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Együtt cseperednek

A Minden születendő gyerMeknek ültessünk egy fát elnevezésű 
progrAM keretében idén tAvAsszAl A környezetvédelMi és közbiz-
tonsági bizottság döntése AlApján összesen több Mint 380 ezer 
forintért 29 gyüMölcs és 18 díszfát vásároltAk AzoknAk A kerületi 
sZüLőKNeK, ILLeTVe NAgYsZüLőKNeK, AKIK eZT IgéNYeLTéK. AZ ÖNKOR-
MányzAt áltAl tAvAly elindított kezdeMényezés népszerűsége fo-
lyAMAtosAn nő, hiszen egyre több Apróság születik A kerületben, 
AKIKNeK hAThóNAPOs KORÁIg LeheT JeLeNTKeZNI AZ AKcIóRA. sZÁsZ 
józsef AlpolgárMester április 6-án ültetett fát, A következő ilyen 
ALKALOM őssZeL LesZ.

Az 
értékőrző 
fotográfus
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Kedves 

Olvasó!
Az év talán legcsendesebb 
hete ez. Most, hogy vég-
re a nagypénteket sem kell 
munkával töltenünk, így re-
mélhetőleg az elmélyülésre 
is több időnk lesz. A csend-
ben pedig az érzékszerve-
ink is jobban működnek, 
és befelé is jobban tudunk 
figyelni, hogy megértsük 
Jézus keresztáldozatának 
jelentőségét. A gondviselés 
ugyanis éjjel-nappal őrködik 
felettünk, ezért bármilyen 
nehéz helyzetben legyünk 
is, a tiszta szívvel, őszin-
tén elmondott ima mindig 
meghallgatásra talál, hiszen 
Krisztus azért vállalta magá-
ra a bűneinket, hogy nekünk 
örök életet ajándékozzon. 
„Két kezemben rejtem, őri-
zem az életem, mindenem. 
Két kezemben titkon van je-
len a végtelen kegyelem. ő 
az erőm, reményem, hitem, 
tőle kapom minden szere-
tetem. Föl nem fogom, de 
hiszem szüntelen, itt vagy 
velem, Istenem.” Munkatár-
saim nevében áldott, boldog 
feltámadást kívánok minden 
kedves olvasónknak!

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
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 A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Felhívjuk a kertvárosi polgárok figyelmét arra, hogy 
Az InGyEnES TAVASzI nyESEdéKGyűJTő AKcIó VéGET éRT. 

ezért az Önkormányzat arra kér mindenkit, hogy már nE pAKoLJon KI Több zSÁKoT 
a portája elé! Így a kerület közterei is tiszták lesznek az ünnepre.

idén tAvAsszAl A környezetvédel-
Mi és közbiztonsági bizottság 300 
kerületi lAkos részére biztosított 
koMposztáló eszközöket Mintegy 
3,8 MILLIó FORINT éRTéKBeN. 

A jelentkezők egy műanyag bevonatos lomb-
komposztáló rácsot és egy 400 literes zárt mű-
anyag komposztáló ládát vehettek át március 
31-én vagy április 1-jén. Jelentkezni továbbra is 
folyamatosan lehet, a következő akció ősszel 
várható.

A XVI. Kerületi Önkormányzat, 
a Kerületgazda szolgáltató szervezet 

és a Rákosmenti Mezei őrszolgálat 
SzEméTSzEdéST SzERVEz 

A FöLd nApJA ALKALmÁbóL. 

HELySzínEK: 

margit utca - Sarjú utca sarok 

cinkotai út - nógrádverőce utca sarok 

budapesti út - ostoros utca sarok 

Kesztyűt és szemeteszsákot minden 
résztvevőnek biztosítunk.

ÁpRILIS 22. 
SzombAT

9.00 óRA
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EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT!

programok: 
• 10.00 Megnyitó
Dr. Csomor Ervin alpolgármester
Helyszín: Szakrendelő aulája

Szakrendelő parkolója
• 10.00-12.00 óra között
Nordic walking bemutató 
Bisztrai Györggyel és csapatával 
• 10.00-12.00 óra 
Zumba bemutató
Fodorné Ferenci Eszter
Napfény Mozgásstúdió

Földszint
• GERINCTORNA PILATES FITNESS STÚDIÓ
14.00 és 15.00 órától
Temesi Szilvia gerinctréner és 
Pilates oktató
A GERINCTORNÁN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 
REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!
Tel.: 4011-430,  e-mail: toth.dora@bp16.hu.
A részt vevők pilates soft ball-t kapnak ajándékba!
• JÁRÁSANALÍZIS – PROMOBIL Rehabi-
litációs Zrt.
10.00-16.00 óra
Tegyen néhány lépést a lába egészségéért!
Járásvizsgálat, elemzés, tanácsadás
• XVI. KERÜLETI KÁBÍTÓSZERÜGYI 
EGYEZTETŐ FÓRUM 
10.00-16.00 óra
Galambosné Tomolya Irén
Drogos szemüveg, kvíz, az internet veszé-
lyei, beszélgetés helyi szakemberekkel

éRSEbéSzET
10.00-16.00 óra Dr. Berezvai Sándor
Tájékoztatás, tanácsadás  perifériás érvizs-
gálat, szükség esetén Doppler vizsgálat

bőRGyóGyÁSzAT 
10.00-13.00 óra Dr. Asbót Júlia
Anyajegyszűrés, tanácsadás

KARdIoLóGIA
• 10.00-16.00 óra Dr. Sperr Erzsébet
Rizikófelmérés: vérnyomásmérés, BMI 
számítás, koleszterinszint mérés

pULmonoLóGIA 
• 10.00-16.00 óra Dr. Salamon Ilona
Tanácsadás (COPD), légzésfunkció vizsgá-
lat, a dohányzásról leszoktató program is-
mertetése, szénmonoxid mérés, tanácsadás

I. emelet
dIAbEToLóGIA
• 10.00-16.00 óra Dr. Salamon Mónika
A felfedezetlen anyagcserezavar veszélyez-
tetheti az egészségét. Ismeri a vércukorér-
tékét? Tudja-e, hogyan táplálkozhat egész-
ségesen? Vércukormérés, lábvizsgálat, 
diabeteses lábápolási tanácsadások

obdK – oRSzÁGoS bETEGJoGI, 
ELLÁToTTJoGI, GyERmEKJoGI éS doKU-
mEnTÁcIóS KözponT
• 10.00-16.00 óra
Lengyel Ingrid betegjogi képviselő

HALLÁSVIzSGÁLAT 
• 10.00-16.00 óra Yarus Trade Kft.
Hallásvizsgálat, fülzúgás terápia és tanács-
adás

II. emelet
ARTERIoGRÁFIA
• 10.00-16.00 óra 
Dr. Horváth-Almaski Beatrix 
Érrendszer állapotának vizsgálata: 40 és 
60 év közötti korosztály szűrése

URoLóGIA
• 10.00-16.00 óra Dr. Kondér Gyula
Tanácsadás – PSA szűrés: javasolt azon 50 
év feletti férfiaknak, akik az elmúlt két év-
ben nem voltak ilyen vizsgálaton

SzEméSzET 
• 10.00-13.00 óra Dr. Gyürü Judit 
Zöld hályog és száraz szem szűrés, látás-
vizsgálat, szemnyomás mérés
• 13.00-16.00 óra
Szakasszisztensi tanácsadás

REUmAToLóGIA 
10.00-16.00 óra Dr. Pusztai Ildikó  
Tanácsadás (mozgásszervi fájdalmak, pa-
naszok) 

cSonTSűRűSéG méRéS
10.00-16.00 óra
Waldmann Brigitta szakasszisztens

mAGyAR VöRöSKERESzT 
KELET-pESTI RéGIó
10.00 és 13.00 óra Egészséges életmódra 
nevelés TOTÓ
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS-OKTATÁS
A résztvevők között értékes ajándékot sor-
solunk ki 13.00 órakor

III. emelet
pSzIcHIÁTRIA
10.00-16.00 óra Dr. Váradi Enikő 
Demencia szűrés, tanácsadás

nőGyóGyÁSzAT
10.00-13.00 óra Dr. Turcsányi Attila 
Tanácsadás, felvilágosítás a HPV védőol-
tásról, a kamaszkor változásairól tinédzser 
lányoknak

FoGÁSzAT 
10.00-16.00 óra Dr. Nagy Katalin 
Szűrés, tanácsadás felnőtteknek

GyERmEKFoGÁSzAT
10.00-16.00 óra Dr. Földes Katalin
Szűrés, tanácsadás gyermekeknek

Gyermekorvosi rendelő, Védőnői 
tanácsadó - Védőnők
10.15-10.40 óra
Rajzpályázat eredményhirdetése és díjátadás 
11.30-16.00 óra
Az egészség 5 próbája - játékos vetélkedő
Játszóház

bUdApEST XIV. KERÜLETI nép-
EGéSzSéGÜGyI InTézETE 
10.00-16.00 óra Szántóné Varga Edit
Amit a védőoltásokról tudni kell - tanács-
adás szülőknek  

GyóGyÜzLET KFT. 
Gyógyászati segédeszközök - felvilágosítás 
az eszközök használatáról, vérnyomásmé-
rés

Földszinttől a III. emeletig
KIÁLLíTÁSoK

• Egészséges életmóddal 
kapcsolatos 
rajzkiállítás a kerület óvo-
dásai, iskolásai 
által készített rajzokból

• Egészségmegőrzéssel, 
egészséges táplálkozással 
és életmóddal kapcsola-
tos tevékenységet folytató 
szervezetek, vállalkozá-
sok, cégek kiállítása és ter-
mékeik vására

ÁPRILIS 29. 

szombat 

10-16 
ÓRÁIG

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szervezésében az Önkormányzat támogatásával

Kertvárosi egészségnap 
 az egész családnak

Helyszín: 
Jókai utcai 
Szakrendelő 

(1163 Budapest, Jókai M. u. 3.)

Zöld Forrás gyógytermék üzletház
Numil Kft.

Roche Magyarország Kft.
KORReKT Nyomdaipari Kft.

decAthlon

TÁmoGATóInK:
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álláshirdetés

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlődésének elősegítése 
iránt elkötelezett XVI. Kerületi Önkormányzat 

a kertvárosi integráló óvodákba keres 
4 Fő loGoPéDuST, 

2 Fő GYóGYPEDAGóGuST 
(autizmus-, pszichopedagógia szakos) 

és 2 Fő SZoMAToPEDAGóGuST vagy KoNDuKTorT.

Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet 
az irányadó. Ezeken felül attraktív bérkiegészítést, cafetéria 
juttatást, illetve kiemelkedő munkavégzés díjazására jutal-
mat biztosítunk.
Ha szeretne egy kiegyensúlyozott szervezeti kultúrával ren-
delkező, dinamikus nevelőtestület tagja lenni, ahol a legfon-
tosabb érték a gyerek, és ahol a logopédusok, gyógypedagó-
gusok személye kulcsfontosságú, küldje el önéletrajzát az 
alábbi elérhetőségek valamelyikére: Majorné Szabó Etelka 
intézményi referens részére a szabo.etelka@bp16.hue-mail 
címre vagy postai úton a XVI. Kerületi Önkormányzat 1163 
Budapest, Havashalom u. 43. címre. További felvilágosítás 

a 4011-528-as telefonszámon kérhető.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma határozatlan idejű, részmunkaidős, 
6 órában.
Időtartama: 
2017. május 18. - 2022. május 17.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, 
Havashalom utca 43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
(igazgatóhelyettesi) megbízással járó 
lényeges feladatok: a GAMESZ, mint 
önkormányzati alapítású költségvetési 
szerv gazdasági vezetői feladatainak el-
látása az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában meg-
határozottak szerint.
A pályázat elnyerésének feltételei: főis-
kolai vagy egyetemi végzettség az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásá-
ról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben 
foglaltaknak megfelelően, emellett okle-
veles könyvvizsgálói vagy államháztartá-
si mérlegképes könyvelői szakképesítés 
vagy az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy 
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvé-
nyesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. 
január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegy-
zői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (a továbbiakban Szt.) 150. § (1) 

és (2) bekezdése szerinti feladatok ellá-
tásában költségvetési szervnél szerzett 
legalább öt éves igazolt szakmai gyakor-
lattal, valamint mérlegképes könyvelői 
szakképesítés vagy a felsőoktatásban 
szerzett gazdasági szakképzettség. A 
gazdasági vezetőnek szerepelnie kell 
az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban, rendelkeznie kell a tevé-
kenység ellátására jogosító engedéllyel, 
MS Office (irodai) ismerete, büntetlen 
előélet, magyar állampolgárság, cselek-
vőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel. A 
magasabb vezetői beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: öt 
év vezetői tapasztalat, Saldo Creator in-
tegrált számviteli információs rendszer 
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: a pályázó szakmai életrajza, a 
végzettséget és szakmai gyakorlatot iga-
zoló dokumentumok, képesítési előírá-
sok másolata, 3 hónapnál nem régebbi, 
eredeti, büntetlen előéletet igazoló okirat 
(erkölcsi bizonyítvány), nyilatkozat a pá-
lyázati anyag kezeléséről az adatvédelmi 
törvény figyelembe vételével, nyilatkozat, 

amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy pályázati anyagát a Szakmai-szak-
értői Bizottság, továbbá az Önkormány-
zat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, 
valamint Képviselő-testülete megismer-
je, nyilatkozat arról, hogy a pályázat el-
fogadására vonatkozó előterjesztést a 
Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e, 
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalásáról.

Benyújtási határidő: május 3. 

Elbírálási határidő: május 17. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 
a végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.)  
Korm. rendelet szerinti magasabb veze-
tői pótlék alapján.
A pályázatot az Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalának Humán Ügyosz-
tályához kell eljuttatni zárt borítékban. 
Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni a pályázó ne-
vét, címét, és hogy „Pályázat a GAMESZ 
igazgatóhelyettesi megbízására.”

Információt nyújt: Nyíriné Kovács Ildikó 
Költségvetési és Pénzügyi irodavezető 
(nyiri@bp16.hu, 4011-663).

lAkossági fóruM

Az agglomeráció területét a fővárosi főhálózatba bekötő 
kerékpárút megvalósítására a Szabadföld út külső szakaszán 
a VEKOP 5.3.1. Európai uniós pályázat segítségével 
a BKK – Fővárosi Önkormányzat és a XVI. Kerületi 
Önkormányzat konzorcium alakult. A Cinkotai Temető 
egyik ingatlanának meglévő kerítése és a használaton 
kívüli része az úttest felülete mellett mintegy 300 méter 
hosszan és 5 méter szélességben akadályozza a kerékpárút 
megépítését. Az út melletti sávon elhelyezendő kerékpárút 
kialakítására a Fővárosi Önkormányzat Budapest Fővárosi 
Településszerkezeti Tervének módosítását követően, 
településrendezési eszköz elfogadása alapján kerülhet sor. 

A kerület lakói a témával kapcsolatban előzetesen 
észrevételeket, javaslatokat tehetnek, amelyről 

április 20-án a Polgármesteri Hivatal házasságkötő 
termében 16.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk.

pályázAt
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat gazdasági, Működtető - ellátó szervezet (gAMesZ) 

pénzÜGyI FőELőAdó 
munkakörének betöltésére magasabb vezetői (igazgatóhelyettesi) megbízással

XVI. Kerületi Vöröskereszt

VérADÁS - április 20. 14.00-18.00 óra
a XVI. Kerületi Önkormányzat épülete
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ 
(1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek 
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tan-
kötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben 
- TANKÖTELESSÉ válik. Az a gyermek, akinek esetében azt 
a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az 
óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankö-
telessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 
kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdé-
se értelmében a tankötelezettség megkezdésének a feltéte-
le a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a 
megléte, annak igazolása.
Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt 
óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlett-
sége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem 
ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői 
bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen 
- annak közlésétől számított tizenöt napon belül - a szülő 
eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a 
fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

MIT KEll TuDNI A BEírATÁSról?

A rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben 
tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a 
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfo-
lyamára.

ÁPRILIS 20. (CSÜTÖRTÖK) 8-19 ÓRA KÖZÖTT 
ÁPRILIS 21. (PÉNTEK) 8-19 ÓRA KÖZÖTT

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás eredeti példányát.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki 
a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az 
illetékes szakértői bizottság szakértői véleményében megje-
lölt intézmények közül, a szülő és a gyermek igényeinek és 
lehetőségeinek figyelembevételével.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket - ha a felvételi követel-
ményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemze-
tiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osz-
tályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi ne-
velési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles 
tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell 
jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely 
szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak. 
A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a 
tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kér-
désekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek el-
helyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is 
- együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő 
felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta (2013. 
évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Ma-
gyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedék-
jogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező szemé-
lyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyako-
rolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tar-
tózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándo-
rolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén 
való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe 
történő felvételénél igazolni kell.
A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltéte-
leknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fenn-
állása alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel 
veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába 
nem íratja be, szabálysértést követ el.

f e l h í v á s
A TAnKöTELESSé VÁLó GyERmEKEK 

ISKoLAI bEíRATÁSÁRA
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– A néMet önkorMányzAt hogyAn tud-
jA táMogAtni A nyelvoktAtást?
– Mivel mind óvodai, mind iskolai nemzetiségi 
pedagógusokból hiány van, akár alapszakként, 
akár posztgraduális képzésként választja valaki 
ezt a szakot, igyekszünk a tanulmányait támogatni. Ebben 
segítségünkre van a XVI. Kerületi Önkormányzat is. Ilyen 
képzésben vett részt a Szentmihályi Játszókert Óvoda egyik 
pedagógusa, de a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gim-
náziumban is vannak szakképzett nemzetiségi pedagógusok, 
ahol szeretettel várják azokat a gyerekeket, akik a német nyelv 

bESzéL ön némETÜL? HA IGEn, AKKoR AzéRT, 
HA nEm, AKKoR pEdIG AzéRT Jó, HA TUd-
JA, HoGy A némET önKoRmÁnyzAT TÁmo-
GATÁSÁVAL A némET SzÁRmAzÁSÚ SzÜLőK 
GyERmEKEI mÁR Az óVodÁbAn éS Az 
ISKoLÁbAn IS TAnULHATnAK né-
mETÜL KIEmELT óRASzÁmbAn. A 
RéSzLETEKRőL péTERI ILdIKóT, A 
FőVÁRoSI némET önKoRmÁny-
zAT VEzETőSéGI TAGJÁT, A SASHAL-
mI TAnodA IGAzGATó-HELyETTE-
SéT KéRdEzTÜK.

elsajátítása mellett megismerkednének a német 
kultúrával és a nemzetiségi hagyományokkal is. 
Az ő támogatásukra az első és a második né-

met nyelvkönyvből vásároltunk 
30-30 darabot, és további 4-4 
darabot a népismeret tanításá-
hoz használatos kiadványból a 
pedagógusoknak. Ezeken felül 
kaptak laptopot és projektort, 
ami tovább szélesíti az okta-
tás lehetőségeit. Támogatjuk 
a beszédfejlesztő nyelvi tá-
bort is, amelyhez a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
legutóbb 300 ezer forint-
tal járult hozzá. Jelenleg a 
Táncsicsban az első és má-
sodik osztályban 22, illetve 

26 fővel működik a nemzetisé-
gi nyelvoktatás, újdonságként pedig a 3. évfo-

lyamtól csoportbontásban lehet a nemzetiségi osztályokban 
németül tanulni. 

– hogyAn vAlósul Meg Mindez Az óvodábAn?
– A Szentmihályi Játszókert Óvodában jelenleg egy 23 fős 
csoportban tanulnak a gyerekek németül. A velük foglalkozó 
két pedagógus közül egyikük német nemzetiségi diplomával, 
a másik magyar óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik, 
így a rájuk bízott kicsik párhuzamosan ismerkednek a két 
nemzet nyelvével, kultúrájával és hagyományaival. Megtanul-
ják az alapvető köszönési formákat, a bemutatkozást, a hét-
köznapi helyzetekben szükséges szókincset és kifejezéseket. 
Fontosabb ünnepnapokon német nyelvű műsorokban is részt 
vesznek. Ezáltal úgynevezett tapasztalat általi nyelvtanulásban 
részesülnek: egy idő után az azonos helyzetekben ismétlődő 
szavakat megértik anélkül, hogy hallanák a magyar megfele-
lőjét.

– hogyAn lehet jelentkezni A neMzetiségi cso-
portokbA?
– Az óvodai és iskolai beiratkozáshoz nyilatkozniuk kell a szü-
lőknek, hogy valamelyik ágon német származásúak.

– hány fő szükséges Ahhoz, hogy egy óvodAi 
vAgy iskolAi neMzetiségi csoport elinduljon?
– Ehhez minimum 8 szülői nyilatkozattal kell rendelkeznünk. 
Fontos, hogy az átlagos iskolai beiratkozással szemben nincs 
körzetekhez kötve a felvétel, vagyis a kerület bármely pontján 
lakó gyerek jelentkezhet. Jó tudni, hogy a német nyelvű nem-
zetiségi tankönyvekért nem kell a szülőknek fizetniük, mert 
azokat az állami támogatásnak köszönhetően ingyen kapják 
meg a nebulók. 

További fontos információ, hogy ha a nemzetiségi tanulók az 
általános iskola végén nyelvvizsgát szeretnének tenni, felkérés-
re akkreditált nyelvvizsgát szervez számukra a Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központja, amely az egynyel-
vű német nemzetközi nyelvvizsgarendszer országos központ-
ja. Ez a vizsga a DSD 1 (Deutsches Sprachdiplom), amely által 
a diákok A2 vagy B1 minősítésű vizsgabizonyítványt kapnak. 
Fizetni pedig ezért sem kell. 

Mészáros tibor
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A MórA ferenc áltAlános iskolá-
bA járó diákokra Nádai Magda nyugdíjas 
pedagógus Élő vizek mindörökre című, a 
természetes vizekkel és azok védelmével 
foglakozó kötete nagy hatást gyakorolt. 
Ezért Frankó Orsolya, az iskola könyvtá-
rosa arra biztatta őket, hogy készítsenek 
egy 13+1-es totót, és rendezzenek egy ve-
télkedőt, amelyre hívják meg a szerzőt is. 
Az 5. a osztály három tanulója, Belkó Do-
rina, Major Liza és Papp Liliána javaslata 

alapján a rendezvényt a víz világnapján 
tartották, amikor a gyerekek a kőbányai 
víztározóba is ellátogattak.
Nádai Magda elmondta: ha a Föld vízkész-
letét 100 liternek vesszük, abból csak egy 
kupicányi alkalmas emberi fogyasztásra, 
így különös gonddal kell őriznünk a víz-
készletet. Ezután néhány régebbi köteté-
vel és némi csokoládéval kívánt jó vetélke-
dést a nebulóknak.

Mészáros tibor

Az illésné schrott ildikó áltAl 
irányított Mátyásföldi fecske-
fészek óvodA fArkAshAloM utcAi 
telephelyén Székely Emese intéz-
ményvezető-helyettes számolt be arról, 
hogy korcsoportonként vetítéseket tartot-
tak a természetes vizekről és a benne élő 
állatokról, valamint a vizek tisztaságának 
fontosságáról. Az apróságok egyszerű kí-
sérletek segítségével ismerkedhettek meg 
a víz tulajdonságaival, például cukrot és 
sót oldottak benne, megszínezték és ösz-
szehasonlították különböző poharak, edé-
nyek térfogatát. Az udvaron akadálypályát 
készítettek, ahol mások mellett horgá-
szás, a vízbe hullott szemét kihalászása 
és eldugott vízi állatok megkeresése volt a 
feladat. Emellett minden csoport kirándu-
lást tett a Szilas-patak partjára. 

A leglátványosabb esemény azonban 
mindenképpen az egzotikus víziállatok 

bemutatója volt, amelynek keretében az 
Életfa Egészségház tulajdonosa, Horváth 
Valéria távoli vidékekről származó állato-
kat mutatott be a gyerekeknek. A mexikói 
axolotl elnevezésű halat sérülékenysége 
miatt nem lehetett megfogni, de a tapa-
dókorongjaival az ablaküvegen is mászni 
képes ausztrál óriás levelibékát, az ékszer-
teknőst, a tűzhasú gőtét, valamint az afri-
kai karmosbékát a kicsik többsége némi 
vonakodás után kézbe is vette.

A dénes hildA ve-
zette gyerekkuc-
kó óvodábAn az 
apróságok a szülők és 
az óvónők közremű-
ködésével újrahasz-
nosítható anyagokból 
– főleg papírból és a 
háztartásban használt 
különféle műanyagok-
ból – vízi állatokat, 
hajót, patakot, tavat 
és számtalan vízzel 
kapcsolatba hozha-
tó tárgyat készítettek, 
amelyekből a folyosón 
kiállítást rendeztek. 
A csoportszobákat is 

feldíszítették, így egy időre a kék szín 
uralta a falakat.
Az intézmény udvarán a víz növényekre 
gyakorolt hatásával kapcsolatos megfi-
gyeléseket végeztek, összehasonlították a 
vízhiányos és a túlöntözött növények fej-
lődését, majd kihasználva a Szilas-patak 
közelségét, merítőhálókkal felszerelkezve 
csoportos látogatást tettek a patakparton, 
ahol szó esett a víz tisztaságáról és a ben-
ne lakó élőlényekről is. 

csak tiszta forrásból…
A KöRnyEzET VédELmE nApJAInKbAn EGyRE FonToSAbb SzEREpET KAp, 
éS nEm cSAK oLyAn nApoKon, mInT A Víz VILÁGnApJA, AmIT VILÁGSzERTE 
mÁRcIUS 22-én TARTAnAK. A KERÜLET Több óVodÁJÁbAn EbbőL Az 
ALKALombóL TöbbnApoS pRoGRAmoKKAL IRÁnyíToTTÁK RÁ A GyEREKEK 
FIGyELméT ARRA, HoGy A TISzTA, EGéSzSéGES Víz nEmcSAK Az EmbEREK, dE 
Az ÁLLAToK éS A nöVényEK SzÁmÁRA IS REndKíVÜL FonToS. RÁAdÁSKénT 
mEGnézTÜK AzT IS, HoGyAn zAJLIK mIndEz EGy ISKoLÁbAn.

A bátrabbak kézbe is vették az afrikai karmosbékát
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Szilas-patak partján szó esett a víz tisztaságáról és a benne lakó élőlényekről is
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nádai magda beszélgetett a gyerekekkel a 
vízkészletünk megőrzésének fontosságáról
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Az esemény elején Petrovics Sándor, 
a Kovász Egyesület elnöke üdvözölte a 
megjelenteket, akiknek soraiban ott ül-
tek az 1956-os forradalom és szabadság-
harc túlélői: Égi Pál, az 56-os Szövetség 
országos elnöke, Dénes János, az egy-
kori Kőbányai Gyógyszergyár munkás-
tanácsának elnöke, volt országgyűlési 
képviselő, dr. Weinhardt Vilmos 1956-
os szabadságharcos és Máriási György, 
kerületünk díszpolgára, a Corvin-közi 
harcok résztvevője is. A hagyományok-
nak megfelelően most is Kratofil Ottóné 
szavalt el egy verset, ám előtte a Kossuth 
Nemzetőrség eddigi kulturális munkás-
ságáért és 1956 eszméjének ébrentartá-
sáért kitüntetésben részesítette. Ezután 

Ország György 
szólt néhány 
szót a mű kelet-
kezésének kö-
rülményeiről.

A kötettel 
kapcsola tban 
Aniszi Kálmán 
elmondta: a 
regény hiteles 
képet rajzol 
két fiatal erő-
södő szerelme, 
illetve a közben 
egyre élhetetlenebbé váló magyar tár-
sadalom emberi sorsokat tönkre tevő 
ellentétéről. 

A szentMihályi esték elnevezésű rendezvénysorozAt kere-
tében A kovász egyesület, A kossuth neMzetőrség és A tóth 
ilonkA szülőházáért AlApítvány közös rendezésében könyv-
beMutAtót tArtottAk A rákosszentMihályi plébániA közössé-
gI TeRMéBeN MÁRcIus 25-éN. VITéZ ORsZÁg gYÖRgY ÍRó hONVÁgY 
egy ősz után cíMű történelMi regényét Aniszi kálMán író, 
NYugALMAZOTT egYeTeMI TANÁR MuTATTA Be.

Börönte Márta lelkész üdvözlő szavai 
után Gáncs Péter, a Magyar Evangélikus 
Egyház elnök-püspöke hirdetett igét, 
amelynek vezérgondolata egyben a hívő 
ember kötelességét is magába foglalta: 
adjuk tovább, amit Jézustól kapunk! Ne 
harácsoljunk és gyűjtögessünk, hanem a 
krisztusi szeretet jegyében osszuk meg 
másokkal, amink van, épp úgy, ahogy 
Luther Márton is tette. Az istentisztelet 
ünnepélyességéhez nagyban hozzájá-
rult az Amantis énekkar, a gyülekezetbe 
járó gyerekek harangjátéka, Kovács Viola 
énekhangja és Thiering Etelka orgonajá-
téka.  

Ezután Szatmáry László önkormány-
zati képviselő emlékeztetett arra, hogy 
az Önkormányzat minden kerületi egy-

házzal jó kapcsolatot ápol, és a 
Kertváros vezetése lehetőségei-
hez mérten továbbra is támogat-
ja a gyülekezetek reális céljainak 
megvalósítását.

Mihályi Éva óvónő arról szá-
molt be, hogy az óvodás korú 
gyerekek körében is kitűnően 
használható a Szívtől szívig-dobókocka, 
ami Börönte Márta ötletéből született 
meg Gary Chapman öt szeretetnyelve 
alapján. 

Ezt követően Bisztrai György bábmű-
vész a dobókocka fogalomköréhez kap-
csolódó bábjeleneteket improvizált, vé-
gül felavatták a világ első kültéri Szívtől 
szívig-dobókockáját, amit minden arra 
járó megpörgethet a gyülekezeti alkal-

makhoz kapcsolódóan. A dobókocka fa 
alapú változata egyébként a földrész 14 
országában gurul, magyarul, angolul, 
finnül és németül.

Az ünnepség után a gyülekezet ügyes 
kezű háziasszonyainak jóvoltából a jelen-
lévők olyan ebéden vehettek részt, amely-
nek ételei és süteményei makrobiotikus 
receptek alapján készültek.

Mészáros tibor

A rákosszentMihály-sAshAlMi evAngélikus egyházköz-
ség MÁRcIus 26-ÁN eMLéKeZeTT Meg A ReFORMÁcIó 500. éV-
fordulójáról, A teMploMuk 85 évvel ezelőtti ünnepélyes 
AlApkőletételéről, vAlAMint Arról, hogy 10 évvel ezelőtt 
hOZTÁK LéTRe A csILLAggYeRTYAFéNY ALAPÍTVÁNYT. 

Már szabadtéren is pörgethetünk

Végül dr. Horváth Attila jogtörténész, 
alkotmánybíró, a diktatúra időszaká-
nak kutatója és szakértője beszélge-
tett dr. Weinhardt Vilmossal, aki saját 
1956-os élményeiből mesélt el néhány 
szintén regénybe illő részletet.

Mészáros tibor

Aniszi Kálmán
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vitéz ország 
György
..........................

honvágy egy ősz után
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A Mátyásföldi reforMátus egyházközség csobAji zsolt presbiter kAlotA-
szegi teMploMok kAzettáit idéző festMényeinek kiállításávAl eMlékezett 
Meg A ReFORMÁcIó 500. éVFORduLóJÁRóL. AZ eRZséBeTLIgeTI sZÍNhÁZBAN ÁPRI-
lis 3-án MegtArtott eseMényen – AMit juhász tünde orgonistA, presbiter 
zongorAjátékA tett Még ünnepélyesebbé – Az érdeklődők olyAn sokAn vol-
TAK, hOgY MegTÖLTÖTTéK A cORVIN gALéRIÁT.

A kálvinista Kalotaszeg

Kovács Péter polgármester szerint Csobaji Zsolt olyan 
egyedi stílusban alkot, amely megkülönbözteti más fes-
tőktől, ezért méltán népszerű nemcsak a XVI. kerület-
ben, hanem annak határain túl is. Emellett a mátyásföl-
di református gyülekezet életéből is tevékenyen kiveszi 
a részét, ezért megbecsült tagja a közösségnek. A refor-
máció 500. évfordulójára pedig azért fontos emlékezni, 
mert sokat adott a világnak.

„Uram, szeretem a Te házadban való lakozást és a Te dicső-
séged hajlékának helyét.” Bíró Ferenc, a gyülekezet nyugalma-
zott lelkipásztora, a kerület díszpolgára ezzel az igével kezdte a 
kiállítás bemutatását, amely szerinte összekapcsolódik a temp-
lommal, amelynek a művész hű szolgája és lelkülete vissza is 
tükröződik az alkotásain.

Bíró Ferenc hangsúlyozta: azért fontos megemlékezni arról, 
hogy Luther Márton 1517. október 31-én kifüggesztette a Wit-
tenbergi vártemplom kapujára a 95 pontját, mert az azóta el-
telt öt évszázad az emberiségnek nagyon fontos, és a hasonló 
alkalmak mindig közelebb visznek a Teremtőhöz, habár „…
ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt.” 
Lényeges azonban kiemelni, hogy Luther nem új vallást szere-
tett volna létrehozni, hanem a már meglévőt megreformálni. 
1560-ban viszont Debrecenben is kimondták, hogy létrejött a 

magyarországi refor-
mátus egyház. A tárlat 
témáját adó Kalota-
szeg (amely mintegy 
40 települést foglal 

magában) lakosságának pedig még ma is 90 százaléka magyar 
református, amely egyedinek számít Erdélyben.

A nyugalmazott lelkipásztor sze-
rint Csobaji Zsolt épp azoknak az 
asztalosoknak és munkásemberek-
nek a lelkébe látott bele, akik a ké-
peken szereplő templomokat a XVI. 
században felépítették és színeiket, 
illetve a számukra fontos dátumokat 
beleírták a kazettákba. A festmények 
pedig azért egyediek, mert nemcsak 
a látottakat másolják, hanem a mű-
vész saját hitvilágát is magukban 
foglalják, amelyhez az általa hasz-
nált bibliai és irodalmi idézetek is 
hozzájárulnak.

Szabó Csilla, az intézmény igazgatója mielőtt átadta vol-
na a szót Csobaji Zsoltnak, elmondta, hogy a kiállításban 
a hit, a szeretet, az újítás, a hagyomány, a közösség és az a 
fajta felelősség találkozik, amit a közösség jelent. A művész 
ezután mesélt tizenöt éves alkotómunkájáról, majd meg-
köszönte a gyülekezetnek a támogató szeretetet, illetve a 
Színház munkatársainak a kiállítás berendezésében nyúj-
tott segítségüket.

A tárlat a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozat kereté-
ben április 30-ig tekinthető meg.

sZ. R. Zs.

Föld napja kiállítás-sorozat
Szeretettel meghívjuk Önt

Terényi István festő 
Földünk, hagyományaink és a reformáció

című kiállítására.
Megnyitó április 22-én, szombaton 17:00 órakor a 

Cinkotai Kultúrházban (Vidámvásár u. 78.). 
Köszöntőt mond Kovács Péter polgármester.

A kiállítást megnyitja 
dr. Kelényi István művészettörténész, docens.

A tárlat megtekinthető április 23-án 10:00-16:00 óráig.
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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.

Április 21. péntek 19:30 
JAZZ LIGET 2017
A frissen alakult 
MALEK ANDI 
SOULISTIC projekt 
a neves énekesnő és 
a Jáger Bandi vezet-
te Jazzrael formáció 
együttműködéséből 
jött létre. „A jazzt ötvözzük a népdallal, 
megpróbálunk hidat teremteni a két műfaj 
között. A magyar népdal pedig annyi lehető-
séget kínál, olyan gazdag, hogy nincs is más 
lehetőségünk, mint tisztelettel közelíteni felé.”
A zenekar egy híd szerepét kívánja be-
tölteni kelet és nyugat között, egyesíte-
ni a népek zenéjét, kultúráját. 
Ezen az estén a csodálatos énekesnő-
vel, Malek Andreával együtt varázsolják 
el a közönséget, magyar népdalok jazz 
feldolgozásával.
Belépőjegy: 1800 Ft

Április 22. szombat 9:00 
Táncpedagógusok Országos Szövet-
sége: ORSZÁGOS JUNIOR TÁNC-
MűVÉSZETI FESZTIVÁL
A program a nagyközönség számára is 
látványos és izgalmas élmény, amit a XVI. 
kerületi lakosok (lakcímkártyával igazoltan) 
díjmentesen, a máshonnan érkező felnőttek 
1000 Ft-os, gyermekek 500 Ft-os belépőjegy 
vásárlása mellett tekinthetnek meg.
 
Április 22. szombat 

10:00 „Kertvárosom” fotópályázat –  
díjátadó és kiállítás. Az eseményt meg-
nyitja Kovács Péter polgármester.
10:30 Filmvetítés
11:00 Kézműves foglalkozás a  
          Nyirkapapír Vállalattal

Április 23. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ

A Kolompos együttes 1990 óta muzsi-
kál gyerekeknek. Óvodákban, iskolák-
ban, művelődési házakban ismertetik 
meg a kicsikkel a népzene, a néptánc 
és a népszokások alapjait, mindezt szó-
rakoztató formában. Elsősorban nem 
az ismeretadás a legfőbb céljuk, hanem 
az élményszerzés, hogy jó hangulatú, 
vidám, játékos, táncos-zenés mulatsá-
gokon megszerettessék a kisgyerekek-
kel a magyar táncművészetet.
2-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 fel-
nőtt+2 gyerek)

Április 23. vasárnap 19:00 
tAvAszi koncert Az AniMA 
MusicAe kAMArAzenekArrAl

Műsoron:
Ivana Stefanović: The tree of life
Mendelssohn: D-moll hegedűverseny
Csajkovszkij: Firenzei emlék
Jegyár: 1800 Ft;
szakmai, nyugdíjas, 
diák: 900 Ft

Jön-Jön-Jön!

ÁpRILIS 27. cSÜTöRTöK
10.00 Gyerekek után járó ellátások 
útvesztői  
Milyen támogatásokat kaphatunk a 
gyermek születésekor, azt követően, 
illetve munkába álláskor? 
(Müller Kinga szociálpolitikus)
11.00 Kötelező és választható oltások 
védőnői szemmel  
(Köllner Katalin és Hamusi Nikolett 
védőnő, XVI. Kerületi Védőnői 
Szolgálat)
16.00 ringató  
(Hazay Annamária Ringató 
foglalkozásvezető)
16.30 Szivárványbabák, várandósság 
egy előző baba elvesztése után 
Szó lesz többek között gyászfeldol-
gozásról, aggodalmakról és a feléledő 
reményről. 
(Tóth-Bognár Borbála Ildikó pszichológus)
17.30 Jótündérek pedig vannak!
(Lehőcz Mónika igazgató, Szabó Már-
tonné Zsuzsa önkéntes koordinátor)
Otthon Segítünk Alapítvány

ÁpRILIS 28. pénTEK
10.00 Szülés háborítatlanul
(Béres Edina független bába)
11.00 Tibeti hangmasszázs 
(Bordás Anett tibeti hangmasszázs 
terapeuta)
16.30 Málna Zenekar koncert

17.30 Jótékonysági ToMBolASorSolÁS

Támogatóink:

Helyszín: erzsébetligeti színház - harmónia terem
Rendező: Ligeti Baba Klub

www.facebook.com/ligetibabaklub • ligetibabaklub@gmail.com

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

Telefon: (+36 1) 401 3060 fax: (+36 1) 401 3068 
e-mail: info@kulturliget.hu 

web: www.kulturliget.hu
www.facebook.com/kulturliget
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Repülnek a galambok, 
repülnek az évek

Takár Jenő, az Egyesület elnöke 2016-tal kapcsolatban elmond-
ta: a versenyekben gazdag év eredményekben is gazdagnak bi-
zonyult, hiszen 40 kupát osztott ki a röptetések győztesei és 
helyezettjei között.

Az Önkormányzat ugyanakkor Kovács Péter ígéretéhez hí-
ven az Ikarus sportpályán egy vadonatúj épületet bocsátott a 
galambászok rendelkezésére. Onnan irányítják a klubot, ott 
tartják nyilván a tagokat, értékelik az eredményeket és ott zaj-
lanak az évközi rendezvények is, az új épületnek köszönhető-
en európai színvonalon. Miután Kovács Péter is köszöntötte 
a klubtagokat, ezt a lehetőséget az Egyesület egy névre szóló 
emléktárggyal köszönte meg a polgármesternek.

FeNNÁLLÁsÁNAK 50. éVFORduLóJÁT üNNePeLTe A MÁ-
tyásföldi b-26 MAgyAr postAgAlAMb sport egyesü-
LeT MÁRcIus 25-éN. AZ eseMéNYRe KOVÁcs PéTeR POL-
gÁRMesTeR Is MeghÍVóT KAPOTT. 

Szász József alpolgármester 
köszöntötte Tóth Károlynét 
90. születésnapja alkalmából, 
aki Tápiószelén született, ahol 
kilencéves koráig élt szülei-
vel és négy testvérével. Akkor 
Cinkotára költöztek, és ott 
laktak egészen 1946-ig. Köz-
ben rátalált élete párjára, és 
1949-ben összeházasodtak. 
Fiát sajnos, hatéves korában 
elvesztette, de lánya a mai na-
pig nagy szeretettel gondosko-
dik róla.
Margit néni fodrászként dol-

gozott először a IX. kerületben, majd később a XVI. kerületi 
Csömöri úton. Férje az Ikarus gyárból ment nyugdíjba, akinek 
1989-ben bekövetkezett halálával az ünnepeltet pótolhatatlan 
veszteség érte, ugyanis nagyon kiegyensúlyozott, boldog há-
zasságban éltek, igazi társai voltak egymásnak. Ennek ellenére 
napjai békésen telnek, sokat nézi a tévét, és szereti, ha körül-
veszi a család, különösen, ha mellette van két unokája és öt 
dédunokája. Isten éltesse még nagyon sokáig!

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett 
Hónap babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet 
nevezni, amelyen az apróság a XVI. Kerületi Önkormányzat 
által felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez annak a babake-
lengyének a része, amit január óta minden kertvárosi újszü-
lött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt. A sza-
vazatok alapján 
a februári nyer-
tes Pap Nikolett 
lett. Az aján-
dékcsomagot, 
amely vásárlási 
utalványt és 
babafotózást is 
tar ta lmazott,  
Szász József 
a lpolgármes-
tertől vette át a 
család.

Keresztény értelmiségiek Szövetsége 
XVI. kerületi csoportja

Helyszín: Rákosi út 71. nemesszeghy György elnök

MÁJuS 3., SZErDA 18.00-20.00 órA
18.00-18.20 

Kemenyeczky Edit: Egészségmegőrzés, öngyógyítás
18.20-18.40 

Budai Bock László: Egészségügyi alapellátás
18.40-20.00 Vita mindkét témában

A regisztráció nem kötelező, de ajánlott. Ingyenes anyaga-
inkat a helyszínen azok kapják meg, akik regisztrálnak a 
vitaforum@kesz16.hu e-mail címen. E-mailen hozzászó-
lásokat is lehet küldeni. Honlapunk: www.kesz16.hu, ahol 

folytatjuk a vitákat és az eszmecserét.

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN 
TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vadgesztenyefák 
komplex védelme 

Munkavégzés időtartama: 04. 20. – 05. 05.
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

Dimilin 25 W P 0,05 %
14 0

Nem
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  Tazer 250 SC  0,1 %

*ÉVi: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVi: Munka-egészségügyi várakozási idő, 
*nk: nincs korlátozás
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Kései szerelem
AKI eLOLVAsTA ROVATuNK uTOLsó sOROZATÁNAK ÖT RésZéT, MegéRdeMeL egY KIs PIheNőT. (A TÖBBIeK PedIg 
IgYeKeZZeNeK PóTOLNI.) MAI TéMÁNK egY 19. sZÁZAdVégI KéseI, PusZTAsZeNTMIhÁLYI FéLTéKeNYségI dRÁMA 
LeÍRÁsA. A huMORT seM NéLKüLÖZő cIKK A PesTI hIRLAP 1893. OKTóBeR 19-I sZÁMÁNAK NAPI hÍReI KÖZÖTT OL-
VAshATó, ÍRóJA ALÁÍRÁsA NéLKüL. VÁLTOZTATÁs NéLKüL KÖZÖLJüK. A cÍMe: ÖZVegYAssZONY gYILKOs sZeReLMe. 

„A tapasztalás azt bizonyítja, hogy nem-
csak ifjú lányok, hanem az élet delének 
határsorompóját átlépett asszonyságok is 
bele esnek néha a szerelem nyavalyájába 
s ezeknél az ezüstös hajú némbereknél ez 
a lelki betegség sokkal veszedelmesebb tü-
neteket idéz elő, mint az ifjaknál: fúriává 
teszi a gyengédségre teremtett nőt, mint 
azt az alábbi eset is bizonyítja. 

Holcsek József fővárosi köztisztasági 
felügyelő ezelőtt két esztendővel ismerke-
dett meg özv. Borbola Istvánné, született 
Szeifer Emíliával a ki ekkor már a 45-ik 
tavasz virágait tűzte duzzadó keblére. A 
férfi ifjú ember volt még, de azért megszé-
dítették az asszony szeméből feléje vetődő 
őszi sugarak. Kint a városligetben örök 
hűséget esküdtek egymásnak, tanújuk 
volt egy leveleit hullató bodzafa. A két évi 
együttlét alatt ezután szereztek maguk-
nak a közeli Szent-Mihály községben egy 
kis házikót, ahol „nyaraltak”. Az asszony 
azonban az utóbbi időben azt vette észre, 
hogy Holcsek József elhidegült iránta. A 
szentmihályi idilli órák megrövidültek, 
sőt a szerelmes özvegy szíve most már 
hetekig hiába epedt imádottjáért, mert 
az a szentmihályi puszta határt kerülni 
látszott. Özvegy Borboláné a mellőztetés 
miatt elkeseredve, tegnap bejött a hűtlen 
Holcsek Józsefnek, fővárosi, a Szarka 
utca 4-ik szám alatt lévő lakásába, hol 
a szemrehányások oly iszonyú fergetegét 
indította meg, hogy Holcsek József elha-
tározta, hogy áldozatot hoz a „családi 

békének” és a helyiérdekű vonaton kivo-
nult hölgyével szent-mihályi magányba. 
Itt azonban első dolga az volt Holcsek 
Józsefnek, hogy az egyik zárt szekrény-
ben lévő 700 frtnyi készpénzt magához 
vegye. Ezután leült a pamlagra. Az őszi 
szél fütyült, a verebek csicseregtek s öz-
vegy Borboláné oly álmatagon nézett reá, 
hogy – menten elaludt, s oly horkolást vitt 
véghez, hogy a szentmihályiak égdörgés-
ről beszéltek. A szerelmes özvegy ezen a 
mellőztetésen elkeseredve, bosszút lihegve 
egy már előre elkészített revolvert vett elő 
s felhúzta annak ravaszát, odalépett az 
alvó ember elé, annak feje ellen szögezve 
a fegyvert, azt elsütötte. – Holcsek József 
épen (sic) azt álmodta, hogy a Gerlóczy 
polgármester a főváros köztisztasági ál-
lapotai miatt őt tevén felelőssé, egy iszo-
nyú bunkós bottal fejbe ütötte. A nagy 
fájdalom miatt fölébredt s a mit tapasz-
talt, meglepő volt. Fejéből csurgott a vér, 
kemény homlokában egy golyó megakadt, 
az özvegy pedig, akit egykor imádott, ott 
állt előtte mellének szegzett revolverrel s 
lőtt volna másodszor is, de a revolver csü-
törtököt mondott. 

Holcsek felugrott, a gyilkos szándékú 
asszony kezéből kiakarta csavarni a for-
gópisztolyt, de özvegy Borboláné erősebb 
volt s a vérző embert leteperte a földre. 
Ez ekkor felugorva, futásnak eredt. Az 
asszony egy ideig üldözte, de aztán futni 
engedve áldozatát, azt kiáltotta Holcsek 
József után:

Te hűtlen gyilkosa szívemnek, engem 
sem találsz többé életben!

A sebesült ember vérző fejével egyenesen 
Rákosfalvára ment a kerületi orvoshoz, 
hogy homlokából a golyót kivétesse. Itt 
azonban az orvos arra utasította az első 
segély után, hogy jöjjön be a fővárosi kli-
nikára. Mikor Holcsek az orvosnak fizet-
ni akart, akkor vette észre, hogy gyilkos 
szándékú menyecskéje a 700 forinttal ter-
helt erszényt is elrabolta tőle. Erre bekö-
tött sebével bejött Budapestre s itt a főkapi-
tányságnál elpanaszolta szomorú esetét. 
A rendőrség a történtekről azonnal értesí-
tette a kerületi csendőrparancsnokságot, a 
sérült Holcseket pedig a Rókus-kórházba 
szállíttatta, hol műtét útján távolítják el 
fejéből a revolvergolyót.

Özvegy Borbola Istvánné égő fájdalmá-
val és a 700 forinttal zsebében őszi leve-
lekkel borított úttalan utakon bolyongva 
siratta késő estig elveszett szerelmét. Este 
aztán bejött a fővárosba,, hol két detektív 
letartóztatta és bekísérte a főkapitányság-
hoz.”

* * *
Hibajavítás:
Előző sorozatunk felsorolásából kima-
radt a Bechtold Ágnes-Pálinkás Réka 
szerzőpáros, akik a Kertvárosi Helytörté-
neti Füzetek 40., fontos építészeti, kert-
történeti kötetét írták meg: Mátyásföldi 
villák és kertek címmel. Lantos Antal 
kutatásából.

helytörténet

Könyvbemutató
A XVI. Kerületi Önkormányzat, a Kertvárosi Helytörténeti és Emléke-

zet Központ és a Corvin Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt 
ÁPrIlIS 26-ÁN, SZErDÁN 18.00 órÁrA 

Lantos Antal-Széman Richárd Humor és építészet 1900 körül 
című könyvbemutatójára és kiállítására. 

Díszvendég: Paulheim Vilmos, Szigetújfalu polgármestere, Mátyásföld 
neves családjának, a Paulheimeknek leszármazottja. A könyvet bemu-
tatja: Kovács Péter polgármester. Műsorvezető: Karelné Máté Orsolya, 
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ intézményvezető-he-
lyettese. Közreműködnek: Anglidisz Vaszilisz Zeys buzukiművész, 
Kainráth Lajos zenész, előadóművész, Lantos-Lyka Antal előadóművész.

Helyszín: Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színház – Harmó-
nia terem (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B)
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Széman Richárd egy kisebb vargabetű-
vel jutott el nagy szenvedélyéhez, a fo-
tózáshoz. Annak ellenére, hogy mindig 
vonzotta a képi világ, és 1975 óta rend-
szeresen jelen van életében a fotográfia, 
a könyvek irányába tette meg az első lépé-
seket. Az akkori két nagy könyvkereskedő 
cég, az Állami Könyvterjesztő Vállalat és 
a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat kö-
zös tanfolyamán három év alatt három 
szakmából szerzett oklevelet. Először az 
eladói, majd a könyvesboltvezetői, végül 
pedig az antikvárius-iskolát is elvégezte, 
és el is kezdett dolgozni könyves szakem-
berként.

Titokban azonban filmoperatőr szere-
tett volna lenni. 300 jelentkező közül 
bejutott az első 20 közé, viszont csak há-
rom főt vettek fel, és ő nem volt köztük. 
Szeretett volna azonban a filmesek köze-
lében maradni, ezért egy ideig segédope-
ratőrként dolgozott. Ám a rendszertelen, 
kiszámíthatatlan időbeosztást megelégel-
te, és visszatért a könyvszakmába, ahol az 
Állami Könyvterjesztő Vállalat Antikvár 
raktárának a vezetésével bízták meg. A 
cég megszűnése késztette arra, hogy be-

iratkozzon a MÚOSZ újságíró iskolájá-
nak fotóriporteri szakára, amit sikeresen 
el is végzett. Külsős fotóriporter lett, he-
tilapoknál, magazinoknál jelentek meg a 
fényképei, emellett pedig kulturális témá-
jú – leginkább utca- és bábszínházakkal, 
kiállításokkal foglalkozó – cikkeket írt.

Mindig fontos esemény volt számára a 
kelet-magyarországi Szárnyas Sárkány 
Fesztivál, az utcaszínházak seregszem-
léje, amelynek sikeréhez egyéni stílusú 
művészfotóival maga is jelentősen hoz-
zájárult. Ezzel párhuzamosan egy barát-
ja modell- és színészügynökségének is 
fotózott, majd annak megszűnéséig az 
ügynökség fotóműtermét vezette. Köz-
ben egyre több képe és cikke jelent meg 
a helyi Fórumban és az Önkormányzat 
lapjában, a XVI. Kerületi Újságban is. 
Cikksorozatokat írt a magyar ünnepek-
ről, 1956 kerületünkben lakó túlélőiről, 
interjúkat készített más érdekes kerületi 
személyiségekről és szívesen tudósított 
az egyre élénkülő helyi kulturális életről. 
Ezek alapján figyelt fel rá a helytörténeti 
munkacsoport, ahol elindult a Kertvárosi 
Helytörténeti Füzetek című, lakóhelyünk 

múltját feldolgozó könyvsorozat, amely-
nek nagy szüksége volt egy szakképzett 
fotográfusra. Lantos Antallal pedig azóta 
is együtt dolgoznak, és már a 43. kötetet 
jegyzik. Lapunkban állandó helytörténeti 
rovatot is kaptak.

A Helytörténeti Gyűjtemény ma már 
jelentős digitális archívummal is rendel-
kezik, amelynek mintegy 200 ezer téte-
lét sokéves munkával Széman Richárd 
digitalizálta. Közben olyan mértékben 
megismerkedett a helytörténeti kutatá-
sok módszereivel és a levéltári munkával, 
hogy nemcsak fotográfusként, hanem 
önálló szerzőként is bemutatkozott. A 
sorozat eddig megjelent összes darabjá-
ban megtalálhatók a fotói, kilenc műnek 
társszerzője és már hét önálló kiadványt 
is jegyez. Fotográfusként is számtalan si-
keres – néhány határon túli – kiállítás is 
fűződik a nevéhez. Mind művészi, mind 
a helytörténet érdekében kifejtett elköte-
lezett értékmentő és értékőrző munkája 
elismerésre méltó. 

Munkatársunknak sok szeretettel gratu-
lálunk! 

Mészáros tibor

Az értékőrző 
fotográfus

Az önKoRmÁnyzAT KépVISELő-TESTÜLETE mÁRcIUS 
15-én EddIGI FoToGRÁFUSI TEVéKEnySéGE, VALAmInT 

A KERTVÁRoS TöRTénETénEK FELdoLGozÁSÁbAn 
KIFEJTETT KIEmELKEdőEn FonToS mUnKÁJA 

ELISmERéSéÜL bUdApEST FőVÁRoS XVI. KERÜLETééRT 
KITÜnTETéSbEn RéSzESíTETTE SzémAn RIcHÁRdoT, 

A KERTVÁRoSI HELyTöRTénETI éS EmLéKEzET 
KözponT mEGbízoTT mUnKATÁRSÁT.

A Rákosszentmihályért Kulturális egyesület 
12. alkalommal szervez

pÜnKöSdI zARÁndoKUTAT cSíKSomLyóRA.
Az utazás június 1-jétől 6-ig tart,

amelynek keretében megtekintjük Torockót, a Tordai sóbányát, 
Nyergestetőt és a kerületi adományokból is épült széphavas kápolnát, 
ünnepi szentmisén veszünk részt a csíkszeredai szent Ágoston 
templomban, az alsócsernátoni néprajzi múzeumban emlékezünk 
meg a trianoni diktátum 97. évfordulójáról, de kortyolunk a betiltott 
Igazi csíki nedűből is a sörgyárban. A résztvevők csíkszentmihályon, 

székely családoknál kapnak szállást.
jelentkezni Solymoskövi péternél a 0620/955-6840-es, illetve 

morvay Árpádnál a 0630/606-1608-as telefonszámon lehet. 
Az utazási költség 62 ezer forint, amely magában 

foglalja a szállás és az étkezés díját is.

A Vrbas völgyén át Jajce, majd a Neretva völgyén át Mostar, továbbá dub-
rovnik, split, sibenik között végig közvetlenül a tengerparti útvonalon, 
hazatérés Zágráb irányában. szállás Jajce történelmi belvárosában, majd 
Neum és sibenik nívós tengerparti szállodáiban. Félpanziós szállás és 
útiköltség: 55 000 forint/fő (jelentkezéskor 30 000 forint előleg). 

Jelentkezni telefonon lehet Szuhaj péternénél 
a 403-2622-es vagy a 0630-582-7600-ás telefonszámon.

május 19-22. (péntek-hétfő)

centenáriumi emléktúra az Adriához
a déli Harangszó baráti Körrel

az otrantói győzelem és katonahőseink emlékére
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Február végén a Budapest Openen a küzdő és forma verse-
nyen is eredményesen szerepeltek a Sárga-Tenger Taekwondo 
Egyesület versenyzői, ugyanis a forma (poomsae) arany kupát 
a kerületi csapat hozta el. Márciusban folytatódott a medál-
gyűjtés, két belgiumi és egy ausztriai megmérettetésről is fé-
nyes érmekkel és sok tapasztalattal tértek haza. 

Március 11-én ugyanakkor hazai pályán, a Sashalmi Közössé-
gi Teremben Takács Gábor 6 danos mester előtt adtak számot 
tudásukról a sportolók, valamint vezető edzőjük, Németh Atti-
la. Sikeresen vizsgázott Németh Attila 3 danra, Polgár Csillag 
Virág 2 poomra, Nuszbaum Krisztina és Pásztor Zsolt pedig 
1 danra.

A csapat folyamatosan készül a további kihívásokra, köztük a 
diákbajnokságra és a forma országos bajnokságra is.

Mozgalmas 
évkezdet

Az új iroda sokkal komfortosabb elődjénél, 
kibővített ügyfélfogadási renddel és több 
szolgáltatással várja a XVI. kerületi vállal-
kozókat, akik felvilágosítást kaphatnak a 
helyi adókról, a közterületek használatáról 
és rendjéről, értesülhetnek a vállalkozáso-
kat érintő eseményekről, rendezvényekről, 
illetve tájékoztatást kaphatnak a Kertváros 
Kártyáról és annak előnyeiről is. 

Mindezek mellett sok vállalkozás számára 
fontos kérdés a hitelhez jutás. Éppen ezért 
2017 februárjától már a Kelet-pesti szolgál-
tató irodában is lehetősége van a vállalko-
zóknak Széchenyi Kártya hiteligénylésre. A 
programon belül a Széchenyi Forgóeszköz-

hitel keretében a vállalkozások forgóesz-
közeik, vagyis a működésükhöz szükséges 
alapanyagok, árukészletek beszerzését fi-
nanszírozhatják, akár már 50 millió forint 
maximális hitelösszegig. A hitel összege 
egymillió forinttól 50 millió forintig 100 
ezer forintonként emelkedő összegű lehet. 
A hitelhez nyújtott 3%-os kamattámogatás-
nak köszönhetően a hitel rekord-alacsony 
kamat (évi nettó 2,15%) mellett, akár tárgyi 
biztosíték nélkül is elérhető. 

Népszerű hiteltípus a szabad felhaszná-
lású Széchenyi Kártya Folyószámlahitel is, 
amely akár 50 millió forintig terjedő hitel-
keretével hatékony segítséget nyújt az éven 

belüli finanszírozási igények kezelésére, 
elsősorban likviditási problémák áthidalá-
sára, a 10 millió forint kihasználtságig biz-
tosított 1%-os kamattámogatásnak köszön-
hetően most évi nettó 3,15%-os kamatszint 
mellett. 

További felvilágosítás és időpont-egyez-
tetés a 407-5453-as, a 0630-2795-374-es 

telefonszámon, valamint a  
juhasz.ildiko@bkik.hu e-mail címen 

lehetséges Juhász Ildikó Széchenyi Kártya 
és kamarai ügyintézőnél. 

Marschalkó Tamásné, a BKIK kerületi 
munkatársa is várja az érdeklődőket. 

Telefon: 407-5453, 
e-mail cím: 16ker@bkik.hu.

Az iroda nyitva tartása:  
hétfőtől-csütörtökig: 8:00-16.30 óráig   

pénteken 8:00-13:00 óráig 

Baumholczer Tamás elnök
BKIK XVI. kerületi Tagcsoport

Megújulás a BKIK XVI. kerületi irodájában
A BudAPesTI KeResKedeLMI és IPARKAMARA (BKIK) KeLeT-PesTI sZOLgÁLTATó 
IROdÁJA (1165 BudAPesT, JóKAI uTcA 6. I. eMeLeT 99.) A X., XIV., XV., XVI. és XVII. 
KeRüLeT VÁLLALKOZóINAK KIsZOLgÁLÁsÁT LÁTJA eL. 

pásztor zsolt, Takács Gábor, németh Attila, nuszbaum 
Krisztina, polgár csillag Virág
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Nemzetközi Tánc szövetség (IdF) 
üllőn tartott előválogatót a jú-
niusban Pécsen megrendezendő 
világbajnokág előtt március 25-én. 
Az eseményen 31 mazottis növen-

dék vett részt, akik minden kategóriában szereztek egy do-
bogós helyet. ugyanezen a napon magyar bajnokság is zaj-
lott soroksáron, ahol a Mazotti szintén remekelt, ugyanis 
öt aranyat, öt ezüstöt és hat bronzérmet hoztak haza.

Hajós Gyula, az úszóiskola vezetője köszöntője után Kovács 
Péter polgármester emlékeztette arra a sportolókat és a lelátót 
megtöltő lelkes szülőket, hogy az Uszoda ablakán kitekintve 
már láthatják a bővülő Strand csúszdáit, hullámmedencéjét 
és a hét végén is folyó építkezést, amelynek eredményeként a 
strandolás szerelmesei hamarosan már kibővített szolgáltatá-
sokat vehetnek igénybe.
Ezután kezdődtek a korosztályos versenyek, amelyekre idén 
minden korábbi évnél többen neveztek be.

AZ ALIgÁTOR ÚsZóIsKOLA IdéN Is MegTAR-
TOTTA hÚsVéTI hÁZI ÚsZóVeRseNYéT, A NYu-
sZI KuPÁT. 
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A legszerényebb bajnok
ImRE GézA KéTSzERES oLImpIAI EzÜST- éS bRonzéRmES, néGy-
SzERES VILÁGbAJnoK, ILLETVE HATSzoRoS EURópA-bAJnoK pÁR-
bAJTőRVíVó VoLT A VARJÚ VILmoS oLImpIAI bARÁTI KöR VEndéGE 
mÁRcIUS 27-én Az ERzSébETLIGETI SzínHÁzbAn. Az AKTíV pÁLyA-
FUTÁSÁT bEFEJEző KLASSzIS, AKI Több mInT 60 éREmmEL bÜSzKéL-
KEdHET, A TőLE mEGSzoKoTT SzERénySéGGEL mESéLT SIKEREIRőL 
éS KUdARcAIRóL. 

Imre Gézát – akit a rendezvény elején 
az Önkormányzat nevében Szász József 
alpolgármester köszöntött – kétszer vá-
lasztották meg Az év magyar vívójának, 
emellett a többi között megkapta a Ma-
gyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresz-
tet, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjét és a Magyar Érdemrend 
középkeresztjét is. Felesége Kökény 
Beatrix olimpiai ezüstérmes kézilabdá-
zó, két gyermekük van. 

A klasszis először úszni kezdett, később 
a teniszért rajongott, végül egy kirakat 
üvegére ragasztott felhívásra lett figyel-
mes, ahol vívásoktatásra toboroztak gye-
rekeket. A pályafutását Újpesten kezdte, 
ahol kezdetben nem ért el sikereket, ké-
sőbb azonban kitartásának köszönhető-
en juniorként háromszoros magyar baj-
nok, Európa- és világbajnok is lett.

Az ötkarikás játékokon 1996-ban, még 
a Budapest SE versenyzőjeként szere-
pelt először Atlantában, ahol egyéniben 
bronzérmet nyert, csapatban hatodik 
lett. Ezután a Budapest Honvédhoz iga-
zolt. A Sydney-i olimpián nem indulha-
tott, majd 2004-ben Athénban egyéni-
ben 21., csapatban ezüstérmes lett. Négy 
évvel később Pekingben egyéniben a 
12., csapatban az ötödik helyen végzett. 

A londoni olimpián a 32 között még le-
győzte ellenfelét, a következő fordulóban 
azonban kikapott és kiesett.

A 2013-as Európa-bajnokságon egyé-
niben 14., csapatban pedig Boczkó Gá-
borral, Rédli Andrással és Szényi Péter-
rel karöltve második lett. Ugyanebben 
az évben Budapesten rendezték meg 
a világbajnokságot, ahol az előzővel 
megegyező összetételű magyar együt-
tes aranyérmes lett. Rá két évre pedig 
Imre Géza a moszkvai világversenyről 
is elhozta a legfényesebb érmet, csak ott 
egyéniben győzött.

A riói olimpián csapatban Boczkó Gá-
borral, Rédli Andrással és Somfai Pé-
terrel szállt harcba az éremért, majd az 
előkelő harmadik helyezést szerezték 
meg. A párbajtőrözők egyéni számában 
nagyszerű vívással egészen a döntőig 
menetelt, többek közt legjobb barátját, 
Boczkó Gábort is legyőzve, ami azonban 
nagyon megviselte. Ezután a döntő asz-
szóban már 14-10-re is vezetett, az utolsó 
találatot viszont nem tudta bevinni, így 
ezüstérmet szerzett.

– Volt egy pillanat, amikor tényleg azt hit-
tem, beteljesül az álmom, és végre megnye-
rem az olimpiát. Aztán nem sikerült az első 
szúrás, a második sem, végül kikaptam. A 

döntőre már teljesen elfogytam. Elfáradtam 
fizikailag és szellemileg, sőt Boczkó Gábor 
legyőzésénél még a szerencsefaktoromat is 
ellőttem. Nem maradt már bennem semmi, 
még szerencse sem. De azért a rendezők 
mégiscsak kárpótoltak Rióban, ugyanis a 
döntősök számára díszdobozt is adtak az 
érem mellé, amelyben arany kitűzőt talál-
tam, ellentétben a koreaival, aki ezüst szí-
nű brosst kapott. Véletlenül összecserélték a 
díszdobozokat, de sebaj, legalább nekem is 
jutott egy kis arany az olimpiából. 

Imre Géza a Honvéd sportigazgatója-
ként tevékenykedik, emellett 2012 óta 
edzőként is dolgozik az egyesületnél 
Somfai Péterrel együtt. A klasszis tavaly 
egyébként a Magyar Vívó Szövetség el-
nökségének is tagja lett, így ha a páston 
már nem is, a sportág hazai jövőjének 
alakításában annál nagyobb szerepe van.

vArgA tibor

„ÚJRA BoNTSD KI AZT A TépETT ZáSZLóT!”
ÁpRILIS 22., SzombAT

14.00 órA: NAGY IMrE EMléKTÁBlA 
(Budapesti Gazdasági Egyetem) 

Babucs Zoltán hadtörténész előadása
Márai Sándor: Mennyből az angyal • Koszorúzás

15.00 órA: MÁTYÁSFölDI rEPülőTér
Hadibemutató: hogyan küzdöttek a pesti srácok a szovjet 
túlerővel szemben. Katonai hagyományőrző csapatok kor-

hű ruházatban, fegyverzettel, harci járművekkel. 
Kommentátor: Babucs Zoltán

Koncert
Szervező: Mátyásföldi lovas Egylet

A programot az 56-os Közalapítvány támogatja. 
A programot az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott 
Emlékbizottság támogatja.

A SASHALmI pIAc ÜnnEpI nyITVATARTÁSA
Tekintettel, hogy nagypéntek munkaszüneti nap, 

így csütörtökön este nyolcig tartunk nyitva!
 

Április 13. csütörtök: 06.00 - 20.00 
(hosszabbított nyitva tartás)

Április 14. péntek: ZÁRVA
Április 15. szombat: 06.00 - 14.00

Április 16-17. vasárnap, hétfő: ZÁRVA
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Fűszeres sült bárány-
borda friss kevert sa-
látával

Hozzávalók: 1 kg bárány-
borda, 4 szál rozmaring, 
2 csokor petrezselyem-
zöld, 1 kiskanál zsálya, 
só, rózsabors. 1 citrom 
leve és héja, 1 közepes 
fej vöröshagyma és 3-4 
gerezd fokhagyma, 8 dkg 
vaj, 1,5 dl olaj.
Elkészítés: Először fű-
szeres pácot készítünk. 
A rozmaringot, a petrezse-
lyemzöldet és a zsályát apró-
ra összevágjuk, majd a többi 
fűszerrel, a citrom kifacsart 
levével és lereszelt héjával, a 
szétnyomkodott fokhagymá-
val, valamint az olajjal össze-
keverjük. A borsozott és só-
zott báránybordákat bekenjük 
ezzel a páccal, majd hozzáad-
juk a karikára vágott hagymát 
és legalább 2-3 órára a hűtő-
be tesszük. Ezután tepsibe 
tesszük a húst, vajat teszünk 
alá és 160 fokra előmelegített 
sütőbe toljuk. Előtte a bárány-
bordák tetejére szórjuk a pác-
ból a maradék fűszereket, a 
petrezselymet, a fokhagymát 
és a vöröshagymát. Lassú tű-

zön pirosra sütjük kb. 35-40 
perc alatt. Friss, balzsamece-
tes jégsalátával tálajuk. 

Brownie étcsokival 
és tejkaramellával
Hozzávalók: 2 egész tojás, 10 
dkg liszt, 10 dkg kristálycukor, 
3 ek holland kakaó, 1 dl étolaj, 
8-10 dkg étcsokoládé, 1 dl fe-
ketekávé vagy nescafe, 1 tk sü-
tőpor, 8-10 db tejkaramella.
Elkészítés: A tojást a cukorral, a 
kávéval és az olajjal kikeverjük, 
majd hozzáadjuk a kakaós, sü-
tőporos, lisztes keveréket, végül 
a felaprított étcsokoládét. Végül 
beledobáljuk az apróra vágott 
karamellát. A sütőt 175 fokra 
előmelegítjük, és a süteményt 
egy jénaiban vagy egy 24x20-as 
kisebb tepsiben kb. 18 perc alatt 
megsütjük. Akkor jó, ha a köze-
pe folyós marad egy picit!

EbédszünetA nAGySzombATI 
FELTÁmAdÁSI KöRmE-
nET UTÁn FELVÁGJUK 
A HÚSVéTI SonKÁT, 
VASÁRnAp pEdIG Ün-
nEpI LAKomÁVAL Ün-
nEpELJÜK KRISzTUS 
FELTÁmAdÁSÁT. AnTó-
nIA A KöVETKEző íny-
cSIKLAndó mEnÜ-
SoRT AJÁnLJA KEdVES 
oLVASóInKnAK. 

kolyvek AntóniA neMcsAk eredMényes jogász és 
kiváló divAttervező, de A konyhAMűvészetben 
Is JÁRTAs. LegÚJABB ROVATuNKBAN ő AJÁNL 
olvAsóinknAk Az Aktuális ünnepkörhöz illő 
éTeLeKeT, AMeLYheZ Jó éTVÁgYAT KÍVÁNuNK!

Hideg majonézes töl-
tött tojás füstöltla-
zac-rózsákkal
Hozzávalók: 10 db főtt tojás, 
2 db nyers tojássárgája, 2,5 dl 
tejföl, 2 tk mustár, 2 dl étolaj, 
só, bors, snidling, 2 tk por-
cukor, 1 kk citromlé, 7-8 dkg 
szeletelt füstölt lazac.
Elkészítés: a nyers tojásokat 
szétválasztjuk, mert a ma-
jonézhez csak a sárgájára 
lesz szükségünk. A sárgáját 
1 tk mustárral és 2 dl olajjal 
óvatosan kikeverjük robot-
géppel. Amikor már jó sűrű, 
hozzáadjuk a sót, a borsot, a 
porcukrot, a citromlét és a 2 
dl tejfölt, így sűrű majonézt 
kapunk.
A főtt tojásokat félbevágjuk, 
és a sárgáját kikaparjuk. A főtt 
sárgáját villával összenyom-
kodjuk és 1 tk mustárral, 0,5 
dl tejföllel, snidlinggel, sóval, 
borssal és egy pici majonéz-
zel habosra keverjük, majd 
visszatöltjük a felezett fehér-
jébe. A tálba töltelékkel lefelé 
fordítva egymás mellé rakjuk 
őket, nyakon öntjük a majo-
nézzel és díszítjük a füstölt 
lazaccal.

húsvéti menü 
(4 személyre)

Húsvét vasárnapjá-
hoz kötődik az étel-
szentelés hagyománya. 
Ilyenkor a hívők még nap-
jainkban is fehér kendővel 
letakart kosarakkal érkeznek 
a szentmisére, a pap pedig 
megáldja a benne lévő étele-
ket. A bárány Jézust jelképezi, 
az egészben főtt tojás pedig 
a családi összetartás szim-
bóluma. Éppen ezért a ma-
gyar néphagyomány szerint 
a családtagoknak együtt kell 

elfogyasztaniuk a húsvéti tojá-
sokat, hogy ha valamikor elté-
vednének az életben, mindig 
hazataláljanak. 
A húsvét egyébként eredetileg 
a termékenység ünnepe volt. 
A tojás a néphit szerint az új-
jászületés jelképe is, így kap-
csolódik a nyúl – amely sza-
pora állat – a tojáshoz, amely 
magában hordozza az élet 
ígéretét. A hagyomány szerint 
a húsvéti kalács morzsáját a 
tyúkok elé szórták, hogy sok 
tojást tojjanak, vagy nyáron 
keresztet rajzolva meghintet-
ték vele a gabonaföldeket a ve-
rebek kártevése ellen. A szen-
telt sonka csontját ugyanakkor 
kiakasztották a gyümölcsfára, 
hogy sokat teremjen. 
A húsvét hétfői locsol-
kodás is magyar szokás, 
amelynek alapja a víz 
megtisztító, megújító 
erejébe vetett hit. 

A locsolkodás tulajdonképpen 
az öntözés utánzása, amellyel 
bő termést szerettek volna. 
A húsvéti tojások piros színe 
Jézus vérét jelképezi, a tojás-
festés szokása pedig az egész 
világon elterjedt. 
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107 éves korában elhunyt 
Szekeres Jánosné, kerületünk 
legidősebb lakója. Anna néni 
négyéves volt, amikor kitört az 
I. világháború, ahonnan édes-
apja nem tért haza. A II. világ-
háború borzalmainak átélése 
után sajnos, férjét is korán el-
vesztette. Anna néni többféle 
munkát vállalt: dolgozott ta-
nácsi hivatalnokként, egy évig 
ő helyettesítette Tiszaújfalu 
katonaidejét töltő jegyzőjét, 
könyvelt egy malomnak, de 
volt betakarítási munkák felü-
gyelője és adminisztrátora is. 
Mindezek mellett pedig hím-

zés-díszítéssel gyerek- és felnőttruhákat készített. 50 éves volt, 
amikor másodszor is férjhez ment, de 1978-ban második fér-
jét is elvesztette, azóta egyedül élt. A XVI. kerületbe egy évvel 
korábban költözött. A közelmúltig még részt vett a könnyebb 
kerti munkákban, és a lakáson belüli tevékenységekben is. A 
hallása némileg megromlott, de a vérnyomáscsökkentőn kívül 
semmilyen gyógyszert nem szedett.

105. születésnapján köszöntötte őt Kovács Péter polgármes-
ter is, akit Anna néni saját verssel várt. Hosszú életútjának tit-
kát abban látta, hogy mindig tevékenykedett, nem hagyta el 
magát. Nyugodjék békében!

Mérnök, tanár, ügyvéd és 
pap könyv hagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat, in-
gyenes kiszállás. 787-9282; 
30-877-1460

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

Gábor Eszmeralda becsüs, 
műgyűjtőnő legmagasabb 
áron készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat 
(ezüst tárgyakat +6-12 evő-
eszközüket) órákat, (fazont 
is), szobrokat, borostyáno-
kat, porcelánokat (Herendit, 
Kovács Margitot), egyebe-
ket. Kiszállás díjtalan. Üz-
letünk: 789-1693, 30-382-
7020 

XVI. kerületi építőanyag ke-
reskedésünk azonnali kez-
déssel keres  munkatársakat 

targoncavezető, 
homlokrakodó gépkezelő, 

gépkocsi vezető 
Elvárások: Sofőr: „C”, „C1” 
kat („E” kat. előny)+ GKI + 
PÁV vizsga + Darus vizsga 
(Palfinger, Atlas)
Targoncás: Építőanyag is-
meret + targoncás (nehéz-
gépkezelői) vizsga. Polacsek 
Építőanyag Kft. 1165 Buda-
pest, Sarjú út 42-44.  402-
0073 ; 30-373-6198

Gyógypedikűrös, pedikűrt, 
manikürt vállal, reális ára-
kon. Házhoz megyek akár 
hétvégén is. 70-517-46-28

LAKÁSFELUJÍTÁS! Tető-
készítés, kőművesmunkák, 
burkoló, szigetelés, festés, 
víz, villanyszerelés, keríté-
sek, lakatosmunkák stb. 
30-479-2776

Korrekt hölgy, arany, ezüst 
felvásárlást végez, napi leg-
magasabb áron, tört arany 
7E-14E ftig, borostyán ék-
szerek (nyaklánc, karkötők, 
fülbevalók 5E-100E Ft-ig). 
Magas áron vásárolunk fest-
ményeket, bútorokat, por-
celánt, kerámiát, Zsolnait, 
ezüst és bronz tárgyakat, ki-
tüntetéseket, képeslapokat. 
XVI. kerület Sashalmi tér 1. 
CBA közérttel szemben lévő 
üveg pavilon. 70-600-5082  

InGATLAn
Eladó Dunakeszi-Alsó Rezeda utcában 641 nm-es hétvégi telek fa/
házzal, termő gyümölcsfákkal. Közműves! Tehermentes! 30 Mft. 
20-244-3456. ingatlanosok ne hívjanak!

Eladó Rákospalota-Kertváros Veresegyház utcában kétgenerációs 
családi ház 365 nm-es féltelken. 42 Mft. 20-952-2922. csere is 
érdekel! ingatlanosok ne hívjanak!

XVii. ker. Rákoscsaba újtelepen 196 nm-es, 2 szintes családi ház 
eladó 34 M ft-ért. beszámítok Erzsébetliget környéki 50 nm-es la-
kást. 259-0405
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NÉMET kezdő, haladó 
nyelvoktatás, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés, 
hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047; 20-368-7284

Angol nyelvoktatást, vizs-
gafelkészítést, társalgási 
gyakorlatot, nyelvtani rend-
szerezést vállalok a XVI. ke-
rületben. Céges és Skype-os 
online nyelvtanítás is lehet-
séges! Hívjon bátran a 06-
20-320-3001-es számon!

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

DuGulÁSElHÁríTÁS. 
Falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
FÁBIÁN ISTVÁN 
20-317-0843

ASZTALOS vállal: meglévő 
ajtók, ablakok, tetőtéri ab-
lakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre átalakítását, elörege-
dett szigetelő gumik cseré-
jét. 30-265-9477

üVEGEZéS, ajtó-, ablak-, 
thermo-, tükör-, képkeret 
biztonsági üvegezés, 
biztosításra, közületeknek 
átutalással! Nyitva: 8-20-ig, 
Sz. 9-14 ig. 407-
0410, XVI. Ijász u. 3/A

ÁLLATBEMUTATÓK, ál-
latos gyerekfoglalkozások, 
terápiás kutyás foglalkozá-
sok, táborok, születésnapok 
a XVI. kerület Életfában! 
53 állat: kétéltűek, hüllők, 
madarak, emlősök. Igazi 
élmény mindenkinek! 30-
582-1202

Szakképzett kertészek vál-
lalnak FAKIVÁGÁST elszál-
lítással is! SÖVÉNNYíRÁST, 
K E R T R E N D E Z É S T /
ÉPíTÉST, GYEPSZŐNYEG 
telepítését, füvesítést, IN-
GYENES FELMÉRÉS! Pro-
fi gépekkel, szakszerűen, 
megbízhatóan. 30-287-4348

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

VILLANYSZERELÉS és 
HAJDÚ típusú bojler javí-
tás, vízkőtelenítés garanci-
ával. Tóth Balázs 30-294-
8045, 406-5775
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