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Kedves 

Olvasó!
„Emlékezzél ember: por-
ból vagy és porrá leszel” – 
hangzik a jól ismert mondat 
hamvazószerdán. A port az 
emberek elsöprik vagy letör-
lik, Isten számára azonban 
aranyként ragyog, hiszen 
bennünket jelképez. Az ő 
szeretete mégsem magá-
tól értetődő, hanem egy 
olyan ajándék, amellyel a 
keresztünket is könnyebb 
hordoznunk. Az sem baj, 
ha közben néhányszor el-
esünk, hiszen mindig rendel 
mellénk valakit, aki segít a 
teher viselésében, szavaival 
bátorít vagy csak támogat az 
együttérzésével. Ha pedig 
időnként elcsendesedünk, 
jobban tudunk figyelni a 
Gondviselés üzenetére is, 
aki mindig segít felismerni a 
helyes utat. Popper Péter is 
azt tanácsolja, hogy „Ne félj 
a csendtől. Minden fontos 
dolog a csendben történik. 
Csendben sarjadnak a nö-
vények, csendben fejlődik a 
magzat, csendben cikáznak 
a gondolatok, csendben bo-
rít el a szerelem.”

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

Ingyenes tavaszi nyesedékgyűjtő akció
Ezúton értesítjük a kertvárosi polgárokat, hogy az Önkormányzat idén 
tavasszal is meghirdeti nyesedékgyűjtő akcióját. Az akció időtarta-
ma alatt a tavasszal keletkezett nyesedéket helyezhetik ki a lakosok, 
melynek elszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munka-
társai gondoskodnak. 
Az akció időtartama: március 13. - április 9. 

Kérjük, hogy az összekötözött, egy méternél nem hosszabb nyesedéket 
és gallyakat az ingatlanjuk elé helyezzék ki. A kötegelt faágak 

mérete és súlya egy ember által is mozgatható legyen. 

Az utolsó kihelyezés időpontja: április 9. (vasárnap)
Bővebb információt a 403-2928-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Az Önkormányzat 
ismét meghirdeti 

A legszebb konyhakertek 
elnevezésű programot!

Az Önkormányzat fontosnak tartja a kerület kertvárosi jellegét, amit évről évre igyekszik 
különböző versenyekkel, akciókkal támogatni, ezért idén már harmadik alkalommal csatla-
kozott A legszebb konyhakertek elnevezésű országos programhoz. Nevezni balkon, mini, 
normál, három zártkerti, illetve közösségi kategóriában lehet. A program célja a lakosság 

ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhaker-
tet, gondozza azt, termesszen maga és családja számára konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

MÁJuS 20-IG VÁRJuK MIndEn KERÜLETI 
zöLdSéG/GyÜMöLcS TERMESzTő KERTMűVELő JELEnTKEzéSéT!

A kerteket kétszer fogja megnézni a szakemberekből, gyakorló kertművelőkből, illetve 
az Önkormányzat Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának delegált tagjából 

álló zsűri. A kertek elbírálásánál figyelembe vesszük a gyümölcsöket, konyhakerti 
zöldségeket, a gyógy- és fűszernövényeket is. Az eredményhirdetés várhatóan 

a Kertvárosi Vigasságon, szeptember 23-án lesz.

A jelentKezésI lAp letÖltHető 
az Önkormányzat honlapjáról 

(www.bp16.hu), valamint megtalálható 
a polgármesteri Hivatal Környezetvé-
delmi Irodáján és a KAlOt Kertvárosi 

Kertbarátok egyesületénél 
a Rendelő utca 28. sz. alatt. 

BőVeBB felVIlágOsítás KéRHető 
a Környezetvédelmi Irodán 

Wendl Viktória helyi koordinátortól a 
4011-479-es telefonszámon 
vagy a kornyezet@bp16.hu 

e-mail címen.
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-én tar-
totta soros ülését, ahol a többi között tárgyaltak az óvo-
dai és iskolai térítési díjakról, illetve a közösségi együtt-
élés szabályairól szóló rendelet módosításának első 
olvasatáról. Elfogadták a Sashalmi Piac Kft. és a Kert-
városi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. idei üzleti 
tervét. Mindezek mellett módosították az Önkormányzat 
költségvetését, amely továbbra is kiegyensúlyozott és sta-
bil, illetve elfogadták a Margaréta Óvoda átszervezésé-
ről szóló javaslatot. 

A köznevelési és oktatási intézmények beszállítói emelték ugyan a 
térítési díjak összegét, de azért, hogy a szülőknek ne kelljen többet 
fizetniük, a különbözetet átvállalta az Önkormányzat. 

A XVI. Kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodákban a sajá-
tos nevelési igényű gyerekek fejlesztését jelenleg a Göllesz Viktor 
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógusai lát-
ják el. Szeptember 1-jétől azonban ez az Önkormányzat feladata 
lesz, ezért a 2017/2018-as nevelési évtől szeretne létrehozni egy 
olyan utazó gyógypedagógusi hálózatot, amely minden kerületi 
fenntartású óvodában biztosítja a sajátos nevelési igényű gyerekek 
megfelelő fejlesztését. A döntés értelmében mindez a Margaréta 
Óvoda keretein belül, de az óvodai neveléstől elkülönítetten műkö-
dik majd az Árpádföldi Polgárok Érdekközösségének székházában. 
Az Önkormányzat az átszervezéssel szeretné elérni, hogy a sajá-
tos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének minősége jelentősen 
javuljon. 

A testületi 
ülésről jelentjük

Elkezdődtek 
az idei 
útépítések 
a kerületben 

A részletekről Kovács Péter pol-
gármester tartott sajtótájékoztatót 
Abonyi János önkormányzati kép-
viselő és a kivitelezők társaságában 
március 22-én a Ferenc utcánál, 
amelynek kivitelezését a Rok-la 
Kft. nyerte el. A kerület vezetője 
elmondta: miután a Fővárosi Ön-
kormányzat megcsinálta a csator-
nát, és tavaly a járda is elkészült, 
az útszakasz aszfaltozását sok lakó 
kérte. 2017-ben egyébként mintegy 
450 millió forintból 18 utcát épít az 
Önkormányzat, amellyel az öt évre 
vállalt programot három év alatt 
teljesítik.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGyZőJE 
PÁLyÁZATOT HIRDET 

AZ ALÁBBI MuNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

építész műszAKI ellenőR és 
épületgépész műszAKI ellenőR

A feladattal kapcsolatos információt Búr Csilla Intézmény-
fejlesztési irodavezető nyújt a 4011-537-es telefonszámon.

KÖzteRület-felügyelő
A feladattal kapcsolatos információt Sike Csaba vezető

közterület-felügyelő nyújt a 0620/808-9769-es 
telefonszámon.

VAgyOnHAsznOsításI ügyIntéző 
(AnAlItIKus KÖnyVelő)

A feladattal kapcsolatos információt dr. Lukács Titanilla 
Vagyonhasznosítási irodavezető nyújt a 0620/404-3419-es 

telefonszámon.

A pályázatok feltételei és részletes információk 
a www.bp16.hu honlapon találhatók.

A benyújtás módja: a pályázati kiírásban megadott felté-
telek szerint. Postai úton a Budapest XVI. kerületi Pol-

gármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 
címre, elektronikus úton pedig Tóth Valéria részére a 

joka@bp16.hu e-mail címre lehet elküldeni.
A borítékra kérjük, írják rá a munkakör megnevezését!

A nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 

Bejelentkezni a 06-40/200-801 üzenetrögzítős telefonon lehet.
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A parlamenti képviselő válaszol
A KERTVÁROS POLGÁRAI KözÜL TöBBEn 

KERESTEK MEG BEnnÜnKET KÜLönBöző 
KözéRdEKű KéRdéSEKKEL. ROVATunKBAn 

MOST SzATMÁRy KRISTóF ORSzÁGGyűLéSI 
KéPVISELő VÁLASzOL. A LEVELEKET TOVÁBBRA IS 

VÁRJuK A foszerkeszto@bp16.hu E-MAIL cíMRE.

– ÚJABB FELHíVÁST TETT KÖZZé A 
KORMÁNY AZZAL A SZÁNdéKKAL, 
HOGY ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL KOR-
SZERűSíTHESSÜK OTTHONAINKAT. 
MELYEK A LEGÚJABB LEHETőSéGEK 
AZ OTTHON MELEGE PROGRAMBAN?

– A közelmúltban írták ki azt a 3,5 mil-
liárd forintos keretösszegű pályázatot, 
amelynek keretében vissza nem téríten-
dő támogatás  igényelhető lakóépületek, 
illetve társasházi lakások fűtési rend-
szereinek energetikai korszerűsítésére. 
Ahogy korábban, most is az a célunk, 
hogy olyan programmal támogassuk  a 
magyar családokat, amelynek köszönhe-
tően a háztartások energiafelhasználása 
jelentősen csökken, érzékelhető megta-
karításokat eredményezve ezzel. A 2014-
ben elindított Otthon Melege Program 
eddig közel 120 ezer háztartás energeti-
kai korszerűsítését tette lehetővé mint-
egy 23 milliárd forintnyi támogatással. 
Persze nemcsak a családok pénztárcáját 
szeretnénk óvni a fe-
lesleges kiadásoktól, 
hanem környezetün-
ket is. Az energiaha-
tékonyság fokozásá-
nak eredményeként 
a levegőt is meg 
tudjuk védeni a túl-
zott szennyezéstől. 
Ezeknek a beruhá-
zásoknak a megvaló-
sítása azonban igen 
költséges, ezért gyak-
ran kivitelezhetetlen 
magánszemélyek 
számára megfelelő 
támogatás nélkül.

– MIT éRdEMES TudNI AZOKNAK, 
AKIK IGéNYBE SZERETNéK VENNI EZT 
A LEHETőSéGET?

– Jelen esetben olyan magánszemélyek 
nyújthatnak be pályázatot, akik az érin-
tett ingatlanban tulajdonjoggal rendel-
keznek. A támogatás maximális mértéke 
az elszámolható bruttó költségek 40%-a, 
de maximum hétszázezer forint  ottho-
nonként. A kérelmek benyújtására jú-
nius 6-tól lesz lehetőség  elektronikus 
úton, amelyhez  elengedhetetlen, hogy 
ügyfélkapuval rendelkezzünk. A benyúj-
tásig hátralévő idő tehát elegendő lesz 

arra, hogy felkészüljenek mindazok, akik 
szeretnének pályázni a támogatásra.

– MILYEN BERuHÁZÁSOK VALÓSíTHA-
TÓK MEG A TÁMOGATÁSBÓL?

– Az alprogram célja a lakóépületekben 
és a társasházi lakásokban található gáz-
kazánok és gázkonvektorok cseréjének 
támogatása. Emellett a meglévő fűtési 
rendszer korszerűsítéséhez, a radiátorok 
cseréjéhez és a kivitelezéshez kapcso-
lódó járulékos munkálatokhoz – mint 
például kéményátépítés – is igényelhe-
tő a vissza nem térítendő támogatás. 
Természetesen ezekkel kapcsolatban 

számtalan kérdés felmerülhet, ezért ér-
demes közvetlenül megkeresni a pályá-
zat kiíróját. A kormány honlapján pedig 
már elérhető a részletes felhívás és a 
pályázati útmutató is. (Bővebb informá-
ciót a futes2017@nfsi.hu e-mail címen 
vagy a 0670/945-4294-es, a 0670/945-
4250-es, a 0670/424-0922-es, illetve a 
0670/424-1802-es telefonszámon kap-
hatnak az érdeklődők.)

– MIT TEHETNEK AZOK, AKIKNEK 
AZ ÖNERő BIZTOSíTÁSA GONdOT 
OKOZ?

– Jó hír számukra, hogy emiatt ők sem 
esnek el annak a lehetőségétől, hogy 
igénybe vegyék a vissza nem téríten-
dő támogatást. Megjelent ugyanis egy 
olyan program is, amelynek keretében 
magánszemélyek, társasházak és lakás-
szövetkezetek is igényelhetnek kamat-
mentes hitelt lakóépületek energiaha-
tékonyságának növelése és megújuló 
energia felhasználásának céljából. Ezt a 
hitelt például az Otthon Melege Program 
önerejeként is fel lehet használni. Persze 
más célra is igénybe vehető a kölcsön 
magánszemély esetén tízmillió forintig, 
társasház és lakásszövetkezet esetén la-
kásonként hétmillió forintig. Az igény-
lést április 24-től lehet beadni a Magyar 
Fejlesztési Bankon (MFB) keresztül. 
Budapesten pedig több olyan MFB pont 
van, ahol személyesen is lehet érdeklőd-
ni a konstrukcióról.

– NEMCSAK AZ OTTHON MELEGE 
PROGRAM FOLYTATÁSÁRÓL HALLOT-
TuNK AZ ELMÚLT NAPOKBAN, HA-
NEM AZ ÁLLAMI REZSICSÖKKENTéS 
ÚJABB LéPéSEIRőL IS. MILYEN ÚJ-
dONSÁGOKAT TAPASZTALHATuNK 
EZZEL KAPCSOLATBAN?

– Valóban, bevezettük az állami rezsi-
csökkentés újabb intézkedéscsomagját. 
Ennek köszönhetően összesen 20 illeték 
és közigazgatási díj szűnt meg, amelyek 
eddig a magánszemélyeket vagy a vállal-
kozásokat terhelték. Nem kell fizetni il-
letéket például az anyakönyvi kivonatért, 
de a tulajdoni lap lekérdezése esetén is 
mentesülhetünk annak díja alól évente 
kétszer. A vállalkozásoknak pedig töb-
bek között ingyenes lesz a cégalapítás. 
Az állami rezsicsökkentéssel összesen 
14 milliárd forint marad az állampolgá-
roknál és a vállalkozásoknál, miután a 
tavalyi 12 milliárd forint után idén újabb 
kétmilliárd forint megtakarítás lesz ezen 
a területen.

MuNKATÁRSuNKTÓL
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Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák 
elsőbbséget élveznek: hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi 
rendezvények, vetélkedők, kiállítás szervezése, történelmi emlék-
helyekre szervezett kirándulások, nemzetiségi, kulturális, amatőr 
művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállí-
tások és egyéb programok, rendezvények szervezése, a nemzeti-
ségi kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos programok 
szervezése, nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló prog-
ramok.
A támogatásra olyan Nemzetiségi Önkormányzatok pályázhatnak, 
amelyek megfelelnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának, azaz a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint 
átlátható szervezetek.

A rendelkezésre álló pályázati forrás összege: 2 millió forint
Benyújtandó példányszám: 1db
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység meg-
valósítására használható fel.

Tartalmi és formai követelmények: pályázni kizárólag jelen felhívás 
mellékletét képező pályázati adatlappal, az ott felsorolt mellékle-
tek egyidejű csatolásával lehet (1. sz. melléklet: Átláthatósági nyi-
latkozat, 2. sz. melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat).

Az adatlap a felhívás közzétételének napjától szerezhető be a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint letölthető 
az Önkormányzat honlapjáról (www.bp16.hu). 
Csatolni szükséges a nemzetiségi önkormányzat 2016-os nemzeti-
ségi közszolgáltatási tevékenységéről, kiemelten megvalósult prog-
ramjairól szóló rövid tájékoztatást.

A pályázatok a Polgármesteri Kabinetben (110. szoba) adhatók le 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.), elektronikus úton nem nyújt-
hatók be. Több pályázat egyidejű beadása esetén a pályázatokat kü-
lön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott időre 
a Kulturális és Sport Bizottságnak. A jogszabály szerinti befogadó 
nyilatkozat kiadására, illetve az érdemi elutasításról szóló döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult.

A pályázatokról a döntéshozó a pályázati határidő leteltét követő 30 
napon belül dönt.

Benyújtási határidő: április 21. 12.00 óra.
Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, a pályázat benyújtási határ-
idejétől számított 7 naptári napon belül van lehetőség: április 28. 
12.00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
A pályázat kiírásáról, a benyújtott kérelmek elbírálásáról és a pá-
lyázat értékeléséről e rendelet figyelembevételével a Kulturális és 
Sport Bizottság dönt.
Nem részesülnek támogatásban azok a nemzetiségi önkormány-
zatok, amelyek a 2016-os támogatással nem a szerződésben foglal-
taknak megfelelően számoltak el.
A támogatáshoz minimum 10% önerő szükséges, amit százalékos 
formában is meg kell adni.
A pályázat elbírálásakor a minimum mértéknél nagyobb összegű 
önrész vállalása előnyt jelent.
A támogatás kifizetése egy részletben történik és vissza nem térí-
tendő. 
A pályázattal kapcsolatban jogorvoslati lehetőség vagy kifogás ki-
zárt.
A pályázók írásban kapnak értesítést az eredményről a támogatás-
ról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül.

Az Önkormányzat a támogatásról, valamint a támogatott célokról a 
döntését követő 30 napon belül tájékoztatja a nyilvánosságot a hely-
ben szokásos, valamint az államháztartásra vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályban meghatározott módon.
Elszámolható költségek: személyi kiadások, dologi kiadások, fej-
lesztési kiadások. Jövedéki termék vásárlására nem számolható el.

A támogatási összeg felhasználásáról a Kulturális és Sport Bizott-
ság felé kell elszámolni legkésőbb 2018. január 31-ig.

Felvilágosítás kérhető a 401-1680-as telefonszámon, valamint 
elektronikus úton a czegledi.beata@bp16.hu e-mail címen.

Horváth János,
a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A XVI. Kerületi Önkormányzat támogatásával, a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának szervezésében 
április 29-én, szombaton 10.00 és 16.00 óra között Kertvárosi Egészségnap lesz a kerület SZAKRENdELőJéBEN. 

A rendezvény ideje alatt az intézmény különböző szűrővizsgálatokkal, mérésekkel, tanácsadással, 
prevenciós programokkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. 

Kertvárosi Egészségnap a megelőzés jegyében

Amennyiben szeretne KIÁLLíTóKénT részt venni rendezvényünkön, 
kérjük, jelezze április 15-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Varga Tünde intézményvezető főnővér (varga.tunde@szakrendelo16.hu, 401-1346)
Tóth dóra egészségügyi referens (toth.dora@bp16.hu, 401-1430).

SzAKREndELő

ÁPRILIS 29. 

SzOMBAT

10.00 – 16.00 

(Jókai u. 3.)

AZ EGéSZSéGMEGőRZéSSEL, EGéSZSéGES TÁPLÁLKOZÁSSAL 
éS éLETMÓddAL KAPCSOLATOS TEVéKENYSéGET FOLYTATÓ 
SZERVEZETEKNEK, VÁLLALKOZÁSOKNAK ILLETVE CéGEKNEK 

KIÁLLíTÓKéNT LEHETőSéGET BIZTOSíTuNK SZOLGÁLTATÁSAIK 
BEMuTATÁSÁRA, TERMéKEIK ÁRuSíTÁSÁRA.

pályázAtI felHíVás nemzetIségI ÖnKORmányzAtOK támOgAtásáRA
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 2017-ben a kerületben 
működő Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására pályázatot ír ki, amellyel anyagi lehetőségeihez mérten hozzájárul a 

kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok programjainak megvalósításához.
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Kovács Péter polgármester Vincze Ág-
nes önkormányzati képviselő társaságá-
ban köszöntötte CsOKnyA jánOsnét 
95. születésnapja alkalmából. 

Kati néni a mai határainkon túl, a 
többségében magyarok lakta vajdasági 
Bezdánban született. A Duna bal partján 
fekvő települést folyók és csatornák ve-
szik körül, így a lakosság jelentős részé-
nek – köztük nagypapájának és édesap-

jának is – a hajózás 
biztosította a megél-
hetést. Édesapja egy 
uszályon járta a Du-
nát, amíg Kati néni 
és nővére az édes-
anyjuk felügyelete 
mellett nevelkedett. 
Iskoláik elvégzé-
se után pedig ők is 
csatlakoztak édesap-
jukhoz.

Kati néni egy tiszai út alkalmával is-
merte meg élete párját, akivel 17 évesen 
kötött házasságot. A szülők segítségével 
vettek egy házat Pomázon, és ott éltek, 
majd amikor Bezdán ismét magyar 
fennhatóság alá került, visszaköltöztek a 
szülőföldjükre. A II. világháború viszont 
ismét változást hozott, de a Magyar Ha-
józási Részvénytársaság kedvező felté-
telekkel munkát kínált a határon kívül 

Kovács Péter polgármester és dr. Környeiné Rátz Katalin ön-
kormányzati képviselő köszöntötte 90. születésnapján tőséR 
sándORnét, aki Hatvanban született. Erzsi néni édesapja 
a cukorgyár dolgozójaként tartotta el feleségét és hét gyerme-
két. Az ünnepelt 24 évesen Csányba költözött, ahol megis-
merkedett leendő férjével, akivel 1951-ben kötött házasságot. 
Egy ideig dinnyetermesztéssel foglalkoztak, majd egy rokon 
tanácsára 1956 elején két gyermekükkel Budapestre költöz-
tek, ahol az Augusztus 20. Termelőszövetkezetben dolgoztak 
növénytermesztőként. Ezután Erzsi néni a rákosszentmihályi 
Rigófészek vendéglőben kapott munkát, de végül a Patyolatból 
ment nyugdíjba. 

Házasságukból egy fiuk és egy lányuk született, akik öt uno-
kával ajándékozták meg a családot, és már az első dédunoka 
is megszületett. Erzsi néni férjét sajnos, már 1994-ben elvesz-
tette. Ám ennek ellenére sem magányos, hiszen gyermekei 
ellátják, amire szüksége is van, hiszen a helyváltoztatásra egy 
néhány évvel ezelőtti csonttörés következtében egyedül már 
nem képes. Amikor megérkezik a tavasz, irigykedve nézi a 
kerti munkákban serénykedő családtagjait. Ennek ellenére 
mosolygósan, teljes lelki békében telnek a napjai, amelynek 
legfőbb oka az őt körülvevő szerető család. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Lapunk korábbi számában hírt adtunk a Napraforgó Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ éves szakmai tanácskozásá-
ról. A cikk néhány pontatlanságot tartalmazott megneve-
zésekkel és a tanácskozás tartalmával kapcsolatban, ezért 
elnézést kérünk.

rekedt, tapasztalt magyar hajósoknak is, 
ezért újból Magyarországra költöztek. 
Közben megszületett két gyermekük, és 
mivel a családfő egyedül is el tudta őket 
tartani, feleségének a gyerekek nevelése 
és a családi háttér biztosítása volt a fel-
adata. Fiuk sajnos, – sok magyar sors-
társával együtt – a hírhedt kazahsztáni 
kőolaj-kéntelenítő telep létesítésének ál-
dozata lett. Lányuk azonban szerencsére 
a mai napig kitűnő egészségnek örvend, 
és mivel neki is van egy fia, már három 
unokájuk is született. 

A család 1950-ben költözött a mai há-
zukba, Kati néni azóta él Rákosszentmi-
hályon. Napjai mostanában elég egyhan-
gúan telnek, hiszen hallása mellett látása 
is erősen megromlott. Ennek ellenére tö-
retlen önbizalommal jelentette ki, hogy 
reméli, a polgármester felköszönti őt a 
100. születésnapján is. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!
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– HOGYAN MéRIK A dIÁKOK TELJESíT-
MéNYéT?
– 2004-ben dolgozták ki és vezették be 
az úgynevezett kompetencia-mérést, 
amely a szövegértés és a matematikai 
logika szerinti gondolkodás alapján ha-
sonlítja össze a diákok teljesítményét 6. 
és 8. évfolyamon.  Azonos feladatlapokat 
küldenek ki minden iskolába, amelyek-
nél a szöveg pontos megértéséből derül 
ki, mi a feladat, a megoldásához pedig 
elvonatkoztatásra, a feladatok hétköz-
napibb ismeretekre bontására, kreatív 
matematikai gondolkodásmódra van 
szükség. Ez a módszer meglehetősen 
objektív képet ad a diákok képességeiről. 
Minden iskolában ugyanazon a napon 
zajlik a kompetencia-mérés, így a felada-
tokat mindenki akkor látja először.

– HOGYAN LEHET ERRE KéSZÜLNI?
– A kérdéseknek van egy sajátos logiká-
juk. Mindennek az alapja a kérdés, azaz a 
szöveg pontos megértése, a kérdezés tak-
tikájának a megismerése. Ehhez szükség 
van például olyan képességek fejlesztésé-
re, mint az értő olvasás, tartós koncentrá-
ció vagy a gazdag szókincs megszerzése. 
Ennek elérése hosszú folyamat, már az 
első osztálytól kezdve céltudatos pedagó-
giai munkát igényel.

– AKKOR EZ RéSZBEN A 
TANÁROK TELJESíTMé-
NYéNEK A MéRéSE IS?
– Csak részben, hiszen 
a gyerekek tudása a saját 
tehetségükből, ambíció-
jukból és a pedagógusok 
munkájából adódik össze. 
A tanárok teljesítményét 
azonban csak akkor tük-
rözné pontosan, ha min-
den évben azonos képessé-
gű gyerekeket tanítanának, 
bár ez természetesen nincs 
így.

– ÖNÖK IS TAPASZTALJÁK A SZÖVEG-
éRTéSI NEHéZSéGEKET, VAGY IN-
KÁBB CSAK dIVAT EFÖLÖTT KESEREG-
NI?
– Sajnos, nagyon is tapasztaljuk, feltűnő-
en sok a mai gyerekek között az úgyne-
vezett funkcionális analfabéta. A betűket 
ismerik, el is tudják olvasni a szavakat, 
de nem értik meg a jelentésüket, ez pe-
dig minden tantárgynál problémát je-
lent.

– HOGYAN LEHET EZEN JAVíTANI?
– Sok munkával, állandó visszakérde-
zéssel és magyarázattal, megfelelő gya-
korlattal, továbbá kedvet kell csinálni az 
olvasáshoz. Ez bizony hosszú, sok türel-
met igénylő és olykor kudarcot is rejtő 
feladat. Ez a gyümölcs nehezen érik be, 
hivatástudat kell hozzá. Van azonban 
tárgyi feltétele is. Sajnos, az önkormány-
zati támogatás ellenére sem jut pénzünk 
elég munkafüzetre, ami jelentős gyako-
roltatást jelentene a feltett kérdés meg-
értése és a válaszadás terén.

– A PEdAGÓGuSOK SZÁMÁRA PLuSZ 
TEHER A KOMPETENCIA-MéRéS VAGY 
FONTOSNAK TARTJÁK őK IS?
– Nagyon fontosnak tartják, hiszen eb-

ből tudják lemérni ők is a munkájuk 
eredményét, összehasonlítani más intéz-
mények teljesítményével, és eldönteni, 
hogy jó úton járnak-e, lépést tartanak-e a 
követelményekkel, vagy változtatni kell a 
munkamódszerükön. 

– A FELMéRéS EREdMéNYE CSAK 
OSZTÁLYONKéNTI ÁTLAGOT Ad, 
VAGY RéSZLETESEBB ELEMZéSRE IS 
ALKALMAS?
– Kódszámok alapján gyermekenként 
értékelheti minden pedagógus a kom-
petencia-mérés eredményét. Összeha-
sonlíthatja az előző évivel, és ha jelentős 
romlást lát valamelyik diákjánál, megke-
resheti az okokat, majd tervet készíthet a 
teljesítmény javítására. 

– MIéRT CSAK MOST LÁTHATÓ A 2015-
ÖS FELMéRéS EREdMéNYE?
– Ennyi időre van szükség a feladatlapok 
központi kiértékeléséhez. A 250-nél is 
több fővárosi általános iskolában annyira 
sok diák tanul, hogy ez tetemes időt vesz 
igénybe. De már túl vagyunk a 2016-
os kompetencia-mérésen is, amelynek 
eredményét a közeljövőben vehetjük 
majd kézbe.

– A XVI. KERÜLET ISKOLÁ-
INAK RANGSORÁBAN MI-
LYEN HELYET FOGLAL EL A 
HERMAN?
– Amire büszkék vagyunk, az 
nem egy kiragadott év, hanem 
a folyamatos jó eredmény. Min-
dig az első három hely vala-
melyikén végeztünk a kerületi 
iskolák között. Ehhez verseny-
eredményeink is hozzájárul-
nak: legutóbb Kovács Bálint 5.b 
osztályos tanulónk a Simonyi 
Zsigmond Kárpát-medencei 
Helyesírási Verseny fővárosi 
fordulóján első helyezést ért el.

MéSZÁROS TIBOR

250 iskola közül 
17. a Herman

A 2015-öS TAnéVBEn VéGzETT FELMéRéS ALAPJÁn A KözELMÚLT-
BAn KéSzÜLT EL A 250-néL IS TöBB BudAPESTI ÁLTALÁnOS IS-
KOLA RAnGSORA, AMELyBEn A XVI. KERÜLETI HERMAn OTTó Az 
ELőKELő 17. HELyET SzEREzTE MEG. A RéSzLETEKRőL KOcSIS-
TóTH MARIAnn IGAzGATóVAL BESzéLGETTÜnK.
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Az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége 
Szlankáné Reiss Zsuzsanna vezetésével 
rendezett megemlékezést az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tisztele-
tére. Az eseményen megjelent Kovács 
Péter polgármester, Antalóczy Csaba és 
Szatmáry László önkormányzati kép-
viselő, valamint Máriási György, a ke-
rület díszpolgára is. A rendezvényt az 
Egyesület nevében Nyeste Pálné nyug-
díjas pedagógus nyitotta meg. Ünnepi 
műsort az Arany János Általános Iskola 
diákjai adtak, majd Antalóczy Csaba tör-
ténelmi visszatekintése után a jelenlé-
vők elhelyezték az emlékezés virágait az 
emlékműnél. 

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnöke, Dernovics Mihály 
szervezésében a cinkotaiak idén is végigjárták legősibb tele-
pülésünk történelmi emlékhelyeit. Az Öregtemető sírjainak 
megtekintése, majd az evangélikus parókia udvarán Vető Ist-
ván lelkész által elmondott ismertető meghallgatása után a 
Georgina utcai „Petőfi ház” érintésével érkeztek a résztvevők 
az országzászlóhoz, ahol a Mátyásföldi Fúvószenekar élő zené-
vel fogadta őket Vaszlik Kálmán karmester vezetésével. A XVI. 
Kerületi Önkormányzat, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület, 
a Cinkotai Gazdakör és a Szlovák Önkormányzat koszorúival 
feldíszített emlékmű előtt Szász József alpolgármester emlé-
kezett az 1848-49-es forradalom eseményeire, ezúttal olyan 
részleteket bemutatva, amelyek kevésbé ismertek a közvéle-
mény előtt. Majd Kovács Péter polgármester az ünnepi alkal-
mat kihasználva bejelentette, hogy az Önkormányzat tervei kö-
zött szerepel az országzászló és környékének teljes felújítása.

A rákosszentmihályiak idén is a Pálfi téren em-
lékeztek meg 1848 hőseiről. Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő ünnepi beszédében 
elmondta: 1848. március 15-e példa nélküli a 
magyar történelemben. Akkor ugyanis egy fi-
atalok által kezdeményezett, de mindenki által 
támogatott ügy győzött. Az áprilisi törvények 
szentesítéséig eltelt időszak pedig akkora vál-
tozást hozott a magyar nép életébe, amelyek 
felérnek a rendszerváltás óta eltelt időszak 
történéseivel. Az akkori magyarok minden bi-
zonnyal azt érezték, hogy kezükbe tudják ven-
ni a sorsukat és képesek küzdeni azért, ami 
fontos nekik. Vagyis, ha összefogunk, akkor 
nem tud nekünk senki ellenállni. A honatya 
kijelentette: nincs olyan, hogy magyar volt, van 
és lesz, magyarnak lenni akarni kell. Az ese-
mény koszorúzással ért véget.
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Kovács Péter kiemelte: március 15-én azok-
ra a 169 évvel ezelőtt élt reformpolitiku-
sokra emlékezünk, akiknek köszönhetően 
a pozsonyi országgyűlésben megszavazták 
a reformtörvényeket, azokra a fiatalokra, 
akik több tízezredmagukkal támogatták 
őket, illetve azokra a honvédekre, akiknek 
köszönhetően a forradalmunk néhány nap 
alatt győzött, majd még több mint egy éven 
keresztül tartották magukat az osztrák és 
az orosz túlerővel szemben. 

A polgármester szerint mindezek mel-
lett emlékeznünk kell arra a reformkorra 
is, amikor a latin helyett a magyar lett a 
törvényhozás nyelve vagy az áprilisi tör-
vényekre, amelyeknek köszönhetően a pi-
ros, fehér, zöld trikolor lett Magyarország zászlajának színe. 
ugyanakkor ma is reformkort élünk és reformokra van szük-
ségünk, mert az olyan hagyományos értékek, mint a család 
vagy a hazaszeretet, támadásnak vannak kitéve, a pillanatnyi 
politikai érdekek pedig az egymás közti kommunikációt is 

befolyásolják.
– 1848-ban a szabadságharc-

ban összefogás és egység volt, 
és mivel most is harc van,  így 
most is összefogásra és egységre 
van szükség. Hiszem, hogy a 
forradalom 170. évfordulójára 
ki fog derülni, hogy ki győzedel-
meskedik: az erős nemzetek egy-
sége vagy az eszme képébe bújó 
pénz uralma. Javaslom, hogy 
az elsőt támogassuk!

A kerület vezetője arra kérte 
a kertvárosiakat, hogy mutas-
sanak ebben is példát azért, 
hogy igaza legyen a költőnek: 
„A magyar név megint szép 
lesz, méltó régi nagy híré-
hez…”.

Szatmáry Kristóf szerint, 
amikor 1848. március 15-re 
gondolunk, akkor olyan sza-

vak jutnak eszünk be, mint önbecsülés, bizakodás, amelyek-
hez a magyar nemzet a XX. században nem volt hozzászok-
va. Az az időszak ugyanis nem kényeztetett el bennünket 
olyan felemelő érzésekkel – talán 1956-ot leszámítva –, mint 
amelyek 169 évvel ezelőtt a magyar nemzetet, Budapest és 

az ország ifjúságát, illetve politikai gondolkodóit jellemez-
ték. Ez egy örömünnep a magyarság számára itthon és hatá-
rainkon túl is, hiszen egy sok szenvedésen átesett nép talpra 
állt és győzött.

– Ez egy olyan sikertörténet nekünk, magyaroknak, amelyről 
hiszem azt, hogy nem csak a magyaroké. Itt nem egy forrada-
lom zajlott. Itt egy kivételes tör-
ténelmi pillanatban egy időben, 
egy térben sűrűsödött össze sok 
forradalom. Hiszen gondoljunk 
arra, hogy az áprilisi törvények-
kel lényegében a feudalizmus-
nak nevezett jogfosztottság sok 
millió magyar számára meg-
szűnt. 

A honatya hangsúlyozta: az 
első felelős kormány meg-
alakításával a nemzet kivívta 
a szabadságát és létrehozták 
az alkotmányos monarchi-
át a Habsburgokkal, mivel 
a legtöbb vívmányt még ők 
sem merték elvenni, habár 
mindent megtettek ennek ér-
dekében. A forradalom ereje 
azonban elsöpörte őket – még 
akkor is, ha a szabadságharcot 
leverték –, ezzel pedig a nem-
zet is újjászületett. Az egyenlőségért, a jogállamért, a sza-
badságért, a függetlenségért és az önrendelkezésért viszont 
azóta is küzdenünk kell, de szerencsére van miből erőt me-
rítenünk, hiszen a magyar haza mindenek előtt való. 1848 
márciusa pedig büszkévé tesz bennünket 2017-ben is.

AZ ÖNKORMÁNYZAT éS AZ ERZSéBETLIGETI SZíNHÁZ KÖZÖS MEGEMLéKEZéSéT EBBEN AZ 
éVBEN IS A PILÓTA éS A PROdÁM uTCA KERESZTEZődéSBEN TALÁLHATÓ HőSI EMLéKMűNéL 
TARTOTTÁK, AHOL A LIGET TÁNCAKAdéMIA NÖVENdéKEI AdTAK MűSORT. ÜNNEPI BESZédET 
KOVÁCS PéTER POLGÁRMESTER éS SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYűLéSI KéPVISELő MON-
dOTT, MAJd A PÁRTOK éS A CIVIL SZERVEZETEK KéPVISELőI ELHELYEZTéK A MEGEMLéKEZéS 
VIRÁGAIT A MEMENTÓNÁL.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évforduló-
jára emlékezett a POFOSZ XVI. kerületi szervezete a Corvin 
Művészklubbal közösen az Önkormányzat Kovács Attila Galé-
riájában. Koltayné Zolder Klára bevezetője után Kovács Péter 
polgármester arra emlékeztetett, hogy 1848 történései közül 
nemcsak a március 15-i események figyelemre méltóak, hanem 
az azt követő szabadságharc is, amely a közös célok érdekében 
történő széleskörű összefogásra ma is példa lehet. A POFOSZ 
kerületi elnöke, vitéz lovag Palla László szerint Európának ezen 
a részén nem lehet véglegesen kivívni a szabadságot. Nemze-
tünknek újra és újra harcolnia kell a függetlenségéért, hiszen 
Rákóczi után a márciusi ifjak, majd az 1956-os hősök is erre 
kényszerültek, és most is függetlenségi harc folyik, csak más 
eszközökkel. Sorki Dala Andor Nívó-díjas költő, képzőművész 
ezúttal is új verssel tisztelgett a hősök emléke előtt, 1848 dalai 
közül pedig Matus Mihály tárogatóművész és Ramotai Melinda 
előadóművész idézett fel néhányat.   

Forradalom és szabadságharc 
1848-49 címmel rajzpályáza-
tot hirdetett az Erzsébetligeti 
Színház óvodások és általános 
iskolások számára. A győztesek 
március 15-én Kovács Péter pol-
gármestertől vehették át a díja-
kat. Szabó Csilla, az intézmény 
igazgatója elmondta: a gyere-
kek 127 pályaművet küldtek be, 
a rendezők pedig legalább egy 
rajzot minden résztvevőtől kiál-
lítottak. A Centenáriumi Általános Iskolából idén 26 mű 
érkezett, ezzel az oktatási intézmények versenyében a ta-
valyi győztes Jókai 22 rajzzal a második helyre szorult. A 

harmadik most a Sashalmi Tanoda lett. 
A pályázat nem csak XVI. kerületieknek 
szólt, így még Berettyóújfaluból is küldtek 
19 alkotást.

A 4-6 évesek között a faddi Kiss Ádám raj-
zát ítélte legjobbnak a zsűri. A 7-8 évesek 
korcsoportjában a berettyóújfalui Turbucz 
Fatime nyert, a 9 évesek között pedig Mar-
tin Berta szereplése sikerült a legjobban, 
aki a kertvárosi Jókai Mór Általános Iskola 
tanulója. Végül a 10-14 éves korcsoportból 
Miltényi Nikoletta Elizabet rajza tetszett 

legjobban a zsűrinek, aki a Centiből küldte el pályaművét. A 
nyertesek rajzeszközöket és a koruknak megfelelő színházi 
előadásokra szóló belépőt kaptak.

A kerület ifjú sporttehetsége elismerő címet idén Barcsay Ákos Csanád, Gajdos 
Dominika Liliána, Gyürkés Viktória, Kővári Tamás, urbán Zita, Weiler Vince és 
Weiler Virág atléta, Bödök Bence, Bukor Rajmund, Kovács Kolos, Lakatos Le-
vente, Molnár András, Sebestyén Dávid, Somogyi Vivien, Terbócs István Dániel 
és Tóth Richárd jégkorongozó, De Paola Viviána és Kincses Kristóf teniszező, 
Deményi Xavér Ernő kézilabdázó, Ducz Barbara, Mogyorósy Anna, Patakfalvy 
Csenge Eleonóra, Patakfalvy Luca Márta és Polgár Csillag Virág taekwondos, Egri 
Viktória sportlövő, Kern Bianka Diána és Szabó Márton kardvívó, Kőszegi Rebe-
ka Rita és Krizsán Szabolcs judós, Rein Miklós Sándor, Rein Vilmos József és Pap 
Arnold birkózó, Sényei László ökölvívó, Szabó Bence lábteniszező, Varga Domi-
nik kajakos, Babos Panna alpesi síző és Sedlmayer Tamás vízilabdázó vehette át.

A Képviselő-testület minden évben 
díjazza a kerület ifjú tehetségeit is. 
Idén a magyar tudomány kategóriá-
ban Opolczer Dániel mérnök infor-
matikus, a magyar zeneművészet 
kategóriában Zelenyánszky Lőrinc 
gordonka- és furulyaművész, a ma-
gyar kultúra és irodalom kategóriá-
ban pedig Engelné Nagy Éva orosz, 
német, irodalom szakos bölcsész 
kimagasló munkásságát ismerte el. 

Az ünnepi díszelőadás keretében 
ezúttal a Ghymes együttes adott 
nagysikerű koncertet
..............................................
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A KéPVISELő-TESTÜLET IdéN dECSI ANdRÁS VíVÓEdZőNEK íTéLTE A 
díSZPOLGÁRI CíMET. MIVEL A FIATAL SPORTSZAKEMBER PÁLYAFuTÁ-
SA NEM ISMERETLEN OLVASÓINK ELőTT, EZéRT MOST INKÁBB SZE-
MéLYES OLdALÁT IGYEKEZTÜNK BEMuTATNI.

A Kertváros 
legfiatalabb díszpolgára

– MIT éREZTéL, AMIKOR MEGTudTAd, 
HOGY A XVI. KERÜLET díSZPOLGÁRA 
LETTéL?
– őszinte döbbenetet. Annyira megtisztelő 
volt számomra, ezért nem is hittem el, hogy 
engem választottak. Az átadón meghatottan 
tudtam csak nyilatkozni, mert ez tényleg na-
gyon sokat jelent számomra.

– AZ ÜNNEPSéGEN ARRÓL BESZéLTéL, 
HOGY SOKSZOR VOLT HONVÁGYAd. 
AMIKOR ELMENTéL, TudTAd, HOGY 
VISSZA FOGSZ JÖNNI?
– Egészen biztos voltam benne. Úgy fogtam 
fel, mint a mesékben, amikor a fiúgyermek 
felkerekedik világot látni, aztán egy szép 
napon hazatér. Ez volt a célom, de azt nem 
tudtam előre, hogy mikor jön el ez a pilla-
nat. Hála Istennek, szép sikereket értünk el 
a tanítványaimmal és közben folyamatosan 
tartottam a kapcsolatot az itthoniakkal. De 
ahogy teltek-múltak az évek, egyre nehezebb 
volt a visszatérés – lehetett az bármelyik ázsi-
ai ország – azután, hogy itthon töltöttünk 
néhány hetet edzőtábor vagy egy-egy verseny 
miatt, és mindig készültem arra a napra, 
amikor véglegesen hazatérhetünk.

– EZ ÁLTALÁBAN FORdíTVA SZOKOTT 
LENNI: MINéL TÖBB IdőT TÖLT EL KÜL-
FÖLdÖN VALAKI, ANNÁL JOBBAN MEG-
SZOKJA. VAGY NEM?
– Nyilván ott is voltak barátaink. De nekem 
az otthont és a hazát mindig az jelentette, 
amikor megérkeztem Budapestre és a XVI. 
kerületbe Árpádföldre, nem az, amikor visz-
sza kellett mennem Hong Kongba, Pekingbe 
vagy Szingapúrba még akkor is, ha közben 
eltelt több mint egy évtized.

– EL TudNÁd KéPZELNI, HOGY MAGYAR-
ORSZÁGON BELÜL MÁSHOL éLJ?
– Sehol. Igazán komfortosan a Kertvárosban 
érzem magam. Hatéves korom óta itt élek, 
a mai napig itt vannak a barátaim és ide já-

rok szívesen éttermekbe vagy bevásárolni. 
Emellett szerencsére az edzéseket is főként 
az Erzsébetligetben tartjuk. Egyébként pont 
azután, hogy 2006-ban elmentem, indult el 
egy elég látványos fejlődés a kerületben. Min-
dig egy kicsit több volt, akár utakban vagy 
játszóterekben vagy sportlétesítményekben, 
amikor hazajöttem. Soha nem tudtam el-
képzelni magam egy belvárosi lakásban kert 
nélkül, hiszen kertes házban nőttem fel és 
azt szerettem volna, hogy ezt a gyermekeim 
is megtapasztalják, mivel amíg kint éltünk, 
addig erre nem volt lehetőségünk.

– MI TÖRTéNT VELEd AZ OLIMPIA ÓTA?
– Ez egy olyan élmény volt, amely örökre 
beleivódik az emberbe és áthatja a minden-
napjait. Sokan voltak ugyan olyanok, akik 
kételkedtek a Szilágyi Áronnal való együtt-
működésünkben és a végső sikerben, de mi 
nem foglalkoztunk ezzel. Úgy gondolom, 
hogy az eredménnyel sikerült bebizonyíta-
nunk – a magunk számára mindenképpen 
–, hogy ez egy helyes döntés volt és kihoz-
tuk belőle a maximumot. Aztán olyan célo-
kat kellett kitalálnunk, amelyek továbbvi-
szik Áront és a közös munkánkat is. Ezeket 
néhány nappal az olimpia után át is beszél-
tük azért, hogy egy hosszabb pihenő után 
megfelelően fel lehessen készülni Tokióra, 
ahol lesz csapatverseny, és ő vezéregyéni-
ségként hozzásegítse az együttest ahhoz, 
hogy éremesélyesként léphessenek pástra. 
Azzal a gondolkodásmóddal viszont nem 
tudok azonosulni, amely nem büszke arra, 
hogy magyar és sok ilyen visszajelzéssel 
találkoztam azóta. Amikor ezekkel az int-
rikákkal szembesültem, akkor is az itteni 
bázis adott erőt.

• 1977-ben született.
• Tanulmányait az árpádföldi Arany János 
Általános Iskolában kezdte, majd a buda-
pesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érett-
ségizett. A Budapesti Gazdasági Főiskola 
sportdiplomácia szakára járt, később Euró-
pai uniós pályázati szakmenedzser képesí-
tést, valamint középfokú edzői és nemzet-
közi vívóedzői diplomát is szerzett.
• Édesapja Decsi István vívóedző, testvére, 
Decsi Tamás, a magyar kardválogatott tagja.
• Tízszeres magyar bajnok, kadet világbaj-
nok, junior Európa-bajnok, világkupa-győz-
tes, felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes.

• 2003-tól vívóedzőként dolgozott az Egye-
sült Államokban, majd 3 évvel később Hong 
Kongban lett szövetségi kapitány. 2007 és 
2011 között minden évben elnyerte a leg-
jobb edzőnek járó kitüntetést. 2011-től Kí-
nában tevékenykedett egy nemzetközi ví-
vóklubban. 2012-ben átvette a szövetségi 
kapitányi pozíciót Szingapúrban, tanítvá-
nyai kadet világbajnokok lettek.
• 2015 szeptemberétől Szilágyi Áron olimpi-
ai, világ- és Európa-bajnok, valamint a Kert-
városi Vívó Sport Egyesület trénere. 2017. 
február 1-jétől a magyar kardválogatott ve-
zetőedzője.

– MéGIS TE LETTéL A KARdCSAPAT KA-
PITÁNYA.
– Amikor megpályáztam ezt a pozíciót, leír-
tam az elképzeléseimet és ezek alapján al-
kalmasnak találtak. Eddig ugyan csak kevés 
elképzelésemet valósíthattam meg, de én 
szeretem a kihívásokat, és ha más támoga-
tókat kell szereznünk, akkor annak megfe-
lelően fogunk dolgozni. 

– TI MINdKETTEN FELéRTETEK A VILÁG TE-
TEJéRE, MéGSEM SZÁLLT A FEJETEKBE A dI-
CSőSéG. A KéPVISELő-TESTÜLET MINdEN 
BIZONNYAL éPPEN EZéRT íTéLTE IdéN NE-
KEd A díSZPOLGÁRI CíMET, HISZEN FIATAL-
EMBERKéNT IS PéLdÁT TudSZ MuTATNI A 
GYEREKEKNEK. MI SZÜKSéGES EHHEZ?
– Úgy gondolom, hogy legyen szó a sportról 
vagy az élet bármely területéről, az a fontos, 
hogy megfelelő alázattal forduljunk a dolgok 
felé és akkor se engedjük ezt el, ha sikereket 
érünk el, mert az rossz irányba vihet. Mindig 
akarjunk egy kicsit többek lenni és álljunk 
készen az új dolgokra, hiszen akármilyen ré-
gen és jól művelünk valamit, mindig lehet 
azt egy kicsit jobban csinálni. Azért is örü-
lök, hogy Áron és a válogatott felkészítése 
mellett van időm a fiatalokkal is foglalkozni, 
mert azt a felfogást és azokat az értékeket, 
amelyeket jónak tartok, ilyenkor van lehető-
ség átadni a személyes kontaktus alkalmával. 
Persze a szakmai munka is nagyon fontos, 
de az edzések hangulata vagy, ahogy szólunk 
a gyerekekhez, az is meghatározó lehet. Az 
egy küldetés, hogy minél szélesebb körben 
tudjuk bemutatni és megszerettetni a sport-
ágat, és azon keresztül azokat az értékeket, 
amelyekkel többek lehetnek az életben. 

SZ.R.ZS.
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Koltayné Zolder Klára, 
a Corvin Művészklub 
vezetőjének köszöntő-
je után Kovács Péter 
polgármester öröm-
mel állapította meg, 
hogy a két alkotó olyan 
műveket készít, ame-
lyek bármelyikünk 
lakásának díszei lehet-
nének.

Scheffer Anna ke-
ramikusművész, az 
Országos Képző- és 
Iparművész Társaság 
elnöke a szakember 
nézőpontjából ele-
mezte az alkotásokat, 
miközben elmondta, 
hogy H. Molnár Mag-
da életében saját ambí-
ciói kezdetben kissé háttérbe szorultak 
színházi rendező férje és a család érde-
keivel szemben. 1983-ban nyílt lehető-
sége ismét festeni, ami azóta életformá-

jává vált. A szabadban 
szeret alkotni, hogy 
magába szívja a hely-
szín levegőjét, és ezt 
az élményt adja visz-
sza vásznain. Plein-air 
festőnek tartja magát, 
sohasem befolyásolják 
divatáramlatok és hű-
séges a látványhoz is.

Apostol Ágnes ötvös-
nek tanult ugyan, de 
végül édesapja példá-
ját követve a kerámia-
művészetet választot-
ta. ő is szívesen adja 
vissza a természetes 
formákat, ezért is me-
rít gyakran a virágok, 
a madarak és a halak 
világából, művei kö-

zött viszont dísz- és használati tárgyakat 
is találunk. Alkotói tevékenysége mellett 
tanít is, hogy tudását a következő nem-
zedék is hasznosíthassa.

Terényi Istvánhoz közel áll a hit világa, ezért korábban is szíve-
sen választott képeihez bibliai témákat. A jubileum tiszteletére 
ezekből állított össze egy válogatást, emellett bemutatott csalá-
di vonatkozású portrékat és néhány nonfiguratív munkát is. A 
kiállítás fődarabja azonban mindenképpen az a nagyméretű 
Luther-portré volt, amely az evangélikus hittételek kidolgozó-
jának állít emléket.

A megnyitón Kendeh K. Péter lelkész, a Luther Kiadó igaz-
gatója elmondta: a Lutheránus Világszövetség és a Vatikán a 

A REFORMÁCIÓ 500. éVFORduLÓJA ALKALMÁBÓL SZÁM-
TALAN PROGRAMMAL KéSZÜLNEK A KERTVÁROSBAN. 
EZEK KÖZÜL AZ ELSő TERéNYI ISTVÁN CINKOTAI FES-
TőMűVéSZ HOMMAGE À LuTHER CíMű TÁRLATA VOLT, 
AMELY MÁRCIuS 5-éN NYíLT MEG AZ ERZSéBETLIGETI 
SZíNHÁZ KAMARA GALéRIÁJÁBAN. 

jubileummal kapcsolatban közös ajánlást készített, amelyben 
a két felekezet egymással egyetértésben azt javasolta, hogy a 
megemlékezők kerüljék az ünnep kifejezést, ugyanakkor a val-
lástörténet rendkívül fontos eseményét és annak személyisé-
geit mindenképpen elevenítsék fel. 

A kiállított műveket dr. Kelényi István művészettörténész, 
író, nyugalmazott egyetemi tanár mutatta be. Először Luther 
életútjáról mesélt több érdekes és kevéssé ismert részletet, 
majd egyenként elemezte a festményeket.

A megnyitó után Terényi István a Luther Mártonról készített 
portrét felajánlotta a Kendeh K. Péter által vezetett evangélikus 
könyvkiadó számára, amit az igazgató örömmel elfogadott.

MéSZÁROS TIBOR

Kerámiamadarak és festett egek
A CORVIN MűVéSZKLuB KéT ALKOTÓJA, H. MOLNÁR MAGdA FESTő-
MűVéSZ éS APOSTOL ÁGNES KERAMIKuS MÁR NEM ELőSZÖR ÁLLí-
TOTTA KI EGYÜTT A MűVEIT. A MOSTANI TÁRLAT MEGNYITÓJÁT MÁR-
CIuS ELEJéN TARTOTTÁK  AZ ERZSéBETLIGETI SZíNHÁZ HARMÓNIA 
TERMéBEN. 

A társművészetek képviselői közül Bíró 
József színész, költő Képek, emberek 
című szatirikus elemekkel tűzdelt, hu-
moros novellájával a felismerhetetlen 
tárgyú mázolmányokat készítő álművé-
szeket kritizálta nagy derültséget keltve. 
Hervay Tamás hagyományőrző, költő a 
Madárka című ősmagyar népdalt adta 
elő sámánöltözékben. A Toborzó együt-
tes és a Dó-Ré-Mí gyermekkórus Vikol 
Kálmán vezetésével autentikus népda-
lokkal szórakoztatta a közönséget. Ta-
nítványai közül pedig a zeneművészeti 
szakközépiskolás Piacsek Péter citerán 
adott elő baranyai népi dallamokat, majd 
Ódor Gergő, a Kalota Néptáncegyüttes 
tagja, a Fóti Népművészeti Iskola tanu-
lója egy verbunkos táncot mutatott be. 

MéSZÁROS TIBOR

Hommage à Luther
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Készül a reformációs emlékmű

– A KIVITELEZéSHEZ SZÜKSéGES 
ANYAGI HÁTTERET ÖN TEREMTETTE 
MEG. HOGYAN SZÜLETETT MEG AZ 
EMLéKHELY GONdOLATA?
– A reformáció jubileumának közeledté-
vel úgy gondoltuk, hogy erre a kiemelke-
dő alkalomra állítsunk fel egy olyan em-
lékművet, amely nemcsak az évfordulót 
szolgálja, hanem később is szimbóluma 
lehet a XVI. kerületnek. Az ilyen nagy-

szabású tervekhez természetesen társak 
kellenek. Ezért létrehoztuk A Reformá-
ció 500. Évfordulójának Méltó Megün-
nepléséért Alapítványt. A kuratórium 
munkájában Kovács Péter polgármes-
teren kívül kerületi lelkészek, önkor-
mányzati képviselők és közéleti szemé-
lyiségek vesznek részt, az elnöke pedig 
dr. Kolyvek Antónia jogász. Elkezdtünk 
pénzt gyűjteni, és olyan sikerrel jártunk, 

A mátyásföldi református egyházközség 
szeretettel meghívja Önt

CsOBAjI zsOlt festő, pResBIteR 
A KálVInIstA KAlOtAszeg 

(Reformáció 500) 
című kiállításának megnyitójára.

ápRIlIs 3., Hétfő 18.00
Bevezetőt mond Kovács Péter polgármester

A kiállítást megnyitja: Bíró Ferenc nyugalmazott 
református lelkipásztor, a kerület díszpolgára. 

Közreműködik: 
Juhász Tünde 

orgonista, presbiter.
Megtekinthető: 

április 30-ig a Corvin 
Galériában. 

A kiállítás része a 
2017 BUDAPESTI 

TAVASZI FESZTIVÁL 
programjának.

AMINT ARRÓL TAVALY NOVEMBER 30-I LAPSZÁMuNKBAN MÁR BESZÁMOL-
TuNK, A REFORMÁCIÓ 500. éVFORduLÓJÁNAK TISZTELETéRE EMLéKMű Ké-
SZÜL SASHALOM éS RÁKOSSZENTMIHÁLY HATÁRÁN. AKKOR R. TÖRLEY MÁ-
RIA MűTERMéBEN GÁNCS PéTER, A déLI EVANGéLIKuS EGYHÁZKERÜLET 
PÜSPÖKE SZEMLéLTE MEG LuTHER MÁRTON SZOBRÁT. KÖZBEN ELKéSZÜLT 
A MÁSIK FőALAK, KÁLVIN JÁNOS, A REFORMÁTuS TEOLÓGIA KIdOLGOZÓJÁ-
NAK SZOBRA IS, AMIT A KÖZELMÚLTBAN TEKINTETT MEG SZABÓ ISTVÁN, A 
duNAMELLéKI REFORMÁTuS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKE. A RéSZLETEKRőL 
SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYűLéSI KéPVISELőVEL BESZéLGETTÜNK.

hogy a Kárpát-medence legnagyobb re-
formációs emlékművét hozhatjuk létre. 

– MIT JELKéPEZ MAJd AZ EMLéKMű?
– Szándékunk szerint a keresztény em-
berek összetartozását, közös gondolatait 
fogja erősíteni. Luther Márton és Kálvin 
János mellett ezért kapott helyet rajta 
Bocskai István erdélyi fejedelem, aki a 
vallásszabadság törvénybe foglalója és a 
reformáció lelkes támogatója volt. Egy 
10 méter átmérőjű, 62,8 méter kerüle-
tű, három részre osztott, kő köríven fog 
állni a három 2,20-2,40 méter magas 
bronz alak. A kör közepén pedig egy jel-
képes, a Földünkre emlékeztető gömb 
alakú szökőkút lesz, amelyből finoman 
csobog majd a világot megtisztító esz-
méket szimbolizáló tiszta víz. A szobrok 
alatti körívdarabok, valamint a szökőkút 
kávája egyaránt 50 cm-re lesz a talajszint 
felett azért, hogy le lehessen ülni rájuk 
pihenni vagy beszélgetni. A környezetet 
természetesen parkosítjuk, és az em-
lékmű közelében helyet kap egy kilátó 
is, amely ugyan nincs szoros összefüg-
gésben az évfordulóval, de most ennek 
megvalósítására is lehetőség nyílik.

– MIKOR LESZ AZ AVATÁS?
– Terveink szerint két nappal az évfor-
duló előtt, október 29-én délután lesz az 
ünnepélyes átadás, amelyen részt vesz-
nek majd a magyar közjogi méltóságok, 
valamint az evangélikus és a református 
egyház vezetői is.

MéSZÁROS TIBOR

Ács Anikó, Bíró Botond, Szilágyi-Sándor András, 
dr. Környeiné Rátz Katalin, dr. Kolyvek Antónia, 
Szatmáry Kristóf, R. Törley Mária, Szabó István,  
Kertész Péter és Kovács Péter
..........................................................

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

április 8., szombat 17.00 óra
MOLNÁR V. JÓZSEF néplélek kutató, a kerület díszpolgára 

A húsvét öröme (Az áldozatból támadó újulás) címmel tart előadást
Helyszín: Krisztina Hotel (Veres Péter u. 79.)

május 19-22. 
CENTENÁRIuMI EMLÉKTÚRA az Adriához az otrantói diadal emléké-
re. Átszeljük Szlavóniát, Boszniát, Horvátországot és Dalmáciát a Vrbas 
völgyén át Jajce (Mátyás király és Csontváry) – (1. szállás) – Neretva völ-

gyén át Mostar, majd végig a tengerparton Dubrovnik, Neum (2. szállás), 
majd Sibenik (3. szállás) és környéke, a Krk-nemzeti park. Hazatérés 
Zágráb felé. Félpanziós szállás és útiköltség: 55 ezer forint/fő (30 ezer 

forint előleg). Indulás: Pilóta u. 1. 6.00 óra

Köszönjük az eddigi támogatásokat, egyúttal kérjük mindazokat, akik 
elégedettek tevékenységünkkel, hogy továbbra is nekünk ajánlják fel 

adójuk 1%-át 2017-ben. ADÓSZÁMUNK: 18185803 - 1 - 42
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Karelné Máté Orsolya, a Kertvárosi Helytörténeti és Emléke-
zet Központ intézményvezető-helyettesének köszöntője után 
Villányi Péter igazgató minden jelenlévő hölgynek átnyújtott 
egy szál virágot. 

A műsor elején a cinkotai mellett a rendkívül díszes 
nagytarcsai, az egyszerűbb csömöri, és a legkevésbé díszes, 
de a hagyományait szintén szigorúan őrző rákoskeresztúri 
népviselettel ismerkedhettek meg a jelenlévők. Majd egy má-
tyásföldi divatüzlet kínálatának darabjait a kertvárosi hölgyek 
mutatták be. 

Ezután a vendégek megtekinthették Szabó Marika festőmű-
vész kiállítását, részt vehettek auramérésen, rendelkezésükre állt 
radiesztéziai (földsugárzás-mérés – a szerk.), biorezonanciás és 
asztrológiai tanácsadás, de gyönyörködhettek féldrágaköveket 
tartalmazó kézműves ékszerekben is. Mindezek mellett vásá-
rolhattak festett üvegtárgyakat, órákat, mécseseket, falidíszeket 
és horgolt ajándéktárgyakat. Volt kozmetikai termék és hang-
tál bemutató, helyszíni manikűr, olasz harisnyák és ékszerek, 
valamint tombola is értékes nyereményekkel.  A zenéről és a 
konferálásról Ásványi Imre gondoskodott.

MéSZÁROS TIBOR

Matula Ágnes 28 
évet töltött a Magyar 
Rádióban, majd hu-
szonkettőt a Duna Te-
levízióban. Ez alatt az 
50 év alatt mindig fő 
feladatának tekintette 
a magyar nyelv ápo-
lását, a nyelvvel kap-
csolatos ismeretek 
terjesztését, és annak 
tudatosítását, hogy 
anyanyelvünk milyen 
páratlan értéket kép-
visel. Ennek bizonyí-
tására Nemeskürty 

István Kossuth- és Széchenyi-díjas író, irodalom- és filmtörté-
nész Nyelvünkben élünk című nyelvtörténeti tanulmányából 
idézett egy részletet. A mű a honfoglalás korától tekinti át nyel-
vünk történetét, kiemelve: több száz évre visszamenőleg írá-
sos bizonyítékok vannak arra, hogy olyan külföldi írástudók, 
akik megtanultak magyarul, mindig nagy elismeréssel szóltak 
anyanyelvünk logikus szerkezetéről, gazdag szókincséről, kép-
szerűségéről, amely így a gondolatok kifejezésének igen kifi-
nomult eszközévé vált.

Kerekes Barnabás arról beszélt, hogy sajnálatos módon ezt 
a kitűnő eszközt napjainkban milyen rosszul alkalmazzuk. 
Olyan, mintha gondolkodásunk lemaradt volna nyelvünk fejlett-
sége mögött. Sokszor nem értjük vagy félreértjük egymást, mert 
nem tudunk hangsúlyozni és nem tudjuk pontosan kifejezni 
magunkat. „Hivatásos beszélőktől”, rádió- és tévébemondóktól 
38 kirívó példát idézett, amelyek értelme a rossz hangsúlyozás-
tól eltorzult, némelyik pedig ellenkezőjére változott. Hangsú-
lyozta, hogy a nyelv ápolását, az ismeretterjesztést folyamatosan 
folytatni kell, mert a helyzet egyre csak romlik, ezért a követke-
ző évtizedekben nagy feladat hárul majd az oktatásra.

MéSZÁROS TIBOR

Minden, ami nő
A KERTVÁROSI HELYTÖRTéNE-
TI éS EMLéKEZET KÖZPONT, A 
CINKOTAIAK, SEGíTSÜNK EGYMÁ-
SON! ELNEVEZéSű FACEBOOK-
CSOPORT éS A CINKOTAI HAGYO-
MÁNYőRZő dALKÖR NőNAPI 
déLuTÁNT RENdEZETT AZ EGY-
KORI CINKOTAI MOZI HELYéN 
MűKÖdő KÖZÖSSéGI HÁZBAN, 
AHOL MÁRCIuS 11-éN CSALOGATÓ 
PROGRAMOKKAL VÁRTÁK A SZEB-
BIK NEM KéPVISELőIT.   

Nyelvünkben élünk
ARANY JÁNOS SZÜLETéSéNEK 200. éVFORduLÓJA ALKALMÁBÓL 
PETROVICS SÁNdOR A SZENTMIHÁLYI ESTéK MÁRCIuS 4-I ÖSZ-
SZEJÖVETELéNEK TéMÁJÁuL A KÖLTő MűVéSZETéNEK LEGFőBB 
ESZKÖZéT, A MAGYAR NYELVET VÁLASZTOTTA. VENdéGKéNT A 
NYELV őRZéSéNEK éS ÁPOLÁSÁNAK KéT FÁRAdHATATLAN MuN-
KÁSÁT, A MAGYAR RÁdIÓ éS A duNA TELEVíZIÓ KAZINCZY-díJAS 
SZERKESZTőJéT, MATuLA ÁGNEST, VALAMINT A BAÁR-MAdAS 
REFORMÁTuS GIMNÁZIuM LőRINCZE- éS KAZINCZY-díJAS MA-
GYARTANÁRÁT, KEREKES BARNABÁST HíVTA MEG.

A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület 
12. alkalommal szervez

PÜnKöSdI zARÁndOKuTAT
cSíKSOMLyóRA.

Az utazás június 1-jétől 6-ig tart,
amelynek keretében megtekintjük Torockót, a Tordai sóbányát, 
Nyergestetőt és a kerületi adományokból is épült Széphavas 

kápolnát, ünnepi szentmisén veszünk részt a csíkszeredai Szent 
Ágoston templomban, az alsócsernátoni néprajzi múzeumban 

emlékezünk meg a trianoni diktátum 97. évfordulójáról, de 
kortyolunk a betiltott Igazi Csíki nedűből is a sörgyárban.

A résztvevők Csíkszentmihályon, székely 
családoknál kapnak szállást.

Jelentkezni Solymoskövi Péternél a 0620/955-
6840-es, illetve  Morvay Árpádnál a 0630/606-1608-
as telefonszámon lehet.  Az utazási költség 62 ezer 

forint, amely magában foglalja a szállás és az 
étkezés díját is.

Matula Ágnes és Kerekes Barnabás
..........................................................

cinkotáért Közhasznú Egyesület

május 6. – KIRándulás KIsVOnAttAl
Nagycenk: Széchenyi kastély és park, Fertőrákos: kőfejtő, 

városfalak, templom, pellengér, püspöki kastély, Fertő-
Hanság Nemzeti park idegenvezetéssel. Sétahajózás a 

Fertő tavon. Indulás: 6.00 órakor a Szerb Antal Gimnázi-
um parkolójából. Részvételi díj, amely magában foglalja az 

utazás és a belépők árát: 5700 forint.
Jelentkezés: Dernovics Mihálynál a 0620/9763-874-es 

telefonszámon.
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– A dEKORÁCIÓ, A KARIKATÚRA éS A SZíNéSZET KEZdETEKTőL 
PÁRHuZAMOSAN VOLTAK JELEN AZ éLETEdBEN?
– Az első szerelem a karikatúra volt. Szepes Béla zseniális sport-kari-
katurista rajzait látva már kisiskolás koromban karikaturista szerettem 
volna lenni. A felnőtt életem mégsem ezzel kezdődött, hanem a dekora-
tőri szakmával. Az Ikarus dekorációs csapatát vezettem évtizedekig, de 
gyakran felkértek más nagyvállalatok is ünnepi dekorációk készítésére. 
Így az én csapatom díszítette fel az augusztus 20-i víziparádéban részt 
vevő hajókat, a Csepel Műveket a nagy állami ünnepeken és az első 
Forma 1-es futam előtt a teljes Hungaroringet. Ebből éltem, ez volt a fő 
foglalkozásom.

– HOGYAN LETTéL MéGIS KARIKATu-
RISTA?
– Az Ikarus Újság gondozásában megje-
lent egy kifestőkönyv Vandál Frici meg-
javul címmel, amelyhez engem kértek 
fel a rajzok elkészítésére. Aztán lassan 
állandó munkatársa lettem a lapnak, így 
a dekoráció mellett ez is beindult.

– HOGY VOLT EMELLETT Időd A SZí-
NéSZETRE? 
– Ez a legendás énektanár, Hollay Fri-
gyes nevéhez kötődik, aki a közelmúlt-
ban kapott emléktáblát a Rácz Aladár 
Zeneiskola falán. Frici bácsi feleségé-
vel és egyik tanárkollégájával nagyon értékes iskolán kívüli kulturális 
missziót teljesített. Ennek keretében színpadra állították a János vitézt, 
amelyben felváltva játszottam a tudóst és a francia királyt. Ezt a művet 
sokfelé előadtuk. Majd már felnőttként Galambos Szilveszter humo-
rista Szilánkok című könyvét én illusztráltam, de színészként is part-
nere voltam: országjáró estjén előadóként szerepeltem Papp Lászlóval 
együtt. Közben megalakult az Ikarus Színház, amellyel szintén jártuk 
az országot, és olyan rendezőkkel dolgoztunk, mint Radványi Sándor 
vagy a Kossuth-díjas Kapás Dezső. Vele a Scapin furfangjai című komé-
diát adtuk elő, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az országot járó 
tájoló, vagyis utazó színházak fesztiválján nekem ítélték a legjobb fér-
fiszínész kitüntető címet. Ennek alapján meghívtak egy-egy előadásra 
Szolnokra és Békéscsabára is.

– MIéRT HAGYTAd MéGIS OTT A TEÁTRuMOT?
– Választanom kellett: család vagy színház. A család mellett döntöttem, 
de közrejátszott az is, hogy önkritikusan megállapítottam: belőlem a 
nagyok mellett csak közepes színész válhat, ehhez pedig nem volt ked-
vem. Így ismét a rajz került előtérbe. A Füles és a Ludas Matyi pályázatát 
is megnyertem, így megismertek a szakmában. A rajzaim rendszeresen 
megjelentek az Ikarus, a Nógrád, a Közélet, a Füles, a Tollasbál, a Kert-
város, a XVI. Kerületi Újság, a Tótágas, a Nimród és a Horgász külön-
böző számaiban. A fő foglalkozásom azonban továbbra is a dekorációs 
munka maradt, ám mellette sokszor kaptam felkérést könyvek, köztük 

sport témájú kiadványok illusztrálására. Ezeknek anyagát kiállításokon 
is bemutattuk, ugyanis addigra már megszűntek a karikatúrákat közlő 
lapok, a Ludas Matyi, a Szabad Száj vagy a Hüvelyk Matyi.

– A KARIKATÚRÁN BELÜL VAN KEdVENC MűFAJOd?
– Talán a sportkarikatúra. Minden évben két alkalommal megjelenik 
egy-egy rajzom az olasz nyelvű Sporthumor című európai karikatúra-
kiadványban. Emellett azonban mindent szeretek rajzolni. Ennek bi-
zonyítéka az az általam illusztrált 22 kötet, amelyek a legkülönbözőbb 
témájú illusztrációkat igényelték.

– A RéGEBBI díJAId KÖZÜL MELYEK-
RE EMLéKSZEL SZíVESEN?
– Az első sikert még dekoratőrként ér-
tem el Nizzában, a Nemzetközi Plakát-
biennálén. Egy magyar virágszállító cég 
felkérésére készítettem plakátokat, és 
közülük egyszerre kettő is ezüst-díjat 
nyert. Ezekkel azonban úgy jártam, mint 
Rófusz Ferenc a Légy című rajzfilmjéért 
kapott Oscar-díjjal: a Fővárosi Kertészet 
illetékesei kiutaztak helyettem, és ők 
vették át a jutalmamat. Magyarul ellop-
ták. A mai napig nem tudom, pénz járt-e 
vele, azóta is várom, hátha elhozzák egy-
szer. Külföldön azonban nemcsak pá-
lyázatokon vettem részt, hanem önálló 

kiállításaim is voltak Svédországban és Németországban, de a képeim 
megjárták Moszkvát, Svájcot, Bulgáriát és Romániát is. Itthon például 
Baján egy értékes különdíjat kaptam, Százhalombattán pedig a fődíjat, 
ami 100 ezer forinttal járt, és ezt már én vettem át, nem az „illetékes 
elvtársak”. Az ország több nagyvárosában indultam pályázaton, és több-
ször benne voltam az első háromban. A XVI. kerületi tárlataimon pedig 
olyan kiállítótársaim voltak, mint Dorogi Ferenc, Lantos Antal, Mekkey 
Péter, Török Tivadar és Varga Ferenc, valamint az időközben elhunyt 
Koncz Vilmos. 

– MIéRT RAJZOL KARIKATÚRÁKAT VALAKI MéG 78 éVESEN IS?
– A színészet és a dekoráció már csak szép emlék. A karikatúra azon-
ban napi valóság, hiszen ez a legjobb és legolcsóbb hobbi. Mindössze 
egy jól kihegyezett ceruza kell hozzá. Azon kívül, hogy szeretek rajzol-
ni, hiszem, hogy a humornak terápiás hatása van. Én azokat szeretem, 
akiknek legalább egy cseppnyi humorérzékük van. Éppen ezért néhány 
barátommal most azon törjük a fejünket, hogyan lehetne a négy kiadást 
megért Tizen-Ha-Ha-Hat című kerületi vicclapunkat az interneten 
megjelenítve folytatni.

Teszák Sándor tele ötlettel, fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel ter-
vezi a jövőt. Ennek híre eljutott Vass István Zoltánhoz, a Karc FM szer-
kesztőjéhez is, aki egyórás beszélgetést készített a grafikusművésszel, 
amely áprilisban kerül adásba.

MéSZÁROS TIBOR

Humorcseppek
TESZÁK SÁNdOR A KÖZELMÚLTBAN AZ AuTÓS NAGYKOALíCIÓ 
ÁLTAL MEGHIRdETETT AuTÓ SZEKTOR KARIKATÚRA PÁLYÁZA-
TON 59 ORSZÁG RéSZTVEVőI KÖZÜL EGYETLEN MAGYARKéNT 
díJAT NYERT. MINT KIdERÜLT, EZ EGYÁLTALÁN NEM RITKA MOS-
TANÁBAN, éS AMíG ERRőL BESZéLGETTÜNK, ARRA IS FéNY dE-
RÜLT, HOGY A LEGINKÁBB dEKORATőRKéNT ISMERT 78 éVES 
GRAFIKuS éLETéNEK VAN MéG KéT NAGYON FONTOS FEJEZETE, 
AMELYEKRőL ALIG TuduNK VALAMIT: A KARIKATÚRA éS A SZíNé-
SZET. EZEKRőL BESZéLGETTÜNK – RéGI ISMERőSÖKKéNT TEGE-
ZődVE – NEM KIS ERőFESZíTéSEK ÁRÁN, EZÚTTAL KOMOLYAN.
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BudAPEST, HuNYAdVÁR uTCA 43/B. 

TELEFON: 401-3060.

Április 1. szombat 9:00-12:30 
BABA- éS GYERMEKRuHABÖRZE
Töltse fel gyermekei szekrényét, polca-
it: vásároljon jó állapotú, használt köny-
vet, ruhákat, játékokat kedvező áron.

Április 02. vasárnap 11:00
GRYLLuS VILMOS KONCERT
3 éves kor felett ajánljuk.
Jegyár:  1300 Ft,  1700 Ft

Április 4. kedd 18:00 
ART 16 TAVASZI TÁRLAT
Megnyitja: A. Bak Péter Petőfi-díjas 
művészeti író
Megtekinthető: április 30-ig a Napfény 
Galériában

Április 5. szerda 18:00 
KLEINHEINCZ LENA: „A SORS SZIM-
FÓNIA” - KIÁLLíTÁSMEGNYITÓ
Megnyitja Koltayné Zolder Klára, a 
Corvin Művészklub vezetője, közremű-
ködik: Horváth László hegedűművész.
Megtekinthető: április 27-ig a Harmó-
nia szalonban.

Április 6. csütörtök 18:00 
REFORMÁCIÓ 500 JuBILEuMI KIÁL-
LíTÁS
A Corvin Művészklub és az 
Erzsébetligeti Színház közös pályázatá-
ra beérkezett alkotásokból összeállított 
kiállítás.
Megtekinthető: április 30-ig a Kamara 
Teremben.

Április 7. péntek 20:00 
GEMINI BuLI
Havonta egy alkalommal, pénteken 
20:00 órától hamisítatlan retro házi-
buli-hangulat várja Önöket, ahol a 
Gemini együttes örökzöld slágerei biz-
tosítják a talpalávalót.
Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)
Előzetes asztalfoglalás szükséges a 
0630/6575-896-os telefonszámon.

Április 8. szombat 18:00 
A CSEMEGEPuLTOS NAPLÓJA

„A lókolbászok akarták így. A lejárt 
májasok. A kolozsvárik. ők mentettek 
meg, hogy újra embernek érezhessem 
magam.” A fiatal pesti író egy szép na-
pon két dolgot határoz el: egyedülálló 
és csemegepultos lesz, hogy színt vi-
gyen az életébe. Beleveti magát Buda-
pest és a Vásárcsarnok sűrűjébe. Egy 
darabig minden jól alakul.
Gerlóczy Márton regényét Ötvös And-
rás eleveníti meg, a kolbászok, a mája-
sok, a kolozsvárik segítségével.
Színpadra alkalmazta: Lőkös Ildikó és 
Göttinger Pál.
Jegyár: 2500 Ft

Április 9. vasárnap 10:00 
BORIBON KIRÁNduL
ANefelejcs Bábszínház Marék Vero-
nika Boribon és Annipanni, valamint 
Boribon kirándul című könyvei alapján 
készült vidám, zenés bábelőadása. 

3-6 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 1100 Ft (gyerek)  1300 Ft (felnőtt)  
4200 Ft (családi)

Április 12. szerda 14:00 
SHAKESPEARE MESéK: MAKRANCOS 
kata
Látványos szépirodalmi lézershow, ami 
tanít, mesél és sokszor megnevettet!
A Shakespeare mesék sorozat célja 
korán megismertetni a gyerekeket a 
szépirodalommal, közelebb hozni őket 
a színdarabokhoz és természetesen 
a történetmesélés nagymesteréhez, 
Shakespearehez is. Miért Shakespeare 
mesék? Mert vígjátékai nagyon hason-
lítanak ismert meséinkre. 
8-12 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 1400 Ft

JÖn-JÖn-JÖn
A Budapesti Tavaszi Fesztivál esemé-
nyei az Erzsébetligeti Színházban

Április 23. vasárnap 19:00 
TAVASZI KONCERT AZ ANIMA 
MuSICAE KAMARAZENEKARRAL
Az Anima Musicae Kamarazenekar 
2010 februárjában alakult a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem hallga-
tóiból, illetve korábban végzett növen-
dékeiből. Létrehozása óta olyan nívós 
koncerttermekben lépett fel, mint a 
budapesti Zeneakadémia, a Magyar 
Rádió Márványterme, a pécsi Kodály 
Központ, a bécsi Musikverein vagy a 
szardíniai Teatro Verdi. Az együttes 
2011 óta rendszeres közreműködője a 
Budapesti Tavaszi Fesztiválnak és az 
Ars Sacra Művészeti Fesztiválnak.
Jegyárak: 900 Ft, 1800 Ft

A XVI. Kerületi Önkormányzat és a 
Corvin Művelődési Ház hagyomá-
nyosan azokat a házaspárokat kö-
szönti, akik ebben az évben ünneplik 
25., 30., 35., 40., 45., 50. vagy  50. év 
feletti házassági évfordulójukat. A 
házaspárok, családjukkal, meghívott 
vendégeikkel, barátaikkal ünnepel-
hetik a jeles alkalmat. A házassági 
hűségeskü ünnepélyes megújítását 
emléklappal igazoljuk.

jelentkezés határideje: 
április 3. hétfő

Asztaljegy ára: ünneplő pár: 3500 Ft, 
meghívott vendégeik: 4500 Ft.

Részletes információ: 
Szabó Patrícia, 401-30-60

szabo.patricia@kulturliget.hu
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– 2017 az évfordulók éve. Idén 
ünnepeljük Szabó Magda Kos-
suth-díjas írónőnk – akit szemé-
lyesen is ismertem – születésének 
100. évfordulóját. 40 éve játszották 
először az ő ifjúsági regényéből készült 
Abigél című, rendkívül népszerű filmet, 
amelyben Zsuzsanna nővér szerepe ne-
kem is komoly sikert és népszerűséget ho-
zott. A történet helyszíne egy református 
internátus, a Matula intézet, amely a refor-
máció 500. évfordulóját juttatja eszünkbe. 
Mindezeken felül én is kerek évfordulót 
ünneplek decemberben. A felsoroltak akár 
egyenként is elég okot adnának arra, hogy 
emlékezzünk, ezért szinte kötelességem-
nek éreztem, hogy Szabó Magda műveinek 
felidézésével, művészetének újbóli bemu-
tatásával felfrissítsük a róla őrzött emléke-
inket.

– EGYEdÜL ÁLLíTOTTA ÖSSZE A Mű-
SORT?
– A Szabó Magda Szellemi Örökségéért 
Alapítvány előzményt teremtett az Abigél 
titkaihoz. Az Alapítvány elnöke ugyanis 
minden évben rendezett egy emlékmű-
sort, amelyen rendszeresen részt vettem. 

Az idézendő részleteket 
azonban én válogattam, 
ezért úgy érzem, ezek 
Abigél ürügyén a cím-
mel ellentétben inkább 
Szabó Magda és az én 

titkaim.

– MEKKORA ERőFESZí-
TéST KíVÁN EGY ILYEN Mű-

SOR ÖSSZEÁLLíTÁSA?
– Mivel egész pályafutásom alatt figyelem-
mel kísértem Szabó Magda életét és alko-
tásait, azt is mondhatnám, hogy 40 évig 
készültem erre az előadásra, amelyhez 
hozzájött még három hónap nagyon inten-
zív munka, vagyis a konkrétumok kidolgo-
zása.

– KINEK SZÓLNAK SZABÓ MAGdA ÜZE-
NETEI?
– Mivel gondolatai nagyon fontosak és örök 
érvényűek, bármelyik korcsoport meríthet 
belőlük. Az est második része egy kicsit 
nehezebb, súlyosabb mondanivalót közve-
tít, ennek ellenére az érettebb, komolyabb 
tizenévesek már ott ülhetnek a nézőtéren.

– VAN MűFAJA AZ ABIGéL TITKAINAK?
– Mivel háromtól 90 éves koráig mesélem 
el Szabó Magda történetét, azt hiszem, 

nevezhetjük egy nagyon komoly, mély 
gondolatokat hordozó, felnőtteknek szóló 
meseestnek. Külföldön a felolvasás elter-
jedt formája egy-egy híres szerző felidézé-
sének. Az én műsoromat azonban beját-
szások, képek, interjúk vetítése, és egy kis 
zene is színesíti, illetve elhangzik néhány 
nem közismert részlet is az írónő életéből. 
Nincs tudomásom arról, hogy ilyet bárhol 
csinált volna már valaki, így nehéz az is-
mert műfaji skatulyákba besorolni.

– ÖN SZERINT AdHAT TELJES KéPET AZ 
ELőAdÁS ERRőL A NAGYON GAZdAG 
éLETMűRőL?
– Természetesen minden nehézség nélkül 
össze lehetne állítani akár még két ilyen es-
tet is teljesen új anyaggal. Ezt nem is zár-
nám ki, még akár meg is valósulhat.

– MÁS SZíNHÁZAKBAN MÁR ELMONd-
TA ABIGéL TITKAIT. MILYEN VOLT A FO-
GAdTATÁSA?
– Szeretik a nézők, jók a visszajelzések, ezért 
aki meghallgatja őket, minden bizonnyal jól 
fog szórakozni. Szívesen idézek egy szöveges 
üzenetet, amit nemrég az egyik előadás után 
kaptam: „Ma este az Ön jóvoltából két órán 
keresztül velünk volt Szabó Magda”. Ennél 
nagyobb dicséretet el sem tudok képzelni. 

MéSZÁROS TIBOR

Az Egyesület azokat a hölgyeket szeretné szórakoztatni, 
akik az otthoni teendőket nagy szorgalommal, kitartással 
és fáradhatatlan energiával végzik. Ezért szépségápolással 
és egészséggel foglalkozó szakemberek várják az érdeklő-
dőket az ingyenes, de regisztrációhoz kötött eseményre.  
Regisztrálni a info@kulturliget.hu e-mail címen lehet.

PROGRAM:  
• Welcome drink • Stylist és life coach tanácsadás 
• Divatbemutató: kertvárosi anyukák kertvárosi 

tervezők ruhájában • Tombola
sztárvendég és műsorvezető: Tunyogi Bernadett 

Különleges 
Szépség- és Stílus Esttel 

készül a Fiatal családosok Klubja 
a láthatatlan munka világnapján 

az Erzsébetligeti Színházban 
április 4-én, kedden 16:00 órától.

Abigél titkai

PIROS ILdIKó önÁLLó ESTJéT LÁTHATJA Az ERzSéBETLIGETI SzínHÁz 
KözönSéGE ÁPRILIS 2-Án 18.00 óRAKOR, AMELy TISzTELGéS A 100 éVE 
SzÜLETETT SzABó MAGdA íRónő EMLéKE ELőTT. A KOSSuTH- éS JÁ-
SzAI MARI-díJAS SzínMűVéSznőT Az ABIGéL TITKAI cíMű ELőAdÁS 
SzÜLETéSénEK KöRÜLMényEIRőL KéRdEzTÜK.

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

április 12. (szerda) 18.00 óra
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház

(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület)
Téma: felkészülés az idei Legszebb konyhakertek prog-
ramra, értékelési és bírálati szempontok megbeszélése.

  Hasznos rovarok a kertjeinkben.  
Növénytársítási, bio növényvédelmi praktikák,  

tápanyaghiányok felismerése és kezelése.
Kertbarátok legszebb kertjei program meghirdetése.

Előadók: Bányi Gyula, Bányi Gyuláné
Belépés: 

az Egyesület tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, 
amit adományként a Közösségi ház nagytermének 

igénybevételére fordítunk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Tíz év summája 5.
A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozatban idén készül el a 45. kötet. A Benedek Ágnes indította sorozat szer-
kesztését, lektorálását a 9. kötetnél, 2007-ben vette át Lantos Antal. Az addigi olvasmányos, magazinos stílus mel-
lett a kicsit szárazabb végeredményű, de szisztematikus, előre megtervezett kutatás eredményeinek publikálása lett 
a fő irány. értem ezalatt, hogy a sorozat szerkesztése az átfogó, lehetőleg teljességre, hitelességre törekvő törté-
netírást vette kutatásainak középpontjába. Nyilván ez csak egy cél, hiszen a múltat a maga teljességében felidézni 
lehetetlen, még a levéltárak adataiban is lehetnek tévedések, de a történetírásban törekedni kell a pártatlan, objek-
tív, több megközelítést is bemutató „teljességre”.  A jövő kutatóinak feladata a leírtakat megerősíteni, vagy cáfolni.

Mint már írtuk, új írógárda állt össze, akik 
bekapcsolódtak a levéltári kutatásokba és sa-
ját érdeklődési körük szerint feltérképezték 
az elődtelepülések történeti-, egyházi-, sport-, 
művészeti- és kulturális életét. 

A könyvek technikai kivitelezése is változott. 
Itt szeretnénk megemlékezni Pázmándy Bán 
Zoltánról, aki a 2007-es 
elindulásunkkor igen so-
kat segített, és az akkor 
megjelenő két könyvünk 
tördelőszerkesztését is ő 
végezte el. Sajnos a má-
sodik befejezése után 
rövid, de súlyos betegség 
után, pár hónap múlva 
meghalt. A sors durva 
fintora az is, hogy leá-
nya, Pázmándy Katalin, 
a Cinkota harmadik kö-
tetének tördelőszerkesz-
tése után, szintén súlyos 
és gyors betegség után itt hagyott bennünket. 
Örökké emlékezni fogunk reájuk.

A könyvek tipográfiáját 2008-tól Börcsök-
né Lábas Hilda mint nyomdai kiadványszer-
kesztő alakította, ő végezte könyveink törde-
lőszerkesztői munkáját, két kivétellel, mert 
2011-12-ben a reá váró munkák úgy felszapo-
rodtak, hogy a Cinkota második és harmadik 
kötetének tördelőszerkesztését Pázmándy 
Katalin végezte el. Börcsökné tevékenységé-
nek eredményeként jelentősen megváltozott 
a könyvek megjelenési arculata is. A digitá-
lisan nyomtatott, könyvbemutatókat kísérő 
kiállítások tablóit Széman Richárddal közös 
munkában tervezték meg.

Hilda emellett fokozatosan átvette az admi-
nisztrációs munkát, az általunk kiadott köny-
vek nyilvántartását és leltározásának nagy 
részét is. ő gondoskodott Teszák Sándor 
barátunk közreműködésével az iskoláknak 
és óvodáknak díjmentesen juttatott könyvek 
átadásáról is. A könyvvásárok megszervezése 
és lebonyolításának oroszlánrésze az ő mun-
kája volt. ő végzi el a kerületünkben megje-
lenő hetilapok rendszeres évi rendezését és 
elhelyezését is. 

A másik személy, akinek tevékenységéről 
külön szeretnénk szólni, Teszák Sándor ka-
rikaturista barátunk. Tevékenysége szinte 
munkánk minden területére kiterjedt. Há-
rom könyvünknek volt a társszerzője. Köny-
veink jelentős részében szerepelnek rajzai, 

karikatúrái. Az első, ragasztásos tablók készí-
tésében is aktívan részt vett. Azok szállítását 
szinte minden alkalommal ő végezte és részt 
vett a tablók kihelyezésében is. ő készítette el 
az invitáló plakátjainkat. Rengeteget segített 
a könyveink kiszállításában az egyes könyv-
vásárokra és onnan vissza, a raktárunkba. 

Saját maga is több kiállítást rendezett helyi 
sporttörténeti anyagából. Igen sokat segített 
gyűjteményünk szaporításában, különböző 
műtárgyakkal, könyvekkel és művészeti alko-
tásokkal. 

2010-ben nyomdát változtattunk és azóta 
könyveinket a sashalmi Lombos nyomda vi-
szonylag alacsony áron, kiváló minőségben 
készíti el.

Visszatérve a könyvsorozatunkra, melynek 
kötetei mára már csak a nevükben „füzetek”, 
az általános történeti rész kutatását, megírá-
sát Lantos Antal vállalta el, így születtek meg 
a Cinkota három, Sashalom és Mátyásföld 
története egy-egy kötetben és idén készül 
szintén az ő kutatásai alapján a Rákosszent-
mihály első kötete. Az általános történet-
hez tartozik az elődtelepülések és a kerület 
statisztikája két kötetben, és az összegyűlt 
térképek történeti összefoglalását is Lantos 
Antal készítette el reprezentatív kötetben. 
ugyanígy (immáron két kiadást megért) rep-
rezentatív albumba rendezte Tóth Miklós fő-
építésszel és Széman Richárddal kerületünk 
építészeti örökségét. Két könyvet szerkesztett 
két egykor élt szentmihályi és sashalmi író 
írásaiból. Teszák Sándorral közösen, a gye-
rekeknek is érthető, karikatúrákkal kísért, 
könnyedebb stílusban, három kötetbe ren-
dezte az elődtelepülések ezer éves történetét. 
Széman Richárddal közösen jelentette meg a 
védett épületeket bemutató kötetét és a helyi, 

jelentős életutat megélt hölgyek életrajzait 
tartalmazót. Szintén Széman Richárddal kö-
zösen gyűjtötték össze a helytörténeti fasor 
jeles személyeinek életrajzát.

A sport történetét Varga Ferenc dolgozta fel 
két kötetben, és ő írta meg közösen Széman 
Richárddal a helyi vendégfogadók, kaszinók 

történetét.
Az egyházak története hat 

kötetben jelent meg. A kato-
likus egyház történetét Do-
rogi Ferenc Miklós, Lantos 
Antal, Rajna László és Végh 
Aladár írták meg. A protes-
táns egyházakét Andriska 
Pál, Bíró Ferenc és Pánczél 
Tivadar jegyezte le. (A nem-
rég elhunyt Pánczél Tivadar 
három kötetben írt szeretett 
református egyházközsé-
géről.) A helyi izraelita egy-
háztörténet adatait dr. Gold-

berger Tamás gyűjtötte össze. Lantos Antal 
lektorálta és Széman Richárd fényképezte a 
Budapesti Városvédő Egyesület XVI. kerület-
ről szóló templomtörténeti könyvecskéjét.

Koltayné Zolder Klára két kötetben mutatta 
be a kerületünkben élő művészeket.

Széman Richárd kultúráról szóló írásai hét 
kötetben jelentek meg, ebből kettő helyi ál-
talános kultúrtörténet, kettő fotótörténet, egy 
visszaemlékezés gyűjtemény, egy életrajz 
gyűjtemény, egy pedig régi-új fotóalbum. 

Idén a fent említett Rákosszentmihály törté-
netén kívül már nyomdai előkészületben van 
Lantos-Széman: Építészet és humor 1900 
körül című reprint kiadványa és az év végére 
elkészül Széman Richárd Alkotó eleink című 
kötete, a kultúrtörténet összefoglalásának 2. 
része. 

A Kertvárosi Helytörténeti Gyűjteményben 
minden nap 9-16-ig (pénteken 9-13-ig) meg-
tekinthetők, kutathatók, illetve megvásárol-
hatók a sorozat kötetei.

Nagy súlyt fektetünk a XVI. Kerületi Új-
ság Helytörténet rovatára is, ahol minden 
számban megjelennek egyoldalas írásaink, 
benne felhívásaink kerületi gyűjtőmunkára. 
Ezeknek a felhívásoknak az eredményeként 
gyűjteményünket sok kedves olvasónk örven-
deztette meg eredeti vagy digitális helytörté-
neti emlékkel. Ezúton köszönjük meg nekik 
a kapott adatokat, az újság szerkesztőségének 
pedig az állandó helyet.

Helytörténet

Pázmándy Bán zoltán
................................................

Varga Ferenc és Teszák Sándor
.................................................
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ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vegyes fák lemosó permetezése
Munkavégzés időtartama: 03. 30. – 04. 07. 

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a mun-
kavégzés kezdeti időpontját, de törekszenek a fent jelzett időintervallum be-
tartására. A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen hatásos, 
a vegetációs időszakban megjelenő vagy elszaporodó kórokozók és kártevők 
technológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak. Az alkalmazott 
szer közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készítmény. A 
leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a par-
koló autókra hullik. A permetezőszer a gépjárműben semmilyen kárt nem 
okoz, plusz költséget nem okozva eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 

Munkaterületek: 
Szent Korona utcai lakótelep, Egyenes utcai lakótelep, Lándzsa 
utcai lakótelep, Jókai lakótelep, Centenáriumi lakótelep, Hősök 
tere, Pálfy tér, Havashalom park, Mátyás király tér, Erzsébetliget.

további inforMációk: 
Jármay Katalin  •  Telefon: 40-11-599  •  E-mail: jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Vektafid - A 2% nk* 0 Nem veszélyes Nemveszélyes
Champ DP 2kg/ha nk* 0 Nem jelölés köteles Kifejezetten veszélyes

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

nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

IdőpOntVáltOzás!
Az áprilisi Nótaklub a húsvét előtti nagyhétre esne, amely 
nem egyeztethető össze a vidám nótázással. Ezért követke-

ző összejövetelünket ápRIlIs 19-én tARtjuK 
a szokott helyen, a Rákosi út 71. szám alatt 

a Civilek Házában 17.00 órai 
kezdettel. Kossuth Eszter, a Nótakör vezetője szeretettel 

várja a nótázni kívánó régi és új klubtagokat.

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

ápRIlIs HAVI pROgRAmOK:
női torna-pilates interv.: hétfőnként 19.00-20.00 óra
női torna-klasszikus pilates: péntekenként 19.00-20.00 óra
Angol és számítógép ismeretek: csütörtökönként 9.00-12.00 óra
meridián torna: csütörtökönként  12.00-12.30 óra
Kézműves foglalkozás: szombatonként 15.00-18.00 óra
Vásár és fogadóóra: 7., 28. péntek 8.00-14.00 óra, 13. csü-
törtök 8.00-12.00 óra

KáRpátAljAI utAzás 
augusztus 29. és szeptember 4. között

Útvonal: Lemberg - Oleszkó - Pocsájev - Rahó
Utazás vonattal Csapra a Nyugati pályaudvarról 7.23-kor 

induló Latorca IC vonattal, majd busszal. 
Találkozás 7.00 órakor  a vonatnál. 

Elhelyezés: 2-3 ágyas szállodai szobákban.
Költség: 30 fő esetén 248 Euro, 20 fő esetén 265 Euro, 

amely magában foglalja a busz, parkolás, szállás, félpanzió 
és a belépők árát. Külön költség: vasúti jegy /IC/, 

biztosítás, költőpénz.
Részletes program kérhető az mvolgyi@gmail.com e-mail 

címen, információ pedig Völgyi Margittól 
a 0620/389-2829-es telefonszámon.Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

Veres Péter út 157., e-mail: emlekezetkozpont@bp16.hu, 
Tel.: 630-1962

 „mAgyAR ízeK, mAgyAR teRméKeK”
ápRIlIs 12., szeRdA 15.30-18.30 óRA

A Cinkotai Tájházba azokat a vásárlókat várják, akik érdek-
lődnek az egészséges termelői és bio ételek, italok és 

egyedi kézműves termékek iránt.
HÚSVÉTI CSEMEGÉINK: 

mézek, lekvárok, chilis, csípős termékek, cukros és cukor-
mentes gyógynövényes szörpök, mézes puszedlik és más 
mézes sütemények, füstölt termékek, házi savanyúságok, 
sajtok, egyedi, kézzel készült horgolt ajándéktárgyak és 

kézműves ékszerek.
Terveink szerint következő 

rendezvényünket május 17-én tartjuk.



XVI.  Kerület i  Újság20

Bodor András az elődöntőben szoros 
csatában tudott végül győzedelmesked-
ni, majd a döntőben technikai tussal 
nyert ellenfele ellen. Rein Vilmos is ki-
válóan birkózott, az egész verseny alatt 
egyszer sem szereztek ellene pontot. 
A diadalmenet a döntőig tartott, ahol 
technikai tussal szerezte meg a győzel-
met. Végül Kis Krisztián ellen sem tud-
tak pontot szerezni riválisai, ő is tussal 
nyert. A Ferencvárost, az ESMTK-t és a 
Dorogot megelőzve aznap a Kertvárosi 
SE szerezte a legtöbb aranyérmet. 

A második napon a serdülő kategó-
ria 141 fiatal résztvevője között ott volt 
Rein Miklós (58 kg), Puskás István (63 
kg), Ónodi Tamás (76 kg) és Bata Már-
ton (nehézsúly). utóbbi harmadik he-
lyet szerzett, Puskás István nagyszerű 

birkózással legyőzte a korábbi magyar 
bajnokot, a döntőben viszont kikapott 
ellenfelétől, Rein Miklóst pedig szintén 
a fináléban múlták felül.

Forray Attila, a Kertvárosi SE vezető-
edzője elmondta: a bírók kiegyensúlyo-
zott ítéleteket hoztak és a hangulat is 
felemelő volt a csarnokban.  

– Természetesen a szülők is elkísér-
ték a fiatalokat a versenyre, így nekik is 
köszönhető a remek szereplés, hiszen 
hatalmas lelkesedéssel támogatnak ben-
nünket. A mostani eredmény is azt jel-
zi, hogy megfelelő munkát végzünk, jó 
úton haladunk, de ezek után sem dőlhe-
tünk hátra. Ez a három diákolimpiai baj-
noki cím csupán egy állomás volt a sok 
közül, hiszen a végcél a felnőtt ötkarikás 
játékok.

A rajt az Ikarusnak sikerült jobban, pe-
dig mindkét meccsét idegenben játszot-
ta. Először a Műegyetemi FC-t verték 3-1 
(1-1)-re Rőthy M., Nagy H.  és Gillich M. 
góljával. Ezután a mindenkire veszélyes 
Testvériség otthonából hozták el a 3 pon-
tot, 3-2 (1-0)-as győzelmükkel, gólszer-
zők Orza Andrei (2) és Gillich M. voltak. 
Bár továbbra is a negyedikek, de már 
csak három pontnyira vannak az első 
helytől.

A RAFC beragadt a rajtnál. A 
szentmihályiak a szakemberek által a 
jövő csapatának nevezett, tehetséges fi-
atalokból álló KELEN SC-hez látogattak. 
Közepes játékkal, már-már úgy tűnt, hogy 
értékes ponttal távozhatnak, de a 87. perc-
ben egy könnyelműen eladott labda után 
a kelenföldiek megszerezték a vezetést. 

Az utolsó percekben a RAFC mindent 
megtett az egyenlítésért, ehelyett viszont 
a 92. percben egy kontra után újabb gólt 
kapott (0-2). A szentmihályiak második 
mérkőzésükön a Ferencvárosi FC-vel 
találkoztak. A Pirosrózsa utcai pálya kí-
mélése miatt a Grund pályán lejátszott 
meccsen 3-1 (1-1)-re győztek, így még tart-
ják 3. helyüket, mindössze két ponttal az 
első mögött (a gólokat Zöld B., Vörös P. 
és Jernei B. szerezte).

Úgy néz ki, érdekes tavasz vár kerüle-
tünk futballt szerető szurkolóira. Az él-
csoport:

1. THSE  ...................35 p
2. 43. sz. Építők .......33 p
3. RAFC ...................33 p
4. Ikarus ................. 32 p
5. Gázgyár .............. 29 p

A Budapest II. osztályban a kiesés ellen 
harcoló RSC sajnos, nem tudott eltávo-
lodni a veszélyes zónától. Előbb hazai 
pályán (Ikarus) a bajnoki cím fő váromá-
nyosa, a BVSC győzte le őket simán 3-0-
ra, majd ők is Kelenföldre látogattak, és 
a KELEN SC második csapatától kaptak 
ki gólgazdag mérkőzésen 5-4 (1-1)-re. A 
találatokat Hazai T. (2), Sztranyóczky L. 
és Góró L. szerezték. A csapat egyre ne-
hezebb helyzetben van, csak nagy javu-
lással érhetik el a bennmaradást. 

A Budapest III. osztályban induló 
MLTC (4.) március 11-én a dobogóra 
kerülése szempontjából fontos mérkő-
zésen a „33” FC-t (3.) fogadta. Az ered-
ményről később számolunk be.

Varga Ferenc

Négy arany a szőnyegen
MÁRCIuS ELSő HéTVéGéJéN A SOLTVAdKERTI VÁROSI SPORTCSARNOKBAN 
RENdEZTéK MEG KÖTÖTTFOGÁSBAN A BIRKÓZÓK ORSZÁGOS dIÁKOLIMPI-
ÁJÁNAK dÖNTőJéT. AZ ELSő NAP A dIÁK I. KATEGÓRIÁBAN 187 VERSENYZő 
MéRTE ÖSSZE TudÁSÁT, AKIK KÖZÖTT ÖT KERTVÁROSI SPORTOLÓ IS SZő-
NYEGRE LéPETT. BOdOR ANdRÁS (29 KG), AdELMANN MÁRK (35 KG), REIN 
VILMOS (42 KG), MAYER VIKTOR (46 KG) éS KIS KRISZTIÁN (50 KG) KÖZÜL HÁR-
MAN A dÖNTőBEN BIRKÓZHATTAK AZ ARANYéRT, éS HATALMAS BRAVÚRRAL 
MINdHÁRMAN dIÁKOLIMPIAI BAJNOKOK LETTEK.

Szintén március első hétvégéjén tartot-
ták az ukrajnai Kijevben a női szabadfogá-
sú nemzetközi versenyt, ahol a Kertvárost 
az 58 kilogrammos Barka Emese képvi-
selte. A kerületi tehetség először azerbaj-
dzsáni, majd német, a döntőben pedig 
a hazai pályán szereplő ukrán ellenfelét 
győzte le, ezzel pedig aranyérmet szerzett. 

Varga tibor

Jól rajtolt az Ikarus
FEBRuÁR VéGéN AZ AMATőR OSZTÁLYOKBAN IS FOLYTATÓdOTT A 
2016/17. éVI BAJNOKSÁG. A BudAPEST I. OSZTÁLYBAN őSSZEL KIVÁ-
LÓAN SZEREPELT KERÜLETÜNK KéT CSAPATA, A RAFC éS AZ IKARuS: 
AZ ELőBBI A 3., uTÓBBI A 4. HELYEN VÁRTA A TAVASZI FOLYTATÁST. 

Barka Emese
..........................................................
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sért vívhatott Kovács P. Sára, Boros Luca, Kis Hanna és Tfirst 
Balázs, de a legjobb nyolc közé jutott Kis Virág és Halász 
Laura is. 

A PLOVdIVI EuRÓPA-BAJNOKSÁ-
GON A KAdET KOROSZTÁLYBAN A 
MAGYAR FIÚ KARdCSAPAT A dO-
BOGÓ TETEJéRE ÁLLHATOTT. A Ka-
iser Balázs, Baaken Mátyás, Fröchlich 
Bálint, Milassin Mór alkotta együttes 
a görögöket és a németeket könnye-
dén legyőzte, majd a román csapatnál 
egy tussal bizonyult jobbnak. A döntő 
során az oroszok ellen szintén szoros 
küzdelmet vívtak a mieink, és végül 
diadalmaskodtak.

Varga tibor

FEBRuÁR uTOLSÓ HéVéGéJéT A VARSÓI VILÁGKuPÁN 
TÖLTÖTTE A dECSI ANdRÁS VEZETTE KARdCSAPAT, 
AMELY ISMéT A LEGJOBB NéGY KÖZÖTT VéGZETT. 

Egyéniben Szilágyi Áron ezüsttel, míg Gémesi Csanád bronz-
éremmel zárta a lengyelországi versenyt. Decsi Tamás a 16 
közé jutásért folyó harcban kikapott grúz ellenfelétől, amely-
hez nagyban hozzájárult a lengyel zsűri inkorrekt bíráskodása. 
Csapatban is csak kevésen múlott, hogy dobogóra állhassanak 
a fiúk, így negyedikek lettek. 

A következő megmérettetés, vagyis a vívó Európa-bajnokság 
Tbilisziben lesz június 12-e és 17-e között, majd a lipcsei világ-
bajnokságra utazik a válogatott.

MÖdLINGBEN A NőI u23-AS KATEGÓRIÁBAN KERN BIAN-
KA LéPETT PÁSTRA. Ezúttal azonban orosz ellenfelén nem 
tudott felülkerekedni – aki egyébként megnyerte a versenyt –, 
így a 6. helyen végzett. Sajnos, a juniorok között is csak 5. lett, 
ez pedig tartalék pozíciót jelent. Nem kell azonban csügged-
nie, hiszen a felnőtt mezőnyben jelenleg a 6. helyen áll, és az 
U23-as Európa-bajnokságon lesz lehetősége a javításra. 

A KERTVÁROSI VíVÓ SPORT EGYESÜLET ÚJONCAI ESZTER-
GOMBAN MéRETTETTéK MEG MAGuKAT. Közülük Szabó 
Márton 2., Turnyi Bátor 3. Miszti György pedig 4. lett. A május 
végén megrendezendő országos bajnokságra ugyanakkor gőz-
erővel készülnek, ugyanis a címvédés lesz a tét.

Ebben a korosztályban, a tizenkét éveseknek először ren-
deztek versenyt, amely remek eredményekkel szolgált a kert-
városiak számára. Fülöp Zsombor egy találattal maradt csak 
alul az aranyért folytatott harcban. Rajta kívül a döntőbe jutá-

Remek vívóeredmények

I. Rocco Kupa

A Sashalmi Közösségi Teremben a Kertvárosi SE házigazda-
ként két kategóriában fogadta az Újpest, az MTK és a Duna-
keszi csapatát az I. Rocco Röplabda Kupán, amely nevét arról 
a cégről kapta, amely magára vállalta a rendezvény teljes költ-
ségét. A szponzor ugyanis fontosnak tartja a sport, azon belül 
is az utánpótlás-nevelés támogatását és a röplabda mellett a 
labdarúgást, illetve a thai bokszot is pártfogolja. A 8-9 és a 10-11 
éves korosztályt minden egyesületből két-két csapat képviselte, 
a párharcok végén pedig szülő-gyerek mérkőzéseket játszottak. 

A torna győztese az A kategóriában a Kertvárosi SE csapata 
lett megelőzve az MTK és az Újpest gárdáját. A Rocco Gro-
up pedig különdíjakkal is jutalmazta a nyerteseket, ugyanis 
mindkét korosztály első helyezettjei 6-6 fős lézerharc csatá-
ban vehetnek részt. 

POFOSz XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  

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

április 3. hétfő, 15.00 óra 
napirenden: 

a II. negyedév programjának megbeszélése, 
tagdíjbefizetés.

Az összejövetel nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató 
és hagyományőrző tag jainkat, valamint minden nem POFOSZ tagot 
is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt 
üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, 
megaláztak, vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 

Baaken Mátyás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ligeti Baba Klub  
Erzsébetligeti Színház - Harmónia terem 

www.facebook.com/ligetibabaklub/

április 5. szerda 10.00 óra  
mARAdj fItt! - babával együtt végezhető 

szabadtéri sportolási lehetőségek
Babakocsis futás és Strollfit: 

Sőr Mariann atlétaedző, triatlonista, 
a Fuss Babakocsival Egyesület trénere

Hordozós nordic walking: Bisztrai György edző
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Mérnök, tanár, ügyvéd és 
pap könyv hagyatékát kor-
rekt áron megvásároljuk. 40 
év szakmai tapasztalat, in-
gyenes kiszállás. 787-9282; 
30-877-1460

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

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

targoncavezető, 
homlokrakodó gépkezelő, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kehidakustányi termálfürdőtől 5 
percre olcsón eladó szőlő és gyü-
mölcsös, szép hegyi környezet-
ben, építési lehetőséggel, villany 
van. 20/498-6812

Tulajdonostól eladó 905 nm-es 
telken 129 nm-es betonfödémes 
ház, földszinten új nyílászárók-
kal. 409-2240

VEGyES
220V kukorica daráló és asztali 
varrógép eladó. 20-987-9245

Csepel női kerékpár eladó 10E 
Ft, kerti műanyag napozóágy 2E 
Ft. 20-9504180

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

Bontott beltéri ajtók eladók. 20-
5888048

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

Kerthez értő nyugdíjast kere-
sek, alkalmankénti munkára. 
30-9715125

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

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

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

Fehér menyasszonyi ruha kellé-
kekkel, és koszorúslány ruhák 
eladók. 403-9223

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

Eladó láncos emelő (5 tonnás), 
mosógépmotor, kályhacsövek, 
kerti szerszámok, fénycső ar-
matúra (20 W), poharak T.: 
409-2240

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

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

Ingyen elvihető építkezésből 
maradt 15x15-ös betonkocka, zsa-
lukő, béléstest, betontörmelék. 
20/498-6812

Eladó műhelyasztal, szekrény 
320x90x90-es, ajtós, polcos, fi-
ókos, vasvázas, lemezborításos, 
zöld. 20/498-6812

Koloniál könyvespolc 9E Ft, 
vadonat új GORENJE mikró 
10E Ft-ért eladó. 403-4606; 20-
9187317

Eladó jó állapotú szekrénysor, 
paratetes gázkonvektorok, ki-
húzható kanapé, ebédlőasztal 
székekkel. 405-3425
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Asztalosmunkák: vállaljuk 
konyhák, beépített búto-
rok, galériák, bejárati ajtók, 
előtetők és kocsi beállók 
készítését. Régi bútorok 
restaurálását, kópiák ké-
szítését illetve fafaragását. 
szeteyzoltan@freemail.hu; 
30-401-1633

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

Családokhoz ajánlunk, ke-
resünk megbízható idős-
gondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket. Empátia. 
336-1094; 70-3805650

NÉMET kezdő, haladó 
nyelvoktatás, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés, 
hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047; 20-368-7284

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

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

duguláselHáRítás. 
falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
fáBIán IstVán 
20-317-0843

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

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

Vaszary jános, szőnyi 
István, márffy Ödön,

scheiber Hugó, Berény 
Róbert, egry józsef,

Kádár Béla, Batthyány 
gyula, schönberger 

Armand, Czigány dezső, 
perlrott Csaba Vilmos, 

ziffer sándor
FESTőMŰVÉSZEK 

ALKOTÁSAIT 
KERESSÜK MEGVÉTELRE 

KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria  

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

1024. Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Gyakorlott varrónőt keres 4. 
kerület kötöde. Jó kereseti 
lehetőég, folyamatos mun-
ka. Jelentkezés: 20-935-
4199
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