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volt kíváncsi a színes programkavalkádra. 

Képes beszámolónkat a 8-10. oldalakon tekinthetik meg. 
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HUMÁN REFERENS munkakör betöltésére  

A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal, Hu-
mán Iroda (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős (heti 40 óra), határozatlan idejű 
köztisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidővel 
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
• Egészségügyi alapellátással, valamint a Budapest XVI. Kerület Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálatával kapcsolatos ügyek intézése: 
- szakmai kapcsolattartás az egészségügyi ellátókkal;
- közreműködés az önkormányzat – képviselő-testület, bizottság - szak-
területet érintő döntéseinek, programjainak, koncepcióinak, stratégiáinak 
kidolgozásában, végrehajtásában;
- az intézmény éves költségvetésének előkésztésében való részvétel;
- az egészségügyi ellátórendszert érintő jogszabályi változások figyelem-
mel kísérése; 
- szakmai pályázatok figyelése, részvétel a pályázatok elkészítésében;
- lakossági panaszok kivizsgálása;
- praxisjog átadásával kapcsolatos önkormányzati döntés-előkészítés és 
végrehajtás;
- működési engedélyek nyilvántartása;
- a területet érintő rendezvények szervezésében való közreműködés.                        

A munkakör betöltésének feltételei:
• A közszolgálati tisztségviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III.7.) Korm. rend. I. melléket 6. pont I. besorolási osztályának megfelelő 

képesítés  
• Számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Internet használat) 
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
Előnyt jelent:
• Egészségügyi igazgatásban szerzett tapasztalat 
• Egészségügyi szakképesítés 
• Jó problémamegoldó, kommunikációs készség

A jelentkezéshez benyújtandó iratok:
• Önéletrajz (87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján) 
• Az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése 
alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Illetmény és juttatások: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Buda-
pest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata szerint.

A munkakörrel, meghirdetett állással kapcsolatosan további információt 
nyújt: Majorné Szabó Etelka, a Humán Iroda vezetője a + 36 1 4011 528-as 
telefonszámon, vagy a szabo.etelka@bp16.hu  e-mail címen.

A jelentkezés módja: 
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a  joka@
bp16.hu e-mail címre küldeni szíveskedjenek.

Megújult az Olga utcai játszótér

A felújítás ötletével Simon Mariann, 
a XVI. kerületi Nagycsaládosok Egye-
sületének elnöke kereste meg az Ön-
kormányzatot, mivel a környékbeli la-
kosoktól hatalmas igény mutatkozott 
a játszótér korszerűsítésére. Ennek 
alátámasztására aláírásgyűjtésbe kez-
dett, melynek során hamar összegyűlt 
a szükséges 500 támogatás, így a ját-
szótér megújítását előbbre sorolták az 
Önkormányzat ütemtervében.

A lelkes gyermekeket és szüleiket Ko-
vács Péter polgármester és Szász József 
alpolgármester fogadta, akik a kicsikkel közösen vágták át az avatást 
jelképező nemzeti színű szalagot. A gyermekek lelkesen vették bir-
tokukba a játszóteret, valamint a mindig népszerű héliumos lufikat.

GUETH ÁDÁM

Szeptember 16-án délután nyitotta meg kapuit az immáron teljesen felújított Olgai utcai játszótér a Centená-
riumi lakótelepen. A közel 20 millió forintos beruházás során – melynek kivitelezését a Tündérkert nevű cég 
végezte – a létesítmény felszereléseit lecserélték és korszerűsítették, valamint öntözőrendszerrel és füvesítés-
sel igyekeztek szebbé varázsolni a területet. A továbbiakban még padok fognak érkezni a játszótérre.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Román Önkormányzat Képviselő-testülete 
2021. SZEPTEMBER 26-ÁN (VASÁRNAP) 11-12.00 ÓRA KÖZÖTT KÖZMEGHALLGATÁST tart 

a Meszlényi Zoltán Közösségi Házában (1163. Budapest, Sasvár utca 23.)
Az állampolgárok és a helyi szervezetek képviselői közérdekű ügyekben közvetlenül terjeszthetik elő kérdéseiket, 

illetve tehetik meg javaslataikat a Képviselő-testületnek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Gyalogné Gergely Katalin elnök
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

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 
hirdetes@bp16.hu

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

Kedves Olvasó!
Nagy erőkkel pezsgett a Liget a Vigassá-
gok csalogató erejének köszönhetően. Az 
egyik olyan helyen, ahol lehetett egy kis 
sört kortyolni, vidám társaság anekdotá-
zott, miközben az egyik ismerősnek tűnő 
őszülő úr odaintett magához, mint Szind-
bád a fizetőpincért, és ezt mondta: jöjjön 
újságírókám, most fogom elmesélni a nap 
legjobb poénját, nem árt, ha hallja. Úgy 
rémlett, mintha évtizedekkel korábban ren-
dőregyenruhában láttam volna őt kerüle-
tünk utcáin.  Később el is mondta – 60-as 
évekről beszélünk – hogy a rendőrkapitány-
ságon dolgozott. Talán a XVI. kerületin. 
Munkások egy befejeződött felújítás után 
éppen a fogda ablakára szerelték vissza 
a rácsot. Alig, hogy végeztek, jön egy őr-
mester, és kérdi, lehet-e már használni a 
fogdát, mert éppen be tudnának költöz-
tetni egy lakót, akit az imént tetten értek 
lakásbetörésen. Ennek nem volt akadálya, 
így két marcona egyenruhás be is kísért 
egy szomorúnak vagy idegesnek egyáltalán 
nem látszó tettest. Rutinos fogdalakó lehe-
tett, lelkileg már meg sem érintette, hogy 
ismét lebukott. Mintha viccnek vette volna 
az egészet. Flegmán kekeckedett egy kicsit 
a rendőrökkel, majd tekintete rátévedt a 
nyitott ablakon át a frissen fölszerelt vasrá-
csra. Szakértő szemmel nézegette a „vas-
árut”, tapogatta, kopogtatta, simítgatta 
és kisebb székfoglaló keretében fejtette ki 
mekkora pazarlás ilyen vastag rácsot tenni 
az ablakra. Választ egy ideig nem kapott, 
de csak dünnyögött tovább, mire az egyik 
rendőr egy idő után megunta, és rámor-
dult, mi a baja a rács vastagságával? Mire 
emberünk egy megvető pillantás kíséreté-
ben válaszolt: Hát maga szerint ki a fene 
akar ide betörni?   

MÉSZÁROS TIBOR

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és 
gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete értelmében 
A NYUGDÍJASOK ÉS NAGYCSALÁDOSOK FŰTÉSI KÖLTSÉGEIHEZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁSKÉNT FŰTÉSI TÁMOGATÁS ADHATÓ.
Az erre irányuló kérelmet minden év 

OKTÓBER 1. NAPJÁTÓL NOVEMBER 15. NAPJÁIG
 lehet benyújtani az e célra rendszeresített nyomtatványon. A határidő elmulasztása 

jogvesztő, igazolásnak helye nincs! A nyomtatvány átvehető a XVI. kerületi Polgármes-
teri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), vagy letölthető az Önkormányzat 

weboldaláról: https://www.bp16.hu/ugyek/szocialis-es-gyermekvedelmi-ugyek

A támogatás megállapítása jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányo-
sabb esetben sem haladhatja meg a 76.950 forintot. A pontos jövedelmi határok és 
egyéb feltételek a kérelem nyomtatvány tájékoztató részén olvasható.
A fűtési támogatás összege december, január, február, március hónapokra havi 4 000.-
Ft. A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.
A kérelmet benyújtani személyesen vagy postai úton lehet a Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Szociális Intézményi vagy Ügyfélszolgálati Irodáján. 
Bővebb információ a +36 1 4011-429, -568, -682, -428 -as telefonszámokon kérhető. 

TÁJÉKOZTATÓ 
FŰTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Munka végzés helye: XVI. kerületi uszo-
dák és strand
A munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkör:
- a létesítmények műszaki üzemeltetési 
és karbantartási feladatainak ellátása
- az uszodák és a strand állagmegóvásá-
val kapcsolatos munkák megszervezése,
- a létesítmények felmerülő beruházásai-
nak lebonyolítása
- a működéshez szükséges anyagok és 
alkatrészek beszerzése, biztosítása
- az alvállalkozói szerződések előkészí-
tése
- uszodagépészek és uszodamesterek 
munkájának ellenőrzése, munkarendjük 
beosztása
- kapcsolattartás az önkormányzat mű-
szaki osztályával

- éves üzleti terv műszaki feladatainak és 
a beszámolók elkészítése
Illetmények: munkabéren felül cafeteria, 
gk. költségtérítés
Pályázati feltételek: minimum középfokú 
műszaki végzettség,
üzemeltetési gyakorlat - legalább 3 év, B 
kategóriás jogosítvány
felhasználói szintű MS Office
Előnyt jelent: mérnöki végzettség, vezetői 
gyakorlat

A jelentkezéshez benyújtandó iratok:
iskolai végzettséget igazoló okirat, szak-
mai önéletrajz, motivációs levél

A pályázatokat fizetési igény megjelölésé-
vel az alábbi e-mail címre várjuk:
titkarsag@uszodak16.hu

XVI. kerületi uszodák műszaki vezetésére azonnali belépéssel 

MŰSZAKI VEZETŐT KERESÜNK
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Már jóval 9 óra előtt elkezdtek gyülekezni a 
régi, ápolt, üzemképes állapotban lévő Ika-
rus-buszok a gyár előtt és a kultúrház udva-
rán, jelezve, hogy itt valami rendkívüli fog 
történni.

A megjelenteket Szabó Zsóka, az Ika-
rus-klub vezetője és legfőbb szervezője kö-
szöntötte.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő azt 
emelte ki, hogy a ma már Ikarus-legendának 
nevezett jelenség egybeforrt Mátyásfölddel és 
egybeforrt a XVI. kerülettel. Ugyanakkor azt 
az életérzést, amelyet az egykori dolgozók a 
mai napig magukban hordoznak, csak azok 
élhették meg, akik nap mint nap átlépték a 
gyár kapuját, és hosszú évekig részt vettek a 
világhírű buszok előállításában. Az érzés ere-
jét az is bizonyítja, hogy évtizedekkel a gyár 
bezárása után még mindig élénken él az érin-
tettek emlékeiben.

Kovács Péter akkor választották polgármes-
terré, amikor az első Ikarus-nap létrejött, azaz 

15 éve. Polgármesterként mindig támogatta 
az Ikarus-napot, és nem csak azért, mert az ő 
szülei is az Ikarusban dolgoztak. Azóta azon-
ban már sok év telt el, és jelenleg a gyárnak 
kínai tulajdonosa van. Szerencsére átérzi az 
egykori dolgozók nosztalgiáját, és készség-
gel teremt lehetőséget az emlékezésre. Neki 
köszönhető az is, hogy a földszinten állandó 

kiállítás tekinthető meg 
a gyár múltjáról. Kovács 
Péter ezért azt javasolt, 
hogy a tulajdonos-ve-
zérigazgatót, Zhan Xiao 
Rong urat válasszák 
meg tiszteletbeli ikaru-
sosnak, amit a jelenlé-
vők közfelkiáltással jóvá 
is hagytak. A polgár-
mester elmondta még, 
hogy ha a vírushelyzet 

nem hátráltatta volna a munkálatokat, a gyár 
területén már jelentős fejlődés lenne látható, 
amelynek a tervek szerint része lesz az autó-
buszgyártás is.

Adamis Gábor egykori vezérigazgató-helyet-
tes – kezében egy Ikarus-busz makettjét tart-
va –  szomorúan állapította meg, hogy a régi 
dolgozók közül már egyre többen csak „oda-
föntről” nézhetik a régiek összejövetelét. Ám 
kifejezte azt a reményét, hogy ha már az utol-
só gyári dolgozó is az égi országúton ballag az 
örökkévalóság felé, itt lent a földön akkor is 
lesz, aki megrendezi az Ikarus-napot, hiszen 
úgy tűnik, a fiatalság körében egyre növekvő 

érdeklődés mutatkozik a legendás buszok és 
a gyár jelenleg 126 éves története iránt. 

Végül Zhan Xiao Rong vezérigazgató szólt 
az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy ők saját 
szóhasználatukban a pazarul felújított egyko-
ri kultúrházat Ikarus Palotának hívják. Ígére-
tet tett arra is, hogy a jövőben is maximális 
támogatást nyújt a nosztalgia nap megszerve-
zéséhez, és örülne, ha a résztvevők egyre job-
ban éreznék magukat ezen a rendezvényen. 
És, hogy ez nem csak üres ígéret, azt az is bi-
zonyította, hogy este 19 órakor a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem kínai hallgatói adtak 
koncertet az érdeklődőknek a tulajdonos-ven-
déglátó ajándékaként. A zongorista Gulyás 
István volt.

Előtte azonban gazdag programban lehetett 
részük a megjelenteknek. A színházterem-
ben folyamatosan vetítettek egy filmet a gyár 
történetéről. Elindultak a gyermekprogra-
mok, köszöntötték a veteránbuszok vezetőit. 
Elindultak a nosztalgiajáratok, köszöntötték 
László Annát, az Ikarus 200-as család ter-
vezőjét, és a RetrObd Bt. zenekar magyar és 
világslágerekkel szórakoztatta a közönséget.

A hagyományos veteránbusz szépségver-
senyt Németh László nyerte egy tűzpiros-fe-
hér karosszériás Ikarus 311-es oldtimerrel. 
Ám nem csak ő, és a tombolán értékes nye-
reményekhez jutó résztvevők voltak nyertesei 
ennek a napnak, hanem mindenki, aki kiláto-
gatott a kultúrház – vagy ahogy a mostani tu-
lajdonosa hívja – az Ikarus Palota előtti térre.

MÉSZÁROS TIBOR

Ikarus-nap mindörökké
Az idei már a 15. Ikarus-nap 
volt, amelyet a lelkes szerve-
zők hagyományosan szep- 
tember második szombat-
ján rendeztek meg. Az ér-
deklődés a gyár bezárása 
után közel negyed évszázad-
dal sem csökken. 
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Szerb Antal Nosztalgianap

A missziós nővér az ázsiai országban végzett 
tevékenységéről alázatosan beszélt. Elmondta, 
Manila 22 millió lakossal rendelkezik, területe 
viszont alig nagyobb Budapesténél. A népsűrű-
ség, a járványok, a szegénység, valamint a bű-
nözés óriási gondot jelentenek a helyieknek és 
az ott szolgáló keresztény testvéreknek és nő-
véreknek is. 

Edit nővér elsősorban nehéz helyzetű fiata-
lokkal foglalkozik, akikre óriási veszélyt jelent 
az országban virágzó kábítószer-kereskedelem, 
valamint a nyomorból fakadó nehézségek. Kint 
tartózkodása során sok váratlan eseményben 
volt része. Például érte őt mérgespók-csípés, 
amely életét is veszélyeztette. Beszámolója 
alapján szívszorító sorsokat, történeteket is-

mert meg a gyülekezet, de ő mégis megőrizte 
hitét és felebaráti szeretetét, annak ellenére, 
hogy szolgálata börtönökben és erőszak áldoza-
tául esett gyermekek közt zajlik nap, mint nap. 

Edit nővér a Fülöp-szigetekről úgynevezett 
barátságkarkötőket is hozott magával, melye-
ket örömmel készítettek a filippínó testvérek. 
A misszió munkáját a gyülekezet adománnyal 
segíti. A Csillaggyertyafény Alapítvány angol 
nyelvű Szívtől szívig-dobókockákat adott Edit 
nővérnek, hogy segítse őt az ottani fiatalok önis-
mereti fejlesztésében. A kapcsolat a két közös-
ség közt 2014 óta tart. Szolgálatáról „A szeretet 
arcai” címmel film is készült, mely az interne-
ten is megtalálható.

GUETH ÁDÁM

A Fülöp-szigetekről Rákosszentmihályra
A Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközségbe szeptember 12-én 
különleges vendég érkezett Fábián Edit személyében. A Fülöp-szigetek 
fővárosában, Manilában teljesít missziós szolgálatot Edit nővér, immá-
ron 24. éve. A vendéget a házigazda lelkész, Börönte Márta az istentisz-
telet keretében köszöntötte. 

A KERTVÁROSUNK ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET

HÍMZÉS EREJE
címmel pályázatot hirdet 

általános és középiskolások számára.  

A pályázóknak családi vagy baráti környezetükben 
található, látható használati tárgyakon lévő magyar 
népi hímzésekről kell fotót készíteni, és a hímzés 

keletkezéséről, származási vidékéről szóló leírással 
együtt elküldeni legkésőbb 
2021. november 5-ig  

az Egyesület e-mail címére, azaz a  
ruszina@t-online.hu vagy az elnökének  

R. Törley Máriának postai címére,  
a 1165 Budapest, Táncsics u. 15. alá.  

A hímzéseket újra hasznosítva esetleg használati tár-
gyakat és kiegészítőket is lehet készíteni. A fotókból 
és használati tárgyakból vagy kiegészítőkből 2021 
novemberében kiállítást szervez az Egyesület az Er-
zsébetligeti Színházban. A pályamunkákat szakmai 
zsűri bírálja el, melynek elnöke Dr. Kolyvek Antónia 
a Magyar Divatszövetség elnöke. A kiállítás egy hó-
napig lesz megtekinthető, és annak záróeseménye a 
tervek szerint 2021 decemberében egy divatbemuta-
tóval egybekötött rendezvény lesz. A nyertes pályázók 
értékes nyereményeket kapnak.

2021. október 18-án a Kulturális Örökség Napok országos 
rendezvényhez csatlakozva a Budapest XVI. kerületi Szerb 
Antal Gimnázium a hagyományos szeptemberi Nosztal-
gianap alkalmából megnyitotta kapuit.

A látogatók akár egyé-
nileg, akár a történel-
mi-irodalmi séta ke-
retében bejárhatták a 
parkot és az épületet.
A gimnáziumban ha-
gyomány az is, hogy 
a volt diákok ezen a 
szombaton tartják 
osztálytalálkozóikat.

K.Sz. 
(Szerb. Antal 
Gimnázium)
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"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az 

Innovációs és Technológiai Minisztériummal együtt-
működve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 

alapján kiírja a 2022. évre

A pályázat célja:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) cél-
ja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőok-
tatásban való részvételé-
nek támogatása. A Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrend-
szer többszintű támoga-
tási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a te-
lepülési önkormányzatok 
által nyújtott támogatás, 
a megyei önkormányzatok 
által nyújtott támogatás 
és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és me-
gyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csat-
lakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztrál-
tak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, 
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói 
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése 
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati 
űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését,rögzítésétkövetően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályáza-
tok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje: 2021. november 5.

A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztató olvasható az 
önkormányzat honlapjának (bp16.hu) főoldalán a Pájázati kiírá-
sok almappára kattintva. 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első 

félévére vonatkozóan.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az 

Innovációs és Technológiai Minisztériummal együtt-
működve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 

alapján kiírja a 2022. évre

A pályázat célja:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-

szoruló fiatalok felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása. A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezete-
ként három forrás szolgál: a települési ön-
kormányzatok által nyújtott támogatás; 
a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kap-
csolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, 
a települési és megyei ösztöndíjjal kapcso-
latos pénzkezelési feladatokat az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csat-
lakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak 
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését,rögzítésétkövetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtá-
sának határideje: 2021. november 5.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ügyfél-
szolgálat: 1381 Budapest Pf. 1418, Tel.: (06-1) 550-2700, E-mail:  
bursa@emet.gov.hu, www.emet.gov.hu(Bursa Hungarica)

A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az 
Önkormányzat honlapján (bp16.hu) a főoldalon a Pályázati felhí-
vások almappára kattintva.

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánó fiatalok számára
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Az utóbbi időben többször tapasztaltuk, hogy olyan ügyekben, 
amelyekben rendőri intézkedésre lett volna szükség, az érin-
tettek a Facebookon hozták nyilvánosságra az esetet. Tekintet-
tel arra, hogy a rendőrség nem figyeli állandóan a közösségi 
oldalakat, így csak késéssel, esetleg már csak akkor értesülünk 
szabálysértésekről, bűncselekményekről, lakosságot zavaró 
cselekményekről, rendbontásokról, amikor azok már nem is 
állnak fenn. Hogy példát is mondjak, nemrég olyan poszt je-
lent meg a neten, hogy gyanús személyek házról házra járva 
ismeretlen okból becsöngetnek. Ha azonnal értesülünk erről, 
azonnal küldünk egy járőrt, aki elszámoltathatja az említett 
személyeket. Ha rossz szándékkal járják a környéket, a szük-
séges lépéseket meg tudjuk tenni.

Szintén a Facebookon volt olvasható az a poszt, amely arról 
értesítette az ismerősöket, hogy az egyik kerületi éjjel-nap-
pal nyitva tartó élelmiszerüzlet környékén folyamatosan gya-
nús alakok ólálkodnak, szemetelnek, alkoholt fogyasztanak, 
hangoskodnak. Ha hívják a 112-őt, kiszállunk a helyszínre, 
igazoltatjuk a szóban forgó személyeket, és az ilyen helyszí-
nekre rendszeresen vissza is járunk ellenőrizni. A lakosság 
számára is megnyugtató lehet, hogy látják a rendőri jelenlé-

tet. Ezért arra kérem a tisz-
telt kerületlakókat, hogy ha 
valaki ilyesmit tapasztal, a 
112-es segélyhívó telefonon 
jelentsék be az esetet. Ez a 
leggyorsabb módja annak, hogy a rendőrség értesüljöna gya-
nús, szabálysértő, vagy a közrendet zavaró cselekményekről, 
és megtegyük a szükséges intézkedést. Minden intézkedés-
re okot adó bejelentésre reagálunk, és szükség esetén járőrt 
küldünk a helyszínre. A helyszínen a kollégáim el tudják bí-
rálni, hogy a rendőrség hatáskörébe tartozik-e az eset, vagy 
esetleg más hatóság az illetékes az intézkedésben. Ha nem 
rendőrségi ügyről van szó, az a bejelentőre nézve semmilyen 
következménnyel nem jár, hiszen az is munkánkhoz tartozik, 
ha tanácsot, tájékoztatást adunk, melyik hatósághoz, szervhez 
kell fordulni a szóban forgó ügyben. A bejelentő adatait pedig 
diszkréten kezeljük.

Arra kérem tehát a lakosságot, hogy bizalommal forduljon 
hozzánk, ha gyanúsat, szabálysértést, bűncselekményt észlel-
nek, kérem, hívják a 112-őt, hogy segíthessünk.

M.T. 

Ne a Facebookon tegyenek bejelentést!
Horváth Szabolcs alezredes, kerületünk rendőrkapitánya a 
gyorsabb intézkedés érdekében kéréssel fordult a lakossághoz:

Dr. Környeiné Rátz Ka-
talin köszöntője után 
Ditrói Benjámin, a 
Rácz Aladár Zeneisko-
la tehetséges szaxofo-
nos növendéke lépett 
fel elsőnek. Benjámin 
a vírus által a virtuális 
térbe kényszerített or-
szágos jazzfesztiválon 
2. helyezést ért el. 

Őt Kálmán Bácsi Zenedéje követte. Ezúttal 
a Toborzó Citerazeneker egy szűkített létszá-
mú csapata játszott a hallgatóságnak, majd 
Sárközi Alexandra népdalokat énekelt. 

A Mazotti Fittnesből a leg-
tehetségesebb kicsik kaptak 

fellépési lehetőséget. Ferenczi Eszter és a 
Napfény mozgásstúdió zumba bemutatót 
tartott, végül pedig a Zabszalma együtesből 
duóvá redukálódott Zsebszalma zenekar  
–  Tóth Orsolya és Nyakas Péter – vidám 
gyerekdalokat adott elő számtalan ütőhang-
szert felvonultatva. Miközben a műsor zaj-
lott, mindig telt ház volt az ugrálóvárban, 
és szorgalmasan rótta a métereket a kisvas-
út is. A nyár ugyan még néhány napig ott 
időzött a lakótelepi fák és épületek között, 
aztán végleg elbúcsúzott. Hűvös hajnalok 
következtek, és a gyerekek már csak az is-

kolai órák szünetében gondolhattak vissza 
a nyári örömökre.

Elbúcsúzott a nyár
Szeptemberben, amikor a nyár már összecsomagolt, és „…mikor már minden menni készül, …” akkor szok-
ták megrendezni dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő vezetésével a Centenáriumi Lakótele-
pen a nyárbúcsúztatót. Így volt ez idén is, amikor szeptember 4-én Péteri Ildikó, a Sashalmi Tanoda egykori 
igazgató-helyettese műsorvezetése mellett változatos előadásokkal szórakoztatták az utolsó nyári napsu-
garakat élvező közönséget. 

M.T. 
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Vigasságok 17-edszer
A XVII. Kertvárosi Vigasságokra ugyan csak oltási iga-
zolással lehetett bejutni, de a kerítésen belül, már nem 
a vírus volt a fő gondolat, hanem a szórakozás. 17-én 
pénteken két zenei produkcióval indult a Vigasság. Más-
nap kiosztották a legszebb Konyhakertekért járó díjakat 
(következő számunkban részletesebben is foglalkozunk 
vele). Fellobbantak a tüzek a főzőverseny résztvevőinek 
bográcsai alatt, benépesült a Liget, és kialakult a szoká-
sos vásári forgatag. Gyerek, felnőtt, öreg, fiatal, azaz min-
denki találhatott kedvére való szórakozást.

Los Orangutanes

Bohemian Betyars

A gazdag programban a fellépett például az Alma Zenekar, a Varidance tánccsoport, Veréb Tamás, Delhusa Gjon és a Budapest 
Bár, és kisorsoltak egy kerékpárt – Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő felajánlásából –, amit Orosz Anna Luca nyert meg.

Vasárnap pedig volt Kolompos, majd Bábszínház, kertvárosi tehetségek, Peller Károly és Szendy Szilvi. Nagy létszámú csapat-
tal volt jelen a XVI. kerületi Vöröskereszt, és bemutatót tartott a kerületi rendőrség is. Az újraélesztés tudományát Hörömpő 
András tanította az érdeklődőknek, aki tevékenységéért a közelmúltban kitüntetést kapott. (Következő Lapszámunkban őt is 
kikérdezzük.)  Kora délután a kerület öt településrésze küzdött meg a 20 millió forintos fődíjért, amelyet ádáz csatában ismét 
Mátyásföld nyert. Fellépett Csonka András is, majd ismét kisorsoltak egy kerékpárt, amelyet a Színház ajánlott föl és amelyet 
a Szabó testvérek nyertek, Boglárka, Flórián és Ádám. A XVII. Kertvárosi Vigasságokra egy kitűnő szabadtéri Charlie-koncert 
tette föl a koronát.                                                                                                                                                                            M.T.

A legszebb konyhakert 
díj egyik győztese A Kócos Cirkusz akrobati-

kus mutatványokkal szóra-
koztatta a nagyérdeműt

A fiúkat nagyon 
érdekelte a 
fegyverbemutató

Számos népi 
játék és foglal-
koztató is várta 
a kisgyermekkel 
érkezőket 

Péntek szombat
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Töretlen az Alma zenekar népszerűsége 

Pechnig Rezső a Hagyo-
mányőrző Kelevézek duó-
ból a népzenét képviselte

Mindenki jóllakhatott 
a Ligetben

Varidance tánccsoport

Veréb Tamás

Kovács Péter 
polgármester 
osztotta ki a 
Mezőőrök főztjét 

A főzőverseny zsűrije és győztesei 

Szatmáry Kristóf egy 
kerékpárt ajánlott fel 
a tombola fődíjaként, 
amit Orosz Anna 
Luca nyert meg sze-
rencsés tombolájával.

A nap kiemelt sztárfellépője a Budapest Bár volt

A szombati 
programot a 

Tűzvarázs 
produkció zárta 

Delhusa Gjon

Tóth Éva és
Leblanc Győző
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A vasárnapot a Kolompos zenekar 
indította, de volt bábszínház is, a lányok 
hercegnőnek öltözhettek, a fiúk pedig a 
versenyautó-szimulátort próbálhatták ki. 

Hörömpő András az 
újraélesztás fortélyait mutatta 
meg az érdeklődőknek.

Az Öt Falu 
Viadalát ádáz 
küzelemben 
Mátyásföld 
nyerte

A vasárnapi 
tombolahúzás 
fődíját, a máso-
dik kerékpárt a 
Szabó testvérek 
nyerték, 
Boglárka, Flórián 
és Ádám  

Peller Károly és Fischl Mónika 
az operettek világát hozta el a 
Ligetbe Csonka András

A XVII. 
Kervárosi 
Vigasságokat 
Charlie 
koncertje 
zárta

vasárnap
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Sorki Dala Andor művészi és tanári habitu-
sa mély nyomokat hagyott és hasznos útmu-
tatást jelentett tanítványai számára. Minde-
gyikük követendő emberi példát, művészi 
alázatot, sokoldalú tudást és emberséget 
örökölhetett a tanár úrtól. Hálás szívvel gon-
dolnak rá, és közülük többen halála napjáig 
tartották vele a kapcsolatot. 

Az első hívó szóra igent mondott az em-
lékesten való közreműködésre a jóbarát, 
dr. Galántai Csaba színháztörténész, aki 
alkalmi riporterként a tanítványokat kér-
dezve idézte fel Sorki Dala Andor alakját, 
művészi munkásságát és tanári erényeit. 
A tanítványok szintén szívesen vállalták az 
emlékezést, így eljött Kácser László kép-
zőművész, művésztanár, Gánóczy Krisztina 
képzőművész, Navratil Andrea népdaléne-
kes, tanár és dr. Mészáros 
István ügyvéd. A szülőföld, 
Mezőkövesd képviseletében 
dr. Szendrei István és Kisné 
Dudás Mária mondta el sze-
mélyes emlékeit Sorki Dala 
Andorról. És természetesen 
méltatta őt Koltayné Zolder 
Klára, a Corvin Művészklub 
vezetője, és Szentpétery Csa-
báné pedagógus is. 

Bőven volt mire emlékez-
niük, mert Sorki Dala Andor 
nem volt ugyan kerületünk 

lakója, de szinte már tiszteletbeli XVI. kerü-
letinek számított, hiszen sokat tett a Kertvá-
ros művészeti életének működéséért, a töb-
bi között a Corvin Művészklub vezetőségi 
tagjaként, művészeti témájú rendezvények 
előadójaként, ünnepi események szereplő-
jeként, kiállító művészként, vagy az Erzsé-
betligeti Színházban az Irodalmi Kávézó 
kitalálója és vezetőjeként is. Negyven évig 
tevékenykedett Kertvárosunk művészeti éle-
tében.

Kiterjedt tevékenységét mindig átszőtte a 
hazaszeretet, a nemzeti érzés, amelyet igye-
kezett továbbadni az utódnemzedékeknek 
is. Nemzeti ünnepeinkre mindig alkotott 
egy-egy új, hazafias verset, amelyek állandó 
programpontjai voltak az ünnepi műsorok-
nak. 

A megemlékezők egyetér-
tettek abban, hogy Sorki Dala 
Andor személyében az egyik 
utolsó nagyműveltségű poli-
hisztorát vesztette el a művész-
társadalom. Emlékét és példáját 
azonban nem csak írásai, tanul-
mányai, festményei és könyvei 
őrzik, hanem tanítványai és 
tisztelői is, akik közül sokaknak 
az ő példája jelentett útmutatást 
a művészeti és sokszor a magá-
nélet útvesztőjében is.

MÉSZÁROS TIBOR

Így jutunk a 
csillagokba
Szeptember 11-én a kistarcsai 
Csigaház előtt gyűltek össze a ma-
gyar űrkutatási program lelkes hí-
vei. A téren található Magyari Béla 
emléktáblája, valamint az az űrfa, 
melyet kerületünk lakója, Schu-
minszky Nándor kezdeményezésé-
re ültettek el. 

A juharfa különlegessége, hogy olyan kis-
tarcsai földben helyezték el, mely Charles 
Simonyi jóvoltából a világűrben is járt. Az 
emléktábla méretei Magyari Béla születé-
si és halálozási dátumát adják ki. Magyari 
az első hazai kozmonauta, Farkas Bertalan 
tartalék űrhajósa volt. Bár ő maga sohasem 
járt a világűrben, ugyanazt a kiképzést jár-
ta végig, mint Farkas Bertalan, akiről egész 
életében alázatosan, szerényen és tisztelettel 
nyilatkozott.

Az űrfánál Dr. Ferencz Orsolya, űrkuta-
tásért felelős miniszteri biztos mondta el 
köszöntőjét, majd dr. Remes Péter orvosez-
redes helyezett el kecskeméti földmintát az 

űrfánál, hisz e városban kezdődött meg a 
magyar kozmonauták felkészítése.

A főhajtás után Schuminszky Nándor tar-
tott előadást a magyar űrhajózás történeté-
ről, melyet Remes Péter kommentárjai egé-
szítettek ki. Schuminszky úr egyébként egy 

friss elismerés tulajdonosa, a közelmúltban 
különdíjat nyert a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet esszépályázatán, Magyar emlékek a 
nemzetközi űrállomáson című munkájával. 
Gazdag gyűjteményét szívesen adja kölcsön 
kiállítások számára is, és bízik benne, hogy a 
XVI. kerületben nyílhat majd meg az ország 
első űrmúzeuma. 

GUETH ÁDÁM

Az utolsó humanista polihisztor
Amint arról lapunk május 5-i számában 
beszámoltunk, elhunyt Sorki Dala Andor 
képzőművész, költő, tanár, a művésze-
tek nagy barátja, művelője és tanítója. 
Számtalan szállal kötődött a XVI. ke-
rülethez, ezért a járvány szorításából 
kiszabadulva az első adandó alkalom-
mal kiállítással egybekötött emlékestet 
tartottak a tiszteletére az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében.

Daláné Szabó Ágnes
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Helytörténet
Törs Kálmán gyümölcsöse
Törs (Tircs) Kálmán 1843. április 5-én született Rimabrézón 
(ma Szlovákia) és Budapesten halt meg 1892. augusztus 
31-én. Középiskoláit Rimaszombaton és Késmárkon végez-
te. Ügyvédnek tanult Budapesten, de nem praktizált. 1869-
től a Vasárnapi Újságnak és melléklapjainak lett a főmunka-
társa. Írásai megjelentek még a Politikai Újdonságokban, a 
Képes Néplapban, a Világkrónikában és Az Osztrák−Magyar 
Monarchia írásban és képben című könyvsorozat köteteiben. 
A XIX. század hatvanas-hetvenes éveiben szerkesztette Jó-
kai Üstökös című humorisztikus lapját. Ugyanebben az idő-
ben a Honnak is belső munkatársa volt. Mikszáth Kálmán 
barátja, iskola-, és munkatársa is volt. A 48-as független-
ségi párt színeiben 1878-ban a szentesi kerület megválasz-
totta országgyűlési képviselőnek − haláláig ezt a kerületet 
képviselte. 1881 után jegyzője volt a képviselőháznak, főleg 
közlekedési és gazdasági ügyek tárgyalásánál szólalt fel. 

Törs Kálmánt a legkorábbi szentmihályi telektulajdono-
sok között tartjuk számon, a szentmihálypusztai közbir-
tokosság egyesületének elnöke, Szt. Mihály puszta önál-
lóságának egyik első szószólója, a közbirtokosság helyi 

katolikus patrónusai között az ötödik helyen álló virilis 
(legtöbb adót fizető) polgár volt. Korai halála sajnos ab-
ban is megakadályozta, hogy megérje Rákosszentmihály 
függetlenségét, tevékenysége ismeretében nevét mégis 
bátran feljegyezhetjük a szentmihályi nagyok panteonjába. 

Pályája derékban tört ketté, ötven éves sem volt, ami-
kor hosszas betegség után elhunyt. (Az életrajza bővebben 
olvasható a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 46. kötetében: 
Széman Richárd: Ceruza, toll és ecset.)

Alábbi írásából is kiderül, művei megérdemlik az utókor 
figyelmét. (Részlet Bereczki Máté neves pomológushoz 
(gyümölcskertész) 1884. Nov. 20-án írt leveléből. Az egész 
írást érdemes elolvasni (http://vfek.vfmk.hu/00000185/
bereczki_mate-dorgo_daniel_5.pdf  126. old.) gyakorlatilag 
a szerző önéletrajza, itt most csak Szentmihály korabeli 
látványának leírását közöljük.) Az írást Tóth Virág találta 
meg a múlt emlékeiben való kóborlása közepette, ezúton 
köszönjük meg neki, hogy archívumunkat ezzel az érzékle-
tes leírással gyarapította.
                                                                 SZÉMAN RICHÁRD

Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42 
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu 

„(…)Csak 1881 őszén akadtam rá egy olyan 
orvosságra, mely némileg fölvillanyozott, egész-
séges életerőt, ’s lelki vidámságot adott. 

Itt a’ Pesti határ szomszédjában Czinkota és 
Csömör felé volt egykor Almásyak Szent Mi-
hályi pusztája, egy gyönyörű magoslat, mint-
egy 10–12 ezer holdnyi kiterjedésben, Almásy 
Pál389 elbukott – azt is a’ politika rontotta meg 
– ’s többi szép birtokai között a’ Szt.Mihályi is 
más kézre jutott. Ezt a’ Belga bank vette meg, 
’s miután elosztotta 8–10 holdas parczellákra 
’s úgy adta el. Többnyire Pesti polgárok vették 
meg, kik közzül többen csinos nyaralókat épí-
tettek tag jukra, Szent Mihály most egy egész 
„úritanyarendszert” mutat keresztül szabdalva 
szabályosan futó fasoros utakkal. Itt a magas-
lat legmagasabb helyén, vettem én is másodkéz-
ből egy 10 holdas parczellát 2400 Ft-ért. Egy 
éjszakról dél felé húzódó sír alakú halom egyik 
lábától a másikig keletről nyugotra fekszik, az 
én tagom elragadó kilátást jelez az egész Buda-
pesti völgyre, mely úgy fekszik előttem, mint-
egy lábaimnál kiterített térkép. Látom a nagy 
várost templomaival, füstöt okádó kéményeivel, 
melyek néha lilaszín felhőt borítanak az egész 
városra, mögötte a’ királyi várat, ’s a’ mögött a Svábhegyet, mely reg-
gelente, mikor a’ nap odatűz, elragadó látványt nyújt. Éles körvona-
lakban látszik ilyenkor az oda fölkapaszkodó fogas kerekű vasut, ’s 
minden legkisebb csille, melynek ablakaiban mintha tüzet gyújtana a’ 
visszaverődő napsugár. A zöld mezőben élénken virítanak elő a’ csinos 
fehér és halvány sárga nyaralók. Fölfelé ellát az ember Szent Endréig, 
innen a’ Dunát látni, Megyert, Fótot, Rákospalotát, Új Pestet, lefelé 
Kőbányát, Rákost. Órákig el lehet merengeni a’ ragyogó panorámán, 
mely a’ nap minden szakában más – más színváltozatot mutat. 

Ezt a telket csak is a’ szép kilátás kedvéért vettem meg, mert talál-
hattam volna olcsóbbat közelebb. De azért nincs okom megbánni, 

hogy megszereztem. Egyik oldalán foly a Szi-
las patak, másik oldala egy rétben végződik, 
melyen sáncz hányás is van 1849-ből. A hon-
védek ásták, innen várva Gödöllő felől Win-
dischgräczet. Hát nekem ez is ér valamit. Telek 
közepe fennsík, lapos, egyenes. Nyugoti szelíd 
lejtőjén egy hold elhanyagolt szőlőt találtam, 
melyet már-már rendbe hoztam. Többnyire cse-
mege, sokat terem, de már borom is lett rólla ez 
idén 7 hektoliter, melyet mivel pinczém nincs, 
mindjárt must korában eladtam hektoliterjét 
14 Ft-ért. Jobbra, balra az enyémtől hasonló 
parczellák vannak a’ sír alakú dombon 120 
hold kiterjedésben, az én szőlőm vonalában 
szintén szőlők vannak, a szöllő alatt van még 
egy hold föld. Ezt és a szőlő fölött még egy hol-
dat szemeltem én ki gyümölcsösnek.

Hogy talajom a gyümölcs termelésre fölötte 
alkalmatos, arról már meg győződtem. Meg-
teremne itt az ananász is, nagy vigasztalá-
somra szolgál, hogy egyik szomszédom József 
főherczegnek Magyar  nevű, Margitszigeti fő-
kertésze lett, az vette meg a’ tőlem délre eső 30 
holdat, melyen épület is van, 18 ezer Ft-ért, az 
is azt mondja: hogy ez gyümölcsnek ritka jó ta-

laj. Persze, mint új gazda, az itt uralkodó roppant szeleket még nem 
ismeri. Nekem nagy szerencse ez a szomszédság, mert tanulhatni fo-
gok tőlle valamit gyakorlati úton; mert a’ mit én tudok, csak könyvből 
tudom, ’s ezzel a’ tudománnyal bizony nagyon gyakran megakadok, 
tán azért is, hogy sokféleképp tanultam egyet.(…)”
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Az ötletgazda, R. Törley Mária bevezetőjében 
elmondta, hogy azért szerette volna felhívni 
a figyelmet a zsidóság megmentésén fárado-
zó, sokszor életüket kockáztató személyekre, 
mert a történelemkönyvekben alig található 
erről néhány mondat, továbbá szeretné elosz-
latni a második világháború után Magyaror-
szágra aggatott „náci nemzet” bélyeget. Sze-
retné, ha közismertté válna az a tény, hogy 
Magyarország tette a legtöbbet a vészkorszak 
idején zsidó honfitársai megmentéséért, és 
a német megszállás alatt is védte a gettót 
mindaddig, amíg ez lehetséges volt. Ehhez 
forrásanyagot az a konferencia is biztosított, 
amelyet a Parlament épületében rendeztek, 
és az ott elhangzott előadások anyagához a 
pályázók hozzájuthattak. A konferenciáról 
dr. Szekér Nóra történész egy kötetet is meg-
jelentetett, és dr. Hantó Zsuzsa történészpro-
fesszor sajnálatos balesetét követően a pálya-
munkák zsűrizését is elvállalta.
 Ezután dr. Szekér Nóra köszönte meg a pá-
lyázóknak a részvételt és az elmélyült kutatá-
si munkát, amelyet a fiatalok 
végigcsináltak. Úgy értékel-
te, hogy mindenki átérezte a 
történelmi kor drámaiságát, 
kegyetlenségét, és meg is je-
lenítette dolgozatában. Voltak 
azonban néhányan akik vala-
mivel mégis egy kicsit a többi-
ek előtt jártak.
 Az első díjat Szabó Ákos 
vehette át, aki bátran saját 
családja sorstörténetét is be-
leszőtte munkájába. A má-

sodik helyen Farkas Dávid végzett, egyéni 
hangvétele, egyéni meglátásai és a felelős-
ségvállalás szerepének kidomborítása jutal-
mául. A megosztott harmadik díjat Molnár 
Ákos és Vadász Márton érdemelte ki a kor-
nak és szereplőinek szakszerű, lényegre törő 
bemutatása jutalmául. Kiemelt különdíjat 
kapott Tollár Vince, aki már nem ismeretlen 
a pályázók sorában, még általános iskolás, 
de munkáját Szekér Nóra mégis történelmi 
tanulmánynak minősítette. Vince már most 
eldöntötte, hogy történész szeretne lenni, és 
ehhez minden adottsággal rendelkezik is. A 
díjakat a nyertesek Törley Máriától, Szatmáry 
Kristóftól és dr. Szekér Nórától vehették át.
 Szatmáry Kristóf is elmondta gondolatait a 
pályázatról, és nagyra értékelte a pályázókat 
segítő pedagógusok és családtagok háttér-
munkáját, akik forrásanyagokkal, konzultáci-
óval segítették a pályamunkák megszületését. 
Kiemelte azt is, hogy a televízió és az egyéb 
elektronikus eszközök egyeduralmával szem-
ben nagyon becsülendő a pályázók azon törek-

vése, amely nem a filmek által kínált 
virtuális – általában nem életszerű 
– hősöket és hőstetteket kínálják a 
nézőknek, hanem valódi személyek 
sorsát kutatták fel, akik saját bizton-
ságukat, családjukat és vagyonukat 
kockáztatták a zsidók mentése köz-
ben. Ezekben a történetekben, a vér, 
a szenvedés, a rettegés és a halál na-
gyon is valóságos elemek.
Majd folytatódott az eredményhir-
detés, amelyben Gólya Hajnalka, 
Szabó Tamás, Püspök Gábor, Kene-

sei Sára, Tóth Bibiána Hanna, Somlai Zor-
ka, Schenkerik Fanni, Varga Barnabás, Gősi 
Réka Dorina, Kovács Panni, Cserhalmi Cin-
tia és Rábaközi Dóra, kapott értékes díjat. 
Elismerésben részesültek a tanárok is, akik 
a gyerekek felkészítésében és a verseny lebo-
nyolításában is részt vettek: Herédiné Szege-
di Zita a Kölcsey Ferenc Általános Iskolából, 
Ligeti Gyöngyi a Corvin Mátyás Gimnázium-
ból és Kopcsándi Ilona a Móra Ferenc Általá-
nos Iskolából. A jutalmazottak – beleértve a 
pedagógusokat is – 5 ezertől 35 ezer forintig 
terjedő értékben Média Markt vásárlási utal-
ványt, oklevelet, csokoládét, a tanárnők pedig 
még virágot is kaptak. 
 Ezután a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
vezetőségi tagja, dr. Kolyvek Antónia jelentet-
te be a következő pályázat témáját (A hímzés 
ereje), amelyről részleteket a 7. oldalon már 
olvashattak. Majd Péteri Ildikó, a kerületi Né-
met Önkormányzat vezetője beszélt arról a 
tervről, amely a Sashalomról málenkij robot-
ra elhurcolt 131 német nevű honfitársunknak 
állít majd méltó emléket.
 Zárásként pedig Lacsny Péter egy díszes vi-
rágcsokor kíséretében mondott köszönetet 
Törley Máriának azért az elkötelezett igyeke-
zetért, ahogy időt, költséget és fáradságot nem 
kímélve igyekszik a fiatalság érdeklődését fel-
kelteni a nemzet hiteles történelme iránt. Ez 
nagyon fontos törekvés, hiszen amelyik nem-
zet elfelejti a múltját, pusztulásra van ítélve.

Az öt legjobb dolgozat megjelenik egy 70 ol-
dalas kiadvány formájában is, amelyek meg-
találhatók lesznek az iskolai könyvtárakba is.

MÉSZÁROS TIBOR  

„Minden forrásom belőled fakad!”
Szeptember 9-én, a Cinkotai Evangélikus Templom adott helyet a 
Diósdi Női Kar koncertjének, melyet a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ szervezett az Ars Sacra fesztivál keretében. 

A megjelenteket Vető István evangélikus lelkész köszöntötte. A kórus és kar-
nagyuk, Sirákné Kemény Kinga mellett Dr. Sirák Péter, a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjével kitüntetett orgonaművész szólaltatta meg az orgona sípjait. 
A változatos repertoárban középkori gregorián énekek éppúgy helyet kaptak, 
mint Kodály Zoltán, Bartók Béla csodálatos alkotásai.

Sirák Péter számtalan országban adott már koncertet Japántól, Kolumbiáig, 
a Diósdi Nőikar pedig 2013-tól tagja a Magyar Kodály Társaságnak. A kórus 
gyakorta ad jótékonysági hangversenyeket, elsősorban a Mátyás templomban.

GUETH ÁDÁM

Embermentők sorsa a 
diktatúrákban
Ezzel a címmel hirdetett történelmi pályázatot a Kertváro-
sunk Értékeiért Egyesület, és annak vezetője, R. Törley Má-
ria. A pályázat eredményhirdetését szeptember 10-én tartot-
ták a Rácz Aladár Zeneiskola koncerttermében. A díjátadón 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőn kívül megjelent 
két alpolgármesterünk, Ács Anikó és Szász József is. 

dr. Szekér Nóra
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Budapest Főváros XVI. Kerület Német Önkormányzat
1163 Budapest, Havashalom u. 43., tel.:+36 20 9567 014

OKTÓBERI PROGRAMOK
Kedves Kórustagok! Kedves Társalgók! Kedves Érdeklődők!

A XVI. Kerületi Német Önkormányzat újra indította a már jól ismert és kedvelt 
programjait a német kultúrát kedvelők, illetve a német nemzetiségi hagyomá-

nyok iránt érdeklődők számára.

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1165 Bp., Veres Péter út 157.
Az ingyenes német nyelvápoló klubot kétheti rendszerességgel folytatjuk, első-

sorban azokra számítva, akik társalgási szinten beszélik a német nyelvet.
A társalgási klub vezetője: Karolin Sztehlo

Időpontok: október 11. (hétfő), október 25. (hétfő) A társalgás 17:30-18:30-ig tart.

NÉMET KÓRUS
A sváb- és német dalkincs ápolására 20 éve kerületi kórusunk van. Várjuk sora-

inkba azokat, akik szívesen énekelnek német nyelven.
Kórusvezető: Csőváriné Gurubi Judit

Próbák ideje: 
október 12. (kedd) 18:00-19:00-ig , október 26. (kedd) 18:00-19:00-ig

Hely: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
(1165 Budapest, Veres Péter út 157.)

Telefonon érdeklődni a programok felől Péteri Ildikónál,  
a NÖ elnökénél lehet +3620 956 7014-es számon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
Rendezvényeink csak védettségi igazolvány felmutatásával 

látogathatók. Megértésüket előre is köszönjük!
Péteri Ildikó, NÖ elnök
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu 
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Szeptember 25. szombat 10:00 és 11:30
ELTÁNCOLT CIPELLŐK

A Gardrób Művészeti Csoport előadása
A Grimm mese feldolgozásban a 
juhászlegény jár utána, hogy éjsza-
kánként hol, s merre táncolják el a 
királylányok a cipellőket, klasszikus 
balettel és élő zenei kísérettel. 
A belépés előzetes regisztrációt köve-
tően (info@kulturliget.hu) ingyenes!

Szeptember 25. szombat 10:00-22:00
KNSE RUMMIKUB TÁRSASJÁTÉK MARATONT 
TARTUNK A KNSE RUMMIKUB 
KLUB SZERVEZÉSÉBEN 
a Szentmihályi Kulturális Központban
EGYSZERRE TÖBB MAGYAR 
REKORD FELÁLLÍTÁSÁNAK 
KÍSÉRLETÉT TERVEZZÜK.
Célunk: a leghosszabb időtartamú, 
folyamatos Rummikub játék rekordját, 
és a legtöbb egy időben együtt játszó 
Rummikub játékos rekordját felállítani. Várjuk szeretettel 7-99 éves 
korig a maratoni játéknapunkon egy igazi örömjátékra és egy érde-
kes rekordkísérletre. 
Részletek: szentmihalyi.kulturliget.hu

Szeptember 26. vasárnap 11:00 
SIMORÁG TÁNCIRKUSZ: MA NO MESE /Manómese/
Humoros-verses előadás manókkal, 
bűvésztrükkökkel, tánccal és sok-sok 
csínytevéssel. 
A Ma No Mese 2019-ben elnyerte 
az országos kaleidoszkóp feszti-
vál különdíját. Az újcirkuszi társu-
lat ötvözi a cirkuszi technikákat a 
színházzal, tánccal, bábszínház-
zal.

Szeptember 27. hétfő 18:00 
RICHTER ENDRE KERAMIKUS 
kiállításmegnyitója
Megtekinthető: október 14-ig  
Kovács Attila Galériában 
(1163 Bp., Havashalom utca 43.).

Szeptember 28. kedd 18:00 
CSOBAJI 80 - KÖLTÉSZET ÉS 
FESTÉSZET 
kiállításmegnyitó
Megtekinthető: november 21-ig 
a Corvin Galériában.

Október 7. csütörtök 18:00 
V. KULCSÁR ILDIKÓ: EGY KORTY DERŰ
V. Kulcsár Ildikó az "Anyák nagyik és 
más szent őrültek" című, drámai és 
mosolyra késztető, legújabb könyvét 
mutatja be. Szeretettel várunk minden-
kit, aki hisz a humor és az önirónia va-
rázslatos erejében! A "hitetlenek" azért 
jöjjenek, hogy a szerző megfertőzze 
őket az életszeretetével!
Moderátor: Belyó Barbara
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük hogy az  
info@kulturliget.hu e-mail címen jelezze regisztrációs szándékát!

Október 9. szombat 19:00 
APÁD ELŐTT NE VETKŐZZ!
A nagysikerű könyvből készült az Or-
lai produkció előadása, 18 éven felü-
lieknek.
Jegyár: 3500 Ft

Október 10. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! 
családi felfedezőnap az ókori Pannóniában
A 6-12 éves korosztálynak szóló játszóházban a hagyományok, a 
történelem és a természettudományok varázslatos világában kalau-
zolják el a családokat a vasárnapi élményprogramok.
Jegyár elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft

Október 10. vasárnap 14:00 
XXX. ORSZÁGOS FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI 
TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 
kulturliget.jegy.hu oldalon!
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A torna a főhajtáson túl lehetőséget adott 
a sportolóknak, hogy a járványhelyzet 
kihívásai után felkészülési lehetőséget 
kapjanak a soron következő női kézilab-
da bajnokságra. Az esemény főrendező-
jének tisztjét Dömötör Zoltán nemzetőr 
vezérezredes, a Nemzetőrség főparancs-
noka látta el. A rendezvény fővédnökei 
Kovács Péter kerületünk polgármestere, 
valamint Fábri István, Csömör polgár-
mestere voltak. 
A megnyitó majd a bemelegítés után a 
csapatok egynapos körmérkőzéses bajnokságon mérték össze ere-
jüket. A nyitómeccset a Csömöri KSK és a Rozmán Attila vezetése 

alatt áló XVI. kerületi KMSE játszotta. A nyitó-
meccset drámai fordítással a kertvárosi hölgyek 
nyerték. A tornán végül az ezüstérmet vihették 
el, a dobogó legfelső fokára pedig az FTC Ké-
zilabda Akadémia serdülő sportolói állhattak. 
A torna legjobb kapusa, Lázár Evelin a KMSE 
csapatából került ki, bőven adva okot az idén 

harmincéves egyesületnek az ünneplésre.
GUETH ÁDÁM

Életének 72. évében el-
hunyt a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola legen-
dás testnevelőtanára, 
Nyolczas Péter. 

Jászladányban született 1950. 
június 6-án. Érdeklődése a 
Corvin Mátyás Híradástech-
nikai Szakközép Iskolába (ma 
Corvin Mátyás Gimnázium) 
vezette. Akkor járt oda, amikor 
a kétszeres olimpiai bajnok 
tornász, dr. Magyar Zoltán, 
vagy a másik tornászikon, Sivadó János  és 
akkor élte ott fénykorát egy hozzá hasonló 
legendás testnevelőtanár előd, Szunyi bácsi, 
azaz Keszthelyi Rudolf, aki jelentősen befo-
lyásolta további pályáját. Ő fedezte fel, hogy 
Nyolczas Péter több sportágban is nagyon 
ügyes. Kiderült, hogy az ő útja a sportpályák 
környékén keresendő. Először szertornában 
remekelt, de a labdajátékokban is kiválóan 
szerepelt. Szunyi bácsi hatására iratkozott 
be a Testnevelési Főiskolára, ahol 1973-ban 
szerzett diplomát. Majd amikor egyetemi 
szintre emelték a TF-et, 1997-től 1999-ig el-
végzett még két kiegészítő évet is. 

Egész életében egyetlen munkahelye volt, a 
rákosszentmihályi Hősök tere 1. szám alatt. 
Az iskola először Geisler Eta névre hallga-
tott, ma Kölcsey Ferenc Általános Iskolának 
hívják. Szeretett intézményében, nem ke-
vésbé szeretett diákjai között 43 évet töltött 
el megszakítás nélkül. Egyéniségében volt 
valami nem tanítható kisugárzás, amellyel 
még azokat a diákokat is magával ragadta, 
akiknek nem volt alapvető igényük a sport, 
a testmozgás. Ám nem csak tanította a spor-
tot, hanem magas szinten művelte is. Min-
den sportágat kedvelt. Évekig teniszezett a 

felnőtt 3. osztályban, de bár-
milyen mérkőzésbe bármikor 
be tudott kapcsolódni, a moz-
gás semelyik formája nem 
volt idegen számára. Érvényes 
ez a sakktól a korcsolyáig, az 
úszástól az asztaliteniszig. 
Imádott versenyezni, de leg-
inkább győzni. Ezt a szemlé-
letet átültette tanítványaiba is, 
akik ennek birtokában szinte 
legyőzhetetlenek voltak. Sorra 
nyerték a versenyeket, így a 
Kölcsey iskolában a tornate-
rem folyosóját több mint száz 

kupa díszíti, és árulkodik arról, hogy ebben 
az intézményben egy szenvedélyes pedagó-
gus, a sport elkötelezett szolgája tanította a 
gyerekeket a mozgás örömére, a siker ízére, 
a győzelem kivívásának művészetére. 

Náluk otthon a tévé mindig a sportcsator-
nák valamelyikére volt kapcsolva. Nagy ér-
deklődéssel követte a világ és a hazai sporté-
let eseményeit, a sport fejlődését, változásait, 
és a híres sportolók pályafutását. Az élete, 
mindene volt a sport, amelytől nyugdíjba 
vonulása után sem szakadt el. Edzősködött 
is és az óvodás és kisiskolás tornát is folytat-
ta, amelyben négy évtizeden át partnere volt 
felesége. Almási Máriával 1973. július 8-án 
kötött házasságot, aki tornász előélet után 
óvónő, majd férjéhez hasonlóan tornaedző 
is lett. Gyermekük Orsolya, örökölte a szülők 
tehetségét, aki szintén a tornát választotta. A 
Postás tornászaként az olimpiai válogatottsá-
gig jutott. Nyolczas Péter életműve azonban 
nem csak családjában, lánya és két unokája 
Katus és Petra életében él majd tovább, ha-
nem abban a sok száz, talán ezernél is több 
tanítványéban is, akiket Péter bácsi vezetett 
be a sport örömteli világába.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Kerületi siker a Tóth Ilona kézilabda tornán
Szeptember 4-én, a Csömöri Sportcsarnokban rendezte meg az 
1956 Magyar Nemzetőrség a VII. Tóth Ilona Női Kézilabda Em-
léktornát, a forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára és 
kerületünk mártír medikusára emlékezve. 

SZENTMIHÁLYI BÚCSÚ
2021. SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP

1161 Budapest, Templom tér

Hagyományainkhoz híven idén is 
megrendezésre kerül 
a Szentmihályi Búcsú.

A búcsú szentmiséje 10 órakor kezdődik, 
melyet Garaczi Gergely atya celebrál. 

Déltől estig színes vásári forgatag várja az 
érdeklődőket.

A szervezők sok szeretettel várnak minden 
érdeklődőt!

   Kolozsvári Tibor, a képviselőtestület elnöke és 
Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület elnöke

100 évvel Trianon után
Szeptember 10-én, a Cinkotai Tájház adott 
helyszínt a 100 évvel Trianon után című 
film vetítésének, a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ jóvoltából. Az eredeti 
időpont az évforduló dátuma lett volna, de 
júniusban a vírushelyzet még nem tette lehe-
tővé az esemény megtartását. A filmet Juhász 
János Zoltán rendezte, aki maga is ellátoga-
tott a vetítésre, így a nézőknek lehetőségük 
nyílt, hogy feltegyék kérdéseiket, közöljék 
észrevételeiket, valamint meg is vásárolhat-
ták az alkotó munkáját.

GUETH ÁDÁM
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– MÁR FOLYIK A JÁTÉKOSOK TOBORZÁ-
SA?
– Igen, és nagyon nagy az érdeklődés az új 
lehetőség iránt. Már készülünk arra is, hogy 
újabb emberi erőforrást vonjunk be, mert 
mint említettem, sokan jelentkeznek. Sok 
kerületi iskolával állunk kapcsolatban, és 
ezekben is meg fogunk jelenni időről időre.

– AZ EDZÉSEK HELYSZÍNE A VÍVÁSHOZ 
HASONLÓAN AZ ERZSÉBET-LIGET LESZ?
– Nem csak a Liget. Mivel a sporttal elköte-
lezett Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
igazgatója, Tóth András biztosított nekünk 
helyet az intézmény műfüves pályáján, a 
csoportos foglalkozások ott lesznek. Most 

ez a bázis. Ám mivel az egyéni képzésre is nagy hangsúlyt fektetünk, 
ezek a fejlesztő foglalkozások az Erzsébetligeti Uszoda mögötti füves 
részen lesznek, ahol egy úgynevezett „felnőtt játszóteret” hozott létre 
az önkormányzat. A kondiedzések egy része itt, ezeknek az eszkö-
zöknek a használatával történik majd. 

– AKI KEDVET KAP, HOL JELENTKEZHET?
– A Kertvárosi Vívópalotában az Erzsébet-ligetben és a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskolában hétfőn, szerdán és pénteken, a 2011-12-13-
as születésűeknek 14:00-15:30-ig, a kisebbeknek 16:00-tól 17:30-ig.

MÉSZÁROS TIBOR

– HOGYAN KERÜL A KARD MELLÉ A FOCI-
LABDA?
– Egyesületünk a 2008 és 2009 fordulóján 
történt megalakulása óta egyszakosztályos 
egyesület volt, mindent a vívásra alapoztunk. 
Most, több mint egy évtized elteltével úgy gon-
doltuk, elérkezett az ideje a továbblépésnek, 
és megszületett egy labdarúgó szakosztály 
alapításának ötlete, sőt már maga a labdarúgó 
szakosztály is.

– GYEREKEKTŐL FELNŐTTEKIG MINDEN-
KIT VÁRTOK?
– Nem, egyelőre kizárólag az utánpótláskép-
zést tűztük ki célul. Ezért 2011-ben, vagy annál 
később születettek jelentkezésére számítunk.

– KARDOZÓ MÚLTTAL HOGYAN KÉPZELITEK A FOCISTÁK KÉP-
ZÉSÉT?
– Saját sportágunk tapasztalataiból következtetve látjuk, hogy meny-
nyire fontos a helyes, szakszerű alapok minél korábbi elsajátítása. 
Olyan lehetőséget szeretnénk teremteni, ahol nem csak focizgatnak 
a gyerekek, hanem technikailag is és mentálisan is időben megkap-
ják azokat az ismereteket, amelyre akár egy profi pályafutást is lehet 
építeni. Figyelemmel kísértem az utánpótlás-nevelés folyamatát és 
úgy látom, nem egyeznek azzal a sportról alkotott filozófiával, ame-
lyek mentén mi itt a vívószakosztályon belül – talán mondhatom 
– nemzetközi szinten is elég sikeresen szerepeltünk. A foci eseté-
ben nyilván nem én vagyok ebben a szakember, de talán tudunk egy 
olyan felépítésű, és egy olyan szemléletű szakmai hátteret tenni a 
labdarúgó szakosztály mögé, amely a vívásban már bevált, és talán a 
fociban is működni fog.

– HONNAN LESZ A SPECIÁLIS LABDARÚGÓ SZAKÉRTELEM?
– Nagyon régi családi barátság fűz minket az A.J. Auxerre francia 
futballklub tulajdonosához, akinek már jóval az olimpia előtt fölve-
tettem ezt az ötletet. Ő nagyon lelkesen állt a megvalósítás mellé, és 
teljes támogatásáról biztosított minket. Már össze is hozott a klub 
vezetésével, és az olimpia után alá is írtunk egy minden részletre ki-
terjedő együttműködési megállapodást. Magyar viszonylatban nem 
tudok róla, hogy lenne ilyen konstrukció, remélem, beválik a számí-
tásunk, és idővel valami nagyon színvonalas eredmény jön ki belőle.  
Az Auxerre egy 1905-ben alapított francia labdarúgóklub. A csapat 
többször szerepelt a Bajnokok Ligája különböző szintjein, nyertek 
francia bajnokságot és UEFA-kupát is. E csapat tagja volt válogatott 
labdarúgónk, Kovács Kálmán aki 1989-ben  szerződött, az AJ Auxer-
re együtteséhez, és abban az évben a bajnokság 3. helyén végeztek.  A 
focikedvelők számára bizonyára ismerősen cseng Eric Cantona, vagy 
Henry Valderrama neve is, akik szintén játszottak az Auxerre-ben.

– KIK VESZNEK RÉSZT A MEGVALÓSÍTÁSBAN?
– A szakmai vezetést Varga István vállalta, aki korábban a BVSC után-
pótlás szakmai vezetője volt, és már több egyesületnél is elvégezte 
az alapok lerakását, majd a szakosztály felépítését. A foglalkozásokat 
Gál-Szabó Krisztián, egy fiatal, tehetséges és komoly szakmai ambí-
ciókkal megáldott edző vezeti, aki friss licenccel, tehát feltehetően a 
legkorszerűbb tudással lát majd munkához.

Új labdarúgó szakosztály a kerületben
A közeljövőben egy újabb lehetőség nyílik a Kertvárosban azoknak a gyerekeknek, akik ügye-
sen bánnak a focilabdával. A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület (KVSE) a francia A.J. Auxer-
re labdarúgó szakosztályával közösen működteti majd azt az utánpótlásbázist, amelyhez 
most toborozzák a gyerekeket. A részletekről Decsi Andrást, a kardválogatott vezető edző-
jét, a fociszakosztály ötletgazdáját kérdeztük.

Az első nyugdíjas találkozót 
2021. SZEPTEMBER 30-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN TARTJUK 

a megszokott időben 16:00-kor, a Legenda Sörfőzde Centerben.
(1163 Budapest, Kövirózsa utca 8/c.) 

Belépő: 500 Ft, klubtagoknak ingyenes! Ezután folyamatosan minden 
hónap utolsó csütörtökén megtartjuk találkozóinkat.

A járványhelyzet függvénye minden. Sajnos a vírus sok mindent felülírt, 
el kellett halasztani rendezvényeinket. Természetesen ezután is alkal-

mazkodunk az aktuális helyzethez és szabályokhoz, így 100%-ra semmit 
nem tudunk ígérni. Ha rajtunk múlik, akkor nem marad el több buli! A 

2020. évi tagsági könyv idén 2021-ben is használható, mivel elmaradtak a 
találkozók, nem kell újat váltani.

ŐSZI ÖSSZEJÖVETELEINK:
2021.09.30. (csütörtök) 16:00 - XII. Nyugdíjas találkozó
2021.10.28. (csütörtök) 16:00 - XIII. Nyugdíjas találkozó
2021.11.25. (csütörtök) 16:00 - XIV. Nyugdíjas találkozó

VÁRJUK OLYANOK JELENTKEZÉSÉT, akik szívesen bemutatnák hobbi-
jukat, foglalkozásukat, tudásukat, tehetségüket közönség előtt színpadon 

is! (legyen az: ének, szavalás, vers, hangszer, kézművesség, tudomány, 
stb.) Jelentkezni lehet a +36 20 808 0366-os telefonszámon, majd ezt 

követően műsorszervezőnknél. Várunk mindenkit sok szeretettel! 
Amennyiben kérdése van, nyugodtan keressen minket 

elérhetőségeink bármelyikén. 
www.civil16.hu

                 Támogató: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Újra indul a nyugdíjasklub
A Civil16 Egyesület közleménye

Már voltak nálunk vendégek 
az Auxerre focistái
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INGATLAN
Eladó vagy csere Jókai lakótele-
pen 62nm-es panorámás lakás. 
407-4927, 30-779-1522

Kétszobás összkomfortos búto-
rozott, kifestett lakás kiadó a VII. 
Kerületben. Azonnal költözhető! 
30-624-0697

Kiadó XVI. Kerület Szolnoki 
úton 2 szobás, felújított, teraszos 
52nm-es lakás. Külön víz, -gá-
zórás 120E Ft/hó + rezsi. 2 havi 
kaució szükséges. 30-482-4092

Albérletet keresek. 20-252-0255

Komfortos lakhelyet bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

Ómátyásföldön különálló kisház 
összkomfortos kiadó egy nem 
dohányzó személy részére. 20-
925-5910

ELADÓ lakás a Kolozs utcában 
a Szakrendelő mellett.49 nm 2 
szobás, 3. emeleti, mérőórás, déli 
fekvésű, új ajtó, ablakok, Hévvel, 
busszal megközelíthető.  Ár:32M 
Ft. 30-607-2776

VEGYES
Elefántfül virág eladó. 20-416-
7444 

Hintaszék 8E Ft, szamovár 15E Ft, 
réz feszület 9E Ft-ért eladó. 20-
913-4783

Festmények, sarokcsiszoló, új 
gérvágó, fúrógép eladók. 20-913-
4783

Koloniál kerek asztal, réz gyertya-
tartó, asztali lámpák, lámpabúták 
eladók. 407-3447

Koloniál talpas állólámpa búrával 
12E Ft, kristály csillár 5 karos bú-
rával eladó. 20-242-0576

2 db 50 literes és 3x3o literes bo-
ros ballon olcsón eladó. 30-169-
2138

Középfokú műszaki végzettséggel 
nyugdíjas férfi részmunkaidőben 
munkát vállal. 20-951-5302

Eladó 90x190-es ágyneműtartós 
heverő jó állapotban. 30-689-
2892

Eladó 6db boros ballon 30-60 li-
teres. 70-610-0132

Eladó gyerekülés gépocsiba 
(Tourago) 6-36 kg-ig megkímélt 
állapotban 15E Ft, napvitorla 
415x415x414 cm 3,5m tartóoszlop-
pal megkímélt állapotban 20E Ft-
ért. 20-383-9030

V 4-es üzemképes vízmelegítő 
10E Ft-ért eladó. 20-590-5918

Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig, 
villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig 
AEG 5l-es vízmelegítő csaptelep-
pel. Rozsdamentes beépíthető 
mosogatók eladók. 403-1335

Eladó Whirlpool mosógép, ágy-
nemű tartós fotelágy újszerű álla-
potban féláron. 405-1160

Eladó 155x190-es ágyneműtartós 
dekoratív franciaágy. 30-689-
2892

Eladó gázpalackkal működő me-
legítő, hordozható légkondi, lán-
cos emelő, hintaszék. 408-0498 
este

Hot-Pan elektromos sütőtál, veze-
ték nélküli vasaló, WC magasító, 
Samsung TV-k eladók. 409-0366

53 éves mozgássérült hölgy va-
gyok. A XVI. Kerületben sze-
retnék a megváltozott munka-
képességeket alkalmazó cégnél 
dolgozni. Keresek olyan megbíz-
ható, leinformálható személyt, 
aki a munkába való bejutásomat 
segíteni tudná. Erzsébetliget és 
környékéről. 30-453-3420

Eladó felújított Nugabest NM-
5000 turmániumos masszáz-
ságy, daganatos megbetegedé-
sekre, mozgásszervi panaszokra. 
20-416-7990

Új légtisztító, Csepel 30-as 
elektromos varrógép asztallal, 
Neumann varrógép asztallal, 
kárpittal bevont szivacságy, új zo-

máncos lábosok 
fedővel, HWK 
46/42 550W-os 
szivattyú, auto-
mata mosógép 
motor, 560x460-
as mosdó eladók. 
409-2240

Női 44-46-os bőr-
kabát, télikabát és 
gida bunda eladó. 
403-7375

Sony FH7 hifi 
torony (magnós) 
és hagyományos 
Grundig TV el-
adók. 403-7375, 
30-498-7583

Junkers gázbojler 
8l/perc majdnem 

új, eladó. 361-6866

Eladók vas fürdőkád 10E Ft, új 
Hajdú 30l-es bojler 35E Ft, ápolá-
si szék 30E Ft, szoba WC 3E Ft, 
ágyasztal éjjeli szekrénnyel 5E Ft. 
30-408-0498 este 18.00 után

Megkímélt állapotú Siemens 
kombinált hűtőszekrény 25E Ft-
ért eladó. 20-425-0298

4 db WV 16”-os lemezfelni eladó. 
20-937-7674

Eladó jó állapotú ülőgarnitúra 
és felül töltős mosógép kedvező 
áron. 30-313-9916

Tandem kerékpár 28-as férfi el-
adó. I.ár: 18E Ft. 20-281-3658

Hagyományos, üzemképes Da-
ewoo televízió 3,5E Ft-ért eladó. 
20-451-7390

Eladó Koloniál szekrénysor bézs 
színű, bőrgarnitúra egy fotellel, 
réz tükör. 20-562-1649

Eladó réz virágtartó, réz tükör, fe-
hér konyhabútor, csempe ingyen 
elvihető. 20-562-1649

Eladó tábori menetmetsző kések-
kel ½” -2” méretig, grillsütő 8 
szeletes. 405-1160

Kis féldecis szeszes üveg nagyobb 
mennyiségben eladó. 20-527-
8342

2 db vászon bőrönd eladó. 403-
6344

Fondü készlet sajthoz-húshoz 
igényes tartozékokkal eladó. 403-
1335

Fém tollaslabda ütők, darts táb-
la, porcelán játék étkészlet, me-
sekönyvek angolul eladók. 403-
1335

6-8 éves kislánynak nyári ruhák, 
pólók, rövid nadrágok olcsón el-
adók. 409-0366

Eladó bejárati tele ajtó 100x210-
es, centrifuga, vegyes tüzelésű 
kályha, láncfűrész. 30-602-8617

Jó állapotú olajzöld bőr sarok ülő-
garnitúra eladó. 28-as férfi kerék-
pár eladó. 20-354-0244

Elektromos csiszológép 220V 5E 
Ft dekopír gép 3E Ft, férfi kerék-
pár 26-os, 8 sebességes 5E Ft-ért 
eladók. 20-281-3658

2 db szilva kék bőrönd, húzható 
10E Ft-ért eladó. 403-6344

Eladó ágyneműtartós heverő 
210x90 cm. 403-1944, 30-689-
2892

Eladó kb. 70 db híres színészek-
ről, sportolókról szóló könyv. 1 db 
gyerekülés 120x90 ablak tokkal, 
elektromos kenyér szeletelő. 30-
451-5582

BABABÖRZE ÉS GARÁZSVÁSÁR
2021. SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP 10:00-14:00

A Legenda Sörfőzde Centerben, időjárástól független zárt helyen.
Bp.16.ker. Kövirózsa u.8/c. a Lándzsa lakótelep mögött

Az asztalokat biztosítjuk. Asztalfoglalás érkezési sorrendben. Kipa-
kolás 09:00-tól lehetséges.

Asztaljegy vásárlás a CIVIL16 Egyesület irodájában: szeptember 20 
és 24 között 17-18 óráig, 25-én szombaton 10-12 óráig.

1165 Budapest, Mészáros József utca 4. fsz.
Asztaljegy: 2500 Ft, kereskedőknek 5000 Ft.

A résztvevőknek ingyenesen igénybe vehető 
gyermekprogrammal készülünk!(mesefotel élő gitárkísérettel).

A helyszínen étel-ital fogyasztási lehetőség!
Információ: Daróczi Zoltán – 06-70/326-0177

CIVIL16 Egyesület



Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524Széldeszka festést, kapuk-ke-

rítések festését, kisebb tető 
javításokat, ereszcsatorna 
tisztításokat vállalunk. Farkas 
Norbert 30-550-7761

Tetőfedő bádogos ácsmester, 
lapostető szigetelés, plusz 
anyagot is biztosítok. 20-281-
2547

FAKIVÁGÁS elszállítással is. 
Kertépítés/rendezés, sövény-
nyírás, fűkaszálás, bozót irtás 
profi gépekkel, szakképzetten, 
megbízhatóan. 30-287-4348

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

Kertépítés, fakivágás, metszés, 
permetezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöldhulladék elszállí-
tás. Minden, ami kerti munka. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Kertépítést, öntözőrendszert, 
támfalak építését, térkő lera-
kását, fakivágást, bokrok ir-
tását és szállítását vállaljuk. 
Fűnyírást és növény telepítést. 
Szőcsi Dénes 20-348-8753

Szentmihályi Közérzetjavító 
Stúdió, 1162 Bp. Lajos utca 72. 
Cranio, Bowen, Kineziotape, 
köpöly, fülgyertya. Keress rá 
google-ban vagy facebookon! 
30-432-9092

CALLUX lábápolás, pedikűr, 
gombás köröm kezelése, kö-
römprotézis, géllakk, zselé: a 
szépség és egészség jegyében. 
Facebook: Ági Kéz- és Lábva-
rázs, Felsőmalom u. 3/a. 30-
851-8763 

Veszek készpénzért legmaga-
sabb áron értékbecsléssel! Bú-
torokat, festményeket, dísztár-
gyakat, órákat, porcelánokat, 
könyveket, írógépet, varrógé-
pet, szőrmebundát, bakelit le-
mezeket,  kristályt, csipkét, bi-
zsukat, kitüntetést, régi pénzt, 
teljes hagyatékot DÍJTALAN 
KISZÁLLÁSSAL ! Németh Dá-
niel 06 20 294 9205

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
ni csere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor: 20-321-0601

Festés, mázolás, tapétázás, kő-
művesmunkával, bútor moz-
gatással, takarítással. Nagy 
Sándor 20-321-0601

Különböző színű leanderek el-
adók. 20-5457-598

Benzines fém kasza, zárható fém 
hordó, kézi terménydaráló, elekt-
romos terménydaráló, női kerék-
pár kis hibával eladó. 409-1267

Eladó Grundig TV, egy hosszí-
tott bőrkabát, kerek étkező asztal, 
elektromos lábfürdető, Whirlpool 
szagelszívó fehér. 20-599-8756

Eladó Vass László intarzia képe. 
20-559-8756

Sürgősen eladó 42-es új férfi fe-
kete-barna cipők, 42-es fekete 
férfi csizma. 30-282-2202

Eladó nagy teljesítményű sarok-
csiszoló, fúrógép állvány és mű-
szer satuk 30-40% kedvezmény 
az eredeti árból. 30-282-2202

Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés moso-
gató eladók. 409-0366

Ajtókeret 30 mm-es T-vasból, zsa-
nérral, 168 cm magas, 77 cm szé-
les 10 ezer Ft-ért eladó. 20/498-
6812

Terményesláda nyitható tetővel, 
asztalos által készített, jó állapotú, 
alapterülete 127x66 cm, magassá-
ga 100 cm. 12 ezer forintért eladó. 
20/498-6812

Vastag falú, 100 literes műanyag 
hordók újszerű állapotban 6 ezer 
Ft/db eladók.  20/498-6812




