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Kedves 

Olvasó!
Mint ilyenkor mindig, most is 
a farsangról és a báli hangu-
latról szerettem volna írni. Az 
elmúlt napok azonban több 
budapesti családnak sem a vi-
dámságról szóltak. A Veroná-
ban történt szörnyű tragédia 
ismét példátlan összefogásra 
ösztönözte a magyarokat, a 
sajtó viszont akaratlanul is 
főszereplővé lépett elő. A kol-
légák végezték a feladatukat, 
de sokak szerint átlépték azt 
a bizonyos határt. Munkatár-
saimmal nem szerettünk vol-
na ebbe a hibába esni, ezért 
az áldozatok családja iránti 
együttérzésünket csak Szent 
Ágoston szavaival szeretném 
tolmácsolni: „A halál nem 
jelent semmit. Csupán át-
mentem a másik oldalra. Az 
maradtam, aki vagyok És te is 
önmagad vagy. Akik egymás-
nak voltunk, Azok vagyunk 
mindörökre. (…) Nem vagyok 
messze, ne gondold. Az út 
másik oldalán vagyok, lásd, jól 
van minden. Meg fogod talál-
ni a lelkemet és benne Egész 
letisztult szép gyöngéd szere-
tetemet. Kérlek, légy szíves… 
ha lehet, töröld le könnyeidet, 
És ne sírj azért, mert annyira 
szeretsz engem.”

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

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

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

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

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

megválasztották a GamESz új 
vezetőjét
Dr. Csomor Ervin előterjesztőként elmondta: 
a pályázatra Kovács Erika, Sinkovics Zsuzsan-
na és dr. Török László adta be jelentkezését. 
Mivel az előkészítő bizottság mindhármukat 
alkalmasnak találta, ezért a Testület is meg-
hallgatta őket, majd Sinkovics Zsuzsannát 
(akivel következő számunkban olvashatnak 
interjút) választották meg a GAMESZ új ve-
zetőjének. Rajta kívül a képviselők szavaztak a 
helyettes személyéről is.

Lesz műjégpálya a kerületben
A Horváth János vezette Kulturális és Sport 
Bizottság hosszasan tárgyalt a kerületi műjég-
pálya létesítéséről, Vajda Zoltán javaslatáról. 
A tanácskozáson Szász József alpolgármester 
is jelen volt, aki előzetesen tájékozódott a ha-
sonló budapesti létesítmények árairól, illetve 
a megépítés feltételeiről. 

Kovács Péter polgármester a testületi ülésen 
a témával kapcsolatban elmondta: az eredeti-
leg tervezett 10 millió forintból egészen bizto-
san nem lehet létrehozni a kertvárosi műjég-
pályát, az minden bizonnyal kétszer annyiba 
fog kerülni. Mivel a lakók igénylik és a Tes-
tület is megszavazta, ezért egy konszenzusos 
javaslat értelmében áprilisig kidolgozzák a ke-
rületi műjégpálya létesítésének feltételeit.

az ÖnKoRmÁnyzaT KéPVISELő-TESTÜLETE JanuÁR 25-én TaRToTTa IdEI 
ELSő REndES ÜLéSéT. a TanÁcSKozÁS ELEJén a JELEnLéVőK EGy PERcES 
néma fELÁLLÁSSaL EmLéKEzTEK mEG a KERÜLET ELhunyT díSzPoLGÁRÁRóL, 
KRISKoVIcS anTaLRóL, VaLamInT a VERonaI buSzbaLESET ÁLdozaTaIRóL. 
a LEGfonToSabb naPIREndEKET az aLÁbbIaKban foGLaLTuK ÖSSzE. 

A testületi ülésről jelentjük

Rendelet tiltja a korcsolyázást 
a naplás tavon

Szász József kiemelte: a XVI. Kerületi Ön-
kormányzat senkit nem büntet meg, ha 
rámerészkedik a Naplás tó jegére. A me-
zőőrök és a közterület-felügyelők is csak 
figyelmeztetik a polgárokat, a rendőrség 
azonban már büntet is, hiszen rendelet 
tiltja az ottani korcsolyázást. Fontos tudni, 
hogy bármilyen téli sport űzése azért veszé-
lyes ezen a területen, mert a Naplás tó egy 
mesterséges víztározó, amelynek a Buda-
pesti Csatornázási Művek az üzemeltetője, 
a Magyar Horgász Szövetség pedig horgá-
szat és haltenyésztés céljából használja, 
ami miatt lékeket kell vágni a jégbe, ugyan-
akkor az sem jellemző, hogy huzamosabb 
ideig befagy, ami szintén balesetveszélyes 
lehet.
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Az AKcIórA jelentKezHet, AKI: 
• kerületi lakhellyel rendelkezik
• nem kapott esővízgyűjtő edényt az Ön-
kormányzattól az elmúlt 3 évben (ez a 
feltétel természetesen csak a második 
edény kiosztásától lép életbe)
A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy az 
átadott esővízgyűjtő edényt rendeltetés-
szerűen használják öt évig, majd a 6. 
évben a tulajdonukba kerül. 

További részletekért, kérjük, olvassák el 
a lakossági esővíz-hasznosítás támoga-
tásáról szóló 27/2015. (XI.2.) számú ön-
kormányzati rendeletet. 

jelentKeznI csAK írásbAn leHet 
a rendelethez csatolt jelentkezési lap 
kitöltésével a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján a 1163 Buda-
pest, Havashalom utca 43. címen vagy 

e-mailben: csapadékkezelés@bp16.hu. 
Telefonon történő jelentkezést nem fo-
gadunk el! A pályázókkal elsősorban 
e-mail-ben tartjuk a kapcsolatot. 

jelentkezni egész évben folyamatosan 
lehet, de a márciusi kiszállításhoz legké-
sőbb február 28-ig kérjük leadni a kitöl-
tött jelentkezési lapot.

Lakossági esővíz 
hasznosítási 
akció 2017

az ÖnKoRmÁnyzaT 2017-bEn IS foLyTaTJa az ESőVíz-
haSznoSíTÁSI PRoGRamJÁT, amELybEn bÁRKI RéSzT VEhET, 
aKI a JELEnTKEzéSI fELTéTELEKnEK mEGfELEL. a PÁLyÁzóKnaK 
az ÖnKoRmÁnyzaT fEJEnKénT EGy 310 VaGy EGy 520 LITERES 
ESőVízGyűJTő EdényT bIzToSíT InGyEnESEn, amELyEK 
KISzÁLLíTÁSÁRa VÁRhaTóan mÁRcIuS VéGén KERÜL SoR. 

További információt a 
www.bp16.hu honlapon az 
Ingatlanok menüpont alatt, 

illetve a 
40-11-480-as és a 40-11-484-es 

telefonszámokon 
kaphatnak az érdeklődők.

ÚJ PaRcELLÁ-
zÁSÚ TELKEK 
mÁTyÁSfÖLdÖn, 
közvetlenül 
a XVI. kerületi 
Önkormányzattól.

minimál ár: 
21 736 000  
forint+áfa
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–HA VALAKI MEgTALÁLTA AZ IgAZIT, 
MIT KELL TENNIE, HA HÁZASSÁgOT 
SZERETNE KÖTNI?
– Az esküvő szervezésekor először be 
kell jönni az anyakönyvvezetőtől időpon-
tot kérni, előtte azonban érdemes tájé-
kozódni az Önkormányzat honlapján 
(www.bp16.hu). Fontos, hogy a házas-
ságkötési szándék kinyilvánításakor – 
amit rögzítenek – mindkét félnek jelen 
kell lennie. Az időpont véglegesítése 
után pedig elkezdjük tervezni az esküvő 
napjának forgatókönyvét.

– MILYEN SZERTARTÁSOK KÖZüL LE-
HET VÁLASZTANI?
– Házasságot lehet kötni a Polgármesteri 
Hivatalban munkaidőben, illetve 
azon kívül is, utóbbira azonban 
csak péntekenként 14.00 órá-
tól és szombaton van lehetőség. 
Könnyebbség, hogy ha legalább 
az egyik fél bejelentett állandó 
lakcímmel rendelkezik a XVI. 
kerületben, mert akkor a cere-
mónia alapszolgáltatásának költ-
ségeiből kedvezményt kaphatnak 
a házasulandók. Az alapszolgál-
tatás egyébként tartalmazza az 
ünnepi beszédet, az anyakönyvi 
kivonat emléklap formájában 
történő átadását, pezsgős kö-

szöntést (legfeljebb 8 főre), virág asztal-
díszt, gyertyás szertartást, valamint az 
ünnepség céljára megfelelően berende-
zett helyiség használatát.

– MILYEN AZ A TEREM, AHOL AZ IFJÚ 
PÁR KIMONdJA AZ IgENT? 
– A Polgármesteri Hivatal gyönyörűen 
felújított, légkondicionált házasságkötő 
termében 120 ülőhely van, és 50-60 sze-
mély elfér még állva is. Ajtaja a szintén 
felújított, térkővel fedett, zöld növényzet-
tel, színes virágokkal és vízeséssel díszí-
tett belső kertre nyílik, amely fotózásra is 
alkalmas. Ilyen helyszín a Polgármesteri 
Hivatal előtti park is, nagy zöldfelülete-
ivel, rendezett növényzetével, közepén 

Egybekelünk

ha KéT EmbER 
ÖSSzETaRTozIK, 
SzERELmÜKET 
ELJEGyzéSSEL PEcSéTELIK 
mEG. hÁzaSSÁGoT 
a PoLGÁRmESTERI 
hIVaTaLban LEhET 
KÖTnI, ahoL KIncSES 
cSILLa ESKÜVőSzERVEző 
GondoSKodIK 
aRRóL, hoGy a 
„boLdoGíTó IGEn” 
KImondÁSa VaLóban 
ÜnnEPéLyES LEGyEn. 

Szent István szobrával. Az előtte talál-
ható lépcsősor pedig a szertartás utáni 
csoportképek elkészítésének kedvelt 
helyszíne.

– MIT KíNÁLNAK MÉg AZ ALAPSZOL-
gÁLTATÁSON KíVüL?
– Összesen 27 féle szolgáltatást vehet-
nek igénybe a házasulandók, amely 
országos szinten egyedülálló. A többi 
között ilyen a feliratozott gyertya, a gyű-
rűpárna, a homoköntés, a gravírozott, 
névre szóló pohár vagy váza. Zenei kí-
nálatunkban 500 dal található, de hozott 
muzsika lejátszására is van lehetőség. 
Irodalmi mű előadását is tudjuk bizto-
sítani hanghordozóról vagy akár élőben. 
A szülőket is többféle ajándékkal (névre 
szóló címkével ellátott borral, különle-
ges virágcsokorral) köszönthetik az ifjú 
házasok. Mindezek mellett van fotó- és 
videoszolgáltatásunk is. Ezt a tapaszta-
lat szerint azért jó szakemberre bízni, 
mert az esküvő megismételhetetlen, 
színvonalas megörökítéséhez gyakorlat 
és a szertartás menetének ismerete is 
szükséges. Különleges szolgáltatásaink 
is vannak, ezek azonban csak a szabad-
ban látványosak. Ilyen a galambröpte-
tés, a lufi- és a pillangóengedés, illetve 
a buborékfújás. Állófogadást is tudunk 
szervezni, de kizárólag akkor, ha a pár az 
esketési nap utolsó időpontját választja.

– VAN-E LEHETőSÉg ARRA, HOgY AZ 
ANYAKÖNYVVEZETő HÁZHOZ MENJEN?
– Igen, de a hatályos jogszabályok értel-
mében a mi anyakönyvvezetőink csak a 
XVI. kerület közigazgatási határain be-
lül mehetnek külső helyszínre. Ennek 
természetesen vannak feltételei is, ilyen 
igény esetén ugyanis helyszíni szemle 
és jegyzői engedély szükséges. Az es-
küvő komoly dolog, ragaszkodunk bizo-
nyos külsőségekhez, ezért rendezetlen, 
méltatlan környezetben nem vállaljuk a 
ceremónia megtartását. Emellett az ifjú 

párnak kell gondoskodnia az 
anyakönyvvezető helyszínre tör-
ténő oda- és visszajutásáról is.

A XVI. Kerületi Polgármesteri 
Hivatalban tehát minden adott 
egy igazán emlékezetes esküvő 
megrendezéséhez. Aki az aktuá-
lis díjakról és egyéb részletekről 
szeretne tájékozódni, keresse a 
Polgármesteri Hivatalban ügy-
félfogadási időben Kincses Csilla 
esküvőszervezőt a 401-1413-as te-
lefonszámon! 

Mészáros Tibor

a Polgármesteri hivatal gyönyörűen felújított, légkondi-
cionált házasságkötő termében 120 ülőhely van, és 50-60 
személy elfér még állva is
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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az éV óVodaPEdaGóGuSa díJaT 
mÁRK zSuzSanna VEhETTE ÁT, aki 

1979-ben vég-
zett a Budapes-
ti Tanítóképző 
Főiskola óvónői 
szakán. 1995 
óta dolgozik a 
korábbi Pipitér, 
jelenleg Má-
tyásföldi Fecs-
kefészek Óvoda 
Csinszka utcai 
telephelyén.

Elvégezte a 
népi játszóház-
vezető tanfo-

lyamot is, és aktívan részt vett az óvoda 
hagyományőrzésre épülő pedagógiai 
programjának megírásában, illetve an-
nak színvonalas megvalósításában. 

Tíz éve módszertani-gyakorlatvezetői 
mentora a dr. Gőbel Orsolya pedagógiai 
szakpszichológus, egyetemi adjunktus 
által kidolgozott módszert elsajátítani 
kívánó pedagógusoknak, valamint részt 
vett a „Csupa szépeket tudok varázsol-
ni” című módszertankönyv megírásá-
ban. 

Tapasztalataira, átgondoltságára, tu-
dására támaszkodnak a nevelőtestület 
tagjai, elkötelezettsége példaértékű. A 
szülőkkel is kiváló a kapcsolata, hiszen 
segítségére mindig számíthatnak az élet 
minden területén. A csoportjából kike-
rülő gyerekek lelkileg kiegyensúlyozot-
tak, magabiztosak, és az iskolában kivá-
lóan teljesítenek.

az éV PEdaGóGIaI munKÁT SEGí-
Tő aLKaLmazoTTJa GaJdÁcSI mI-
hÁLyné LETT, aki 2000 óta dolgozik 
dajkaként a 
Szentmihályi 
Játszókert Óvo-
dában. Időköz-
ben ismerete-
inek bővítése, 
munkájának 
még magasabb 
szintű ellátása 
érdekében az 
óvodai dajka-
képesítést is 
megszerezte. 

C s e n d e s , 
nyugalmat árasztó személyisége alap-
vetően meghatározza munkáját. A gye-
rekekkel odaadó szeretettel, türelem-
mel foglalkozik. Feladatait pontosan, 
megbízhatóan, nagyfokú odafigye-
léssel végzi. A csoport életében meg-
határozó szerepet tölt be, hiszen az 
óvodapedagógusok segítőkész, együtt-
működő partnere.

A különböző, gyerekeknek szervezett 
programok előkészítésében és lebonyo-
lításában aktívan, nagy lelkesedéssel 
vesz részt. Kreatív ötletei, gyors problé-
mamegoldó készsége nagymértékben 
hozzájárul munkájának hatékonyságá-
hoz. A szülőkkel és a kollegákkal való 
kapcsolata példaértékű. Pozitív szemé-
lyisége, színvonalas és lelkiismeretes 
munkája elismerésre méltó, amellyel 
hozzájárul az óvoda jó hírnevének 
megőrzéséhez.

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a kerületi Pedagógusbált 

Meghatározó személyiségek

az éV PEdaGóGuSÁnaK Idén bÁnKI-
né KISS anIKóT VÁLaSzToTTÁK, aki a 
XVI. kerületben 
született, és itt 
végezte általá-
nos iskolai, illet-
ve gimnáziumi 
tanulmányait is. 
33 éve dolgozik a 
Móra Ferenc Ál-
talános Iskolában. 
Pályáját tanító-
nőként kezdte, 
de mivel az „élet-
hosszig tartó ta-
nulás” híve, ezért 
tanári diplomát is 
szerzett. Belső és külső továbbképzéseket 
szervez, és hosszú évek óta kiemelkedően 
magas szakmai színvonalon végzi munká-
ját az intézmény igazgatóhelyetteseként 
annak érdekében, hogy tanítványai a tár-
sadalom által elfogadott értékekkel, meg-
alapozott tudással lépjenek ki az általános 
iskolából.

A pedagógusok minősítési rendszerében 
az elsők között lett mesterpedagógus. A 
Nemzeti Pedagógus Kar tanfelügyeleti és 
minősítő szakértői tagozatának vezetője. 
Munkájával helyi és országos ismertséget, 
elismertséget szerzett.

A kollégái szerint segítőkész és türelmes, 
közösségformáló szerepvállalása kimagas-
ló. Egyik egykori tanítványa szerint több 
volt, mint osztályfőnök, a személyisége pe-
dig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ő is a 
pedagógusi pályát válassza. Igazi példakép, 
aki minden diákból kihozza a legjobbat.

a XIX. Pedagógusbál műsorvezetője 
ezúttal is Varga György, a Rácz aladár 
zeneiskola nyugalmazott igazgatója 
volt, a vendégeket pedig Kovács Pé-
ter polgármester és Kovács Katalin, 
az észak-Pesti Tankerületi Központ 
igazgatója köszöntötte (képünkön)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a műsorban fellépett a Rácz aladár zeneiskola 
gitáregyüttese és a horváth zsoltné vezette napsugár 
óvoda kánkáncsoportja (képünkön), majd a Glamorous 
company húzta a talpalávalót
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bereczki zoltán fergeteges 
hangulatot teremtett
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont (1165 Budapest Veres Péter út 157.) és telephelyei: Cinkotai 
Tájház (Batthyány Ilona utca 16.), valamint Tóth Ilonka Emlékház 
(Állás utca 57.).
A beosztáshoz tartozó lényegesebb feladatok:
• közönségszervezés az intézmény programjainak sikeres 
  megvalósulása érdekében
• kapcsolattartás a kerületi óvodákkal, iskolákkal, civil 
  szervezetekkel
• részvétel az intézmény rendezvényeinek előkészítésében, lebo-
nyolításában
• kézbesítői feladatok ellátása
Pályázati feltételek:
• középfokú végzettség
• legalább egyéves közönségszervezői, programszervezői szakmai 
tapasztalat
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
előnyt jelent:
• közművelődési intézményben és/vagy rendezvényszervező cég-
nél szerzett gyakorlat,
• a XVI. kerület ismerete,
• a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szer-
vezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finan-
szírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, az Országos Köz-
oktatási Jegyzékben meghatározott közművelődési szakember II. 
megszerzését igazoló bizonyítvány

A pályázathoz csatolni kell:
• eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajzot
• megfelelő iskolai végzettségről és szakképesítésről szóló oklevél 
másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi, eredeti, büntetlen előéletet igazoló ok-
iratot (erkölcsi bizonyítványt)
• nyilatkozatot, amelyben a jelenzkező hozzájárul ahhoz, hogy pá-
lyázati anyagát az Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága és 
Képviselő-testülete megismerje, és abba betekintsen

A pályázat benyújtásának határideje: február 15.
elbírálás határideje: február 28.
Az állás betölthető: március 16.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rende-
let szerint kerül megállapításra, az illetménykiegészítés vonatkozá-
sában pedig a polgármester döntése alapján.

A pályázatot a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ cí-
mére (1165 Budapest, Veres Péter út 157.) vagy az
emlekezetkozpont@bp16.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

A borítékon vagy a tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Pályázat a 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ közönségszervező, 
kézbesítő álláshelyére.

további információ Karelné Máté Orsolya intézményvezető helyet-
testől kapható a 630-1962-es telefonszámon.

A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT
PÁLYÁZATOT HIRDET 

KÖzÖnségszerVező, Kézbesítő 
munkakör betöltésére

Kertvárosi helytörténeti és Emlékezet Központ
Veres Péter út 157., 

e-mail: emlekezetkozpont@bp16.hu, Tel.: 630-1962

Február 18., szombat 7.00-15.00 óra
HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁS A CINKOTAI TÁJHÁZBAN

( Batthyány Ilona utca 16.)
 

Program: a disznó szúrása, pörzsölése, feldolgozása hagyomá-
nyos eszközökkel, amelynek egyes munkafolyamataiba minden 

érdeklődő felnőtt és gyerek besegíthet.

11.30-13.30 óra
„JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA!” 

a Mező Együttes népzenei és néptánc bemutatója
 

A Cinkotai Gazdakör toros káposztája, a XVI. Kerületi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat farsangi fánkja és frissen sült 

pecsenyeételek várják a kemény munkában megéhezett 
és korgó gyomrú vendégeket. 

A hidegre való tekintettel meleg teát is kínálunk.
 

A rendezvény ideje alatt őstermelőtől 
disznótoros ételek vásárolhatók.

 
A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
a 2/2009. (I. 27.) rendelet alapján 

PÁLyÁzaToT íR KI LaKÁSéPíTéS, VÁSÁRLÁS éS 
fELÚJíTÁS céLJÁRa IGénybE VEhETő 

hELyI TÁmoGaTÁS nyÚJTÁSÁRa, 
amit az Önkormányzat visszatérítendő kamatmentes 

kölcsön formájában adhat.

Az eredményes pályázathoz a tájé-
koztató, illetve a rendelet ismerete 
elengedhetetlen.
A pályázati adatlap február 13-tól 
március 24-ig vehető át a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Ügy-
félszolgálati Irodáján, valamint 
letölthető az Önkormányzat hon-

lapjáról (www.bp16.hu).
A jelentkezést március 24-ig lehet benyújtani 

az Ügyfélszolgálati Irodán, 
a határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
május 26-ig bírálja el.

érdeklődni a 4011-473-es telefonszámon lehet 
Vargáné Marcsik Zsuzsanna ügyintézőnél. 

Gáspár József, 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
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Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: hagyo-
mányőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, ki-
állítás szervezése, történelmi emlékhelyekre szervezett kirándu-
lások, közművelődési, kulturális, amatőr művészeti és közösségi 
műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, 
rendezvények szervezése, a magyar kultúra megőrzésével és erősí-
tésével kapcsolatos programok szervezése, rendezése, környezeti 
nevelést szolgáló programok.

Pályázhatnak: a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil 
szervezetek (egyesületek, alapítványok), amennyiben: bejegyzett 
székhelyük a XVI. kerület közigazgatási területén van (további-
akban helyi civil szervezetek), bejegyzett országos vagy regionális 
szervezetük a XVI. kerület közigazgatási területén szervezeti egy-
séggel rendelkezik, vagy tevékenységüket kizárólag vagy elsősor-
ban a XVI. kerületi lakosság érdekében végzik.

Helyi civil szervezet abban az esetben pályázhat, ha megfelel a költ-
ségvetési támogatásban részesíthető szervezetekre vonatkozóan az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a közpénzek-
ből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény előírásainak, és vele szemben nem áll fenn semmilyen, e 
jogszabályok szerinti kizáró ok;
- ha a bíróság nyilvántartásba vette, és az alapszabályának megfele-
lő tevékenységét ténylegesen folytatja;
- ha az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény előírásainak megfelelően beszámolóját, valamint - köz-
hasznú szervezet esetén - a közhasznúsági jelentést az Országos 
Bírósági Hivatal részére benyújtotta, letétbe helyezte;
- ha megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményei-
nek;
- legalább 2015. január 1-je óta működik.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet (egyesület, ala-
pítvány), amely a 2016-os támogatással nem, vagy nem megfele-
lően számolt el, illetve a kapott támogatást nem a szerződésben 
meghatározott kiadásokra használta fel.

A rendelkezésre álló pályázati forrás: „Közművelődés támogatása”, 
amelynek kerete 4 millió forint
benyújtandó példányszám: 1 db

tartalmi és formai követelmények: pályázni kizárólag a felhíváshoz 
mellékelt Kérelemhez/pályázathoz című adatlappal, az ott felsorolt 
mellékletek egyidejű csatolásával lehet.
• 1. sz. melléklet: a közpénzekből nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló NYILAT-
KOZAT
• 2. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat
• 3. sz. melléklet rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményé-
nek teljesüléséről, valamint a kérelmező/pályázó támogatásra vo-
natkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT
• 4. sz. melléklet: De minimis nyilatkozat
• Kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosult személy közjegyző 
által hitelesített 30 napon belül kiállított aláírás mintája.
• 30 napon belül kiállított létesítő okirat vagy jogszabályban megha-
tározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat.
Az adatlap letölthető az Önkormányzat honlapjáról 
(www.bp16.hu). 

A pályázatok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában 
adhatóak le (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.), elektroni-
kus úton nem nyújthatók be.
A pályázatokról a Kulturális és Sport Bizottság a pályázati határidő 
leteltét követő 30 napon belül dönt.

benyújtási határidő: február 17. 13.00 óra
Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség: február 24. 
13.00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.

Felvilágosítás kérhető a 401-1401 telefonszámon, valamint elektro-
nikus úton a szonyi.petra@bp16.hu e-mail címen.

Horváth János,
a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

- állami vagy felekezeti intézményben,
- illetve olyan felekezeti intézményben, 
amely jelenleg nem működtet pedagó-
gusképző intézményt, továbbá 
- legalább 30 éven keresztül dolgozott a 
pedagóguspályán, vagy a művelődésügy 
területén, hogy

díszOKleVél AdOMányOzásárA 
irányuló kérelmét

február 28-ig juttassa el 

a Polgármesteri Hivatal Humán 
Ügyosztályára személyesen, vagy pos-

tai úton. (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43. 221-es szoba) 

További információ kérhető: 
Erdősné dr. Kocsis Helga II. emelet 

221-es szoba, telefon: 4011-421 

A jubileumi diplomák adományozásá-
hoz szükséges:
- az eredeti oklevelet kiállító intézmény 
vagy jogutódja vezetőjéhez címzett kére-
lem, amely tartalmazza az igénylő nevét, 
(hölgyeknél leánykori nevét) édesanyja 
leánykori nevét, születési helyét, idejét, 
TAJ számát, adóazonosító számát,
- szakmai önéletrajz,
- az eredeti diploma fénymásolata (nem 
magyar nyelvű diploma esetén annak 
hiteles magyar fordítása szükséges),

- a pedagógus pályán eltöltött mini-
mum 30 év igazolására a munkakönyv 
1. és 9-12. oldalainak fénymásolata,
- ha a kérelmező már megkapta a dísz-
oklevél egyik fokozatát, úgy a kérelem-
hez elegendő a díszoklevél másolatának 
és a szakmai önéletrajznak a csatolása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ameny-
nyiben a felsoroltakat nem tudja le-
fénymásolni, kérésére a helyszínen 
elkésuítjük. 

A beadási határidőn túl érkező kérel-
meket nem áll módunkban elfogadni. 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 
A KerÜletben 2017-ben MegVAlósuló, A KerÜlet KÖzMűVelődéséHez KAPcsOlódó PrOgrAMOK 

TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATOT íR KI. 

FELHíVJuK ANNAK A BuDAPEST FőVÁROS XVI. KERÜLETBEN LAKÓ 

óVónőneK, tAnítónAK, tAnárnAK 
A FIGYELMÉT, AKI 1947-BEN, 1952-BEN, 1957-BEN, ILLETVE 1967-BEN KAPTA MEG PEDAGÓGuS DIPLOMÁJÁT
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Céljuk az volt, hogy a fiataloktól az idősebbekig mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő produkciót. így került a mű-
sorba operett, klasszikus zene, külföldi slágerek, hazai táncdalok, fitnessprodukció, capoeira, hastánc, a magyar hagyomá-
nyokat őrző népzene, valamint egy rockkoncert is. Az új elnökség  ígéretet tett arra is, hogy idén novemberben még egyszer 
lesz Sztárvarázs, mivel a tavalyi műsorszervezési nehézségek miatt csúszott át idén január 12-re.

mazotti fitness
................................................................

a coRVInI domInI EGyESÜLET ÚJ ELnÖKSéGE – hoRVÁTh VaLéRIa, PaoR LILLa éS dR. bombIcz JózSEf 
– ÚJ SzEmLéLETTEL, dE a haGyomÁnyoKaT TISzTELETbEn TaRTVa műKÖdTETI ToVÁbb a naGy mÚLTÚ 
KÖzÖSSéGET. EnnEK JEGyébEn ÚJ műfaJoKaT IS fELVonuLTaTVa REndEzTéK mEG a SzTÁRVaRÁzST,  
a SoKaK ÁLTaL naGy éRdEKLődéSSEL VÁRT InGyEnES GÁLaműSoRT. 

Tomhauser noémi csellóművész
................................................................

Tóth éva és Leblanc Győző 
................................................................

SzÁSz JózSEf aLPoLGÁRmESTER KÖSzÖn- 
TÖTTE fazEKaS JózSEfET 90. SzÜLETéSnaP-
Ja aLKaLmÁbóL.

Józsi bácsi szülei Fel-
debrőn éltek, de édes-
anyjának éppen Csaro-
dán volt dolga, amikor 
ő megszületett. Feldeb-
rőn járt iskolába, és ott 
is élt 18 éves koráig. 
Akkor sógora – aki Má-
tyásföldön lakott és a 
rendőrségnél dolgozott 
– meghívására ideköl-
tözött és rendőrként 
szolgált a mátyásföl-

di kapitányságon, majd a sashalmi és a cinkotai 
rendőrörsön. Mivel azonban nem lépett be a kom-
munista pártba, és a kisgazdákra szavazott, 1948-
ban elbocsátották. Később visszatért ugyan az ál-
lományba, de 1956-ban ismét megbízhatatlannak 
nyilvánították. Ezután bekerült ugyan a Belügy-
minisztérium gépjárműközpontjába, majd a bel-
ügy egy másik egységébe, de az ott dolgozó ÁVH-
sok nem tűrték meg sokáig maguk között, ismét 
utcára került. Végül a Szövetkezeti Szállítási Vál-
lalatnál talált munkát gépkocsivezetőként, majd 
onnan ment nyugdíjba. 1953-ban megnősült, há-
zasságukból egy lányuk született. Feleségét – aki a 
Béla utcai általános iskola igazgatóhelyettese volt 
– sajnos, már 2011-ben elvesztette.

Józsi bácsi jelenleg is tevékenyen él, a közel-
múltban újította meg a jogosítványát, és a kerü-
leten belül még vezet is, de hosszabb útra már 
nem vállalkozik. Szeret a kertben tevékenykedni, 
de télen inkább csak tévét néz. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

az éRSEKÚJVÁR uTcaI IdőSEK KLubJÁban 
dR. cSomoR ERVIn aLPoLGÁRmESTER 
KÖSzÖnTÖTTE PÁLfaLVI andRÁSnéT 95. 
SzÜLETéSnaPJa aLKaLmÁbóL. Ilonka nénit 
90 éves korában már felköszöntötte az Önkor-
mányzat, közöltük rövid életrajzát is, így most 
csak arra voltunk kíváncsiak, hogy az elmúlt öt 
év alatt mi történt vele. Kérdésünkre csak any-
nyit mondott, az a legfontosabb, hogy továbbra 
is látogathatja a Borostyán Idősek Klubját, és 
nemcsak saját születésnapját ünnepli, hanem 
azt is, hogy már 20 éve második otthonának 
tekinti az intézményt. Szeretett, megbecsült 
tagja a közösségnek, amit az is bizonyít, hogy 
néhányan saját verset írtak a nem mindennapi évforduló tiszteletére. A 
gondozók pedig egy méretes tortával lepték meg őt, amelyből minden klub-
tagnak és az ünnepeltet köszöntő vendégeknek is jutott egy-egy szelet. Is-
ten éltesse még nagyon sokáig!

A legnagyobb közösségi 
oldalon korábban meg-
hirdetett Hónap babája 
elnevezésű versenyre egy 
olyan fotóval lehet nevez-
ni, amelyen az apróság a 
XVI. Kerületi Önkormány-
zat által felajánlott für-
dőlepedőben látható. Ez 
annak a babakelengyének 
a része, amit január óta 
minden kertvárosi újszü-
lött ajándékba kap néhány 
babaápolási cikkel együtt. 
A szavazatok alapján a decemberi nyertes Gulyás Szilárd lett. Az aján-
dékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.
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a maGyaR KuLTÚRa naPJÁT 
KIÁLLíTÁSoKKaL, KomoLy- éS 
KÖnnyűzEnEI KoncERTEKKEL, 
EGy KLaSSzIKuS daRab 
modERnKoRI VÁLTozaTÁVaL, 
ILLETVE KaLLIGRÁfIaI 
bEmuTaTóVaL ÜnnEPELTE az 
ERzSébETLIGETI SzínhÁz.

a mÚoSz magyar Karika-
túraművészeti Szakosztá-
lyának Kultúra és karikatúra 
című tárlatát dr. Kőrössi Ilo-
na nyitotta meg és fábry Já-
nos, a szakosztály vezetője 
köszöntötte a megjelenteket. 
...............................................

a Ligeti Könyveskuckó idén ünnepelte az 5. 
születésnapját, a nyitott Könyvespolc mozga-
lom pedig minden előzetes várakozásnál sike-
resebbnek bizonyult. Ennek keretében tovább-
ra is bárki elvihet egy könyvet, ha hoz helyette 
egy másikat. Idén arany János születésének 
200. évfordulója alkalmából arany-köteteket 
várnak az olvasóktól, amelyeket egy kiállításon 
mutatnak majd be. dr. csomor Ervin arany Já-
nos bolond Istók című könyvével járult hozzá 
ehhez a törekvéshez, majd Szabó csillával kö-
zösen vágta fel a születésnapi tortát.    
.........................................................................

a gyerekek fuchs G. Tamás Ármánka és a mesélő képek című 
tárlatát csodálhatták meg. a kiállított szürreális alkotások a Po-
tyautasok a Galériában című mesekönyvben is megtalálhatók, 
amelyből három napon keresztül hallgathattak szemelvényeket 
a kicsik. a mesék felolvasásában mások mellett Szabó csilla 
igazgatónő és Karaivanov Lilla, a Körúti Színház művésze is sze-
repet vállalt. Emellett kézműves foglalkozásokat is tartottak.
.......................................................................................

a hadart Színház orfeum című zenés műso-
rában a két világháború közötti békeidőszak 
pajzán kupléi mellett olyan zeneszámok is 
helyet kaptak, amelyek a soha nem múló 
fájdalomról, szerelmi bánatról, a harcokban 
elvesztett, haza nem térő kedvesről szóltak, 
és gyakran csaltak könnyeket a hallgatóság 
szemébe. az előadás a buszbaleset áldoza-
tainak emlékére egyperces néma főhajtással 
kezdődött.   
........................................................

cervantes világhírű mű-
vének, a don Quijote-
nek az újragondolt 
változatát a nézőművé-
szeti Kft. előadásában 
láthatta a közönség.
.................................

a kerületünkben már többször fellépett anima musicae Ka-
marazenekar néhány tagja mocorgó koncertet adott kisgye-
rekes családok számára, miközben Vidákovich Emese moz-
gásművészet-oktató vezetésével improvizatív táncot lejtettek 
mozart és más klasszikus szerzők zenéjére.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a nagybányai mű-
vésztelep egyik utol-
só képviselője a 80 
éves Kozma István. 
az ő műveiből is lát-
hattak kiállítást az 
érdeklődők.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.

S Z í N H Á Z

február 4. szombat 17:00 
SHIRLEY VALENTINE
lírai komédia két részben

Az elhanyagolt háziasszony, Shirley 
egy szép napon útra kel, hogy a napfé-
nyes Görögországban találja meg a sze-
relmet és rég elvesztett álmait.
Jegyár: 2500 Ft

február 5. vasárnap 18:00 
őRüLETEK TORNYA
fergeteges komédia

Shakespeare Tévedések vígjátéka című 
művének korszerű változatában feltű-
nik egy elcserélt ikerpár, egy házasság-
törésre feltétlenül elszánt középkorú 
házaspár, eltűnik viszont egy csecsemő. 
Azért, hogy a félreértések özönét nyo-
mon tudjuk követni ebben a hasizmot 
próbáló káoszban, segítségünkre siet a 
mindent véleményező házmester, aki 
kibogozza a szálakat. 
Jegyárak: 2200 Ft, 2700 Ft

február 11. szombat 19:00  
PÁRTERÁPIA
víg játék, az Orlai Produkció előadása
A Párterápia házaspárjának életéből 
már rég eltűnt az első évek izgalma. 
Valami elveszett, és mielőtt végleges 

döntést hozna, egy utolsó kísérletkép-
pen szakemberhez fordul a férfi és a 
nő. Az orvos munkához lát, freneti-
kus helyzetek, mulattató fordulatok és 
meglepetések során át ismerjük meg 
már nem is csak a páciensek, hanem 
maga a pszichiáter életét is. Glattauer 
vígjátéka nagy emberismerettel és vir-
tuozitással sodorja nézőjét a hősökkel 
együtt a jövő meglepetései felé.
Jegyár: 2600 Ft és 3300 Ft 

február 12. vasárnap 17:00 
MEMENTó
táncszínház
A Duna Művészegyüttes előadása a 
Szovjetunióba hurcolt politikai fog-
lyoknak és kényszermunkásoknak állít 
emléket. Az előadás a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából 
belépőjegy vásárlása nélkül, ingyenesen 
látogatható regisztrációt követően (info@
kulturliget.hu vagy személyesen a színház 
információs pultjánál, illetve a 401-3060-
as telefonszámon).

K I Á L L í T Á S

KuLTÚRA ÉS KARIKATÚRA
A MÚOSZ Magyar Karikatúraművészeti 
Szakosztály tagjainak kiállítása
Megtekinthető február 28-ig a Kamara Galé-
riában.

KÖNYVEK dICSÉRETE - a szecesz-
sziós magyar könyvillusztráció
Csontó Sándor művelődéstörténész és 
gyűjtő kiállítása
Megtekinthető február 22-ig a Napfény Galé-
riában.

POTYAuTASOK A gALÉRIÁBAN 
– Ármánka és a mesélő képek
FuCHS G. TAMÁS kiállítása
Megtekinthető február 26-ig a Corvin Galéri-
ában.

TISZTELET NAgYBÁNYÁNAK 
- Kozma István kiállítása
Válogatás az elmúlt 50 év alkotásaiból.
Megtekinthető: február 28-ig a Harmónia 
Szalonban.

február 11. szombat 9:30 
„ÉN ÉS A SZíNHÁZ”
Gyerekrajz kiállítás és a rajzverseny 
eredményhirdetése a Folyosó Galériá-
ban.

C S A L Á d I

február 12. vasárnap 10:00 
Históriás Történeti Kalandozás
MuLATSÁg MÁTYÁS udVARÁBAN
Kik jelenhettek meg Mátyás  udvarában 
a király mulatságán? Mivel szórakoztak 
a többnapos vigalom alatt? Küzdött-e a 
király a lovagi tornákon? 
Erre is választ kapsz, miközben készít-
hetsz hollós zászlót vagy gyalogsági 
pajzsot, zörgő dobot vagy palota-maket-
tet, ha eljössz februári játszóházunkba.
Részt vehetsz Mátyás mulatságán, ahol 
felismerheted a csillagképeket, meg-
fejtheted a találós kérdéseket, és végül 
táncra is perdülhetsz.
6-12 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 1000 Ft

február 12. vasárnap 16:00 
CSONTó SÁNdOR MűVELődÉS-
TÖRTÉNÉSZ ELőAdÁSA
A szecesszió – A magyaros szecesszió 
– A gödöllői művésztelep – Magyar gra-
fikusok és illusztrátorok
INGYENES!

február 12. vasárnap 15:00-17:00 
INTuíCIó ÉS KREATIVITÁS
Rajzolás másképp, felnőtteknek: saját 
színező készítése, mandalarajzolás, in-
tuitív festés pasztellkrétával. Előzetes 
rajztudás nem szükséges.
A részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött, regisztrálni a gonczi.moni@
kulturliget.hu e-mail címen lehet.
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– MI A VÉLEMÉNYE A KERTVÁROSI KuLTuRÁLIS KÖZPONT-
RóL?
– Szeretek az Erzsébetligetben fellépni, mert nagy a nézőtér, 
és a színésznek nem mindegy, hány emberhez szól. Nem min-
denhol fér be ennyi néző, és fontos az is, hogy telt ház legyen, 
mert rossz érzés üres foltokat látni a széksorok között.

– A dARABBAN ÖN MR. VELASCOT ALAKíTJA, AKI TÚL 
VAN MÁR ÉLETE dELÉN, dE MÉg MINdIg SÁRMOS, BE-
LEVALó FÉRFI, AKI SPORTOL, LOVAgOL, ÉLVEZI AZ ÉLE-
TET ÉS JóL ÉRT A HÖLgYEK NYELVÉN IS. NEM ÉRZI ÚgY, 
MINTHA ÖNRőL MINTÁZTÁK VOLNA A FIguRÁT?

– De igen, ezért is játszom szívesen ebben a darabban. Van-
nak olyan szerepek, amelyekben jó megmártózni, lubickol 
bennük az ember, minden mondata, minden jelenete örömet 
okoz. Számomra ez a szerep éppen ilyen. ugyanakkor nem 
most találkozom vele először, hiszen amióta Magyarországon 

színpadra állították, én vagyok az egyetlen színész, aki mind-
egyik előadásban részt vett. Corie szerepét játszotta már mellet-
tem Pikali Gerda, Haumann Petra, Sztankay Orsi, majd ismét 
Pikali Gerda felváltva Placskó Emesével. A cserék oka az volt, 
hogy az említett ifjú kolléganők egymás után gyermekáldás 
elé néztek. Ezért egy négyszemközti beszélgetésben azzal a ja-
vaslattal fordultam a rendezőhöz, hogy leendő partnereimnek 
szerződésben tiltson meg minden olyan tevékenységet, amely-
nek gyermekáldás lehet a következménye. Komolyra fordítva a 
szót, a kezdetekkor lehetőségem volt még arra is, hogy néhány 
jó poént és hatásos mondatot beleírjak a magyar változatba, 
így még inkább sajátomnak érzem Velasco figuráját.

– EZT A dARABOT KüLFÖLdÖN ÉS HAZÁNKBAN, FILMEN 
ÉS SZíNPAdON VILÁgHíRű ELődÖK JÁTSZOTTÁK. MERíT 
AZOKBóL AZ ALAKíTÁSOKBóL?

– Nem, mert a rátermett színész nincs rászorulva arra, hogy 
másoljon. Persze én is láttam filmen és színházban is a törté-
netet, de amikor az ember elolvassa a szerepet, bele kell, hogy 
szeressen. Ha nem szeret bele, nem szabad elvállalni, ha pe-
dig igen, akkor úgy is létrejön egy saját, egyéni vízió, és már 
eszünkbe sem jutnak az elődök.

Ha Önök kíváncsiak egy olyan fiatal házaspár történetére, 
amelyben egy pedáns, komoly fiatalember (Oroszi Tamás) 
mellé a sors egy olyan hölgyet (Pikali Gerda) rendel, aki olyan 
szertelen, hogy még télvíz idején is képes mezítláb sétálni a 
parkban, és a fejébe veszi, hogy magányos édesanyját (Gyeb-
nár Csekka) összeboronálja a hibátlan modorú, de minden csi-
bészségre hajlamos Velasco úrral (Koncz Gábor), ne késleked-
jenek megvenni a jegyet, mert biztosan telt ház lesz!

Mészáros Tibor

Mezítláb a parkban
ISméT EGy IGazI ÖRÖKzÖLd VÁRJa a XVI. KERÜLET 

SzínhÁzKEdVELő KÖzÖnSéGéT fEbRuÁR 19-
én az ERzSébETLIGETI SzínhÁzban. a KÖRÚTI 

SzínhÁz TÁRSuLaTa nEIL SImon mEzíTLÁb a 
PaRKban című VíGJÁTéKÁT TűzTE műSoRÁRa, 

amELynEK féRfI főSzEREPéT Koncz GÁboR 
aLaKíTJa. VELE bESzéLGETTÜnK az ELőadÁSRóL.

nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A NÓTAKÖR KÖVETKEZő ÖSSZEJÖVETELE 
február 8-án 17.00 órakor 

lesz a szokott helyen, 
a rákosi út 71. szám alatti civil házban. 

Kossuth Eszter, a Nótakör vezetője 
szeretettel várja a nótázni kívánó régi és új klubtagokat.
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A megemlékezés virágait Szász József alpol-
gármester, Szatmáry László önkormányzati 
képviselő, a POFOSZ országos vezetőségé-
nek tagja, Máriási György, a 1956-os Ma-
gyar Szabadságharcosok Világszövetsége 
és a Kossuth Nemzetőrség tagja, Dernovics 
Mihály, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület 
elnöke, Dernovicsné Tanács Anna, a XVI. 
Kerületi Szlovák Önkormányzat tagja, 
Bátorfi Mihály, a Cinkotai Gazdakör elnö-
ke, illetve Kaszás Gábor helyezték el.

A megemlékezést a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulója, 
Vobeszki Dóra gitárjátékával, dr. Grófné Bajkó Beáta, a Német Önkormányzat 
képviselője pedig egy kényszermunkás által írt vers előadásával tette még ün-
nepélyesebbé. Ezután fehér asztal mellett kötetlen beszélgetés következett, ahol 
Szűcs István – aki maga is sokat tett a hazatértek érdekképviseletéért – mesélt 
részleteket a kényszermunkások hazatérése utáni áldatlan helyzetről, megvetett-
ségükről és kiközösítettségükről. 

74 éVVEL EzELőTT, 1943. JanuÁR 12-én  
KÖzEL 150 EzER maGyaR honVéd 
VESzTETTE éLETéT, SEbESÜLT mEG 
VaGy ESETT foGSÁGba a don foLyó 
hídfőÁLLÁSaIéRT foLyTaToTT 
REményTELEn haRcban EmbERTELEn 
KÖRÜLményEK KÖzÖTT, a TéL éS a hÁboRÚ 
faGyoS PoKLÁban. a KERÜLETIEK a  
2. maGyaR hadSEREG 133 ÁLdozaTa 
ELőTT a cInKoTaI TEmETőbEn TaLÁLhaTó 
hőSI EmLéKműnéL TISzTELEGTEK.

Szatmáry László önkormányzati 
képviselő ünnepi beszéddel emlé-
kezett a hősökre
......................................................

éLETénEK 88. éVébEn ELhunyT 
KRIcSKoVIcS anTaL TÁncműVéSz, 
KoREoGRÁfuS, KIVÁLó műVéSz, a 
fÁKLya hoRVÁT műVéSzEGyÜTTES 
aLaPíTóJa, a KERÜLET díSzPoLGÁRa. 

Garán született, középiskolai tanulmá-
nyai befejezése után a budapesti Testne-
velési Főiskolára járt, majd felvételt nyert 
a hivatásos SZOT együttesbe, ezután pe-
dig meghívták a zágrábi Lado együttesbe, 
ahol három évig táncolt és koreografált. 
Gyűjtőmunkáját az egykori Jugoszlá-
via területén kezdte el barátja, dr. Ivan 
Ivanesan néprajzkutató, koreográfus 
segítségével, majd itthon folytatta a dél-
szlávok lakta területeken Vujicsics Tiha-
mérral.

1959-től haláláig vezette a Fáklya együt-
test, de ugyanebben az évben alapította 
meg a magyarországi görögök együtte-
sét Belojanisz faluban és Budapesten a 
Paparigasban. 

1976-ig testnevelőként dolgozott a bu-
dapesti Szerbhorvát Általános Iskola és 
Gimnáziumban, majd 1989-ig a Buda-
pest Táncegyüttes művészeti vezetője 
volt.  

1996-ban a Pécsi Horvát Színház örö-
kös tagja lett, 2000-ben a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola címzetes tanárának 
nevezték ki. Dolgozott a Pécsi Balettnél, 
a Honvéd Művészegyüttesben, az Állami 
Népi Együttesben, a Duna Művészegyüt-
tesben, a Közép-európai Táncszínházban 
és számtalan amatőr társulatnál. 

Mintegy 150 koreográfiájának témáit gö-
rög drámákból és a Bibliából merítette, 
de népszokásokat és népi gyermekjátéko-
kat is megjelenített darabjaiban. 

A többi között megkapta az Erkel Ferenc 
díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Kiskeresztjét, a Magyar Köztársaság Ki-
váló Művésze díjat, a Magyar Köztársaság 
Állami díját a Kisebbségekért, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét 
és életműdíjban is részesült. 

a PéTERI ILdIKó VEzETTE XVI. KERÜLETI némET ÖnKoRmÁnyzaT Idén IS 
mEGEmLéKEzETT aRRóL a 132 ÁLdozaTRóL, aKIKET némET hanGzÁSÚ nEVÜK 
mIaTT a SaShaLmI PIac mELLETTI éPÜLET (ma WaLdoRf ISKoLa) udVaRÁRóL 
huRcoLTaK EL KénySzERmunKÁRa 1945. JanuÁR 19-én. az ESEményEn SzaTmÁRy 
LÁSzLó ÖnKoRmÁnyzaTI KéPVISELő IdézTE fEL a 72 éVVEL EzELőTT TÖRTénTEKET, 
maJd PéTERI ILdIKó bESzéLT a SaShaLmI SzÜLETéSű WIEdERmann PIRoSKÁRóL, 
aKI haLÁLÁIG haRcoLT az ELhuRcoLTaK TELJES ERKÖLcSI REhabILITÁLÁSÁéRT.

az iskola falán lévő emléktáblán Szász József alpolgármester, Szatmáry László, Pé-
teri Ildikó, valamint máriási György, a kerület díszpolgára, a Kossuth nemzetőrség 
tagja és Szűcs István helyezte el a megemlékezés virágait. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőhá-
záért Alapítvány vezetőjének köszöntője 
után Wittner Mária arról beszélt, hogy 
szerinte nem képesek logikusan gondol-
kodni azok, akik még mindig „gyilkost 
kiáltanak”, hiszen egy külföldi orvos is 
bebizonyította, hogy azok a cselekede-
tek, amelyekkel a vád szerint Tóth Ilona 
megölte Kollár Istvánt, öt ember halálát is 
okozhatták volna. Beszélt ugyanakkor Ba-
kos Gyuláné Salabert Erzsébetről is, aki-
vel együtt raboskodott a siralomházban 
és akit 1958-ban kivégeztek. Róla csak ak-
kor derült ki, hogy kicsoda, amikor lánya 
rájött, hogy nem az volt az édesanyja, aki 
felnevelte, és elkezdett kutatni. 

Jobbágyi Gábor annak okait boncolgat-
ta, hogy miért lehetett ekkora vita a Tóth 
Ilona-ügy körül, holott azon kívül még 
húszezer koncepciós per volt, amelyek 
feldolgozásra várnak. Az egyetemi ta-
nár kiemelte: a Legfelsőbb Bíróság Tóth 
Ilona testvérének kérésére 1990-ben 
felülvizsgálta az eljárást, de a semmissé 
nyilvánítás iránti kérelmet elutasította, 

tíz évvel később azonban a 2000. évi 
CXXX. törvény értelmében ez mégis 
megtörtént, és a teljes pert semmissé 
nyilvánították. Jobbágyi Gábor hangsú-
lyozta, hogy kutatásai során csak a me-
dika szerepét vizsgálta, a többi vádlottét 
nem. 

Megtette viszont ezt M. Kiss Sándor 
és Kiss Réka, akiknek kutatásait egyéb-
ként Szakolczai Attila is felhasználta a 
közelmúltban megjelent kötetében. A 
két történész ugyanis minden részletre 
kiterjedő vizsgálatot végzett, amellyel A 
csalogány elszállt című könyvükben be-
bizonyították, hogy Tóth Ilona ártatlan 
volt. Ezt egyébként a Csalogányvadászok 
című művében M. Kiss Sándor ki is egé-
szítette.

A professzor emeritus kiemelte: meg 
kell különböztetni a Tóth Ilona-pert és a 
Tóth Ilona-ügyet. utóbbinak két szakasza 
van: az első 1956 novemberétől 1990-ig 
tartott, majd ezután kezdődött a második, 
amely még napjainkban is zajlik. A törté-
nész kiemelte: a B-listázás már 1945-ben 

elindult, amely azt jelentette, hogy a hoz-
záértő szakembereket eltávolították, és 
kádereket ültettek a helyükre. Erre épült 
rá az internálás és a perek. Hangsúlyozta 
ugyanakkor, hogy a kutatók nem a való-
sággal találkoznak, amikor a megmaradt 
iratanyagokat olvassák, hanem az ÁVH 
által ránk hagyott virtuális Magyarország 
képével. Ezt megfejteni pedig nem köny-
nyű. 

M. Kiss Sándor beszélt a Tóth Ilona és 
a Papp István elleni per összefüggéseiről 
és arról is, hogy 1989-ben még a mártír 
medika egyik évfolyamtársa is felháboro-
dott azon, hogy egy ilyen „gyilkos orvos-
nőt” rehabilitálni akarnak, azt azonban 
Jakabffy Ernő is megerősítette, hogy Tóth 
Ilona semmi olyat nem követett el, amivel 
megvádolták. De ami ennél is fontosabb, 
az az, hogy az iratanyag bebizonyítja: ak-
kor, ott és úgy mindez nem történhetett 
meg. A forradalmat pedig emberek csi-
nálták, és az ember fontosabb, mint az 
ideológia.

SZ. R. ZS.

„A történelem nemcsak trendekből, 
hanem emberekből áll” - M. Kiss Sándor

a TóTh ILonKa EmLéKhÁzban m. KISS SÁndoR éS 
JobbÁGyI GÁboR TÖRTénéSz TaRToTT ELőadÁST 
JanuÁR 21-én. a KéT PRofESSzoRon KíVÜL a 
mÁRTíR mEdIKÁRóL ELnEVEzETT PLaKETTET 
RéTVÁRI bEncE, az EmbERI ERőfoRRÁSoK 
mInISzTéRIumÁnaK PaRLamEnTI ÁLLamTITKÁRa, 
boRoSS PéTER EGyKoRI KoRmÁnyfő, dR. 
hoRVÁTh aTTILa aLKoTmÁnybíRó, a KERÜLET 
díSzPoLGÁRa, WITTnER mÁRIa 1956-oS ELíTéLT, 
VaLamInT KuLcSÁR GyÖRGyI éS maJoRoS JózSEf 
– aKIK az ELSő fILmET KéSzíTETTéK a KIVéGzETT 
oRVoSTanhaLLGaTóRóL – IS mEGKaPTa. 

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete
Bányi gyuláné elnök 409-1208 banyigy@t-online.hu

Február 8. (szerda) 18.00 óra
KERTÉSZFARSANG

Helyszín: 
Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház

(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület)
Vidámság, terített asztal

Szeretettel várjuk tagjainkat és a 2016. évi 
„Legszebb konyhakertek” verseny résztvevőit, 

barátainkat!

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

Február havi programok:
női torna-pilates interv.: hétfő 6.,
13., 20., 27. 19-20.00 óra
női torna-klasszikus pilates:
szerda 8., 15., 22. 19-20.00 óra
Angol és számítógép ismeretek:
csütörtök 9., 16., 23. 9-12.00 óra
Meridián torna: minden csütörtökön
12-12.30 óra

Kézműves foglalkozás: minden
szombaton 15-18.00 óra
Vásár és fogadóóra: péntek 10., 24.
8-14.00 óra
A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából látogatás 
a tóth Ilonka emlékházba 18-án.
Farsangi mulatság: 
25-én 16.00 óra
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Tíz év summája 2.
Sorozatunkban az elmúlt tíz év helytörténeti munkáját foglaljuk össze az érdeklődőknek és a jövőbeni kutatóknak, a munka 
tudatosságát, rendszerességét és hitelességre való törekvését hangsúlyozva. Közvetlen környezetünk múltjának ismerete 
nélkül a „nagy” történelmet csak hiányosan élhetjük meg, bemutatása alapvetően fontos. Ezen felül elődeink jótetteiből, 
hibáiból okulva, a jelenben cselekedve jobbá tehetjük jövőnket is. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy ez a lajstrom ne tűnjék a 
szemükben dicsekvésnek, hanem azt a szándékot lássák meg benne, hogy munkánk alapjainak bemutatásával irányt, fel-
adatot is szeretnénk a helytörténettel komolyan foglalkozó leendő kutatóknak mutatni, és azt, hogy lássák: mint minden 
más elvégzett feladatot az életben, érdeklődéssel, komoly odafigyeléssel, a munka szeretetével érdemes elvégezni. Mi erre 
törekszünk.

Az előző cikkünket a kiállításokkal zártuk, ide 
tartozik még, hogy a kezdetek 50x70-es töré-
keny klipkereteit idővel fa keretekre cserél-
tük, majd később a jelenleg legpraktikusabb 
és a kiállított anyaghoz is jobban illő fekete 
műanyag keretekre. A kezdeti ragasztásos 
technikát digitális tervezésre váltottuk, így 
sokszínűbb, esztétikusabb, jóval több infor-
mációt hordozó tablókat tudtunk-tudunk ké-
szíteni.

Még 2007 elején összeállt az a csapat, akik a 
hiteles forrásokon alapuló publikációt vállal-
ták. Első helyen kell említenem Széman Ri-
chárd fotográfus barátomat, akivel 
már több mint tíz éve együttmű-
ködtünk. ő ma már a helytörténeti 
tevékenység szinte nélkülözhetet-
len része. Csatlakozott hozzánk 
Pázmándy Bán Zoltán, a Fórum 
hetilap főszerkesztője, majd Varga 
Ferenc sportújságíró és Dorogi Fe-
renc árpádföldi lokálpatrióta mér-
nök, amatőr keramikus. Építészeti 
kiállításainkon, kiadványaink szer-
kesztésénél állandó segítőnk volt a 
kerület főépítésze, Tóth Miklós.

2007-ben négy helytörténeti füzet 
megjelenését terveztük, ebből kettő 
a már említett, anyagilag rendezett 
könyv volt, a Benedek Ágnes szer-
kesztette Oskolák és katedrák és az In memo-
riam 1944-45. Előbbit emlékezetem szerint 
nagyrészt a Rákos Vidéke általunk kiváloga-
tott cikkeiből Tarnai Klára, a cinkotai Göllesz 
Viktor Általános Iskola jelenlegi vezetője írta. 
Rajta kívül a szerkesztő, valamint Réz György 
és Zubreczki Dávid írásait olvashattuk a fü-
zetben. A háborús visszaemlékezésbe And-
riska Pál, Benedek Ágnes, dr. Kovács Tibor, 
Széman Richárd, Végh Aladár és Zubreczki 
Judit a háborút átélt emberek emlékeit gyűj-
tötte össze, jómagam pedig saját emlékeimet 
osztottam meg az olvasókkal.

A továbbiakban két olyan témát választot-
tunk ki feldolgozásra, amelyekben már ren-
delkeztünk bizonyos mennyiségű levéltári 
anyaggal. A Váci Püspöki Levéltár csömöri, 
Szentmihályra vonatkozó adatait már össze-
gyűjtöttem, így elhatároztam, hogy megírom 
a szentmihályi katolikus egyház történetét. 
Dorogi Ferenc elvállalta az árpádföldi kato-

likus egyház történetének megírását. Mun-
kánk során sikeres és tartalmas kapcsolatot 
sikerült kiépítenünk a váci levéltárral, vala-
mint Varga Lajos pásztói plébánossal, a Váci 
egyházmegye története című könyv szerzőjé-
vel, aki ma már püspök és később is segítette 
munkánkat. Nagy segítségünkre volt urbán 
Gábor rákosszentmihályi plébános (aki ma 
már kanonok), és aki nemcsak a plébánián 
megtalálható iratokba való betekintést tet-
te lehetővé, hanem részletesen lektorálta a 
munkánkat, és magyarázta egyháza felépíté-
sét, szertartásait.

A következő könyv-
ben a kerületünket 
alkotó nagyközségek 
Mohács előtti történe-
tét kívántuk bemutatni. 
Azért döntöttünk emel-
lett, mert még 2001-
ben, Rákosszentmihály 
története megírásakor 
jelentős mennyisé-
gű jegyzetet készítet-
tem a Grassalkovich-
anyagból az Országos 
Levéltárban. ugyan-
akkor a Rákos Vidéke 
1920-ban megjelent 
sorozatában közölték 

Petkó Béla vezető levéltáros által megtalált, 
Szentmihály faluval kapcsolatos iratok for-
dításait. Ezen kívül rendelkezésünkre állt 
Bakács István és Bártfai Szabó László levél-
tári fordításainak rövidített szövege a Mohács 
előtti idők levéltárakban őrzött irataiból. A 
kutatómunkát segítette dr. Gyuricza Anna, a 
Budapesti Történeti Múzeum osztályvezetője, 
vezető régésze, az árpádföldi ásatások vezető-
je, aki beszélgetéseinken hosszú órákon át is-
mertette a magyar középkor felépítési rendjét 
és mindennapjainak folyamatát.

A katolikus egyházról szóló első könyv be-
mutatója az új szentmihályi közösségi ház-
ban volt, ahol Dorogi Ferenccel közösen 
beszéltünk a könyv születéséről. A Mohács 
előtt könyvet a Maczonkai Orosz László Galé-
riában, a tulajdonos Szabó házaspár vendég-
látásával, a fent említett dr. Gyuricza Anna 
mutatta be. 

Lantos Antal

a fenti fotót Tóth Pál Lászlóné Podma-
niczky zsuzsától kaptuk, a mátyásföl-
di nyaralótulajdonos Strelisky Sándor 
fényképezte le műtermében a rákos-
szentmihályi háztulajdonos operettpri-
madonnát, Petráss Sárit.
......................................................

Helytörténet

foRRÁSKERESő
A múltat megőrizni kívánó lokálpatrióták-
nak köszönhetően Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményünk archívuma folyamatosan 
gyarapodik. Köszönjük minden olvasónk-
nak, aki visszaemlékezésével, tárgyi adomá-
nyaival elősegítette, elősegíti ezt a gyarapo-
dást. Továbbra is várjuk olvasóink internetes 
leveleit, amelyekben régi fotó(ka)t, iratokat, 
korabeli sajtópéldányokat, esetleg néhány 
soros leírást küldenek a kerületünkben tör-
tént eseményekről, csoportképekről, mű-
kedvelő színházi előadásokról, régi épüle-
tekről, nevezetes személyekről. Internetes 
leveleiket a helytortenet16@gmail.com cím-
re szíveskedjenek küldeni, vagy hívjanak a  
0630/484-5264-es, illetve a 630-3435-ös te-
lefonon: A gyűjteménybe behozott anyagot 
helyben beszkenneljük és visszaadjuk az 
eredetit megőrizni kívánó tulajdonosoknak. 
Köszönjük a segítségüket, a kapott adatokat 
folyamatosan feldolgozzuk, és sort kerítünk 
a közlésükre is. 
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– TőSgYÖKERES XVI. KERüLETI VAgY?
– Nem, mert kétéves koromig a nagyszü-
leimnél, a XVIII. kerületben éltünk. Azóta 
viszont a Centenáriumi lakótelep az ottho-
nom. Az első emlékem is ide kötődik, ami-
kor úgy hároméves koromban azt csodál-
tam, ahogyan a nagyobb srácok fociznak. 
Terveztem, hogy egy kicsit közelebb költö-
zöm a XV. kerületi munkahelyemhez, de ke-
vés olyan környéket tudnék elképzelni, ahol 
jobban tudnék élni, mint itt. 

– MILYEN TANuLMÁNYOKAT VÉgEZTÉL?
– A Centenáriumi Általános Iskolába jár-
tam, ahol remek testnevelő tanárom volt, itt 
szerettem meg a mozgást és a testnevelés 
óra közegét. Később a szüleim – édesapám 
Rábel Sándor egykori NBI-es országos baj-
nok asztaliteniszező, édesanyám Drexler 
Márta szintén egykori NBI-es kosárlabdázó 
– beírattak atletizálni az Ikarus BSE-be, és 
ott több mint 10 évet töltöttem. Nagy József 
volt az edzőm, akit nagyon szerettem, aztán 
átkerültem ifjabb Tomhauser Istvánhoz, 
akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, 
hiszen ő alapozta meg azokat a képessége-
imet, amelyek hozzásegítettek ahhoz, hogy 
felvételt nyerjek a Dózsa György Gimnázium 
sporttagozatára. Onnan egyenes út vezetett 
a Testnevelési Egyetemre. 2008-ban végez-
tem, majd visszahívtak az egykori iskolám-
ba, ahol azóta is tanítok.

– MILYEN EREdMÉNYEKET ÉRTÉL EL A 
SPORTBAN?
– Az atlétikában mint távolugró nem értem 
el igazán kiemelkedő eredményeket, de a 

sportágat nagyon szerettem. Emellett a mai 
napig rendszeresen asztaliteniszezem, fő-
ként az iskolában a gyerekekkel, régebben 
pedig igazolt kerületi játékos is voltam egy 
amatőr bajnokságban.

– MIÉRT LETTÉL PEdAgóguS?
– Tizennégy éves korom óta testnevelő tanár 
szerettem volna lenni. Már nyolc éve dolgoz-
tam ebben a szakmában, amikor úgy gondol-
tam, hogy a fitness világába is belekóstolok, 
ezért elvégeztem egy kiegészítő képzést, és 
most az Örs vezér téren található edzőterem-
ben várom azokat a vendégeket, akik a TRX 
segítségével szeretnének rekreációs vagy 
akár komolyabb szinten mozogni, sportolni, 
eredményeket elérni.

– MIÉRT KEZdTÉL EL SPORTOLNI?
– Gyerekkoromban kruppos (légúti megbe-
tegedés, amit a felső légutak vírusos fertő-
zése okoz – a szerk.) voltam, és amikor el-
kezdtem sportolni, akkor teljesen elmúlt ez 
a betegségem. Ezért is köszönhetek nagyon 
sokat a sportnak mind a fizikumommal kap-
csolatban, mind a morális értékeimre való 
tekintettel. Egy nagyon jó nevelőerőnek tar-
tom, mert sok mindent lehet fejleszteni vele, 
főleg olyan dolgokat, amelyekre a fiataloknak 
szükségük van ebben az ingerzuhatagos vi-
lágban. 

– HOgYAN VALóSíTOd MEg MINdEZT 
A gYAKORLATBAN?

– Szerintem a „testnevelés” csak egy fél 
szó, hiszen az egészség megőrzése szem-
pontjából nagyon fontos, hogy az ember 
edzi a testét, de benne van az is, hogy na-
gyon sok értéket lehet átmenteni a sport-
ból a mindennapokba. Ilyen a küzdés, a 
csapatszellem, a kitartás, a gondolkodás, 
a gyors döntéshozatal, a becsületesség 
és az, hogy megtanulok cselezni, de ezt 
meghatározott keretek között teszem, és 
nem taposok át a másik emberen. 

Ha belegondolunk, az életben is ezt tesz-
szük: megpróbálunk érvényesülni úgy, 
hogy bizonyos szabályokat be kell tarta-
nunk. A pályán ugyanúgy érvényes a jog 
és a kötelesség is, hiszen akkor van jogom 
játszani, ha a kötelességem elvégzem. Per-
sze korántsem biztos, hogy mindenki, aki 
sportol, becsületes emberré válik, min-
denesetre az értékeket nagyon jól lehet 
vele gyakorolni. Éppen ezért tanárként, és 
főként osztályfőnökként egy megosztó sze-
mélyiség vagyok, mert szerintem nagyon 
szigorúan kell nevelni, de nagyon kell sze-
retni is a gyerekeket és figyelni rájuk. Ha 
így cselekszik egy pedagógus, akkor talán 
nem hibázhat nagyot.

– MI A HOBBId?
– Nagyon szeretek sakkozni, filmet néz-
ni és olvasni, de szívesen főzök is. Sőt, 
már bombát is hatástalanítottam, de 
csak álmomban, amikor az ébresztőóra 
pittyegésére azt hittem, hogy egy robbanó-
szerkezet. Nagyon nem szeretek ugyanis 
elkésni sehonnan, viszont nehezen tudok 
felkelni.

– MENNYIRE VESZEL RÉSZT A KERüLET 
ÉLETÉBEN?
– Ha verseny van az Ikaruson, arra rend-

szeresen kilátogatok, főként az or-
szágos döntőkre. Viszont annyira 
sok a munkám, hogy a Kertvárosba 
gyakorlatilag csak pihenni jövök 
haza. Az Erzsébetligeti uszodát 
azonban rendszeresen látogatom, és 
az MLTC pályára is kimegyek futni. 
Ha pedig Ómátyásföldön sétálhatok, 
az maga a feltöltődés. Érdekes, hogy 
a munkám a XV. kerülethez köt, de 
még az utcák nevét sem tudom meg-
jegyezni, míg a XVI. kerületnek min-
den zugát ismerem, hiszen a lelkem 
ideköt. 

PIROS CECIL

Egy szimpatikus 
„bukfencmester” 
KIcSI a VILÁG, TaRTJa a mondÁS. mI SEm bIzonyíTJa EzT Jobban, mInT az, 
ha EGy KERÜLETEn KíVÜLI EdzőTEREmbEn az EmbER LÁnya EGy oLyan 
TRénERbE boTLIK, aKI hozzÁ haSonLóan éL-haL a XVI. KERÜLETéRT. 
hoGy mIéRT? aRRóL a 32 éVES RÁbEL SÁndoR TESTnEVELő TanÁR mESéLT 
nEKÜnK, aKI mÁR a GénJEIbEn hoRdozTa a SPoRT SzERETETéT.

Kertvárosi arcképek
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A központi felnőtt orvosi ügyeleti szolgáltatást a XVI. kerületben 
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi.  
Február 1-jétől a sürgősségi betegellátás hatékonyságának 
fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint 
az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében az 
ügyelet irányítására diszpécserszolgálat működik majd. Ennek 
előnyei: a kórkép súlyossági fokozata szerint segíti az ellátást 
(az esettől függően küld ügyeletet vagy akár azonnal mentőt, 
illetve biztosít szakszerű tanácsadást). Közvetlen kapcsolatot 
biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony 
együttműködéshez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem). 
Egyszerre több hívás fogadására képes, mivel több diszpécser 
teljesít szolgálatot. (Egy ideig egyébként a korábbi telefonszám is 
működik még, az arra érkező hívásokat pedig átirányítják.)

fEbRuÁR 1-JéTőL a fELnőTT hÁzIoRVoSI 
ÜGyELET híVóSzÁma mEGVÁLTozIK!

ÜGyELETI híVóSzÁm: 

0670/3703-104 
(mentőszolgálat: 104)

a nyugdíjasok 
Segítő Szolgálata 

ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a 
kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistar-

csai kórházba. Bejelentkezni a 
0640/200-801-es 

üzenetrögzítős telefonszámon lehet.

déli harangszó baráti Kör
dr. Onyestyák györgy    Tel.: 06-20/395-3537

Február 10., péntek 17.30 óra
ISZONYÚBB VOLT, MINT TRIANON!

Megemlékezés a párizsi „békeszerződés” 70. évfordulóján
Helyszín: a XVI. kerületi Trianon emlékmű 

(Batsányi János utca-Budapesti út-József utca sarok)

TAVASZKEZDő TÚRÁK A BARÁTI KÖRREL
Március 5. 6.00 óra

Nagyszalonta Nagyváradon át az Arany 200 évfordulós 
ünnepségek kapcsán. Útiköltség : 5700 forint/ fő

Március 26. 6.00 óra 
Kalandozás Kukkóniában, Európa legnagyobb folyami 

szigetén (Csallóköz, más néven Aranykert). 
Útiköltség: 4500 forint/fő.

további tervezett kirándulásaink:
április 22. székesfehérvár, Május 7. selmecbánya, 

Május 13. Kám-jely arborétum, Május 19.-23. Horthy Miklós 
emléktúra az Adriához (Otrantói ütközet, Jajce, Mosztar, 

Dubrovnik, Sibenik, Krk-nemzeti park), június 11. dobsina 
jeges barlang, június 17. Kecskemét és környéke 

Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy a 0630-582-
7600-as telefonszámon. Indulás Mátyásföldről, Pilóta u. 1.
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NÉMET kezdő, haladó nyelv-
oktatás, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítés, hétvégén is 
szaktanárnőnél. 407-2047; 20-
368-7284

Vaszary jános, szőnyi István, 
Márffy Ödön, scheiber 

Hugó, berény róbert, egry 
józsef, Kádár béla, batthyány 
gyula, schönberger Armand, 
czigány dezső, Perlrott csa-

ba Vilmos, ziffer sándor
FESTőMŰVÉSZEK ALKOTÁSA-

IT KERESSÜK MEGVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria  

Tel.: 06-30-949-29-00  
nemes.gyula@nemesgaleria.hu  

1024. Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Angol nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társalgási gyakor-
latot, nyelvtani rendszerezést 
vállalok a XVI. kerületben. cé-
ges és skype-os online nyelv-
tanítás is lehetséges! Hívjon 
bátran a 06-20-320-3001-es 
számon!

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

duguláselHárítás. Fal-
bontás nélkül, szakszerű, gép-
tisztítás.  FábIán IstVán 

20-317-0843

XVI. kerületi varroda keres 
szabászt, varrónőket, keltizőt. 
20-951-1940

Készpénzért vásárolok búto-
rokat, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, 
könyveket, csillárt, szőrmét, bi-
zsukat, borostyánt, kitűntetést, 
csipkét, teljes hagyatékot díjta-
lan kiszállással. 30-308-9148

Családokhoz ajánlunk, kere-
sünk megbízható idősgondo-
zókat, takarítónőket, bébiszit-
tereket. Empátia. 336-1094; 
70-3805650

Asztalosmunkák: vállaljuk 
konyhák, beépített bútorok, 
galériák, bejárati ajtók, előte-
tők és kocsi beállók készítését. 
Régi bútorok restaurálását, 
kópiák készítését illetve fafara-
gását. szeteyzoltan@freemail.
hu; 30-401-1633

AsztAlOs vállal: meglévő aj-
tók, ablakok, tetőtéri ablakok 
szigetelését, javítását, régi ab-
lakszárnyak thermo üvegre át-
alakítását, elöregedett szigetelő 
gumik cseréjét. 30-265-9477

Csontkovácsolás, gyógy masz-
százs, nyirokmasszázs, talp-
reflexológia, gerinc problémák 
kezelése a XVI. kerületben. 
Törődjön az egészségével! 70-
347-5077

Korrekt hölgy, arany, ezüst 
felvásárlást végez, napi leg-
magasabb áron, tört arany 
7E-14E ftig, borostyán éksze-
rek (nyaklánc, karkötők, fül-
bevalók 5E-100E Ft-ig). Magas 
áron vásárolunk festményeket, 
bútorokat, porcelánt, kerámiát, 
Zsolnait, ezüst és bronz tárgya-
kat, kitüntetéseket, képeslapo-
kat. XVI. kerület Sashalmi tér 
1. CBA közérttel szemben lévő 
üveg pavilon. 70-600-5082

FAKIVÁGÁS, gallyazás elszállí-
tással is. Ingyenes felmérés. 30-
2874348
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az Önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERüLETI ÚJSÁg HIRdETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 
HIRdETÉSEK A XVI. KERüLETI ÚJSÁgBA feliratú postaládába.

Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,
üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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