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Az ÁTALAKíTÁS IdEJE ALATT A pÁcIEnSEKET 
A JóKAI uTcAI SzAKREndELő RönTGEn oSzTÁLyÁn (Tekla u. 2/c I. emelet) 

KIzÁRóLAG A TÜdőSzűRéS REndELéSI IdEJébEn TudJÁK foGAdnI. 

Az ellátás igénybevétele előtt a földszinti betegirányítóban kell bejelentkezni.
A rendelési időről a Szakrendelő honlapján (www.szakrendelo16.hu), valamint 

a 407-8070-es vagy a 401-1300-ás telefonszámon lehet érdeklődni.
Az esetleges kényelmetlenségért kérjük a lakók türelmét és megértését!

Modernizálják a tüdőszűrést
Tájékoztatjuk a kerületi polgárokat, hogy a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi 

Szolgálata Hunyadvár utca 43/B. szám alatt található lakossági tüdőszűrő 
állomása a Fejlődő Kertváros Program keretében a közeljövőben megújul, 

és egy új, korszerű röntgen berendezéssel gazdagodik az intézmény. 

A fELÚJíTÁSI MunKÁLAToK MIATT ELőRELÁThATóLAG 
JÚnIuS 1-JE éS JÚnIuS 30-A KözöTT A hunyAdVÁR uTcÁbAn 

A TÜdőSzűRéSRE nEM LESz LEhETőSéG. 
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Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
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Castellammare del Golfo egy 15 ezer lakosú település a szicíliai Palermótól mint-
egy 60 kilométerre. Hogy miért írunk erről a XVI. Kerületi Újságban? Azért, mert 
a település vezetői hivatalos látogatáson jártak az Önkormányzatnál, ahol tárgya-
lást folytattak Kovács Péter polgármesterrel, dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel 
és Ancsin László jegyzővel egy jövőbeni testvértelepülési megállapodás aláírásáról. 
Ahogy azt Nicolo Coppola, Castellammare del Golfo polgármestere hangsúlyozta: 
a jövő elsősorban a fiataloké, ezért rajtuk keresztül szeretnék a két település kap-
csolatát elmélyíteni a turizmus, a kultúra és a sport területén. A megbeszélés után 
a delegáció megtekintette a kerület nevezetességeit – a többi között a Cinkotán 
található, legősibb kerületi templomot, a mátyásföldi villanegyedet, valamint a 
felújított rákosszentmihályi Kölcsey Ferenc Általános Iskolát –, majd megállapí-
tották, hogy lakóhelyünk az idegenek szemével nézve is egy csendes, nyugodt és 
tiszta Kertváros.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 
KözMEGhALLGATÁST TART május 31-én, szerdán 17.00 órától, 

amelyre várnak minden kertvárosi polgárt. Helyszín: Tóth Ilonka Emlékház (Állás utca 57.)
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Kedves 

Olvasó!
Gyereknek lenni a legjobb 
dolog a világon, ha hagynak 
eleget aludni, ha kiélheted a 
kreativitásod, ha elfogadják 
a segítségedet, ha játszanak 
veled és érzed, hogy sze-
retve vagy. Sajnos, vannak 
olyanok, akiknek idejeko-
rán meg kell tapasztalniuk 
a felnőtt lét árnyoldalait, 
de olyanok is, akiket so-
sem hagynak felnőni. Aki-
nek megadatott az a csoda, 
amit egy gyermek jelent, 
féltőn óvja és vigyázzon rá, 
de ne csak a testére, hanem 
a lelkére is, mert csak így 
válhat egészséges emberré. 
Csukás István verse emlé-
keztessen mindannyiunkat 
erre: „Gyerek leszek egy 
percre újra én örökzöld 
időmből kipislogok a léte-
zés halhatatlan ívén a te-
remtésig visszacsusszanok. 
Boldog részecske, együtt 
lüktetek s kinyílok mohón, 
mint tavaszi ág ledobjuk, 
unt kabátot, a telet s szí-
vemmel ver a születő világ. 
Mert jó élni, e gyermeki hit-
tel így fordulok én is a fény 
felé s tudom, hogy majd a 
többi szelíddel lelkem földi 
jutalmát meglelé!”

A XVI. KERüLET JEGYZőJE FELHíVJA A KERüLETI LAKOSOK FIGYELMéT, 
HOGY JÚNIuSBAN A POLGÁRMESTERI HIVATAL MuNKATÁRSA A 
RENdőRSéGGEL KÖZÖSEN ELLENőRZI A KÖZTERüLETEKEN TÖR-
TéNő KuTYASéTÁLTATÁS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁT. 

Ez elsősorban a póráz használatára, az eb által okozott szennyeződés 
eltávolítására és a kötelező mikrochip meglétére terjed ki. Ha a hivatal 
munkatársa szabálytalanságot tapasztal, eljárást indíthat, amelynek ke-
retében bírság kiszabására is sor kerülhet, illetve további hatóságoknál is 
eljárást kezdeményezhet. 

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a magáningatlanokról 
kiszökő kutyákat az állatbarátok beviszik a Hivatalba chipleolvasás céljából, hogy 
minél hamarabb visszajussanak a gazdájukhoz. Abban az esetben, ha ez többször előfordul, 
szintén kezdeményezhető hatósági eljárás az ebtartó ellen.

Az Önkormányzatok a telepü-
lések közlekedésbiztonságának 
növeléséért elnevezésű pályáza-
ton díjat nyert a Kertváros, amit 
Szász József alpolgármester vett 
át Mosóczi László közlekedésért 
felelős helyettes államtitkártól 
és Kassai Ferenctől, a Budapest 
és Pest Megyei Mérnöki Kamara 
elnökétől május 11-én. A közle-
kedési kultúra napja alkalmából 
szervezett eseményt a Budapesti 
Művészetek Palotájában tartották. 
Ezzel ebben az évben már máso-
dik alkalommal ismerték el azt a 
tevékenységet, amit a XVI. kerü-
let végez a közúti balesetek meg-
előzése érdekében. 

Közlekedési Kultúra Napja

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirde-
tett Hónap babája elnevezésű versenyre egy olyan fotó-
val lehet nevezni, amelyen az apróság a XVI. Kerületi 
Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben látható. 
Ez annak a babakelengyének a része, amit január óta 
minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány ba-
baápolási cikkel együtt. 
A szavazatok alapján a márciusi nyertes Bán 
Bence lett. Az ajándékcsomagot, amely vásár-
lási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.

A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet
egészségügyI referens 

munkakör betöltésére

A benyújtás módja: a kiírásban megadott feltételek szerint.
A jelentkezéseket postai úton a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca 43.), elektro-

nikus úton pedig Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu e-mail címre várják.
A munkakörrel kapcsolatos információt Erdősné dr. Kocsis Helga ügyosztályvezető nyújt a 4011-421-es telefonszámon. 

Bővebb információ az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) található.
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A testületi ülésről jelentjük

MEGVÁLASZTOTTÁK A GAMESZ IN-
TéZMéNYVEZETő-HELYETTESéT
Miután az Önkormányzat újra kiírta a 
pályázatot, arra egy jelentkező volt Nagy 
Ágnes személyében. A pályázót meg-
hallgatta a Testület és megszavazták a 
kinevezését. 

TÁMOGATTÁK A ZSEMLéKES uTCAI 
LAKóK KéRéSéT

Kovács Péter előterjesztőként elmondta: 
a Zsemlékes utca melletti (az egykori kár-
tyagyártól a Nógrádverőce utcáig terjedő) 
területek tulajdonosai egy emberként for-
dultak a Testülethez azért, hogy a koráb-
ban mezőgazdasági területként működő, 
és a közelmúltban erdővé minősített föl-
deket minősítsék vissza mezőgazdasá-
gi területté. A képviselők többsége nagy 
többséggel támogatta ezt a kérelmet. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KéPVISELő-TESTüLETE MÁJuS 17-éN TARTOTTA SOROS 
üLéSéT. A TANÁCSKOZÁS ELEJéN KOVÁCS PéTER POLGÁRMESTER KÖSZÖN-
TÖTTE MAGÁT KRISZTINÁT, A CINKOTAI HuNCuTKA óVOdA PEdAGóGuSÁT, 
AKI SÚLYEMELőKéNT BRONZéRMET SZERZETT A KÖZELMÚLTBAN A HORVÁT-
ORSZÁGI SPLITBEN MEGRENdEZETT EuRóPA-BAJNOKSÁGON. A KéPVISELőK 
EZuTÁN A TÖBBI KÖZÖTT ELFOGAdTÁK A SASHALMI PIAC KFT., A REHAB-XVI. 
KFT. éS A KERTVÁROSI SPORTLéTESíTMéNYEKET üZEMELTETő KFT. TAVALYI 
üZLETI éVéRőL, ILLETVE A SZOCIÁLIS éS GYERMEKVédELMI FELAdATOKAT 
ELLÁTó INTéZMéNYEK 2016-OS MuNKÁJÁRóL SZóLó BESZÁMOLóT, ELő-
SZÖR MódOSíTOTTÁK AZ IdEI KÖLTSéGVETéST éS JóVÁHAGYTÁK AZ ERdéLYI 
CSíKSZENTMIHÁLLYAL KÖTENdő, MódOSíTOTT TESTVéRTELEPüLéSI MEG-
ÁLLAPOdÁSRóL SZóLó JAVASLATOT. A RéSZLETERőK AZ ALÁBBIAKBAN OL-
VASHATNAK.

ÖSSZEKAPCSOLóduNK
Az Önkormányzat úgy szeretné tovább-
fejleszteni a kertvárosi kerékpárút-háló-
zatot, hogy az elérje a kerület határait és 
összeköttetésben legyen a környező tele-
pülésekkel is. Ezek közül a legfrekven-
táltabb a Veres Péter-Szabadföld úton 
található biciklisáv. Mivel azonban en-
nek az útszakasznak egy része még nem 
közlekedési terület, ezért a Testület úgy 

Kovács péter és Magát Krisztina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tavaly két áthúzódó beruházást indí-
tottunk, amelyeknek a költségét akkor 
kellett beállítanunk, viszont most kell ki-
fizetnünk. Az egyik ilyen Rákosszentmi-
hály Kulturális Központjának kialakítása, 
a másik pedig az Erzsébetligeti Strand 
bővítése. Ennek köszönhetően mintegy 
három milliárd forint tartalékunk kelet-
kezett az előző évben, amelyből év elején 
már szétosztottunk 1,5 milliárd forintot, 
most pedig a további 1,5 forint sorsáról 
döntöttünk. A képviselők  nagy többség-
gel úgy határoztak, hogy ennek az összeg-
nek jelentős részét tartalékba helyezzük.

– A BERuHÁZÁSOK TAVALY óTA JE-
LENTőSEN dRÁGuLTAK. MI ENNEK AZ 
oka?
– A tervek a tavalyi árakon készültek, idén 
január 1-jén azonban egy drasztikus bér-
emelést hajtott végre a kormány: a mini-
málbért 15, a garantált bérminimumot pe-

dig 25 százalékkal emelte. Ez nemcsak a 
fizetésekben jelenik meg, hanem minden 
beépítendő anyagban is, amely jelentősen 
megemelte a költségeket. Ugyanakkor 
annyira sok beruházás zajlik egyszerre, 
hogy a kivitelezőknek nincs szabad ka-
pacitásuk. A magas- és mélyépítési árak 
emelkedése ellenére mégsem módosítot-
tunk egyetlen tervezett rekonstrukción 
sem, hanem a tartalékainkból pótoltuk, 
amit ezúton is köszönök a képviselőknek. 
Így az ülés után már elindulhatott a Sas-
halmi Tanoda II. ütemének kivitelezése 
és a Reformátorok terének kialakítása is, 
ahol egy régi lakossági igénynek eleget 
téve az Önkormányzat épít egy kávézót 
közel 80 millió forintból. Ezen felül 91 
millió forintból létrehozunk egy kilátót 
– amelynek tervei már 2006-ban felme-
rültek –, a park kialakítása pedig 165 mil-
lió forintba fog kerülni. Ez utóbbi a többi 
között magában foglalja a zöldfelület ki-

A polgármester válaszol
A KéPVISELő-TESTüLETI üLéS LEGFONTOSABB PONTJA VOLT A KÖLT-
SéGVETéS I. SZÁMÚ MódOSíTÁSA, EZéRT MEGKéRTüK KOVÁCS PéTER 
POLGÁRMESTERT, HOGY FOGLALJA ÖSSZE AZ ELHANGZOTTAKAT.

alakítását, a locsolóhálózat és a térfigyelő 
kamerák telepítését, illetve a díszburkola-
tot is. A parkban felállítandó emlékművet 
viszont nem az Önkormányzat költségve-
téséből fizetjük, hanem Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő hathatós támo-
gatásának köszönhetően egy alapítvány 
finanszírozza. Reméljük, hogy ez a hely 
is ugyanolyan népszerű lesz majd, mint a 
Havashalom park.

– TÖBB INTéZMéNYBEN IS LESZ LéT-
SZÁMBőVíTéS. MELYEK EZEK?
– Jelentős többletforrást igényel, hogy a 
Testület korábbi döntésének értelmében 
a sajátos nevelési igényű gyerekek érde-
kében létrehozzunk egy gyógypedagó-
gusi hálózatot. Emellett bővítjük a Kerü-
letgazda Szolgáltató Szervezet létszámát 
és vásárolunk egy olyan takarítógépet is, 
amellyel szeretnénk elérni, hogy a köz-
területeink még ennél is tisztábbak le-
gyenek. Ezeken felül – noha már erről is 
korábban döntött a Testület – a költségve-
tésbe most került bele a hivatali bérren-
dezés, illetve az, hogy az Otthon Melege 
Programhoz csatlakozva az Önkormány-
zat 50 millió forint erejéig támogatást 
nyújt magánszemélyeknek, valamint 
olyan társasházaknak, amelyek szeretné-
nek élni az állam által nyújtott hitellehe-
tőséggel.
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A nyolc fővel működő kerületi közte-
rület-felügyelet tagjai hatósági szemé-
lyek, ezért jogosultak a személyazo-
nosság megállapítására egy intézkedés 
kapcsán, vagyis elkérhetik a személyi 
igazolványt és a lakcímkártyát. Aki ezt 
megtagadja, az szabálysértést követ el, 
amely miatt helyszíni bírságot szabhat-
nak ki.

A közterület-felügyelők ellenőrizhetik 
a tehergépjárműveket és azok behajtási 
engedélyét. Ezeken felül az ő feladatuk 
az ebtartással kapcsolatos, illetve kö-
zösségi együttélés szabályainak betar-
tatása is. Vagyis ha valaki megrongálja 
a köztulajdont, illegális helyen tüzet 
rak, szándékosan szemetel, vagy közte-
rületen alkoholt fogyaszt, a közterület-
felügyelők eljárást kezdeményezhetnek 
ellene. 

Sike Csaba elmondása szerint a leg-
gyakrabban a közterületen alkoholt 
fogyasztók ellen kell intézkedniük, de 
sok lakossági bejelentés érkezik az il-

legális árusok vagy az engedély nélküli 
fakivágások miatt is.

A Sashalmi Piac környékén találha-
tó szelektív hulladékgyűjtőnél sajnos, 
többen kommunális vagy egyéb sze-
metet is elhelyeznek. A közelmúltban 
a közterület-felügyelők 3-5 köbméter 
hulladékot találtak ott és csak a szem-

fülességüknek köszönhető, 
hogy a benne lévő hivatalos irat 
elegendő volt a szabálysértési 
eljárás megindítására.

Az utcán hagyott autókkal kap-
csolatban megtudtuk, hogy ez 
év elején nyolc olyan gépkocsit 
szállíttattak el, amelyek illegá-
lisan parkoltak a közterületen, 
azóta azonban már alig találni 
ilyet a Kertvárosban.

Sike Csaba arra is nagyon 
büszke, hogy munkatársai-
val a bajban is segítséget tud-
tak nyújtani, ugyanis amikor 

a közelmúltban leégett egy kerületi 
többgyermekes család háza, nemcsak 
hazaszállították őket a kórházból, ha-
nem magánemberként ruhákat, tartós 
élelmiszereket, pelenkát, sőt, még egy 
televíziót is ajándékoztak nekik. 

A közterület-felügyelők folyamatosan 
elérhetők a 4011-450-es vagy a 0620-
808-9769-es telefonszámon, és így 
lesz ez a nyári lomtalanítás során is, 
amikor a korábbi évekhez hasonlóan 
igyekeznek megakadályozni azt, hogy a 
lomisok bármiben megzavarják a kert-
városiak nyugalmát. 

Sz. R. Zs.

Csend, rend, fegyelem
A KERüLET LAKóINAK FONTOS, HOGY NE LEGYENEK ITALOZóK A KÖZéRTEK 
ELőTT, A KuTYÁSOK PóRÁZON SéTÁLTASSÁK KEdVENCEIKET, SENKI NE Vé-
GEZZE A dOLGÁT NYILVÁNOSAN éS NE IS RANdALíROZZON. MIVEL AZ ÖN-
KORMÁNYZAT FIGYEL A LAKóK IGéNYEIRE, AZ ÁLTALA üZEMELTETETT KÖZ-
TERüLET-FELüGYELET MuNKATÁRSAI INKÁBB FIGYELMEZTETNEK, MINT 
BüNTETNEK, A POLGÁROK BIZTONSÁGA éRdEKéBEN PEdIG MÁR HéTKÖZ-
NAP ESTéNKéNT éS HéTVéGéN IS JÁRőRÖZNEK A KERTVÁROSBAN. MIVEL 
SOKAN NEM TudJÁK, HOGY MILYEN JOGKÖRÖKKEL RENdELKEZNEK, EZéRT 
MEGKéRTüK A VEZETőJüKET, SIKE CSABÁT, HOGY TÁJéKOZTASSA EZEKRőL 
OLVASóINKAT éS BESZéLJEN NéHÁNY KIRíVó ESETRőL IS.

döntött, hogy felkéri a Fővárosi Önkormány-
zatot arra, minősítse át ezt a területet azért, 
hogy majd ott is lehessen kerékpárutat építe-
ni, amely ezzel elérné Kistarcsát. 

SZENTMIHÁLYI KONRÁd FERENC uSZOdA
Tóth András, a Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskola igazgatójának ötlete alapján a 
képviselők megszavazták azt a javaslatot, 
amelynek értelmében a Rákosszentmihályon 
található vizes létesítmény szeptembertől a 
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda nevet 
viseli majd. A kezdeményezést a Varjú Vil-
mos Olimpia Baráti Kör is támogatta, amely-
nek célja a kerületi sportolók hírnevének 
öregbítése és emlékük ápolása. Dr. Konrád 
Ferenc olimpiai bajnok egyébként tizenöt 
évig élt a Kertvárosban, egészen 2015-ben be-
következett haláláig. 

TESTVéRTELEPüLéS LESZ 
CSíKSZENTMIHÁLY
Szász József alpolgármester előterjesztőként 
elmondta: a 2016. október 26-án elfogadott 
szándéknyilatkozatot a román külügymi-
nisztérium véleményezte és némileg módo-
sította, így ennek megszavazása után már 
minden akadály elhárul az elől, hogy Ko-
vács Péter XVI. kerületi és Izsák-Székely Ló-
ránt csíkszentmihályi polgármester aláírja a 
testvértelepülési megállapodást. 

A MARATONIRA NYÚLT TESTüLETI üLéS KÖ-
ZEPéBE BOMBAKéNT ROBBANT A HíR, HOGY 
EGY II. VILÁGHÁBORÚS, SZOVJET GYÁRTMÁ-
NYÚ, FAB-50-ES TíPuSÚ ROMBOLóBOMBÁT 
TALÁLTAK A CSÖMÖRI ÚT 101. SZÁM ALATT ZAJ-
Ló éPíTKEZéSEN MÁJuS 17-éN.  

Szabó Tamás kabinetvezető és Víg András köz-
biztonsági referens azonnal a helyszínre sietett, 
a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatár-
sai pedig egy 300 méter sugarú körben – amely 
540 családi házat és 1352 lakót érintett – meg-
kezdték a polgárok kitelepítését. A Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskolában a XVI. Kerület 
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának mun-
katársai mindent biztosítottak ahhoz, hogy az 
arra rászoruló 65 idős, beteg embert ellássák, 
akiknek szállításában a mentők és a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet munkatársai, a Pol-
gármesteri Hivatal részéről pedig Szőnyi István 
segédkezett. Az intézmény az összes érintett 
lakó befogadására felkészült, de erre nem volt 
szükség, mert 21.00 óra körül a tűzszerészek el-
szállították a robbanótestet és mindenki vissza-
térhetett otthonába. Aznap egyébként a Ferihe-
gyi repülőtérnél is találtak egy hasonló bombát. 

Felhívjuk a kerületi polgárok figyelmét, 
hogy június elejéig 

félpályás forgalom korlátozás lesz 
a batsányi János utca-Margit utca 

találkozásánál 
a csapadékcsatorna építése miatt.

 Az Önkormányzat köszöni 
a lakók türelmét és megértését!
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Ennek célja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által az Otthon Melege Program 
fűtési rendszer korszerűsítésének támoga-
tása alprogram keretében közzétett állami 
pályázaton részt vevő tulajdonos természe-
tes személyek által elnyert vissza nem té-
rítendő központi támogatást Budapest Fő-
város XVI. Kerületi Önkormányzat további 
támogatással egészítse ki annak érdekében, 
hogy kerületünk lakástulajdonosai minél 
szélesebb körben igénybe tudják venni az 
állami pályázati lehetőséget. Az állami pá-
lyázati felhívás és dokumentáció letölthető 
a http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/ in-
ternetes honlapról. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió 
forint. Az önkormányzati pályázatokat ér-
kezési sorrendben bírálják el, a vissza nem 
térítendő támogatás összege lakásonként 

legfeljebb 200 000 forint lehet utófinan-
szírozás keretében. 

A pályázat benyújtására jogosultak a XVI. 
kerületben található családi házak vagy tár-
sasházi lakások tulajdonosai (magánszemé-
lyek). A pályázat szempontjából egyedi fű-
tésnek minősül, ha egy lakást vagy családi 
házat egyetlen fűtőberendezés fűt.

Pályázni lehet XVI. kerületi lakóingatlanok 
energia-megtakarítást eredményező kor-
szerűsítésének támogatására is.

Ennek célja, hogy a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program keretében 
közzétett, VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, 
Lakóépületek energiahatékonyságának és 
megújuló energiafelhasználásának növelé-
sét célzó hitel elnevezésű program kereté-

ben megítélt kedvezményes hitelhez előírt 
önrészt a kerületben lakó, tulajdonos termé-
szetes személyek részére az Önkormányzat 
további támogatással egészítse ki. További 
információ a www.mfbpont.hu/lakossagi-
hiteltermekek honlapon található.

A rendelkezésre álló keretösszeg 30 millió 
forint. Az önkormányzati pályázatokat ér-
kezési sorrendben bírálják el, a vissza nem 
térítendő támogatás összege legfeljebb  
250 000 forint lehet.

A támogatást családi házak, sorházak, iker-
házak, társasházi lakások, lakásszövetkezeti 
lakások energia-megtakarítást eredménye-
ző felújításához lehet igénybe venni. 

A pályázati dokumentáció az Önkormány-
zat honlapjáról (www.bp16.hu) tölthető le. 

PÁLYÁZATI  FELHíVÁS
A XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek 

felújításának pénzügyi támogatásáról szóló, többször módosított 3/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletének értelmében pályázni lehet 

XVI. KERÜLETI LAKóInGATLAnoK fűTéSI REndSzERE 
EnERGIA-MEGTAKARíTÁST EREdMényEző KoRSzERűSíTéSénEK TÁMoGATÁSÁRA.

A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület 
AdOMÁNYGYűJTéST SZERVEZ 

a kerület leendő testvértelepülésén, 
az erdélyi csíkszentmihályon leégett ház 

tulajdonosainak megsegítésére. 

A háromgyerekes család-
nak most elsősorban anya-
gi forrásra és tartós élelmi-
szerre van szüksége, ezért 
arra kérjük a kertvárosi 
polgárokat, hogy felajánlásaikkal segítsenek! 
Az átutalásokat a Rákosszentmihályért Kulturális 
Egyesület számlaszámára (14100608-13586149-
01000008) várjuk május 31-ig. Aki készpénzzel 
szeretne segíteni, az természetesen nyugta elle-
nében megteheti. 
A tartós élelmiszereket a Hunyadi utca 15. szám 
alatt gyűjtjük. 
Az adományokat a június 1-jén induló zarándok-
busszal visszük el a rászoruló családnak.

További információt Solymoskövi Péter nyújt a 
0620-955-6840-es telefonszámon.

A nagylelkű adakozók segítségét előre is köszönjük! 

AdoMÁnyGyűJTéS
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Rácz Árpád 1954-ben Budapesten szü-
letett. A Debreceni Egyetemen szerezett 
történelem–földrajz szakos tanári dip-
lomát, majd a fővárosban középiskolai 
tanárként kezdte pályáját. A többi között 
a Hunfalvy János Közgazdasági Szakkö-
zépiskola és a Fazekas Mihály Gimnázi-
um pedagógusa volt. 1989-ben alapította 
meg a Rubicon történelmi folyóiratot. A 
lap szerkesztése egy idő után már teljes 
embert kívánt, ezért a tanítás iskolai for-
máját feladta, bár úgy gondolja, mostani 
tevékenysége sem áll messze ettől.

A Rubicon alapításának lehetőségét a 

Aki nem lépte át 
a Rubicont
A XVI. KERüLETI ÖNKORMÁNYZAT KéPVISELő-TESTüLETE A HITELES 
TÖRTéNELEMSZEMLéLET éRdEKéBEN KIFEJTETT TÖBB éVTIZEdES 
MuNKÁJÁéRT A BudAPEST FőVÁROS XVI. KERüLETééRT KITüNTETéST 
AdOMÁNYOZTA RÁCZ ÁRPÁdNAK, A RuBICON TÖRTéNELMI FOLYó-
IRAT KIAdó-FőSZERKESZTőJéNEK éS TuLAJdONOSÁNAK.

Kovács Péter polgármester köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából kapitány 
SÁNdORT, aki Mezőtúron született, 
majd műszerészmesteri képesítést szer-
zett. Saját kezűleg készített személyautót 
magának akkor, amikor Magyarországon 
magánszemély még csak álmodhatott 
ilyesmiről. A hajtóművet egy Csepel mo-
torkerékpárból szerelte ki, a futóműhöz 
négy repülőgépkereket szerzett, minden 
mást saját műhelyében állított elő.

Sándor bácsi az 1950-es évek közepe 
óta önálló vállalkozó, szalagfűrészek 
gyártására szakosodott, és egy bejegyzett 
szabadalma is van. Hol több, hol keve-
sebb alkalmazottal dolgozott, gyártmá-
nyai pedig nagyon keresettek voltak.

Budapestre 1947-ben költözött, majd 
1949 húsvétján kötött házasságot. Két 
lánygyermekük született, mindkettővel 

szoros kapcsolatot tartanak. Öt unoká-
juk és öt dédunokájuk van, akik közül az 
egyik fiú élénken érdeklődik a műszaki 
dolgok iránt.

Az ünnepelt a hosszú élet titkát abban 
látja, hogy egyensúlyban kell lennie a 
munkának és a magánéletnek. Nem 
szabad szakbarbárrá válni, a világ pe-
dig olyan színes és annyi élményt kínál, 
hogy ezeket is meg kell látni. A hosszú 
házasság titka ugyanakkor az alkalmaz-
kodás, ez azonban csak akkor működik, 
ha kölcsönös. 

Az ünnepelt ma is gyakran kimegy a 
műhelybe, hiszen fizikailag és szelle-
mileg is jó állapotban van, így ha sze-
mélyautó-készítést már nem is tervez, 
néha még kézbe veszi a fúrót és a he-
gesztőpálcát. Isten éltesse még nagyon 
sokáig!

rendszerváltás teremtette meg, amikor 
egymás után jelentek meg a legkülön-
bözőbb témájú és színvonalú sajtóter-
mékek. Rácz Árpád a történelem terén 
szerette volna szélesíteni a kínálatot, és 
vállalta a versenyt az akkor nagy nép-
szerűségnek örvendő Históriával. 1991 
őszétől már saját kiadásában jelent meg 
a Rubicon, amely azóta egyre növekvő 
példányszámmal és egyre szélesedő ve-
vőkörrel büszkélkedhet. 

A folyóirat sikere az érdekes témafel-
vetéseknek és a tárgyilagos történelem-
szemléletnek köszönhető. Hála a kiváló 
történész szerzőgárdának, a Rubicon 
szakmai berkekben is vezető történel-
mi folyóiratnak számít. A lapot ugyanis 
nem újságírók, hanem magasan képzett 
történészek írják, akik szakterületeik-
hez kapcsolódó témákat dolgoznak fel 
olvasmányos formában. Ez korántsem 
egy szűk elit, hiszen közel 3000 szerző 
publikált már a Rubiconban. Azonban 
ha valaki laikusként szeretne tájékozód-
ni a történettudomány mai állásáról, a 
kiadványban megjelenő cikkek alapján 
ezt bátran megteheti. 

A folyóirat mellett egyébként könyvki-
adással is foglalkoznak. Feltűnően szép 
kiadványaik nemcsak tartalmukban, 
hanem megjelenésükben is vonzóak, 
jó kézbe venni, lapozgatni azokat. Több 
alkalommal is elnyerték a Szép Könyv 
Díjat, egyszer Mádl Ferenc köztársasá-
gi elnök különdíját vehették át, és kiér-
demelték a könyvtárosok egyesületének 
Fitz József-díját is.

Rácz Árpád arra a kérdésre, hogy a sok 
elegáns kiadvány közül van-e kedvence, 
csak hosszas töprengés után tudott vála-
szolni, mert a legutolsó lapszám mindig 
egy kicsit közelebb áll a szívéhez. Egyik 
kötetükre mégis különösen büszke: a 
Nagy képes millenniumi arcképcsarnok-
ra, amely a magyar történelem 100 meg-
határozó személyiségét mutatja be.

A Rubicon alapvetően családi vállal-
kozás. Az alapító legfontosabb társa a 
munkában is a felesége. Fiuk frissdip-
lomásként egyelőre a vállalkozások vilá-
gában keresi az útját, de remélik, hogy 
egyszer majd ő lesz a folytatója annak, 
amit a szülei elkezdtek.

MéSZÁROS TIBOR
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Ifj. Mizsei László, a Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági bizottság elnökének beve-
zetője után Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő azt a mondást idézte, amely sze-
rint a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön 
és arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy 
ennek megfelelően annak idején majd élő-

A jövő 
környezetvédői

A KERüLETI ISKOLÁSOK SZÁMÁ-
RA MEGRENdEZETT KÖRNYEZET-
VédELMI VETéLKEdőT TAVALY A 
FÖLd NAPJÁHOZ KAPCSOLódVA 
EGY ISMERETTERJESZTő, INTER-
AKTíV PROGRAM VÁLTOTTA FEL. A 
SZERVEZőK IdéN IS HASONLóRA 
KéSZüLTEK, A HERMINA SPORT-
PARKBA TERVEZETT ESEMéNYT A 
KÖZELMÚLT SZéLSőSéGES IdőJÁ-
RÁSA MIATT AZONBAN KéTSZER IS 
EL KELLETT HALASZTANI. AZ éGIEK 
MÁJuS 12-éN VISZONT MÁR KEGYE-
SEK VOLTAK A RéSZTVEVőKHÖZ, 
íGY A 13 KERTVÁROSI OKTATÁSI 
INTéZMéNY MINTEGY 200 dIÁKJA 
KELLEMES NAPSüTéSBEN, Jó LE-
VEGőN ISMERKEdHETETT A KÖR-
NYEZETTEL éS SZÁMOS éRdEKES 
dOLOGGAL, AMELYEK MINdEN-
NAPJAINK RéSZéT KéPEZIK. 

helyünket is olyan jó állapotban kell visz-
szaadnunk, ahogy egy kölcsönkért könyvet 
vagy biciklit. A honatya példaként a globá-
lis felmelegedést említette, hiszen talán 
éppen ennek volt köszönhető, hogy először 
az áprilisi hóesés, majd egy monszunszerű 

esőzés miatt kellett elha-
lasztani a rendezvényt.

Kovács Péter polgár-
mester kiemelte: azért 
az ember vált a legfej-
lettebb fajjá a Földön, 
mert ő tudott a leg-
jobban alkalmazkod-
ni a változó körülmé-
nyekhez. Napjainkban 
mindez egyre gyorsab-
ban zajlik, a változás 
azonban nem veheti át 
az irányítást az ember 
felett, ezért nem sza-

bad szemetelni, eltaposni a növényeket és 
ezért kell óvni a környezetet.

A XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum sátránál a függőségek veszé-
lyeiről tudhattak meg többet a nebulók, 
akik olyan szemüveget is kipróbálhattak, 
amely azt prezentálja, milyen, ha valaki 

ittas vagy kábítószert fogyasztott. A Vi-
gyél Haza Alapítvány munkatársa egy ba-
rátságos kutyussal érkezett, a Magyar Ke-
rékpáros Klub tagjai pedig természetesen 
két keréken, de idén is jelen volt a FÖRI, 
az Agy Klub, a Levegő Munkacsoport, sőt, 
az Erdőmentők Alapítvány is.

A sok hasznos ismeret mellett játszhat-
tak is az iskolások: a rendezvény előtt a 
környezetvédelemmel kapcsolatos kertvá-
rosi fejlesztésekről kellett pályázatot készí-
teniük. A versenyt a Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola nyerte meg, amelynek diákjai 
egy földalatti földrajzórán vehetnek részt 
a Mátyáshegyi-barlangban. A második he-
lyet a Szerb Antal Gimnázium szerezte 
meg, amelynek tanulói a Csillagvilág ter-
mészetismereti túrán ismerhetik meg az 
égbolt csodáit. A harmadik pedig az Arany 
János Általános Iskola lett, amelynek diák-
jai szintén egy földalatti földrajzórát nyer-
tek a Szemlőhegyi barlangba.

Az eseményt – ahol jelen volt Abonyi 
János, Ács Anikó és dr. Környeiné Rátz 
Katalin önkormányzati képviselő is – a 
Decathlon Sportáruház Csömör a tavalyi-
hoz hasonlóan sportszerekkel támogatta.

Sz. R. Zs.
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Ezúttal a Sztárzenekar szólistái – 
ifj. Berki László és Lukács Tibor 
prímás, Oláh Dezső klarinét – és 
a meghívott énekesek – Tóth Éva, 
Leblanc Győző, Tóth Magda, Bag-
di Erzsi, Farkas Zsolt, Sebestyén 
Tamás – mellett fellépett a jövő 
két nagy tehetsége, Farkas Gergő, 
aki hegedűn, és Balázs Flórián, 
aki cimbalmon játszik felnőtteket 
megszégyenítő virtuozitással. 

Őket a szerb és horvát népzene 
pergő ritmusú dalait bemutató 
Magyar Nemzeti Cigány Tambu-
razenekar követte, a humorról pe-
dig ezúttal is Lukács Gábor gon-
doskodott. A műsorvezető, Farkas 
Mária ugyanakkor egy fontos hír-
rel örvendeztette meg a nótaked-
velő közönséget: kormányszintű 
döntés született arról, hogy a régi 
hagyományt felélesztve, ismét 
élő cigányzene lesz a főváros és a 
nagyvárosok éttermeiben. Ennek 
a hírnek Horváth Zoltán is örült 
volna, hiszen élete egyik legfőbb 
törekvése volt a magyar nótát át-
menteni az utókor számára.

MéSZÁROS TIBOR

Nótával köszöntötték a tavasztRetro-party
AZ ÖT FALu EGYESüLET éS AZ ERZSéBETLIGETI 
SZíNHÁZ ÁLTAL KÖZÖSEN RENdEZETT TÁN-
COS ÖSSZEJÖVETELEK TITKA A SOK RéSZTVE-
Vő, A FERGETEGES LENdüLET, VALAMINT A 
MINdENKIT MOZGÁSRA CSÁBíTó, KITűNő 
dISZKó- éS ROCK ANd ROLL ZENE, AMIT dJ 
WICKSILVER SZOLGÁLTAT. A RECEPT MÁJuS 
12-éN IS BEVÁLT, AMIKOR TAVASZKÖSZÖNTő 
RETRO-PARTYT TARTOTTAK. 

A CINKOTAI EVANGéLIKuSOKHOZ 
IdéN FINN TESTVéRGYüLEKEZETüK-
BőL A duLCIS ELNEVEZéSű IFJÚSÁGI 
KAMARAKóRuS éRKEZETT. A tapiolai 
fiatalok május 12-én adtak koncertet a 
cinkotai templomban neves európai és 
finn egyházi szerzők műveiből. A kórus 
– amit Enne Purovaara kísért orgonán, 
illetve gitáron – vezetője Elina Forsberg 

volt. Az eseményen részt vett Szász Jó-
zsef alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője is.

Másnap a vendégek egésznapos város-
nézésre mentek, majd tábortűz mellett 
ismerkedtek, játszottak és énekeltek a he-
lyiekkel, vasárnap pedig Päivi Linnoinen, 
a testvérgyülekezet lelkésze hirdetett igét 
az ezeréves cinkotai templomban.

HOL VAGYTOK TI RéGI MÁJuS éJSZAKÁK? CíMMEL RENdEZETT Nó-
TAMűSORT A MÁTYÁSFÖLdI SZTÁRZENEKAR ALAPíTóJÁNAK, HOR-
VÁTH ZOLTÁNNAK ÖZVEGYE AZ ERZSéBETLIGETI SZíNHÁZBAN. 

Fogadj be egy csángó 
gyereket egy hétre!
A Kovász Egyesület és segítői 

14. alkalommal teszik lehetővé, hogy 
csángó gyerekek egy hétig 

– augusztus 16-23-ig – 
Magyarorszá-
gon nyaral-
hassanak. 

Elszállásolásuk-
hoz befogadó 

családok jelent-
kezését várjuk.  

Napközbeni 
programokról 

a szervezők 
gondoskodnak. 

Információ és jelentkezés: 
Petrovics Sándornál 

(tel.: 0630/655-9271, 
e-mail: 

petrovics.sandor1@t-online.hu).

Finnek énekeltek Cinkotán
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p r o g r a m a j á n l ó
1165 BudAPEST, HuNYAdVÁR uTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

Június 9. péntek 19:00 
ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ - DUNA 60 
JUBILEUMI MűSOR
A műsor a Duna Művészegyüttes közel 
három évtizedes repertoárjából tartalmaz 
emblematikus, klasszikus folklór, táncszín-
házi és derűs kamaratánc-műveket.
Közreműködnek: a Duna Művészegyüt-
tes jelenlegi és korábbi tagjai, Magyar 
Állami Népi Együttes, Zalka-Bolyai 
Táncegyüttes. Zenekarvezető: Dulai Zol-
tán. Rendező: Mucsi János, Juhász Zsolt
Jegyár: 1500 Ft.

JÖN-JÖN-JÖN!
Június 24. szombat 15:00 

A Sashalmon élő, uk-
rán származású, 70 éves 
Michail Bessmertnij egy 
Kijev melletti kis faluban 
született. 1987-ben láto-
gatott először Magyar-
országra és Szlovákiába 
azért, hogy itt is bemu-
tassa a festményeit. Az 
erzsébetligeti kiállítás ku-
rátora és rendezője, Mol-
nár Eszter művészettörté-
nész elmondta: az alkotó 
Odesszában tanult festé-
szetet. Élete nagy részét 
Moszkvában töltötte, ahol 
aktívan részt vett a művé-
szeti életben. 1989-ben 
áttelepült Magyarország-
ra, Sashalmon feleségé-

vel házat vásároltak, 
és annak felújítása-
kor egy műtermet 
is berendeztek. A 
művész nem csak a 
festészet iránt érdek-
lődött, hiszen Odesz-
szában elvégezte a 
kerámia szakot is, 
és szívesen készített 
kerámia-szobrokat, 
domborműveket. Az 
irodalom sem volt 
idegen tőle, érzése-
it gyakran versben 
rögzítette. Szívesen 
ábrázolt népi témá-
kat, és vonzotta a 
régi kultúrák világa 
is. Juhász Veronika 

A lelkem a természet titka
AZ ERZSéBETLIGETI SZíNHÁZBAN MINdEN éVBEN RENdEZNEK EGY 
OLYAN KIÁLLíTÁST, AMELY EGYETLEN ALKOTó éLETMűVéT FOGLAL-
JA ÖSSZE, éS ILYENKOR AZ éPüLET ÖSSZES KIÁLLíTó-HELYISéGé-
BEN ENNEK A MűVéSZNEK AZ ALKOTÁSAI LÁTHATóK. IdéN MICHAIL 
BESSMERTNIJ FESTMéNYEI TÖLTÖTTéK MEG A CORVIN-, A NAPFéNY éS 
A KAMARA GALéRIA, VALAMINT A HARMóNIA TEREM FALAIT. A TÁRLAT 
A JÚLIuSBAN ESEdéKES SZüNETIG LÁTOGATHATó.

ugyanakkor kiemelte: Magyarországra a 
kiállítási lehetőségeken kívül a rendszer-
váltás miatt jött a kiállító, akit nagyon ér-
dekelt ez a folyamat.

A tárlatvezetés alatt a Kvarda Inez és 
Bonczok Csilla duó, illetve a zuglói 
Szent István Király Zeneiskola hegedű-
szakos növendékei Teleman és Soszta-
kovics-művekkel szórakoztatták a hall-
gatóságot. 

A megnyitón az idős alkotót felesége, 
Valentyina Bessmernaja és fogadott fia, 
Szergej Bessmertnij képviselte, és öröm-
mel látták, hogy a mester művészete mi-
lyen megbecsülésben részesül választott 
hazájában. 

MéSZÁROS TIBOR
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Az esemény a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem Diósy Lajos 
utcai épületénél kezdődött, 
ahol tábla emlékeztet arra, 
hogy ott tartották fogva Nagy 
Imre miniszterelnököt, mi-
előtt elhurcolták Romániá-
ba. Az akkori történéseket 
Babucs Zoltán hadtörténész 
idézte fel, majd Márai Sándor 
Mennyből az angyal című köl-
teményének meghallgatása 
után a jelenlévők megkoszo-
rúzták az emléktáblát.

Mielőtt a repülőtéren el-
dördült volna az első lövés, 
Babucs Zoltán ismertette a 
kor politikai erőviszonyait, a 
forradalom előzményeit, és 
azt, hogy milyen hatalmas 
gyűlölet halmozódott fel a la-
kosságban az idegen hatalom 
és a diktatúra ellen.

A rekonstruált történet szerint az egykori szovjet helikop-
ter-leszálló betonján épült fel a barikád, amely mögött he-
lyet foglaltak a nemzetiszínű karszalagot viselő felkelők. Egy 
szovjet katona és egy magyar rendőr érkezett hozzájuk, hogy 
megadásra szólítsa fel a forradalmárokat, akik némi dulako-
dás után elzavarták őket, sőt, többször rájuk is lőttek. A szovjet 
harci járművek – amelyeket Veszeli János bocsátott a szervező 

rendelkezésére – ezután megtámadták a barikádot. Ádáz csata 
alakult ki, ropogtak a fegyverek és durrantak a kézigránátok. 
Hamarosan több halott és sebesült feküdt a betonon, majd a 
történelmi tényeknek megfelelően a túlerő legyőzte a forradal-
márokat. A harci eszközök elvonulása után a bátrabbak valódi 
Molotov-koktélokkal dobálhatták meg a betonra festett vörös 
csillagot, majd a páncélozott lánctalpas harci járművet a gyere-
kek is kipróbálhatták.  

MéSZÁROS TIBOR

Forradalom a mátyásföldi repülőtéren
FEGYVERROPOGÁS éS MOLOTOV-KOKTéLOK ROBBANÁSA VERTE FEL A MÁTYÁSFÖLdI REPüLőTéR CSENd-
JéT A KÖZELMÚLTBAN. SERF ANdRÁS, A MÁTYÁSFÖLdI LOVASEGYLET ALAPíTóJA uGYANIS – éLVE AZ 56-OS 
EMLéKBIZOTTSÁG ÁLTAL MEGHIRdETETT PÁLYÁZATI LEHETőSéGGEL – MEGEMLéKEZéSSEL EGYBEKÖTÖTT 
HARCI JÁTéKOT RENdEZETT AZ 1956-OS CORVIN-KÖZI ESEMéNYEK, VALAMINT A FORRAdALOM LéGKÖRé-
NEK FELIdéZéSéRE.

A programot az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbi-
zottság támogatta. 
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány

Babucs Zoltán..........................
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Vásárhelyiné Gál Gyöngyi igaz-
gató elmondta: az eseménynek 
nemcsak az volt a célja, hogy újabb 
diákokat toborozzanak az iskola 
számára, hanem az is, hogy a kör-
nyéken lakók megismerhessék az 
intézményt. Ennek érdekében gaz-
dag programot állítottak össze több 
jelentős autós cég részvételével. Az 
iskola szinte minden műhelyében 
és tantermében más bemutató és 
előadás várta az érdeklődőket. Az 
olyan hagyományos munkafolya-
matok ismertetése mellett, mint a 
karosszériaelem készítés, a fénye-
zés, a lemezes munkák, a hegesz-
tés vagy a gépkocsi-karbantartás, 
a látogatók megismerkedhettek a 

legkorszerűbb elektronikára épülő 
diagnosztikai eljárásokkal, előadás 
hangzott el az autótechnika és a 
környezetvédelem kapcsolatáról, 
a széndioxid-kibocsájtás csökken-
tésének fontosságáról, a korszerű, 
kevésbé környezetszennyező, vala-
mint az alternatív üzemanyagokról 
és a jövő közlekedésének remény-
teljes megoldásáról, az elektromos 
autókról is. Utóbbiból egy világ-
hírű autógyár legújabb modelljét 
meg is lehetett tekinteni. Ugyan-
csak nagy feltűnést keltett egy má-
sik világmárka Ferrari-motorral 
szerelt példánya, amelybe szintén 

be lehetett ülni, de népszerűek 
voltak a személyautó és kamion-
szimulátorok is, amelyek teljesen 
valósághű vezetési élményt adnak 
annak, aki kipróbálja őket. Mind-
ezeken felül volt autóbusz-kiállí-
tás, veterán autók és motorok, a 
BKK munkatársa pedig a modern 
közösségi közlekedést kiszolgáló 
műszaki szakemberek felkészíté-
séről tartott előadást.

A rendezvény sztárvendége Bódis 
Richárd gyorsasági motorverseny-
ző volt, aki egykor a Csonkában is-
merte meg a belsőégésű motorok 
működését, valamint ott szerezte 
meg a gépjárművekkel kapcso-
latos összes műszaki ismeretet, 

amelyeknek most nagy hasznát 
veszi. Idén ugyanis már az egyik 
japán cég gyári versenyzőjeként a 
német nyílt bajnokság résztvevő-
je lesz, és ott gyűjti a világbajnoki 
pontokat. A dobogó nem isme-
retlen számára, hiszen fiatal kora 
ellenére Európa-bajnokságon állt 
már a harmadik, sőt, a második fo-
kán is, de végső célja a világbajno-
ki aranyérem. Az esély megvan rá, 
hiszen még csak 22 éves.

A rendezvény végén a KisCipő ze-
nekar szórakoztatta a jelenlévőket. 

MéSZÁROS TIBOR

Szakmák éjszakája
KüLÖNÖS JELENTőSéGET Ad A SZAKKéPZéSNEK AZ A STATISZ-
TIKAI AdAT, HOGY MAGYARORSZÁGON MINIMuM 60 EZER, MÁS 
FELMéRéSEK SZERINT KÖZEL 70 EZER SZAKMuNKÁST IGéNYLő 
ÁLLÁSRA NINCS JELENTKEZő. éPPEN EZéRT IdéN ÁPRILIS 21-éN 
MÁR NEMCSAK MAGYARORSZÁGON, HANEM A HATÁRAINKON 
TÚLI MAGYAR TERüLETEKEN IS KéSő éJSZAKÁIG NYITVA MARAd-
TAK A SZAKISKOLÁK, HOGY BÁRKI BETéRHESSEN, éS INFORMÁ-
CIóKAT GYűJTHESSEN AZ OTT TANíTOTT SZAKMÁK MűHELY-
TITKAIRóL. A KEZdEMéNYEZéSHEZ A CSONKA JÁNOS MűSZAKI 
SZAKGIMNÁZIuM éS SZAKKÖZéPISKOLA IS CSATLAKOZOTT.

nótakör Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A Nótakör nyári szünet előtti utolsó összejövetelét 
június 14-én, szerdán tartjuk 17.00 órakor 

a szokott helyen (Rákosi út 71.).
Az őszi szezon kezdetéről a XVI. Kerületi Újság 
augusztus 30-i számában adunk tájékoztatást.

cinkotáért Közhasznú Egyesület 
Június 3. 14.00 óra

Akrobatikus rock and roll évzáró táncgála 
a XIV., a XVI. és a XVII. kerület általános és 

középiskolai táncosainak részvételével.
Helyszín: cinkotai kultúrház (Vidámvásár u. 72.)
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– Budapest VI. kerületében születtem, 
majd az V. kerületben laktam, amikor el-
érkezett a pályaválasztás ideje. A MÜM 
13-as számú szakmunkásképzőjébe jár-
tam, ahonnan az Ikarus gyárba vittek 
bennünket gyakorlatra. Ott nagy hang-
súlyt fektettek az utánpótlás képzésére, 
lehetőségünk volt minden munkafolya-
matot megismerni, és mire a hároméves 
képzés végére értünk, már egy kicsit 
ikarusosnak éreztük magunkat. Ezért 
nálam nem is volt kérdés, hogy ott sze-
retnék munkába állni – mesélte Rábel 
Sándor.

– MILYEN SZAKMÁT TANuLT?
– Karosszéria-lakatos lettem, és azonnal 
fel is vettek a Busz II. gyáregységbe, ahol 
a szerelővonalra kerültem. Már két éve 
dolgoztam a gyárban, amikor elvittek ka-
tonának, majd 1980-ban, a leszerelésem 
után elég gyorsan kineveztek csoportve-
zetőnek. 1987-ben az Egyedi gyáregység 
levált a törzsgyárról. Akkor odakerültem 
és 1992-ig dolgoztam ott, majd ismét 
visszakerültem a Busz II-be, ahol hama-
rosan művezető lettem. Ennek a gyár 
megszűnése vetett véget.

– MA HOGYAN GONdOL VISSZA 
EZEKRE AZ éVEKRE?
– Nagyon szép emlékeim vannak erről az 
időszakról. Ezt már sokan elmondták, de 
az ikarusosokat én is csak úgy tudom jel-
lemezni, mint egy nagy, összetartó csalá-
dot. Sokan összejártunk munkaidőn kívül 
is, voltak közös programok, kirándulások, 
kulturális események, úgyhogy van mire 

emlékeznünk. Ezért is fájt nagyon, ami-
kor a gyár megszűnt. Sokan drámaként 
élték meg azt az időszakot, depresszióba 
estek, sőt, a látókörünkben volt olyan is, 
aki annyira kilátástalannak látta a helyze-
tét, hogy öngyilkosságot követett el.

– ÖNNEK NEM EGYEdüL KELLETT ÁT-
VéSZELNIE EZT AZ IdőSZAKOT, HI-
SZEN FELESéGE IS A GYÁRBAN dOL-
GOZOTT.
– Valóban nem, de azért nem estem 
pánikba. Egy ideig még adott munkát a 
NABI, de sajnos, az is hamarosan tönkre 
ment. Biztam a szakértelmemben, de két-
ségtelenül támaszt jelentett a feleségem, 
aki arra biztatott, hogy ne kapkodjam el 
a munkahelykeresést. Nyolc hónapig vol-
tam munka nélkül, amikor rábukkantam 
a kistarcsai, finn tulajdonban lévő men-
tőautógyár hirdetésére. Jelentkeztem, és 
másnap már náluk dolgoztam.

– HOGYAN KéSZüLNEK KISTARCSÁN 
A MENTőAuTóK?
– Zárt áruszállító gépkocsikat vásáro-
lunk, és tetőcsere után felszereljük a 
legkorszerűbb egészségügyi berendezé-
sekkel. Kiterjedt vevőkörünk van, hiszen 
a hazai igények kielégítésén kívül több 
külföldi országban is a mi mentőink lát-
ják el a lakosságot. Régebben az autókon 
dolgoztam, de ma már csak irodai mun-
kát végzek. Vannak fiatal utódok, akik 
mindent megcsinálnak a műhelyben.  
  
– A FELESéGéVEL AZ IKARuSBAN IS-
MERKEdETT MEG? 

– Nem, ez korábbi történet – vette át a 
szót Rábelné Drexler Márta –, ugyanis 
még mindketten iskolába jártunk. Ab-
ban viszont van része a férjemnek, hogy 
én is ikarusos lettem. Megszületett a 
fiunk, és a GYES lejárta után a bankos 
állásom munkarendjével már nem tud-
tam összeegyeztetni az anyai teendőket. 
Éppen akkor, 1987 őszén üresedés volt 
az Ikarus protokoll osztályán, ahova si-
került bekerülnöm utaztatási, üdültetési 
és egyéb ügyek intézőjeként. Az én mun-
kaviszonyomnak is a gyár megszűnése 
vetett véget, de gyorsan találtam állást 
az Ikarus Egyedi Kft.-ben, amely még 
további 15 évre adott munkát. Sajnos, 
azonban ez a munkahely is megszűnt, 
és akkor már mérlegképes könyvelőként 
követtem a férjemet a NABI-ba. Ám 
amint ő már említette, az is hamarosan 
bezárta kapuit. Jelenleg egy hidraulikus 
rendszereket gyártó cégnél dolgozom.

A Rábel-házaspár élete tükrözi zakla-
tott korunk minden jellemzőjét, viszont 
mindketten jó választ tudtak adni a meg-
élhetésüket is veszélyeztető kihívásokra, 
mert képzett szakemberek, akikre vál-
ságos időkben is szükség van. Legalább 
ilyen fontos azonban a szeretetteljes 
házastársi kapcsolat, és az a megnyug-
tató érzés, hogy fiuk, illetve szeretteik 
is a közelükben laknak. Így különösebb 
gondok nélkül élik mindennapjaikat, 
és a sok kényszerű munkahely-változ-
tatás ellenére is egy kicsit mindketten 
ikarusosok maradtak.    

MéSZÁROS TIBOR

élet az Ikarus után
LAPuNK KORÁBBI SZÁMAIBAN IGYEKEZTüNK BEMuTATNI A VILÁGHíRű 
IKARuS AuTóBuSZGYÁR KIEMELKEdő SZAKEMBEREIT. KÖZüLüK SO-
KAN KORuKNÁL FOGVA A CéG MEGSZűNéSEKOR VAGY NéHÁNY éVVEL 
KéSőBB NYuGdíJBA VONuLTAK. MOST EGY OLYAN HÁZASPÁR TÖRTé-
NETéRE VOLTuNK KíVÁNCSIAK, AKIK AKKOR MéG MESSZE VOLTAK A 
NYuGdíJKORHATÁRTóL, EZéRT MEG KELLETT BIRKóZNIuK AZZAL A 
SZOMORÚ TéNNYEL, HOGY SZERETETT MuNKAHELYüK MEGSZűNIK. 
RÁBEL SÁNdORRAL éS FELESéGéVEL, RÁBELNé dREXLER MÁRTÁVAL BE-
SZéLGETTüNK.

fellép a Katáng zenekar 
és lesz kisvonat is.

Minden apróságot szeretettel várnak a szervezők!

Gyereknap a Centenáriumi lakótelepen
Június 11., vasárnap 15.00 óra
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A művet, ha elássák, kiveti a föld is!
A címbe citált mondatot nagy Lászlónak tulajdonítják. (ha té-
vedek, ne vessenek meg, én is csak olvastam valahol!) Szöveg-
környezetéből kiragadva talán nem pontosan érthető, de az én 
magyarázatomban a talentumos műről szól, olyanról, amelyet 
elfeledtek ugyan az idők folyamán, de a benne lévő érték újra 
és újra megtalálja körét, amely értékeli. Jelen írásban egy, a 
XIX. század második felében élt alkotó olyan műveiről van szó, 
amelyek témájuk, korabeli aktualitásuk miatt mára talán nem 
tartoznak a legdivatosabb, pontosabban kifejezve legolvasot-
tabb írások közé, de újraolvasva őket írójuk szelleméről és a 
kor hangulatáról érdekes és számomra mindenképp olvasmá-
nyos képet is kaphatunk. Törs Kálmán író, hírlapíró, szerkesz-

tő és képviselő (Mikszáth iskolatársa, barátja és munkatársa) 
művei megérdemlik az utókor figyelmét. hogy kerül ez ide, 
helytörténeti rovatunkba? Lantos Antal hívta fel a figyelmemet 
a szentmihálypusztai közbirtokosság egyesületének elnökére, 
Szt. Mihály puszta önállóságának első szószólójára, a közbirto-
kosság helyi katolikus patrónusai között az ötödik helyen álló 
Törs Kálmánra. Korai, 1892-es halála megakadályozta ugyan, 
hogy ténylegesen megérje Rákosszentmihály függetlenségét, 
korábbi tevékenysége ismeretében nevét bátran feljegyez-
hetjük a szentmihályi nagyok panteonjába. helyhiány miatt 
az életrajzával most nem sokat bíbelődöm. (Az Alkotó eleink 
című következő helytörténeti kötetben bőven pótolom.)

Törs Kálmán 1843. április 5-én született 
Rimabrézón és Budapesten halt meg 1892. 
augusztus 31-én. Ügyvédnek tanult, de nem 
praktizált. Irodalmi munkássága sokrétű, írt 
verseket, novellákat, esztétikai tanulmányo-
kat, politikai karcolatokat, magyarra fordított 
lengyel drámát és szlovák népdalokat, évekig 
szerkesztette Jókai Üstökös című folyóiratát. 
1879-ben az ő szerkeszté-
sében jelent meg Déryné 
naplója, amely máig szín-
háztörténeti dokumentum. 
Politikusként évekig Szentes 
várost képviselte a független-
ségi és 48-as párt nevében.

Jöjjön tehát a kedvcsináló 
az írásai közül, amelyek nem 
kisebb sajtóorgánumokban 
jelentek meg, mint például 
a Vasárnapi Újság, a Hon, 
Pesti Hirlap. Az idézett cikk 
konkrétan a Vasárnapi Új-
ság 1879. 33. számában je-
lent meg, Levél a Rákosról 
címmel. Rákosfalván ekkor 
már kialakulóban volt a nya-
ralótelep, és Szentmihály 
puszta hasonló adottságú 
területe is nyitva állott az el-
következő évek parcellázásai 
előtt. Az írás maga sokrétűbb, 
mint az itt kiragadott idézet, 
árnyaltan rajzolja meg a Budapest környé-
kén épülő telepek kialakulását, most csak a 
pozitív hangulatot idézem meg, ami szere-
pet játszhatott abban, hogy az író később, a 
Szentmihálypusztán kialakult nyaralótelepen 
maga is tulajdonos lett. 

„A kaszárnya-élet télen se valami kívánatos, 
de nyáron meg még csak nem is élet. Már pe-
dig Budapesten majd minden ház olyan, mint 
a kaszárnya, fogolynak érzi magát az ember s 
mihelyt az első rügy fakad és melegebb lesz 
a napsugár: kirepülne belőle mint a madár, 
ki a szabadba a börtönfalak közül. Ah, más 

nagy városok környéke mérföldekre nyúló 
gyűrűben egész édenkert köröskörül, pom-
pás ültetvényekkel, nagyszerű kertekkel, mo-
solygó villákkal, — itt nálunk a vámsorompón 
kilépve mindjárt homokba süppedünk s a hol 
a kövezet végződik, ott kezdődik a pusztaság. 

Egy évtizede csak, hogy itt-ott egy-egy oáz 
képződik, lassan-lassan terjeszkedve s meg-

hódítva a homokot maga 
körül. Ötven év múlva Bu-
dapest is körül lesz ültetve 
talán fákkal, kertekkel, ki-
vált ha egyszer-kétszer úgy 
nekiiramodik a terjeszke-
désnek, mint tíz év előtt. 

Ah, az nevezetes idő volt 
arról a tulajdonságáról, 
hogy akkor rohamossággal 
folyt mindenfele üdvös és 
kevésbé üdvös vállalkozás, 
egyenes és görbe vasút-
építés, a griindolás száz és 
százféle neme, sőt még egy 
háború is, melynek végén 
egy ország öt milliárdról 
volt kénytelen váltót kiállí-
tani egy másik országnak. 
Szédelgés korszakának ne-
vezik még ma is, az értékek-
nek és értéktelenségeknek 
ama szédületes magas fok-
ra csigázásától, melyről a le-

zuhanás száz meg százezer exisztencziát tett 
problematikussá. Minden ember üzletember 
lett, csereberélt, vásárolt, eladott, részvényt, 
házat, értékpapírt, gyapjút, konczessziót, hi-
vatalt, mindent. (…)

Volt földesúr, a ki komoly, szolid üzletet 
csinált s sokszorta olcsóbban ugyan, de csak 
készpénzfizetés mellett adta el parczellázott 
telkeit. Adsza nesze, quitt, (egyenlő) semmi 
keresetünk egymáson. Itt persze nem lehe-
tett játszani hozomra, s így történt, hogy itt 
többnyire pesti házi urak, ügyvédek, orvo-
sok, táblabírák, jómódú iparosok vásároltak, 

kik azonnal hozzá is láttak, hogy itt vásárolt 
telkükből rövid időn kellemes nyaraló hely 
legyen. Épültek a csinos villák, s volt drága 
dolog a kertészeknek a sok miniatűr park 
kieszelésével, lombos díszfák, egész éven át 
virító bokrok s válogatott gyümölcsösök ül-
tetésével; melyek közé jutni kellett helynek a 
virágágyak számára is, sőt még a veteményes 
kertnek is, hol a karfiol, paradicsom alma, ka-
larábé, és a többi mellett még egy kis koraérő 
szőlő s egy kis dinnye is megteremjen. 

A hely szépen volt megválasztva egy nyaraló 
telepnek a kerepesi úton, a híres Rákospatak 
mentén, félannyira Budapesthez, mint 
Londonhoz Chislehurst. Kissé emelkedett 
fönnsik, melyről rá látni a fővárosra, a bu-
dai várra a királyi lakkal, a szentgellérthegyi 
czitadellára, a budai és szentendrei hegyekre, 
melyek közt a Svábhegy kivált napköltekor 
gyönyörűen veszi ki magát éles körvonalak-
ban kivehető fehér és sárga nyaralóival, a 
mint a nap nekifekszik s ragyogó világításba 
öltözteti arany sugaraival. 

Sokakat csábított a szép fekvés, a jó termő-
föld, a Festetics-féle park, százados fáival az 
oda egyenes vonalban húzódó árnyas kerepesi 
allé, s kivált a közelség. Egyszerre szállotta 
meg az irói és művészi köröket is a vásárlási 
kedv s a nemzeti színháznak alig volt módo-
sabb tagja, a ki ne sietett volna megvetni e he-
lyen alapját a maga leendő tusculanumának 
(itt: falusi birtok SzR)

(…)Tavasz eleje volt. Kőbányának mentünk, 
a még akkor új „lófejű vasúton” s a hol az 
véget ért, neki a mezőnek s árkon-bokron 
keresztül egy szép fasor irányában az ország-
útig. Száraz homokbuczkák tengere terült el 
előttünk, a meddig a szem ellátott: ellátott pe-
dig egész odáig, a hol Pest violaszín légköré-
ből kinyúlt egy-egy torony vagy gyári kémény. 
Itt közvetlen előttünk volt egypár poros ákácz 
s az országút mellett egy korcsma, meg egy 
kovácsműhely, a minő az országút mellett 
akárhol található.” 

SZéMAN RICHÁRd

Helytörténet

A Vasárnapi Újság nekrológ-
jának illusztrációja
..............................................
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Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeletető Kft. ügyvezetője 
arról az első szabadtéri sportversenyről 
beszélt, amit 142 évvel ezelőtt rendeztek, 
és amelynek emlékére a kormány 2000-
ben létrehozta a magyar sport napját. 
Felhívta ugyanakkor a figyelmet az 
Erzsébetligeti Uszoda falán elhelyezett 
emléktáblákra is, amelyeken azoknak a 
sportolóknak, edzőknek és játékvezetők-
nek a nevei szerepelnek, akik képvisel-
ték a kerületet az olimpiai és paralimpiai 
játékokon. Rátonyi Gábor szerint ez a lo-
kálpatriotizmust is erősíti, hiszen az ide 
úszni járók vagy a közeli vívó- és birkó-
zócsarnokba betérők láthatják, kikre le-
hetünk büszkék, és találkozhatnak a jövő 
reménységeivel is.

Kovács Péter polgármester hangsúlyoz-
ta: a XVI. kerületben nem lehet pénzkér-
dés az, hogy azok nevei felkerüljenek a 
táblákra, akik az olimpián részvételükkel 
dicsőséget szereztek a Kertvárosnak. A 
polgármester kiemelte: az Önkormány-
zat nagyon sokat tesz azért, hogy a spor-
tolóknak biztosítsa a megfelelő infra-
struktúrát, ennek köszönhetően pedig 
minden bizonnyal több kerületi fiatal 

nevét olvashatjuk majd még azokon a 
bizonyos táblákon.

A kerület vezetője végül arról beszélt, 
hogy egy konszenzuson alapuló javaslat 
értelmében – amelyről várhatóan szep-
temberben tárgyal majd a Képviselő-tes-
tület – változtatni fognak a sporttámoga-
tási koncepción is.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő kiemelte: a hasonló alkalmak bizo-
nyítják azt, hogy megéri a sportba fektet-
ni azt a pénzt, amit a kormány eddig a 
létesítmények modernizálására költött. 
Ilyen volt például az a 300 millió forint 
is, amit a honatyának köszönhetően az 
Erzsébetliget fejlesztésére kapott a Kert-
város, és amelyből a többi között a vívó- 
és birkózócsarnokot is kivitelezték. 

Az eseményre a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola diákjai a sporttal kapcso-
latos verses összeállítással, a Lemhényi 
Dezső Általános Iskola tanulói és a Rácz 
Aladár Zeneiskola növendéke muzsiká-
val, a Kertvárosi SE birkózói bemutató-
val készültek, de a Kertvárosi Vívó Sport 
Egyesület tagjai is adtak ízelítőt tudásuk-
ból. 

PIROS CECIL

Aki a sportra áldoz időt, egészséges lesz
KILENCEdIK ALKALOMMAL EMLéKEZTEK A MAGYAR SPORT NAPJÁRA A KERT-
VÁROSBAN MÁJuS 10-éN. AZ ESEMéNYEN RéSZT VETT TÖBBEK KÖZÖTT BACSA 
PéTER BIRKóZó, dECSI TAMÁS VíVó éS MOHÁCSI FERENC KENuS OLIMPI-
KON, MAJSAI KÁROLY PARALIMPIKON ASZTALITENISZEZő, LEHMANN LÁSZ-
Ló, A MAGYAR OLIMPIAI AKAdéMIA FőTITKÁRA, BOROVITZ TAMÁS, A VARJÚ 
VILMOS OLIMPIAI BARÁTI KÖR VEZETőJE, HóBOR BéLA EGYKORI VILÁGHíRű 
RÖPLABdA-JÁTéKVEZETő, VALAMINT dECSI ANdRÁS VíVóEdZő, A KERüLET 
LEGFIATALABB díSZPOLGÁRA IS.

Kovács péter, Rátonyi Gábor és Szatmáry 
Kristóf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szász József alpolgármester, decsi Tamás 
és decsi András
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Kertvárosi SE birkózói
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vívóbemutató
.....................
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A Budapest I. osztályban szereplő két 
kerületi csapatunk jól teljesít, mind a 
RAFC, mind az Ikarus az élmezőnyhöz 
tartozik és nagy harcban állnak az első 
háromba kerülésért. A bajnoki cím sor-
sa már eldőlt, a tavaly még szintén XVI. 
kerületi együttesnek számító THSE-
Szabadkikötő (egykori Sashalom) fölé-
nyesen lett bajnok, kivívva ezzel az NB 
III-ba való feljutást. (Ezúton is gratulá-
lunk nekik!)

A nagy helyi rangadó után (IKA-RAFC 
0-4) a szentmihályiak tartják veretlensé-
güket, ráadásul kilenc forduló óta, de a 
sok döntetlen miatt veszélyben a dobo-
gó. Az utóbbi négy fordulóban négyszer 
ikszeltek, és jelenleg a harmadikok. 

Az Ikarus ebben az időszakban egy-
szer ugyan kikapott Pestszentimrén, de 
két győzelemmel és egy döntetlennel 7 
pontot gyűjtöttek, 3 ponttal többet, mint 
a RAFC.

Az utolsó három forduló sorsolása a pa-

pírforma szerint az Ikarus számára tű-
nik nehezebbnek: kétszer játszanak ide-
genben (Gázgyár, Vízművek), majd az 
utolsó fordulóban a már bajnok THSE-t 
fogadják.

 A RAFC viszont kétszer otthon játszik 
(THSE, Testvériség), közben a már ki-
esett MAFC-hoz látogat.

A bajnokság állása három fordulóval a 
vége előtt:
1. THSE-Szabadkikötő ... 25 mérk. 57 p
2. 43. sz. Építők .............. 25 mérk. 47 p
3. RAFC .......................... 25 mérk. 47 p
4. Gázgyár ....................... 24 mérk. 46 p
5. Ikarus .......................... 25 mérk. 45 p

Izgalmas lesz tehát a hajrá, bízunk ke-
rületi csapataink jó szereplésében!

Nehéz finis vár a Budapest II. osztály-
ban induló Rákosszentmihályi SC-re is, 
a tavasszal eddig lejátszott 12 mérkőzés-
ből ugyanis 4 győzelem és 8 vereség a 
mérleg. Jelenleg a bennmaradást jelentő 
12. helyen áll 23 ponttal. Nagy viszont 

a tömörülés az alsóházban, ahol bármi 
előfordulhat, ráadásul még azt sem tud-
ni, hány kieső lesz. A versenykiírás sze-
rint három, de ha az első osztályból több 
kieső csapat kerül ide, akkor lehet, hogy 
több. Reméljük, a társaság összeszedi 
magát és a nagy múltú RSC továbbra is a 
II. osztályban marad.

Kissé megtorpanni látszik a III. osz-
tályban a MLTC csapata, amely az őszi 
idény végén a 4. helyen állt mindössze 
egy ponttal lemaradva a 3. helytől. A ta-
vaszi 3. fordulóban azonban egy váratlan 
hazai vereség után (Újpesti Flotta) még 
két zakó következett és ezzel 10 pontnyi 
távolságra kerültek a dobogótól. Az elő-
kelő 4. helytől viszont csak egy ponttal 
vannak elmaradva, és egy jó finissel szé-
pen zárhatják a szezont.

Bár a hajrá valóban izgalmas lesz, re-
méljük, szurkolóink majd jól szórakoz-
nak!

VARGA FERENC

Egyéniben az első nap a csapat valamennyi tagja kiváló for-
mát mutatva végzett a mezőny elején. A legtovább Baaken Solt 
jutott, aki végül úgy lett ezüstérmes, hogy az aranyra is volt 
esélye. Fekete Kovács Máté az ötödik helyen végzett, Szabó 
Márton és Turnyi Bátor pedig a döntőbe jutásnál búcsúzott. 
Másnap a tizenkét csapatos mezőnyben előbb a TFSE, a BVSC 
majd a VASAS (utóbbit saját oroszlánbarlangjában) együtte-
sének tagjait is legyőzték a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
növendékei, tehát világbajnok edzőik, Decsi András, Decsi Ta-
más és Kocsis Zsolt méltán lehetnek büszkék rájuk.

Anyák napi ajándék MÁJuS ELSő HéTVéGéJéN RENdEZTéK MEG A SERdüLő 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOT, AHOL A REMéNYSéGEK KOR-
OSZTÁLYÁBAN TÖBB KERTVÁROSI VíVóPALÁNTA IS PARÁ-
déSAN SZEREPELT.

Izgalmas lesz a hajrá!
MÁR CSuPÁN KéT FORduLó VAN HÁTRA A 2016/17. 
éVI AMATőR LABdARÚGó BAJNOKSÁGBóL.

cinkotai Tájház - batthyány Ilona u. 16. Tel.: 0630/305-9294

Június 4., vasárnap 15:00 órától - PünKÖsd A CInKoTAI TáJHázbAn
15.00 óra Megnyitó beszéd
15.15 óra a Málna zenekar interaktív koncertje hangszerbe-
mutatóval gyerekeknek
16.25 óra Király györgyi és tanítványai, a rácz Aladár nép-
dalkör előadása
17.30 óra a Kolompos együttes koncertje

A belépés ingyenes.

A gyerekek részt vehetnek a XVI. kerületi Nagycsaládosok 
Egyesülete által tartott hulladékgazdálkodási és környezetvédel-
mi kézműves foglalkozáson, illetve betekinthetnek a dr. Kresz 
Mária Alapítvány és fazekas központ népi játszóházába, ahol 
csuhéból, vesszőből és rongyból készíthetnek tárgyakat.
Ezeken felül lesz még körhinta, gólyaláb és mocsárjáró is.
A jótékonysági fotózás ára 500 forint/4 digitális kép.
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A torna egyik fővédnöke Tarlós István főpolgármester volt. Őt 
dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes képviselte, aki sze-
rint ez az esemény is jó példa volt arra, hogy az önkormányzati 
dolgozóknak mindig helyt kell állniuk, ha esik, ha fúj.

Kovács Péter polgármester örömét fejezte ki azért, hogy végre 
a felnőttek is kipróbálhatták azokat a pályákat, amelyeken nap 
mint nap több száz focistapalánta és ifjú atléta szokott edzeni. 

Önkormányzatok III. Foci Kupája
HARMAdIK ALKALOMMAL RENdEZTéK MEG A MAGYAR 
ÖNKORMÁNYZATOK FOCI KuPÁJÁT, AMELYNEK EZÚTTAL 
AZ IKARuS SPORTCENTRuM AdOTT OTTHONT MÁJuS 
7-éN. AZ ESEMéNYRE AZ ORSZÁG MINdEN TÁJÁRóL NE-
VEZTEK CSAPATOK, AZ AMATőR FOCISTÁKAT PEdIG MéG 
A KEZdETBEN SZAKAdó ESő SEM TudTA ELTÁNTORíTANI 
A KüZdELEMTőL.

Végül mindenkinek azt kívánta, hogy neki kevés gólt rúgjon, 
hiszen akkor a XVI. Kerületi Önkormányzat csapata (Kovács 
Péter polgármester, Szász József alpolgármester, Antalóczy 
Csaba, Horváth János és Kovács Rajmund önkormányzati kép-
viselő, Szabó Tamás kabinetvezető, valamint Horváth Ádám, 
Vass Pál és Víg András) fog nyerni. 

A kertvárosi együttes azonban jó házigazdához méltó módon 
viselkedett, és egyszer sem követelte magának a győzelmet, 
amit minden összecsapáson átengedett az ellenfélnek. 

A mérkőzések szüneteiben egészségprevenciós szűrésen le-
hetett részt venni, ki lehetett próbálni egy 3D rally autó szi-
mulátort, sőt, a különböző önkormányzatok tevékenységét is 
megismerhették az érdeklődők. Az eseményen a Heim Pál 
Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány számára szerveztek 
jótékony célú ajándékgyűjtést.

PIROS CECIL

pofoSz XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  

Tel.: 0670/239-5264 lovag vitéz palla László

A nyári szünet előtti utolsó összejövetelünket június 12-én, hétfőn, 
15.00 órakor tartjuk a szokott helyen (rákosi út 71.). 

Napirend: beszámoló az első félévről.
Az esemény 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, bebör-
tönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy 
hátrányos helyzetbe kényszerítettek.
Őszi első gyűlésünk valószínűleg szeptember 4-én lesz, de ennek pon-
tos időpontját a XVI. Kerületi Újság augusztus 16-i számában közöljük. 

SARKAd udVAR 
Rákosi út 224. • Tel.: 0670/519-7896 

email.sarkadudvar@gmail.com

Május 27. 10.00 óra 
Táborismertető nyílt nap: 

lepénysütés, lovacskázás, nemezelés, agyagozás, íjászat.
A program hat éven felüli gyerekeknek ajánlott.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Kézművelők és Hagyo-
mányőrzők Egyesülete.
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InGATLAn
Közvetlen a ráckevei Duna parton 
–Dömsödön- 120 nm családi ház + 
szuterén 270 nöl-ön eladó. Vállalko-
zásra is alkalmas. 20 M Ft. 405-3432

Nagytarcsa határában délnyugati 
12000 nm földterület eladó. 407-
2312

Sashalmi 40 nm kertkapcsolatos 
házrészemet eladnám vagy elcserél-
ném. 70-419-5424

Önkormányzati emeleti lakást vásá-
rolnék, vagy 34 nm-es öröklakáso-
mat cserélném egy szobásra önkor-
mányzatira. 20-327-7398

Közvetlen dunaparti 120nm-es csa-
ládi ház 100 nöl-ön eladó. 405-3432

XVII. kerületi Rákoscsaba újtelepen 
196 nm-es 2 szintes családi ház el-
adó 34M Ft-ért. Beszámítok az Er-
zsébet liget környékén 50 nm-es la-
kást. 259-0405

Eladó Dunakeszi-Alsó Rezeda ut-
cában 641 nm-es hétvégi telek fa 
házzal, termő gyümölcsfákkal. Köz-
műves! Tehermentes! 29,9 M Ft. 20-
244-3456 Ingatlanosok ne hívjanak!

Eladó Rákospalota-Kertváros Veres-
egyház utcában kétgenerációs csa-
ládi ház 365 nm-es féltelken 38,9M 
Ft. Csere is érdekel. Ingatlanosok ne 
hívjanak! 20-952-2922 ALKUKÉPES!

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

XVI. kerület Szugló utca 8 lakásos 
társasházban 48 nm-es, felújítan-
dó, kétszobás, kertkapcsolatos lakás 
(terv, költségvetés van) 16,4M Ft. 30-
515-5533

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

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

Kehidakustányban a termálfürdővel 
szemben 42 nm-es erkélyes lakás el-
adó. 400-0440; 70-299-3400

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

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

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

VEGyES
250 cm3, ikerhengeres MOSZKVA 
csónakmotor szállítókocsival együtt 
eladó. 403-6920; 

Új állapotban lévő, garanciális (3 év) 
SILVERCREST mini sütő 12E Ft-ért 
eladó. 20-499-6521

Gyűjtőknek eladó egy Remington – 
made at iung New York USA, gyári 
szám RS94700 – írógép. 20-934-
7476

Tölgy rusztikus ülőgarnitúra, 200l 
horganylemez hordó, kerítéshez 
zártszelvények eladók. 407-2312

Újszerű, 5 éves Gorenje villanytűz-
hely 19E Ft-ért, Chicco babahordo-
zó 14E Ft-ért eladó. 403-4606; 20-
9187317

Amerikai típusú L6 557 l-es kombi 
hűtő 150E Ft-ért eladó. 30-341-4351

Egyszer használt Best-way fürdő 
medence 244x66 cm víztisztítóval 
10E Ft-ért eladó. 403-7393

Eladó vasipari fűrészgép 380V, csa-
pos fúrók, gépi satuk, csípő szerszá-
mok, acél lapok, kisméretű eszterga 
gép. 403-2821

Panasonic lapos képernyős TV 82 
cm-es eladó. 407-3266

Kertgondozáshoz segítséget kere-
sek. 407-3266

Lucznik 431 varrógép asztallal jó 
állapotban, modern fehér esküvői 
ruha eladó. 403-1073

6 és fél éves, 7 személyes, ezüst szí-
nű Ford S. Max eladó. 70-248-7579

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

dUgULáseLHárÍTás. 
falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
fábIán IsTVán 
20-317-0843

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

JúnIUs 10., szoMbATon 10.00-18.00 órA 
A VITézI rend III. országos VITézI TALáLKozóJA

Helyszín: erzsébetliget
Szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné megismerni a Vitézi Rend történetét és hagyomá-
nyait, küldetését. Az eseményre a világ számos országából érkeznek vitézek és családtagjaik.

Tervezett programok: főzőverseny, élő műsor, gyerekjátékok, 
íjász és old timer motorok bemutatója, kirakodóvásár, nép- és iparművészek kiállítása, 

„Vitézek szépe” szépségverseny.
A rendezvény fővédnöke Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő.
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NÉMET kezdő, haladó 
nyelvoktatás, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés, 
hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047; 20-368-7284

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

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

Épülettervezés, költségvetés 
készítés, társasházzá alakí-
tás, tetőtér beépítés, üzlet-
helyiséggé átminősítés, rek-
lámtábla, télikert tervezése. 
20-544-5008

ASZTALOSMUNKÁK. Vál-
laljuk konyhák, beépített 
bútorok, galériák, bejárati 
ajtók, előtetők és kocsi be-
állók készítését. Régi bú-
torok restaurálását, kópiák 
készítését illetve fafaragást. 
szetey.zoltan@gmail.com; 
30-401-1633

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

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