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SZeNT GYÖRGY NAPJA A ReNdőRSéG NAPJA. eZ ALKALOMbóL hu-
szonnégy éve kapnak elismerést azok, akik sokat tesznek 
LAKóheLYüK KÖZbIZTONSÁGÁéRT. A KITüNTeTéST A XVI. éS A X. 
KeRüLeTI ReNdőRKAPITÁNY JAVASLATÁRA eZúTTAL SZÁSZ JóZSef 
ALPOLGÁRMeSTeR éS OLÁh CSAbA, A RÁKOSMeNTI MeZeI őRSZOL-
GÁLAT VeZeTőJe VeheTTe ÁT buCSeK GÁbOR budAPeSTI ReNdőRfő-
KAPITÁNYTóL ÁPRILIS 21-éN.
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3

6



XVI.  Kerület i  újság2

Kedves 

Olvasó!
A mai kor embere hajlamos 
természetesnek venni, ami-
kor jól mennek a dolgai és 
elfelejtkezni azokról, akik 
szeretik. Vagy ami még rosz-
szabb, csak „használja” a 
másikat, ameddig önös érde-
ke úgy kívánja. elgondolkoz-
ni talán csak akkor szokott, 
amikor olyan „égi áldás” 
zúdul a fejére, mint amilyen 
a közelmúltban az országot 
sújtotta. Sokak szerint nem 
„normális” az áprilisi hava-
zás, de ha jól meggondol-
juk, ezt is csak magunknak 
köszönhetjük. hiszen ahogy 
mi bánunk a természettel, ő 
is úgy viszonyul hozzánk. A 
föld napja alkalmából Várnay 
Zseni sorai jutottak eszem-
be: „ha bölcsebb lennék, 
mint milyen vagyok, innám a 
fényt, ameddig rámragyog, a 
nap felé fordítnám arcomat, 
s feledném minden búmat, 
harcomat, élném időmet, 
amíg élhetem, hiszen csupán 
egy perc az életem. Az, ami 
volt, már elmúlt, már nem 
él, hol volt, hol nem volt, el-
vitte a szél, s a holnapom? 
Azt meg kell érni még, csillag 
mécsem ki tudja meddig ég?! 
de most, de most e tündöklő 
sugár még rámragyog, s ölel 
az illatár!”
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A testületi ülésről jelentjük

kivételes rendőri 
teljesítmény
Hajdú Károly rendőrkapitány beszámolója előtt 
Meichl Géza dandártábornok bejelentette, hogy 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében idén részlegesen felújít-

ják a XVI. kerületi 
Rendőrkapitányság 
épületét, ahol első-
sorban hőtechnikai 
rekonstrukciót vé-
geznek majd. Ez 
a homlokzatot is 
érinti, ezért a vá-
rosképbe is jobban 
fog illeszkedni az 
intézmény.

Hajdú Károly ez-
után elmondta: 
évek óta a Kertvá-
rosban történik a 
legkevesebb bűn-
cselekmény. A ja-

AZ ÖNKORMÁNYZAT KéPVISeLő-TeSTüLeTe ÁPRILIS 12-éN TARTOTTA SOROS üLéSéT, AhOL 
A TÖbbI KÖZÖTT eLfOGAdTÁK A KeRüLeTI ReNdőRKAPITÁNYSÁG TAVALYI MuNKÁJÁRóL 
SZóLó beSZÁMOLóT, ILLeTVe MódOSíTOTTÁK A PÁLYÁZATI ReNdeLeTeT, AMeLYNeK éR-
TeLMébeN eZuTÁN AKÁR MÁR 5 SZÁZALéKOS ÖNeRőVeL IS feL LeheT úJíTANI A LAKóTe-
LePI hÁZAKAT. VéLeMéNYeZTéK A heRMAN OTTó ÁLTALÁNOS ISKOLA VeZeTőJéNeK PÁ-
LYÁZATÁRóL SZóLó JAVASLATOT éS úJAbb, 10 SZÁZALéKOS béReMeLéST SZAVAZTAK MeG, 
eZúTTAL A hIVATAL feLSőfOKú VéGZeTTSéGGeL ReNdeLKeZő dOLGOZóI SZÁMÁRA. 
MINdeZeK MeLLeTT TÁRGYALTAK A MÁTYÁSfÖLdI feCSKeféSZeK óVOdA ÁTSZeRVeZéSé-
RőL éS A KeRüLeTI JéGPÁLYÁRóL IS. A RéSZLeTeKRőL AZ ALÁbbIAKbAN OLVAShATNAK.

vuló felderítettségi mutatóhoz az új járőrözési 
forma, vagyis a kerékpáros kollégák munkája is 
nagyban hozzájárul, amit a lakossági visszajelzé-
sek is igazolnak. Minden bizonnyal ennek és a 
XVI. Kerületi Önkormányzattal kialakított jó kap-
csolatnak is köszönhető, hogy Budapest rendőr-
főkapitánya 2016-ban először kivételesnek érté-
kelte a kertvárosi rendőrök teljesítményét. 

Mindez számokban kifejezve: a regisztrált bűn-
cselekmények száma 1212-ről 1129-re csökkent. 
Ezeken belül is a közterületen 290 he-
lyett már csak 265 alkalommal követ-
tek el gaztettet, és a kiemelten kezelt 
bűncselekmények száma is csökkent 
690-ről 552-re. Míg lopást 2015-ben 
502-szer követtek el, addig tavaly már 
csak 394 alkalommal, de a személy-
gépkocsi lopások száma is csökkent 
45-ről 40-re, a zárt gépjárműfeltöré-
sek száma pedig 24-ről 19-re, illetve a 
lakásbetörések száma 128-ról 104-re. 
Testi sértés 40 helyett 28, súlyos testi 
sértés ugyanakkor 28 helyett csak 14 
volt tavaly a kerületben, a garázdasá-
gok száma 64-ről 56-ra csökkent. Álta-
lánosságban véve a nyomozáseredmé-
nyességi mutató 41,7 százalékról 49,9 
százalékra emelkedett 2016-ban úgy, 
hogy jelentős sorozat bűncselekmény 
nem volt a Kertvárosban. 1307 fő ellen 
kezdeményeztek közlekedési szabály-
sértési eljárást és 2945 főre szabtak ki 
helyszíni bírságot. A személyi sérülések száma 
115-ről 118-ra nőtt ugyan, a halálos baleseteké 
azonban 5-ről 2-re csökkent. Ennek oka a rend-
szeres sebességmérés a kerület főútjain, amit 

Meichl Géza 
dandártábornok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A tanácskozás 
elején Kovács 
Péter polgár-
mester köszön-
tötte Baaken 
Mátyást, a 
Kertvárosi Vívó 
Sport Egyesület 
kadet Európa-
bajnok vívóját
......................
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egy, a XVII. kerülettel közös trafipax ké-
szülékkel végeznek.

Kérdésekre válaszolva a kapitány elmond-
ta: a kerületben 2015-ben egy kisteherau-
tóban utazó több, mint 30 migránssal 
kapcsolatban vád-
emelési javaslatot 
tettek, de tavaly 
hasonlóra nem 
volt példa. Az ille-
gális szemétlera-
kók megfékezésé-
re a mezőőrökkel 
közös járőrszol-
gálatot terveznek, 
illetve mivel a 
kerékpáros bal-
esetek száma 
valamelyest nőtt 
2016-ban, ezért 
az iskolákban oktatást fognak tartani.

Kovács Péter polgármester kiemelte: a 
kerületi rendőrök büszkék lehetnek arra, 
hogy több mint 74 százalékos a közterü-
leti bűncselekmények felderítettségének 
aránya, a személygépkocsi lopásoknál a 

duplája, a lakásbetöréseknél a háromszo-
rosa, az autó feltöréseknél pedig a négy-
szeresére emelkedett a felderítettségi mu-
tató. Ez nemcsak azt jelenti, hogy továbbra 
is a legbiztonságosabb kerület a Kertváros, 
hanem azt is, hogy ha a lakók bejelentést 
tesznek, akkor a bűnesetet ki is vizsgálják 
és egyre nagyobb valószínűséggel el is kap-
ják a tettest. Örvendetes az is, hogy ismét 
nem volt emberölés a kerületben. A pol-
gármester ugyanakkor szeretné, ha a köz-
területeken még több térfigyelő kamerát 
szerelnének fel. A Sashalmi Piacon ugyan 
van ilyen, a szelektív hulladékgyűjtőnél 
mégis sokszor helyeznek el kommunális 
hulladékot, ezért arra kérte a kapitányt, 
hogy ezzel kapcsolatban intézkedjen. 

Szász József alpolgármester előterjesztői 
zárszavában elmondta: a tavaly bevezetett 
kerékpáros járőrszolgálat kiválóan műkö-
dik, az Önkormányzat és a kapitányság 
együttműködése pedig példás, amit a töb-
bi között a Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rumban végzett munka is bizonyít. 

húSZ éVe A Jó úTON
Amióta a KLIK átvette az iskolák 
irányítását, a Képviselő-testület 
csak véleményezheti az iskolaigaz-
gatók pályázatát. Kocsis Tóth Mari-
ann – aki húsz éve vezeti a Herman 
Ottó Általános Iskolát – beszámolt 
arról, hogy annak idején olyan 
pedagógiai programot dolgoztak 
ki, amelyen azóta sem kellett vál-
toztatni. Mivel ezt a Testület is így 
gondolta, ezért támogatták a pályá-
zatát, amit egyedüli jelentkezőként 
nyújtott be a poszt betöltésére. 

úJAbb hIVATALI béReMe-
lés
Kovács Péter újabb, 10 százalékos 
hivatali béremelésre tett javaslatot, 
amely a felsőfokú végzettséggel ren-
delkező dolgozókat érinti. A képvi-
selők megszavazták a javaslatot. 

Öt százalék Önerővel  
LeheT PÁLYÁZNI A PANeLfeL-
úJíTÁSRA
A képviselők változtattak a helyi rendele-
ten, így már az ingyenes (kamat és keze-
lési költség nélküli) állami hitel pályázat-
hoz is kaphatnak vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást a panelházak 
lakóközösségei. Az állami pályázat 10 
százalékos önerejének felét az Önkor-
mányzat kifizeti a lakók helyett, így az 
energetikai felújításhoz (nyílászáró cse-
re, hőszigetelés) már 5 százalék önerő-
vel csatlakozhatnak a lakótelepen élők. 
A polgármester elmondta: egymillió fo-
rint önerővel 20 millió forintos felújítás 
érhető el, a hitel törlesztő részlete pedig 
könnyen kigazdálkodható a fűtésszámla 
megtakarításából. Az Önkormányzat az 
állami pályázat benyújtásához is ad se-
gítséget a lakóközösségeknek.  

bőVüL A MÁTYÁSfÖLdI feCS-
KeféSZeK óVOdA
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályá-
zatán tavaly elnyert összegből az Önkor-
mányzat felújítja a Mátyásföldi Fecskefé-
szek Óvoda jelenleg használaton kívüli 
épületét, ahol három csoportszobát ala-
kítanak ki. Így ez év szeptemberétől 224 
gyerek helyett már 297 apróság nevelé-
sét láthatja el az intézmény. 

LeSZ JéGPÁLYA A KeRüLeTbeN
Megszavazták a képviselők Szász Jó-
zsef előterjesztő azon javaslatát, amely 
a kerületi jégpálya megépítéséről szólt. 
Ennek értelmében a létesítményt nem 
az Önkormányzat, hanem az egykori 
Ikarus Művelődési Házat megvásárló 
cég – amelynek van tapasztalata hasonló 
pályák üzemeltetésében – fogja üzemel-
tetni az ingatlan hátsó részén, a kerüle-
tieknek pedig kedvezményesen biztosí-
tanak majd jégidőt, vagyis korcsolyázási 
lehetőséget.

A kerület vezetője kiemelte: a Futórózsa utca Mar-
git utca és Veres Péter út közötti, családi házas öve-
zetben található szakasza szépül meg 2017-ben. 
Ennek oka az, hogy a Fővárosi Vízművek többször 
hajtott végre nyomásemelést, mert a lakótelep fel-
sőbb emeletein nem volt elég a víz nyomása. Ezt vi-
szont nem bírták a régi csövek, ezért szétpattantak, 
a javítási munkálatokhoz pedig több alkalommal 

fel kellett bontani az útburkolatot, ami károkat okozott a minőségében.
Az eseményen – ahol jelen volt Abonyi János és Vajda Zoltán önkormányzati 

képviselő – részt vett Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő is, aki hang-
súlyozta: nemcsak az Önkormányzat veszi ki a részét a Kertváros fejlesztésé-
ből, hanem az állam is, amelynek köszönhetően idén felújítják a XVI. kerületi 
Rendőrkapitányság épületét. 

úJAbb KeRüLeTI úT feLúJíTÁSÁRóL TAR-
TOTT SAJTóTÁJéKOZTATóT ÁPRILIS 12-
éN KOVÁCS PéTeR POLGÁRMeSTeR, AKI 
eLMONdTA: NéGY KeRTVÁROSI úT Re-
KONSTRuKCIóJÁT TeRVeZI IdéN AZ ÖN-
KORMÁNYZAT, AMeLYeK KÖZüL hÁROM 
KIVITeLeZéSI MuNKÁLATAI MÁR eL IS 
KeZdődTeK: A fuTóRóZSÁN (AMeLYNeK 
KIVITeLeZéSéT AZ ÁRLA KfT. VéGZI) KíVüL 
A LAJOS uTCA ROSSZ ÁLLAPOTú SZAKA-
SZA éS A fARKASfOG uTCA – AhONNAN 
SOK LAKOSSÁGI PANASZ éRKeZeTT – Ké-
SZüL eL MINTeGY 222 MILLIó fORINTbóL.

Hajdú Károly 
rendőrkapitány
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Föld napi takarításMegtisztult a Körvasútsor

Szatmáry Kristóf hang-
súlyozta: habár az Ön-
kormányzat igyekszik a 
Kertváros közterületeit 
rendben tartani, a Kör-
vasútsor területe ilyen 
szempontból mindig ki-
hívást jelent az ott élők 
számára. Ezért is tartja 
fontosnak ezt a kezdemé-
nyezést, amellyel most 
nemcsak a környezet 
szépült meg, de egy tár-
gyalássorozat is elindult, 
amelynek köszönhetően 
a jövőben új P+R parko-
lókat, illetve átjárókat is 
kialakíthatnak. 

Dávid Ilona kiemelte: 
mivel a nyílt pályákat nem őrzik, ezért azok mellett nagyon sok hul-
ladék halmozódik fel, ilyen a Körvasútsor területe is. Ez ugyan nem 
a MÁV tevékenységéből adódik, a vasúttársaság azonban minden év-
ben ügyel arra, hogy a szemetet eltakarítsák ezekről a helyekről, ezért 
több hasonló akciót indítanak. A vezérigazgató örömét fejezte ki azért, 
hogy a XVI. Kerületi Önkormányzat is csatlakozott a kezdeményezés-
hez, egyúttal viszont a vezetők segítségét is kérte, ugyanis elmondása 
szerint volt olyan terület, ahonnan elvitték a szemetet és két nap múlva 
már ismét találtak ott hulladékot. 

Kovács Péter megköszönte a MÁV-nak, hogy megtisztították a Körvas-
útsor területét és ígéretet tett arra, hogy minden hasonló kezdeménye-
zésben partner lesz a XVI. Kerületi Önkormányzat, amely segítséget 
nyújt majd a vasúti területek tisztántartásában is. 

Az akció keretében egyébként 17 helyszínen összesen mintegy 120 
köbméter illegálisan lerakott szemetet gyűjtöttek össze, amelyben volt 
kommunális és zöldhulladék, építési törmelék, sőt, autógumi is.

SZ. R. ZS.

A fÖLd NAPJA ALKALMÁbóL A MÁV ZRT. éS A SZéCheNYI 
eGYeSüLeT SZeMéTGYűJTő AKCIóT SZeRVeZeTT, AMeLY-
NeK KeReTébeN ÁPRILIS 19-e éS 21-e KÖZÖTT KÖZALKAL-
MAZOTTAK beVONÁSÁVAL MeGTISZTíTOTTÁK A XIV. éS A 
XVI. KeRüLeTeN IS ÁThALAdó KÖRVASúTSOR MeNTéN 
TALÁLhATó TeRüLeTeT. A RéSZLeTeKRőL AZ ÖTLeTGAZdA 
SZATMÁRY KRISTóf ORSZÁGGYűLéSI KéPVISeLő, KOVÁCS 
péter polgármester és dávid ilona, a máv vezérigaz-
GATóJA TARTOTT SAJTóTÁJéKOZTATóT. 

A Margit és a Sarjú utca találkozásánál a mezőőrök szedték a 
szemetet, akikhez önkéntes diákok is csatlakoztak
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hOGY MIéRT GYűJT ÖSSZe 
VALAKI eGY NAGY ZACSKó-
NYI TOLLAT éS dObJA KI 
AZ eRdőbe? hOGY KeRüLT 
OdA eGY KANAPé, eGY KOMPLeTT KeRTI GARNITú-
RA, eGY GuRuLóS bőRÖNd, füRdőSZObAI SZANI-
TeR éS IPARI MeNNYISéGű éPíTéSI, ILLeTVe KOM-
MuNÁLIS huLLAdéK? hOGY MIéRT dObÁLNAK AZ 
eMbeReK MűANYAG PALACKOKAT éS eGYéb KÖR-
NYeZeTSZeNNYeZő SZeMeTeT A NÁdASbA? MINd-
eZeKRe SAJNOS, IdéN SeM KAPTuNK VÁLASZT. eZeK 
eLTÁVOLíTÁSÁRA VISZONT A XVI. KeRüLeTI ÖNKOR-
MÁNYZAT, A KeRüLeTGAZdA SZOLGÁLTATó SZeR-

Gáspár József és Horváth János a Budapesti út erdős részén 
gyűjtötte az illegálisan otthagyott hulladékot...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A február 1-je és június 15-e között zajló program középpontjában az 
általános-iskolás korú gyerekek állnak. Az ő szociális készségeik fejlett-
sége meghatározza kapcsolataik minőségét, beilleszkedésüket a kor-
társ közösségbe, boldogulásukat a mindennapi életfeladatokkal. Mind-
ezek pedig jelentősen befolyásolják, hogyan érzik magukat, mennyire 
elégedettek önmagukkal és a világgal. Sajnos, a mai modern világban 
ezeknek a készségeknek az elsajátítására nincs elég lehetőség, hiszen a 
gyerekeknek nincs elég idejük játszani a kötelező elfoglaltságaik miatt. 
A szülőknek is nehézséget okozhat, hogy fejlesszék gyermekeik em-
pátiás készségét, vagy hogy megtanítsák őket a másokkal való együtt-
működésre, konfliktuskezelésre, a sikertelenség pedig deviáns maga-
tartásformákat eredményezhet. Ha azonban a fiatalok a fent említett 
készségeket elsajátítják, javulni fog a stressztűrő-képességük is. 

Az iskolától nem várhatjuk el, hogy a családok helyett neveljék a 
gyerekeket, hiszen nagy mennyiségű tananyaggal kell megbirkóz-
niuk. A családtagok viszont hét közben gyakran csak napi néhány 
percet tudnak egymással kommunikálni a sok teendő miatt. Ennek 
áthidalásában segíthet a Benne vagy? elnevezésű program, amelynek 
keretében a XVI. Kerületi Önkormányzat három kerületi oktatási in-
tézményben indít prevenciós foglalkozásokat a Napraforgó Központ 
közreműködésével.

A Batthyány Ilona, a Jókai Mór és a Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola diákjaihoz érkeznek hétről hétre a Napraforgó munkatársai, 
akik élménypedagógiai játékokkal teszik próbára a tanulók együttmű-
ködési képességeit, kreativitását, problémamegoldó készségét. A jó-
kedv garantált, de egy-egy kudarc miatt mérgelődni is lehet, hiszen en-
nek átélése, helyes kezelése szintén elengedhetetlen része az életnek. 

A rendőrség korszerű megelőzési programja jól használható, kis-
filmekkel kiegészített interaktív foglalkozásokat kínál, amelyeket 
bűnmegelőzési órák keretében hasznosítanak a Napraforgó munka-
társai. Ezekből az is kiderül, hol a határ a jó hecc és az iskolai bántal-
mazás között, valamint az, hogy bizonyos bűncselekmények esetén 
az elkövetők 12 éves kor felett már büntethetők. 

A pályázat keretében szabadidős elfoglaltságként kamaszklubok is 
indulnak a Napraforgó Központban, ahol tematikus önismereti cso-
portban, Ön-alkotók néven művészetterápiás eszközök felhasználá-
sával ismerkednek a kiskamaszok önmagukkal. A diákok így bizton-
ságos körülmények között, ingyenesen élhetik át a korosztályukkal 
töltött idő minden szépségét. Hasonló célokat szolgál a Gázoló ki-
ránduló klub is, ahol havonta egy túrán vehetnek részt a jelentkezők 
a Napraforgó munkatársainak felügyeletével. Ilyenkor közösen mo-
zognak, felfedezik a természetet, leküzdik az akadályokat és közben 
ismerkednek egymással. 

A kerület általános iskolái és gimnáziumai, illetve a Napraforgó 
Központ a pályázat ideje alatt pedagógusokat és szociális munkáso-
kat küldhet egy továbbképzésre, amelynek célja a résztvevők felké-
szítése bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák megtartá-
sára. Akik pedig a KEF jóvoltából tavaly már részt vettek hasonló 
képzésen, azoknak tapasztalatcserére biztosítanak lehetőséget.

A programot Dobrosiné Ladjánszki Tímea, az Önkormányzat in-
tézményi referense és Hanuláné Kurdi Ágnes, a Napraforgó szak-
mai vezetője irányítja. További információ a www.napraforgó16.hu 
honlapon található.

A XVI. KeRüLeTI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁST 
NYeRT GYeRMeK- éS IfJúSÁGVédeLeM TéMÁbAN A 
beLüGYMINISZTéRIuM ÁLTAL KIíRT bűNMeGeLőZéSI 
PROJeKTeK MeGVALóSíTÁSÁRA eLNeVeZéSű feLhí-
VÁSON. A PÁLYÁZAT – AMeLYNeK CéLJA OLYAN KOMP-
LeX MeGeLőZéSI PROGRAMOK LéTRehOZÁSA, AMe-
LYeK SeGíTeNeK, hOGY A fIATALOK Se ÁLdOZATTÁ, 
Se eLKÖVeTőVé Ne VÁLJANAK – MeGVALóSíTÁSÁbAN 
RéSZT VeSZ A NAPRAfORGó CSALÁd- éS GYeRMeKJó-
LéTI KÖZPONT IS. 

Benne vagy? Föld napi takarítás vezet és a rákosmenti mezei 
őRSZOLGÁLAT A fÖLd NAPJÁ-
hOZ KAPCSOLódVA KÖZÖS SZe-
MéTSZedéSI AKCIóT hIRdeTeTT 

ÁPRILIS 22-Re. A KeZdeMéNYeZéSheZ MOST IS TÖbb 
KeRüLeTI POLGÁR éS A POLGÁRMeSTeRI hIVATAL 
MuNKATÁRSAI IS CSATLAKOZTAK. de PeRSZe AhOGY 
eddIG IS, SZATMÁRY KRISTóf ORSZÁGGYűLéSI KéPVI-
SeLő, KOVÁCS PéTeR POLGÁRMeSTeR, SZÁSZ JóZSef 
ALPOLGÁRMeSTeR, VALAMINT ANTALóCZY CSAbA, 
GÁSPÁR JóZSef éS hORVÁTh JÁNOS ÖNKORMÁNYZA-
ti képviselő idén is segített a kertvárosi nagy-
TAKARíTÁSbAN.

...Antalóczy Csabával és Szatmáry Kristóffal együtt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szász József és Kovács Péter a Cinkotai út mellett található mocsa-
ras területet tisztították meg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A rendezvényen Miklya 
Luzsányi Mónika a Star 
Wars Kid történetén 
keresztül mutatta be az 
internet veszélyeit és 
a felelős internethasz-
nálatot. Lovizer Dániel 
az internetfüggőség és 
más kémiai, viselke-
dési addikciók kapcsolatáról, valamint 
arról beszélt, hogy a fiatalok életére 
nézve milyen veszélyeket rejt a közös-
ségi médiával való túl szoros kötelék. 
Dr. Kapitány-Fövény Máté pszichológus 
ugyanakkor a VoltEgySzer elnevezésű 
applikációt mutatta be, amely a Nyírő 
Gyula Kórház OPAI Drogambulanciájá-
nak és a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem Kreatív Technológia Laborjának kö-
zös fejlesztése. Céljuk, hogy újszerű, a 
felhasználók számára is érdekes módon 

nyújtsanak segítsé-
get, illetve hassanak 
mind a fiatalokra, 
mind a szülőkre. 
Az applikáció a ká-
bítószer-függőség 
megelőzéséhez, fel-
ismeréséhez  nyújt 
segítséget. A nap 

zárásaként minden megjelent diák egy 
KEF-logós powerbankot kapott ajándék-
ba.

Mindezek mellett az interaktív napon 
bemutatkozott a KEF ifjúsági rovatának 
honlapja (www.16kefir.hu), és meghir-
dették a 16 kefir pályázatot is. A bekül-
dött alkotások megtekinthetők lesznek 
a honlapon, majd a nyertes mű alapján 
profi grafikus készíti el a honlap jelké-
pét. Az eredményhirdetésre május 1-jén 
kerül sor az erzsébetligeti majálison.

A Vrbas völgyén át Jajce, majd a Neretva völ-
gyén át Mostar, továbbá dubrovnik, Split, 
Sibenik között végig közvetlenül a tenger-
parti útvonalon, hazatérés Zágráb irányában. 
Szállás Jajce történelmi belvárosában, majd 
Neum és Sibenik nívós tengerparti szállo-
dáiban. 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

A XVI. KeRüLeTI KÁbíTóSZeRüGYI eGYeZTeTő fóRuM (Kef) INTeRAKTíV NAP 
A dIGITÁLIS TudÁS JeGYébeN CíMMeL SZeRVeZeTT PROGRAMOT A feLSő 
TAGOZATOS dIÁKOKNAK MÁRCIuS 31-éN AZ eRZSébeTLIGeTI SZíNhÁZbAN. 
AZ eSeMéNYeN A TIZeNeGY KeRüLeTI ISKOLA 86 feLSő TAGOZATOS OSZTÁ-
LYÁbóL ÖSSZeSeN 175 NebuLó hÁROM heLYSZíNeN VeheTeTT RéSZT IN-
TeRAKTíV eLőAdÁSOKON. 
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A ZeNe IRÁNTI RAJONGÁSA, KIVÁLó PedAGóGIAI éRZéKe, 
LOKÁLPATRIOTIZMuSA éS A MÁSOKéRT VALó TeNNI 
AKARÁSA MIATT A XVI. KeRüLeTI ÖNKORMÁNYZAT A 

„budAPeST főVÁROS XVI. KeRüLeTééRT” KITüNTeTő CíMeT 
AdOMÁNYOZTA TOMhAuSeR NOéMI CSeLLóMűVéSZNeK. 

Tomhauser Noémi noha több mint 30 
éve él már a kerületben és igazi lokál-
patriótának tartja magát, veszprémi 
orvoscsaládból származik. Felmenői 
hegedültek és zongoráztak. A nagyma-
mája még 90 évesen is minden nap 
gyakorolt, a reggeleket Chopin keringő-
ivel kezdte. A gordonkát fogorvosként 
tevékenykedő édesanyja választotta szá-
mára, majd zongorán kísérte. Édesapja 
kórusvezető és énektanár, dédapja pe-
dig Gaál Sándor zeneiskolai igazgató, 
zeneszerző, királydíjas karnagy volt. 

14 éves volt, amikor a nővére példá-
ját követve felvételizett a Bartók Béla 
Konzervatóriumba, majd a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola budapesti gor-
donka tagozatán szerzett diplomát, 
de a cselló mellett zongorán 
és furulyán is játszik. A leg-
többet szolfézstanárától, 
Ugrin Gábortól, az Ifjú 
Zenebarátok Kórusának 
alapító karnagyától ta-
nulta, és nagyon hálás 
Dukay Barnabás zene-
szerző-tanárnak is, aki a 
zeneszerzésre és az imp-
rovizációra ösztönözte.

A kitüntetett kerületi pálya-
futását szolfézs, gordonka és ének-
tanárként kezdte, majd ezekkel párhu-
zamosan közel tíz évig zenekarokban 
(Máv és Postás Szimfonikus Zenekar, 
Rock Színház, Bárka Színház) is ját-
szott. Ez alatt az idő alatt bejárta Eu-
rópát, Varga György egykori igazgató 
szervezésében, a Rácz Aladár Zeneis-
kola tanári kamarazenekarával Török-
országban is fellépett, sőt, Marokkóba 
is eljutott. 

Saját elmondása szerint a fejé-
ben mindig dallamok cikáznak, 
amelyekből később gyerekdal 
vagy gordonkadarab lesz. Alkotói 
korszaka akkor kezdődött, ami-
kor a gyermekei megszülettek. 
Ezután már csak a tanítással, 
ezen belül is a tehetséges gyere-
kek felkutatásával és a zenei utánpótlás-
neveléssel foglalkozott, amelyben egy-
kori kolléganője, Billédi Ottília példáját 
követte. Ezért is találta ki a kerületben 
egyedülálló, Babamuzsika elnevezé-
sű foglalkozást, amelynek útmutatásai 
alapján az édesanyák otthon is tisztán 
tudtak énekelni gyermekeiknek és elő-
segíthették a kicsik ritmusérzékének 

fejlődését. 
Tomhauser Noémi zenés 

mondókáit és dalait saját 
gyermekein tesztelte. En-
nek meg is lett az ered-
ménye, hiszen lánya, 
Petra azóta énekesként 
rendszeresen fellép 
a Málna zenekarral – 

amely az Alma zenekar 
mintájára jött létre –, 

sőt, saját dalokat is ír, de 
fia, Bence is több hangszeren 

játszott, dobolt és szaxofonozott. 
Emellett sokan választották a csellót azon 
apróságok közül, akik annak idején részt 
vettek szüleikkel a foglalkozásokon, és a 
korábbi tanítványai is rendszeresen visz-
szatértek karon ülő gyermekeikkel. 

A csellóművész egykori növendékei 
között egyébként van zeneiskolai igaz-
gatóhelyettes, gordonkatanár, énektanár-
kórusvezető, sőt, a bergeni szimfonikus 
zenekar szólamvezető bőgőse is az ő 

diákja volt. A huszonöt évvel ezelőtt, ál-
tala alapított Harmónia Csellóegyüttes 
mai tagjai pedig szakmai fórumokon, 
fesztiválokon, versenyeken is szép ered-
ményeket érnek el, de napjainkban már 
a kerületi kulturális rendezvényeken is 
rendszeresen fellépnek. (Ez egyébként 
szintén kuriózumnak számított, hiszen 
korábban kizárólag külföldön találkozott 
olyan zenekarral, amelyben csak gordon-
kások játszottak együtt.) Persze azóta már 
ezt is továbbfejlesztette, hiszen kulturális 
műsoraik keretében már versek és imp-
rovizációs átiratok is elhangzanak. Sike-
rük titka az, hogy az egymásra való odafi-
gyeléssel, a közösség erejével és elegendő 
gyakorlással a legkevésbé tehetséges diák 
is elérheti a legmagasabb szintet. 

Tomhauser Noémi a hangszert nyáron 
sem teszi le, hiszen évek óta részt vesz 
egy zenetáborban, ahol tovább csiszol-
hatja növendékei tehetségét. Az ott tör-
tént tavalyi tűzeset nyomán pedig már 
jótékonysági koncertet is szervezett, il-
letve zenélt egy nehéz sorsú lakótársá-
nak megsegítéséért is. Ennek apropóján 
a közeljövőben egy újabb nagy dobásra 
készül: saját szerzeményeiből szervez 
előadói estet, amelynek bevételét szin-
tén jótékony célra szeretné felajánlani. 
A csellóművész kitüntetéséhez szere-
tettel gratulálunk!

SZ. R. ZS.

„Számomra 
a zene 

örömforrás”

 
„...a fejében 

mindig dallamok 
cikáznak, amelyekből 

később gyerekdal vagy 
gordonkadarab 

lesz.”
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A LéNÁRd ÖdÖN ALAPíTVÁNY KuRATóRIuMA A 
GuLAG-eMLéKéV ALKALMÁbóL eLőSZÖR TüNTe-
TeTT KI OLYAN TúLéLőKeT, AKIK A KéNYSZeRMuN-
KATÁbOROK POKLÁT eLSZeNVedVe SZeReNCSéSeN 
hAZAéRKeZTeK, MAJd AZ OTTANI, SZINTe eLVISeL-
heTeTLeN KÖRüLMéNYeKRőL hITeLeSeN beSZÁ-
MOLTAK. duPKA GYÖRGY KÁRPÁTALJAI íRó éS Lé-
NÁRd ÖdÖN, AZ ALAPíTVÁNY NéVAdóJA MeLLeTT 
GuLAG ARANYPLAKeTTeT éS díSZOKLeVeLeT Vehe-
TeTT ÁT MÁRCIuS 30-ÁN beRGhOffeR RóbeRT IS, 
AKIT A 131 SAShALMI ÁLdOZATTAL eGYüTT VITTeK 
eL MÁLeNKIJ RObOTRA.

A Magyar Püspöki Konferencia székházában megtartott 
rendezvényen Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtitkára mondott ünnepi 
beszédet, az elismeréseket pedig Kiss-Rigó László szeged-
csanádi megyéspüspök, az Alapítvány elnöke adta át a ki-
tüntetetteknek. Az ünnepségen jelen volt Veres András, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.

A 92 éves Berghoffer Róbert Tabu című, magyar és né-
met nyelvű, a munkatáborokról szóló könyvének bővített 
kiadása a közeljövőben jelenik meg, amit az időközben 
kutathatóvá vált dokumentumok adataival egészített ki.

MéSZÁROS TIbOR

Ancsin László jegyző ünnepi beszédében felidézte a népszerű 
festő, grafikus, mesekönyv- és regényillusztrátor munkásságát, 
amelynek része volt a karikatúra is, és az egykori rákosszentmihá-
lyi lóvasútról készített gúnyrajzai még a helytörténeti gyűjtemény 
számára is hordoznak megőrzendő értékeket. Az alkotásokon 
ugyanis az országos politikai eseményeken kívül visszatükröző-
dött szűkebb környezetének társadalmi és sportélete, sőt, gyakran 
tűzte tollhegyére a közösségi élet rendezvényeit is, és talán nem is 
gondolt arra, hogy ezekkel a szó szoros értelmében korrajzot hagy 
hátra az utódoknak.

Mühlbeck Károly emlékének ápolását mind az Önkormányzat, 
mind a Helytörténeti Gyűjtemény feladatának tekinti, és ezúton 
mond köszönetet a ház mai tulajdonosainak, a Kurucz házaspár-
nak, akik e cél megvalósításában maximálisan együttműködő part-
nerei a két intézménynek.

MéSZÁROS TIbOR

MühLbeCK KÁROLY, A MAGYAR GRAfIKA TÖRTéNeTé-
NeK KIeMeLKedő TeheTSéGű ALAKJA – AKI A XVI. Ke-
RüLeTI budAPeSTI úTON LAKOTT – 1896. ÁPRILIS 2-ÁN 
SZüLeTeTT. A dOROGI feReNC SZObRÁSZMűVéSZ ÁL-
TAL KéSZíTeTT dOMbORMűVeT AZ éVfORduLó AL-
KALMÁbóL TeSZÁK SÁNdOR GRAfIKuSMűVéSZ JAVAS-
latára az Önkormányzat, valamint a kertvárosi 
heLYTÖRTéNeTI éS eMLéKeZeT KÖZPONT MuNKATÁR-
SAI KÖZÖSeN KOSZORúZTÁK MeG.

Május 15., hétfő 17.30 óra
MEGEMLÉKEZÉS HORTHy MIKLÓS OTRANTÓI 

DIADALÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN.
Az eseményeket történeti előadásában felidézi

vitéz Szatmáry László, a Vitézi Rend központi törzskapitánya
Helyszín: Veres Péter út-Fuvallat utca sarok 

(Ezúton is köszönjük a XVI. Kerületi Önkormányzat Kulturális és 
Sport Bizottságának rendezvényeinkhez nyújtott anyagi támogatását.)

NApféNyes KAlANdozásoK 

JúNIus 17. 6.00 órA KecsKeMét és KÖrNyéKe 
(Tiszakécske, Kiskunfélegyháza). 

Útiköltség: 3500 forint/fő.

JúlIus 15. 6.00 órA AggteleKI cseppKőbArlANg. 
Útiköltség: 4000 forint/fő.

JúlIus 23. 6.00 órA HűsÖlés Az AlAcsoNy-tátrA 
bArlANgJAIbAN és KÖrNyéKéN 

(Deményfalvi jeges és cseppkőbarlangok). 
Útiköltség: 5100 forint/fő.

Augusztus 18-19-20. 6.00 órA 
szIgetVár és KÖrNyéKe 

5000 forint előleget kérünk a szállásra. 
Útiköltség és félpanziós szállás 22000 forint/fő.

A túrákat a XVI. Kerületi Önkormányzat támogatja.
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy a 0630-

582-7600-as telefonszámon. Indulás Mátyásföldről, Pilóta u. 1.

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

Veres András és 
Berghoffer Róbert
.............................
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Az esemény elején Szabó Csilla, az 
Erzsébetligeti Színház igazgatója üdvözöl-
te a megjelent 13 házaspárt, és örömmel 
állapította meg, hogy évről évre vannak 
visszatérő résztvevői a rendezvénynek. 

Vanyó István és Ivanics Erzsébet már 
67. házassági évfordulójukat ünnepel-
ték, Dénes Zoltán és Elle  Emma pedig 
hat évtizede kötöttek házasságot. 56 
éve esküdött egymásnak örök hűséget 
Bodoki István és Molnár Éva, 54 éve 
Jámbor Gyula és Krucsó Emma, 52 éve 
Neumann Ferenc és Neumann Ferenc-

né, illetve 51 éve Belléncs Máté és Papp 
Aranka. 50 éve lépett frigyre Berki Zol-
tán és Nagy Julianna, Dunai Andor és 
Beloberk Ilona, Haffner Lajos és Haffner 
Lajosné, Meszlényi Béla és Meszlényi 
Béláné, valamint Nagy Rudolf és Nagy 
Rudolfné. 45 éve kötötte össze az életét 
dr. Papp-Váry Árpád és Papp-Váry Ár-
pádné, 40 éve pedig Zeöld András és 
Zeöldné Meszes Zsuzsa.

A Liget Táncakadémia növendékeinek 
bemutatója után Kovács 
Péter polgármester fejez-
te ki nagyrabecsülését a 
házaspárok példamutató 
hűségét és kitartását il-
letően. A kerület vezető-
je kiemelte: azt reméli, 
hogy az ő példájuk annak 
ellenére követőkre talál, 
hogy napjainkban a fo-
gyasztói társadalom ha-
mis sugallatára nemcsak 
a tárgyakat nem becsül-
jük meg, hanem már egy-
mást sem. A statisztikák 

szerint azonban néhány éve növekszik 
a házasságkötések száma, a válásoké 
pedig csökken. Ma már ismét nem ritka 
a háromgyerekes család, és ez biztató a 
nemzet jövőjére nézve.

Az est hivatalos részének ceremónia-
mestere Kátai Andrea anyakönyvvezető 
volt. Az ő vezetésével erősítették meg a 
házaspárok életre szóló fogadalmukat. 
Az erről szóló emléklapokat a polgár-
mester és Baloghné Szabó Olga, a Terü-

leti Szociális Szolgálat 
vezetője adta át az ünne-
pelteknek.

A vacsora után 
Aradszky László táncdal-
énekes szólaltatta meg a 
jelenlévők fiatalkorának 
legnagyobb slágereit, 
amelyek hallatán sokan 
táncra is perdültek. Az 
est további részében pe-
dig a PickNick családi 
zenekar szolgáltatta a 
talpalávalót.

MéSZÁROS TIbOR

450. PÜNKöSD A CSíKSOMLyóI SzűzANyÁVAL
A Rákosszentmihályért Kulturális egyesület ismét zarándokutat szervez június 1-jétől 6-ig,
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.

Megerősített fogadalom
IDéN ÁPRILIS 7-éN AzOK A XVI. KERÜLETI HÁzASPÁROK GyűLTEK öSSzE 

Az ERzSéBETLIGETI SzíNHÁzBAN, AKIK ESKÜJÜKHöz HíVEN A SzERETET 
éS HűSéG JEGyéBEN éVTIzEDEK óTA KITARTANAK EGyMÁS MELLETT. 

Az uTOLSó HELyEK EGyIKéRE MéG JELENTKEzHET
Solymoskövi Péternél a 0620/955-6840-es, illetve

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

foglalja a szállás és az étkezés díját is.

Aradszky László 
táncdalénekes
. . . . . . . . . . . . . .
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MAdAGASZKÁRI VeNdéGeI VOLTAK A MACONKAI OROSZ 
LÁSZLó GALéRIÁNAK MÁRCIuS 31-éN. A SZAbó hÁZAS-
PÁR beMuTATóTeRMe eZúTTAL OLYAN ReNdeZVéNY 
heLYSZíNe VOLT, AMeLY eGY MALGASZ feSTőMűVéSZ 
KéPeINeK beMuTATÁSA MeLLeTT eGY íGéReTeS NeM-
ZeTKÖZI KAPCSOLAT LéTReJÖTTébeN KíVÁN SeGédKeZ-
NI A MAGYAR éS AZ AfRIKA PARTJAIhOZ KÖZeL feKVő 
SZIGeTORSZÁG NéPe KÖZÖTT. eSéLY VAN uGYANIS 
ARRA, hOGY MAdAGASZKÁR főVÁROSÁNAK NAPeLe-
MeS KÖZVILÁGíTÁSÁT MAGYAR SZAKeMbeReK IRÁNYí-
TÁSÁVAL ALAKíTSÁK KI.

Madagaszkár a Maconkaiban

Kovács Péter polgármester elmondta: ki-
tűnő ötletnek tartja a napelemes közvilá-
gítás megvalósításának gondolatát, és ha 
Budapesten kerületi hatáskörbe tartozna 
ez a terület, akkor a Kertvárosban nem-
csak a Szilas patak partján futó kerékpár-
utat világítanák meg napelemes lámpák. 
Megköszönte továbbá a Szabó házas-
párnak, hogy a művészetek támogatása 
mellett gazdasági érdekeket szolgáló 
események megrendezéséből is részt 
vállalnak. Szólt még Rakoto Ravololona 
Benjámin festőművész alkotásairól is, 
amelyek egy számunkra ismeretlen, szí-
nes, egzotikus földrész üzenetét közvetí-
tették a résztvevőknek.

Dr. Suha György miniszteri biztos arról 
beszélt, hogy a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium célja a gazdasági kapcso-
lat kiterjesztése olyan országokra, ame-
lyekkel korábban nem volt semmilyen 
együttműködésünk. Hazánk gazdasági 
fejlődése ugyanis csak úgy tartható fenn, 
ha a déli földrészeken is felkutatjuk az 
együttműködés lehetőségeit.

Dr. Rabe Landry Olivier Andrianiaina,  
Magyarország tiszteletbeli madagaszká-
ri konzulja kiemelte: a műszaki tudo-
mányok terén Magyarország fejlettebb, 
mint Madagaszkár, ezért is fontosak szá-

mukra az olyan együttműködések, ame-
lyeknek éppen most lehetünk tanúi.

Randrianasolo Lalarison Richard, a 
Madagaszkári Köztársaság konzulátusá-
nak tiszteletbeli konzulja kifejtette: a ki-
lencezer kilométeres távolság ellenére is 
sok lehetőség rejlik a két ország együtt-

működésében, hiszen nekik ugyanúgy 
szükségük van távolabbi kereskedelmi 
és ipari partnerek felkutatására, mint 
hazánknak. 

A Magyar Napelem Napkollektor 
Szövetség képviseletében Bocsó Imre 
képzésvezető és Somogyi György szak-
mérnök vázolta a madagaszkári napkol-
lektoros rendszer létrehozásának főbb 
teendőit. Elmondták, hogy a helyszínen 

kívánnak olyan szakembergárdát kiké-
pezni, amely az ő segítségükkel meg 
tudja valósítani azt a tervet, amelyre már 
hivatalos megbízással is rendelkeznek. 

Végül Szabó Géza hívta fel a figyelmet 
arra, hogy érdemes volna elgondolkozni 
a napelemes közvilágítás hazai elterjesz-

tésén is, hiszen számításai szerint 8-10 
év után megtérülne, utána pedig a mos-
taninak a töredékébe kerülne a napener-
giából nyert áram.

A rendezvényen a TomCatBand két 
tagja, Pintér Zsuzsa és Csépány Tamás 
szórakoztatta a közönséget. Ezúttal a leg-
nagyobb sikert azzal aratták, hogy elját-
szották Madagaszkár himnuszát.  

MéSZÁROS TIbOR
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TAVASZI ZSONGÁS KÖLTÖZÖTT A CORVINI dOMI-
NI eGYeSüLeT TÁNCSICS uTCAI SZéKhÁZÁNAK 
KeRTJébe ÁPRILIS 9-éN. AZ eGYeSüLeT úJ VeZeTé-
Se TAVASZKÖSZÖNTő CORVIN-NAPOT ReNdeZeTT 
MINdAZOK SZÁMÁRA, AKIK MÁR SZAbAd LeVeGő-
Re, úJ éLMéNYeKRe, SZíNeKRe, MOZGÁSRA éS KÖ-
ZÖSSéGI éLMéNYRe VÁGYTAK A hOSSZúRA NYúLT 
TéL SZüRKe NAPJAI uTÁN.

Az eseményen felnőtt és gyerek egyaránt találhatott magának 
szórakoztató programokat. Tengerimalacot, nyuszit, bárányt, 
kecskét és lovat lehetett simogatni, a kitelepült árusok jóvol-
tából pedig bőséges kínálat volt dísztárgyakból, kozmetikai és 
kézműves termékekből, egészséges élelmiszerekből, volt mé-
zeskalács, termelői méz, hímestojás és sok egyéb vásárfia is. 

A Hagyományőrző Kelevézek (Pechnig Rezső és felesége) 
népi hangszerekből tartottak bemutatót: két tekerőlanton kí-
vül furulyát, tilinkót, dobokat, köcsög- és kecskedudát, táro-
gatót, magyar dorombot, kobozt és egy ütőgardont is megszó-
laltattak a közönség kívánsága szerint. A további dallamokról 
pedig Tomhauser Noémi és a Málna zenekar, valamint Vikol 
Kálmán és zenedéje gondoskodott. A szórakoztató progra-
mokon kívül Őzéné Bartyik Barbara az emberi szervezet szá-

A SAShALMI TANOdA ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖbb 
mint tíz éve rendezi meg napkÖzisei számára 
A húSVéTI NYuSZIfuTÁST. AZ eSeMéNY AZONbAN 
IdéN ANNYIRA SOK JeLeNTKeZőT VONZOTT, hOGY 
már két napra kellett elosztani a tojáskere-
Ső éS A fuTóVeRSeNYT, AMIT PéTeRI ILdIKó IGAZ-
GATó-heLYeTTeS éS NAGY MÁRTA PedAGóGuS 
SZeRVeZeTT.

Az öt osztálynyi futó a vándorkupák mintájára felajánlott fő-
díjért, a termetes Vándornyúlért versengett, előtte viszont be-
melegítésként meg kellett keresniük a tojásokat helyettesítő 
színes laminált kártyákat, amelyeket délután csokira lehetett 
váltani. Ám mégsem a győzelem volt a legfontosabb, hanem 
a közös, jókedvű együttlét és a húsvéti hagyományok ápolása. 

A KÖLTéSZeT NAPJA éS A KÖZeLGő húSVéTRA 
VALó KéSZüLődéS JeGYébeN hAGYOMÁNYőRZő 
NAPOT TARTOTTAK A SZeNT-GYÖRGYI ALbeRT ÁLTA-
LÁNOS ISKOLA ALSóSAINAK ÁPRILIS 11-éN.

A zsúfolt, de nagyon izgalmas program szavalóversennyel 
kezdődött. A győztesek az általuk választott verset elmondhat-
ták a tornateremben is az intézmény összes diákja előtt, ahol  
egy, a falusi locsolkodás hagyományát felelevenítő színpadi já-
tékot adtak elő a nebulók, amit Kovács Kóra tanított be nekik.

Ezután szakszerű bemelegítést követően közel 370 tanu-
ló állt a nyuszifutás rajtjához, amelyen kötelező volt a papír 
tapsifül viselete. A beérkezés az indulás sorrendjében tör-
tént, amiért minden induló egy csokitojást kapott jutalmul. 
Végül számtalan ügyességi játékban és tojáskereső verseny-
ben is részt vehettek. A benti foglalkozások között szerepelt 
papírnyuszi, papírcsibe és húsvéti koszorú készítése, továbbá 
számítógépes húsvéti képeslaptervezés is.

mára létfontosságú folyadékbevitelről és a víz élettani szere-
péről tartott előadást, Horváth Gábor és kolléganője pedig a 
Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel (CSOK) kapcsola-
tos kérdésekben segített eligazodni a fészekrakás előtt álló 
érdeklődőknek.
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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.

Május 5. péntek 20:00
GEMINI BULI
Havonta egy alkalommal, pénteken 20:00 órától hamisí-
tatlan retro házibuli-hangulat várja Önöket, ahol a Gemini 
együttes örökzöld slágerei biztosítják a talpalávalót.

Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)
Előzetes asztalfoglalás szükséges, amit a +36 30 6575 896-os 
telefonszámon várnak a szervezők.
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– 1972-ben születtem Baján. A szüleim közgazdászok, ezért igye-
keztek engem is abba az irányba terelni, de én inkább az orvosi 
pályát választottam. A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostu-
dományi Egyetemen végeztem. A rezidensképzést Budapesten 
kezdtem meg, mert a férjem – akivel 1995-ben kötöttünk házas-
ságot – a fővárosban kapott állást. 
 

– MIéRT éPPeN A beLGYóGYÁSZATOT VÁLASZTOTTA SZAK-
TeRüLeTéNeK?

– Kezdetben szemész szerettem volna lenni, a diplomamun-
kámat is ebből írtam. Budapesten azonban ilyen állást akkor 
nem lehetett találni, ezért előlépett a második számú kedvenc, 
a belgyógyászat. Ehhez kaptam segítséget a Szent Ferenc Kór-
házban, ahol belgyógyászati rezidens lettem. A tapasztalat-
gyűjtés rendkívül hasznos évei alatt megfordultam a Kútvölgyi 
Klinikán, az Uzsoki utcai és a Péterfy Sándor utcai kórházban, 
majd 2009-től 2013-ig a Szent János Kórház II. számú Belgyó-
gyászatán dolgoztam. Akkor döntöttem el, hogy diabetológus 
leszek. Ezen belül a GDM-es, azaz a terhesség alatt jelentke-
ző szénhidrátagyagcsere-zavarral rendelkező kismamák gon-
dozója lettem. 2011 óta rendelek a Diabetes Szakambulancián 
a Szent János Kórházban, 2013 óta pedig önkéntes segítőként 
végzem ott a kismamagondozást. 

– hOGYAN KeRüLT A XVI. KeRüLeT KeRTVÁROSI eGéSZ-
SéGüGYI SZOLGÁLATÁhOZ?

– Gyakorlatilag fellázadt a családom, mert alig láttak otthon. 
Előfordult ugyanis, hogy heti 72 órát dolgoztam a Szent János 
Kórházban, és a közlekedés a XVI. kerületből három teljes órát 
rabolt el a napjaimból. Két gyermekünk ezt nehezen viselte, ezért 
folyamatosan kerestem a megoldást. Amikor Budapestre költöz-
tünk, először Rákosszentmihályon laktunk, majd 2004-től Má-
tyásföldön, de a budai munkahelyem mindkettőtől nagyon távol 
esett. Kis javulást jelentett, hogy 2013-ban felhagytam a fekvőbe-
teg-ellátással, és azóta csak járó betegekkel foglalkoztam Gödöl-
lőn. Oda kissé jobb volt a közlekedés, de az is messze volt. Tavaly 
értesültem arról, hogy a kertvárosi Szakrendelőben jelentősen 
kibővítették a teljesítményvolumen-korlátot, ami lehetőséget biz-
tosított egy önálló belgyógyászati rendelés megszervezésére. Ez 
egy hiánypótló szolgáltatás, hiszen eddig ilyen szakellátást leg-
közelebb a Péterfy Sándor utcai Kórházban vagy a kistarcsai Flór 
Ferenc Kórházban kaphattak a páciensek. Jelentkeztem, és Kiss 
Marianna igazgatónő nagy örömmel fogadott.

– hOGYAN ZAJLIK ÖNNéL eGY VIZSGÁLAT?
– A belgyógyászat csapatmunka. Más szakterületekkel szoros 

együttműködésben lehet csak eredményes, de nemcsak az orvos-
kollégákra számítok, hanem arra is, hogy a betegek felkészülten 
érkeznek a rendelőbe. Éppen ezért kérem őket, hozzanak maguk-
kal minden olyan leletet, kórházi zárójelentést és a gyógyszereik 
listáját, amelyekből képet alkothatok az egészségi állapotukról. 
Először ezeket szoktam tanulmányozni, ki is jegyzetelem a fonto-

Kedvességből jeles
eGYIK OLVASóNK SAJÁT éS beTeGTÁRSAI VéLeMéNYe ALAPJÁN feLhíVTA A fIGYeL-
MüNKeT ARRA A KedVeS éS LeLKIISMeReTeS dOKTORNőRe, AKI A JóKAI uTCAI SZAK-
ReNdeLőbeN A KÖZeLMúLTbAN beINduLT beLGYóGYÁSZATI ReNdeLéST TARTJA. 
TeRMéSZeTeSeN eZeK uTÁN MI IS KíVÁNCSIAK VOLTuNK feReNCZNé dR. SALAMON 
MóNIKÁRA.  

sabb adatokat, összehasonlí-
tom a panaszokkal, alaposan 
megvizsgálom őket, és ke-
resem azokat a területeket, 
amelyekre a korábbi vizsgá-
latok még nem terjedtek ki. 
Közben persze barátságosan 
elbeszélgetünk.

 
– hOGYAN LeheT JeLeNTKeZNI beLGYóGYÁSZATI VIZSGÁ-

LATRA?
– Ugyanúgy kell időpontot igényelni, mint bármelyik egyéb 

vizsgálatra: a betegirányító pultnál személyesen, telefonon vagy 
e-mailben. Készséggel állunk a belgyógyászati panaszokkal bajló-
dó kertvárosi lakosok rendelkezésére. 

MéSZÁROS TIbOR
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Alkotó eleink
Ha kerületünk településrészeit várfalakkal vették volna körül 
a századfordulón, a falakon érdekes sétát tehetnénk, bete-
kintve az „aranykor” kertjeibe, Cinkotán főleg dolgos kezeket 
látnánk, amelyek a zsúptetős házak mögötti hosszú földeken 
paradicsomtermelés közben öntudatlanul a mindennapi élet 
alkotásában vesznek részt. Vagy Batthyány Ilonát látnánk a 
kastély kertjében verset írogatni kis füzetecskéjébe, vagy más 
alkalommal hallanánk, hogyan húzatja a kastély boltíves abla-
kai előtt a cigánnyal a csárdást. Kicsit nyugatabbra, még min-
dig Cinkotán, de a már alakuló Mátyásföldi nyaralótelepen, a 
rendezett utcákról nyíló villák parkjaiban figyelhetnénk meg a 
fővárosi művészek, színészek hétvégi, nyári pihenőjét, talán 

Samek Elza éppen kialakuló hangját is meghallhatnánk a li-
get széléről. Láthatnánk Strelisky Sándort, amint a Vízvári szí-
nészházaspárt fényképezi a nyaralójuk kertjében. Szentmihá-
lyon bekukkanthatnánk a Tündérkert mulatság szervezésébe, 
Spannraft Ágoston a körképét rendezgeti, az operaház éneke-
sei skáláznak a Wittek-kert fái alatt, Mazzantini Lajos az ifjú-
ságot oktatja az esti tánc illemszabályaira. Az árnyas ligetek, a 
jó levegő, a kor nyugalma kedvez az alkotók feltöltődésének. 
A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek következő kötetében az 
elődtelepülések alkotó személyiségeit mutatom be, most 
konkrétan Szamosi Elza világszerte ismert operaprimadonna 
életéről álljon itt néhány részlet. 

Szamosi (Samek, Szamek) Elza 1884. már-
cius 8-án Samek Erzsébetként született Bu-
dapesten. Édesapja dr. Samek Jakab buda-
pesti orvos, mátyásföldi nyaralótulajdonos. 
(1847 – 1901. január 28.) Édesanyja Gold-
stein Eugénia (Jenny). Nyaralójuk Mátyás-
földön, az akkori Árpád (ma Bökényföldi) 
utcában épült, ma is áll, szeretett Kázmér 
Öcsi bácsink lakhelye.

Samek Elza neve gyakran ott szerepelt az 
XIX. századvégi (köztük mátyásföldi) jóté-
konysági mulatságok leánykarának névso-
rában. 

Samek Elza Budapesten 
kezdett el éneket tanulni, 
tanárai Quirino Merli és 
később Gianolli énekesnő 
voltak. 17 évesen, Német-
országban kezdte meg pá-
lyafutását, karrierje hamar 
felívelt. A Pesti Napló így ír 
erről 1901. november 23-án: 
„Magyar művésznő sikere Ber-
linben. Egy fiatal magyar mű-
vésznő szép sikeréről kapunk 
hírt Berlinből. Samek Elzáról, 
egy elhalt budapesti orvosnak 
leányáról van szó. A fiatal le-
ányt egy karlsbadi koncerten 
énekelni hallotta gróf Seebach, 
a drezdai színház intendánsa. 
A gróf meghívta Drezdába, ott énekelt is, és 
ott hallotta őt meg Pierson tanácsos, a berlini 
udvari opera igazgatója. Az igazgató rögtön 
meghívta Samek Elzát próbaéneklésre Berlin-
be. A meghívásra el is ment Berlinbe és eléne-
kelte próbaképpen a Sevillai Borbély Rosináját, 
Cenerantolát (helyesen: Cenerentola, Rossi-
ni Hamupipőkéjéből) és Carment. A fiatal, 
úgyszólván kezdő művésznő – alig két éve ta-
nult Budapesten – már két hét múlva a berlini 
udvari operában fog fellépni, Carmen-ben, s a 
berlini opera a maga játékmesterét adta mellé-
je, hogy teljesen kiképezze.” 

1903-ban hazajött, és amikor megnyitot-
ták a Királyszínházat, ott lépett föl először 

itthon. Budapesti énektanára, mentora és 
első férje dr. Somlyó Nándor orvos lett, aki 
orvosi hivatása mellett (rossz nyelvek sze-
rint helyett) a művészeti életben is aktívan 
részt vett, felesége énekesi és művészi fej-
lődésére jelentős hatással volt. 

A fővárosi újságok 1904-től Szamosi Elza 
néven írtak az énekesnőről.

1904-ben az Operaházban énekelte Puc-
cini Pillangókisasszony címszerepét. Az 
előadást maga a szerző is meghallgatta, két 
hét múlva egy amerikai impresszárió párt-
fogásába ajánlotta Szamosi Elzát. Amerikai 

turnéja 1907-ig tartott, 
ahova férje is elkísérte. 
1907-ben újra a Magyar 
Királyi Operaházban 
énekelt, a Carmenen és 
a Pillangókisasszonyon 
kívül ekkor már a Tos-
ca címszereplőjeként is 
énekelt. 

1908-tól lett újra az 
Operaház tagja, 1914. 
december 31-ig szere-
pelt ott. 1912-ben elvált 
Somlyó Nándortól és 
1914-ben hozzáment 
operaházi kollégájához, 
Környei Bélához. 1915-
ben még elénekelte a 

Carment az Operaházban, utána már va-
lószínűleg nem volt nyilvános fellépése. 
Éneket tanított Bécsben. Az első világhá-
ború után elvált második férjétől, és 1922 
körül hozzáment Reiss (Reisz) József 
budapesti nagykereskedőhöz. Budapest 
Főváros Levéltárának adatai szerint Reisz 
Józsefné Szamek Erzsébet elhunyt 1924. 
július 15-én. Érdekes, hogy a Magyar Hír-
lap aznapi számában már megjelent a ha-
lálhíre.

Életműve összegzése adatokban: tizenhét 
évesen hívták próbaéneklésre Berlinbe, ti-
zenkilenc évesen szerződött a Királyszín-
házhoz, húszéves korára lett az Operaház 

tagja, s 21 évesen énekelte el Mimi szere-
pét, 22 évesen a Pillangókisasszonyt   első-
ként Magyarországon. Húszévesen mutat-
kozik be Delila, 25 évesen Sába királynője 
szerepében, s még nincs 30 éves, amikor 
Puccini: Nyugat lánya magyarországi be-
mutatóján is szerepelt.

Végezetül a Színházi Élet 1910. október-
novemberi számának A Czímképhez rova-
tát idézem az énekesnőről: „Van Budapes-
ten egy nagyon bájos és nagyon szép asszony: 
tökéletes race-nő, érdekes fekete szépség, a ki-
nek utána fordulni az utczán szent fővárosi 
kötelesség. Azzal a tűzzel, a melylyel sokan 
titkos szerelmet táplálnak iránta, jótékonyan 
enyhíteni lehetne a közelgő széndrágaságot. 

Van a magyar színpadnak egy értékes szí-
nésznője. Szenzibilis, mindent érző és minden 
tolmácsolásra alkalmas asszonyi egyéniség. 
Megragad, megfog, meghat, a mit a színpa-
don csinál; vén színházi rókák előadás után 
szégyenkezve sompolyognak ki a nézőtérről, 
hogy valami, a mi elvégre színház, képes volt 
őket megfogni.

Van végül a magyar királyi Operaháznak 
egy énekesnője. Gyönyörű, Európa-szerte is-
mert hanganyag, a melylyel az amerikai imp-
resszáriók is állandóan kaczérkodnak. Széles 
hangterjedelem, nagy művészi kifejező erő, fé-
lelmes biztonság az éneklés grammatikájában 
és az intonálásban.

Ezt a három hölgyet egy kép ábrázolja. A 
Szamosi Elza arczképe. Hogy a szép asszony, 
a nagy énekesnő, vagy a színészi tehetség el-
ső-e benne, annak elbírálására zsűrit kellene 
összehívni: Szász Zoltánt, a női szépség nép-
szerű analitikusát, Kern Aurélt, a zenekriti-
kust és Salgó Ernőt a színházi kritika embe-
rét. Ők aztán hadd veszekednének. 

Érdekes vita volna, az bizonyos.”
Illusztrációnk nem a Színházi Élet cím-

lapján szereplő kép, hanem a „mi” mátyás-
földi Streliskynk műtermében készült port-
ré alapján nyomtatott színezett képeslap.
 (HU BFL - VII.12.b - 1924 – 188517).

SZéMAN RIChÁRd

helytörténet
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Kovács Péter polgármester és Kovács Raymund önkormányza-
ti képviselő köszöntötte NAGy JÓZSEFNÉT 90. születésnapja 
alkalmából. Margit néni – aki minimum húsz évet letagadhat-
na a korából – Borsodgeszten született, ahol a családja gazdál-
kodással és földműveléssel foglalkozott, majd az államosítás 
után ő is a termelőszövetkezetben vállalt munkát.

Az ünnepelt 1946-ban ment férjhez. Házasságukból két lá-
nyuk született, de ma már a négy unokán kívül hat dédunoka 
is ott nyüzsög Margit néni körül, aki ebben látja a hosszú élet 
egyik titkát, hiszen így nincs ideje megöregedni. Ez azt jelen-
ti, hogy ha hívják, a maga megfontolt módján még focizni is 
hajlandó velük.

Budapestre 1983-ban, férje megromlott egészségi állapota mi-
att költöztek, hogy közelebb legyen az orvosi segítség. Ennek 
ellenére sajnos, párja három évvel később elhunyt szívbetegség-
ben. Az ünnepelt mai otthonába 1999-ben költözött. Esténként 
tévét néz vagy olvas, ám mindezeket gyakran háttérbe szorítja a 
keresztöltéses kézimunka, amellyel bedolgozóként egy időben 
még a családi kasszát is kiegészítette. A hosszú élet másik tit-
kának ezt tartja, hiszen ez a technika állandó figyelmet és folya-
matos számolást igényel. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszön-
tötte SZÁNTÓ JÓZSEFNÉT 95. szü-
letésnapja alkalmából. Így volt ez öt 
évvel ezelőtt is, tehát a kerület veze-
tője örömmel állapította meg, hogy 
az ünnepelt azóta szinte semmit nem 
változott. Erna néni most is kitűnő 
beszélgetőpartnernek bizonyult, to-
vábbra sem szorul orvosi ellátásra, 
gondoskodik magáról, rendben tartja 
otthonát, együtt étkezik a családtagja-
ival és rendszeresen játszik a vele egy 
házban lakó dédunokájával.

Napjait olvasással, rejtvényfejtéssel tölti, asztalán mindig ott 
hever egy könyv vastagságú rejtvényújság. Erna néni és öccse 
valószínűleg valamelyik korábbi felmenőjüktől örökölhették a 
hosszú élet génjeit, mert édesanyjuk viszonylag fiatalon, 60 
éves korában hunyt el, az ünnepelt bátyja azonban 92 évet élt. 
Mivel a hölgyek hosszabb életűek, így reális esély van arra, 
hogy a polgármester be tudja váltani ígéretét, és öt év múlva is 
köszöntheti az ünnepeltet, akit Isten éltessen addig is, és azon 
túl is a mostanihoz hasonló jó erőben és egészségben! 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a 
településkép védelme érdekében településképi arculati ké-
zikönyv és településképi rendelet készítését írja elő.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint a kerületi 
településrendezési eszközök (építési szabályzat) készítését 
megelőzően a kerület területére el kell készíteni a település-
képi arculati kézikönyvet, majd ezt követően a településképi 
rendeletet.
AZ ÖNKORMÁNYZAT MeGKeZdTe A TeLePüLéSKéPI 
ARCuLATI KéZIKÖNYV éS A TeLePüLéSKéPI ReNdeLeT 
eLKéSZíTéSéNeK MuNKÁLATAIT, AMeLYRőL TÁJéKOZ-
TATJuK A KeRüLeTI LAKOSOKAT.
A településképi arculati kézikönyv – amely új eszköz az épí-
tészeti kultúra átadása és a szabályozások előkészítésére – 
a környezet vizuális megjelenését meghatározó jellemzők, 
kulturális értékek, meghatározó építészeti örökség példáit 
népszerűsíti, valamint bemutatja a követendő és a nem ked-
vező elvi építészeti megoldásokat. E kézikönyv szemléletfor-
máló célt szolgál a településképhez illeszkedő építészeti el-
vek ismertetésével, és segítséget fog nyújtani a tervezőknek 
és a kerületi építésben érdekelteknek, valamint előkészíti 
a településképi követelmények (rendelet) megalapozását a 
településkép formálására vonatkozó javaslataival.

A fenti dokumentumokkal kapcsolatban 
május 4-én 16.30 órakor lakossági fórumot tartunk 

a polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.
Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készíté-
sével kapcsolatos észrevételeiket május 8-ig küldhetik el 
a telepuleskep@bp16.hu elektronikus címre vagy postai 
úton a XVI. Kerületi Önkormányzat Főépítészi Irodájának 
címezve (1163 Budapest, Havashalom utca 43.).
Az arculati kézikönyv minta a www.kormany.hu/
download/f/fa/f0000/magyarszephely_tak.pdf honlapon 
megtekinthető.

Nótakör
Kossuth eszter 06-20/805-8857

A Nótaklub következő összejövetelét 
május 10-én 17.00 órakor tartjuk 

a szokott helyen, a rákosi út 71. szám alatt 
a civilek házában. 

Kossuth Eszter, a Nótakör vezetője szeretettel várja a nó-
tázni kívánó régi és új klubtagokat.

Árpádföldi Polgárok érdekközössége
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)

MáJus HAVI progrAMoK:
Női torna-pilates interv.: hétfőnként 19.00-20.00 óra

Női torna-klasszikus pilates: péntekenként 19.00-20.00 óra
Angol és számítógép ismeretek: 
csütörtökönként 9.00-12.00 óra

Meridián torna: csütörtökönként  12.00-12.30 óra
Kézműves foglalkozás: szombatonként 15.00-18.00 óra

Vásár és fogadóóra: péntekenként 8.00-14.00 óra
Kerekítő 0-3 éves gyerekeknek: csütörtökönként 9.45-től

tegyünk meg mindent az egészségünkért: 
Az orvos tanácsai 19-én pénteken 17.00-19.00 óra 
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Az Ikának volt törlesztenivalója, hiszen tavaly a RAFC kétszer 
is borsot tört az orra alá. Előbb májusban a Budapest Kupa 
döntőjében, majd az őszi bajnokin is a kék-sárgák nyertek, 
mindkétszer 2-1-re. A mérkőzés előtt a mátyásföldiek két pont-
tal voltak a szentmihályiak mögött. 

Mintegy 300 néző előtt, apró futballista palánták kezét fogva 
vonult ki a két együttes a pályára. 

Ikarus: Siliga D. – Halász B. (Vad S.), Siliga Á. (Nagy H.), 
Orosz J.,Rőthy M., Horváth K. (Lukács D.), Kasinszky I., Ba-
logh B., Orza A. (Borgulya G.), Gillich M., Bagdi Cs. (Devecser 
Zs.) Edző: Czinege László

RAFC: Hauer V. – Rácz V., Janta G. (Etler P.), Ébenhardt T., 
Lukács Á. (Zöld B.), Derda D., Gálosi Cs., Vörös P. (Jernei B.), 
Balatoni M., Henrik G. (Hámory Z.), Kocsi J. (Vörös I.) Játé-
kos-edző: Vörös Péter

Jó iramú, változatos játékot hozott az első félidő, amelynek 
végén (41. p) a RAFC játékos-edzője, házi gólkirálya, az osztály 
góllövő listájának harmadikja jól eltalált, 18 méteres lövéssel a 
vendégeknek szerzett vezetést: 0-1.

A második félidő elején az Ika igyekezett mindent megtenni 
az egyenlítés érdekében. 15-20 percig szinte folyamatosan a 
RAFC térfelén folyt a játék, az Ikarus támadott, a vendégek 
hősiesen védekeztek, de a helyzetek kimaradtak. 

Az utolsó fél órára Vörös Péter valószínűleg kiadta a paran-
csot: „Fel, támadás!” Ennek érdekében becserélte a még alig 
18 éves egykori MLTC játékost, Hámory Zoltánt. A fiatalem-
ber pedig ismét bizonyította tehetségét. A 66. percben villám-
gyorsan futott el a jobbszélen, beívelt labdáját a szél és Siliga 
kapus a felső lécre tolta, majd a lepattanót a támadást követő 
Lukács Ádám a kapuba passzolta: 0-2. Ez a gól megnyugtatta 
a vendégeket és továbbra is támadásban maradtak. A 73. perc-

ben Vörös Péter ívelt be egy szögletet. A játékvezető úgy ítélte 
meg, hogy Lukács Ádámot lökték az ötösön, és 11-est adott. 
A bűntetőt Vörös Péter biztosan lőtte a jobb sarokba: 0-3. A 
hazaiak erősen vitatták a büntető jogosságát, leghevesebben 
Orosz József reklamált, akinek már volt egy sárga lapja, így ő 
mehetett zuhanyozni. De még nem volt vége! A 76. percben 
a remekül játszó Hámory Zoltán hagyta faképnél a védőket a 
jobb oldalon és kilőtte a hosszú sarkot, ezzel beállítva a 0-4-es 
végeredményt. 

A szurkolók jó mérkőzést láthattak. Sokak számára (így van 
ezzel a tudósító is) az Ikarus csalódást okozott. Tehetséges, fi-
atal játékosokból áll a gárda, ezen a meccsen azonban nem 
tudtak felnőni a feladathoz. A RAFC viszont minden várako-
zást felülmúlt az egyébként sportszerű mérkőzésen. A szurko-
lók közötti csatát is a szentmihályiak nyerték, a kemény mag 
végigénekelte, -dobolta az összecsapást, hiányzott viszont az 
Ika-tábor lelkes buzdítása.

Az őszi bajnoki mérkőzés után a RAFC megvendégelte az 
Ikarust egy bográcsoláson, ezt most a hazaiak igen sportsze-
rűen viszonozták. A két csapat játékosai együtt fogyasztották 
el a finom babgulyást, bizonyítván, hogy riválisok is tudnak 
sportemberként viselkedni.

Az élmezőny
 1. THSE-Szabadkikötő ........20 mérk.  ... 47 pont
 2. RAFC ...............................21 m  .......... 43 p
 3. 43. sz. Építők ...................21 m  .......... 42 p
 4. Gázgyár  ...........................21 m  .......... 42 p
 5. Ikarus  ..............................21 m ........... 38 p

VARGA feReNC

RAfC siker a kerületi rangadón
a megszokott nagy érdeklődés mellett rendezték meg 
NAGYPéNTeKeN A XVI. KeRüLeTI „eL CLÁSICO-T”, AZ IKARuS-RAfC 
RANGAdóT. AZ eSeMéNYNeK A MÁTYÁSfÖLdI KLub bÁTONY uTCAI 
SPORTCeNTRuMA AdOTT OTThONT.

úJAbb ÖT éVRe KAPOTT bIZALMAT A MAGYAR SuMó 
SZAKSZÖVeTSéG eLNÖKeKéNT ANCSIN LÁSZLó, A 
KeRüLeT JeGYZőJe. A TISZTúJíTó KÖZGYűLéST – 
AhOL NeM VOLT eLLeNJeLÖLT – ÁPRILIS 6-ÁN TAR-
TOTTÁK. 

Ancsin László szerint az eredmény 
azt mutatja, hogy jól végezték a 
munkájukat, hiszen az elmúlt négy 
év során több sportolójuk lett Euró-
pa-bajnok és a világbajnokságon is 
szereztek érmeket, emellett pedig 
a Szövetség tetemes adósságát is 
jelentősen lefaragták. A cél most 
egy új sportfejlesztési koncepció ki-
dolgozása, illetve minél jobb ered-
mény elérése a nyári lengyelorszá-
gi világjátékokon (a nem olimpiai 
sportágak versenye – a szerk.), ahol 
Forgó Fruzsina, Makai Erika és Sár-
kány Vivien is dohyóra lép majd.

POFOSz XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71. Tel.: 0670/239-5264 lovag vitéz Palla László

Május 8. hétfő, 15.00 óra 
Napirenden: a májusi program megbeszélése és 

beszámoló a küldöttértekezletről.
Az összejövetel nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és ha-
gyományőrző tag jainkat, valamint minden nem POFOSZ tagot is, akit a 
diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt üldöztek, bebörtö-
nöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy hátrá-
nyos helyzetbe kényszerítettek. 

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola

MáJus 2., Kedd 18.00 órA 
Helyszín: rákosi út 71.

Mádai Andrea természetgyógyász előadása: 
Természetgyógyászati praktikák a hétköznapokban.

Mit tegyünk a diófa levelével, hogyan készítsünk fenyőmézet, 
mire jó a szeder levele, csíráztatás otthon, hogyan csillapítsunk 
fájdalmat. (A KALOT tagok sokszorosított anyagot kapnak ajándékba.)
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Az 1967-ben alakult Rácz Aladár Zeneiskola több évtizede 
meghatározó szereplője kerületünk pedagógiai és kulturális 
életének. A Táncsics utca 7. szám alatti központi épületben 
és a kerület kilenc általános iskolájában folyik zeneoktatás a 
klasszikus zenétől a népzenéig, illetve a jazz muzsikáig. Az 
intézményben a Zeneművészeti Egyetemen végzett tanárok, 
mesterpedagógusok oktatnak. A közel 70 pedagógus és a 
zeneoktatás évekre visszanyúló tradíciója az alapja a magas 
szintű munkának. 

Az egyéni hangszertanulást 
heti egy alkalommal csoportos 
elméleti-szolfézs oktatás egé-
szít ki. A tanulóknak a hang-
szer alapjainak elsajátítása után lehetőségük van különféle zenei 
együttesekbe bekapcsolódni: vonós, fúvós zenekarok, népzenei 
csoportok, kórus, népdalkör, illetve citera, cselló, gitár és ütő 
együttes.

A diákok havonta házi koncerteken vehetnek részt, és szá-
mos lehetőség van zeneiskolán kívüli szereplésekre a Kert-
városban. Minden tavasszal megrendezik a Rácz Aladár 
Fesztivált, ahol vonósok, fúvósok, billentyűsök, pengetősök, 
énekesek két napon keresztül zenélnek a közönség és egy há-

romtagú szakavatott zsűri előtt. Mindezeken felül a növendé-
kek számos zenei versenyen vesznek részt, vidéki városokba 
utaznak, gálaműsorokon, fesztiválokon szerepelnek. A közös 
muzsikálás során barátságok szövődnek, fejlődik a fiatalok 
zenei és esztétikai érzéke, átélik a zenélés felemelő élményét. 

A zeneiskolába jelentkező gyerekek a sikeres felvételit kö-
vető év szeptemberétől a választott hangszeren vagy szolfézs 
főtárgyon tanulhatnak. 

A felvételi meghallgatások időpontja: 
május 12., péntek 14.00-18.00 és 

június 12., hétfő 14.00-18.00. 
Helyszín: 

a rácz Aladár zeneiskola központi épülete 
(Táncsics utca 7. ).

szeretettel VáruNK MINdeN zeNélNI Vágyót 
A 2017/2018-As tANéVre! 

A felvételi vizsga napján minden felvételizőnek ki kell tölte-
nie egy regisztrációs lapot, amely előzetesen letölthető a Ze-
neiskola honlapjáról (www.razeneiskola.hu), ahol az aktuális 
programokról is lehet tájékozódni.             

Az első napon az MTK, a szerb OFK Belgrád, valamint a Buda-
örs csapatát megelőzve csoportgyőztesként várhatták a kertvá-
rosi fiatalok a vasárnapi folytatást. Az elődöntőben a Budapesti 
Honvéd és a Békéscsaba legyőzésével a döntőbe kerültek, majd 
az MTK-val és a FTC-vel kellett csatázniuk az érmekért. Mivel 
a kék-fehérek ellen vereség, a tornagyőztes Fradi ellen döntet-
len lett az eredmény, így a bronzéremnek örülhettek a mie-
ink, megelőzve a többi között az UTE, a Honvéd, a Videoton, 
a Gyirmót, a Békéscsaba és az OFK Belgrád csapatát. Fontos 
kiemelni, hogy míg a többi klub nagy vonzáskörzetből válogat, 
az IKARUS BSE Fejlődő Kertváros csapatának játékosai szinte 
kizárólag XVI. kerületiek vagy a szomszédos településen élnek.

Bronzérem a 
nyuszifocin

120 eGYüTTeS TÖbb MINT 1200 IfJú LAbdARúGóJA VeTT 
RéSZT úJPeSTeN A IX. uTe NeMZeTKÖZI uTÁNPóTLÁS 
LAbdARúGó KuPÁN. A KeRüLeTeT AZ IKARuS bSe feJLő-
dő KeRTVÁROS 2006-OS SZüLeTéSű GÁRdÁJA KéPVISeL-
Te AZ u11-eS KOROSZTÁLYbAN, AhOL NAGYON eRőS Me-
ZőNYbeN 20 CSAPAT KüZdÖTT A VéGSő GYőZeLeMéRT 
húSVéTKOR. 

felvételi 
a Rácz Aladár Zeneiskolában

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevé-
kenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít sok 
bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami 
benne érték, azt mind meghatványozza.” (Kodály Zoltán)
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Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

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

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 

INGATLAN
Közvetlen dunaparti 120nm-es 
családi ház 100nöl-ön eladó. 
405-3432

XVII. kerületi Rákoscsaba újtele-
pen 196nm-es 2 szintes családi 
ház eladó  34M Ft-ért. Beszámí-
tok az Erzsébet liget környékén 
50nm-es lakást. 259-0405

Eladó Dunakeszi-Alsó Rezeda 
utcában 641nm-es hétvégi telek 
fa házzal, termő gyümölcsfákkal. 
Közműves! Tehermentes! 30M 
Ft. 20-244-3456 Ingatlanosok ne 
hívjanak!

Eladó Rákospalota-Kertváros Ve-
resegyház utcában kétgenerációs 
családi ház 365 nm-es féltelken 
38M Ft. Csere is érdekel. Ingatla-
nosok ne hívjanak! 20-952-2922

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék, vagy 34 nm-es örök-
lakásomat cserélném egy szo-
básra önkormányzatira. 20-327-
7398

XVI. kerület Szugló utca 8 la-
kásos társasházban 48nm-es, 
felújítandó, kétszobás, kertkap-
csolatos lakás (terv, költségvetés 
van) 16,4M Ft. 30-515-5533

Centi lakótelepen eladó 56nm-es 
1-2 félszobás lakás 3. emeleti, jó 
állapotú. 30-271-9861

Sashalmon kétlakásos családi 
ház 220nöles telken eladó 20-
422-1396

Cinkotán 2248nm szántóföld és 
2129nm művelési kötelezettség 
alol kivetett zártkert eladó. 70-
232-9165

Kehidakustányban a termálfür-
dővel szemben 42nm-es erké-
lyes lakás eladó. 400-0440; 70-
299-3400

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

Mátyásföldön, a Bökényföldi út 
mellett 4785nm-es belterület el-
adó. 400-0440, 70-299-3400

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

VEGyES
Eladó Ford Fiesta 92-es évjárat 
1.4-es, klíma, vonóhorog. Vizsga 
2018-ig. 20-553-9340

Bontott beltéri ajtók eladók. 20-
5888048

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 Budapest, Sarjú út 42-
44.  402-0073 ; 30-373-6198

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

Lakásfelújítás, építkezés. 
Minden munka egy kézben, 
ács,- kőműves,- burkoló,- 
villanyszerelő. 30-479-2776

Monsator DDR centrifuga Ts-66 
eladó. 15E Ft irányáron. 20-377-
0330

2 fiókos fagyasztó + 40l mély-
hűtő 3 csillagos Lehel 25E Ft-ért 
eladó. 20-377-0330

Virágzó, termő 1,5m-es narancs-
fa 15E Ft; ivarérett nőstény gö-
rögteknős 25E eladó. 403-4606; 
20-918-317

Vadonat új 2 szamélyes matrac 
ágyráccsal 50E Ft, Fischerprice 
baba tanulóasztal 7E Ft-ért el-
adó. 403-4606; 20-918-7317

Étkezőasztalok: IKEA lakkozott 
tömörfenyő bővíthető 16E Ft, 
és barna kerek 5E Ft-ért eladók. 
4031335

Eladó Samsung LCD TV 70cm , 
keveset használt. 405-1160

Eladók: termő fügefák (bokrok) 
konténerben, fűnyíró, női bevá-
sárló és kemping kerékpár, 18 
sebességes férfi kerékpár, pün-
kösdi rózsa, babarózsa, stb. 30-
734-9904

Fagyasztó 2 fiókos + 40l mélyhű-
tő Lehet 3 csillgos 25E Ft.

Kerti asztal 2E Ft, napernyőtartó 
+ talp 2E + 5E Ft, gyöngykavicsos 
járólap 300 Ft/db. 20-950-4180

Udvari babaház 140x120*142cm 
18E Ft, különböző fali lámpák el-
adók. 20-950-4180

Kerthez értő nyugdíjast keresek, 
alkalmankénti munkára. 30-
9715125

Eladó vasajtó tokkal 86,5x196 
cm, faajtó ráccsal 65x215 cm. 70-
944-3172

80L-es gáztartály gépjárműhöz, 
Dácia kormánymű, R25 önindító 
eladó. 30-419-4755

Ágybetét (200x160x14 cm)+ 
ágyrács eladó. Ár megegyezés 
szerint. 403-9223

Fehér menyasszonyi ruha kellé-
kekkel (strassz köves 44-46-os) 
48E ft-ért eladó. 403-9223

Bontott beton járólapok 
(40x40x6 cm) 50db és 
(35x35x6,5) 70db kb 16nmre való 
olcsón eladó. 30-333-5151

Eladó nagy szemű, tüskétlen 
szeder tövek, eper palánták. 30-
546-5074

Eladó jó állapotú kisfiú ruhák 
0-4 éves korig 300-500 Ft/db. 
20-253-2888

Eladó jó állapotú szekrénysor, 
paratetes gázkonvektorok, ki-
húzható kanapé, ebédlőasztal 
székekkel. 405-3425

Eladó modern, nemesacél evő-
eszköz készlet 12 személyes, asz-
tali fűszertartó körbeforgatható. 
403-1335

Csak 1-2 alkalommal használt 
női elegáns és estélyi ruhák ked-
vező áron eladók. 38-44 mére-
tűek. Képet kérésre küldök. 70-
945-1705

Alig használt KIKA babaágy és 
járóka kedvező áron eladó. 70-
945-1705

200Ft darabáron eladók konyhai 
eszközök, evőeszközök, porcelá-
nok, tányérok. 30-526-4262

Eladó 160x200-as ágymatrac 
(14cm) megkímélt állapotban 
eladó. Irány ár: 38E Ft. 403-9223

Kecses szép női ruhák olcsón 
eladók. Inkább kis méret. Érde-
mes megnézni. 30-853-5167

Old Hifi hangsugárzók, erősítők 
a 90es évekből eladók. 30-847-
8294

Kifogástalan állapotú használt 
Whirpool felül töltős mosógép 
35E Ft-ért, Gorenje hűtő fagyasz-
tóval 30E Ft-ért eladó. 70313-3733

8nm szállítható kerti tárolót ke-
resek. 20-588-8048

Jó állapotú Hajdú mosógép el-
adó. 30-391-3346

2db nem digitális fényképező 
gyűjtőknek eladó. 405-3287

Eladó infra matrac, leander, zsí-
rosbödön 5l, gyapjú ágynemű, 
marmon kannák. 70-5468331 

Szép, nagy mosdó (60cm), ki-
szárított kenyér, tojáshéjszín 
masszázsfotel eladó. 30-717-314
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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!

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

Kerületi cég keres friss 
nyugdíjas gépjárművezetőt.  
B kategória elegendő. Je-
lentkezni lehet a 402-0866-
os telefonszámon!

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   

Kerületi cég keres friss 
nyugdíjas telefonos ügyin-
tézőt! Jelentkezni lehet a 
402-0866-os telefonszá-
mon!

Villanyszerelés, hiba-
keresés, villanybojlerek 
vizkőtelenítése, javítása, 
cseréje. Rácz Mihály 30-
296-5590; 260-7090

duguláselHárÍtás. 
falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
fábIáN IstVáN 
20-317-0843
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