is 
elüldözték, így 1929-ben Árpádföldre 
került, ahol a két évvel korábban épült 
templom még be sem volt rendezve telje-
sen, és a gyülekezetnek állandó papja sem 
volt. Feladatának tekintette a közösség 
felvirágoztatását, amelyben segítségére 
voltak korábbi tapasztalatai. Rendkívü-
li szociális érzékenysége hamarosan itt is 
nagy elismerést és a hatalom rosszallását 
kiváltó népszerűséget hozott számára. 
Több katolikus és civil szervezet létreho-
zása fűződik a nevéhez, majd központi 

alakja lett a helyi társadalmi és kulturális életnek 
is. Ám miközben a rászoruló gyerekeknek megja-
víttatta a lyukas cipőjét vagy újat vásárolt, illetve 
rendszeresen szervezett ruhaosztásokat is, ő maga 
foszlott reverendában járt, mert minden pénzét 

mások megsegítésére fordította. 
ő hozatta a templom harangjait 
is Egri Ferenc kárpátaljai harang-
öntőtől, és tartotta a kapcsolatot 
a trianoni diktátum következ-
tében a határokon kívül rekedt 
magyar közösségekkel is. Élete 
tele volt konfliktusokkal, zaklatá-
sokkal, és ez felőrölte egészségét. 
1936. február 2-án már úgy szállt 
fel a rákosszentmihályi HÉV-
re, hogy nem érezte jól magát, 
majd néhány perccel később, uta-
zás közben érte a halál. Akkor is 
épp egy ellene folyó per bírósági 
tárgyalására igyekezett. 56 éves 

volt. A kisszentmihályi 
öregtemetőben helyez-
ték örök nyugalomra. 
A gyászszertartáson 
nemcsak a hazai egy-
ház vezetői mondtak 
beszédet, hanem a 
Felvidéki Egyesületek 
főtitkára és Kárpátal-
ja egyik magyar kép-
viselője is. Emlékét 
a templomban már-
ványtábla őrzi. 

A szentmise után a 
hívek átvonultak a 
Szabó Lajos nevét vi-
selő közösségi házba, 
ahol koszorút helyez-
tek el az esperesnek 
szentelt emlékhelyen.

» Mészáros Tibor

Hit, önfeláldozás, emberszeretet
80 éve halt meg Szabó Lajos esperes

»Ünnepi szentmi-
sén emlékezett a 

katolikus közösség 
az árpádföldi Szent 
Anna templom első 
állandó papjára, Sza-
bó Lajos esperesre. 
Az eseményen többek 
között részt vett dr. 
Környeiné Rátz Kata-
lin és Antalóczy Csaba 
önkormányzati képvi-
selő is.
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Bolyongások a helytörténet útjain
A község 3. A településformákat bemutató sorozatunkban eljutottunk a község 

fogalmát tárgyaló írás utolsó részéhez, ahol a képviselőtestület-
nek, a község elöljáróinak feladatait, jogait mutatjuk be. 

A képviselőtestület a községi ügyek intézésé-
re, a határozatok kidolgozására és azok vég-
rehajtására elöljáróságot választott, mely lé-
nyegében két részből tevődött össze. Az egyik 
része a testület által választott tisztségviselők-
ből állt. A bíró elnökölt a testületi üléseken 
és mindig első helyen kép-
viselte a községet. A jegy-
ző a hivatal vezetője volt, 
szakmai felügyeletét nem a 
képviselőtestület, hanem a 
járási főszolgabíró látta el. 
A törvénybíró a képviselő-
testület és a hivatal törvé-
nyes tevékenységéért felelt 
és ő volt a bíró elsőszámú 
helyettese. A pénztárnok a 
község pénzügyeit kezelte. 
A szegénységi alap kezelé-
se a közgyám feladata volt. 
Az elöljáróság tagja volt hi-
vatalból a községi orvos. A 
községek lakosságszámától 
függően több községnek is 
ugyanaz lehetett az orvosa, így több helység 
elöljáróságában is helyet foglalhatott. Az elöl-
járóság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjat 
vehettek fel, a jegyző a járástól jóváhagyott 
fizetést kapott. A községi orvosnak nem járt 
tiszteletdíj, de jogosult volt kocsi használatra 

és kiküldetési díjra.
Az elöljáróság második felét az úgyneve-

zett esküdtek tették ki. őket az előre kijelölt 
választási körzetek szerint választotta meg a 
képviselőtestület. Községeinkben a számuk 
négy és tíz között változott. Mindkét határ-

eset Cinkotához köthető. 
A legkevesebb esküdt az 
1870-es években volt itt, a 
legtöbb pedig akkor, ami-
kor Sashalom és Mátyás-
föld is Cinkotához tarto-
zott. Az esküdtek feladata 
az elöljárósági üléseken 
való részvétel volt, vala-
mint a hivatalos eljárások 
során (pl. adóbehajtás) 
tanúként kellett részt ven-
niük. Az esküdtek nem 
kaptak tiszteletdíjat, de 
hivatalos eljárásaik alkal-
mával egész, vagy fél napi-
díjban részesültek. 

Érdekes kitétel volt, hogy 
nem lehetett elöljáró a lelkész, a tanító, az ál-
lami tisztviselő és hivatalnok. Szintén kizáró 
ok volt a közvetlen rokoni kapcsolat az elöljá-
róság bármelyik tagjával. Előírták azt is, hogy 
a megválasztott elöljáró hivatalának betöltése 
idején a községben kellett laknia. 

A képviselőtestület az elöljáróságon kívül 
egyes feladatok ellátására bizottságokat vá-
lasztott. A törvényben egyedül csak a pénz-
ügyi bizottság megválasztását írták elő, de 
idővel szinte kötelezővé vált az építési, az 
egészségügyi valamint az út- és közlekedési 
bizottságok megválasztása is. Természete-
sen ezeken kívül a testület bármilyen ügy-
ben létrehozhatott bizottságokat. Különösen 
Rákosszentmihályon vált szokássá az, hogy 
minden vitatott ügyben azonnal bizottságot 
hoztak létre az ügy tisztázására és a megfelelő 
javaslattételre. Volt olyan testületi ülés, me-
lyen különböző ügyekben négy bizottságot is 
felállítottak. 

A községekkel kapcsolatos ismertetés be-
fejezéseként elmondható, hogy a testületek 
létrehozására vonatkozó rész 1945 után telje-
sen megváltozott. Megszűntek a virilis előjo-
gok. A képviselőtestületet nem választották, 
hanem azokat a különböző politikai pártok 
delegálták, előzetes megállapodások szerinti 
létszámban. Rengeteg problémát okozott az, 
hogy a delegálások nem a ciklus végéig voltak 
érvényesek, hanem a pártok bármikor visz-
szahívhatták a delegált képviselőt, és helyet-
te újat küldhettek. Előfordult (főleg Rákos-
szentmihályon és Sashalmon), hogy a ciklus 
végére majdnem a teljes testület kicserélődött. 

» Lantos Antal

Forráskereső
Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotókat, iratokat, korabeli sajtópéldányokat, esetleg néhány soros leírást kül-
denek a kerületünkben történt eseményekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes személyekről.  
Idén több helytörténeti füzet megírását tervezzük, elsőként megjelenő kötetünkben dr. Goldberger Tamás mutatja be az elődtelepüléseink 
izraelita egyházának történetét, ehhez az anyaggyűjtéshez is várjuk a segítségüket. Mátyásföld történelmileg értékes nyaralóinak, kertjeinek 
történetét Bechtold Ágnes és Pálinkás Réka állítja össze, valamint megkezdjük a feldolgozását kerületünk kulturális életének is. Ez utóbbi-

ban először az elődtelepülések kerülnek sorra, de a következőkben szándé-
kunkban áll összegyűjteni az 1950 utáni XVI. kerület kulturális életének 
anyagait is. Minden fényképet, iratot, plakátot, ami a helyi kultúrát mu-
tatja be, örömmel fogadunk. A mozikról, a rákosszentmihályi kertszínház-
ról, bálokról, műkedvelő előadásokról, neves művészeink életéről előkerült 
adatok, képek, grafikák mind gazdagítják a múlt megismerését. Internetes 
leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek küldeni, vagy 
hívjanak a 06 30 4845264-es, illetve a 4010866-os telefonon: A gyűjte-
ménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit 
megőrizni kívánó tulajdonosoknak. A mellékelt képet a sashalmi Schmalik 
család hagyatékából, Botz Annától kaptuk, műkedvelő előadás csoportképe 
Sashalmon, valószínűleg a Keresztúri úti (ma Hősök fasora) „sárga” iskola 
színpadán. Szontágh Ödön sashalmi fényképész fotója.

Záborszky Zoltán, 
Cinkota főjegyzője
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– Kunszentmiklóson születtem, ahol nagyapám a 
református gimnázium első igazgatója volt. Ott 
jártam négy évig, majd átmentem egy művészeti 
gimnáziumba. Akkor akár építészmérnökként, 
akár misszionáriusként is el tudtam volna képzel-
ni a jövőmet, de ezek inkább csak illúziók voltak. 
Reálisabbnak látszott, hogy szobrászatot, majd 
kerámia szakot végezzek. Ezután felvételiztem 
a főiskolára, de pechemre éppen akkor járt oda 
Rákosi Mátyás felesége. Az ő környezetében nem 
tűrhettek meg egy „reakciós papszármazékot”. 
Így átirányítottak a pedagógiai főiskola rajzszaká-
ra. Fél év után azonban valahogy kiderült, hogy a 
nagybátyám Sao Pauloban református püspök, a 
bátyám pedig itthon negyedéves teológus hallga-
tó, ezért kirúgtak. Elszegődtem tehát a Földkotró 
Vállalathoz gépkezelőnek, ahonnan behívtak ka-
tonának. Ott is a politikailag megbízhatatlanok 
közé soroltak, munkaszolgálatos lettem kulák 
gyerekek, volt minisztériumi tisztviselők és kle-
rikális kötődésű fiatalok között. Először építő, 
majd bányász katonaként teljesítettem szolgála-
tot. Mivel azonban több baleset is ért, leszereltek, 
munkát viszont nem kaptam csak a Teológiai Fő-
iskolán, ahol kazánfűtőt kerestek. Két év múlva 
nagy előrelépést jelentett, hogy kerámia-techni-
kusi vizsgával végre a szakma közelébe kerültem. 
A Kőbányai Porcelángyár felvett udvari segéd-
munkásnak. Ott felfigyeltek rám, és átkerültem 
az Óbudai Porcelángyárba szakmai mindenesnek. 
Művészeti vezetőként két év alatt a veszteséges 
gyárból egy virágzó üzemet hoztam létre. Annyira 
nagy szükség volt a szakértelmemre, hogy kiváló 
dolgozó lettem, habár párton kívüli voltam. Már 
annyi munkát bíztak rám, hogy alig győztem. 
Az mentett meg, hogy akkor vezették be a kö-
zépiskolákba a hagyományos tantárgyak mellett a 
kézműves képzéseket. Akkor kerültem Cinkotára 
kerámiatanárnak. Ezzel egy nagyapámtól örökölt 
vágyam vált valóra, hiszen kezdetben szerettem 
volna pedagógus lenni. Feleségem, Éva pedig 
ugyanitt üvegcsiszoló tanári állást kapott. Ám 
sajnos itt is utolért a politika. Az addigi, erdélyi 
származású igazgató helyett egy pártkatona állt a 
gimnázium élére, aki nem tűrhette, hogy az in-
tézményében egy volt munkaszolgálatos tanítsa 
a diákokat. úgy oldotta meg a problémát, hogy 
behívatott egy napra katonának, így kaptam egy 
rendes katonakönyvet, a munkaszolgálatos múl-
tamat pedig eltörölték. Sajnos, azonban a gim-
náziumot elérte az átszervezés, megszüntették a 
kézműves szakokat. Engem utcára tettek volna, 
de munkaügyi perben kiharcoltam, hogy napkö-
zis tanár lehessek a kerületben.

– Önök az 1956-os 
forradalomban is vég-
hezvittek néhány haj-
meresztő cselekedetet.

– Feleségemmel 
1947-ben ismertük 
meg egymást, egy osztályba jártunk a mű-
vészeti gimnáziumban. 1956. október 13-án 
kötöttünk házasságot. Tíznapos nászutunk 
éppen akkor ért véget, amikor Budapesten 
kitört a forradalom. Ennek csak szemlélői 
voltunk, de mivel keresztkomám a Nemzeti 
Múzeum nyomdászaként dolgozott, néhány 
nappal később együtt szedtük le az épület te-
tejéről a vörös csillagot. Feleségem pedig ki-
használva barlangász ismereteit, a Kálvin téri 
nagy tűzfalról verte le tűzoltócsákánnyal az 
ottani vörös csillagot úgy, hogy én engedtem 
le őt egy kötélen a fal közepéig. Erről fotók 
is készültek, de szerencsére csak hátulról lát-
szott, így nem tudták azonosítani. Ráadásul 
artistának gondolták, és közöttük keresték a 
tettest. 

– Ön és a felesége kivették részüket a romániai 
forradalmárok támogatásából is.

– Igen, ezzel megvalósulhatott vallásos családi 
hátteremből adódó másik nagy álmom, az épí-
tészmérnökség mellett ugyanis misszionárius 
szerettem volna lenni. Ebben az erdélyi esemé-
nyeken kívül volt egy másik nagy motivációnk. 
Lányunk felnőttként kapott egy olyan gyerek-
betegséget, amit itthon nem tudtak gyógyítani. 
Az egyházi misszió segítségével azonban kijut-
tattuk Walesbe, ahol egy év alatt meggyógyítot-
ták. Ezért fogadalmat tettünk a feleségemmel, 
hogy ezentúl minden szabadidőnkben misz-
sziós munkát végzünk. Éppen akkor kezdett 
felerősödni az Erdély felől érkező menekültek 
áradata, akiket Pánczél Tivadarral összefogva 
segítettük. Én voltam a futár az egyház és Er-
dély között. Annak ellenére, hogy autóval jár-
tam, rám ragadt a gyalogapostol ragadványnév. 
úgy kezdődött, hogy svájci, holland és német 
forrásból gyógyszereket vittünk ki az erdélyi lel-
készcsaládoknak. A határon aztán a hazai után 
megismerhettük a Caeusescu-féle kommuniz-
mus igazi arcát is.

– Mennyire volt veszélyes a forradalmárok se-
gítése?  

– Volt néhány forró pillanat. Ahogy hírét 
vettük a fegyveres harcoknak, már indultunk 
is a feleségemmel, aki mindenben társam volt. 
Kötszereket, gyógyszereket vittünk a tordai 
kórháznak, és ezen az úton belelőttek a szél-

védőnkbe. Szerencsére egyikünket sem talál-
ták el, az üveg sem tört ki, csak egy kis lyuk 
keletkezett rajta, a lövedéket pedig a kötszeres 
csomag fogta fel. Így tudtuk folytatni az utun-
kat. Ezután még 32 konvojt vezettem át svájci, 
holland és német misszionáriusokkal.

– Önök nemcsak a határon túl, hanem ottho-
nukban is segítették az erdélyi magyarokat.

– Amikor a rákosszentmihályi templom-
ban megszűnt a menekültek segélyezése, a 
ruharaktár átkerült hozzánk. 1991-ben 1100 
erdélyi fordult meg nálunk. Akik pedig nyu-
gatról jöttek, kaptak egy térképet, hol találják 
a Cinke utcát, és még az is rajta volt, hol van 
a kulcs. Ha éppen nem voltunk itthon, bárki 
bejöhetett, ott aludhatott a házunkban, majd 
másnap továbbment Erdély felé.

– Hogyan folytatódott a misszió a golyózáporos 
idők után?

– Külföldi segítséggel elkezdtem nyaraltatni a 
lelkészcsaládokat. A nyugatiak hozták az élel-
met, én meg táborhelyet kerestem. Kezdetben 
sátrakban laktak, aztán építettem egy faházat, 
majd még hatot. Most 30 férőhellyel üzemel 
a tábor. Később egy svájci konferencián rá-
akadtam egy igére, amelyben ez állt: „… men-
jetek fel a hegyre, és építsetek hajlékot, hogy 
dicsértessék benne az úr!” Akkor döbbentem 
rá, hogy templom is kell a táborhoz. 1998-ban 
kezdtem az oszlopokat faragni, de csak 2000-
ben sikerült felszentelni. 2400 zsindelyt vág-
tam ki és szögeltem fel. A felszentelés azért csú-
szott, mert akkor 30 nap után el kellett hagyni 
Romániát. Másnap vissza lehetett menni újabb 
30 napra, de én egy órával túlléptem az idő-
intervallumot, ezért egy évre kitiltottak az or-
szágból. Végül persze minden a helyére került, 
és a tábor ma is működik. Erdélyi gyülekezetek 
ifjúsági csoportjait fogadja minden nyáron.

Apostol Péter tavaly, 85 évesen is ott töltötte 
egész nyarát. Élete annak mintapéldája, ho-
gyan lehet hittel és elszántsággal – az oldalán 
egy örök segítőtárssal – a hatalom által meg-
vetett, kiközösített állampolgárként is olyan 
életművet létrehozni, amely még akkor is őrzi 
majd a nevét, amikor ő már nem lehet ott a 
táborban. 

» Mészáros Tibor

A „gyalogapostol”
»A kommunizmus áldozatainak emléknapja köze-

ledtével azokra is gondolnunk kell, akik ugyan 
nem járták meg Rákosi és Kádár börtöneit, de 

származásuk, szemléletük miatt mégis egész életük-
re árnyékot vetett a diktatúra. A téma kapcsán Apos-
tol Péterrel beszélgettünk, aki a sok akadályoztatás 
és diszkrimináció ellenére is kerek életművet hagyott 
maga után. 
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Padlógáz

Michelisz Norbert eddigi pályafutása alatt ösz-
szesen huszonháromszor állhatott a dobogó 
tetejére, kétszer nyerte el a nem gyári csapa-
toknak járó WTCC yokohama trófeát, és idén 
az egyik legnagyobb istálló, a Honda gyári 
csapatának színeiben indul a bajnokságokon. 
Mindezek mellett pedig jelölték az év sporto-
lójának is.

Mint a legtöbb autóversenyező gépkocsik 
iránti szeretete, az övé is gyerekkorából ered. 
Szerencsés helyzetben volt, mert a szülőfalu-
jához, Himesházához közel dolgozott autósze-
relő nagybátyja, aki már óvodás korában en-
gedte őt beülni a szerelésre váró négykerekűek 
volánja mögé. Persze egy idő után már nem 
volt izgalmas, hogy az autó csak egyhelyben 
áll, ezért hétéves korában nagybátyja épített 
neki egy Simpson motoros és Polski váltós 
kisautót, amit csak akkor vezethetett, ha ezzel 
valakinek segítette a munkáját. 

Michelisz Norbert sorsa akkor pecsételődött 
meg végleg, amikor 1991-ben nagybátyját el-
kísérte egyik versenyére, hiszen azóta is emlék-
szik a bőgő motorok hangjára és az égett gumi 
szagára. Akkor már tudta, hogy egyszer ő is a 
rajtvonalhoz fog állni. A motorsportok viszont 
nagyon költségesek, és a család nem tudta fi-
nanszírozni a karrierjét. 

– Tudtam, hogy nekünk nincs erre keretünk, 
ezért maradtam a kis gokartomnál, és a lehető-
ségnél, hogy a megjavított autókat olykor tesztel-
hettem.

Mivel álmait egyelőre nem tudta megvalósí-
tani, igyekezett más irányba indulni. A 90-es 
évek elején szüleitől kapott egy számítógépet, 
hogy azon tanuljon, de végül ott is csak ver-
senyzős játékokkal foglalkozott. A gimnázium 
után a pécsi egyetemre jelentkezett, ahol telje-
sen felborult az élete. 

– A szabad időbeosztás miatt lassan már több 
mint hat órát játszottam naponta a különböző 

autós játékokkal. Az internetkorszak kezdetével 
a virtuális világban más játékosokkal szemben 
is kipróbálhattam magam, viszont ez rengeteg 
időmbe került. 

Az első év végére nagyon közel került ahhoz, 
hogy kicsapják az egyetemről, ezért meg kellett 
találnia az egyensúlyt a játék és a tanulás kö-
zött. Viszont ez sem tartott sokáig.

– 2005 szeptemberében kaptam egy telefon-
hívást Wéber Gábortól – aki akkor a Zengő 
Motorsport egyik legsikeresebb versenyzője volt, 
és akivel együtt versenyeztünk az online szimu-
látorokban –, hogy próbáljam ki magam a va-
lóságban is. 

Norbi pedig egy kupagyőztes autó-
ba ülhetett, amivel olyan jó időt futott a 
Hungaroringen, hogy meghívták a követke-
ző edzésnapra is. A 
második tesztveze-
tés után a Zengő 
Motorsport felaján-
lotta neki, hogy az 
egyik autójukkal 
induljon a 2006-
os Magyar Suzuki 
Swift Kupa soroza-
tán. Az első győze-
lem után pedig már nem volt megállás: Norbi 
az évek során a magyar csapat egyik legjobb 
pilótája lett. 2007-ben a Renault Clio Kupa 
bajnoka lett, 2008-ban egy futamot nyerve 
és tizennyolc pontot gyűjtve a tizennegyedik 
helyen zárt a SEAT León Európa-kupa mező-
nyében. 2009-ben a szezon során öt győzel-
met szerzett, és végül a bajnokság élén zárt.

A Zengő Motorsport egyébként már a 90-es 
évek óta versenyzett a gyorsasági szakágban, és 
alapítója, Zengő Zoltán autóversenyző egyik 
alapelve volt, hogy kivegyék a részüket az 
utánpótlás nevelésből. 2008 óta nemzetközi 
szinten versenyezik a csapat, amely Michelisz 
Norbertnek és Wéber Gábornak köszönhető. 
ők voltak az első olyan magyar csapat, amely 
elindult a túraautó Európa-bajnokságon is.

Ahogy az Michelisz Norbert karrierjén is lát-
szik, az elmúlt 20 évben gyökeresen megvál-
tozott a motorsport versenyzők utánpótlása. 
Sok online versenyző van Magyarországon is, 
viszont kevés magyar bajnok. 

– Nem igazságos a világ, mert főként ez is az 
anyagi támogatáson múlik. A nagy istállók csak 
kevés fiatalt tudnak támogatni, és kevés az olyan 
lehetőség is, mint ami nekem jutott.  

Éppen ezért a téli holtszezonokban Norbi 
még a szimulátorok online világának közössé-
gével is tartja a kapcsolatot, hogy egyszer majd 
a legjobbaknak lehetőséget biztosítson a kiug-
rásra. 

A szponzorokhoz főként hírnévre van szük-
ség, amit Norbi számára a 2011-es év hozott 
meg. Egy évvel korábban még nagyon kevesen 
tudták az országban, hogy a WTCC pontosan 
milyen sportot takar. A Hungaroringen meg-
tartott versenyen azonban Michelisz Norbert 
bajnoki címet szerzett. Azóta évről évre többen 
látogatnak el a mogyoródi pályához a túraau-
tó bajnokságra, tavaly pedig már több tízezren 
szurkoltak a magyar csapatnak.  

– Négy futamgyőzelmem közül kettőt itthon 
szereztem, az az érzés pedig leírhatatlan, amikor 

a szurkolók tömege előtt a dobogó tetejére állok. 
Ilyenkor tényleg közösen tudjuk ünnepelni az 
eredményünket. 

A túraautó bajnokságok viszont a Forma 1 
versenyei mögött mindig is háttérbe szorultak. 
Habár a 90-es években nagy népszerűségnek 
örvendett a szakág, hiába igyekeztek nem-
zetközi bajnokságot létrehozni, minden pró-
bálkozás kudarcba fulladt. Lassan épült ki a 
versenyek rendszere, és 2004-ben jött létre a 
WTCC. 

– Látszik, hogy voltak nehéz időszakok a baj-
nokság életében, sok gyártó otthagyta a túraautó 
szakágat, de végül minden a helyére került. Oly-
annyira, hogy 2016-ra annyi istálló és támogató 
gyűlt össze a WTCC mögött, hogy a bajnokság 
életében a legerősebb mezőny alakulhat ki az idei 
szezonra. 

2016-ot pedig már a Honda gyári csapatában 
kezdi Michelisz Norbert, ahol Robert Huff és 
Tiago Monteiro lesz a csapattársa. 

– Most nem én leszek a középpontban, pont 
ennek köszönhetően viszont jobban tudok majd 
fejlődni. Ez az év arról fog szólni, hogy minden 
apró trükköt megtanuljak tőlük. 

» VAN

»Magyarország talán legismertebb túraautó-versenyzője, Michelisz Nor-
bert volt a vendég a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör idei első összejöve-

telén. A négyszeres világbajnoki futamgyőztes karrierjének indulásáról és 
az autósportok különlegességeiről mesélt február 1-jén az Erzsébetligeti 
Színházban összegyűlt érdeklődőknek.
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»Lendületesen kezdte az évet Módos Péter, a Kertvárosi 
SE olimpiai bronzérmes birkózója, ugyanis a sérülése 

miatt kihagyott tavalyi év után aranyéremmel tért haza 
Horvátországból. A Rióba készülő Csonti 2016-ra teljesen 
felépült, és készen áll az első szezon megmérettetéseire.

– Milyen volt újra szőnyegre állni Zágrábban?
– Az elején aggódtam, de úgy érzem, nagyon jól sikerült nekem és a 
csapatnak is. Összesen négy mérkőzésen győztem le két szerb és két len-
gyel birkózót az 59 kilogrammos súlycsoportban. Persze voltak hibák, 
de ezeket most még ki tudjuk javítani. Mivel a verseny előtt egy úgy-
nevezett alapozó időszak volt, ami leginkább a kondicionáló edzésekből 
állt, ahhoz képest egy nagyon jó start volt, és nagy önbizalmat adott a 
további versenyekhez. 

– Mi történt Veled 2015-ben?
– Sajnos, tavaly év elején a szombathelyi magyar nagydíjon kiugrott a 

vállam, és meg is kellett műteni, most már negyedszerre. Az elmúlt két 
év nagyon nehéz volt, mert a sok sérülés miatt kevés versenyen tudtam 
indulni. Az év második felében viszont végigdolgoztam a felkészülé-
si időszakot, és ma már teljesen egészséges vagyok. Most pedig, hogy 
újra formába kerültem, minél több megmérettetésen kell részt vennem. 
Legközelebb február első hétvégéjén állok szőnyegre Szombathelyen, 
ott, ahol tavaly lesérültem.

– Mi várható azon a versenyen?
– A hazai Grand Prix mindig az év első szezonjának az egyik leg-

fontosabb versenye. Nem tudom pontosan, milyen ellenfelekkel kell 

Csonti minden akadályt maga alá gyűr

A képen balról jobbra: Polgár Csillag Virág, Pásztor Máté, Fekete Ákos, Patakfalvy 
Miklós szövetségi kapitány, Németh Attila Sárga-Tenger TKD vezető edző, Takács 
Gábor edző, Gáspár Tamás, Nuszbaum Krisztina

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban tartott központi 
övvizsgát a Magyar Taekwondo Szövetség Patakfalvy Miklós 
vezetésével 14 sportolónak január 23-án. 
A XVI. kerületből a Sashalmi Közösségi Teremben edző Sárga-Tenger 
Taekwondo Klubból négyen indultak a megmérettetésen, amelyre Németh 
Attila vezető edző készítette fel őket. Gáspár Tamás 2 DAN-ra, Pásztor Máté 
és Fekete Ákos 1 DAN-ra, míg a 12 éves Polgár Csillag Virág – az Önkor-
mányzat által is támogatott – taekwondós 1 POOM-ra sikeresen levizsgázott. 
(Virág hivatalosan csak 15 éves korában lehet fekete öves, de már teljesítette 
az ehhez az övszinthez tartozó követelményeket, ami nagy dicsőség.) Németh 
Attila elmondta: vezetése alatt a csapatból 12 fekete öves került ki. Célja, 
hogy tovább folytassa a megkezdett munkát, és még több emberrel ismertesse 
és szerettesse meg ezt a küzdősportot.

A KERESZTÉNy ÉRTELMISÉGI 
SZÖVETSÉG EGyESÜLET (KÉSZ ) 

célja a keresztény értékrend és a keresztény életmód 
terjesztése a társadalomban és a közéletben. 

Az igazságos társadalom és az értékes, harmonikus emberi élet 
megvalósításáért társadalmi vitákat, fórumokat szervezünk.
Várjuk mindazok a jelentkezését a dr.nemesszeghy@gmail.com 
e-mail címen, akik ebben a munkában részt kívánnak venni. 
Kérjük külön jelezni, hogy vállalják-e a XVI. kerületi KÉSZ 
csoport alapító tagságát. Minden jelentkező meghívót fog 
kapni e-mailen az alakuló gyűlésre.

2016-os évi tavaszi indulási programunk a KÉSZ kiadásá-
ban 2015-ben megjelent „AZ IDőK JELEI” vitaindító mun-
kafüzet megvitatása lesz. Ehhez azoknak a közreműködését 
kérjük, akiknek mondanivalója van az alábbi témák bárme-
lyikéhez:

Magyarország a globális világban, környezetvédelem, média, 
tudomány, kultúra, kisebbségügy, szociális ügyek, oktatás, 
egészségügy, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, gazdaság, csa-
lád, nemzetpolitika, politika, egyházi élet, nemzeti karakter.

dr. Nemesszeghy György   
XVI. kerületi csoport szervezője

szembenéznem, mert az olimpia miatt nagyon szétszóródott a mezőny. 
Reméljük a legjobbakat, mert egy nagyon jó széria kezdődött most el. 
utána Budapesten lesz egy magyar válogató, de a következő jelentős 
megmérettetés a márciusi Európa Bajnokság lesz.

– Ott lehetsz majd Rióban?
– Minden esély megvan rá, mivel nekünk nem pontokat kell gyűjteni 

a kijutáshoz, hanem a kvalifikációs versenyeken kell helyezést szerez-
nünk. A tavalyi vb volt az első, ahol biztosíthattuk a kijutásunkat, de 
ott nem tudtam indulni. Viszont idén egy héten belül három verseny 
is lesz áprilisban, amivel kvalifikálni tudom magam az olimpiára. Gya-
korlatilag ott kell a döntőbe jutnom és akkor már biztos lesz a helyem. 
Nem lesz könnyű feladat, de úgy gondolom, voltam már rosszabb hely-
zetben, és eddig is minden akadályt magam alá gyűrtem. 

» VAN

Helyreigazítás
Lapunk január 27-én megjelent számában tévesen jelent meg, 

hogy a Nótaklub Bokor János estje ifj. dr. Béres József 
támogatásával jött létre.

Az érintettektől elnézést kérünk.
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Ingatlan
Minőségi anyagok, technológiás 
felhasználásával ikerház épül Rá-
kosszentmihályon. 30-348-0702

Eladó a XV. kerületben egy 70nm-
es 2+fél szobás, dupla erkélyes első 
emeleti panel lakás 15M Ft-ért. 
30-887-7851

Nagytarcsa határában 12000nm 
szántó eladó. 70-286-3716

Különálló épületben szoba-kony-
ha kiadó március 1-től. 400-2845

Csömörön 2172nm-es szántó 
1,2M Ft-ért eladó. 409-2240

Kehidakustányi termál fürdőtől 8 
percre hegyi környezetben, szőlő-
gyümölcsös eladó. Épitési lehető-
ség és villany van. 300E-től 1M-
ig. 20-498-6812

Zsámbékon újépítésű lakókör-
nyezetben telek eladó, cserélhető 
budapesti lakásra. 20-482-2919

Kalocsán tetőteres, igényes ház 
nagy telekkel 14,5M Ft-ért eladó. 
20-334-3489

Kehidakustánban, a termálfür-
dővel szemben 42nm-es, erkélyes 
lakás eladó. 400-0440; 70-299-
3400

újépítésű ikerházfél eladó Rá-
kosszentmihályon. Minőségi 
anyagok, technikák felhasználása. 
157nm lakrész+ 300nm telekrész. 
30-348-0702 

Cinkotán, a Szilas-patak mellett 
5201nm-es szántó eladó. 70-299-
3400; 400-0440 

XVI. Ker. Batsányi János u.-ban 
tulajdonostól eladó 645 nm-es 
telken 85 nm-es körbejárható, 
hőszigetelt, családi ház garázzsal, 
pincével, cirko-fűtéssel, 27 m-es 
utcafronttal 31,9 MFt-ért. 409-
2240

Vegyes
Gyönyörű intarziás szekrény, vit-
rin és asztal olcsón eladó. 407-
2627

Sürgősen eladó Citroen C2, 2006, 
benzines, kiváló állapotban, nyári 
és téli gumival. 30-346-1604

Madáretető eladó, erős, időt álló, 
házi készítésű. 20-934-7476

ARNOLD gyúrópad tartozékok-
kal, súlyokkal, rudakkal, futópad-
dal eladó. 70-617-8405

Ingyen felajánlok egy IKEÁS, öt-
ágú, fekete, fém csillárt. 30-309-
9817

Eladó 1db új első sárvédő Tra-
bant 1.1 gépkocsihoz. Korrózió 
ellen gyárilag levédve. 20-458-
1584

új, fekete, magas fényű fürdőszo-
ba bútor mosdóval, tükörrel 25E 
Ft, gyerek íróasztal 6E Ft, kolo-
niál komód 10E Ft-ért eladó. 20-
918-7317; 405-6484

újszerű Whirpool beépíthető 
sütő, gáz főzőlappal 39E Ft, LG 
kombi hűtő 30E Ft, Tobi gyerek-
ülés 14E FTért eldaó. 405-6484; 
20-918-7317

20W-os armatúra 1,8E Ft, 
Vodafon 252-es telefon 2,8E Ft, 
kerti szerszámok, mosógépmo-
tor, fém mosóteknő, 1 és 2 l-es 
alu szódásszifon eladók. 409-
2244

Nagyon jó állapotú modern típu-
sú szekrénysor és 2db ágynemű-
tartós ágy eladó. 405-1913

Autó tetőcsomagtartó német 
gyártmányú kulccsal zárható, tí-
pusa Automaxi univerzal A2.  
I.Ár: 10E Ft. 20-498-6812

Fém satu újszerű állapotban 
120mm-es 14E Ft, kovács satu 
120mm 14E Ft. 20-498-6812

1962-es kiadású 21db-os Molier 
kötet díszkötésben genfi kiadású 
francia nyelvű új könyvek. I.ár: 
25E Ft 20-498-6812

Zöld színű kanapé- ágyneműtar-
tós, fekhellyé alakítható, 2db fo-
tel, fa vázas újszerű keveset hasz-
nált. I.ár: 50E Ft. 20-498-6812

Babysense alig használt légzésfi-
gyelő eladó 25E Ft-ért. 30-887-
7851

Térdelőszék 5E Ft-ért eladó. 30-
887-7851

újszerű Babyzou testvérbabakocsi 
18E Ft; Maxi Cosi Tobi gyerekülés 
15E Ft; 2x3m-es gyapjúszőnyeg 
16E Ft-ért eladó. 20-918-7317; 
405-6484

újszerű LG kombi hűtő 30E Ft; 
vadonat új Avent sterilizáló 5E Ft; 
új Angel Care baba légzésfigyelő 
18E Ft-ért eladók. 405-6484; 20-
918-7317

Kiváló állapotú Asus F3u laptop 
op.rendszerrel, Office csomaggal 
37E Ft-ért eladó. 70-248-7579

újszerű Dension Car Dock tele-
fontartó, kihangositó és média-
központ 22E Ft-ért eladó. 70-248-
7579

Eladó 100x160 bontott aszimmet-
rikus sarokkád jó állapotban. I.Ár: 
20E Ft. 30-451-5582

Bontott komplett beltéri ajtók , 30 
cm mosdókagyló eladó. 20-588-
8048

Eladó panel fűtőtest 1500W color 
gáz fali fűtőtest. 30-873-0178

252-es új Vodafon telefon 2500.-
, 20W-os 600 mm-es fénycsőar-
matúra fénycsővel 1200.-, Fém 
mosóteknő 1,58x 0,55 m 1000.-, 
1,15x0,49 m 600.-, 10 l zsíros-
bödön 1000.-, Alu. szódásbal-
lon 1 és 2 l-es 400.- ill. 600.-, 
mosógépmotor 3000.-, 75W-os 
szagelszívómotor 1000.-, és kerti 
szerszámok. 409-2240

Használja ki a kedvező jogsza-
bályi feltételeket és vegye igény-
be a 20%os állami támogatást. 
A részletekért hívjon a 30-470-
3701-es telefonszámon. (Dr. 
Marosi Viktória) A tanácsadás 
ingyenes.

XIX.-XX. századi magyar 
és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele kézpén-
zért. Díjtalan értékbecslés. 
30-949-2900; nemes.gyula@
nemesgaleria.hu; 1024. Szil-
ágyi Erzsébet fasor 3.
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Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

AszTAlos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, kerítések 
stb. építését. 30-265-9477

dugul áselHáRíTás. 
falbontás nélkül, szakszerű, 
géptisztítás. fáBián isTván 
20-317-0843

KőMŰVESMuNKÁK, BuR-
KOLÁS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől 
a teljes felújításig. Díjtalan 
kiszállás. 10 % kedvezmény! 
406-4095, 30-734-0411

ANGOL nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társaségi gyakorla-
tot vállalok akár Skype-on is. 
20-320-3001

Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: 
csap, szifon, WC tartály, radiá-
tor szerelés. 70-642-7526

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

Egyetemen oktató ANGOL 
nyelvszakos tanárnő okta-
tást vállal minden szinten az 
Erzsébetligetben. Érettségire és 
nyelvvizsgára felkészítés.  404-
0643; 20-226-2935




