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»A XVI. Kerületi Önkor-
mányzat Közlekedésbiz-

tonsági díjat nyert a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, a 
Közlekedéstudományi Inté-
zet, illetve a Budapesti és Pest 
Megyei Mérnöki Kamara által 
kiírt „Önkormányzatok a tele-
pülések közlekedésbiztonsá-
gának növeléséért” elnevezé-
sű pályázaton. Az elismerést 
Kovács Péter polgármester 
vette át Tasó Lászlótól, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárától a Művészetek 
Palotájában május 11-én meg-
rendezett díjátadón.

Díjazták a 
biztonságos 
közlekedést

Aranyos 
műfű
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A testületi ülésről jelentjük

»Az Önkormányzat Képviselő-
testülete május 11-én ismét 

összeült, hogy a kerületiek éle-
tét érintő fontos ügyekről ta-
nácskozzon. A napirendek előtt 
azonban Kovács Péter polgár-
mester még köszöntötte Egri 
Viktória sportlövőt, aki kvótát 
szerzett a riói olimpiára. (A 
sportolóval a 17. oldalon olvas-
hatnak interjút.)

Az ülésen elfogadták a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető Kft. tavalyi évről szóló 
üzleti beszámolóját, tárgyaltak a REHAB-XVI. 
Kft. idei üzleti tervéről, amit viszont nem hagy-
tak jóvá, értékelték az Önkormányzat 2015-ben 
megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatait, valamint áttekintették a kerület kör-
nyezeti állapotáról szóló jelentést (amit a követ-
kező oldalon olvashatnak).

A legfontosabb napirend azonban a költség-
vetés I. számú módosítása volt, amelynek ered-
ményéről Kovács Péter polgármester számolt be 
lapunknak.

– A költségvetés I. számú módosítására azért ke-
rülhetett sor, mert az Önkormányzatnak jelentős 
tartaléka maradt a tavalyi költségvetésből. Ennek 
köszönhetően pedig több fejlesztést tudunk meg-
valósítani, amelyeket nem terveztünk vagy nem 

ekkora mértékben. Ilyen például az András utca, 
amit a sashalmi csapadékcsatorna beruházásának 
keretében teljes egészében megújítunk. A takarékos 
gazdálkodásnak az az előnye, hogy az óvoda-, az 
iskola- és az orvosi rendelő felújításoknál többet 
költhetünk a műszaki tartalomra. Az Emlékkő 
utcai telekértékesítés azonban idén nem fog meg-
valósulni, mert a Budapesti Temetkezési Intézet 
még mindig nem adott árajánlatot  az ottani földi 
maradványok méltó elszállítására. Emellett idén 
is jelentős tartalékokkal tervezünk. Ugyanakkor 
több olyan programot indítunk el, amely még nem 
volt a Kertvárosban. Ilyen például az a kezdemé-
nyezés, amelynek keretében azok a bölcsődei gon-
dozók és óvodapedagógusok, akik sajátos nevelési 
igényű gyerekekkel foglalkoznak, szeptembertől 
kertváros-pótlékot fognak kapni. Ezen felül, mivel 
a Parlament felemelte a garantált bérminimumot 
129 ezer forintra, így a kertváros-pótlék felső ha-
tárát is megemeltük 130 ezer forintról 135 ezer 
forintra.

A módosító javaslatok mindegyikét befogadta 
a polgármester, így lehet szeptembertől iskola-
kezdési füzetcsomag-támogatás az alsósoknak, 
illetve télen jégpálya a kerületieknek. A Kép-
viselő-testület ellenszavazat nélkül elfogadta a 
költségvetés módosítását.

Az elbírálás során az alábbi témákban be-
nyújtott pályamunkák elsőbbséget élvez-
nek:
– hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi 
rendezvények, vetélkedők, kiállítások szer-
vezése,
– történelmi emlékhelyekre szervezett kirán-
dulások,
– nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti 
és közösségi műsorok, fesztiválok, találko-
zók, kiállítások és egyéb programok, rendez-
vények szervezése, rendezése,
– a nemzetiségi kultúra megőrzésével és erő-
sítésével kapcsolatos programok szervezése, 
rendezése,
– nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról 
szóló programok.

A Nemzetiségi Önkormányzat az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. 
§ (1) be-kezdés c) pontjának megfelel, azaz a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint 
átlátható szervezet.

A rendelkezésre álló pályázati forrás 
összege 2 millió forint.

Benyújtandó példányszám: 1db
A támogatás csak a pályázatban megfogal-
mazott tevékenység megvalósítására használ-
ható fel.

Tartalmi és formai követelmények: pályáz-
ni kizárólag jelen felhívás mellékletét képe-
ző adatlappal, az ott felsorolt mellékletek 
egyidejű csatolásával lehet (1. sz. melléklet: 
Átláthatósági nyilatkozat, 2. sz. melléklet: 
Összeférhetetlenségi nyilatkozat). Az adat-
lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján szerezhető be, valamint letölthe-
tő az Önkormányzat honlapjáról (www.
budapest16.hu). Csatolni szükséges a nem-
zetiségi önkormányzat 2015. évi nemzetiségi 
közszolgáltatási tevékenységéről, kiemelten 
megvalósult programjairól szóló rövid tájé-
koztatást.

A pályázatok a Polgármesteri Kabinetben 
(110. szoba) adhatók le (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.), elektronikus úton nem 
nyújthatók be.
Ha valaki egyszerre több pályázatot szeretne 
benyújtani, azt külön-külön kell megtennie a 
kiírásban szereplő határidőig.
A pályázatot a Kulturális és Sport Bizottság-
nak kell benyújtani. A jogszabály szerinti be-
fogadó nyilatkozat kiadására, illetve az érde-
mi elutasításról szóló döntés meghozatalára a 
polgármester jogosult.
A pályázatokról a döntéshozó a pályázati ha-
táridő leteltét követő 30 napon belül dönt.

A pályázatok benyújtási határideje: 
június 10. 12.00 óra.

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, a pá-
lyázat benyújtási határidejétől számított 7 
naptári napon belül van lehetőség: június 
17. 12.00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
A pályázat kiírásáról, a benyújtott kérelmek 
elbírálásáról és a pályázat értékeléséről e 
rendelet figyelembevételével a Kulturális és 
Sport Bizottság dönt.
Nem részesülnek támogatásban azok a nem-
zetiségi önkormányzatok, amelyek a 2015-
ös támogatással nem a szerződésben foglal-
taknak megfelelően számoltak el.

A támogatáshoz minimum 10% önerő 
szükséges, amit százalékos formában is meg 
kell adni. A pályázat elbírálásakor a mini-
mum mértéknél nagyobb összegű önrész vál-
lalása előnyt jelent. A támogatás kifizetése egy 
részletben történik és nem visszatérítendő. 
A pályázattal kapcsolatban jogorvoslati lehe-
tőség vagy kifogás kizárt.

A pályázók írásban kapnak értesítést az 
eredményről a támogatásról szóló döntés 
meghozatalát követő 15 napon belül.
Felvilágosítás kérhető a 401-1680-as tele-
fonszámon, valamint elektronikus úton a 
czegledi.beata@bp16.hu e-mail címen.

Horváth János,
a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

PályázATi FelHívás nemzeTiségi önKormányzAToK TámogATásárA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 

2016-ban a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására pályázatot ír ki.
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Kedves 
      Olvasó!

Egy hely biztosan van a világon, ahova, 
ha eljut az ember, akkor évente legalább 
egyszer visszavágyik. Ez a csíksomlyói 
Nyereg. Onnan körbetekintve a pünkös-
di búcsú napján ugyanis nem az a fontos, 
hogy valaki katolikus vagy protestáns-e. 
Sőt, az sem számít, hogy jár-e egyáltalán 
bármelyik felekezet templomába. Ott a 
lényeg a magyarság, az összetartozás 
érzése. A hit Istenben és egymásban. Aki 
ezt megtapasztalja, megváltozik az élete. 
„Aki zarándokol, nem rohan, Aki zarándo-
kol, nem menekül, Aki zarándokol, nem 
menetel, Aki zarándokol, nem túrázik, Aki 
zarándokol, nem kirándul, Aki zarándo-
kol, nem sétál, Aki zarándokol, nem bóklá-
szik, Aki rohan, azt az idő szorítja, Aki za-
rándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, 
önmaga elől fut, Aki zarándokol,önmaga 
felé tart. Aki menetel, másokhoz igazo-
dik, Aki zarándokol, saját ritmusára jár. 
Aki túrázik, teljesít, Aki zarándokol, tel-
jessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik, 
Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, 
nézelődik, Aki zarándokol, befelé figyel. 
Aki bóklászik, céltalan, Aki zarándokol, 
célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki 
zarándokol, jó úton van.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

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

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

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 

nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Környezeti állapotjelentés

A XVI. kerület állapotvizsgálata alapján elmondható, hogy az elmúlt évben a környezeti elemek-
ben továbbra sem történt olyan mértékű változás, amely jelentős beavatkozást igényelt volna. 

Az előző évi környezetállapot-jelentések adatai alapján megállapítható, hogy a korábbi években 
a Kertvárosban folyamatosan csökkent a kibocsátott szennyezőanyag-tartalom. Annak érdeké-
ben, hogy a kerület még lakhatóbbá váljon és méltó legyen a Kertváros címhez, 2015-ben is 
történtek előrelépések: elkészült az erzsébetligeti vívó-, birkózó- és szumócsarnok környezetének 
rendezése, a rákosszentmihályi Hősök tere rekonstrukciója, valamint a Honfoglalás lakópark és 
a játszótér környezetrendezési terve. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is sikerrel zárult a Környezetvédelmi Iroda által koordi-
nált lakossági faültetési akció, valamint a lakossági komposztálási akció is. Emellett tavaly tovább 
fejlődött az infrastruktúrahálózat: utak, járdák épültek, és a szennyvízcsatorna-hálózat is bővült.

Összességében tehát megállapítható, hogy a XVI. kerület továbbra is őrzi azon környezeti érté-
keit, amelyek vonzóak az itt élők számára.

»A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény a települési önkormányzatok feladatai közé sorolja a környezet ál-

lapotának rendszeres elemzését és értékelését, illetve kimondja, hogy en-
nek eredményéről tájékoztatni kell a lakosságot is.

Díjazták a biztonságos 
közlekedést
Folytatás a címlapról
A pályázat alapvető célja a települések közúti 
közlekedésbiztonsági helyzetének javítása. En-
nek egyik legfontosabb fokmérője a balesetek, 
kiemelten a személyi sérüléses balesetek számá-
nak csökkenése a hazai településeken. Ennek 
érdekében növelni kell az önkormányzatok 
közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismerete-
it, valamint a helyi közösségek aktivitását és elő 
kell segíteni a lakosság közlekedésbiztonság-tu-
datos magatartását azért, hogy a közlekedésben 
az általános biztonságérzés erősödjön, az egyes 
települések bevált gyakorlatait pedig széleskö-
rűen terjeszteni kell.

Mivel a Kertváros 
ebben is kiemelke-
dik a budapesti ke-
rületek közül, ezért 
az elismerés része-
ként közlekedés-
biztonságot segítő 
eszközöket nyert 
az Önkormányzat. 
Mindez KRESZ-pálya elemeket tartalmaz, hogy 
már iskoláskortól kezdve tudatosodjon minden 
XVI. kerületi polgárban, hogyan kell biztonsá-
gosan közlekedni.

» Sz. R. Zs.

önKormányzATi állásHirDeTés
Költségvetési és pénzügyi referens (főkönyvi könyvelő) 

A feladattal kapcsolatos információt Nyíriné Kovács Ildikó, 
Költségvetési és Pénzügyi irodavezető nyújt a 0620-215-0398-as telefonszámon.

építész műszaki ellenőr 
A feladattal kapcsolatos információt Kaczúr Ilona Intézményfejlesztési irodavezető nyújt 

a 0620-486-3470-es telefonszámon.
Bővebb információ az Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu) található. 

A jelentkezések benyújtása Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu e-mail címen lehetséges. 

Tisztelt XVI. kertvárosi polgárok!
Budapest Főváros Xvi. Kerületi önkormányzatának Képviselő-testülete 

június 1-jén (szerDán) 17.00 órAKor 
KözmegHAllgATásT TArT.

Helyszín: erzsébetligeti színház Harmónia terem (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kovács Péter polgármester
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ló tanulásszervezési módszerek és médiumpe-
dagógiai alapismeretek elsajátításával a bűn-
megelőzés tárgykörében önálló órák tartására 
készítettek fel a trénerek. A tanfolyam sikerrel 
zárult, az ott elhangzottak összefoglalójával 
pedig a többi kerületi óvónő, tanító és tanár is 
megismerkedhet az őszi Kertvárosi Pedagógiai 

Napokon.
Mivel az Önkormányzat tavaly 

csatlakozott Áder János 
köztársasági elnök Élő 
bolygónk elnevezé-

sű kezdeménye-
zéséhez, amely a 
környezettudatos 
életmódot sze-

retné elősegíteni, 
ezért idén a Föld 
napján interaktív 

programot szer-
veztek az összes 
kerületi iskola 
diákjainak. A fel-
adatokból a KEF 

is kivette a részét: a 
biztonságos internet-

használatról, a közle-
kedésről és a közbizton-

ságról, az önismeretről, 
valamint a dohányzás káros 

hatásairól szervezett izgalmas foglal-
kozásokat a fiataloknak.
A KEF ezt a tanévet egy 

drogprevenciós előadással zárta, amit a 
8. osztályos kerületi diákoknak rendeztek 
az Erzsébetligeti Színházban. Az eseményen 
Klobusitzky György, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem mestertanára a kamaszokat fenyege-
tő „korosztályos veszélyekről” beszélt a 340 
fiatalnak, akik a közúti közlekedésről, a kör-
nyezetszennyezésről, a legális drogok – mint 
az alkohol, a koffein, a nikotin vagy a gyógy-
szerek – és az illegális drogok káros hatásairól 
kaphattak bővebb információt. Emellett pedig 
módszereket sajátíthattak el a veszélyek felis-
merésére és kivédésére.

Az eredményes munka és a naprakész is-
meretek érdekében a helyi KEF olyan szak-
mai fórumokon is képviselteti magát, mint a 
Digitális Nemzedék Konferencia, a Magyar 

Addiktológiai Társaság Kong-
resszusa vagy a BRFK által 
szervezett, a kerületi KEF-ek 
hatékony működését célzó 
rendezvény.

A KEF fő célja tehát, hogy az 
információk minél szélesebb 
körű továbbításával erősítse a 
jövő nemzedékének egészség-
tudatosságát, támpontot ad-
jon a családi kapcsolatokban, 
eszközt nyújtson a pedagógu-
soknak és információt min-
denkinek a segítségkérés lehe-
tőségeinek megismertetésével. 

egészségmegőrzés4  ❘  

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak ko-
ordináló szerepe van, vagyis összehangolja a 
helyi intézmények kezdeményezésit az orszá-
gos célokkal. A Kertvárosban a megelőzésre 
és az egészségfejlesztésre helyezik a hangsúlyt, 
amely nemcsak a fiatalok kábítószer-fogyasz-
tására lehet hatással, hanem más, egészséget 
veszélyeztető magatartásformák kockázata is 
csökkenthető. Éppen ezért a KEF rendszere-
sen képviselteti magát a már hagyománynak 
számító tavaszi Egészségnapon a Szakrende-
lőben, illetve az őszi Kertvárosi Vigasságokon 
az Erzsébetligetben is, ahol tájékoztató kiadvá-

nyokkal és tanácsadó szakemberek segítségével 
igyekeznek megszólítani a gyerekeket és a fel-
nőtteket egyaránt.

Hasonló célt szolgált az a két előadássorozat, 
amelyeket tavaly a Napraforgó Központtal kö-
zösen indított a KEF. Ezek keretében Minden-
napi függőségeink címmel a drogok, a játékok 
és egyéb szenvedélybetegségek árnyoldalairól, 
valamint a gyógyulás lehetőségeiről hallhattak 
hasznos információkat az érdeklődők, a jelen-
leg is zajló, Mindennapi kapcsolataink elneve-
zésű előadássorozat pedig a családi kapcsolatok 
rendszerét, a társfüggőséget, a válást, a bántal-
mazást, illetve az ezekkel kapcsolatos magatar-

tás- és evészavarokat járja 
körül többnyire pszicholó-
gusok segítségével.  

Az Erzsébetligeti Színház-
ban ugyanakkor azért tar-
tottak szakmai napot, hogy 
a megelőzés érdekében ki-
bővítsék az együttműködést 
a kertvárosi iskolákban dolgozó 
gyermekvédelmi felelősökkel, 
osztályfőnökökkel, szabadidő-szer-
vezőkkel, védőnőkkel, iskolapszichológu-
sokkal és iskolaorvosokkal, valamint a szülői 

szervezetek vezetőivel.
Az elmúlt évi munka a Ne 

tedd, Ne tűrd! című, a Bu-
dapesti Rendőr Főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztálya 
által készített kiadvány ke-
rületi aktualizálásával zárult, 
amelyhez Szász József alpol-
gármester írt előszót. Ezt 
követte idén tavasszal egy 
bűnmegelőzési kompeten-
ciafejlesztő képzés, amelyen 
18 helyi pedagógus, illetve 
a Napraforgó két család-
gondozója vett részt, akiket 
tapasztalati tanuláson alapu-

Bemutatkozik a 
XVI. kerületi KEF
»A Képviselő-testület 2014-ben fogadta el a Helyi Drogellenes 

Stratégiát. A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) az 
ebben megfogalmazott célok mentén, az évente összeállított cse-
lekvési terv alapján valósítja meg programjait egyrészt önkor-
mányzati finanszírozással. Emellett tizenegy éves fennállása óta 
minden évben sikeresen pályázott a működési feltételeit segítő 
támogatásra, amelynek keretében tavaly 500 ezer forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától, a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai 
Intézet közreműködésével. Összefoglalónkban a KEF fiata-
lok védelmében folytatott tevékenységéről írunk bővebben. 
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Szatmáry Kristóf köszöntőjében hangsúlyozta: a magyar csapat jelenleg 
18. a világranglistán, és remélhetőleg a futball Európa-bajnokságon is 
jól fog szerepelni, amely hatással lesz a kerületi utánpótlás-nevelésre.

A hússzoros válogatott, kétszeres magyar bajnok Rab Tibor – aki két 
világbajnokságon is szerepelt – elmondta: az MLSZ 2011-ben indította 
el a műfüves pályaépítési programot annak érdekében, hogy növeljék az 
utánpótláskorú focisták számát. Az egykori labdarúgó ugyanakkor fel-
hívta a jelenlévő diákok figyelmét arra, hogy ők és a mostani válogatott 
keret tagjai is hasonló, bár sokkal rosszabb minőségű grundpályákon 
kezdték a pályafutásukat. 

Kovács Péter megköszönte az MLSZ-
nek azt, hogy országszerte – így már 
a Kertváros legtöbb iskolájában is – 
számtalan műfüves pályán rúghatják a 
bőrt a jövő tehetségei. Emellett remé-
nyét fejezte ki aziránt, hogy az Eb után 
a világbajnokság résztvevői között is 
ott lehet a magyar válogatott. 

Az új műfüves pályát tavaly október 
óta használhatják az aranyosok, az át-
adóra és a centisekkel vívott visszavá-
góra azonban az eddigi időjárási kö-

rülmények miatt csak most kerülhetett sor. A korábbi 
mérkőzésen – amely a Centenáriumi Általános Iskola 
hasonlóan ünnepélyes körülmények között átadott lé-
tesítményén zajlott – egyébként a mostani házigazdák 
diadalmaskodtak, ezért érthető volt az izgalom mind-
két együttes részéről. A hazai pálya előnye és a lelkes 
szurkolótábor biztatása azonban most is az Aranynak 
kedvezett, és a Kovács Péterrel, illetve Szatmáry Kris-
tóffal kiegészült gárda 8:2-re győzött a Szász József által 
erősített centisek ellen. A meccset dr. Csomor Ervin 
alpolgármester, valamint Antalóczy Csaba és Horváth 
János önkormányzati képviselő is végigizgulta. 

» Sz. R. Zs.

  ❘   5aktuális

»A kerület kilencedik műfüves 
pályájának avatóünnepségét 
tartották május 6-án az Arany 

János Általános Iskolában. Ez a he-
tedik olyan kertvárosi oktatási intéz-
mény, amely gazdagodott egy ilyen 
létesítménnyel. A nemzetiszínű sza-
lagot Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő, Kovács Péter polgár-
mester, Szász József alpolgármester, 
Jávor Annamária iskolaigazgató, va-
lamint a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség (MLSZ) képviselője, Rab Tibor 
korábbi ferencvárosi focista vágta 
át. Az első pályára lépő pedig Földesi 
Lili volt, aki táncprodukciójával szó-
rakoztatta a közönséget.

Ebösszeírás
Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló törvény elrendeli, 
hogy a települési önkormányzat 
ebrendészeti feladatainak ellátása 
érdekében, illetve a veszettség el-
leni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira való tekintettel három-
évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végezzen. Ezért ismé-
telten felhívjuk a kutyatartók és 
-tulajdonosok figyelmét arra, 
hogy a Kertvárosban élő négy-
lábúakkal kapcsolatban az Xvi. 
Kerületi önkormányzat ápri-

lis 15-e és június 15-e között 
ebösszeírást tart. Természetesen 
annak is kell adatlapot kitölteni 
és leadni, aki ezt 2013-ban már 
megtette. Az ehhez szükséges 
nyomtatvány átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Ügy-
félszolgálati Irodáján, a kerületi 
állatorvosi rendelőkben, illetve 
letölthető a hivatal honlapjáról 
(www.budapest16.hu) is.

Lényeges, hogy minden egyes 
kutyáról külön adatlapot kell ki-
tölteni, amit a megadott határ-

időig kell eljuttatni a Polgármes-
teri Hivatalba levélben ragszámos 
küldeményként a 1631 Budapest, 
Pf.: 1. címre. A nyomtatvány 

személyesen is leadható az Igaz-
gatási és Ügyfélszolgálati Irodán 
(Havashalom u. 43. fsz. 8.), to-
vábbá május 1-jétől online is ki-
tölthető a hivatali honlapon.

Amennyiben az ebtulajdonos 
vagy ebtartó a kötelezően elő-
írt adatszolgáltatást nem, vagy 
nem a jogszabályban előírtak-
nak megfelelően teljesíti, illetve 
megtagadja, abban az esetben a 
rendelet értelmében 30 000 fo-
rinttól 90 000 forintig terjedő 
állatvédelmi bírsággal sújtható.

Aranyos műfű
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A négy forduló az évszakok (tavasz, 
nyár, ősz, tél) tematikáját követi, 
a képeket a XVI. kerületben kell 
elkészíteni és a pályázóknak ismer-
tetniük kell, hogy pontosan mit 
ábrázolnak azok. Egy-egy jelentke-
ző minden évszakban indulhat és 
több díjat is nyerhet. 
A Bizottság minden fordulóban 
10 fotót választ ki, amelyek felke-
rülnek a Környezetvédelmi Iroda 
Facebook oldalára, és a legtöbb 
like-ot kapott kép készítője 20 000 
forintos  díjazásban részesül. 

Az első nyertes Harangozó Adina lett 
menyétes képével, amely a Sashalmi kiserdőnél készült.

Mivel tavaly összesen 225 kerttulajdonosnak jutott az ingyenes eszközök-
ből, de jóval többen igényeltek volna, ezért a Környezetvédelmi és Köz-
biztonsági Bizottság javaslatára idén eddig ötmillió forintot költöttek erre 
a célra, amelyből 352 darab műanyagládára és dróthálóra futotta. A je-
lentkezők azonban most is többen voltak, ezért a költségvetés I-es számú 
módosításakor pluszforrást szavazott meg a Képviselő-testület erre a célra.

A műanyag ládák egyébként öt év után kerülnek a használók tulajdonába, 
akiket szúrópróba-szerűen ellenőriznek is. Újakat igényelni háromévente 
lehet. A szakszerű komposztálásról pedig május 9-én tartottak tájékoztatót 
az Önkormányzat házasságkötő termében. 

Komposztál a kerület

"Objektív" szemmel
»A XVI. kerület  természeti szépségekben rendkívül gaz-

dag, bár ez nem  mindenki számára ismert, ezért a Kör-
nyezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság fotópályázatot 
írt ki ezek bemutatására. Emellett a kezdeményezés célja 
volt az is, hogy a lakosok minél több időt töltsenek a ter-
mészetben. 

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN 
TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezése 
Munkavégzés időtartama: 05. 20. – 06. 15.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan 
megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jel-
zett időintervallum betartására. A leggondosabb munkavégzés közben 
is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A per-
metezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz, és az első autó-
mosáskor – pluszköltséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel 
lemosható. 

TOVÁBBI INFORMÁCIóK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Runner 2F 0,05 %

14 0 Nem
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  

Vektafid A 1 1 %
Decis Mega 0,03 %
Tazer 250 SC  0,1 %

Wuxál 
általános lombtrágya

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

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 
dr. Nemesszeghy György elnök, 06-30/897-7764

---------------------------------------------------------------------------------
június 7., kedd 
18.00-19.00 óra 

Bényei erika Minden tünet gyógyulás címmel 
a gyógynövény- terápiáról tart előadást. 

Ismertető egy 22 gyógynövényből előállított készítményről.
19.00-20.00 óra

Dr. Nemesszeghy György beszélget a holisztikus gyógynövény-
terápiáról és a növényi permetlevek kertészkedési használatáról.

Helyszín: Táncsics u. 10. sz. alatti civil ház termében.

ajá
nl

ó

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

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

nl
ó

június 23-26.  
egzotikus túra észak-erdélyben (máramaros). 

Szállás Koltón és Magyarlónán falusi turizmusban és a Borsán 
panzióban. Tisztelgés Kocsordon a székely hadosztály előtt, 
majd Erdőd, Nagybánya, Koltó, Szaplonca, Desze, Mára és 
Iza völgye, mint élő múzeum, Horthy-csúcs alatt a Radnai 

havasok, hazatérés Kalotaszegen át a Vigyázó havasok mentén.
Úti- és félpanziós szállásköltség: 41 000 forint/fő

Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es 
vagy a 0630/582-7600-ás telefonszámon. 

Indulás Mátyásföldről (Pilóta u 1.) 5.50-6.00 óra között 

A molari következő ellenőrzése 
június 6-án 11.00 órAKor lesz 

a Csökkentett üzemű (morgató) próba jelzéssel. 

»Szász József alpolgármester és a Környezetvédelmi  
Iroda munkatársai május 6-án osztották ki a kom-

posztáló edényeket, illetve a hozzájuk tartozó dróthálót 
azoknak, akik idejében jelentkeztek.
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján 2016. január 1-jétől a 
zöldhulladékot a képződés helyén, a zöldhulladék elkülönített gyűjté-
sének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve ha a zöldhulladékot házi vagy 
közösségi komposztálás útján hasznosítják.

Az új, biológiailag lebomló 100 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákot a 
XVI. kerületiek a Csömöri út. 2-4. szám alatt működő hulladékudvar-
ban tudják megvásárolni 320 forint/db áron. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel azonban javasoljuk a telefonon történő előzetes érdeklődést 
a rendelkezésre álló mennyiségről. Júniustól pedig már a nagyobb élel-
miszer-áruházakban is meg lehet majd vásárolni a zsákokat.

A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, illetve fűnyíráskor 
is lényeges, hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra és a zöld-
hulladék-gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtött fa- és bokornyese-
dék, nyírt fű, illetve gyom ugyanis ahelyett, hogy elégetnék vagy 
lerakóra kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes 
körforgásba.

Emiatt is fontos, hogy odafigyeljünk, mi kerül a zöldhulladék-gyűj-
tő zsákba. semmiképpen se tegyünk bele fenyő- és tujaféléket, 
vagy diófalevelet és -gallyakat, mivel az előbbiek magas gyanta-, 
az utóbbiak magas olaj- és mérgezőanyag tartalmuk miatt nehezí-
tik a komposztálás folyamatát. Továbbá ügyeljünk arra is, hogy a 
zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön! 

A Fővárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt. felhívása

A kerti zöldhullAdék begyűjtésének időtArtAmA: 
március 21-től december 2-ig. 

Az elszállítás menetrendjéről a mellékelt térképen lehet tájékozódni.

További információkkal az alábbi elérhetőségeken 
állnak az érdeklődők rendelkezésére: 

0640-353-353 • fkfzrt@fkf.hu • www.fkf.hu
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Kovács Péter elmondta: Tóth Ilona Állás utcai szülőházát elbontják, és újra 
felépítik annak pontos mását. Az épületet Emődi Kiss Tamás tervezte, a ki-
vitelező Épkar Zrt.-t pedig Budai Márton képviselte, akinek a polgármester 
ünnepélyes körülmények között adta át a Dorogi Ferenc által készített téglát, 
amit beépítenek a falba alapkőként. A kerület vezetője, mint mindig, most 
is három dolgot kért a kivitelezőtől: határidőre, első osztályú minőségben és 
pótmunka nélkül hajtsa végre a beruházást. 

Az Önkormányzat egyébként 50 millió forintot nyert a „Tóth Ilonka szü-
lőházának emlékhellyé alakítása” című pályázattal a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól az összesen 200 millió 
forintos beruházás megvalósításához. A létesítményt október 23-án, az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján adják át.

» Sz. R. Zs.

Kerületi büszkeségpont
»Elkezdődött a Tóth Ilona Emlékház és Történelmi Emlékköz-

pont építése, amit Kovács Péter polgármester jelentett be a 
május 9-én megtartott sajtótájékoztatón. Mivel a kerületieknek 
fontos a hagyományok és hőseink emlékének ápolása, ezért az 
eseményen Szász József alpolgármester, Abonyi János, Antalóczy 
Csaba, Szatmáry László és Vajda Zoltán önkormányzati képvi-
selőn kívül megjelent több árpádföldi polgár, valamint Máriási 
György, a Kossuth Nemzetőrség tagja és Petrovics Sándor, a Tóth 
Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke is.
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Az eseményen – amelyen részt vett Antalóczy 
Csaba, Ács Anikó, Horváth János, Kovács 
Raymund és dr. Környeiné Rátz Katalin ön-
kormányzati képviselő is – R. Törley Mári-
ának, a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
elnökének, illetve Zólyomi Árpádnak, a Zene-
iskola igazgatójának bevezetője után a Harmó-
nia Csellóegyüttes az alkalomhoz illő muzsikát 
játszott. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
köszöntőjében kiemelte, hogy az olyan fiatal 
településeknek, mint a XVI. kerület, többnyi-
re csak fiatal hősei lehetnek. Ilyen volt Tóth 
Ilona is, akinek mártíromsága máig ható példa 
mindannyiunk számára. 

H. Zs.: - Néhány évvel ezelőtt már írtak egy 
könyvet Tóth Ilonáról Kiss Rékával. Feltehetően 
most újabb olyan dokumentumokkal találkozott, 
amelyek arra indították, hogy ismét szóljon az 
olvasókhoz. 

M. Kiss: - Két dolog indokolta, hogy foly-
tassuk a Tóth Ilona-kutatást. Egyrészt egy hi-
hetetlenül bonyolult és hazugságokkal átszőtt 
történetről volt szó, amit nagyon nehéz volt 
kibogozni. Amikor ugyanis megírtuk az első 
könyvet, akkor csak arra törekedtünk Rékával, 
hogy a meglévő iratanyag alapján megpróbál-
juk felvázolni a Tóth Ilona-történetet. Egy ilyen 
eljárás áll a vizsgálati szakaszból, annak megvan 
az iratanyaga. Utána átmegy az ügyészségre és 
utána jön a tárgyalás. Ha az egészet egy drá-
maként kezeljük, akkor a helynek, az időnek, a 
cselekménynek és a személynek valahogy egy-
ségben kell lennie. Ebben a kusza történetben 
kellett rendet teremteni. Mindezt 500 oldal-
ban tudtuk csak megírni. Az első kötetben – 
amelynek címe A csalogány elszállt – próbál-
tuk az eljárást ismertetni és arról beszélni, hogy 
milyen belső problémák voltak, és megoldani, 
hogy mi történhetett. Összefoglaltuk, hogy 
akkor az, ott és úgy, amivel Ilonát vádolták, 
nem történhetett meg. Azt viszont hozzá kell 
tennem, hogy nem úgy álltunk a történethez, 
hogy nekünk azt kell bebizonyítanunk, hogy 
nem igaz, hanem azt, hogy mi történt. Ugyanis 
a forradalom az egy különleges helyzet: ott két 
fél áll egymással szemben, és lőni is szoktak. A 
Tóth Ilona-történet lényege november 4-e után 
történik, amikor – szerintem – háború volt 
Magyarországon, ha október 23-a és november 

4-e között forradalom és szabadságharc zajlott. 
Bennünket a Szovjetunió megtámadott had-
üzenet nélkül egy illegitim kormánnyal a háta 
mögött. Ebben az időszakban próbált harcolni 
a forradalom maradék ereje a betörő ellenség-
gel és a szövetséges magyar alakulatokkal szem-
ben, majd kialakultak különböző gócok. Ilyen 
volt a Felvonulási tér sarkán, a Tompa utcában, 
a Corvin közben, a Péterfy Sándor utcai kór-
házban és a Domonkos utcában is. Utóbbiban 
azonban nem harci tevékenységre késztették az 
embereket, hanem békés eszközökkel próbál-
ták a forradalom vívmányát megvédeni. Miu-
tán a kádári elhárítás már működött, be akar-
tak építeni oda egy embert, aki leleplezi őket. 
A történet végét pedig már ismerjük. A kérdés 
az volt számomra, hogy ha a forradalmat meg-
támadják, akkor a forradalomnak van-e önvé-
delmi joga? Tehát, ha egy besúgót akarnak egy 
csoportba beépíteni, akkor joga van-e a forra-
dalomnak védekezni és ezt az embert kiiktat-
ni? Az is egy lehetséges verzió volt, hogy ezt az 
embert megölték. Tehát mi ezt nem zártuk ki, 
de miután megnéztük az iratanyagot, és láttuk 
a belső ellentmondásokat, utána született meg 
a válasz, hogy amivel vádolták Tóth Ilonát, az 
úgy nem történhetett meg. Hogy mi történt, és 
ki mit csinált még a kórházban, erre az a könyv 
nem adhatott választ, tehát számtalan nyitott 
kérdés maradt.

H. Zs.: - Vagyis az önvédelemnek a lehetőségét, 
illetve lehetetlenségét alapvetően a megváltozott 
helyzet, azaz a háború akadályozta.

M. Kiss: - Így van. Ezután egy diákom talált 
egy anyagot 1966-ból. Ebből megtudtuk, hogy 
a tízéves évfordulóra készülve begyűjtöttek 
egy vidéki lakost, akit Pap Istvánnak hívtak, 
és megvádolták azzal, hogy „1956 november 
valahanyadikán meglőttek egy embert, akiről 
nem tudták, hogy meghalt-e valahol”. Vagyis 
elindult ugyanaz a történet, mint a Tóth Ilo-
na-ügyben, és amit az iratanyag alapján nem 
lehetett megérteni a Tóth Ilona-perből, azt a 
Pap István-perből meg lehetett. 

H. Zs.: - Tehát a könyv azért is kapta a Csalo-
gányvadászok címet, mert a végrehajtók szemszö-
géből is kezdtétek vizsgálni az újabb dokumen-
tumokat?

M. Kiss: - Igen, és Pap István perének vé-
gére Tóth Ilona is előkerült, és közel 10 éve 

kivégzett áldozatként, ő lett ennek a pernek is 
a vádlottja. A „konszolidált” Kádár-rendszer-
ben a hulla szokás szerint eltűnt. Tehát nem 
tudták megállapítani, hogy kit lőttek le, és azt 
sem, hogy meghalt-e vagy sem, sőt, azt sem, 
hogy mikor történt. De az ítéletet, a 15 évet 
kimondták. Csakhogy az volt az érdekes, hogy 
hogyan „vitték el” ezt a fiatalembert a Do-
monkos utcáig. Úgy, hogy volt egy zárkaügy-
nök mellette. A zárkaügynök együttdolgozott 
a kihallgatóval, tehát a kihallgató megadta 
neki az instrukciót, hogy mire kell rábeszélni 
Papot. Azt mondta neki a zárkaügynök, hogy 
ha egyedül marad, biztosan felakasztják, de ha 
minél több embert vesz be a perbe, akkor egy 
nagy ügy lesz belőle. A vége az lett, hogy min-
den vallomást úgy építettek fel, hogy Ilonára 
koncentrálódjon. A per végére a következőt 
állapították meg: Tóth Ilona és társai kom-
munistákat és ávósokat vittek be a Domonkos 
utcába (mai Cházár András utca) november 
16-a körül, amikor a szovjet harckocsik már 
csörögnek a Thököly úton és az Ajtósi Dürer 
soron. Naponta 5-6 embert gyilkoltak meg, 
működtettek egy krematóriumot, akiket pedig 
nem tudtak elégetni, azokat teherautókra pa-
kolták és lerakták a város különböző helyein. 
Akiket pedig még így sem tudtak elhelyezni, 
elvitték a soroksári Duna-ághoz, és ott dobták 
bele őket a folyóba. Vagyis a Pap István-per-
ben is rávették a kihallgatottakat, hogy mindig 
csak egy kicsit módosítsanak a vallomásukon, 
ami végül az eredetitől teljesen eltérő lett, és 
ebből lehetett visszakövetkeztetni arra, hogy a 
Tóth Ilona-perben a vallomások hogy szület-
tek meg. 

Dr. M. Kiss Sándor szerint a mártír medika 
nem volt sem Zoja, sem Jeanne d’Arc, hanem 
egy volt közülünk. Egy hihetetlenül tehetséges 
egyetemista lány, aki azt csinálta, amit neki 
kellett, tehát nem lövöldözött, hanem gyó-
gyított. A minden magyar családot lelkileg 
terrorizáló Kádár-rendszernek azonban kellett 
a bűnbak kegyetlen gyilkos képe, amit a rend-
szerváltásig fenn is tartottak azért, hogy rajta 
keresztül is megalázzanak mindenkit, akinek 
köze volt 1956-hoz. Aki részletesebben szeret-
ne megismerkedni a témával, olvassa el a Csa-
logányvadászok című kötetet! Érdemes.

» Sz. R. Zs.

Csalogányvadászok
»A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület elhatározta, hogy az 

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmá-
ból többször tart megemlékezést, ápolva ezzel a kerületi hősök 
emlékét is. Ezek közül az első volt az a könyvbemutató, amit áp-
rilis 28-án tartottak a Rácz Aladár Zeneiskolában. A telt ház előtt 
lezajlott eseményen dr. M. Kiss Sándor történész beszélt a Csa-
logányvadászok című, közelmúltban megjelent kötetéről, amely 
Tóth Ilonának, a Kertváros posztumusz díszpolgárának koncepci-
ós peréről ránt le egy újabb leplet. A Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet főigazgató-helyetteseként is tevékenykedő profesz-
szorral dr. Hantó Zsuzsa történész, szociológus beszélgetett. 
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Dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából Detre Gyula Bélát, aki Budapesten született. Mint jó tanuló 
zuglói diáknak természetes volt, hogy a főváros egyik legjobb oktatási 
intézményében, a Szent István Gimnáziumban folytassa tanulmányait. 
A műszaki dolgok érdekelték, ezért 1945-ben jelentkezett a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára. Egyetlen munkahelye volt, az 
Út-, Vasút- és Hídépítő Vállalat (UVATERV), ott dolgozott a nyugdí-
jazásáig. A cég fénykorában közel ezer főt foglalkoztatott, és külföldi 

helyszíneken is vállalták nagyberuházások kivitelezését. Így Gyula bá-
csinak az európai országokon kívül Ázsiában és Afrikában is jutottak je-
lentős mérnöki feladatok. Szívesen emlékszik erre az időszakra, de talán 
mégis arra a legbüszkébb, hogy részt vett az Erzsébet-híd tervezésében 
is. A Felvidékről származó feleségével 1960-ban kötött házasságot, aki 
már 1949 óta lakott Mátyásföldön. Frigyükből két lányuk született, és 
három unokájuk van. 

Gyula bácsi békésen éli a szépkorúak mindennapjait. Szívesen gondol 
vissza mérnöki pályája alatt felhalmozódott élményeire, amelyeknek 
tárgyi emlékei megtalálhatók a lakás különböző pontjain. A hosszú élet 
titkát feleségével közösen próbálták megfogalmazni, és arra a következ-
tetésre jutottak, hogy a folyamatos cselekvés, illetve a munka bizonyo-
san meghosszabbítja az életet. Az embernek nem szabad elhagynia ma-
gát, és mindig kell találni valamilyen hasznos elfoglaltságot. Isten éltesse 
még nagyon sokáig mindkettőjüket!

10  ❘  éVforduló

Kovács Péter polgármester köszöntöt-
te 90. születésnapja alkalmából Kiss 
Gyulánét, aki a Heves megyei Fel-
debrőn született. Felmenői gazdál-
kodással foglalkoztak, így ő is korán 
megismerkedett a földműveléssel. 24 
évesen ment férjhez, házasságukból 
egy lányuk született. Mivel párját a 
hatvani járásba helyezték, hat évig 
ott éltek, majd 1956-ban visszatértek 
Feldebrőre, ahol a művelődési ház és 
a könyvtár gondnoki feladatait bízták 
Erzsi nénire. 29 együtt töltött boldog 
év után azonban elvesztette férjét. Az 
ünnepelt ezt követően még három 
évet töltött a szülői házban, majd első 
unokája születése után a fővárosba költözött, a kisfiút pedig hamarosan 
egy kislány is követte. 

Erzsi néni – aki 1994 óta él a Kertvárosban – a korához képest mozgé-
kony, tevékeny életet él, és büszkén mutatta az erkélyen zöldellő, saját 
termesztésű fűszerkertjét. A hosszú élet titkát a munkában, a becsületes 
életvitelben és a szerető családi környezetben látja. Élete során sok meg-
próbáltatáson ment keresztül, de kitartásával, optimista életszemléleté-
vel mindig úrrá lett a bajokon. Unokái szeretettel és elismeréssel néznek 
fel rá, ezt pedig egy, a győzteseknek járó, nemzetiszínű szalagon függő 
aranyéremmel is elismerték, amelyen a 90-es szám látható. Isten éltesse 
Erzsike nénit még nagyon sokáig! 

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 
Tálas Antalnét, aki a mai határainkon túl, a Románia területén 
fekvő Pankotán, Csiky Gergely szülőfalujában látta meg a napvilágot. 
14 éves koráig élt ott, amikor édesapja 
Kárpátalján, Huszton kapott állást, ezért 
a család oda költözött. Alig rendezked-
tek azonban be, az előrenyomuló Vörös 
Hadsereg elől a nem őslakosoknak me-
nekülniük kellett. Egy ideig rokonoknál 
húzták meg magukat Budapesten, de a 
családnak az édesapa újabb áthelyezése 
miatt Vasmegyeren kellett otthont keres-
nie. Néhány évvel később a családfő által 
vezetett üzemet államosították, így Nyír-
egyházára kellett áttelepülniük, ahol már 
saját házban lakhattak. Ez azonban még 
mindig nem a végállomást jelentette. 

Az ünnepelt és nővére egyszerre ment férjhez 1948-ban. Nelli néni 
választottjával hamarosan Budapestre költözött, oda, ahol ma is lakik. 
Két lányuk már a XVI. kerületben született, akik négy unokával, azok 
pedig hét dédunokával ajándékozták meg őket.  

Nelli néni férjét sajnos, már 22 évvel ezelőtt elvesztette, mégsem ma-
gányos, mert két lánya közül valamelyik minden nap meglátogatja. Erre 
azonban inkább csak lelkileg van szüksége, hiszen, ha kicsit lassan is, de 
kertészkedik, buszra száll, és egyedül megy bevásárolni, főz és takarít 
is. Aktivitására jellemző, hogy tavaly a születésnapjára nem mást, mint 
fűnyírót kért ajándékba. A hosszú élet titkát is abban látja, hogy nem 
szabad abbahagyni az aktív életet. A tévét és az újságokat nem nagyon 
szereti, mert unja azt a sok rossz hírt, ami a mai világot jellemzi. Ezért 
inkább mindig keres magának valami egyéb tennivalót. Szerettei gon-
doskodásától övezve éltesse őt az Isten még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester és Ács Anikó, a körzet önkormányzati kép-
viselője köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Sándor Imrénét, 
aki Budapesten született. A fővárosban járt iskolába, felnőtt életét pedig 
Angyalföldön kezdte. Erzsike néni 1945-ben ment férjhez, házasságuk-
ból két gyermekük született. Mucika – ahogy a családja szólítja – csak 
egyetlen cég alkalmazottja volt. A Budapesti Cipő Nagykereskedelmi 
Vállalat, későbbi nevén a Corso dolgozójaként járult hozzá a család 
megélhetésének biztosításához. Onnan ment nyugdíjba vezető beosz-
tásból, és mivel ott is szinte édesanyja volt mindenkinek, kollégái közül 
többel azóta is tartja a kapcsolatot. 

Férjét 55 év boldog házasság után vesztette el, majd egy ideig egyedül 
élt az addig közös rákospalotai lakásukban. Az idő múlásával azonban 
látása és hallása erősen megromlott, ezért elfogadta lánya javaslatát, és a 
közelükbe költözött Mátyásföldre. Ennek már 10 éve. 

Erzsike néni úgy gondolja, hogy a hosszú élet titka a szerető családi 
környezetben van, amit az ő esetében négy unoka és a napokban érke-
zővel együtt három dédunoka alkot. Az ünnepeltet Isten éltesse még 
nagyon sokáig!
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– Lassan három éve tartotok előadásokat. Csak 
iskolákban lehet veletek találkozni?

– Mindenhova megpróbálunk eljutni, ahova 
hívnak bennünket. Tavaly nyáron például Mo-
sonmagyaróváron dolgoztunk egy, a Csodák 
Palotájához hasonló intézményben, ahol min-
den nap két-három előadást tartottunk. Taní-
tási időben mindig a lehetőségeinkhez mérten 
látogatjuk meg az iskolákat, így egy évben akár 
15-20 bemutatót is tartunk. A kerületben ta-
valy a Móra Ferenc Általános Iskolában kísér-
leteztünk. Az eddigi legkiemelkedőbb helyszín 
azonban Zenta volt, ahol a Kárpát-medencei 
Kémiatáborban és Konferencián tarthattunk 
előadást olyan tanulók előtt, akik legalább any-
nyira érdeklődnek a kémia iránt, mint mi, ezért 
nagyobb kihívást is jelentett.

– Hogyan fogadnak a diákok benneteket?
– Úgy válogatjuk össze a kísérleteket, hogy 

azok kapcsolódjanak a tananyaghoz, de egyben 
látványosak is legyenek. Mindig örömmel fo-
gadnak minket, mert a kémia csak a tanköny-
vekben száraz, de a kísérletek alatt látni is lehet, 
mit jelent az az elmélet, amit az órán megtanul-
tak. Így a fiatalok számára könnyebben befo-
gadható lesz. Annál is inkább, hiszen van, hogy 
az anyagok színváltozását mutatjuk be vagy két 
méter magas propánbután lángcsóvát gyújtunk 
meg a kezünkben minden sérülés nélkül. Ter-
mészetesen minden előadás előtt egyeztetünk 
az iskolával, hogy pontosan milyen kísérleteket 
szeretnének látni, és mi mindent biztosítunk 
hozzá.

– Az előadásaitok pedig már az interneten is el-
érhetők.

– Mivel a tudásunk átadása a fő cél, és nem 
tudunk mindenhova eljutni, elkezdtünk vide-
ókat készíteni. Itt azokat a kémiai kísérleteket 
mutatjuk be, amelyek szorosan kapcsolódnak 
a tananyaghoz, viszont biztonságosak, olykor 
praktikusak és otthon is elvégezhetők. Így a 
kémiatanár a mi videóink segítségével be tudja 
mutatni a diákoknak a tanultakat, ha nincs le-
hetősége elvégezni azt a gyakorlatban.

– Mit jelent a Templeton tehetségének lenni?
– A Magyar Templeton egy olyan tehetséggon-

dozó program, ahol magyar ajkú fiatalok egyéni 
kognitív fejlesztése folyik nemzetközi szinten. A 
pályázatra több mint húszezer 10 és 30 év kö-
zötti hazai induló jelent-
kezett, akik közül 315-en 
kerültünk be a programba. 
Három fordulóban kellett 
bizonyítanunk: először 
egy IQ, egy logikai és egy 
nyelvi ismereteket mérő 
tesztet kellett kitöltenünk, 
majd 2500-an jutottunk 
tovább. A második körben 
az egyéni motivációnkat és 
a kreativitásunkat mérték 
fel, végül pedig egy szemé-
lyes interjún értékelt ben-
nünket egy pszichológus. 
Az utolsó forduló után 
a Magyar Tudományos 

Kémiai lángelme
»Balogh Ádám, a Szerb 

Antal Gimnázium ta-
nulója már több ízben 
bebizonyította, hogy ér-
demes a XVI. kerület Ifjú 
Tehetsége címre, amit 
2014-ben nyert el. Barát-
jával, Stewart Péterrel 
országszerte tartanak ké-
miai előadásokat, április 
22-én pedig ellátogattak 
az Arany János Általános 
Iskolába. Mindezek mel-
lett a még csak 17 éves 
tudós bekerült a Magyar 
Templeton tehetséggon-
dozó programjába is.

Akadémián tartottak számunkra egy díjátadót. 
A nyerteseknek pedig a következő időszakban 
támogatják az egyéni tudományos fejlődését 
különböző tanulmányutakkal, programokkal, 
személyi értékelésekkel, valamint találkozha-
tunk tudósokkal és kutatókkal is. Közben pedig 
egy olyan közösség része vagyunk, ahol együtt 
tudunk gondolkozni és tanulni. 

– Mi a terved a sok megszerzett tudással?
– A Templeton programban szeretnék minél 

több helyen, minél több ismeretet összegyűjte-
ni, és részt venni a tudományos életben. Nem-
sokára itt az érettségi, amely után a Budapesti 
Műszaki Egyetemen vagy egy angol felsőokta-
tási intézményben szeretnék továbbtanulni. A 
cél pedig a vegyészmérnöki doktori cím meg-
szerzése.

– A tehetséged egyébként a katasztrófavédelmi 
versenyen is kamatoztattad.

– Idén nagyon jó eredményt sikerült elérnünk 
a Hajógyári szigeten tartott, budapesti fordu-
lón, ez pedig főként annak köszönthető, hogy 
egy nagyon lelkiismeretes, motivált gárda jött 
össze. A kerületi forduló után a fővárosi verse-
nyen négyfős csapatok indulhattak, ahol 6+1 
állomáson adtunk számot tudásunkról. Első-
segélyt kellett nyújtanunk egy megrendezett 
baleset áldozatainak, veszélyes anyagokat kellett 
szakszerűen beazonosítanunk, emellett pedig a 
tűzvédelemi ismereteinket is tesztelték. A ver-
seny vége nagyon szorosan alakult, összesen 10 
pontot vesztettünk, így pedig sajnos, másfél 
ponttal lemaradtunk az első helyről és az orszá-
gos döntőről is. Ennek ellenére nagyon büszke 
vagyok a csapatunkra, illetve a harmadik helye-
zésünkre, és természetesen jövőre is meg fogjuk 
próbálni! De azért az országos döntőről sem 
maradtam le, hiszen ha nem is versenyzőként, 
de egy megrendezett baleset sérültjeként részt 
vehettem rajta.

» VAN

május 28. 15.00 óra.
15.00 Kakasfalvi mese - Körhinta színtársulat előadása

16.00 Tábori hangulat - íjászat, játék, lepénysütés, kézműves foglalkozások
 A részvétel ingyenes. 

Szervező: Kézművelők és Hagyományőrzők Egyesülete.
Várjuk szeretettel az érdeklődőket.
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Ami kimaradt Rákosszentmihály 
történetéből 3.
Előző számunkban megjelent írásomat azzal fe-
jeztem be, hogy Rákosszentmihály önállóságának 
létrejöttekor a szentmihályi telepek egyesüléséről 
már jellegüknél fogva sem beszélhetünk. Ezek után 
természetszerűen fel kell tennünk a kérdést: minek 
eredményeként jött létre 1902. december elsején az 
önálló Rákosszentmihály? Egyértelmű a válasz: a Ma-

gyarországon elindult jelentős kapitalista fejlődésnek, 
Pest–Buda 1873-as egyesülésének, tehát a főváros ki-
alakulásának és az ezzel szorosan összefüggő területi 
elhelyezkedésnek. Ebből adódik a következő kérdés: 
milyen társadalmi egyesülés szervezte meg és har-
colta ki az önálló Rákosszentmihályt? A válasz egyér-
telmű: a Puszta-Szent-Mihályi földbirtokosok egylete. 

Azt, hogy az egyesület mikor alakult meg, sajnos, jelenleg nem ismerjük. 
A jelenleg ismert első és jóváhagyott alapszabály-tervezetük 1883. már-
cius 18-án kelt. Ezen az eredeti 1882-es keltezést javították át az ismer-
tetettre, valamint Scmiedlechner György elnök nevét Müller Károlyra. 
Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a gyakorlatban a földbirtokos egylet 
helyett a közbirtokosság szót használták több írásban is. Az egylet egyes 
iratok szerint viszont már több évvel előbb 
létrejöhetett, mert egy 1878-as okiratban 
olvashatjuk a következőket: „Zoltl Rozália 
az 1878. évi szeptember 26-án kelt átruházá-
si okirattal a puszta szt. mihályi 206. számú 
tlkjkvben felvett ingatlanából 1800 öl területet 
engedett át a közbirtokosság által építendő ele-
mi iskola czéljára..., s arra a közbirtokosság tu-
lajdonjoga 1878. év szeptember 30. elsőbbséggel 
B.1. tétel alatt bejegyeztetett. A közbirtokosság 
az általa felépített iskolát a Nagyméltóságú val-
lás és közoktatási Minisztériumnak állami ele-
mi iskolául felajánlván, a Nagyméltóságú Mi-
nisztérium azt elfogadta s ennek következtében 
az örök használati jog a magyar állam részére 
B. 4. tétel alatt bekebeleztetett.” Ezek szerint 
az egyesület 1878-ban már működött.

Ezek után néhány szót a két elnökről. A 
feljegyzésekből arra következtetünk, hogy az 
első elnök Schmiedlechner György volt. A te-
lekkönyvek szerint az 1870-es évek közepétől övé volt a Sashalom utca 
körül elterülő 3-4 holdnyi, akkor még szántóföldként nyilvántartott te-
rület. Egyházi iratokban maradt fenn, hogy 1873-ban Schmiedlechner 
György egy faoszlopra Szent Mária-képet állíttatott fel, a mai Szent 
Korona és Rákóczi út sarkán. A faoszlopot 1933-ban Beroll Mátyásné 
elhunyt férje emlékére beton állványzatra cseréltette ki. Természetesen 
ekkor még a környéken a mai Iharfa és Szent Korona utca sarkán ma is 
álló Döschung-villán kívül egyetlen épület sem állt. Schmiedlechner ve-
jei Fajta tábornok és Klimkó István voltak. Ők együttesen ajándékozták 
a telket a katolikus templom építéséhez. 

Müller Károly mindössze 5 évig volt a közbirtokosság elnöke, viszont 
ezek az évek csak úgy dúskáltak az eseményekben. 2002-ig, Szentmi-
hályról szóló könyvem megírásáig jóformán nem is találkoztam egyet-
len, a településről szóló írásban sem Müller Károly nevével, pedig a neve 

ott volt márványba vésve az első szentmihályi iskola falán (képünkön): 
„A vallás szilárdítása az erkölcsi és szellemi haladás érdekében építtette a 
PUSZTA SZT.MIHÁLYI KÖZBIRTOKOSSÁG, ennek ügybuzgó és fárad-
hatatlan elnöke MÜLLER KÁROLY kezdeményezése és hathatós támogatá-
sával, 1884. évben.” 2004-ben megtalált iratokból tudjuk, hogy az iskola 
13 ezer forintos költségéből 10 ezret Müller Károly fedezett.  De ki is volt 

Müller Károly? Erről Móricz Pál 1930-ban így 
írt a Rákos Vidékében: „A Pusztaszentmihályon 
birtokos, Nyár utcai (pesti) gazdag fürdős, Müller 
úr egyebekben Trefort miniszternek bizalmasa, 
kifundálta, hogy Pusztaszentmihályra ki kell ne-
vezni még egy tanítónőt… Trefort miniszter, úgy 
látszik, nem volt taplószívű ember, csakugyan ki-
nevezte Pusztaszentmihályra második tanítónak 
a ragyogó, barnaszemű Ottlik kisasszonyt.” Mó-
ricz itt csak annyiban tévedett, hogy Trefort 
nem Ottlik kisasszonyt, hanem Drumár Ilonát 
nevezte ki. 

2004-ig mindenhol azt olvashattuk, hogy 
Pusztaszentmihály a Rákosszentmihály nevet 
először a postától kapta 1896-ban. Ezzel szem-
ben 2004-ben a következő levelet találtam a 
Váci Püspöki Levéltárban 1884. július 5-én 
keltezve, melyet Müller  Károly írt a püspök-
nek: „Midőn szerencsénk van nagyméltóságod 
nagybecsű tudomására hozni, hogy a Rákos szt.

mihályi közbirtokosság területén felépített kápolna – Nagyméltóságod kegyes 
engedelmével – m. hó 22-én Főtisztelendő ecseri esperes  plébános úr által 
felszenteltetett.” Ekkor azt hittem, itt jelent meg először a Rákosszentmi-
hály elnevezés. 2011-ben viszont a Pestmegyei Levéltárnak 1881-es ik-
tatókönyvében a következő bejegyzést találtam: „Müller Károly kérelme 
Pusztaszentmihálynak Rákosszentmihályra történő változtatására.” Sajnos, 
maga az irat nem maradt fenn. 

1886-tól Müller Károly helyett Móczár Béla lett a közbirtokosság el-
nöke. Ugyanezen év novemberében jelent meg a csömöri képviselőtestü-
letben az első szentmihályi virilista, Krajcsovics Ignác. Egy évvel később 
dr. Vida Lajos is képviselő lett Csömörön. Három év múlva már hat 
képviselője volt Szentmihálynak a csömöri képviselőtestületben. 

Folytatjuk
» Lantos Antal

Gyermeknaphoz közelítve az olvasni szerető gyermekek szüleinek, valamint a helytörténet kedvelőinek is szeretnénk újra örömet szerez-
ni, GyERMEKNAPI AKCIóNKON ÁTLAG HÚSZ SZÁZALÉKOS ENGEDMÉNNyEL ÁRULJUK 500 FORINTON FELÜLI 
KÖNyVEINKET! (pl.: a gyermekek számára is olvasmányos, rajzos, háromkötetes „képregény”, a Kerületünk története rajzokban köte-
tenként 1400 helyett 1100 Ft-ért, a Kerületünk épített világa képeskönyv 6300 helyett 5000 Ft-ért lesz kapható, az új, Kerületünk törté-
nete térképeken, CD melléklettel 4000 helyett 3200-ért!) Az akció ideje és helye: május 29-én, az Erzsébetligeti gyermeknapon. Budapest, 
1165 Hunyadvár u. 43b. 10-17 óráig. 
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A kerületi fiatalok számára is 
fontos Wass Albert emlékének ápolása

A Nyeregben idén is 
több százezer magyar 
köszöntötte Babba Máriát

A csernátoni 
néprajzi 
múzeum 
vezetője, 

Haszmann Pál 
2013-ban 

kapott 
Wass Albert-

díjat

A csíksomlyói 
Szűz Mária 

több, mint 
500 éve vigyáz 
a magyarságra

A XVI. kerületi csapat

Márton Áron szobrát Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek szentelte meg

Csíksomlyó 
2016

»tizenegyedik alkalommal szervezett zarándokutat Csík-
somlyóra a rákosszentmihályért kulturális egyesület. A 

41 résztvevő között – akik mások mellett a tordai-hasadék, 
a békás-szoros, a gyilkos-tó és a hargita természeti csodá-
iban is gyönyörködhettek – most sem csak kertvárosiak vol-
tak. A csoport tagjai első nap torockón szálltak meg, majd a 
csíkszentmihályiak vendégszeretetét élvezték, akikkel ugyan 
hivatalos testvérvárosi kapcsolata még nincs a kerületnek, 
az ottaniak azonban már testvérként fogadnak bennünket. A 
május 12-e és 17-e között lezajlott, testi megpróbáltatásoktól 
sem mentes, ám lelki élményekben annál gazdagabb zarán-
dokútról – amelyen részt vett dobre dániel és horváth jános 
önkormányzati képviselő is – képes tudósítást készítettünk.

A csíkszentmihályi keresztaljával 
zarándokolt a kertvárosi csoport is
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– Mi a célja a nyílt napnak és kik léphetnek a területre?
– Az általános cél a honvédelem és a honvédelmi képzés népszerűsíté-
se a fiatalok körében. Mivel ez honvédségi terület, természetesen csak 
azok léphetnek be hozzánk, akik előre bejelentkeztek, és ők is csak a 
beléptetésre vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett. 
– Kiket hívtak meg a rendezvényre?
– Összesen közel 700 budapesti, gödöllői és jászapáti iskolás számára 

lehetővé tettük, hogy megismerkedjenek a különféle járművekkel és 
kézifegyverekkel, a hírközlő eszközökkel, az egyenruhákkal, a védőfel-
szerelésekkel és mindazzal a sok különleges látnivalóval, amit csak egy 
ilyen honvédségi területen lehet megtekinteni. Mindig nagyon népsze-
rűek – még a lányok körében is – a kétéltű járműveink és teherautó-
ink, amelyekbe be lehet ülni, fel lehet mászni rájuk, és ki lehet próbál-
ni, milyen érzés a vezetőülésben ülni. Meghívtunk ugyanakkor több 
nyugalmazott honvédet, korhű egyenruhában voltak jelen a Somogyi 
Huszárok Hagyományőrző Egyesületének tagjai, és elfogadta meghívá-
sunkat Veres János tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központjának logisztikai igazgató-he-
lyettese, valamint Zólyomi Árpád, a XVI. kerületi Rácz Aladár Zene-
iskola igazgatója is. 
– Idén az egyenruhás, illetve a polgári állományba tartozó munkatársak-

nak kik adták át az elismeréseket?
– Baráth István dandártábornok, az MH Logisztikai Központ pa-

rancsnoka és Nagy Attila ezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis pa-
rancsnoka. Az ünnepi beszédet pedig Druzsin József százados, az MH 
Anyagellátó Raktárbázis üzemben tartást és anyagellátást tervező és 
ellátó alosztály vezető-helyettese mondta, aki ismertette a Raktárbázis 
történetét és a Magyar Honvédség működésének biztosításában betöl-
tött alapvető szerepét. 
A jelenlévőket a Nagy Zsolt Gábor százados karmester vezette 

Helyőrségtámogató Parancsnokság Budapest Helyőrség Zenekara az ABBA 
együttes fúvószenekarra adaptált feldolgozásaival szórakoztatta, majd ebéd 
után a megjelentek koszorút helyeztek el a helyi emlékmű talapzatán. 

» Mészáros Tibor

Nyílt nap 
a Raktárbázison
»Ismét nyílt napot rendeztek a Magyar Hon-

védség Anyagellátó Raktárbázisának Újszász 
utcai telephelyén, hogy a fiatalok megismerked-
hessenek a katonák feladataival és bepillantást 
nyerhessenek az itt folyó munkába. Az esemé-
nyen Szabó Beáta sajtóreferenssel beszélgettünk.

»A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület is-
mét a migránshelyzettel kapcsolatban 

rendezett fórumot az Erzsébetligeti Szín-
házban május 3-án. 

Az eseményen Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő köszöntötte a résztvevőket, majd Kiszelly Zoltán 
politológus és Szőnyi Kinga, az Echo Televízió mű-
sorvezetője vázolta azokat a veszélyeket, amelyekkel 
Magyarországnak kell szembenéznie akkor, ha hazánk 
területére az Európai Unióban érvényes kvótarend-
szer értelmében esetleg mégis betelepítenék a migrán-
sokat.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban 
meghirdetett Hónap babája elnevezésű 
versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, 
amelyen az apróság a XVI. Kerületi Ön-
kormányzat által felajánlott fürdőlepedő-
ben látható. Ez annak a babakelengyének 
a része, amit január óta minden kertvárosi 
újszülött ajándékba kap néhány baba-
ápolási cikkel együtt. A szavazatok alap-
ján a márciusi nyertes Tihanyi Lili Kinga 
lett. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási 
utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármester nyúj-
totta át az édesanyának.

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

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

nl
ó

május. 25. (szerda) 10.00-12.00 
TÁPLÁLKOZÁSI SZAKTANÁCSADÁS

Helyes táplálkozás • egyénre szabott diéták (cukor-, epe-, vese-, candida-, fekély-, bélbeteg-
ségek, liszt-, tej- stb. érzékenység, immunhiány, változókor)

A tanácsadás ingyenes. Előzetes időpont-egyeztetés: hétköznapokon délelőttönként 
személyesen, vagy a 403-5562-es telefonszámon, illetve elektronikus úton 

a 16.ker@voroskeresztbp.hu e-mail címen.

május 25., szerda 15.00-16.30
HOGyAN ÉLJÜNK MEG A MEGSZERZETT JÖVEDELEMBŐL A MINDEN-

NAPJAINKBAN? MIT TEGyEK MÁSKÉPP, HOGy JOBB LEGyEN?
Az előadás ingyenes, előzetes regisztráció szükséges: hétköznapokon a 403-5562-es 
telefonszámon, illetve elektronikus úton a 16.ker@voroskeresztbp.hu e-mail címen.



2016. máJus 18. «   ❘   15kultúra

A Nyugdíjasok Segítő 
Szolgálata 

ingyenesen szállítja a kerületi 
betegeket a kertvárosi szak-
orvosi rendelőkbe és a kistar-
csai kórházba. Bejelentkezni a 
06-40/200-801-es 

üzenetrögzítős telefonon lehet.

– A kiállított képeket nem osztályozzuk vagy elemezzük, hiszen a mű-
vészet mindenkinek mást jelent. Egy a fontos, hogy gyönyörködtessen 
– mondta Takár Emőke megnyitó beszédében. 

Hegedűs Valér ritka kincset hozott a vendégeknek: Chopin E-dúr 
etűdjét, amelynek különlegessége, hogy Fekete Pál Száz éve már 
című könnyűzenei slágere mentette meg a feledéstől. Ezután Mun-
kácsy Sándor énekművész adta elő filmslágerekből összeállított 
műsorát. Őt követte Mihá Zsuzsanna énekművész, aki dalokba 
ágyazott életbölcsességekkel szórakoztatta a közönséget. Zárás-
ként pedig Hegedűs Valér ismét zongorán adta elő egyik kedvenc 
művét, Liszt Ferenc Második magyar rapszódiáját. Köszönetként 
Takár Emőke a MAT művészei által készült képekkel ajándékozta 
meg az előadókat.

» VAN

A színek 
világa
»A Mohácsi Regős Fe-

renc Asztaltársaság 
(MAT) május 5-én nyi-
totta meg a Maconkai 
Orosz László Galériában 
A színek világa című ki-
állítását. A tavaszt és a 
megújulást ünneplő, már 
hagyományosnak mond-
ható csoportos tárlat anya-
gát ezúttal Ambrus József 
díszműkovács, Andreé 
Annamária festőművész, 
Gedeon Péter grafikus, a 
tavaly elhunyt Csók Rémó 
és Balázs György festő-
művész, valamint a MAT 
vezetője, Takár Emőke 
festőművész alkotásaiból 
állították össze.

HunyadVár utca 43/b. 
tElEfon: 401-3060.

JÖN-JÖN-JÖN
Május 25. szerda 19:00 

CEFRE PALOTA
Bödőcs Tibor önálló estje

A Dumaszínházból ismert művész 
a kortárs humor egyik legfon-
tosabb és egyben legnépszerűbb 
szereplője. Humorforrás számára 
a hely, ahol felnőtt, mindaz, amit 
megél, de ugyanígy a közélet, a 
kultúra is terítékre kerül. 
Jegyár: 3600 Ft
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Az 1977-ben kiírt Kupa eredetije a RAFC birtokában van, miután 
háromszor egymás után diadalmaskodtak a döntőben (1995, 1996, 
1997). Az Ikarus játékosai viszont 1983-ban emelhették magasba az új, 
szintén gyönyörű serleget. 

Idén, a BLSZ fennállásának 90. évfordulóján különösen ünnepélyessé 
tették a május 1-jén, a Csepel stadionjában rendezett döntőt. Tetszetős 
programfüzetet adtak ki, volt V.I.P.-páholy és a mérkőzés előtt elénekel-
ték a Himnuszt. Ami pedig még sohasem fordult elő a Budapest Kupák 
történetében: az M4 sporttelevízió online közvetí-
tette a mérkőzést, tehát az egész ország láthatta a 
mieink küzdelmét. 

Az MLSZ, a BLSZ, több egyesület képviselői, új-
ságírók érdeklődése mellett, és a két szurkolótábor 
által teremtett remek hangulatban vonultak ki a csa-
patok dr. Szanyi Ádám játékvezetővel az élen. Szép 
jelenet volt, amikor a két csapat köszöntötte egy-
mást, és a RAFC-játékosok zöme a pacsit megtol-
dotta egy öleléssel a volt RAFC-játékosok és edzők, 
Czinege László és Nikolaidisz „Niko” felé.
A két csapat összeállítása:

Ikarus: Hmelyovszki Tibor, Gillich Máté, Gyalai 
Péter, Orosz József Botond, Horváth Krisztián, 
Borgulya István, Kasinszky István, Balogh Bence, 
Rőthy Martin, Bálint Dávid, Szabó Pál. Cserék: 
Holló Richárd, Kurucz Martin, Devecser Zsolt, 
Steurer Zsolt. Vezetőedző: Czinege László.

RAFC: Ivanics Bence, Etler Pál, Rácz Viktor, Gá-
losi Csongor, Balatoni Máté, Kocsi János, Vörös Ist-
ván, Vörös Péter, Téglás Máté, Lukács Ádám, Berndt András. Cserék: 
Mórocza László, Derda Dániel, Zöld Bálint, Henrik Gergely, Bencze 
András. Vezetőedző: Vörös Péter.

Mintegy 500 néző előtt jól kezdődött a mérkőzés az Ikarus számára. 
A 2. percben Szabó Pál lőtt be egy szögletet, a kipattanó labdát pe-
dig Borgulya István 18 méterről a jobb alsó sarokba bombázta, Ivanics 
Bence ugyanis az előtte lévőktől nem láthatta a labdát. Néhány percnyi 
kábulat után magához tért a RAFC, és szép támadásokat vezetett. A 
25. percben azonban egy, a mérkőzés egészét is befolyásoló eset történt. 
Egy ártatlannak tűnő jobboldali beívelés után Gyalai Péter – aki nem 
sokkal előtte kapott sárga lapot – (önkéntelenül?) beleütött a labdába. 
A játékvezető 11-est ítélt és a vétkesnek felmutatta a második sárgát, 
majd a pirosat. A döntés jogosságát a mátyásföldiek sem vitatták. A 
11-est Vörös Péter végezte el, jobbra tartó lövését Hmelyovszki nagy 
bravúrral kiütötte, pechére viszont éppen a RAFC játékos-edzője elé, 
aki másodszorra nem hibázott. 1-1.

A második félidőben az emberelőnyben játszó RAFC átvette a játék 
irányítását. Az 50. percben Vörös Péter a kaputól mintegy 25 méterre 
vette át a labdát. Elindult, araszolt a kapu felé, nem támadták meg, és 
18 méterről a jobb alsó sarokba juttatta a labdát. 2-1 a kék-sárgáknak.

Ezután is támadásban maradtak a szentmihályiak, és eldönthették 
volna a mérkőzést, de Vörös Péter, Berndt András, Téglás Máté, majd 
Bencze András is kihagyták helyzeteiket, illetve Hmelyovszki bravúro-
san mentett. Az IKA derekasan viselte az emberhátrányt, lelkesen küz-
döttek és kontrákból igyekeztek egyenlíteni. A 83. percben ez sikerül-
hetett is volna, hiszen egy szép támadás után Devecser Zsolthoz került a 
labda, aki senkitől sem zavartatva az ötösről mellé lőtt. Ez volt a meccs 
legnagyobb helyzete! Ezután még a RAFC is kihagyott egy ziccert, de az 

eredmény már nem változott. A kék-sárgába borult csepeli stadionban 
a RAFC-szurkolók diadalittas ünneplése közepette Gálosi Csongor csa-
patkapitány boldogan emelte a magasba a Budapest Kupát, amit Lovász 
Tamás, a BLSZ igazgatója és dr. Csomor Ervin, a XVI. kerület egyik 
alpolgármestere adott át.

– Kilenc éve vezetem a BLSZ-t, de ilyen jól sikerült, kitűnő hangulatú, 
sportszerű kupadöntőt még nem éltem át. Gratulálok mind a két csapatnak! 
– mondta Lovász Tamás.

A semleges szakemberek és az újságírók egyöntetű véleménye szerint 
is a 40. jubileumi döntő messze meghaladta a BLSZ I.-es szintet, élve-
zetes, színvonalas, izgalmas meccset vívott a két csapat. A játékosok és 
a vezetők teljesítményükkel, a szurkolók ugyanakkor viselkedésükkel 
hoztak dicsőséget a XVI. kerületre.

– Mindkét csapat nagyon várta ezt a találkozót. A korán bekapott gól 
nem fogott meg minket, igyekeztünk a megbeszéltek szerint játszani. 
Jellemző a nagy tétre, hogy az IKA játékosa zavarában ütött bele a 
labdába, a 11-es és a kiállítás pedig döntőnek bizonyult.  Bár az IKA 
nem sokkal a vége előtt nagy helyzetet rontott el, úgy érzem, összessé-
gében megérdemelten győztünk – jelentette ki Vörös Péter, a RAFC 
játékos-edzője. 

A két rivális ultrái ugyanakkor ismét bebizonyították, hogy sportszerű 
keretek között is lehet jó hangulatot teremteni, hiszen végig énekeltek 
és hangosan biztatták az övéiket. 

– Gratulálok a rendezőknek, és a RAFC-nak. A játékvezető jól vezette 
a meccset, bár Gyalai Péter első sárgájánál talán lehetett volna óvatosabb. 
Igazi kupadöntő volt, mindkét fél mindent megtett a sikerért – hangsú-
lyozta Czinege László, az Ikarus vezetőedzője. 

A két csapat Kovács Péter polgármester meghívására visszatért az 
erzsébetligeti majálisra, ahol a Kertváros első embere a színpadon kö-
szöntötte a játékosokat, majd az MLTC székházban egy közös vacsorán 
vettek részt, és a két tábor baráti hangulatban ünnepelt. 

Kerületünk sportot szerető polgárai pedig büszkék lehetnek a 
Budapestszerte komoly visszhangot kiváltó kupadöntőt játszó két ki-
tűnő csapatunkra. 

Gratulálunk, szép volt, fiúk!
» Varga Ferenc

»Óriási fegyvertényt hajtott végre kerületünk két labdarúgó 
csapata, az Ikarus és a RAFC. A 128 indulóval megrende-

zett, nagy múltú Budapest Kupa döntőjét ugyanis a két kert-
városi együttes játszotta.  

Kupagyőztes a RAFC
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Április 2-án Püspökladányban kezdődtek a megmérettetések a Diák II. 
Kötöttfogású Diákolimpián. Itt a legfiatalabbak közül a 27 kilogrammos 
Bodor András próbálta ki magát a 29 kilogrammos súlycsoportban, ahol 
az egész mezőnyön végigmenetelve végül korosztálya bajnoka lett. 

A következő hétvégén folytatódott a versenyszezon, április 8-án a Diák 
I.-es, április 9-én pedig a Serdülő Kötöttfogású Diákolimpiával a pest-
erzsébeti Kruj Iván Sportcsarnokban. Az ESMTK által rendezett meg-
mérettetésről több éremmel tértek haza a kertvárosi birkózók, ugyanis 
a 46 kilogrammos Kis Krisztián a dobogó legfelső fokára állhatott fel, 
a 76 kilogrammos Kisberdó Balázs pedig második lett. Ugyanitt egy 
bronzérmet is begyűjtött a KSE csapata, mivel Puskás István 58 kilo-
grammban a harmadik helyen végzett. A serdülő korosztály négy ke-
rületi birkózója közül a legeredményesebben Rein Miklós szerepelt 54 
kilogrammban és bronzérmet szerzett.

Az igazi éremözön viszont még csak ezután jött. Április 30-án rendez-
ték Karcagon a Diák I. Kötöttfogású Országos Bajnokságot, ahol ösz-
szesen 51 csapat 177 birkózója küzdött meg egymással. Kisberdó Balázs 
76 kilogrammban országos bajnok lett, Bodor András 29, Rein Vilmos 
38, Puskás István pedig 58 kilogrammban lett ezüstérmes. Kis Krisztián 
a 46 kilogrammosok között végig nyerésre állt a döntőben, az utolsó 

másodpercekben azonban kikapott, de így is a dobogó második fokára 
állhatott fel. A csoportverseny viszont történelmi eredményt hozott a 
KSE birkózói számára, ugyanis mind az öt indulónk döntőzött, így az 
51 csapat közül a mieink végeztek a harmadik helyen.

A versenyszezon pedig lassan a végéhez közeledik, a következő meg-
mérettetés májusban a Serdülők, majd a Diák II. Országos Bajnokság 
lesz, ahova szintén nagy reményekkel indulnak a Forray Attila vezette 
kerületi birkózók.

» VAN

A birkózók ifjoncai
»Sűrű volt az április a Kertvárosi SE (KSE) fi-

atal birkózói számára, a fiúk azonban állták a 
próbát, és a diákolimpiákról, valamint a bajnok-
ságokról is érmekkel tértek haza.

Nem sokan mondhatják el magukról, hogy 
gimnazistaként épp nem az érettségire, hanem 
az olimpiára készülnek. A női pisztoly fegyver-
nemben versenyző Egri Viktória azonban köny-
nyen vette a nehezített hazai pályát, és nyolca-
dik magyarként megszerezte a riói indulás jogát.

– Négy évvel ezelőtt fogtál először fegyvert. Mi-
ért épp ezt a sportágat választottad?

– Először a bátyám, Egri Mihály kezdett el 
lőni. Az egyik nap mondta, hogy serdülő kor-
osztályban nincs lánycsapat az országos baj-
nokságra, és menjek el én is. Elmentem, és ott 
ragadtam, ami utólag jó döntésnek bizonyult.

– Korábban sportoltál valamit?
– Igen, táncoltam, öttusáztam, korcsolyáz-

tam és tornáztam is. 
– Hogyan sikerült kivívni az olimpiai kvótát?
– Tavaly decembertől úgy készültünk az 

edzőmmel, hogy a felnőttek között tudjak 
kijutni az Európa-bajnokságra, ott pedig az 
olimpiai kvalifikáció volt a cél, amit egyéniben 
szereztem meg azzal, hogy bejutottam az első 
nyolcba.

– Lesznek még versenyeid a közeljövőben?
– Igen, de mivel egy komoly felkészülé-

si idény közepén vagyunk, ezért a következő 

megmérettetéseken nem az eredmények a fon-
tosak, hanem az, hogy elsajátítsam a verseny-
technikát és megtapasztaljam az ottani hangu-
latot. Vagyis arra helyeztük a hangsúlyt, hogy 
a versenyrutint begyakoroljam. A csehországi 
Pilsen után Németországba utazom, ahol má-
jus végén Münchenben lesz egy világkupa, jú-
niusban pedig még az észtországi Tallinban is 
lesz egy Európa-bajnokság.

– Milyen elvárásaid vannak Rióval kapcsolat-
ban?

– Sokan mondták azt nekem, hogy most 
nincsenek elvárások felém, én viszont szeret-
nék egy döntős eredményt, onnan pedig nyit-
va áll a kapu akár az érem felé is. 

Egri Viktória jelenleg a Xantus János két ta-
nítási nyelvű középiskolába jár és két év múlva 
érettségizik. Ezután egy turizmussal kapcsola-
tos továbbképzésen vesz majd részt, és fotózni 
is szeretne megtanulni, amely most még csak 
a hobbija. Mindezeken felül a pszichológia 
szakot is szeretné elvégezni, hogy több lábon 
tudjon állni. De addig is várja őt Rió, mi pe-
dig nagyon drukkolunk azért, hogy mindenek 
előtt az ötkarikás álmai valóra váljanak.

» Piros Cecil

Célkeresztben az olimpia
»A Cinkotán élő Egri Viktória sportlövő február végén harcolta ki az olim-

piai kvótát a Győrben megrendezett Európa-bajnokságon. A KSI mind-
össze 18 éves sportolóját Kovács Péter polgármester a május 11-i Képvise-
lő-testületi ülésen köszöntötte, mi pedig eddigi pályafutásáról és ötkarikás 
álmairól faggattuk. 

photo © www.nandorlang.com
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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.

Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

Lakásfelújítás, építkezés. Min- 
den munka egy kézben. Ács,- 
kőműves,- burkoló,- villanysze-
relő, -stb. 30/479-2776

Angol nyelvoktatást, vizsgafel-
készítést, társalgási gyakorla-
tot, nyelvtani rendszerezést vál-
lalok a Xvi. kerületben. Céges 
és skype-os online nyelvtanítás 
is lehetséges! Hívjon bátram a  
06-20-320-3001-es számon!

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

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

Csontkovácsolás, gyógy masz-
százs, nyirokmasszázs, talprefle-
xológia, gerinc problémák keze-
lése a XVI. kerületben. Törődjön 
az egészségével! 70-347-5077

VILLANySZERELÉS és 
HAJDÚ típusú bojler javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Tóth 
Balázs 30-294-8045, 406-5775

Ingatlan
Önkormányzati lakást vásárolnék 35nm-
ig, vagy öröklakásomat cserélném érték-
különbözettel önkormányzatira. 20-327-
7398

Tulajdonostól eladó a Szent Korona ltp-
en egy 52nm-es 1. emeleti közepes álla-
potú, parkra néző tehermentes lakás." 
70-384-3561

Tulajdonostól XVI. kerületben szerke-
zetkész ház eladó 26 M Ft-ért. Érd.: 30-
929-2622

Kehidakustányban a termál fürdővel 
szemben 42nm-es, erkélyes lakás eladó. 
400-0440; 70-299-3400

Eladó Zebegényben Dunára néző telek 
faházzal. Víz, villany van. 20-934-7476

Szántódon, Balatontól 50m-re 38nm-es 
nyaraló saroktelken eladó. I.ár: 18,8M 
Ft. 30-3657062

Eladó Tiszasason családi ház nagy telek-
kel. 20-591-9337

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

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

Vegyes
Tavaly decemberben vásárolt új állapotú 
VIVAMAX Shiatsu univerzális masszíro-
zó eredeti dobozában 17E Ft-ért eladó. 
70-248-7579

3,3 m hosszú TwinTurbó autókilövő szett 
6E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Eladó jó állapotú rácsos gyerekágy, kó-
kuszmatraccal, 8 E. Ft-ért. 30-209-0924

Új tölgyfa szekrénysor 50E, új szopipárna 
4E, új  Billerbeck pehelypaplan 8E Ft-ért 
eladó. 20-918-7317, 405-6484

Citromfa 1,5m terméssel 10E, előszoba-
fogas 7E Ft, BAByZOU testvér babako-
csi 15E Ft-ért eladó. 405-6484, 20-918-
7317

Eladó 80 részes emeletes CD tartó, vi-
lágosbarna fából; világosbarna csíkos, 
kihúzható, kanapé ágy 1E Ft/db áron. 
30-952-0333 du.

Eladó világosbarna vitrines, alul 3 fiókos 
faszekrény, kb 180 cm, üvegballon kb. 8 
literes 1E Ft/db áron.  30-952-0333 du.

Régről maradt háztartási fűtőolajt vásá-
rolnék fűtés céljára. 20-233-3995

Philips nagyképernyős TV, 120l villany-
bojler jelképes áron eladó. 30-618-0549

Hagyományos kivezetésű gyalupad jó ál-
lapotban eladó. 70-218-2704

Eladó 4db 50l-es fémkosaras üvegballon. 
407-0068

Vadonat új tölgyfa szekrénysor 50E Ft-
ért, Billerback pehelypaplan 8E Ft-ért, új 
szopipárna 4E Ft-ért eladó.  405-6484; 
20-918-7371

Nyugdíjastól minőségi nagyvirágú kak-
tuszok, fehér-piros és különböző színű 
gyökeres muskátlik eladók. 20-917-6246

10 éves yamaha Jog robogó jó állapotban 
eladó. 70-434-1920

Dr. Boda László ügyvéd, polgári, 
társasági, családi jog. 30-200-1526

Működő szélkakast vennék. 405-2613

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

Hibátlan műszaki állapotú Ferroni NE 
100 típusú 24kw-os gázkazán 15E Ft-ért 
eladó. 70-248-7578

Újszerű TWIN turbó 2x3,3m hosszú 
versenypályás autókilövő szett 6E Ft-ért 
eladó. 70-248-7579

Vadonat új Whirpool szagelszívó 45E Ft-
ért; 0-1 éves korig gyerekruhák 50db/10E 
Ft-ért eladó. 405-6484; 20-918-7317

Corvinus egyetem államigazgatási kar 4 
évfolyamának könyvei olcsón elvihetők. 
20-498-6812

Ágynemütartós, fekhellyé alakítható zöld 
szinű kanapé + 2db fotel teljesen újszerű 
állapotban 30E Ft-ért elvihető. 20-498-
6812 

Üvegszövet 450gr-os 1 tekercs üveg-
paplan. 450gr-os 2 tekercs eladó. Ár 
megegyezés szerint 600Ft/kg. 20-498-
6812
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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.




