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Február 24-én dr. Kiss Marianna, a Kertvárosi Egészségügyi Szolgá-
lat főigazgatója és Mészáros Péter, a Bau-Trade Kft. ügyvezető igaz-
gatója aláírta a kivitelezési szerződést, így elkezdődhetnek a Jókai ut-
cai Szakrendelő bővítésének munkálatai. Az építkezés befolyásolja az 
egészségügyi szolgáltatások rendjét, amelyről a Szakrendelő honlapján 
(szakrendelo16.hu) juthatnak majd friss információkhoz. Egyelőre a 
legfontosabbak: a felújítás előre láthatólag 2020. február 25. és 2021. 
november 15. között fog megtörténni. Ebben az időszakban a szakren-
delő előtti parkoló felvonulási terület lesz, parkolásra nem használható. 
2020. március 2-től a Jókai utcai gyermek háziorvosok és védőnők a Rá-
dió utca 10. szám alatt lesznek elérhetők. A szerződéskötésről részletes 
tudósítást március 11-én megjelenő lapszámunkban olvashatnak.

Kezdődhet az építkezés
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés miatt 
vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. Kérjük, 
hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
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 lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

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

A testületi ülésről jelentjük
Képviselő-testületi ülés

2020. február 12.
FEBRUÁR 12-ÉN TARTOTTA SORON KÖ-
VETKEZŐ ÜLÉSÉT A KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LET. 

A korábbi határozatok végrehajtásáról szó-
ló beszámolók elfogadása után döntöttek 
arról, hogy a március 15-i ünnepi testületi 
ülésen kinek ítélik oda Budapest Főváros 
XVI. Kerület Díszpolgára címet, kik része-
sülnek Budapest Főváros XVI. Kerületéért 
kitüntetésben, és ki az a három XVI. ke-
rületi fiatal, aki a kultúra, a zeneművészet 
és a tudomány területén mutatott kiemel-
kedő tehetsége elismeréséül a Budapest 
Főváros XVI. Kerület Ifjú Tehetsége címet 
kapja. Egyelőre azonban csak arról szá-
molhatunk be, hogy a döntés megszüle-
tett, mert az Önkormányzati Törvény úgy 
rendelkezik, hogy a kitüntetéseket a sajtó 
és a nyilvánosság kizárásával, zárt ülésen 
kell megtárgyalni. Így a kitüntetettek ne-
vét csak a március 15-i nyilvános ünnepi 
testületi ülésen ismerhetjük meg az Er-
zsébetligeti Színházban.

Ezután Vajda Zoltán képviselő bizottsági 
tagságának visszavonásáról döntöttek. 

Az előzmény: Vajda képviselő 2020. 
január 12-én a legnagyobb közösségi ol-
dalon publikált bejegyzésében arról írt, 
hogy amíg hatalomra kerülnek „Addig is 
tartsuk azonban számon, hogy kik azok, 
akik … kiszolgálják ezt a rendszert.” „Aki 
kiszolgálja Orbán Viktort és kormányát, … 
az ne háborodjon fel, … ha esetleg az utób-
bi években mutatott gerinctelensége miatt 
többet nem kap állást abban a szektorban, 
ahol eddig kiszolgálta a hatalmat.”    

Mivel a listázás Magyarországon nagyon 
rossz emlékeket idéz, ez a bejegyzés nagy 
felháborodást váltott ki, ezért január 22-i 
ülésén a XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy el-
határolódik Vajda Zoltán nézeteitől, és ki-
nyilvánította azt a véleményét, hogy nem 
maradhat soraiban olyan képviselő, aki 
politikai ellenfeleiről listát akar készíteni, 
és másokat is erre szólít fel egy későbbi 
bosszú reményében. Ezért felszólították a 

képviselőt, hogy mondjon le mandátumá-
ról. Vajda Zoltán a felszólításnak nem tett 
eleget. A képviselők Magyarországon nem 
visszahívhatók, mandátumuktól nem le-
het megfosztani őket. A testületi döntés 
azonban a Közbeszerzési bizottsági és a 
Gazdasági és Pénzügyi bizottsági tagságá-
tól 2020. február 14-i hatállyal megfosztot-
ta Vajda Zoltánt. Utóbbi esetében a döntés 
Árvainé Faludi Erzsébet nem képviselő 
bizottsági tagot is érintette, mert a törvény 
szerint a bizottságokban a képviselőknek 
többségben kell lenniük. Vajda Zoltán ki-
válásával ez az arány felborult, ezért a Tes-
tület döntése értelmében Árvainé Faludi 
Erzsébet sem tevékenykedhet tovább a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban.

Ezután Vajda Zoltán az őt elmarasztaló 
képviselőket indulatosan kritizáló válasza 

hangzott el, a lemondására irányuló fel-
szólításnak azonban nem tett eleget. 

Módosította a Testület a szociális, és 
gyermekvédelmi tárgyú rendeletet, amely 
a személyi térítési díjakról intézkedik. 
Ezek egy része változatlan maradt, néme-
lyik pedig minimális mértékben emel-
kedett a beszerzési költségeket követve. 
A gyermekétkeztetés például 630 Ft/fő/
napról 690 Ft-ra, gyermekétkeztetés és 
gondozás együtt 795 Ft/fő/napról 855 
Ft-ra módosult, az időszakos gyermek-

felügyelet pedig 300 Ft/óráról 400 Ft-ra 
változott. 

A kertvárosi lakosság érdekében – már 
nem először – gyorsítani kívánja a Tes-
tület a Főváros kötelezettségébe tartozó, 
de nagyon lassan megvalósuló kivitelezé-
seket. A Rózsa utca burkolat-felújításával 
kapcsolatban fölmerült a közvilágítási há-
lózat átépítésének szükségessége. Ennek 
érdekében a XVI. kerületi Önkormányzat 
elkészíttette ennek terveit, és térítésmen-
tesen átadta a Budapest Közút Zrt.-nek, 
valamint felhatalmazta a polgármestert a 
felhasználási szerződés aláírására.

A bizottsági elnökök közül az Ügyrendi 
Bizottság elnökét, Abonyi Jánost helyette-
sítő Dobre Dániel számolt be arról, hogy 
a képviselők vagyonnyilatkozata formai 
hiba nélkül, határidőre megérkezett, így 
ezirányú kötelezettségének minden képvi-
selő hiánytalanul eleget tett.

Dr. Környeiné Rátz Katalin arról tájékoz-
tatta a testületet, hogy találkozott mind a 
11 kerületi egyház képviselőjével az egyhá-
zak támogatásának ügyében, akik az ösz-
szegeket köszönettel tudomásul vették.

Ifjabb Mizsei László a Környezet- és Klí-
mavédelmi Bizottság elnöke pedig már 
most felhívta a figyelmet az április 24-én 
esedékes, A Föld napja alkalmából ren-
dezendő eseményre, amely ezúttal is a 
Hermina parkban fog zajlani, és a korábbi 
évekhez hasonlóan a környezetvédelmet a 
középpontba állítva egész napos rendez-
vény lesz.      

MÉSZÁROS TIBOR
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Kedves Olvasó!
Sajnálatosan ritkán fordul elő velem, hogy gyalog me-
gyek hazafelé, néha azonban mégis megesik. A minap 
egy ilyen kivételes „gyalogtúrám” közben látom ám, 
hogy az egyik kerítés mögött a jó időt kihasználva az 
egyik gyümölcsfát metszi B. néni, akit gyerekkorom óta 
ismerek. Nem tudom, hány éves lehet, de az biztos, 
hogy korát meghazudtoló gyorsasággal, szorgosan for-
mázza a kis törpe körtefa koronáját, miközben nagyon 
mosolyog. Kérdem, mi az oka a jókedvének, csak nem 
nyert a lottón, de már amikor kimondtam, éreztem, 
hogy azért ennél jobb viccek is léteznek. Megjegyzem, 
csak attól, hogy ő mosolygott, már én is azon kaptam 
magam, hogy ugyanezt teszem. Nem reagált a gyenge 
poénra, hanem rögtön mesélni kezdett. Képzelje Tibor-
kám, szállok föl a buszra, és rögtön az első dupla ülésen 
volt is egy hely, de az ablak mellett. A külső felén pedig 
ült egy fiatalember, olyasfajta, akire régen azt mondták, 
hogy konszolidált. De nem kellett feszengenem mellet-
te, mert várakozásom ellenére rám mosolygott, fölállt, 
és segített szatyraimmal bezsúfolódni az ablak melletti 
ülésre. Majd néhány megállóval később, amikor leszál-
láshoz készülődött megint fölállt, rám nézett, újból el-
mosolyodott, mintha el akarna köszönni, majd miután 
leszállt, az ablak előtt elhaladva megint rám mosolygott. 
Ahhoz vagyok szokva, hogy a fiatalok még a tekintetüket 
is kerülik az öregeknek, mindig úgy érzem, hogy útban 
vagyok nekik, már el sem várom, hogy átadják a helyet, 
mint mi annak idején. Most meg ez a gyerek nem azt 
éreztette velem, hogy fölösleges vénség vagyok, hanem 
emberszámba vett. Talán hasonlítottam a nagymamá-
jára? Talán ugyanazt gondolta, mint a többi, csak jó 
színész? Vagy nem érezte úgy, ahogy azt a dédunokám 
mondaná, „tök gáz” az öregekkel szóba állni? Igaz, szól-
ni ő sem szólt hozzám, de mégsem éreztem úgy, hogy 
másodrendű állampolgár vagyok a korom miatt. Ahány-
szor eszembe jut, istenbizony elmosolyodom.
Gondoltam, elmesélem ezt a kis történetet. Nem azzal 
a szándékkal, hogy most majd a fiatalok tömegesen a 
fejükhöz kapjanak, és elhatározzák, hogy holnaptól ők is 
ilyenek leszek. Csupán csak azért, hogy megosszam B. 
néni örömét. Amikor az egyik utolsó sor végén kitettem 
a pontot, azon kaptam magam, hogy én is mosolygok. 
Hátha Önökben is jó érzéseket kelt ez a kis hétköznapi 
örömhír. No meg talán a fiatalember is olvassa ezeket a 
sorokat, és magára ismer, majd elmosolyodik.

MÉSZÁROS TIBOR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek 

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSÉNEK pénzügyi támogatásáról

A pályázat célja, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő 
támogatást nyújtson – a 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet, 
(a továbbiakban: Rendelet) alapján – a XVI. kerületi társasházi és 
lakásszövetkezeti lakóépületek, vagy dilatációs hézaggal elválasz-
tott épületrészek (lépcsőházak) teljes homlokzati, tető- és pince-
födém, valamint homlokzati végfalak utólagos hőszigeteléséhez.
Pályázat benyújtásának feltételei:
- A pályázat Budapest XVI. kerület közigazgatási területén belül 
található, társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos 
homlokzati hőszigetelésére – melynek eredményeként az épület 
valamennyi oldala szigetelésre kerül –, továbbá tető- és pincefö-
dém, valamint homlokzati végfalak utólagos hőszigetelésére irá-
nyul.
- A teljes homlokzat, a tetőfödém, pincefödém, valamint a hom-
lokzati végfalak hőszigetelésére együttesen és önállóan is be-
nyújtható a pályázat.
- A pályázó, a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek tulaj-
donos lakóközössége (társasház, lakásszövetkezet; a továbbiak-
ban együttesen: Pályázó).
- A pályázatot – az alapszabályban, illetve alapító okiratban meg-
határozott képviselő útján – a Pályázók, legalább az összes tu-
lajdoni hányad több mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak, 
vagy lakásszövetkezet esetében a lakások tulajdonjogának több-
ségével rendelkezők beleegyezését igazoló jegyzőkönyv hiteles 
másolatának csatolásával nyújthatnak be. 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 30.000.000.- Ft, azaz har-
mincmillió forint.
Nem nyújtható be pályázat olyan lakóépületre, amelyre a Rende-
let céljában foglaltaknak megfelelő vissza nem térítendő támoga-
tást már igénybe vettek a XVI. kerületi Önkormányzattól.
A pályázatok benyújtási módja, helye:
A pályázatokat magyar nyelven, papír alapon, mindent kitöltve 
(kihúzva azt, ahol adat nem kerül feltüntetésre), A/4-es formá-
tumban, a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot aláírva, egy ere-
deti példányban, folyamatos oldalszámozással ellátva,  
1. személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1163 
Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8.(Ügyfélszolgálati idő mun-
kanapokon: hétfő: 8.00-18.00; kedd: 8.00-16.00; szerda: 8.00-
16.30; csütörtök: 8.00-16.00; péntek: 8.00-13.30), vagy
2. postai úton (postacím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.), vagy
3. elektronikus úton (e-mail cím: palyazat@bp16.hu) lehet be-
nyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: május 8. 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat címét: „Pályázat a XVI. 
kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos 
hőszigetelésének pénzügyi támogatására”, valamint a Pályázó 
megnevezését, a Társasház  közös képviselőjét/Lakásszövetkezet 
elnökét,  és a Társasház/Lakásszövetkezet címét.
A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdések esetén a 401-
1421-es telefonszámon, a pályázat műszaki tartalmával kapcso-
latban pedig a baranyai@bp16.hu e-mailcímen érdeklődhetnek.

A pályázat keretében támogatható költségekről, az önkormány-
zati támogatás formájáról, mértékéről, intenzitásáról, a folyósítás 
feltételeiről és ütemezéséről, a pályázati dokumentumok kötele-
ző tartalmáról, a pályázatok feldolgozásáról, értékeléséről, a jóvá-
hagyó vagy elutasító döntésről, a támogatási szerződés megkö-
téséről és még több fontos tudnivalóról részletes tájékoztatás a 
bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon olvasható.
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Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok!

Az utóbbi időben különböző szóróla-
pokon félrevezető információk jelentek 
meg kerületünkben a kutakkal kapcso-
latos, tulajdonos számára követendő el-
járásról. 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Or-
szággyűlés döntésének értelmében meg-
hosszabbították az engedély nélkül, vagy 
engedélytől eltérően létesített fúrt kutak 
és ásott kutak bejelentésének végleges 
határidejét. 
Ez a határidő 2020. december 31., tehát 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást eddig kell kérelmezni. 

Kutak megépítéséhez, átalakításához, 
üzemeltetéséhez és esetleges megszün-
tetéséhez a 72/1996 (V.22) Kormány-
rendelet 24.§ (1) bekezdése értelmében a 
Jegyző engedélye szükséges akkor, ha az 
alábbiak együttesen teljesülnek: 
• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, vala-

mint az ivóvízellátást szolgáló vízi léte-
sítmények védelméről szóló kormány-
rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt 
álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, 
külső és hidrogeológiai védőidom, vé-
dőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz 
készlet igénybevétele, érintése nélkül, 
és 500 m3/év vízigénybevétellel kizá-
rólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű 
vízkészlet felhasználásával üzemel,

• épülettel, vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű beje-
lentéssel rendelkező ingatlanon van, 
és a magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igények ki-
elégítését szolgálja,

• nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Minden egyéb esetben a Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik 
a kút üzemeltetési- és fennmaradási en-
gedélyezési eljárása.

A fennmaradási engedély iránti kérelem 
tartalmi követelményei mások az ásott 
kutak és a fúrt kutak esetében.

ÁSOTT KUTAK ESETÉBEN
Az Önkormányzat honlapján található egy-
szerű formanyomtatvány kitöltésével és 
benyújtásával általában 15 évre szóló fenn-
maradási és üzemeltetési engedélyt kap-
hat a tulajdonos. Háztartási vízigény (pl. 
locsolás) vagyis nem ivóvízcélú felhaszná-
lás esetében tervdokumentáció, szakértői 
vélemény benyújtása nem szükséges.
www.bp16.hu/önkormányzat/ügyinté-
zés/építési ügyek/ helyi önkormányzat 
jegyzői hatáskörébe tartozó vízjogi enge-
délyezési eljárás/ ásott kútra fennmara-
dási-üzemeltetési kérelem

FÚRT KUTAK ESETÉBEN
www.bp16.hu/ önkormányzat/ ügyinté-
zés/ építési ügyek/ helyi önkormányzat 
jegyzői hatáskörébe tartozó vízjogi enge-
délyezési eljárás/fúrt kútra fennmaradá-
si-üzemeltetési kérelem
Ivóvízként való felhasználáskor a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételei-
nek elhárítását szolgáló tevékenységekre 
és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 
Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizs-
gálat eredménye ásott és fúrt kút eseté-
ben is szükséges.  

További információ kérhető: 
e-mail: info@bp16.hu
telefon: 06-80-200-938

DR. CSOMOR ERVIN jegyző

LAKOSSÁGI 
KUTAK 

BEJELENTÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a településkép védelméről szóló 
40/2017.(XII.19.), és a KERÜLE-
TI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 
szóló 21/2018.(VII.6.) számú 
önkormányzati rendeletek mó-
dosításának egyeztetési eljárá-
saiban, a 2020. február 10-én 
megtartott lakossági fórumról

A településkép védelméről szóló ren-
deletmódosítás egyeztetési eljárása 
során a 16 órakor kezdődő, immár 
második alkalommal megtartott la-
kossági fórumon alapvető érdeklődés 
az egyedi védelemmel érintett, illetve 
az azzal kapcsolatos védelem meg-
szüntetésével, és a védelem alá helye-
zéssel kapcsolatban volt.

A XVI. Kerületi Újságban a fórum 
meghirdetésekor közzétett, a véde-
lemmel érintett objektumokra elké-
szített értékleltárt az érdeklődők ked-
vezően fogadták. 

A Kerületi Építési Szabályzatról szó-
ló önkormányzati rendelet tervezett 
módosításának alapelveit ismertető, 
tájékoztató jellegű, 17 órakor kez-
dődő lakossági fórumot az előzőnél 
nagyobb érdeklődés kísérte. A mó-
dosítás tervezett elvét – miszerint 
a kisvárosias, jellemzően szabadon 
álló jellegű mátyásföldi,  és a kertvá-
rosias, intenzív beépítésű lakóterü-
letek (családiházas övezetek) építési 
telkein egy önálló rendeltetési egység 
elhelyezése és az egy-egy telken leg-
alább két személygépkocsi parkolási 
lehetőség biztosítása (800 m2 telekte-
rület felett 1 db személygépkocsinak 
a főépületben való elhelyezése) – a 
jelenlévők pozitívan fogadták, míg az 
éppen az egyes építési telkeken több 
lakás elhelyezését tervező jelenlévők 
esetében a módosítás tervezett kon-
cepciója kérdéseket vetett fel (pl. ge-
nerációs lakás kialakítása).

TÓTH MIKLÓS 
főépítész
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A NE kozelmúltban felavatott 
új helyisege olyan képet muta-
tott, mint egy varroda: szorosan 
egymás mellett ülő anyukák 
varrógépek fölé hajolva szorgo-
san dolgoztak. Gyermekeiknek 
filmvetítés volt a szomszéd he-
lyiségben, de a nagyobbacskák 
– fiúk is – ott tüsténkedtek a 
varrógépek körül.

Hogy mit is látok valójában, 
arról az ötletgazda, Kozma Judit 
tájékoztatott, akitől azt kér-

deztem, hogyan is indult a szütyőkészítés.
– Először otthon, kizárólag saját célra ké-
szítettem ezeket a kis zsákocskákat, leg-
inkább már lecserélt függönyökből. Csa-
ládomban, majd egyre szélesebb körben 
olyan népszerű lett, hogy utóbb már az 
üzletek pénztárosai is megdicsérték, 
hiszen kiválóan lehet bele zöldséget, 
gyümölcsöt, krumplit, péksüteményt, 
egyszóval minden olyat tenni, amire 
korábban egyszer használatos nylon-
szatyrokat használtunk. A számomra is 
váratlan siker láttán elindítottam egy Facebook-csopor-
tot, amelyhez viharos gyorsasággal nagyon sokan csatlakoztak. 
Így kerültem a XVI. Kerületi NE elnökének, Simon Mariannak 
a látókörébe, aki meghívott maguk közé egy közös varrásra. 
Ennek a közepén vagyunk most, és már rengeteg kis zsákocs-
kát készítettünk, hiszen egy ilyet az is meg tud varrni, aki még 
sohasem látott varrógépet. Mindenki hozta az alapanyagot és a 
saját varrógépét is. Aki nem látott még szütyőt, leginkább egy 
kisméretű tornazsákra gondoljon, amelynek átlátszó az anya-
ga. A nyitott végét össze lehet húzni egy zsinórral, hogy ne 
essen ki belőle semmi.

– A FŐ CÉL TEHÁT A NYLONZACSKÓK TÖMEGES HASZNÁ-
LATÁNAK A VISSZASZORÍTÁSA?
– Igen. Majd egyszer mindenki belátja, hogy ez mekkora 
probléma, továbbá így adunk egy új felhasználási lehetőséget 
megunt, elöregedett függönyeinknek is. Az ezekből készült 
szütyők számtalanszor felhasználhatók. Ezen kívül a nagy-
családosok azért is csatlakoztak hozzánk szívesen, mert egyes 

Hadüzenet a nylonszatyroknak
Különleges meghívót kap-
tunk a XVI. kerületi Nagy-
családosok Egyesületétől 
(NE), amely arról tájékozta-
tott, hogy elindult a Szütyő 
Challenge, és február 15-én 

együtt lesznek az újrahasznosítás elköte-
lezett hívei, hogy régi textíliákból – leginkább le-
vitézlett függönyökből – szütyőket, azaz kis zsá-
kocskákat készítsenek, amelyekkel kiválthatók az 
egyszer használatos nylonszatyrok.

médiumokban megjelent az a sértő vélemény, hogy a nagycsa-
ládosok környezetszennyezőbbek, mint az egy-két gyermeket 
nevelők. Talán az ilyen próbálkozásaink is bizonyítják, hogy 
nincs így.

– HOGYAN SZERETNÉK ELTERJESZTENI A SZÜTYŐK HASZ-
NÁLATÁT?
– Sokat készítünk belőlük, és ahol támogató hozzáállásra talá-
lunk, kitesszük az üzletekben, közintézményekben is, és min-
denkit bíztatunk a használatára. Bárki elvihet belőle ingyen, 
hogy ne kelljen nylonzacskót használnia. Szeretnék egy orszá-
gos hálózatot létre hozni.  Egyre növekvő létszámban csatlakoz-
nak a Facebook-oldalunkhoz is olyanok, akik átvették az ötletet. 

E pillanatban már 2000-nél több tagunk van a csoport-
ban. Már országszerte több szütyőcsapat 
szerveződött, sőt Spanyolországból és a 
tengeren túlról is kaptunk visszajelzést, 
hogy ott is elkezdődött a szütyőcsoportok 
szerveződése. Úgy tűnik, a lavina visszafor-
díthatatlanul elindult. Aki szeretne csatla-
kozni a szütyőgyártók lelkes táborához, kat-
tintson a https://www.facebook.com/groups/
szutyochallenge/ internetes oldalra.

Ács Anikó alpolgármester szintén kitűnő öt-
letnek tartja a szütyők bevezetését. Elmondta, 

hogy ez a kezdeményezés ugyanazt a környezettudatos szem-
léletet tükrözi, amelyet a XVI. kerületi Önkormányzat is ma-
gáénak érez. Ezért lelkesen támogatják Kozma Judit kezdemé-
nyezését, és erre bíztatnak mindenkit.

Hasonlóan nyilatkozott a Sashalmi Piac vezetője, Kozma 
Viktor is. Ő arról számolt be, hogy a piacon már osztogatják 
a szütyőket, és fölajánlotta a Nagycsaládosok Egyesületének, 
hogy a piac területén lévő Sashalmi Közösségi Teremben ren-
dezzenek szütyővarró alkalmakat. Elmondta még azt is, hogy 
jelenleg sokkal több zsákocskára lenne szükség, mint ameny-
nyit szét tudnak osztani. Pedig hozzá kell szoknunk az alterna-
tív megoldásokhoz, mert 2021-ben végleg betiltják az egyszer 
használatos nylonzacskókat. Kozma Viktor azt tartaná kívána-
tosnak, ha „a készítők elárasztanák a kerületet a szütyőkkel”.

Úgy tűnik tehát, hogy a szellem kiszabadult a palackból, a 
szütyő elindult világhódító útjára.

MÉSZÁROS TIBOR
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság-és Gyermek-
védelmi Bizottsága 2020. évben a kerületben működő Nemze-
tiségi Önkormányzatok támogatására pályázatot ír ki.
Pályázat célja:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat anyagi lehető-
ségeihez mérten hozzájárul a kerületben működő Nemzetisé-
gi Önkormányzatok programjainak megvalósításához.
Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamun-
kák elsőbbséget élveznek:
- hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetél-
kedők, kiállítás - történelmi emlékhelyekre szervezett kirán-
dulások,
- nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti és közösségi mű-
sorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, 
rendezvények szervezése, rendezése
- a nemzetiségi kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsola-
tos programok szervezése, rendezése
- nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.
Pályázhatnak: a XVI. kerületben működő Nemzetiségi Önkor-
mányzatok.
A rendelkezésre álló pályázati forrás összege és megnevezése: 
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret: 3.000.000 Ft
Benyújtandó példányszám: 1 db
A pályázat benyújtása: A pályázatok a Polgármesteri Kabinet-
ben (110. szoba) adhatók le (1163 Budapest, Havashalom u. 
43.). A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.
Nem részesülnek támogatásban azok a nemzetiségi önkor-
mányzatok, akik a 2019. évi támogatással nem a támogatási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően számoltak el.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. április 3. 13:00 óra

A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség: 
2020. április 9. 16:00 óráig.
A támogatási összeg felhasználásáról a Köznevelési, Kulturá-
lis, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság felé kell elszá-
molni legkésőbb 2021. január 31-ig.
Felvilágosítás kérhető a 401-1545-ös telefonszámon, valamint 
elektronikus úton a pusztai.tunde@bp16.hu e-mail címen.
A tartalmi és formai követelményekről, a pályázatról szóló 
döntésről és az arról történő értesítésről,  a támogatási szer-
ződés megkötéséről, az elszámolható költségekről, valamint a 
pénzügyi támogatás felhasználásáról és elszámolásáról min-
den részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a bp16.hu/hi-
rek/palyazati-felhivasok oldalra kattintva.

Antalóczy Csaba
Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 

Bizottság elnöke

Pályázati felhívás 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 

támogatására

50 éves érettségi találkozó
Az egykori rákosszentmihályi Zalka Máté Gimnázium 

1970-ben végzett 4.b osztálya 2020 májusában szeretné 
megrendezni 50 éves érettségi találkozóját. 

Kérjük, ha Te is ebbe az osztályba jártál, jelentkezz 
Szőnyiné Kalotaszegi Hajnalkánál a 06-1/340-6446-os 
vonalas telefonon, a +36-31/786-7992-es mobilszámon, 

vagy a szonyine@gmail.com emailcímen!
Ha esetleg tudod bármelyik egykori osztálytársunk 
elérhetőségét, értesítsd róla Kalotaszegi Hajnalkát! 

Találkozzunk májusban!

TRIANON 100 
MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS A BÉKEDIKTÁTUMRÓL

A Corvin Művészklub és a XVI. kerületi Önkormányzat 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé a trianoni békediktátum 100. évfordulójára tervezett 
tematikus kiállításon való részvételre.

A kiállítás fővédnöke: Kovács Péter polgármester
 A pályázat lebonyolítója 

a Corvin Művészklub a Corvin Művelődési Ház közreműködésével.
Kiállításmegnyitó: 2020. június 11. (csütörtök) 18.00 óra

Helyszín: a Corvin Művelődési Ház Harmónia Szalon
Beadási napok: 

június 8. (hétfő) 14.00-19.00 óráig, június 9. (kedd) 9.00-14.00 óráig,
 a Corvin Művelődési Házban (1165 Budapest Hunyadvár u. 43/c)

Beadás feltételei: technikai megkötés nélkül maximum két mű, fest-
mények esetében legfeljebb 50 cm x 70 cm méretben. A műveket kiál-
lításra alkalmas állapotban, ép keretben, akasztóval, névvel, címmel, 
mérettel, a technika megjelölésével kérjük beadni.

A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.
Koordinátor: Koltayné Zolder Klára a Corvin Művészklub vezetője. 

Telefon: +36-1-406-8529.
A kiállítás 2020. július 2-ig lesz megtekinthető.

TRIANON 
1 0 0
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bi-
zottsága (KKSIGyB) A KERÜLETBEN 2020. ÉVBEN MEGVALÓSULÓ, A KERÜLET KÖZMŰVELŐDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATOT ÍR KI.

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: – hagyo-
mányőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények – vetélkedők, kiállí-
tás szervezése – történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások – 
közművelődési, kulturális – amatőr művészeti és közösségi műsorok, 
fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, rendezvények 
szervezése, rendezése – a magyar kultúra megőrzésével és erősítésé-
vel kapcsolatos programok szervezése, rendezése – környezeti nevelést 
szolgáló programok.
Pályázhatnak: a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szer-
vezetek (egyesületek, alapítványok), amennyiben: – bejegyzett székhe-
lyük a XVI. kerület közigazgatási területén van (Továbbiakban helyi civil 
szervezetek) – bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XVI. 
kerület közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy 
– tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XVI. kerületi lakosság 
érdekében végzik.
Helyi civil szervezet pályázati feltételeit részletesen a bp16.hu/hirek/palya-
zati-felhivasok oldalra kattintva olvashatják.
A „Közművelődés támogatása” pályázati keret: 4 millió 500 ezer forint.
Benyújtandó példányszám: 1 db
Tartalmi és formai követelmények:
Pályázni kizárólag a pályázati felhíváshoz mellékelt Kérelemhez/pályá-
zathoz című adatlappal, az ott felsorolt mellékletek egyidejű csatolásával 
lehet. A szükséges mellékletek felsorolása a bp16.hu/hirek/palyazati-fel-
hivasok oldalon olvasható. A mellékletek hiánya a pályázat elutasítását 
vonja maga után.

Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csa-
tolja a felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólí-
tásra sem pótolja, a polgármester a kérelmet/pályázatot elutasítja.
A Pályázat benyújtása: A pályázatok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodájában, a földszinten adhatók le (1163 Budapest, Havashalom 
u. 43. fszt. 8.)
A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.
A pályázatról szóló döntés és értesítések: a pályázatokról a Köznevelési, 
Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a pályázati hi-
ánypótlási határidő leteltét követő 30 napon belül dönt. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 6. 13:00
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség, 2020. 
március 13. 13:00 óráig.
A határidő után érkező pályázat érvénytelen.
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megvaló-
sítására használható fel. 
A támogatási összeg felhasználóját terhelő tételes elszámolási és 
szöveges beszámolási kötelezettségről, a támogatási szerződés 
megkötéséről, a pénzügyi támogatás felhasználásáról és az elszá-
molási kötelezettségről, az elbírálás határidejéről, valamint minden 
egyéb fontos tudnivalóról részletes tájékoztatás olvasható az Önkor-
mányzat honlapján a bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon.

Antalóczy Csaba
Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke

A szakember elmondta, hogy az új szezont érde-
mes tervezéssel kezdeni. Kiemelten fontos a ve-
tésváltás betartása. Ugyanarra a helyre ne ves-
sük 4-5 évig ugyanazt a növényt, így elkerülhető 
a kártevők nem kívánt elszaporodása.

Egyszer ősszel és egyszer a tél végén alkalmaz-
zunk lemosó permetezést. Ugyanilyen fontos, 
hogy a talajon és a fákon ne maradjon egyetlen 
moníliával fertőzött gyümölcsmúmia sem. 

A metszést a dió és az őszibarack kivételével rügyfa-
kadásig el lehet kezdeni. Az utóbbi évek enyhe téli időjárása 
előidézheti a gyümölcsfák idő előtti virágzását. A nedvkerin-
gés megindulása késleltethető a  törzs meszelésével, ami a 
fényt visszaverve megakadályozhatja a fa túlzott nappali fel-
melegedését, ezáltal az esetleges éjszakai fagykárokat is. A bo-
gyós gyümölcsöknek – málna, szeder, egres – alapos vissza-
metszése mellett érdemes a tövükhöz trágyát vagy komposztot 
tenni. A talajerő pótlását legjobb ősszel elvégezni, ha ez még-
sem történt meg, akkor inkább ültetéskor a fészektrágyázást 
alkalmazzuk. A legjobb a marhatrágya, de bármelyiket választ-
juk is erre a célra, mindenképpen legyen érett, lehetőleg több 
éves. Terjed az a szakmai megfontolás, mely szerint nem kell 

a talajt ásással, rotálással, szántással 
forgatni, mert ezzel felborítjuk a ki-
alakult ökoszisztémát, amely csak 
lassan áll helyre. Lehetőleg csak ásó-

villával végzett talajszellőztetést és 
minimális művelést alkalmazzunk. 

Télen a madarak etetéséről sem szabad 
megfeledkezni. Kerti segítőinkről a prakti-

kus cinkegolyók kihelyezésével egyszerűen gondoskod-
hatunk. Azonban február 20-a után már ne etessük őket, 

mivel innentől hormonháztartásuk tavaszi üzemmódra kap-
csol. 

A kérdések között felmerült a sokakat aggasztó, diófákat súj-
tó nyugati dióburok-fúrólégy kártétele is. A hatalmasra növő 
fák permetezése nehezen kivitelezhető és nem túl hatékony. 
Ellenben a termés 60-70%-a megmenthető és a következő évi 
rovar populáció gyéríthető, ha a földre potyogó termésről ala-
posan lemossuk a nyüvekkel teli burkot, amit ezután égetéssel 
megsemmisítünk.

Az előadás végén, a már hagyományosnak mondható mag-
börzén a legjobban bevált fajták cseréltek gazdát.

WEIMPER-HORVÁTH ANETT

Teendők a kertben
A Kertbarátok Egyesületének idei első meghívott előadója Gyócsi 
Zoltán nyugalmazott agrármérnök volt, aki az Önkormányzat Tán-
csics utcai Civil Házában február 10-én adott szakszerű összefogla-
lót az aktuális kerti teendőkről, merítve a régi gazdálkodási hagyo-
mányokból is.
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Ha a hamisnak bizonyult árut piacon, há-
zaló kereskedőtől, vagy más hasonló helyen 
vásárolta, úgy igen kevés esélye van jogai 
érvényesítésére, hiszen nagy valószínű-
séggel nem kapott számlát vagy nem fogja 
tudni megtalálni a kereskedőt. Mindeneset-
re ilyenkor is érdemes megkísérelni a ke-
reskedőt rábírni az áru visszavételére és a 
vételár visszafizetésére. Amennyiben bolt-
ban vásárolt termék esetében merül fel a 
hamisítás gyanúja, vissza kell vinni az árut 
a boltba és a kereskedővel egyeztetni kell az 
áru kicseréléséről, a vételár visszafizetésé-
ről (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. tv. hibás teljesítésre vonatkozó sza-
bályai alapján). Ha a közvetlen egyeztetés 
nem vezetett eredményre, érdemes az ille-
tékes fogyasztóvédelmi hatóságot is megke-
resni! Ezekben az esetekben a hatóság segít 
a panaszosoknak felvenni a kapcsolatot a 
márka képviselőivel vagy a márkavédelmi 
egyesületekkel, amelyek szakértői tudnak 
szakvéleményt adni arra vonatkozóan, hogy 
a panaszolt termék tényleg hamisítvány-e.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az 
üzletben vásárolt termék hamisítvány, le-
hetőség van az adásvétel „megtámadására”. 
Ebben az esetben a márkaképviselet szak-
véleményét bemutatva az értékesítő helyen 
kérheti a vételár visszafizetését. A hamisí-
tás tényét megállapító szakvélemény azon-
ban nem kötelező erejű, így a kereskedő 
megtagadhatja a termék visszavételét. Ez 
esetben csak bírósági úton lehet érvényesí-
teni a követelést.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. törvény alapján lehetőség van továb-
bá arra, hogy a gazdasági kamarák mellett 
működő ún. Békéltető Testülethez fordul-
jon, amennyiben az adásvételi szerződés 
alapján nyújtott szolgáltatás nem felel 
meg a jogszabályokban, illetve a szerző-
désben foglaltaknak. A Békéltető Testület 

a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére ta-
nácsot ad a fogyasztót megillető jogokról 
és kötelezettségekről. A Békéltető Testület 
eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a 
gazdálkodó szervezetek között felmerült – 
termék minőségével, biztonságosságával, 
vagy termékfelelősségi szabályok alkalma-
zásával kapcsolatos – vitás ügyeket a felek 
között bírósági út mellőzésével, egyezség-
gel zárják le. Ha nem jön létre egyezség, 
akkor a Békéltető Testület a határozatával 
dönti el az ügyet. Ha a panasszal érintett 
gazdálkodó szervezet az eljárás kezdetekor 
úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kö-
telezésként nem fogadja el, vagy az eljárás-
ban nem vesz részt, úgy az eljáró tanács a 
rendelkezésre álló dokumentumok és bizo-
nyítékok mérlegelése alapján ajánló határo-
zatot hozhat. Ajánlásjellegű határozat ese-
tében a gazdálkodó szervezet nem köteles 
eleget tenni a határozatban foglaltaknak. 

Ilyen esetekben szintén csak bírósági úton 
lehet érvényesíteni a követelést.

További jó tanács, hogy a gyártó cég vagy 
a márkaképviselet figyelmét is érdemes fel-
hívni arra (telefonos ügyfélszolgálat, webol-
dalukon bejelentés stb.), hogy termékeiket 
hamisítják és pontosan hol vette a hamisít-
ványt.

Végezetül, amennyiben feljelentést sze-
retne tenni, vegye fel a kapcsolatot a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatallal (NAV), ugyanis 
ők járnak el az ilyen típusú bűncselekmé-

nyek során nyomozó, illetve szabálysértési 
hatóságként. Amennyiben nagy léptékű 
hamisítási tevékenységgel találkozik, a 
NAV valószínűleg kiszáll majd a helyszín-
re és lefoglalja a hamisítványokat, büntető 
illetve szabálysértési eljárást indít a hami-
sítványok forgalmazójával vagy gyártójával 
szemben.

Megbüntethetnek-e azért, mert hamis ter-
méket vásároltam?

Nem, hamis termék vásárlása hazánkban 
nem büntetendő, kizárólag azok gyártása, 
forgalmazása, értékesítése stb. jár büntető-
jogi, szabálysértési vagy egyéb következmé-
nyekkel. A hamis termék vásárlása még ak-
kor sem büntetendő, ha a vásárló tudatában 
van annak, hogy hamis terméket vásárol.

Ugyanakkor, aki hamis terméket vásárol, 
nagyobb kockázatot vállal: gyengébb minő-
séget kap, nem tudja garanciális, szavatos-
sági igényét érvényesíteni, sok termék az 
egészségét, testi épségét és életét is veszé-
lyeztetheti. Fontos azt is tudni, hogy egyes 
országokban (pl. Svájc) akár a nem kereske-
delmi jelleggel (tehát magánforgalomban, 
turistaként, átutazóként stb.) bevitt hamis 
termékeket is elkobozhatják a vámható-
ságok. Sőt egyes EU-tagországokban (pl. 
Franciaország és Olaszország) közigazgatá-
si vagy szabálysértési bírsággal büntetik, ha 
hamisított márkás termékeket vásárol vagy 
visz be az országba valaki.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet 
2008-ban a szellemitulajdon-jogok meg-
sértése elleni fellépés hatékonyabbá tétele 
érdekében hozták létre. Tagjai a szellemi 
tulajdonnal összefüggő feladat- és hatás-
körrel rendelkező állami szervek, valamint 
a szellemi tulajdon védelmével érintett tár-
sadalmi és gazdasági érdekképviseleti szer-
vezetek képviselői.

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Mit tehet a fogyasztó, ha azzal szembesült, 
hogy hamis terméket vásárolt?

Takarítókat keresünk a Polgármesteri Hi-
vatal napi takarítására.
A munkakör határozatlan idejű, 4 órás 
munkaviszony, változó munkaidővel 
(megegyezés szerint), Munka törvény-
könyv hatálya alá tartozó jogviszony
Betölthető: aktív illetve nyugdíjas munka-
vállalóval is.
Ellátandó feladatok: 
irodahelyiségek, folyosók, tárgyalók és vi-
zesblokkok napi takarítása, ajtók burkola-

tok, csempék tisztán tartása
Bérezés: bruttó 150.000 Ft + cafetéria
Stabil, hosszú távú munka, biztos jövede-
lem. Jó munkavégzés esetén, évente két-
szer jutalom kifizetése lehetséges.
A kiválasztás folyamatosan történik.
A jelentkezéshez csatolni kell önéletraj-
zot. Az állás betöltéséhez erkölcsi bizo-
nyítvány szükséges, melynek megléte a 
munkaszerződés megkötésének a felté-
tele.

A jelentkezések benyújtása: 
• Személyesen: Budapest, Havashalom 
utca 43. I. emelet 103. szoba.
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humán-
politikai referens részére a joka@bp16.hu  
e-mail címen keresztül,  a benyújtandó 
iratokkal együtt.
Feladattal, munkakörrel kapcsolatban 
érdeklődni lehet Katáné Pergel Ágnes 
Beszerzési Irodavezetőnél a 06-1/20-533-
1131-es telefonszámon.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője állást hirdet TAKARÍTÓI munkakörök betöltésére.
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Ács Anikó köszöntötte 90. szüle-
tésnapja alaklmából TÓTH PÁLT, 
aki csatlakozott a XVI. kerületi 90 
évesek egyre népesebb táborához.

Pali bácsi Soltvadkerten szüle-
tett. Ott végezte az elemi iskolát, 
középiskolába pedig Kiskunhala-
son járt. Az iskolák elvégzése után 
kezdetben az otthoni családi birto-
kon dolgozott. Elérkezett azonban 
a téeszesítés időszaka, amely na-
gyon idegen világ volt a számára, 
így nem kért belőle. Felköltözött a 
fővárosba, kitanulta a víz,- gáz-, és fűtésszerelői szakmát, aktív 
korában ezzel foglalkozott leghosszabb ideig.

Kedvenc szórakozásai között a horgászást és az utazást holt-
versenyben említi. A halat nem csak megfogni, de elkészíteni 
és elfogyasztani is nagyon szerette. Világot látni pedig Tra-
bantjukkal indultak, és sok hazai úti cél mellett több európai 
országot is felkerestek. Hűséges kis autójukkal még Francia-
országba is eljutottak. 

 1953-ban megnősült. A házasságból két fiú született, akik 
közül az egyik a tengerentúlon él, másik fia azonban rend-
szeresen „szemmel tartja” az édesapját, aki erre még nincs is 
nagyon rászorulva. Amikor a hosszú élet titkáról faggatjuk, öt 
unokáját és négy dédunokáját említi, akik minden vasárnap 
meglátogatják őt. Ezért számára a hét legkedvesebb napja a 
vasárnap. Úgy gondolja, hogy fia, az unokák és a dédunokák 
törődése meghosszabbítja az életet.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig! 

VARGA ISTVÁNT Kovács Péter 
polgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából.

István bácsi Szombathelyen 
született. Amikor elérkezett a 
pályaválasztás, elszegődött mű-
szerész inasnak, és 1950-ben ka-
pott szakmunkás-bizonyítványt. 
Ekkor elvesztette édesapját, ezért 
családfenntartóként egy évvel ké-
sőbb kellett csak bevonulnia ka-
tonának. Leszerelése után, 1953-
ban felköltözött Budapestre. A 
teherautó-vezetés akkoriban jól 
fizetett foglalkozás volt, így a honvédségnél megszerzett jo-
gosítvánnyal a zsebében gépkocsivezetőként vállalt munkát. 
Közben megismerkedett későbbi feleségével, akivel 1958-ban 
kötött házasságot. Két fiuk született, de egyelőre nagy bánata, 
hogy unokái közül még egyik sem nősült meg, így a dédu-
nokák érkezése még nincs napirenden. Hosszú pályafutását 
a Sárisápi Új Élet Termelőszövetkezet budafoki részlegének 
alkalmazottjaként fejezte be, onnan vonult nyugdíjba.

István bácsi megőrizte fizikai aktivitását, így a keresztrejt-
vényfejtés mellett napirendjébe belefér egy kis kerti munka, 
egy kis uszoda is, és a kávé és 3-4 szál cigi mellett olykor még 
egy kis pálinkát is legurít a jobb közérzet érdekében, de szi-
gorúan csak akkor, ha aznap nem vezet. Úgy gondolja, vidám 
tartalmas életet élt, amelynek egy ideig még a zene, egy kis 
fúvósmuzsika is része volt.
Isten éltesse őr nagyon sokáig!    



XVI.  Kerület i  Újság10

DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR
Dr. Onyestyák György,  Tel.: 06-20/395-3537

„NE BÁNTSD A MAGYART!”
Honismereti kalandozások a Kárpát-hazában

a „Zrínyi emlékév” és „Trianon centenáriuma”alkalmából 
Változás! - Március  22. 6 óra 

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér diadalmas hadjárata 
nyomán Eszék és környéke, Drávaköz, Baranyahát, Horvát-

ország (7300 Ft/fő)
Változás! - Március 28. 16 óra 

A FUNTINELI BOSZORKÁNY  
Filmvetítés az Erzsébetligeti Színházban  

(Részletek a színház honlapján!) 
Április 4. 7 óra 

Esztergom a pálos emlékév kapcsán (4000 Ft/fő)   
Április. 19. 6 óra 

portyázás a Zrínyi birtokok körzetében, 
Muraköz, Horvátország (7400 Ft/fő)

Május 9. 6 óra 
Maribor és Muravidék, Szlovénia  (7600 Ft/fő)

Május 16. 6 óra 
Tolna megye apró települései - Paks körül (4500 Ft/fő )  

Május. 24. 6 óra 
Árvaváralja és környéke, Sztrecsnó, Szlovákia (7200 Ft/fő)

Június 17-21. 6 óra 
Dél-Erdély, Arad és Brassó közötti térség nevezetességei, 
Máriaradna, Guraszáda, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehér-
vár, Nagyszeben, Fogaras, Bilea-tengerszem, Szászsebes, 

Prázsmár, Törcsvár, stb. 
(67000 Ft/fő plusz költőpénz a belépőkre)

Indulás: Mátyásföld –  Pilóta u. és Veres P. út sarok.
Jelentkezés: Szuhaj Péterné, tel.:06-1/403 26 22 

  Mobil: 06-30/582 76 00, e-mail: szukazsu@freemail.hu
Befizetés: február 24-től (Mátyás nap) 17-18 óra között, 

Veres Péter út 27.

Cinkotai farsang 
fánkkal és disznótorossal
A néphagyományok között 
az étkezési szokások igen-
csak meghatározó szerepet 
töltenek be. Az egyik ilyen 
a fánk vasárnapja, a ham-
vazó szerda előtti vasárnap, 
amely már a „farsang farká-
nak” számít. A Cinkotáért 
Közhasznú Egyesület tagjai 
nem várták meg ezt a napot, 
már február 2-án sütötték a fánkcsodákat. Természetesen a 
rendkívül sokféle zsírban  süthető édességek közül a szalagos 
fánkot és a csörögét választották.
Az egyesület tagjaiból több mint húsz szorgalmas, ügyes kezű 
hölgy munkálkodott a finomságok elkészítésén. Mivel ez az 
időszak a disznótorok ideje is, a fánkoknak vetélytársuk is 
akadt. Előkerültek a tepsik, amelyekbe finom hurka és kolbász 
került. A közel nyolcvanfős tagság forralt borral koronázta meg 
az étkeket, majd táncra perdültünk. Fánk, egy kis disznótoros, 
vidámság, patinás épület, jó közösség, ezek voltak a Cinkotáért 
Közhasznú Egyesület farsangjának összetevői. 
Jövőre még többen ugyanitt a Cinkotai Kultúrházban!

DERNOVICSNÉ TANÁCS ANNA

A fehér csöppség egy kicsit életrevalóbb, erősebb, így egyelőre 
lesöpri a pályáról ikertestvérét, akinek még néha meg-megbi-
csaklik a lába, ha menni próbál, és az anyatej forrásának eléré-
sében sem olyan sikeres, mint ikertestvére. Ez azonban óráról 
órára változhat, hiszen ő is egészségesnek tűnik, és mire ezek 
a sorok megjelennek, már valószínűleg ő is ugyanolyan maga-
biztosan ugrabugrál, mint ahogy az kecskegidáéknál szokásos. 
A Tanyaudvarban további kecskeszaporulat várható, mert több 
mamakecskének is gyanúsan domborodik az oldala. Ott jár-
tunkkor már a nyuszimama is szorgosan készítette a puha fész-
ket az érkező kicsinyeinek, akik azóta már valószínűleg meg is 
születtek. Így a közeljövőben érdemes lesz kilátogatni a Sarjú 
utca 5-be, de tanácsos figyelni a megváltozott nyitva tartást. 
Az új rend szerint minden szombaton és vasárnap 10-14 óráig 

látogatható az egyre szépülő Tanyaudvar. Bejelentkezniük 
csak az iskolai és óvodai csoportoknak kell.

Gidák születtek 
a Tanyaudvarban
2020. február 12-én hajnalban megszülettek az 
első kiskecskék a Tanyaudvar kecskekarámjában. 
A képen látható kecskemama egy hófehér és egy 
koromfekete gidát hozott a világra. 
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A beszélgetésben a moderátori szerepet a 
sorozat állandó közönségének régi ismerő-
se, Gréczi László újságíró vállalta, aki sze-
mélyes életéről, sorsáról, hitéről és pályafu-
tásáról kérdezte a fiatal színészt. 

Bakos-Kiss a Nyírségben töltött gyermek-
kora alatt papnak készült, jelenleg is pres-
biter a gyülekezetében. Ifjúként a mate-
matika felé kacsintgatott, majd a Miskolci 
Egyetemen végzett jogi tanulmányokat. 
Ezt követően járt el egy nyíregyházi szín-
játszó körbe, ahol egy zenei vizsga kereté-

ben a Nyomorultakat vitték színre. Később 
felvételt nyert a Színművészeti Egyetemre 
is, Huszti Péter és Kerényi Imre osztályá-
ba járt. 2014 óta tagja a Nemzeti Színház 
társulatának. A beszélgetés és az életrajzi 
adatok ismertetése közben az előadó több-
ször is bebizonyította, hogy nem csak pró-
zai művek előadásában, de énekhangban is 
átlagon felüli tehetségben részesült.

A beszélgetés után a száz évvel ezelőtti 
trianoni traumát idézte fel Petrovics Sán-
dor. Majd Dr. Selyem Réka reumatológus 

beszélt édesapja részvételéről a temesvári 
forradalomban, aki az események következ-
tében életét vesztette. 

Ezt követően Kertai Zalán, grafikus, fes-
tőművész kiállításának megnyitója követke-
zett. Kertai munkáiban a magyar és nem-
zetközi történelem nagy alakjainak portréi 
jelennek meg, egyedi, határozott stílusban. 
Alkotásaival a festményeken túl, pulóvere-
ken és pólókon is találkozhatunk. A kiállí-
tás március 10-ig tekinthető meg a Plébánia 
közösségi termében.           GUETH ÁDÁM

Vasútmodell-kiállítás 
Szentmihályon
Február 7. és 9. között ismét Szentmihályra látogatott a 
424-es vasútmodellező klub különleges, interaktív kiál-
lítása. A Szentmihályi Kulturális Központ nem csupán a 
lelkes kisgyermekeket fogadta, de a vasút iránt rajongó 
felnőtteket is. 

A kiállítást második alkalommal rendezték ezen a helyszínen, 
korábban az Erzsébetligeti Színház szolgált helyszínül a vas-
útmodell klub számára. Idén a mátyásföldi Ikarus gyártelep is 
megelevenedett a modellek között, emléket állítva a Kertváros 
vasutas és buszos hagyományainak. A terepasztalok közül töb-
bet – azok igen nagy mérete és bonyolultsága miatt – számí-
tógépes program vezérel, ezért ezek érintése szigorúan tilos. A 
modellek között minikamerával felszerelt mozdonyok is rótták a 
síneket, melynek felvételeit egy képernyőn keresztül követhették 
a látogatók. A legnagyobb terepasztal a 45 méter hosszúságot is 
elérte, mely hosszú hónapok munkájának eredménye. A szerve-
zők azonban a kíváncsibb gyermekeknek is igyekeztek kedvére 
tenni, ezért készültek kisebb, játékosabb kiállítási darabokkal is, 
melyeket bárki nyugodtan kézbe vehetett. A kiállításon lehető-
ség nyílt különböző méretarányú modellek és könyvek vásárlá-
sára, valamint a modellezők közötti eszmecsere lebonyolítására. 
Kovács Endre, a 424-es vasútmodellező klub egyik vezetője és 
szervezője bízik benne, hogy a kiállítás a jövőben is egyre több 
látogatót fog vonzani, tovább öregbítve a modellező mesterség 
hírnevét.                                                                  GUETH ÁDÁM

Tavaszváró kiállítás 
Február 10-én, az Önkormányzat Kovács Attila Galéri-
ájában tartotta „Tavaszváró” című kiállításának meg-
nyitóját a Corvin Művészklub. Ez alkalommal Apostol 
Ágnes keramikus alkotásai díszítik a Galéria vitrinjét, 
melyeket március 5-ig tekinthetnek meg a látogatók. 

A kiállítást a művészklub elnöke, Kol-
tayné Zolder Klára nyitotta meg, majd 
méltatta a művésznő alkotásait. Apos-
tol Ágnes a népies motívumok helyett 
saját fantáziájának engedett teret mun-
káiban, valamint igyekezett megidézni 
a farsang és a karnevál hangulatát. A 

társművészetek közül az irodalmat Szentpéteryné Sebestyén 
Gabriella versösszeállításával, míg a zeneművészetet Magló-
czki Istvánné Papp Éva tanítványai, Kovács Emőke és Faragó 
Bálint jelenítették meg gitárjátékukkal.

GUETH ÁDÁM

Szentmihályi esték
Február 8-án újra különleges vendéggel várta az érdeklődőket a 
Szentmihályi esték rendezvénysorozat a Szent Mihály Plébánia 
közösségi termében. A megjelenteket Petrovics Sándor, a Kovász 
Egyesület vezetője köszöntötte, majd átadta a szót Bakos-Kiss Gá-
bornak, a Nemzeti Színház színművészének, aki rögtön egy prózai 
produkcióval örvendeztette meg a közönséget. 

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

Március 9. hétfő, 18:00
KLUBEST

Helyszín: az Önkormányzati Civil Háza 
(1165 Budapest, Táncsics u. 10.)

TÉMÁK: • A dió növényvédelme. Hogyan védekezzünk a 
diófák termését károsító diólégy és más kártevők ellen? 
Előadó: Zsigó György növényorvos
• Magbörze: saját termesztésű vetőmagok, gumók, hagy-
mák dísznövények cseréje. Aki hoz, az vihet is!
Belépés a tagjainknak ingyenes, másoktól szerény ado-
mányt kérünk!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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P R O G R A M A J Á N L Ó

1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 
TELEFON: 401-3060.

Március 1. vasárnap 18:00 
KAKTUSZVIRÁG
az Orlai Produkció előadása
Mégis meddig mehetünk el a hazug-
ságban? Mi lesz, ha már lassan ma-
gunk sem tudjuk, kinek mit adtunk be? 
Főszerepben: Kovács Patrícia, Ötvös 
András
Jegyárak: 3700-4600 Ft
Március 6. péntek 20:00 
GEMINI BULI
Hamisítatlan retro bulihangulat örök-
zöld slágerekkel. Belépő: 2000 Ft
Asztalt foglalni Bihari István (ISU) telefon-
számán: +36 30 602-6834, vagy a bihariist-
van@hotmail.com e-mail címen lehet!
Március 7. szombat 10:00 
MEDVÉK MINDEN 
MENNYISÉGBEN
A Vaskakas Bábszín-
ház Aprók Színháza 
babaszínházi előadá-
sa (1 éves kortól ajánlott) Tandori Dezső 
Kossuth-díjas költő versei alapján
A program a Szentmihályi Kulturális 
Központban kerül megrendezésre.
Jegyárak: felnőtt: 1400 Ft, gyerek: 1200 
Ft, családi (2 gyerek+2 felnőtt): 4600 Ft
Március 8. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS HUSZÁR! 
Családi felfedezőnap az 1848-49-es 
szabadságharc korában
A családi délelőttöket a Budaörsi Régé-
szeti Múzeum „Utazó Múzeum” prog-
ramja hozza el az Erzsébetligeti Szín-
házba. 6 éves kortól ajánlott.
Jegyár: elővételben 1500 Ft/fő, a hely-
színen: 2000 Ft/fő
Március 8. vasárnap 17:00 
NŐNAPI MŰSOR: SZERETED-E 
MÉG? Szécsi Pál emlékkoncert - Ger-
gely Róbert és a Studio 11 Combo Ze-
nekar közreműködésével
Varázslatos, zenés időutazás Szécsi Pál 
legendássá nemesült slágereivel: „Csak 
egy tánc volt”, „Violák”, „Én édes Katin-
kám”, „Karolina”, „Gedeon bácsi”, „Két 
összeillő ember” vagy a "Szeretni bo-
londulásig”. 
Jegyárak: 2800-3500 Ft
Március 9. hétfő 18:00 
KIÁLLÍTÁS AZ 1848-49-ES FORRA-
DALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
TISZTELETÉRE 
A Budapest Főváros XVI. kerületi Ön-

kormányzata, a POFOSZ XVI. kerüle-
ti Szervezete és a Corvin Művészklub 
szervezésében.
Helyszín: Kovács Attila Galéria 
(Havashalom u. 43.)
Március 11. szerda 18:00 
Kiállítás a Magyar-vietnami diplomáciai 
kapcsolatok 70. évfordulója alkalmából
VIETNAM MAI ARCA - fotó-
kiállítás A HÁBORÚ HŐSEI - 
Farkas Aladár szobrászművész 
kisplasztikái
A Corvin Művelődési Ház - Er-
zsébetligeti Színház és a Ma-
gyar - Vietnami Baráti Társaság 
közös szervezése.
A kiállítás megtekinthető 2020. 
április 12-ig a Harmónia Szalon-
ban.
Március 13. péntek 19:30 
JazzLiget - VÁCZI ESZTER 
QUARTET
Jegyár elővételben: 1800 Ft, a 
helyszínen: 2200 Ft
A Nemzeti Kulturális Alap által 
támogatott program!
Március 13. péntek 9:30 és 11:00
A SZABADSÁGHŐS - KOS-
SUTH LAJOS ÜZENETE
A március 15-i ünnepkörhöz 
kapcsolódva a Duna Művé-
szegyüttes látványos, történel-
mi táncjátéka
Az előadásokra –  még korláto-
zott számban – várjuk csoportok 
jelentkezését (jegy ára: 1500Ft/
fő).  Kísérő pedagógusoknak a 
belépés ingyenes! Jelentkezni az 
info@kulturliget.hu elérhetőségen 
lehet.
Március 14. szombat 18:00 
MEGYEK UTÁNAD
Az Orlai Produkció előadása 
Grecsó Krisztián regénye alap-
ján
Hogyan is lehetne jobban elme-
sélni egy ember életét, mint a 
szerelmei történetén keresztül? 
Az előadás a MASZK Egyesület 
(Szeged), az Orlai Produkciós 
Iroda és a FÜGE együttműködé-
sében készült. Támogató: Nemze-
ti Kulturális Alap Színházművé-
szet Kollégiuma
Jegyár: 2900 Ft

Március 19. csütörtök 18:00 
Női szemmel: VENDÉGÜNK 
PÉTERFY-NOVÁK ÉVA
közönségtalálkozó
A programon a részvétel ingyenes, kér-
jük jelezzék részvételi szándékukat az 
info@kulturliget.hu címen.

János utca 141-153. 
szentmihalyi.kulturliget.hu

„Kertvárosom 2020” 
Fotópályázat amatőr fotósoknak 

a Föld Napja alkalmából
A Föld Napját minden évben április 22-én ünnepeljük. Világszerte, különféle eseményeket szerveznek 

ezen a napon hogy felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megőrzésére. 

A Föld Napja alkalmából az Erzsébetligeti Színház és az Öt Falu Egyesület fotópályázatot hirdet.

Mutassuk meg, hogy milyen is a mi Kertvárosunk!
2020-ban is arra kérjük a pályázókat, hogy fotóikkal mutassák be a közvetlen lakó környezetükben 

tapasztalt benyomásaikat, ember és természet, ember és épített környezete viszonylatában. 
Mindannyian felelősek vagyunk a kertváros jelenéért és jövőjéért. 

Kérjük, hogy  a szépséget és a  problémákat is próbálják észrevenni!

A pályázatra minimum 1, maximum 3 db képet várunk:
jpg formátumban,

5 MB méretű mellékletként,
lehetőség szerint minél nagyobb felbontásban! 

Minimum 5 Mpixel,  2592 x 1944 pixel vagy 450 * 300 mm-es méret esetén minimum 300 DPI felbontásban.

A legjobb alkotásokból kiállítást szervezünk az Erzsébetligeti Színházban.
  Kiállítás megnyitó és díjátadó: 2020. április 22-én 18 órakor

A képeket 2020. március 23-ig várjuk 
a FotopalyazatCMH@gmail.com email címre „Kertvárosom” tárggyal. 

 Kérjük, hogy a képeket címmel ellátva, és az alkotót feltüntetve küldjék, 
amelyet a kiállításon megjelentethetünk!

Közönségszavazásra, illetve a teljes pályázati anyag megtekintésére a „Kertvárosom Fotópályázat” Facebook 
oldalon van lehetőség, melyre minden beküldött anyagot feltöltünk. A fotópályázat Facebook oldala 
nyilvános, mindenki által megosztható. A kiállítás megnyitó, illetve a Föld Napi rendezvény részleteit ezen 
az oldalon is megtalálhatják.

Kérjük az üzenetbe beleírni a kép készítésének helyét és címét, amellyel beazonosítható, 
hogy a XVI. kerületben készült. A fotók készülhetnek digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal. A fotó 
lehet a pályázó által szerkesztett, az élesség- és a tónusértékek korrekciója szintén megengedett.

Nevezési díj: nincs

A pályázat további szabályai:
    • A kép beküldésével az illető elfogadja a pályázat szabályait.
    • A pályázó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a képnek és a szerzői jogokkal is ő rendelkezik a beküldött                            
      alkotás esetében. Amennyiben a beküldött fotó mégis megsérti valakinek a jogait, akkor az ebből fakadó 
      felelősséget teljes egészében a pályázó vállalja magára, és ezt a pályázati anyag beküldésével elfogadta.
    • A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja és hozzájárul, hogy a szervezők 
      kiállításokon, publikációkban, média-megjelenésekben, és egyéb módon a képeiket térítésmentesen 
      felhasználják.        
    • Amennyiben a készítő nincs tisztában azzal, hogy az általa készített kép a fenti paramétereknek 
       megfelel-e, a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy minimum 210 x 297 cm-es méretű 
       nyomtatásra nem megfelelő technikai minőségű alkotásokat nem bocsátja a zsűri elé.
    • A beküldött anyagból zsűrizés után válogatjuk ki a kiállításra kerülő képeket.
    • Az előhívott alkotások ezután a Corvin Művelődési Ház tulajdonában maradnak, azzal a kikötéssel, 
       hogy bármilyen megjelenés csak a szerző feltüntetésével lehetséges.
    • Minden beküldött pályázathoz kérünk elérhetőséget (telefon, email).
    • A zsűrizés és eredményhirdetés 2020. március 31-én.
    •  A kiállító művészeket ezután e-mailben értesítjük és szeretettel várjuk a kiállítás megnyitón.

Díjazás:
A díjazott fotók készítői oklevelet, nyertes pályaművük nyomtatott vászonképét 
és értékes ajándékokat kapnak. A közönségdíjat, a „Kertvárosom Fotópályázat” Facebook oldalra feltöltött 
legtöbb lájkot kapott fotó kapja.  

További információ: 
Kertai Zsuzsanna (kertai.zsuzsa@kulturliget.hu), 

www.kulturliget.hu

Budapest, 2020. február 14.

az Erzsébetligeti Színház és az Öt Falu Egyesület 
köszös szervezésében

Mutassuk meg, 
hogy milyen is a mi Kertvárosunk!

A pályázatra minimum 1, maximum 3 db képet várunk 
jpg formátumban, 5 MB méretű mellékletként, lehető-
ség szerint minél nagyobb felbontásban! Minimum 5 

Mpixel, 2592 x 1944 pixel vagy 450 * 300 mm-es méret 
esetén minimum 300 DPI felbontásban.

A legjobb alkotásokból kiállítást szervezünk az 
Erzsébetligeti Színházban, melyet ünnepélyes 

keretek között 2020. április 22-én nyitunk meg, 
ahol átadjuk a nyerteseknek járó díjakat is.

A képeket 2020. március 23-ig várjuk 
a FotopalyazatCMH@gmail.com email címre 

„Kertvárosom” tárggyal.
Kérjük, hogy a képeket olyan címmel ellátva, és az alkotót 
feltüntetve küldjék, amelyet a kiállításon meg jelentethetünk! 
Kérjük az üzenetbe beleírni a kép készítésének helyét és címét, 
amellyel beazonosítható, hogy a XVI. kerületben készült. A 
fotók készülhetnek digitális fényképezőgéppel, mobiltelefon-
nal. A fotó lehet a pályázó által szerkesztett, az élesség- és a 
tónusértékek korrekciója szintén megengedett.
Közönségszavazásra, illetve a teljes pályázati anyag meg-
tekintésére a „Kertvárosom Fotópályázat” Facebook ol-
dalon van lehetőség, melyre minden beküldött anyagot 
feltöltünk. A fotópályázat Facebook oldala nyilvános, 
mindenki által megosztható. A kiállítás megnyitó, illet-
ve a Föld Napi rendezvény részleteit ezen az oldalon is 
megtalálhatják. Nevezési díj: nincs.
Díjazás: A díjazott fotók készítői oklevelet, nyertes pá-
lyaművük nyomtatott vászonképét és értékes ajándékokat 
kapnak. A közönségdíjat, a „Kertvárosom Fotópályázat” 
Facebook oldalra feltöltött legtöbb lájkot kapott fotó kapja. 

Technikai részletek, bővebb információ: 
www.kulturliget.hu

Kertai Zsuzsanna (kertai.zsuzsa@kulturliget.hu)
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A Magyar Nemzeti Táncegyüttes a leghí-
resebb Mátyás királyról szóló meséket és 
történeteket állította színpadra a táncmű-
vészet eszközeivel. Ezek megjelenítéséhez 
a király udvari történetírója, az itáliai szár-
mazású Galeotto Marzio feljegyzései szol-
gáltatták az alapot. Így „élőben” láthatták a 
gyerekek az eddig csak mese- és történe-
lemkönyvekből ismert igazmondó juhászt; 
Mátyás feleségét, Beatrix királynét; a pórul 
járt, gonosz kolozsvári bírót; vagy éppen 
magát Mátyás királyt, ráadásul gyönyörű 
jelmezekben és színpadi környezetben.

Az előadás időpontja egybeesett a Kertvá-
rosunk Értékeiért Egyesület, Törley Mária 
szobrászművész vezetésével meghirdetett 
történelmi pályázat felkészülési idősza-
kával. Így a gyerekeket a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes pazar kiállítású produkciója 
sok olyan információhoz juttatta, ame-
lyeket könyvekből, állóképek alapján ne-
hezebben tudtak volna elképzelni. Képet 
kaphattak a reneszánsz öltözködésről, az 
ékszerekről, a kor külsőségeiről és Mátyás 
korának, udvarának viselkedési szokásai-
ról is. Ezzel kapcsolatban feladatot is kap-
tak a pályázók. Reneszánsz kori díszítőele-

mek, kiegészítők saját kezű elkészítésére 
kaptak megbízást, amelyeknek mívesnek, 
ízlésesnek, arányosnak és nem utolsó sor-
ban használhatónak kellett lenniük. Az 
elkészült darabokat az előadás után egy 
mini kiállítás keretében be is mutatták. Vá-
ratlanul szellemes nyakláncok, fülbevalók, 
fejdíszek, koronák és kisebb, a mai ruhák 
kiegészítésére is alkalmas díszítőelemek 
alkották az asztalnyi kiállítás anyagát. Az 
alkotók közül Hraschek Léna, a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium ta-
nulójának kézügyességét övtáska, fejdísz, 
díszdoboz és fülbevaló dicsérte. A Corvin 
Mátyás Gimnázium kollekciójának létre-
jöttében – szütyő csipkével, karkötő dísz-

dobozzal – Sugár 
Viktória tanárnő-
nek is fontos szerep 

Magyar szépmesék
Podmaniczky Frigyes, „a város 
napszámosa”
Az 1870 X. t. 10.§.-a elrendelte  a  „fővárosi 
közmunkák tanácsának” felállítását, ame-
lyet 1870 június 23.-án tartott első ülésén 
Andrássy Gyula miniszterelnök Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa néven megalakultnak 
nyilvánított. A városszépítő, rendező, alakí-
tó testületnek 32 éven át alelnöke volt Pod-
maniczky Frigyes, aki a „fővárosunk emelé-
sének eszméje” vezérelvet vallotta, s akinek 
addig is tartalmas és kalandos élete ebben 
a munkában kiteljesedett. – „itt egészen is-
merős talajra léptem”– Vezetésével és kiváló 
munkatársainak segédletével végezte azt az 
óriási városépítő munkát, amely napjainkig 
meghatározóan hat városunk képére, arcu-
latára. Szerteágazó tevékenységének legje-
lentősebb alkotásai voltak: az Országház, a 
Millenniumi emlékmű, a Halászbástya, a 
Margit, Erzsébet, Ferenc József (Szabadság) 
híd, a Sugár (Andrássy) út, a körút palota-
sorai, a dunai rakpartok, a csatornahálózat. 
Amit dédelgetett településrendezési tervei 
közül nem sikerült a gyakorlatban megva-
lósítania, így csak Podmaniczky Frigyes és 
a fővárosi közmunkatanács ajánlásaként 

emlékezhetünk rá, az az „egyelés”. Az ötlet 
szintjén megrekedt tanács szerint egy vá-
rosban, községben, faluban ne legyen több 
Zrínyi, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, Deák, 
Petőfi út, utca, vagy tér, hanem csak egy. 

Krúdy Gyula: Budapest vőlegénye 
(idézet)
„Megalkotta az évtizedekig uralkodó sza-
badelvű pártot. És amikor készen volt vele, 
akkor leült mellé, mögé hangtalanul gibi-
celni, „szolgálni”. – S a végzet szerint Tisza 
Kálmánnak kellett jönni, hogy azok az év-
tizedek elkezdődjenek Podmaniczky Fri-
gyes életében, amikor élete végéig ugyan 
„szolgálatban” maradhatott, de alkothatott 
is. Megépítette a Sugár útból az Andrássy 
utat; megcsinálta és vezette a Magyar ki-
rályi Operaházat azon a helyen, ahol az ő 
férfikorában még sással benőtt mocsarat lá-
tott. Felépítette az új Budapestet, amelynek 
széppé, naggyá, gyönyörűvé fejlesztését ak-
kor is legnagyobbrészt a szerényen háttér-
ben maradó Podmaniczky Frigyes bárónak 
köszönhetjük, ha a főváros nem is róla, ha-
nem telkeket adományozó László rokonáról 
nevezi el a mai Podmaniczky utcát. 

Főbb vonásaiban ez volt Podmaniczky 
Frigyes külső élete, akiről idáig furcsa nad-
rágja miatt legfeljebb annyit tudhat a mai 

nemzedék, hogy kockás ruhájában mindig 
az élclapokban szerepelt. Kánikulában is 
azt hangsúlyozta, hogy legjobb Budapesten 
nyaralni. Agglegény volt, bár csaknem min-
den korbeli úrnőt ismert Magyarországon, 
a legszebb hercegnőktől a balerinanöven-
dékekig, de mindig tisztes távolban maradt 
tőlük… Feljegyzései szerint háromezernél 
több képviselőnek adott pénzt a szabadelvű 
párt pénztárából a mandátum megszerzé-
séhez, és ő mindvégig a szegény emberek 
közé tartozott Pesten, aki regényeket is írt 
a könyvkiadóknak és beszélyeket a lapszer-
kesztőknek az akkor dívó ötforintnyi írói 
honoráriumért. – Nevezték már az „utol-
só lovagnak”, a „legnagyobb bolondnak”, a 
„legjobb szívű magyar úriembernek”, aki a 
családi vagyonán kívül mindenét, jövedel-
mét, munkáját a haza érdekeinek „Buda-
pest szerelmének” áldozta fel. 

… Mikor én megismerkedtem vele, passzi-
ója az volt, hogy egy üveg ásványvíz mellett 
bóbiskolt a Pannónia fogadó vendéglőjében, 
egymagában egy sarokasztalnál. Délután, 
az üres étteremben. Csak egy öreg pincér 
maradt ott naponta az öreg kegyelmes úr 
mellett, hogy majd felöltőjét rásegítse, ha 
végleg eltávozik a földi vendégfogadóból.” 

HEGYI ÁKOS  
id.hegyiakos@gmail.com

A világ királya
Mátyás király és teljes udvartartása látogatott el február 9-én az Erzsébet-
ligeti Színházba. A nagy királyunkkal kapcsolatos táncszínházi produkció 
kapóra jött Törley Máriának és az általa meghirdetett történelmi pályázat 
résztvevőinek, akik közül sokan ki is használták a lehetőséget, hogy eddi-
gi kutatásaik mellé további ismereteket szerezzenek a reneszánsz korról.

jutott. A Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskola tanulói pedig Mezei Csilla ta-
nárnő vezetésével készítették el tárgyaikat. 
Kovács Hanna (4.a) zöld babérkoszorút, 
Horváth Eszter (8.b) koronát, Héjjas Ber-
nadett (4.a) karkötőt, Kopjás Flóra (3.a) és 
Kohári Lilla (5.b) egy-egy nyakláncot, Gon-
da Klára (3.a) és Bóna Boróka (3.a)   pedig 
díszes övet készített. A nérisek összes tár-
gya nemezből készült.

A kézműves alkotások láthatók 
lesznek a Mátyás király életéről szó-
ló pályázat március 6-án 16:30-kor 
tartandó eredményhirdetésén is, 
melynek helyszíne a XVI. kerületi 
Önkormányzat Házasságkötő ter-
me (1163 Bp. Havashalom u. 43.).      

MÉSZÁROS TIBOR
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Helytörténet
Ami kimaradt...
Minden könyvbe lehetne többet is 
írni. Mondhatnám úgy is, minden 
könyvből kimarad valami. (Valaki.) 
2018-ban jelent meg a Nyári teátrum, 
amelyből Rákosszentmihályhoz, Má-
tyásföldhöz köthető neves színész-
nők, színészek, színházi alkotók életét 
ismerhetik meg az olvasók. A kötet-
ben F. Szalontay Ferikét csak megem-
lítettem, azóta egyre több érdekes-
séget tudtam meg róla is. Farkasné, 

Szalontay Ferikének és férjének, dr. 
Farkas Ferencnek, a Royal-orfeum fő-
rendezőjének a Czinkotai út 10. (ma 
Budapesti út és Kossuth Lajos utca 
sarka) alatt volt villájuk Rákosszent-
mihályon. Az alábbi sorok a Színházi 
Élet 1914. júniusi számában jelentek 
meg a Medgyaszay Vilma kabaréját 
bemutató cikkben. Mai rovatunkban 
csak a cikk rövid részletét és illusztrá-
cióját mutatom be a neves pesti mű-

„A magánszereplők briliáns számokkal 
teszik élvezetessé az estét. E tekintetben 
természetesen első sorban Mimi direkto-
ré az érdem, de e cikk keretében illő lesz 
megemlékezni F. Szalontai Ferikéről is, 
aki valójában a Medgyaszay kabaré szín-
padán bontotta ki tehetségének sokszínű 
szárnyait. F. Szalontai Ferike Farkas 
Ferenc doktornak, a Royal Orfeum kitű-
nő főrendezőjének a felesége. A ragyogó 

szépségű művésznő gyors népszerűségé-
nek titka abban rejlik, hogy sokoldalú 
művészetének minden ágában tökéletes. 
Drámai előadásai épp oly erőteljesek, 
mint amennyi pajkosságot tud belevinni 
kupiéiba és tréfás alakításaiba. A februá-
ri műsorban ,,A hadsereg szoknyája” és a 
„Nemtüdőmke” hozta meg neki a közön-
ség elismerését, de rendkívüli sikere van 
magánszámaival is.”

vésznőről, de egy későbbi rovatban 
visszatérek az életére.                                              

SZÉMAN RICHÁRD

Szalontay Ferike, Mészöly felvétele

Ómátyásföld rejtett titkai
Helytörténeti FOTÓPÁLYÁZAT felső tagozatos és középiskolás diákoknak

Lassan vége a télnek, de még nem bontják rügyeiket a fák. Ómátyásföld parkjai alszanak még, de 
minden időszaknak megvan a maga szépsége, ilyenkor válnak láthatóvá a korabeli nyaralók rejtett 
szépségei, az oromzat farkasfogas faragott faszerkezete, a szecessziós és eklektikus stukkók, a 
tagolt párkányok, a kerti kővázák, a Haidekker kerítések ívei. És még ezer más, apró, rejtett titok, 
amelyek a téli, alacsony pályán gördülő nap fényében mutatják meg magukat. Apróságok, néha 
funkciójuk van, néha csak az esztétikum miatt születtek meg, de mind-mind az egykori építő-
mesterek munkáját dicsérik. Pályázatunkban ezekre a titkokra vagyunk kíváncsiak: mit vesz észre 
egy mai tizenéves diák az elmúlt korok szépségeiből? 
A fotográfia alapja a fény és az árnyék játéka, játsszatok ezekkel a csodás adottságokkal! 

A képeket háromtagú szakmai zsűri bírálja el, két fotográfus és egy művészettörténész. 
A digitális fájlok mérete legyen min. 300 Dpi felbontású, 40 centi hosszabbik éllel. 

A legjobb húsz alkotásból a KHEK kiállítást rendez. 
A pályaműveket a kutato@helytortenet.hu címre küldjétek,  

beadási határidő: 2020. március 20. déli 12 óra. 
 

A pályázat mellé kérjük feltüntetni a pályázó nevét, elérhetőségét, iskoláját.
A kiállított műveket készítőik a tárlat zárása után megkapják, az első három helyezett 

könyvjutalomban részesül. 
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Babér, a győzelem szimbólumaRovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

A fűszer történetét igen találóan foglalta össze Kosztolányi 
Dezső Zsivajgó természet című művében: 

– Phoibos Apollo homlokát koszorúztam, Pythia rágta keserű le-
veleimet jós dühében, költők, hadvezérek versengtek érettem. Most, 
miután nincs méltó fő reám, szarvasmarhákat gyógyítanak, legye-
ket irtanak velem s a szakácsné belefőz a krumplifőzelékbe. Mégis 
arra kérlek, hogyha néha megtalálsz tányérodon, ne nagyon ítélj 
el. Megváltoztak az idők. A gazdasági viszonyok egyre nehezeb-
bek, tudod. Nekem is csak élnem kell valamiből.

A görög mitológiai történet szerint, amikor Apollón meg-
kívánta Daphnét, a rémült nimfa a Földanyánál keresett me-
nedéket, így változott babérfává. A babérnak igen erős jelképi 
érétke van: a görögök győzelmi szimbólumként viselték, a ró-
maiak babérágból font koszorúval jutalmazták az arra érdeme-
seket bölcsességük, vagy hírnevük mércéjeként. Az ókeresz-
tény művészetben a győzelmet fejezi ki, a korból származó 
szarkofágokon a keresztet és a Krisztus-monogramot veszi 
körül. A szüzek és a vértanúk általános attribútuma.

Ókori népszerűségét, majd feledését követően a XIII. század-
ban fedezték fel újra Európában: Albertus Magnustól értesü-
lünk arról, hogy az egyre népszerűbb előkertek elmaradhatat-
lan tartozéka a babér.

A jó minőségű babérlevél 6-8 cm hosszú, olajzöld színű, íze 
kesernyés. A leszüretelt leveleket árnyékban szárítják, mivel 
napon elvesztik aromájuk nagy részét. A szárított fűszer ke-
vésbé kesernyés, mégis intenzívebb ízű a nyers levélnél.

A babért évszázadokon át használták a pestises betegeken. 
Enyhe nyugtató hatással rendelkezik, fürdője enyhíti a végtag-

A babérfa a mediterrán területeken és Kis-Ázsiában őshonos 
örökzöld növény. Bőrszerű, lándzsa alakú levelei illóolajat és 
csersavat tartalmaznak. Virágzata fehér, termése fekete bo-
gyó, mely több fűszerkeverék alkotóeleme.

fájdalmakat, baktérium- és 
gombaölő. Ellenjavallata 
nincs, viszont érdemes 
megjegyezni, hogy a múlt-
ban vetéltetésre használták 
a népi gyógyászatban.

Íme egy recept Zilahy  
Ágnes Valódi magyar  
szakácskönyvéből, 1892-
ből:

NYUL BABÉRRAL 
Egy nyul elejét vagdaljuk fel apró darabokba, tegyük két liter 
sós vizbe főni. Elébb a vizbe rakjunk bele egy darab sárga ré-
pát egy darabka petrezselyem-gyökeret, egy kis zellert és hat 
szem borsot. Mikor a nyul-hus megfőtt, szürjük a levét szi-
tán keresztül, s a hust tegyük vissza a tiszta lébe. Készitsünk 
hozzá rántást egy tojásnyi zsirból és egy fakanálnyi lisztből; 
piritsuk meg világos-sárgára, öntsünk bele egy pohár hideg vi-
zet, azután azonnal forditsuk a nyul-husos lébe; tegyünk bele 
6 babér-levelet, három kanál eczetet, főzzük fel a rántással ujra 
a levet. Tálaláskor tehetünk bele pár kanál tejfelt is; ha pedig 
nem volna elég savanyu, karikába vágott czitrom szeleteket is. 
De sem babérral sem a czitrommal nem kell főzni, mert akkor 
igen keserű lesz. 

GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

Hol van a 
szavak selyme?
A Sashalmi könyvtárban 
működő nyílt csoportunk 
olyan beszélgetőtársakat 
keres, akik szívesen meg-
osztják egymással egy-egy 

irodalmi mű kapcsán 
támadt gondolataikat, véle-

ményüket, érzéseiket. 

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket 

március 17-én, április 21-én 
és május 19-én kedden-
ként, délután 5 órakor.

Sashalmi könyvtár 
XVI. Veres Péter út 53.

403-0813 • facebook: FSZEK
Muntyán Barbara 
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Javul az RSC
A szebb napokat is átélt Rákos- 
szentmihályi Sport Club (RSC) je-
lenleg a Budapest III. osztályban 
szerepel. 2002-ben régi RAFC já-
tékosok alapították. Sorban nyer-
ték a bajnokságokat, még az I. 
osztályba is feljutottak (2010) és 
bronzérmesek lettek!

Három évnyi I. osztályú szerep-
lés után nehéz idők jöttek az RSC 
számára és hamarosan a III. o.-
ban találták magukat. A játékos-
keret megváltozott, kiöregedett, az 
újaknak nem volt könnyű a kiváló 
elődök nyomdokába lépni. A csa-
patban az elnök, Lohn János tar-
totta (tartja) a lelket. Az, hogy még 
létezik az RSC, nagyrészt neki kö-
szönhető.

Mostanra ismét biztató jelek kez-
denek látszani. A 2019/20. évi baj-
noki idény előtt (nyáron) erősödött 
a játékoskeret. Érdekesség: ezúttal 
az Ikarus csapatától jöttek az RSC-
hez, és ami örömteli, fiatalok (is). 
Ez meg is látszott az őszi szezon-
ban. Kiváló rajtot vettek, az első hat 
fordulóban öt győzelem és egy ve-
reség volt a mérleg. A további hét 
mérkőzésen (a csoportban 14 csa-
pat van) kissé visszaesett a teljesít-
mény: három győzelem, kettő dön-
tetlen, kettő vereség. A viszonylag 
jó szereplés a csapathoz visszatért, 
népszerű Czinege László érdeme 
is. A télen ismét erősödött a gárda, 
Szabó Pál (Ikarus) és a kiváló volt 
RAFC, majd Ikarus játékos, Ka-

sinszky István is a zöld-sárgáknál folytatja.
Ha tavaszra sikerül egyenletesebbé tenni a for-

mát, az RSC megcélozhatja a dobogót is.
A tavaszi idényben az I. és II. osztály február 22-

én, a III. osztály pedig március 7-én rajtol.
VARGA FERENC

Február 2-án, a kupa első napjának meg-
nyitója után hat-hat csapat mérte össze 
erejét a különböző fordulókban 8 éves és 
U10-es korosztályokban. A kupa február 
9-én, a 2013-2014-ben született gyerme-
kek vetélkedésével folytatódott. A házi-
gazda RAFC a 7 és a 8 évesek, az Ikarus 
pedig az U10-es korosztályában vihette 
haza a győztesnek járó farsangi kupát. 
Szintén az U10-es korosztályban harma-
dik helyet szerzett az MLTC csapata. A 
kupa keretében a csapatok legjobb játé-
kosai külön díjazásban részesültek. 

Ocskó József, a RAFC elnöke bízik 

benne, hogy a farsangi időszak alatti 
sportrendezvény jó alkalmat teremt a 
gyermekeknek és családjuknak a tartal-
mas, sportos és egészséges kikapcsoló-
dásra. A helyezések a következőképpen 
alakultak: 8 évesek (2012) korosztályá-
ban: 1. RAFC, 2. Budapest Honvéd FC, 
3. Ikarus BSE.  U10-es (2010) korosz-
tályában: 1. Ikarus, 2. KISE, 3. MLTC. 7 
évesek (2013) korosztályában: 1. RAFC, 
2. BVSC, 3. Dunakanyar Régió FC. 6 
évesek (2014)  korosztályában: 1. Gödöl-
lő SE, 2. BVSC 1., 3. RAFC 1.

GUETH ÁDÁM

Farsangi Kupa Sashalmon
A farsang a RAFC számára is ünnep, bár az ifjú labdarúgók jelmez 
helyett inkább mezüket öltötték magukra az idén már kilencedik 
éve megrendezett farsangi utánpótlás torna keretében. 

A díjak kiosztásá-
ban Kovács Péter 
polgármester is 
részt vett, valamint 
köszöntötte az 
egybegyűlt 
ifjú sportolókat.

Kedves Gyerekek, 
Tisztelt Szülők!

Az Ikarus BSE 
Atlétikai Szakosztálya 

új DOBÓCSOPORTOT indít, 
melyben szeretettel várja a kalapácsvetés, a 
diszkoszvetés és a súlylökés iránt érdeklődő 
fiatalokat. Ha már elmúltál 10 éves, messzire do-
bod tesi órán a kislabdát és érdeklődsz az atléti-
ka dobószámai iránt, hívd Páli Viktor dobóedzőt 
a 20/589-9473-as telefonszámon, vagy írj a  
viktor.1pali@gmail.com e-mail címre! 

Szeretettel várunk egy próbaedzésre hazánk 
egyik legeredményesebb utánpótlás-nevelő 

szakosztályában, a kitűnő feltételeket biztosító 
Ikarus pályán!

Üdvözlettel: az Ikarus BSE Atlétikai Szakosztálya
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pályázatot ír ki a 
XVI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszer-
vezetek számára, vissza nem térítendő támogatás igénylésére.
A pályázat célja: Budapest XVI. kerületében székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkező sportszervezetek utánpótlás-nevelési mun-
kájának támogatásán keresztül a kerületi, pályázni jogosult sport-
szervezetnél szövetségi igazolással vagy tagsági nyomtatvánnyal 
rendelkező 18 év alatti fiatalok sportolási lehetőségének biztosítása. 

Egy pályázó által elnyerhető maximális támogatási összeg 
fejenként legfeljebb 15.000,- Ft/fő/hó. 

A támogatási időszak: 
2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtására jogosult: • pályázó a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény alapján létrehozott olyan sportszervezet, melynek 
GFO kódja 521-es (a statisztikai számjel 3. eleme) • pályázó sport-
szervezet 2019. január 1. napja előtt lett bejegyezve és működik • 
pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező, átlátható 
szervezet
A pályázatot érvényesen kizárólag a pályázati adatlapon lehet. 
Pályázatot nem nyújthat be az a sportszervezet, amely a jelen pá-
lyázati felhívásban előírt pályázati feltételeknek nem felel meg, 
valamint az a sportszervezet, amellyel szemben a vonatkozó jog-
szabályokban foglalt kizáró ok áll fenn vagy amellyel a vonatkozó 
jogszabályok alapján támogatási szerződés nem köthető.
Elszámolható költségeket tartalmazó táblázat a pályázati útmutató-

ban található.
A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye: A pályázatokat 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének 
kell benyújtani magyar nyelven, papír alapon, egy eredeti példány-
ban. Személyes benyújtás esetén Budapest XVI. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1163 Budapest, Havashalom u. 
43.) kell leadni a pályázatokat munkaidőben, postai úton történő 
megküldés esetén Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesterének címzett, regisztrált postai küldeményben (cím: 
1163 Budapest, Havashalom u. 43.). A borítékon minden esetben 
kérjük feltüntetni a pályázat címét: „XVI. kerületi sportszervezetek 
2020. évi utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása” 

Pályázni kizárólag 
2020. január 31. és 2020. március 2. között lehet

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Budapest XVI. 
kerületi Polgármesteri Hivatalban dr. Kozma Enikő pályá-
zati, támogatási és jogi referenstől kérhető. (1163 Budapest,  
Havashalom u. 43., II/222., tel: 401-1583, 0036-20-533-6338,  
e-mail: kabinet@bp16.hu)  
A teljes pályázati csomag az önkormányzat honlapjáról tölthető le: 
bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok  

Antalóczy Csaba
Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 

elnöke

Pályázati felhívás XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2020. ÉVI 
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Atlétáink 58 alkalommal tették próbára képességeiket, számos 
egyéni csúcsot és jó helyezést kiharcolva. Négy alkalommal 
szólított az eredményhirdetés Ikarusos bajnokot.

Takács Gergő magabiztos előfutambeli teljesítményét köve-
tően a döntőben sem hibázott. Ezzel el is hódította az idei év 
bajnoki címét a fiúk 60 m-es gátfutásában. Ebben a verseny-
számban különlegességkét 4-en is képviselték a döntőben 
szakosztályunkat, és Sürek Árik ráadásul a harmadik helyen 
futott be a döntőben. Takács Gergő aranyérme mellé még egy 
bronzérmet is gyűjtött a verseny másnapján, 60 m-en. 

Bodorovszky László fölényesnek mondható győzelmet aratott 
rúdugrásban, ugyanis 30 cm-rel múlta fölül legközelebbi rivá-
lisát. A gátfutásban harmadik Sürek Árik itt is begyűjtött egy 
bronzérmet.

A fiúk súlylökő versenye lényegében a későbbi győztes, Barta 
Zoltán első lökéséig volt kérdéses. 15,85 m-es teljesítményén 
az utolsó sorozatban még javítani is tudott. Őt csupán edzés-
társa, Csintalan Dániel tudta megszorongatni, aki ezüstérem-
mel lett gazdagabb a verseny végére.

Kiválóan teljesített a 4X200 m-es lány váltó is. A Szentgyör-
gyi Zita, Szabados Kamilla, Marcos-Figueredo Anais, Amler 
Vanda alkotta csapat a bajnokság zárószámának utolsó, egy-

Fedettpályás Serdülő Atlétikai OB
Az újoncok után a serdülőkön (14-15 évesek) volt 
a sor, hogy a korosztályuk legjobbjaival összemér-
hessék erejüket a BOK-csarnokban megrendezett 
két napos eseményen. Az indulók száma egyes 
versenyszámokban a hatvanat is meghaladta.

ben legerősebb futamában már a kezdésnél magához ragad-
ta a vezetést, amit a befutóig meg is őrzött, megérdemelten  
bezsebelve a bajnoki címet.

Nagyszerűen futott Solymári Máté is. Bátor, ugyanakkor tak-
tikus versenyzésének ezüstérem lett a jutalma 1500 m-en.

Összességében a megszerzett 9 érem és további 11 döntős he-
lyezés remek mérleg. Ráadásul néhány negyedik hely csupán 
hajszálnyival marat el a dobogótól, valamint a fiú 4X200-as 
váltó (Auer Péter, Szalay Botond, Takács Gergő, Szabó Zsom-
bor) is elsőként haladt át a célvonalon, de őket később kisebb 
pályaelhagyás miatt kizárták.

BUDAI TAMÁS
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INGATLAN
Zalai dombságon kehidakustyá-
nyi, zalacsányi kisebb-nagyobb in-
gatlanok termálfürdő és golfpálya 
mellett, hegyi üdülőkörnyezetben 
olcsón eladók. Szőlő-gyümölcsös.
Villany, építési lehetőség van. 
20/498-6812 

Kiadó szobát, vagy albérletet ke-
resek havi 60E Ft+ rezsiért max. 
összegért. 30-851-3137

Abádszalókhoz közel, Tiszagyen-
dán eladnám ingatlanomat. Öreg-
ház + gyümölcsös. 30-581-8945

Albérletet keresek hosszú távra a 
XVI. kerületben, Csömör, Kistar-
csa, Gödöllő 65E Ft rezsivel/hó. 
20-252-0255

Cinkotán a temető mellett a Si-
mongát utcában 4700 nm szán-
tóföld eladó. Osztatlan közös tu-
lajdon. Kiválló befektetés! Ár 1,5 E 
Ft/nm. 30-940-7606

Szent-Korona utcában, -lakóte-
lepen- eladó 52 nm-es 2 szobás, 
panorámás IV. emeleti lakás. 20-
806-3534

34 nm-es öröklakásomat cserél-
ném 30-35 nm emeleti önkormány-
zatira ráfizetéssel. 20-327-7398

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

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

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

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

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

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

Bökényföldi úti (24ha) földtulaj-
donosok jelentkezését várom, akik 
el akarják adni részüket. Tulajdo-
nosoknak kell össze fogni, a TSZ 
nem foglalkozik az eladással. 30-
482-0700

VEGYES
Hűtőszekrény 80 literes, keveset 
használt, hibátlan, szép állapot-
ban. 5 E Ft. 20/498-6812

Súlyzó, kétkezes, 50 kg-os eladó 
4E Ft 20/498-6812

Koloniál asztal 3 székkel 20E Ft, 
kristálycsillár 6 ágú 15E Ft, Fali-
karok 4E Ft. 20/913-4783, 30/541-
6383

Építkezéseknél emelésre hasz-
nálható csigakerék, kötéllel húz-
ható, újszerű, 28 cm átmérőjű, és 
11 méter 2 cm vastag kötél eladó 
20/498-6812

Eladó új porszívó garanciával 
29E Ft, új mixer 20E Ft. 30-851-
3137

Eladó új Future board. 30-851-
3137

Kétrészes lemez mosogató 1,5E 
Ft, fém vasaló állvány 1,5E Ft, fe-
hér porcelán mosdó 1,5E Ft, férfi 
kerékpár 2,5E Ft-ért eladók. 403-
3065

Eladó 380V-os körfűrész 4,5 
lóerős villanymotorral, működő 
300-as vídia lappal. Ár 30 E Ft. 
70-427-9113

Eladó egy szófa háttámlás ülő-
garnitúra, egy Grundig TV, egy 
Whirlpool szagelszívó (fehér). 
20-559-8756

Eladó egy női, kék, bélelt hosz-
szított bőrkabát, egy étkezőasztal 
és külön kerek asztallap (barna). 
20-559-8756

Családi ház havi és alkalmankén-
ti nagytakarítására keresek meg-
bízható hölgyet. 30-313-9916

Vennék magyar nótás kazettát, 
amelyiken Molnár László is éne-
kel. 30-347-7986

Sencor 55 cm-es lapos TV 10 E Ft-
ért eladó. 20-581-0601

Eladó Skif fűnyíró 1100W 32 cm, 
kombinált gyalugép 1250W. 30-
223-5981

Eladó 4 karikás, vezetékes gáz-
tűzhely, 80 l-es Hajdú villanyboj-
ler. 70-944-3172

Nyugdíjas pedagógus nőt kere-
sek V. osztályos kislányom segít-
ségére heti 2 alkalommal a XVI. 
kerületben du. 3-tól. 30-347-7986

Alig használt GRUNDIG CD-
DVD lejátszó; műsoros és egyéb 
magnó kazetták, CD-DVD leme-
zek, műsoros VHS kazetták el-
adók. 70-426-8677

Suzuki Samuraj és utánfutó el-
adók. 20-913-4783

2 db lemez radiátor 60x120 cm 
újszerű állapotban 5E Ft/db áron 
eladó. 20-545-7598

Eladó kb. 40 db régi horgász orsó 
gyűjtőknek. 30-504-3036



Ajándékozzon szerettei-
nek családi fotózás kupont! 
Beváltható kerületi mű-
termünkben! „Kerületi új-
ság” kedvezmény. www.ba-
byzoom.hu/kupon

FAKIVÁGÁST, SÖVÉNY-
NYÍRÁST vállal kerületi 
KERTÉSZ. Zöldhulladék 
elszállítással is, anyagi fe-
lelőssé vállalással, profi gé-
pekkel. 30-287-4348

KERTÉSZT KERESEK. 
Zuglói családi ház kertjé-
hez keresek kertgondozás-
hoz, kertészkedést kedvelő 
segéderőt. Legfőbb feladat 
a gyomlálás, emellett idő-
szakosan felmerülő fel-
adatok, a falevelek össze-
gyűjtése, néha a növények 
visszametszése, felkötözé-
se. Fizetés óradíjban. 30-
941-1416

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

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

Vízszerelés. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC tartályok, 
mosdók, zuhanytálcák stb. 
cseréje., mosógép, mosoga-
tógép bekötése. Új vízveze-
ték kiépítése, régiek cseréje. 

 20-412-0524 
Hétvégén is hívható

PAPÍR – és fémpénzt, bé-
lyeget, képeslapot, papír ré-
giséget, régiségeket vásárol-
nék és árverésre átvesszük. 
VI. ker. Andrássy út 16. 
266-4154 nyitva: H-SZ 10-17 
h, CS 10-19 h

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, terep-
rendezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöld hulladék elszál-
lítás. Farkas György 30-685-
9502 

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, terep-
rendezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöld hulladék elszál-
lítás. Farkas Norbert 30-550-
7761

Ereszcsatorna javítása, tisz-
títása, széldeszka, oromsze-
gély javítása- festése, kerítés 
festése javítása. Borbély Ta-
más 30-721-3165

Otthoni munka! Kozmetikai 
dobozok összeállításai, egye-
bek elérhetőségei. 90-603-
905, (audiopress.iwk.hu 635 
Ft/min 20-496-3980)

SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatás-
sal. Parketta csiszolás, aljzat 
kiegyenlítés, PVC,- szőnyeg-
padló lerakás. Minőségi, 
precíz munka, mérsékelt 
áron. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György 31-780-6430; 
780-3732 festesma.iwk.hu

Eladó egy fekete szmoking és 
egy fekete frakk kb. 170 cm ma-
gas vékony testalkatú férfira való. 
403-7932

Vadonatúj elektromos kukta, Phi-
lips videómagnó, vasaló, légterá-
piás készülék eladó. 30-527-8598




