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Elkezdődött a strandszezon

VÉGE AZ ISKOLÁNAK, ÉS HA VALAKI ÉPPEN NEM NYARAL, A KÁNI-
KULÁBAN LÁTOGASSON EL A TAVALY CSÚSZDAPARKKAL BŐVÍTETT 
ERZSÉBETLIGETI STRANDRA, AHOL VÁLTOZATLAN ÁRAKKAL ÉS SOK 
SZERETETTEL VÁRJÁK A KERTVÁROSIAKAT. 

Az új építési 
szabályzatról

Családi nap 
a Sashalmi Piacon
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Kedves 

Olvasó!
Onnantól, hogy reggel fel-
kelünk, folyamatosan roha-
nunk: a gyerekkel az iskolá-
ba, a gyerekért a különórára, 
a munkahelyen megbeszé-
lésről megbeszélésre. Hajt-
juk a pénzt, a sikert, az el-
ismerést. Még a szabadság 
alatt is csak rohanunk, a 
nyaralás alatt is dolgozunk, 
és képtelenek vagyunk arra, 
hogy meg- vagy átéljük a 
pillanatok szépségét. Az 
emberek türelmetlenek a 
vezetésben, a kapcsolataik-
ban és önmagukkal is. Pe-
dig az öröm érzése feltölti 
a testünket, hogy a lelkünk 
még több szeretet forrása 
lehessen, és a szeretteinkre 
való odafigyeléssel eltöltött 
idő duplán megtérül. Ezen 
a nyáron törődjünk többet 
a lelkünkkel, hogy a testünk 
is megfelelően regenerálód-
jon. Mindehhez talán Teréz 
anya néhány gondolata is 
hozzájárulhat. „A béke egy 
mosollyal kezdődik.” „Nagy 
dolgokat tenni nem tudunk, 
csak kicsiket, nagy szere-
tettel.” „A szerelem olyan 
gyümölcs, aminek mindig 
szezonja van, és mindenki 
számára megszerezhető.”
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 A függőség olyan vágyat 
keltő emléknyom, amit kitö-
rölni nem lehet, csak elfojta-
ni.
 Minél fiatalabb korban 
alakul ki az emléknyom, 
annál nehezebb elfojtani. 
Azoknak, akik kiskamasz 
korban szoknak rá a ciga-
rettázásra, 50 százaléka 
egész életében dohányos 
marad, akik csak 21 éves 
koruk után, azoknak csak a 
10 százaléka. 
 A függőség a jelenlegi is-
meretek szerint csak 40-60 
százalékban magyarázható 
genetikai okokkal. 

 Napjainkban, ha függő-
ségről beszélünk, nem csak 
a kábítószerekre kell gondol-
nunk. Veszélyes függőséget 
okozhat például az okostele-
fon, a számítógép, a koffein, 
a nikotin, az alkohol, a gyógy-
szerek, de létezik munkaal-
koholizmus, ahol a munka-
mánia szorításából nem tud 
szabadulni az áldozat.
 A kábítószerekkel meg-
egyező függőséget okoz a 
közösségi média, amely 
azonnal kielégíti az érzelmi 
szükségletet („csinos vagy”, 
„gyönyörű a hajad”, „szép a 
ruhád”) és folyamatos sike-

rélményhez juttat (lájkgyűj-
tés). Ennek azonban vesz-
tesei is vannak, mert aki 
kevesebb elismerést kap, 
leértékelődik önmaga előtt, 
és gyakran szorongóvá vá-
lik. 
 A kortárs agresszió szín-
helye jelenleg az online tér: a 
net nem felejt. Új fogalom az 
internetes zaklatás. Mivel nem 
szemtől szemben történik, ke-
vés bátorság kell hozzá, viszont 
hosszú távú károkat, kiközösí-
tést és személyiség-fejlődési 
zavart okozhat. Ráadásul, ami 
egyszer felkerül a világhálóra, 
örökre ott marad.

Függőség, szenvedélybetegség, 
addikció
A XVI. KERÜLETI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZ-
TETŐ FÓRUM (KEF) MEGHÍVÁSÁNAK ELE-
GET TÉVE, A SZERB ANTAL GIMNÁZIUMBAN 
MÁJUS 31-ÉN ISMÉT ELŐADÁST TARTOTT A 
SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK LEGISMERTEBB 
HAZAI SZAKÉRTŐJE, DR. ZACHER GÁBOR 
ADDIKTOLÓGUS, A HONVÉD KÓRHÁZ OSZ-
TÁLYVEZETŐ FŐORVOSA. A FIATALOK SZÁ-
MÁRA UGYANIS FONTOS, HOGY HITELES 
FORRÁSBÓL TÁJÉKOZÓDJANAK ARRÓL, MIT 
KOCKÁZTAT AZ, AKI KALANDVÁGYBÓL VAGY 
DIVATBÓL KIPRÓBÁLJA VALAMELYIK BÓDÍ-
TÓ HATÁSÚ SZERT.

Dr. Zacher Gábor azt sem tagadta, hogy ő maga sem mentes a függőségektől, ugyanis 43 éve 
dohányzik, csokoládé- és testedzésfüggő, de azért arra felhívta a figyelmet, hogy a drogok más 
kategóriába tartoznak, mert rendkívüli sebességgel rombolják le a szervezetet, és a folyamat a 
súlyos esetekben visszafordíthatatlan. Ha valakinek sikerül is „lejönni a szerről”, az egészségét 
már nem mindig lehet teljesen visszaállítani.                                                 

MÉSZÁROS TIBOR

AZ ALÁBBIAKBAN ÖSSZEFOGLALTUK, MIRE KELL A LEGJOBBAN ÜGYELNI.
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A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet 
a „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére

PÁLYÁZATOT LEHET BENYÚJTANI A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN:
„TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ 2018”

„LEGSZEBB UTCA 2018”
„LEGOTTHONOSABB LÉPCSŐHÁZ 2018”

Az R. Törley Mária szobrászművész vezette Kertvárosunk Érté-
keiért Egyesület által meghirdetett, az 1956-os forradalommal 
kapcsolatos kerületi vonatkozásokat is feldolgozó történelmi 
verseny fővédnöke Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
volt. A honatya a nyertes diákokat június 11-én fogadta a Par-
lamentben, ahol nemcsak a munkájáról mesélt nekik, de még 
egy plenáris ülés kulisszatitkaiba is bevezette őket.

AZ ELNYERHETŐ CÍMEK: 

A „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozható annak az 
ingatlantulajdonosnak, illetve -használónak, akinek ingatla-
na, és az azon található épület, kert, udvar megjelenésében 
harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetbe.

A „Legszebb utca” cím adományozható azon tér, utca, ut-
carész (legalább három keresztutca közötti szakasz) lakó-
közösségének, amely az adott évben a legszebb utcaképet 
nyújtja a beültetett virágok, növények, illetve a közterületi 
összkép vonatkozásában.

A „Legotthonosabb lépcsőház” cím adományozható azon 
lakóközösségek részére, ahol legjobban kitűnik, hogy ottho-
nuk részének tekintik a közösen használt tereket. 

A CÍM ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZHAT: 
a lakóingatlan tulajdonosa vagy használója, szövetkezeti, 
társas vagy más formában iparosodott technológiával épült 
házak közös képviselője.
Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfe-
lelő, falra szerelhető tábla.
A pályázati feltételeket, az elbírálás szabályait a 23/2007. 
(VII. 2.) rendelet tartalmazza.

Pályázni az 1. sz. melléklet szerinti jelentkezési lap 
benyújtásával lehet augusztus 31-ig.

A pályázat leadható személyesen a Polgármesteri Hivatal-
ban (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) az első emelet 
111-es szobában (Polgármesteri Kabinet), vagy e-mailben a 
kabinet@bp16.hu címen. 

A Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet

ÖNKORMÁNYZATI REFERENS 
munkakör betöltésére.

Bővebb információ a www.bp16.hu honlapon található.
A pályázatot a kiírásban megadott feltételek szerint kell 
benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatal címére 
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) vagy elektronikus 

úton Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu e-mail címre.
A feladattal kapcsolatos információt dr. Visnyay Noémi 

jegyzői kabinetvezető nyújt a 4011-627-es telefonszámon.
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Kovács Péter polgármester humoros ele-
meket sem nélkülöző köszöntőjében ki-
tért arra, hogy a pedagógusok munkája 
olyan hivatás, amit nagy türelemmel kell 
művelni, hiszen eredménye csak sok év 
elteltével látható. Nem mindig lehet elő-
re megítélni, hogy az életben melyik diák 
lesz sikeres, és melyik kevésbé. Sok ben-
ne a bizonytalan elem, de most végre úgy 
tűnik, hogy az új oktatási rendszer a kez-
deti nehézségek után nagyobb változá-
sok nélkül biztosítja a megfelelő hátterét.

A sors szeszélye folytán a tavalyi 26  
díszdiplomára jogosulttal szemben idén 

Kertvárosi pedagógusnap
A KERÜLET HAGYOMÁNYAINAK MEG-
FELELŐEN A SZERB ANTAL GIMNÁZI-
UMBAN TARTOTTÁK A KERTVÁROSI 
PEDAGÓGUSNAPOT JÚNIUS 7-ÉN. AZ 
ESEMÉNY A SZERB ANTAL GIMNÁZI-
UM DIÁKJAINAK RÖVID MŰSORÁVAL, 
A NITKULINETZ ZSANETT ZENEPEDA-
GÓGUS ÁLTAL VEZETETT PRIMAVERA 
KAMARAKÓRUS KÖZREMŰKÖDÉSÉ-
VEL ÉS EGY GERSHWIN-INTERPRETÁ-
CIÓVAL KEZDŐDÖTT, MELYET FARKAS 
KRISZTINA FLÓRA 11. A-S TANULÓ 
ADOTT ELŐ ZONGORÁN.

A most 89 éves Molnár V. József élet-
útja 1929-ben, Marcali mellett, Cserhát-
pusztán kezdődött. Édesapját málenkij 
robotra hurcolták, majd következett a 
Rákosi Mátyás hatalomra kerülését kö-
vető rettegés, egy súlyos tüdőbetegség 
és kényszermunka Komlón. Ezután 
szakérettségit tett, és elvégezte az ELTE 
újságíró szakát. Az 1956-os forradalom-
ban való részvételéért három év börtönt 
kapott, a szabadulása után pedig sokat 
éhezett. 

Ami igazán érdekelte, azzal csak a rend-
szerváltást követően foglalkozhatott. A 
megpróbáltatások nem feledtették vele a 
paraszti világot, amit gyerekkorában is-
mert meg. 1989-ben alapító tagja volt az 
Örökség Népfőiskolának, majd 1996-ban 
a Magyar Hagyományőrző Műhely sza-
badegyetemnek, aminek azóta is vezető 
tanára. A teljes Kárpát-medencét bejárta 
előadásaival, amelyekben beszélt az isten-
hitről, a magyar hagyományokról és a ben-
nük tovább élő szkíta-kereszténységről.

Kitüntették kerületünk díszpolgárát
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA A PESTI VIGADÓBAN MEGTARTOTT IDEI REN-
DES KÖZGYŰLÉSÉN ÉLETMŰ-DÍJBAN RÉSZESÍTETTE A KERTVÁROS DÍSZPOLGÁ-
RÁT, MOLNÁR V. JÓZSEF NÉPLÉLEK- ÉS NÉPRAJZKUTATÓT, GRAFIKUSMŰVÉSZT 
ÉS NÉPTANÍTÓT. EZT A RANGOS ELISMERÉST AZOKNAK ÍTÉLIK ODA, AKIKNEK A 
MUNKÁSSÁGA ÉS AZ ÉLETMŰVE A NEMZET FELEMELKEDÉSÉT, MEGMARADÁSÁT 
SZOLGÁLJA, AMI SZEMÉLYES BÁTORSÁGOT FELTÉTELEZ, EZEN KÍVÜL A KONFLIK-
TUSOK VÁLLALÁSÁT, OLYKOR AZ ÉLETÜK KOCKÁZTATÁSÁT SEM NÉLKÜLÖZI.

2009-ben a Történelmi Vitézi Rend 
tagja lett, 2011-ben Magyar Örök-
ség-díjban részesült, 2016-ban pedig 
a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetés 
mellé még a XVI. kerület díszpolgára 
címet is átvehette. A Magyar Művé-
szeti Akadémia Életmű-díja ennek a 
megpróbáltatásokkal teli, de a nemzet 
szempontjából igen értékes életpályá-
nak a megkoronázása. 

MÉSZÁROS TIBOR

mindössze öten érték el az ehhez szük-
séges korhatárt. Rubin diplomát kapott 
számos egyéb szakmai kitüntetés bir-
tokosa, Csinger József és Pesenyánsz-
ki Lászlóné, akik 70 éve szerezték meg 
tanári oklevelüket. 65 éve végzett Kiss 
Gyula, aki vasdiplomát kapott, gyémánt-
diplomával pedig dr. Kovács Gyulánét és 
Hercz Zoltánnét jutalmazták, akiknek 
60 éve került a pecsét az oklevelükre.

Idén a nyugdíjba vonulók is kevesebben 
voltak, akiket szintén oklevéllel és aján-
dékkal köszöntöttek a kerület vezetői.

MÉSZÁROS TIBOR
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Leblanc Mária Magdolna legfontosabb 
feladatának a tehetséggondozást tart-
ja, aminek meg is lett az eredménye, 
hiszen több tanítványa szerepelt kiváló 
eredménnyel budapesti és országos ver-
senyeken is. Közülük kiemelkedik a ke-
rületi Marussy Kristóf, akiről 2012-ben 
megírtuk, hogy részt vett az olaszországi 
nemzetközi informatikai diákolimpián. 
A pedagógus egy másik tanítványa pedig 
Hollandiában oktatott, és egy angol nyel-
vű könyvében köszönetet mondott egy-
kori matematikatanárának azért, amit 
tőle kapott.

– MIÉRT A TANÁRI PÁLYÁT VÁLASZ-
TOTTA?
– Gyakorlatilag gyerekkorom óta erre 
készültem. A nővérem és a barátnője 
már iskolások voltak, én pedig még ott-
hon voltam a nagymamámmal, de már 
akkor sokat játszottunk tanárosdit úgy, 
hogy leültettük a babákat és a macikat, 
majd órát tartottunk nekik. Emellett 
az apai nagyapám is tanító volt. Bár őt 
sajnos nem ismerhettem, a gének va-
lószínűleg mégis befolyásolták a pálya-
választásomat. Gondoltam arra is, hogy 
építész leszek, de ez csak néhány hóna-
pig tartott.

– MILYEN TANULMÁNYOKAT FOLYTA-
TOTT?
– Győrben születtem, és ott kezdtem az 
általános iskolát is, majd édesapám ki-
küldetést kapott Prágába, ezért egy évig 

ott tanultam, de a magyar anyagot is 
elsajátítottam édesanyám segítségével. 
Amikor visszatértünk, vizsgáznom kel-
lett, hogy ne veszítsek évet, és egy hoz-
zánk közelebbi intézményben folytattam 
a tanulást. A győri Révay Miklós Gimná-
ziumban érettségiztem, ahol az általános 
iskolához hasonlóan több tanártól láttam 
olyan példát, amely követendő volt szá-
momra. Végül Szombathelyen végeztem 
matematika-ének szakon az akkori Ber-
zsenyi Dániel Főiskolán.

– HOL KEZDTE A PÁLYAFUTÁSÁT?
– Budapesten a Rajk László utcai álta-
lános iskolában kezdtem tanítani, ahol 
azonnal bedobtak a mélyvízbe. Mivel 
matematikatanárból hiány volt, ezért a 
kötelezőnél jóval több órában oktattam, 
de ez nem jelentett problémát, 
mert nagyon jó volt az ottani 
közösség. A kollégáktól 
is sokat tanultam mód-
szertanilag, főként 
azt, hogy játékosan 
könnyebb tanítani, 
hiszen a gyerekek-
nek ez élményszám-
ba megy.

– MIKOR KERÜLT A 
SASHALMI TANODÁ-
BA?
– Tizenöt évig dolgoztam 
az előző munkahelyemen, 
közben 1987-ben a XVI. kerületbe 
költöztünk. Ezután megszülettek a 
gyermekeim, és azért, hogy ne kelljen 
annyit utazni, 1997-ben jöttem a Sas-
halmi Tanodába. Itt csak matematikát 
tanítok, tíz éve pedig intézményveze-
tő-helyettesként is tevékenykedem.

– MI A TANÁRI HITVALLÁSA?
– Hiszem, hogy biztonságos, szeretet-
teli környezetet kell teremtenünk gyer-
mekeink, tanítványaink számára az 
egészséges fejlődésük érdekében. Így 

Útravalója egy életre szól
LEBLANC MÁRIA MAGDOLNA, A SASHALMI TANODA MEGBÍZOTT IGAZ-
GATÓJA „A TANULÓK EGYÉNI FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN TÖBB MINT 35 
ÉVE VÉGZETT TANÁRI MUNKÁJÁÉRT ÉS VEZETŐI TEVÉKENYSÉGÉÉRT” 
BÁRCZY ISTVÁN-DÍJAT VEHETETT ÁT SZALAY-BOBROVNICZKY ALE-
XANDRA FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESTŐL ÉS DR. NAGY GÁBOR TA-
MÁSTÓL, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL JÚNIUS 6-ÁN. AZ ÜNNEPSÉGRE KOVÁCS PÉ-
TER POLGÁRMESTER IS ELKÍSÉRTE A KITÜNTETETTET, MI PEDIG PÁLYA-
FUTÁSÁRÓL KÉRDEZTÜK A KIVÁLÓ PEDAGÓGUST.

megfelelő légkörben, megfelelő szemé-
lyek segítségével a saját ritmusukban 
tudnak formálódni. Nekünk, tanárok-
nak türelemmel kell mellettük állni, 
hogy felébredjen bennük a tudás iránti 
vágy. Legyünk elfogadók, bizalommal 
és megértéssel neveljük őket. Ahogy Ju-
hász Gyula is mondta: „Nevelni annyit 
tesz, mint emberré tenni. De ehhez az 
kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé 
tartozzék.” Fontos ugyanis, hogy hitele-
sek, meggyőzőek legyünk, hiszen mi, 
pedagógusok értékeket, értékrendet 
közvetítünk. Minták vagyunk és példát 
mutatunk.

Leblanc Mária Magdolna 
most újabb feladat előtt 

áll: a Sashalmi Tanoda 
igazgatói pozíciójára 
egyedüli jelentke-
zőként pályázott. A 
tantestület többsége, 
az Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

pedig egyhangúlag 
támogatta. A kineve-

zésről a miniszter dönt 
várhatóan nyár közepén. 

Feladat persze addig is bő-
ven akad, és a kitüntetett tudja, 

hogy „Ha hajót akarsz építeni, ne az-
zal kezdd, hogy a munkásokkal fát  
gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod köztük 
a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajz-
ra. Ehelyett először keltsd fel bennük 
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger 
iránt.” Ahhoz, hogy mindezt minél ma-
gasabb színvonalon tegye, a Kodolányi 
János Főiskolán kiváló minősítéssel 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási 
vezető diplomát is szerzett, hiszen az 
élethosszig tartó tanulás híve.

SZ.R.ZS.

„FONTOS 
UGYANIS, HOGY 

HITELESEK, MEGGYŐZŐ-
EK LEGYÜNK, HISZEN MI, 

PEDAGÓGUSOK ÉRTÉKEKET, 
ÉRTÉKRENDET KÖZVETÍ-
TÜNK. MINTÁK VAGYUNK 

ÉS PÉLDÁT MUTA-
TUNK.”
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Az új építési szabályzatról

– 1999. január 1-jétől hatályos a kerü-
letekre még mindig érvényes Fővárosi 
Szabályzási Keretterv és az ahhoz kap-
csolódó Budapesti Városrendezési Keret-
szabályzat. Az ezekben meghatározott 
irányelvek alapján kellett a kerületeknek 
egy helyi viszonyokhoz igazított, részle-
tesebb tervezetet előállniuk, ami 2000-
ben el is készült, azóta létezik a Kerületi 
és Városrendezési Építési Szabályzat 
(KVSZ). Ez magába foglal minden építé-
si és városképi elvárást a helyi adottságo-
kat, telekméreteket, igényeket és hagyo-
mányokat is figyelembe véve.

– MIÉRT KELLETT VÁLTOZTATNI EZEN?
– Egyrészt az országosan előírt terü-
let-felhasználási kategóriák és azok 
jelkulcsának alkalmazása Budapest te-
rületén is kötelező, másrészt az épített 
környezettel kapcsolatos új szemlélet 
miatt, amely jogszabályi szinten külön 
választja a településképi elvárásokat és 
az építést meghatározó előírásokat. Ez a 
korábbi szabályozások használhatóságát 
2018. december 31-ig határozza meg. Ezt 
szolgálja az építést meghatározó Főváro-
si Közgyűlés által 2015-ben jóváhagyott 
kerettervhez képest átfogóbb, Buda-
pest Főváros Településszerkezeti Terve 
(TSZT), amelynek terület-felhasználási 
kategóriái továbbra is kötelező érvénnyel 
bírnak a kerület által meghatározható 
övezetek és azok építési szabályainak 
kialakításánál (funkció, beépítési száza-
lék, épületmagasság). A Kerületi Építési 
Szabályzatban az övezetek kialakításánál 
egyrészt az országos előírások, valamint 
a fővárosi rendeletben rögzítettek betar-
tása kötelező (amelyek azoknál szigorúb-
bak lehetnek, de megengedőbbek nem), 
másrészt az elkészült arculati kézikönyv 
és településképi rendelet jogszabályi elő-
írásai a mértékadóak. A KVSZ nagyon 
részletesen szabályozta az építési lehe-
tőségeket. Az övezeti leírásokon belül 
törekedett arra, hogy megmaradjon az 
addig kialakult településkép, a telekszer-
kezet, az épületek maximális hossza és 
magassága, egyszóval figyelembe vette a 
hagyományokat.

– AZ ÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ MEGVÁLTO-
ZÁSA MILYEN FELADATOKAT RÓTT AZ 
ÖNKORMÁNYZATOKRA?
– Minden településnek és fővárosi kerü-
letnek Településképi Arculati Kéziköny-
vet kellett készítenie. Ez a kiadvány egy 
szemléletformáló eszköz, amely arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy milyen építészeti 
elveket, értékeket kívánatos megóvni, és 
mi az, ami semmiképpen nem illeszke-
dik az adott lakókörnyezet arculatába. A 
Képviselő-testületnek meg kellett alkot-
nia a Településképi Rendeletet is, amely 
meghatározza  a környezet megjelené-
sére vonatkozó előírásokat. Ez nem az 
építési övezetek szerinti, hanem telepü-
lésképi szempontból meghatározó terüle-
teket rögzít és a megjelenési elvárásokat 
hangsúlyozó, az adott helyen kialakult ar-
culathoz illeszkedő épületek, építmények  
karakterét határozza meg. E rendeletben 
a látványelemekre vonatkozó előírásokat 
rögzítettük (például a tető hajlásszöge, a 
színe, a kerítés megjelenése és mindazok 
az elemek, amik a településkép kialakí-
tásában játszanak szerepet). Ugyanez a 
rendelet intézkedik például korábban 
önálló rendeletekkel szabályozott  védett 
épületek karbantartásáról és fenntartásá-
ról, az eljárási szabályokról – település-
képi véleményezési eljárás, településképi 
bejelentési eljárás, kötelezés –, valamint a 
reklámfelületek kialakítása és elhelyezése 
ügyében is. A megalkotáskor tehát igye-
keztünk a korábban már bevált elemeket 
megőrizni, és beépíteni az új  típusú ön-
kormányzati rendeletbe.

– ÖSSZEFOGLALVA MI A LEGFONTO-
SABB VÁLTOZÁS AZ ELŐZŐ ELŐÍRÁ-
SOKHOZ KÉPEST?
– Az, hogy szétválasztottuk az építés-
re vonatkozó műszaki és a megjelenést 
szabályzó arculati előírásokat. Nagyon 
fontos újdonság az is, hogy 600 négyzet-
méteres telekméretig egy, annál nagyobb 
telekre pedig mindössze két lakás, illetve 
önálló rendeltetési egység építhető vagy 
alakítható ki. A korábbi KVSZ rendelete 
szerint szolgáltatást, vagy kereskedelmi 
tevékenységet lakás nélkül csak főútvo-

nal mellett lehetett működtetni.  A KÉSZ 
tervezete szerint, ahol busz jár, vagy az 
építési telek szervizúttal kapcsolódik a 
főúthoz, illetve a közösségi közlekedésre 
használt úthoz, ott lakófunkció nélkül is 
működhet szolgáltatás. Ez azt is jelenti, 
hogy mellékutcában 600 négyzetmé-
ternél kisebb telken semmilyen önálló, 
lakófunkciótól eltérő önálló rendeltetési 
egység, üzlet, vagy vállalkozás nem mű-
ködhet. Fontos újdonság ugyanakkor, 
hogy a településképi vélemény és a tele-
pülésképi bejelentés eljárásai beépültek a 
településkép védelméről szóló, 40/2017. 
(XII. 19.) önkormányzati rendeletbe. Az 
építési engedélyköteles tevékenységnél 
az önkormányzati rendelettel meghatá-
rozott esetekben kell beszerezni a tervta-
nács, illetve a főépítész véleménye alap-
ján a polgármester támogató véleményét. 
A településképi bejelentési eljárás az 
egyes nem építési engedélyköteles tevé-
kenységek, reklám elhelyezése és az épí-
tési övezetben alapvető funkciókat ered-
ményező rendeltetésváltozásra terjed ki, 
amelyben a polgármester a tevékenysé-
get tudomásul veszi vagy megtilthatja.

– MIKOR LÉPNEK HATÁLYBA EZEK AZ 
INTÉZKEDÉSEK?
– A képviselők május 30-i ülésükön tár-
gyalták első olvasatban a rendelet-ter-
vezetet, amely a június 20-i tervezett 
elfogadását követően leghamarabb a kihir-
detést követő 30. napon léphet hatályba. 
A KÉSZ-tervezet további hatályba léptető 
rendelkezése szerint azokon az építési tel-
keken, ahol a KVSZ szerint jelenleg az ál-
talános lehetőségek alapján, a telekméret 
függvényében két lakásnál többet lehetett 
elhelyezni, az egyes építési övezetekben 
elhelyezhető önálló rendeltetési egységek 
számának az új szabályozás szerinti csök-
kentésére való tekintettel a 600 négyzet-
méteres építési telekmérethez kötött la-
kásszámra vonatkozó rendelkezés 2018 
szeptember végén léphet hatályba.

AMENNYIBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JÚNIUSI ÜLÉSÉN JÓVÁHAGYJA, 
JÚLIUSBAN MÁR ÉLETBE LÉPHET A KORSZERŰSÍTETT, A MEGVÁLTO-
ZOTT IGÉNYEKHEZ IGAZÍTOTT KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (KÉSZ) 
RENDELETE. AZ ALAPELVEKET TÓTH MIKLÓS, A XVI. KERÜLET FŐÉPÍTÉ-
SZE ISMERTETI OLVASÓINKKAL.
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Elfogadhatatlan, 
felfoghatatlan, 
elfelejthetetlen

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
szerint elfogadhatatlan, felfoghatatlan és 
elfelejthetetlen az, ami 98 évvel ezelőtt a 
magyar nemzettel történt. A győztesek 
ugyanis velünk akartak példát statuálni, 
ezért az ország területének 72 százalékát, 
a magyar nemzetiségű lakóknak pedig 

egyharmadát vesztettük el egy tollvonás-
sal. Azt viszont már akkor tudtuk, hogy 
az 1920-ban aláírt diktátumok nem alkal-
masak arra, hogy a Kárpát-medencében 
élőknek békét hozzanak. Trianon tragé-
diájának gyökere ugyanis a török időkre 
nyúlik vissza, hiszen előtte hazánkban 
80 százalék volt a magyarok aránya, majd 
a 150 éves pusztítás és a Rákóczi-szabad-
ságharc utáni megosztó Habsburg poli-
tika eredményeként nem magyarokkal, 
hanem szláv népekkel telepítették újra 
az elnéptelenedett területeket.

A honatya kiemelte: az elmúlt közel száz 
év során többször megpróbáltuk kiköszö-
rülni a csorbát, és a két világháború között 
volt is némi remény erre, de mára nyil-
vánvalóvá vált, hogy a trianoni döntésért 
nem a nagyhatalmak jóvoltából és nem a 

szomszédaink jóakaratából kapunk majd 
elégtételt, hanem a saját erőnkből. Éppen 
azért nevezzük június 4-ét a nemzeti ösz-
szetartozás napjának, hiszen ez magába 
foglalja a jövőbe vetett reményt. Ezt erősíti 
az is, hogy a 2004. december 5-i népsza-
vazás után az elmúlt években több mint 

egymillió határon-
túli honfitársunk 
kapta meg a ma-
gyar állampolgársá-
got. Trianon tehát 
nem végleges, ezért 
csak a Gondviselés-
be vetett hitünkön 
múlik, mennyire 
tudjuk megerősíte-
ni az országunkat, 
hogy a környező 
népek számára is 
példaképpé válhas-
sunk. 

Kovács Péter pol-
gármester szerint 

még a nagyhatalmakénál is nagyobb az 
akkori magyar vezetés felelőssége, mert 
ha a korabeli politikusok erősebbek let-
tek volna, valószínűleg másként alakul a 
helyzet. A kerület vezetője megerősítette, 
hogy a magyar ügyért csak a magyarok áll-
hatnak ki, ugyanis soha egyetlen nagyha-
talom sem fog nekünk segíteni, kivéve, ha 
azok mi magunk leszünk.

Kovács Péter kiemelte: arra, hogy 
mindez megvalósuljon, biztató jelek 
vannak már most, mivel Magyarország 
többek számára vált követendő példává. 
Míg Európa haldoklik, a magyar embe-
rek felébredtek, és rájöttek, hogy csak 
magunkra és a Jóistenre számíthatunk. 
Ehhez pedig erősnek és tudatosnak kell 
lennünk, illetve nemcsak önmagunkért, 
hanem a közösségért is kell cseleked-

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 
ALÁÍRÁSÁNAK 98. ÉVFORDU-
LÓJA ALKALMÁBÓL ISMÉT 
CSENDES GYERTYAGYÚJ-
TÁSRA HÍVTA A KERTVÁ-
ROSIAKAT A XVI. KERÜLETI 
ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ 
ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ. 
A MŰSORBAN FELLÉPTEK A 
PESTI ZENÉS SZÍNPAD TAG-
JAI, UDVARHELYI BOGLÁRKA 
ÉNEKMŰVÉSZ ÉS SMÁL-SZI-
LAJ GÁBOR SZÍNMŰVÉSZ.

nünk. Ha ugyanis mindenki ott, ahol 
van, és azzal, amije van, megtesz min-
dent, akkor hazánk ismét naggyá válhat 
és felemelkedhet.

SZ.R.ZS.

Udvarhelyi Boglárka énekművész és 
Smál-Szilaj Gábor színművész
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Tengyer Minea, a XVI. Kerületi Nagycsa-
ládosok Egyesületének elnöke köszöntő-
jében hangsúlyozta: 15 évvel ezelőtt 20 
család alapította meg a kerületi nagycsa-
ládosok közösségét, és nem is gondolták, 
hogy másfél évtized alatt a Kertváros leg-
nagyobb taglétszámú egyesületévé növi 
ki magát. 

Az eddigi négy elnök közül Székely 
Hajnalka idézte fel a hőskort, a kezde-
ti nehézségeket és a legemlékezetesebb 
pillanatokat. Majd dr. Csomor Ervin al-
polgármester köszöntötte az ünneplő-

ket, és kiemelte, hogy a Nagycsaládosok 
Egyesülete országos és kerületi szinten 
is a legmegbecsültebb, legelismertebb és 
legfontosabb civil szervezetek közé tarto-
zik. Az alakuláskor még más volt a tár-
sadalmi helyzet, hiszen aki három vagy 
több gyermeket vállalt, nagy eséllyel a 
nélkülözést is vállalta. 2010-ben azonban 
olyan vezetés vette át az ország irányítá-
sát, amely egymás után számtalan család-
barát intézkedést hozott. Sok egyéb mel-
lett bevezették a családi adókedvezményt, 
és gondoskodtak arról, hogy ez minden 
évben növekedjen, illetve megalkották a 
Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
(CSOK) intézményét, amely sok nagy-
családost juttatott új otthonhoz. Emellett 
elindították az országos bölcsődeépítési 
programot, amely szintén a nagycsaládo-
sok megbecsülését és a családok szerepé-
nek erősítését szolgálja. 

Az alpolgármester kijelentette: a XVI. 
Kerületi Önkormányzat feladatának te-
kinti, hogy ezeket az országos programo-
kat elérhetővé tegye a Kertvárosban is, és 
hozzátegye mindazt, amivel saját erőfor-
rásainak arányában további segítségére 
lehet a több gyermeket nevelő szülőknek. 

Szeptembertől például szeretnék bevezet-
ni a Nyugdíjasok Szállító Szolgálatának 
jól működő mintájára a Családok Szállító 
Szolgálatát. Egy hétszemélyes, nagy rak-
terű busz áll majd azok rendelkezésére, 
akik nem tudják megoldani az autóval 
való közlekedést. 

Kutassy Jenő, a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületének elnökhelyettese mél-
tatta a XVI. kerületi szervezet szerteága-
zó, sokaknak példát és ötleteket is adó 
tevékenységét. Elmondta, hogy a jelenlegi 
családbarát kormány mellett fontos sze-
rep jut a nagycsaládosok egyesületeinek, 
akik segítenek értelmezni a kormányren-
deleteket, és igényelni az azok által elér-
hető kedvezményeket.

Az évforduló tiszteletére az Egyesület 
Nagycsaládban felnőni címmel videó 
pályázatot hirdetett 13-20 évesek számá-
ra. A zsűri Falvy Péter alkotását találta 
a legszellemesebbnek, így ő vehette át a 
fődíjat. 

Közben a Szentmihályi Kulturális Köz-
pont kertjében a gyerekeknek a Bethlen 
Gábor Hagyományőrség Egyesület tartott 
érdekes bemutatót a XVII. század vise-
letéről, orvoslásáról és fegyvereiről, ez 
utóbbiakat ki is lehetett próbálni. 

Ezután V. Kulcsár Ildikó, a Nők Lapja 
munkatársa tartott előadást Segítség, nya-
kunkon a családunk! címmel. Az újságíró 
a leggyakoribb problémákról, azok okai-
ról és a lehetséges megoldásokról beszélt 
a hallgatóságnak. Kiemelten foglalkozott 
azzal a ténnyel, hogy 45 éves korig Buda-
pesten sokkal több a férfi, mint a nő. Ekkor 
azonban megfordul a helyzet, és a férfiak 
közül részben biológiai, részben pszichés 
okok miatt nagyon sokan meghalnak. En-
nek oka pedig a konfliktusok feldolgozá-
sában keresendő. Egy nő, ha bajban van, 
elmegy panaszkodni a barátnőjéhez, egy 
férfi pedig – akit arra nevelnek, hogy le-
gyen erős, ne mutassa, ha fáj valamije – 
magába folytja a feszültséget, és ez sok-
szor végzetes következményekkel jár.

Az esemény persze nem ilyen komoran 
ért véget, ugyanis három tortából is lehe-
tett falatozni.

MÉSZÁROS TIBOR

15 éves a nagycsaládosok nagy családja
FENNÁLLÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE A XVI. KERÜLETI 
NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZ-
PONTBAN JÚNIUS 3-ÁN. 
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– Intézményünkbe középsúlyos értelmi 
fogyatékos, autista és halmozottan fo-
gyatékos gyerekek járnak. Két általános 
iskolai osztályt és egy óvodás csoportot 
működtetünk. Tavaly megnövekedett a 
létszámunk, mert már a két iskolás osz-
tályunkba is 8 illetve 9 tanuló jár, óvodai 
csoportunk pedig maximális létszámmal 
üzemel. Utóbbit nagyon szeretnénk ket-
téosztani, mert a sajátos nevelési igényű 
(SNI) gyerekek esetében a nagy létszám 
korlátozza a pedagógiai munka eredmé-
nyességét.

– MEG TUDNAK ÍGY FELELNI AZ IGÉ-
NYEKNEK?
– Az iskolai osztályok esetében igen, 
de az óvodásoknál volt, akit el kellett 
utasítanunk. Mivel a szomszédos XV. 
kerületben nincs a miénkhez hasonló 
intézmény, az ottani SNI-s gyerekek egy 
részét is nekünk kellene felvenni, de 
már nem jutott mindegyiküknek hely. 

– ELFÉRNE MÉG EGY CSOPORT AZ 
ÉPÜLETBEN?
– Van egy kisebb épületünk, amely némi 
belső átalakítással alkalmas lenne a ki-
csik fogadására, ez azonban csak az egyik 
fele a problémának. A nehezebb kérdés 
az állandósult gyógypedagógus-hiány. 
Ennek ellenére azért reménykedünk, 
hogy valahogy megoldódik a helyzet.

– A JELENLEGI TANULÓLÉTSZÁMHOZ 
VAN ELÉG PEDAGÓGUSUK?
– Csak úgy, hogy nyugdíjasaink óraadó-

ként visszajárnak segíteni. Ez azonban 
csak tűzoltás, hosszú távon jó lenne va-
lamilyen biztonságosabb megoldást ta-
lálni. 

– MILYEN VOLT AZ ELMÚLT TANÉVÜK?   
– A 2017-18-as tanévben a víz világát ál-
lítottuk a középpontba. Kirándulásaink, 
helyi rendezvényeink az évszakoknak 
megfelelően mind a vízről, patakokról, 
tavakról, hóról, esőről szóltak. Jól il-
lett ehhez a témakörhöz, hogy kaptunk 
ajándékba egy akváriumot, amibe színes 
halakat telepítettünk, és ezeket nagyon 
szívesen nézegetik a gyerekek. Ebben a 
tanévben kísérleti jelleggel kipróbáltuk 
a kutyás terápiát is, ami nagyon jó ötlet-
nek bizonyult. Tapasztalataink szerint 
olyan motiváló és fejlesztő hatása van, 
hogy a jövőben beépítjük a pedagógiai 
programunkba.

– A NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTTI FELÚJÍ-
TÁS UTÁN AZ ÉPÜLET MOST MEGFE-
LELŐ ÁLLAPOTBAN VAN?
– Azt hittük, hogy igen, de egy helyen 
váratlanul kilyukadt a csatorna, így ha 
már hozzá kellett nyúlni, az egész cső- 
rendszert felújíttattuk. Emellett pedig 
még kaptunk egy teljes körű, az épület 
minden zugára kiterjedő, hivatásos cég 
által kivitelezett nagytakarítást is.

– A CSALÁDI NAPON MILYEN PROG-
RAMOK VÁRTÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET? 
– Idén is készítettünk egy összefog-
laló filmet az elmúlt év legfontosabb 

Élmények és finom falatok
A GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGY-
PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉRSEKÚJVÁRI UTCAI TAGIN-
TÉZMÉNYÉBEN JÚNIUS 9-ÉN TARTOTTÁK A HAGYOMÁNYOS NYÁRKÖ-
SZÖNTŐ CSALÁDI NAPOT. SZÉNAY KRISZTINA INTÉZMÉNYVEZETŐVEL 
ENNEK RÉSZLETEIRŐL ÉS A MEGOLDANDÓ FELADATOKRÓL BESZÉL-
GETTÜNK.

eseményeiről, ünnepeiről, amit a nap 
folyamán háromszor is levetítettünk. 
A kertben az állandó játékok mellett 
lehetett kiskapura focizni, felfújható 
óriáslabdával óriáskuglikat döntögetni, 
mágneses pecabottal parafahalakat fog-
ni, miniasztalon pingpongozni, továbbá 
célba dobni és memóriajátékot játszani. 
Népszerű újdonságnak bizonyult a cél-
ba lövés egy fehér lepedőn elhelyezett 
célpontokra színes vízzel megtöltött 
vízipisztolyokkal és vízipuskákkal. Az 
épületben kapott helyet a kislabdacsata, 
a művészetterápiás festés, az arcfestés 
és a számtalan kézműves dísztárgyat fel-
vonultató jótékonysági vásár. A kertben 
pedig egy óriásbográcsban egész délelőtt 
rotyogott a pincepörkölt, amelyhez csak 
húsból hét kilogrammnyit használtak fel 
az alkalmi szakácsok. Így a fehér asztal 
mellett végződött rendezvény résztvevő-
inek nemcsak élményből, de finom fala-
tokból is jutott bőségesen. 

MÉSZÁROS TIBOR
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Kovács Péter pol-
gármester köszön-
tötte 90. születés-
napja alkalmából 
TÉRI GÉZÁT, aki 
Tabon született, 
és 10 éves volt, 
amikor a család 
Rá k o s s z e n t m i -
hályra költözött. 
Iskolái elvégzése 
után némi útke-
resés következett, 
majd térképészként kezdett dol-
gozni. Ezután a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémián történelmet 
tanított. Utána Veszprémbe veze-
tett az útja, végül pedig a Honvé-
delmi Minisztérium kötelékében 
politikusnak állt, Czinege Lajos 
honvédelmi miniszter közvetlen 
munkatársa lett. Első felesége 
sajnos 1961-ben elhunyt, de 1963-

ban újra megnősült. 
A két házasságból 
két lánya és egy fia 
született. Hat uno-
kája mellet már van 
négy dédunokája is.

Géza bácsi elég 
szótlan ember, ritkán 
szólal meg, de akkor 
rendszerint meg-
nevetteti a családot 
valamilyen humo-
ros megjegyzéssel. 

Nincs egyedül, hiszen gyermekei 
közül ketten is együtt laknak vele. 
Nagyon visszafogott életet él, 
szívműködését már meg kellett 
támogatni egy pacemakerrel, de 
ez nem akadályozza abban, hogy 
hetente négyszer sakkozzon egy 
barátjával, aki rendszeresen felke-
resi őt. Isten éltesse még nagyon 
sokáig!      

Kovács Péter polgármester, Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő és dr. 
Környeiné Rátz Katalin köszöntötte 
TARNAI JÁNOSNÉT 95. születésnap-
ja alkalmából.

Klári néni Lajosmizsén született, ott 
töltötte iskoláséveit, majd 1947-ben a 
fővárosba költözött. 1949-ben férjhez 
ment, és boldog házasságukból három 
lányuk született. Mivel férje biztosította 
a család megélhetését, az ünnepeltnek 
gyermekeik felnevelése és a nyugodt  
otthoni háttér biztosítása volt a felada-
ta. Bizonyára a „megszépítő messze-
ség” mondatja vele, hogy teljesen gondtalan, boldogsággal öve-
zett életútja volt, hiszen több közeli családtag (gyerek, unokák) 
elvesztésével is szembe kellett néznie, amivel nagyon nehezen 
sikerült megküzdenie. 72 éves volt, amikor férje is elment, és 
azóta lányai szerető gondoskodása mellett éli mindennapjait. 
Talán ez a szeretetteljes légkör az oka annak, hogy Klári néni va-
lóban csak a szépre emlékezik. Öt évvel ezelőtt, amikor a hosszú 

élet titkáról faggatták őt köszöntői, 
azt a meglepő választ adta, hogy egy 
jó férj és a délutáni szunyókálás hosz-
szabbítja meg az életet. Lánya, Tarnai 
Klára kerületünk közismert gyógype-
dagógusa azonban sietve hozzátette, 
hogy az édesanyja esetében dr. Papp 
Krisztina háziorvos is nagyon jelentős 
tényezője a hosszú élet feltételeinek. 
Ha nem hívják, akkor is jön, magától 
is kíváncsi idős betegeinek állapotára, 
példás kötelesség- és hivatástudatból 
végzi gyógyító tevékenységét.

Klári néni manapság békésen olvas-
gat, kisétál a családi ház kertjébe, ahova 16 évvel ezelőtt költözött 
a család, és ahol mindig talál egy kis söprögetnivalót, beszélget 
a virágokkal vagy Totóval, a fekete pulival. Nagyon örül, ha meg-
látogatja ma már egyetlen unokája, és csendesen éli a sorsukkal 
megbékélt, szeretettel körülvett 95 éves idős hölgyek minden-
napjait. Reméljük, még hosszú ideig. Isten éltesse még nagyon 
sokáig! 

Kovács Péter polgármester köszöntötte 
KOÓS JÓZSEFNÉT, aki betöltötte 90. élet-
évét. Margit néninek szülőhelyén, Izsákon 
nem volt boldog gyerekkora. Négy éves 
volt, amikor elvesztette édesanyját, a bajt 
pedig csak tetézte, hogy édesapja új válasz-
tottja cudarul bánt vele, mostohalányként 
kezelte, de édesapja is sokat gorombásko-
dott vele. Kicsit akkor változott a helyzet, 
amikor a szülői ház nyomasztó légkörétől 
menekülve, 15 évesen Budapestre költözött, 
ahol cselédnek állt. Ez már könnyebb, ön-
állóbb életet jelentett számára. Később há-
rom évet eltöltött az Ikarus gyár sajtolóüze-
mében is, majd 31 évig házfelügyelője volt 
egy XIV. kerületi, Kerepesi úti bérháznak. 

Közben járt takarítani is, volt 
ahova 20 éven keresztül.

Margit néninek három gyer-
meke közül két fiát is el kellett 
temetnie, sajnos már a férje 
sem él, így a családi ünnepe-
ken csak lánya és két unokája 
lehet jelen. Mivel édesapja csak 
két nap késéssel jegyeztette be 
az anyakönyvbe gyermeke ér-
kezését, és a kellemetlen kér-
déseket megelőzendő, a má-
sodikat jelölte meg a születés 
napjának, így most a valódit és 
a hivatalosat is megülik. Ennek köszönhe-
tően a lakás tele van virággal.

Margit nénit idősebb ko-
rában sem kerülte el a baj, 
túl van egy agyvérzésen, 
amely szerencsére szellemi 
képességeit nem érintette, 
viszont mozgásában korlá-
tozza. Úgy gondolja, hogy 
szívósságának záloga, hogy 
kilencéves éves kora óta 
dolgozott, és ezt csak egész-
ségi állapota megromlása-
kor hagyta abba. Szerinte 
a hosszú élet titka a folya-
matos fizikai munka, mert 

a négy fal megöli az embert. Isten éltesse 
még nagyon sokáig! 

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meg-
hirdetett, Hónap babája elnevezésű versenyre egy 
olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság a 
XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott für-
dőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyé-
nek a része, amit január óta minden kertvárosi új-
szülött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel 
együtt. A szavazatok alapján az áprilisi nyertes Bo-
ros Nara Rebeka lett. Az ajándékcsomagot, amely 
vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.
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Dr. Tari Annamária (képün-
kön) mellett dr. Pais Ella 
Regina és Kerekes Valéria be-
szélt a gyermeknevelés szép-
ségeiről és nehézségeiről.

a 
Sashalmi 
Piacon

HARMADIK ALKALOMMAL RENDEZTEK CSALÁDI 
NAPOT A SASHALMI PIACON JÚNIUS 16-ÁN. AZ 
ESEMÉNYT – AMELY ÉRDEKES ELŐADÁSOKKAL, 
GYEREKPROGRAMOKKAL, FŐZŐBEMUTATÓVAL ÉS 
KONCERTEKKEL IS VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET – DR. 
CSOMOR ERVIN ALPOLGÁRMESTER, DOBRE DÁNIEL 
KÖRZETI KÉPVISELŐ ÉS KOZMA VIKTOR, A SASHAL-
MI PIAC KFT. 
ÜGYVEZETŐ-
JE NYITOTTA 
MEG. A MŰ-
SORVEZETŐ 
BEDE RÓ-
BERT MES-
TERSZAKÁCS 
VOLT.

Vendégeit előételként Krúdy Gyula kedvenc sörkorcsolyájá-
val, a szardíniakrémmel várta, majd egy mediterrán ihleté-
sű kolbászos bableves elkészítése közben válaszolt minden 
felmerülő kérdésre. Második fogásként személyes kedven-
cét, a saját gőzében párolt sertéskaraj elkészítését mutatta 
be, köretként pedig tejszínes, tejfölös, kapros, köményma-
gos kelkáposztát készített hozzá.   

Délután a zenei produkcióké volt a főszerep. Bagdi Erzsi 
nóta, operett és musical összeállítása után a hazai pályán 
mindig szívesen fellépő, "sashalmi születésű" Gesarol 
együttes következett. Pótz-Nagy Ágoston és csapata a roc-
kereknek szerzett kellemes, nosztalgikus perceket a leghíre-
sebb külföldi és hazai rocklegendák dalainak felidézésével.

Az eseményen gazdag könyv-
kínálattal és érdekes doku-
mentumokkal jelen volt a 
Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ is.

A családi nap befejezéseként 
a Mystery Gang Rockabilly 
Trio lépett színpadra. A csa-
pat frontembere, Egri Péter 
a fergeteges ritmusok mel-
lett azt is bejelentette, hogy 
néhány héttel ezelőtt egy, az 
Amerikai Egyesült Államok-
ban megrendezett zenei ver-
senyen country kategóriában 
első díjat nyert a zenekar.

A hamisítatlan rock&rollt játszó Fifty's Haeven 
zenéjére többen táncra is perdültek.

A nap egyik fő látványossága Bede Róbert mester-
szakács alkalmi főzőtanfolyama volt, ahol a sztárséf 
szívesen osztotta meg minden érdeklődővel a főzés 
művészetének mesterfogásait. 

A gyerekek körében népszerű Alma 
zenekar koncertjén óriási tolongás 
keletkezett a színpad előtt, hiszen 
a kicsik önfeledten táncoltak.
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Karelné Máté Orsolya intézményveze-
tő-helyettes köszöntője után Kovács Pé-
ter polgármester elmondta: a fotókon 
szereplő növényekkel külön-külön sok-
felé találkozhatunk, de így együtt talán 
csak a mátyásföldi repülőtéren fordul-
nak elő. Az pedig különösen értékes, 
hogy mindegyik  kép mellett botanikai 
ismertetőt is találunk, hiszen tulajdonsá-
gaikról a legtöbben csak keveset tudunk.

A fotók megszületésében döntő szerep 
jutott Druzsin Józsefnek, a Magyar Hon-
védség századosának, aki sportolni járt 
a reptérre, és futás közben fedezte fel, 
milyen gazdag az ősgyep növényvilága. 
Mivel lánya egy ideig a művész tanítvá-
nya volt, és tudott a pedagógus fotószen-

vedélyéről, ő javasolta, hogy készítsen 
fényképeket a reptéri növényekről, a bo-
tanikai jellemzést pedig magára vállalta. 
Ezért a tárlat megnyitására is őt kérte fel 
a kiállító. 

Druzsin József kiemelte: Kovács Zsolt 
az ő szemében a reneszánsz ember meg-
testesítője. Egyformán figyel ugyanis 
az anyagszerű megjelenítésre és a kép 
harmóniájára. A fotó objektív műfaj, de 
a befogadása – hasonlóan a zeneműve-
kéhez – szubjektív érzéseket kelt a né-
zőben. Ezáltal létrejön az, amit William 
Blake, az angol romantika jeles költője 
így fogalmazott meg: „Egy homokszem-
ben lásd meg a világot (…), egy órában az 
örökkévalóságot”.  

„Egy homokszemben lásd meg a világot”
KOVÁCS ZSOLT, A RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA MŰVÉSZTANÁRA A FÚ-
VÓS HANGSZEREKET GYAKRAN CSERÉLI FÉNYKÉPEZŐGÉPRE, ENNEK 
EREDMÉNYEKÉNT PEDIG JÚNIUS 6-ÁN MEGNYÍLT FOTÓKIÁLLÍTÁSA A 
MÁTYÁSFÖLDI REPÜLŐTÉR NÖVÉNYVILÁGÁRÓL A KERTVÁROSI HELY-
TÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT ÍRÁS-KÉP GALÉRIÁJÁBAN.

Kovács Zsolt magával hozta a kiállítás-
megnyitóra a tanítványaiból álló Dolce 
Consort Bp. Furulyaegyüttest, amelynek 
maga is közreműködő tagjaként vett 
részt a klasszikus dallamok megszólal-
tatásában.

A Mátyásföldi Repülőtér növényei 
című kiállítás június 22-ig tekinthető 
meg a Kertvárosi Helytörténeti és Em-
lékezet Központ Írás-Kép Galériájában 
(1165 Budapest, Veres Péter út 157.)   

MÉSZÁROS TIBOR

A CORVIN MŰVÉSZKLUB FELHÍVÁST INTÉZ 
a XVI. kerület alkotó művészeihez, művészetkedvelő és 
pártoló lakosaihoz, hogy képző-, ipar- és népművészeti 

munkáikkal jelentkezzenek a hagyományos

2018-as ŐSZI TÁRLAT
című kiállítására.

A TÁRLAT MEGNYITÓJA 
szeptember 6-án (csütörtökön) 18 órakor lesz 

az Erzsébetligeti Színház Harmónia Szalonjában.
BEADÁSI NAP: 

szeptember 3. (hétfő) 10-14 óráig, szeptember 4. (kedd) 
14-19 óráig, az Erzsébetligeti Színházban 

(1165 Budapest Hunyadvár u. 43/c)

A BEADÁS FELTÉTELEI: 
maximum három, az utóbbi két évben készült alkotás, ame-
lyek méretben az átlagosat ne haladják meg (festmények ese-
tében 50x70 cm). Technikai megkötés nincs. Ettől eltérő eset-
ben kérjük, egyeztessenek a koordinátorral, Koltayné Zolder 
Klárával, a Corvin Művészklub vezetőjével. A műveket kiál-
lításra alkalmas állapotban, ép keretben, akasztóval, névvel, 
címmel, mérettel, a technika megjelölésével kérjük beadni.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. 
A résztvevők emléklapot kapnak.

A kiállítás október 7-ig lesz látható.

KOORDINÁTOR: 
Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művészklub vezetője. 

Telefon: 406-8529
A ki nem állított műveket nem áll módunkban tárolni, ezért 
szeptember 6-án, 12-16 óra között kérjük elszállítani azokat.
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A szombati nap nemcsak fergeteges táncprodukciókat, de 
némi felhőszakadást is ígért. A megjelentek egyikben sem 
szenvedtek hiányt, mindkettő bekövetkezett. Az előrelátó ren-
dező, Dernovics Mihály azonban egy hatalmas sátrat állíttatott 
a kultúrház kertjébe, így az időjárás nem befolyásolta a sza-
badtérire tervezett rendezvényt. 

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnöke elmondta: 2002-
ben rendeztek először ifjúsági dalkör- és néptánc találkozót, 
akkor a Margit-naphoz kapcsolódóan. Később a Cinkotai Ci-
negék, a helyiek néptáncegyüttese vonzotta leginkább a kö-
zönséget egészen 2012-ig. A kezdetek óta eltelt másfél évtized 
azonban sok változást hozott, ma már külön eseményen mu-
tathatják be művészetüket a tánccsoportok és a kórusok. A ren-
dezésben a Cinkotai Kultúrházban próbáló Forgatós Kamara 
Néptáncegyüttes működött közre. Ők szállították a fellépőket 
és a népzenét élőben játszó Magos Együttest, az Egyesület pe-
dig biztosította a helyet, a színpadot, a műsorvezetőt, az ajándé-
kokat és a kitűnő bográcsgulyást a rendezvény végén.  

Pörgött a szoknya, szólt a dal
A CINKOTAI KULTÚRHÁZBAN JÚNIUS 2-ÁN GYERMEK 
ÉS FELNŐTT NÉPTÁNCEGYÜTTESEK, MÁSNAP PE-
DIG NÉMET NEMZETISÉGI KÓRUSOK BIZONYÍTOT-
TÁK, HOGY MINDKÉT MŰFAJ HAGYOMÁNYAI ÉLNEK, 
ÉS AZ UTÓDOK MEGBECSÜLIK A MÚLT ÜZENETÉT, 
VAGYIS A FELMENŐIKTŐL ÖRÖKÖLT KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉGET.

A színpadon a Forgatós Kamara Néptáncegyüttesen kívül 
a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes Barkócza csoportja, 
a Pörög a gyáli szoknya Egyesület és az isaszegi Siringető 
néptáncegyüttes mutatta be produkcióját. Arról pedig, hogy 
a műfajnak utánpótlása is van, a kistarcsai Gesztenyés Óvo-
da és a Cinkotai Huncutka Óvoda kis táncosai győzték meg 
a közönséget. A táncprodukciók között a felnőttekéhez ha-
sonló sikert aratott autentikus népdalok előadásával Pintér 
Vince, Saja Ida, valamint a Kelemen Eliza-Rostás Luca Sára 
duó. Ők mindnyájan a kistarcsai Simándi József Általános 
Iskola tanulói.  

Vasárnap a német nyelvű kórusmuzsika vette át a főszere-
pet. A Cinkotáért Közhasznú Egyesület a XVI. Kerületi Né-
met Önkormányzat Rozmaring Kórusával közösen hívta meg 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre Német származású Polgári 
Egyesületének Liederschatz kórusát, a Pesthidegkúti Német 
Dalkört és a Szigetújfalui Zenebarátok Egyesületét.

A XVI. Kerületi Német Önkormányzat nevében Busa Klára 
köszöntötte a megjelenteket, majd Szász József alpolgármes-
ter mondott köszönetet a Dernovics házaspárnak azért, hogy 
nagy mértékben hozzájárulnak a cinkotai kulturális élet fenn-
tartásához. 

A Fővárosi Német Önkormányzatot Anna Kerner képviselte, 
aki részletesen elemezte a német hagyományok ápolásának és 
életben tartásának fontosságát, a nemzetiségi közösségek je-
lentőségét. A rendezvényt a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat támogatta.

MÉSZÁROS TIBOR
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Vidékünk (Budapest XVI. kerület) zsidó-
ságának gettóba való kényszertelepítése 
1944. május 29-én, hétfőn történhetett. 
A helyi gettók felállítása során Tessé-
nyi József cinkotai és Kardoss László 
mátyásföldi főjegyzők községeik zsidó-
it Sashalomra helyezték el, különböző 
csillagos házakba. Sashalmon Fekete 
Gerzson, Rákosszentmihályon Dibusz 
Sándor főjegyzők rendelkezései szerint 
a gettósítás után csak olyan házban lak-
hatott zsidó, ahol a háziúr is zsidó volt. 
Mindezt előzetesen összeállított listák 
alapján végezték, és azért gyorsan tudták 
végrehajtani.

Egy hónapi gettónyomort követően 
74 évvel ezelőtt, 1944. június 30-án az 
előzetes terveknek megfelelően a helyi 
közigazgatás tevékeny közreműködésé-
vel végrehajtották a kiszemelt lakosság 
elszállítását. Elődtelepüléseink területén 
az akkor itt élt 43.904 lakosból (1941-
es adat) zsidótörvények által érintett 
volt 2.193 fő (1944-es adat), kb. a lakos-
ság 5%-a, vagyis minden 20-ik polgár. 
Ezen a pénteki napon (1944.06.30-
án) csendőrök kíséretében gyalog 
vonult a sashalmi gettók zsidósága  
Rákosszentmihályra, majd onnan a helyi 
gettóházak lakóival együtt ki lettek hajt-
va a rákosszentmihályi vasútállomásra. 
A csendőrök előzőleg kipakoltatták az 
összes értékesnek vélt tárgyaikat, elvet-
ték megmaradt pénzüket is. Itt bevago-
nírozták és Budakalászra szállították a 
négy község zsidó lakosságát, ahonnan 
Auschwitz lett a végállomás.

Helyet keresve ezen szörnyűségekre 
való emlékezésre a helytörténész egyéb 
emlékhely hiányában felkereste az elha-
gyatott zsidó temetők közül a rákosszent-
mihályit, ezt sikerült lekaszáltatni, és így 
láthatóvá váltak a megmaradt régi sírem-
lékek maradványai. Itt, a temető közepé-
hez közeledve, baloldalon egy nagyobb, 

1944. június 30-ra emlékezve
EGY HELYTÖRTÉNÉSZ EGYRÉSZT A HELYSÉG TÖRTÉNELMI, TÁR-
SADALMI FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATAIVAL, A MÚLTRA VONATKOZÓ 
FORRÁSINFORMÁCIÓKKAL, ADATOKKAL FOGLALKOZIK, MÁSRÉSZT 
TÖRTÉNELEMI KUTATÁSOKKAL, AMELYEK SORÁN A HELY TÖRTÉ- 
NELMÉNEK MÚLTJÁT TANULMÁNYOZZA, A TÖRTÉNELEM HELYI  
ESEMÉNYEIT A FORRÁSANYAGOK ALAPJÁN PRÓBÁLJA FELTÁRNI. MA 
MÁR KEVESEN EMLÉKEZNEK, ÉS MÉG KEVESEBBEK ADJÁK TOVÁBB IS-
MERETEIKET ARRÓL, HOGY KERÜLETÜNK ELŐDTELEPÜLÉSEIN ZSIDÓ 
KÖZÖSSÉGEK IS ÉLTEK. A HELYTÖRTÉNÉSZ DOLGA EMLÉKEZNI ÉS 
EMLÉKEZTETNI KÜLÖNÖSEN OLYAN TÖRTÉNELMI ÉVFORDULÓ 
KÖZELEDTÉNEK ALKALMÁBÓL, AMELYRŐL SZERVEZETT HELYI 
ZSIDÓSÁG HIÁNYÁBAN NEM EMLÉKEZNEK. 

Helytörténet

sok régi hulladékból és feldúlt kőlapokból 
álló domborzat előtt mélyen a földben pi-
hent egy sírkő, látható felületét  megtisztít-
va elővillant egy név: Pollák Salamon. 

Palásthy Irén Rákosszentmihály egykor 
ünnepelt primadonnájának édesapja volt 
Pollák Salamon suszter, aki a maga ide-
jében három idősebb lányával egyengette 
legkisebb gyermeke fejlődését. A művész-
nő 1920. július 1-én nagy sikert ért el a 
Vígszínházban, A hermelines nő c. ope-
rett Lavalle Sophie szerepében. Ebben a 
darabban látta meg először Hans Bartsch, 
az ismert amerikai szín házi vállalkozó, 
akivel is 1920. augusztus 23-án házasságra 
lépett. De nem engedett férje kérésének, 
nem költözött el az USA-ba, villát vásárolt 
Rákosszentmihályon szüleinek és nővérei-
nek, melyben férjével együtt ő is jól érezte 
magát. Bartsch által támogatott világsike-
rei során Európa és Amerika minden jeles 
színpadán felléphetett, de minden adandó 
alkalommal visszatért a rákosszentmihályi 
családi házba szüleihez. 1938-tól a zsidó-
törvények leparancsolták hazája színpadja-
iról. Jobb híján az USA-ban lett ünnepelt 
sztár. 1940. december 23-án 85 éves korá-
ban elhunyt Pollák Salamon, az édesapa, 
akit a helyi rákosszentmihályi zsidó teme-
tőben helyeztek örök nyugalomra. Palásthy 
később síremléket állíttatott: „61 évi boldog 
házasság után gyászolja szerető hitvese és 
drága emlékét kegyelettel őrzi gyermekeivel 
együtt”, - így szólt ez eredeti felirat.

1944 tavaszán a tervezett gettósítás elől 
Palásthy beköltöztette budapesti lakásába 
idős és nagyon beteg édesanyját és három 
nővérét. Sógorai ekkor már rég a lapátos 
hadsereg tagjaiként az Ukrán fronton véd-
ték a hazát.

Szalai János rákosszentmihályi szabómes-
ter, Hankovszky Varga Árpád rákosszent-
mihályi tornatanár és leventeoktató, annak 
felesége Hankovszkyné Csécs Izabella, 
aki mint motozónő teljesített szolgálatot 

Rákosszentmihályon a deportálandók 
összeszedésénél, feljelentették Palásthy 
Irént Jaross Andor belügyminiszternél és 
a KHEOK-nál. A feljelentés következmé-
nyeként Palásthy édesanyját és nővéreit 
visszatoloncolták Rákosszentmihályra, a 
színésznőt pedig internálták, sőt egy nap-
pal a rákosszentmihályi transzport elin-
dítását követően Palásthyt is belökték egy 
induló vagonba. Innen Perlaki csendőr-
százados mentette ki, miután megtudta, 
hogy a művésznő amerikai állampolgár 
is, akit a rendelkezések szerint internálni 
szabad, de deportálni nem. Innen gyalog 
kísérték a Ludovikára, három napig fog-
va tartották és verték, majd onnan előbb 
Csepelre, később Békásmegyerre cipelték 
gyalog, miközben puskatussal verték, az 
ütlegelés következtében megsüketült. Vé-
gül Kistarcsára került, ahol az USA-t kép-
viselő svájci konzul talált rá. Endre László 
BM államtitkár az alábbi végzést adta ki 
az üggyel kapcsolatosan: „Bartsch Jánosné 
sz. Palásthy Irén  amerikai állampolgár in-
ternálásáról-egészségügyi állapotára való te-
kintettel-egyelőre tekintsünk el. Betegségének 
egyik oka a sérülések, amelyeket tévedésből 
történt letartóztatásánál szenvedett. Jelenleg 
az ügy kivizsgálás alatt áll.--A történtekre 
való tekintettel külpolitikai okokból kívána-
tosnak tartom, hogy nevezett gyógyulásához 
kellő idő adassék és internálásától meggyó-
gyulásáig eltekintessék...”

A helytörténész szakemberekkel kiá-
satta, megtisztíttatta és újra állíttatta a 
megtalált síremléket..., és felfedezte a 
történet végét.

1949-ben az alábbi szöveggel egészítet-
te ki Palásthy Irén édesapja síremlékét:

"Drága jó ANYÁNK, édestestvéreink JU-
LIA-HERMINA-RÓZA! Nyugodjatok. 
MEMENTÓ! AUSCHWITZ".

Ezen a helyen, aki akar, megemlékez-
het...

DR. GOLDBERGER  TAMÁS 
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OSCAR-DÍJ ÁTADÓRA VOLTAK HIVATALOSAK AZOK, AKIK JÚNIUS 11-ÉN ELLÁTO-
GATTAK A ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBA. A MAZOTTI FITNESS ÉVZÁRÓJÁN A 
SZÁMTALAN KIVÁLÓ PRODUKCIÓ (BÖRTÖN ROCK, KELET KINCSE VAGY A COOL 
BARBIES) MELLETT UGYANIS A KÖZÖNSÉG OLYAN VILÁGHÍRŰ FILMEK ADAPTÁ-
CIÓJÁT IS MEGTEKINTHETTE, MINT A BEÉPÍTETT SZÉPSÉG VAGY A TITANIC. 
A szülők persze ezúttal sem csak a színes jelmezek és díszletek ösz-
szeállításából vették ki a részüket, hanem a közös produkcióból is, 
ahol a filigrán kislányok daliás apukáinak is fontos szerep jutott. A 
boldog mosolyok és az örömkönnyek most sem maradtak el, de talán 
mindezektől olyan emberi és összetartó ez a közösség, amit Kovács 
Péter polgármester is minden alkalommal megtisztel jelenlétével.

Oscar-gála Mazotti módra
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Bronzérmes az Ikarus
Befejeződött a 2017/18. évi labdarúgó bajnokság

A Budapest I. osztályban induló két csa-
patunk közül az Ikarus kitűnő őszi sze-
zont produkált: tíz mérkőzést nyert meg 
a tizenötből, és négy döntetlen mellett 
mindössze a későbbi bajnok REAC ellen 
szenvedett minimális, 1-0-ás vereséget. 
34 pontjával a REAC-tól négy, a másik 
nagy favorit Újpest II-től mindössze egy 
ponttal maradt le. 

A tavaszi rajt viszont nem sikerült. Az 
első négy forduló három vereséggel zá-
rult, így a titokban a feljutásban bizako-
dók számára kevés esély maradt. Annál 
is inkább, mert a két nagy vetélytárs el-
len sem sikerült pontot szerezni (REAC 
ellen 1-3, Újpest II ellen 2-8!). Ezen felül 
még egy váratlan vereség is becsúszott a 
Vízművek ellen (1-2). 

Akkor (a 23. forduló után) még a do-
bogós helyezés is veszélybe került, sze-
rencsére azonban a hajrá remek volt: 
az utolsó hét fordulóban öt győzelem, 
egy döntetlen, egy vereség volt a mér-
leg, és miután a riválisok körbeverték 
egymást, a bronzérem biztosan került a 
piros-kékek birtokába. Feltétlenül ki kell 
emelnünk a 24 éves Horváth Krisztián 
teljesítményét, aki 24 góljával csupán 
egy találattal maradt el a gólkirályi cím-
től úgy, hogy nem is minden mérkőzé-

sen játszott. A gólkirály egyébként Szabó 
Bence, az Union játékosa lett.

Összességében tehát Borgulya István 
csapata minden dicséretet megérde-
mel, hiszen a két favoritot leszámítva, 
kiegyensúlyozott mezőnyben állhattak a 
dobogó harmadik fokára. 

Kevésbé mondható jónak másik I. osz-
tályú csapatunk, a RAFC teljesítménye. 
A gyenge produkció fő oka leginkább az, 
hogy rendkívül hektikus idényt tudhat 
maga mögött a Pirosrózsa utcai együt-
tes. Ismert, hogy nagy tervek léteznek 
a teljesen elavult sportteleppel kapcso-
latban. Az elképzelések szerint az idei 
tavaszt még saját pályájukon játszhatták 
volna le. Ebből azonban különböző okok 
miatt semmi sem lett: mind a tizenöt 
összecsapást idegenben vívták, ráadásul 
90 százalékban műfüves pályán. 

Itt szeretnék egy kerület-szerte kósza 
híresztelést eloszlatni: nem az Önkor-
mányzat a hibás a RAFC pálya felújítá-
sának késleltetésében. A bürokrácia, az 
aktatologatások, a hivatalok „packázásai” 
miatt kezdődhet – jó esetben – csak ősz-
szel az építkezés. 

Természetesen a sok bizonytalanság 
rányomta bélyegét a RAFC teljesítmé-
nyére. A Pirosrózsa utcai hepehupás, gö-

röngyös pályáról nem sok csapat vitt el 
három pontot, ez az „előny” most nem 
volt meg. A tavaszi idényben mindössze 
12 pontot sikerült összekaparni, ezért 
az utolsó fordulóig azon kellett izgulni, 
hogy meglesz-e a bennmaradás. Annál 
is inkább, mert csak akkor derült ki, 
hogy egyáltalán hány kieső lesz. A kiírás 
szerint kettő helyett akár öt is lehetett 
volna, hiszen a Vasas bejelentette, hogy 
tartalék csapatát a Budapest I. osztályban 
kívánja indítani, és az NB III-ból kieső 
pesti együttesek száma is befolyásolhat-
ta a kiesést. A végén azonban minden jól 
alakult: a Vasas kiesett az NB I-ből, ezál-
tal nem indíthat tartalékcsapatot a BLSZ 
I-ben, az NB III-ban a Pénzügyőr bent 
maradt, így a négy csapatot maga mögé 
utasító RAFC jövőre is az I. osztályban 
indulhat. 

Hogy mit hoz a jövő a nagy múltú, 105 
éves RAFC számára, azt még nem tud-
juk, de reméljük a legjobbakat!

Következő alkalommal az MLTC és az 
RSC teljesítményével foglalkozunk. 

Ezúton szeretném megköszönni ked-
ves olvasóinknak az érdeklődést, és kívá-
nok jó pihenést, szép nyarat mindenki-
nek!

VARGA FERENC

JÚNIUS 6-ÁN VÉGET ÉRT AZ AMATŐR LABDARÚGÓK 2017/18. ÉVI BUDAPEST BAJNOKSÁGA. AZ ŐSZI IDÉNY 
UTÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁS A BAJNOKSÁG VÉGÉRE SEM VÁLTOZOTT, NEVEZETESEN, HOGY A KÉT MÁTYÁS-
FÖLDI CSAPAT KIFEJEZETTEN JÓL, A KÉT SZENTMIHÁLYI EGYÜTTES PEDIG GYENGÉN SZEREPELT. 

TELEPÍTETT GYŰJTŐHELYEK: 
    1. JÓKAI MÓR UTCAI LAKÓTELEP, az ABC előtti parkoló
    2. CENTENÁRIUMI LAKÓTELEP, Margit utca - Futórózsa utca kereszteződése
    3. ÁRPÁDFÖLD, Dezsőfia utca - Timur utca sarok
    4. SASHALMI PIAC, az ABC mellett

ELEKTROMOS HULLADÉKBEGYŰJTÉSI AKCIÓ
JÚNIUS 30. (SZOMBAT) 08:00-11:00-IG

A ROLFIM Szövetkezet és a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat elektromos és 
elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során ingyen leadható 
az e-hulladék. Mindez különleges gyűjtést és kezelést igényel, azaz nem gyűjthető a háztartási 
vegyes hulladékkal. 

A ROLFIM Szövetkezet egész évben térítésmentesen átveszi telephelyén (2310 Szigetszentmiklós-Gyártelep ÁTI-Sziget
 Ipari Park) a használt, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezéseket H-P-ig 8-13 óra között. 

Elektronikai hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdeklődni szintén a 06-1269-0234-es telefonszámon lehet!

A GYŰJTÉS SORÁN LEADHATÓ 
minden olyan elektronikai berendezés, 
amely valaha árammal, elemmel vagy 

akkumulátorral működött, 
a képcsöves berendezések 

(TV, MONITOR) kivételével.
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egyéni csúccsal súlylökésben, Dénes Ervin pedig 3000 mé-
teres akadályfutásban diadalmaskodott. Rajtuk kívül Horváth 

Csaba magasugrásban lett második, Kéri Tamás 
pedig rúdugrásban harmadik.
A korosztályos versenyeken további hat dobogós 
helyezést szereztek az Ikarus versenyzői.  A junio-
rok között Kovács László súlylökésben az első, míg 
Fischer Márk a második helyen végzett. Ugyaneb-
ben a korosztályban Tano Leonardo 110 méteres 
gátfutásban harmadik lett. Az ifjúságiaknál 2000 
méteres akadályfutásban Urbán Zita állhatott a 
dobogó legfelső fokára, megelőzve Merényi Pan-
nát. A serdülőknél 300 méteres gátfutásban Po-
lyák Zoltán nyakába akasztották az ezüstérmet.

Az eseményen részt vett többek között Szász József alpolgár-
mester, az Ikarus atlétikai szakosztályának elnöke, Szalay-Bob-
rovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, Danada Judit, a 
Fővárosi Önkormányzat Sportosztályának vezetője, Korompai 
Péter, a Budapesti Atlétikai Szövetség elnöke, Téglássy Tímea, 
az Europe Athletisme Promotion magyarországi képviselő-
je, Schulek Ágoston özvegye és 
ifjabb Schulek Ágoston is.

Első nap az időjárás ugyan egy 
rövid időre megtréfálta a résztve-
vőket egy heves zápor formájában, 
de összességében nyári melegben 
zajlott az esemény. Több korosz-
tályban is tartottak ligaversenye-
ket, részben ennek köszönhetően 
rekord számú induló volt.
Két atlétánk győzött a felnőttek 
mezőnyében: Detrik Balázs új 

Parádés győzelem a Vulcano kupán

Az  Ikarus U11-es csapata: Bene Bence, Boga Bálint, Cocai Dion, Csides 
Bercel, Kiss Ádám, Nagy Gergő, Németh Richárd, Papp Lőrinc, Sán-
dor Balázs, Szabó Ákos, Szabó Tamás, Széman Zsombor, Vatali Zsolt. 
Edzők: Benkó Sándor és Kasinszky István.

AZ IKARUS U11-ES CSAPATA PARÁDÉS JÁTÉKKAL, MEGGYŐZŐ FÖLÉNNYEL, 16-0-ÁS GÓLKÜLÖNBSÉGGEL 
NYERTE MEG A SZOMBATHELYI ILLÉS AKADÉMIA ÁLTAL SZERVEZETT VULCANO NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ 
TORNÁT JÚNIUS 10-ÉN. 

A mieink úgy lettek elsők 20 együttes közül, hogy 
csoportjukat kapott gól nélkül, négy győzelemmel 
megnyerték, majd újabb négy mérkőzésen nem ta-
láltak legyőzőre. A kertvárosi ifjoncok kiváló telje-
sítményét mutatja, hogy az ellenfelek csak elvétve 
jutottak el kapujuk közelébe, és több mérkőzésen a 
riválisoknak egyetlen helyzetük sem volt. 
A mezőnyben egyébként a Videoton, a Győri ETO, a 
Haladás, a Sopron, a Nagykanizsa, valamint osztrák, 
szlovák és horvát csapatok is képviseltették magukat.

A D csoportban az alábbi eredmények születtek: 

Ikarus - Zalaegerszeg 2-0
Ikarus - Vasas Kubala 

Akadémia 2-0
Ikarus - SV Ried 

(Ausztria) 3-0
Ikarus - HNK Gorica 
(Horvátország) 2-0

A legjobb 8 közé jutásért:
Ikarus - MTK Budapest 0-0 

(büntetőkkel 2-1, Kiss 

Ádám 2 büntetőt hárított)
A legjobb 4 közé jutásért:
Ikarus - DAC Dunaszer-

dahely 2-0

A döntőbe jutásért:
Ikarus-Ferencváros 3-0

A döntőben:
Ikarus-Újpest TE 2-0

Rekordszámú induló a Budapest Openen
HATODIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG AZ IKARUS 
SPORTCENTRUMBAN A BUDAPEST OPEN NEMZETKÖ-
ZI ATLÉTIKAI VERSENYT JÚNIUS 2-ÁN. A MEGMÉRETTE-
TÉSRE NAGY-BRITANNIÁBÓL, HOLLANDIÁBÓL, SZERBI-
ÁBÓL, BELGIUMBÓL, MÁLTÁRÓL, OLASZORSZÁGBÓL, 
DÁNIÁBÓL, NÉMETORSZÁGBÓL ÉS PORTUGÁLIÁBÓL 
IS ÉRKEZTEK ATLÉTÁK. AZ ESEMÉNY MÁSNAP A BUDA-
PEST FELNŐTT BAJNOKSÁGGAL FOLYTATÓDOTT.
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Gyógypedikür házhoz megy 
akár hétvégén is! 
70-518-0720

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az Önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 
HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.

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

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

ASZTALOSMUNKÁK. Vál-
laljuk konyhák, beépített 
bútorok, galériák, bejárati aj-
tók. előtetők és kocsibeállók 
készítését. Régi bútorok ren-
oválását, kópiák készítését, 
illetve fafaragást. 30-401-1633; 
szeteyzoltan@gmail.com

INGATLAN
Eladó tulajdonostól 800nm sa-
roktelken 120nm-es belterület 
eladó. 30-940-0494

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

Rákosszentmihályon különálló 
lakrész (35nm) saját mérőórák-
kal nem dohányzó albérlőknek 
kiadó. Komfortos, bútorozott, 
alap gépekkel felszerelt. jka-
ti2@freemail.hu

Rákosszentmihályon 220 nm-
es családi ház működő üzlettel 
együtt eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es 
házamat kis telekkel hasonlóra 
a XV.; XVI; XIV. kerületben – 
ráfizetéssel! 30-599-0677

Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz 
közeli kétgenerációs családi ház 
13,9M Ft-ért eladó. 30-826-2395

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 
nm-es öröklakásomat cserél-
ném 1 szobás önkormányzatira. 
20-327-7398

Eladó 1-2 félszobás, erkélyes, 
ebédlős, konvektoros, II. emelei 
öröklakás a Centenáriumi lakó-
telepen. 30-582-5471

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

Kiadó garázst keresek rövid, 
vagy hosszú távra. lucfalva@
freemail.hu  ; 30-747-1067

Árpádföldön tulajdonostól új 
parcellázású, zöld övezetben 
20x58m építési telek eladó. 
Gáz, víz, csatorna telken belül. 
Építési engedély kérhető már 
rá. Két lakásos ikerház építhető 
34,5M Ft. 30-482-0700

Csömöri szántó 2172 nm-es 1M 
Ft-ért eladó. 409-2240

Leinformálható közös képvi-
selőt keres XVI. kerületi társas-
ház. 70-544-4579

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

Eladó 90 nm-es családi ház 610 
nm-es sarok telken, vagy 50 
nm-ig lakásra cserélném értéke-
gyeztetéssel. 20-323-9609

Eladnám kistolmácsi (Zala) há-
zamat nagy kerttel. I.ár: 4M Ft. 
20-627-7515

Ó-Mátyásföldön 3 generációs 
kertes ház eladó, telek 300 nöl. 
20-913-4783

VEGYES
Olcsón eladó 3 db polírozott 
asztal, 2 db piros bőr szék és 
egy zománcozott kád. 400-
1593. 

Eladó kétágyas zsalus dupla 
ajtó (128x200). Irány ár: 50E 
Ft. Kb. 150 db sütibaba, az-
beszt mentes tető pala 100 Ft/
db áron. Keresek 15x15 cm vilá-
goskék fali csempét. 403-4383

Új franciaágy matrac kerettel 
160x220 35E Ft; olajbogyófa 
5E Ft-ért eladó. 403-4606; 20-
918-7317

Autogén hegesztő teljes felsze-
reléssel, szőnyeg (jó állapotú) 2 
db, üstház égő eladó. 409-1267

Leinformálható, gyakorlott, 
megbízható takarítónőt kere-
sek rendszeres munkára, csa-
ládi házban. 20-935-2473

Ház körüli munkára – fű-
nyírás, stb. – megbízható segít-
séget keresek. 20-935-2473

Eladó 1 db 200 kg-os mázsa, 
1 db hűtő vitrin. 30-873-0744; 
1162 Csömöri út 231.

Eladó 2 db asztal és 2 db kár-
pitozott szék olcsó áron. 400-
1593

Eladó Future Board táskák; 
egy gyümölcsszárító, egy hűtő. 
csongoristvann@gmail.com

Benzin motoros fűkasza eladó 
10E Ft-ért. 20-545-9267

Eladó Siesta gáz fűtő palack 
nélkül. 10E Ft. 20-545-9267

Eladó 50 literes bojler, kád 
mozgássérülteknek. 407-0627

Eladó egy válltáska egy úszó 
aláírásával, egy tiszta új future 
board. 30-575-4473

Keresek ingyen elhozható 
200x90-es matracot. csongo-
ristvan@gmail.com

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra; 
70x70 zártszelvény; gömbvas, 
200 literes lemezhordó eladó. 
407-2312

Jó állapotban lévő Textima 
gyorsvarrógép eladó. 400-
0440; 70-299-3400

20-as, csillagküllős, felújított 
BMX kerékpár eladó 13E Ft-ért. 
70-360-6420

HWK 46/42 550W-os kerti szi-
vattyú, új vendégágy, mosógép 
motor, 42 V-os biztonsági tra-
fó, fénycső armatúra, 32 cm-es 
képcsöves TV, mobil komposz-
táló, kerti szerszámok, polcok 
eladók. 409-2240

Ruhaüzlet komplett árukész-
lete (női-férfi-gyerek) betegség 
miatt eladó. 403-9223

Férfi gyöngyházgombos far-
mer ing, távirányítós autók el-
adók. 403-9223

Alig használt 3 funkciós baba-
kocsi eladó. 30-921-8393

Nagyméretű olasz bőrdzseki, 
új erősítő 2 db hangfallal; veze-
ték nélküli telefon (kis hibával) 
dobozában; régi szovjet 1 ru-
belosok eladók. 70-426-8677 

Eladó régi táska írógép, var-
rógép asztallal, autós rádiók, 
teher gépkocsihoz olajemelő, 
könyvek, díszpárnák, festett 
kerámia tányérok. 30-4515582

Könnyűzenei bakelit lemezek 
eladók. 403-1090

Eladó propánbután gázpalack 
3 db 3E Ft/db. Olajradiátor 15E 
Ft, és gáztűzhely 5E Ft. 405-
0810

3 db jó állapotú szekrény, egy 
Zanussi fagyasztó szekrény, 
hordozható cserépkályha, var-
rógép eladók. Ár megegyezés 
szerint. 30-246-7545

Számítógép szék bézs színű, 
gurulós, állítható 8E Ft; Dem-
ko Feder ágybetét mágnesszá-
las, 100%-os gyapjú, fájdalom-
csillapító hatású eladó 8E Ft. 
30-949-6332

Gyulai várfürdő hőforrás üdü-
lőben 5 személyes, kétszintes 
összkomfortos üdülési jog évi 
2x kétheti használattal eladó. 
20-349-5173
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Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 06-30-680-6814

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, antik 
órát és bútort, ezüst tárgya-
kat, porcelánokat, bronzokat, 
régi katonai tárgyakat stb. és 
teljes hagyatékot. 20-280-
0151 herendi77@gmail.com

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533 KERTÉSZT KERESEK. 

Zuglói családi ház kertjé-
hez keresek kertgondozás-
hoz kertészkedést kedvelő 
segéderőt. Legfőbb feladat 
a gyomlálás, emellett idő-
szakos feladatok: falevelek 
összegyűjtése, fűnyírás, 
növények visszametszése, 
felkötözése és szőlőkötözés. 
Fizetés óradíjban. Telefon: 
30-941-1416, 22 óráig. 

Otthoni munka! Különböző 
termékek összeállítása, egye-
bek. 90-603-905 (audiopress.
iwk.hu 635 Ft/min) 222-8397; 
20-496-3980

XVI. kerületi lámpagyártó 
üzem keres azonnali kez-
déssel megbízható, munká-
jára igényes, részmunkaidős 
takarítónőt. Molnár Csaba 
70-370-4145




