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Kedves Olvasó!
Hát ez is elérkezett! Irány az Erzsébetligeti Szín-
ház, ahol megszámlálhatatlanul sok hónap után 
ismét felgördül a függöny, és a színpadon a Duna 
Karnevál ezerrel! A bejáratnál a színház kedves 
mosolyú hölgydolgozói elkérik az oltási igazolá-
somat, koldustartásba igazított tenyereimbe bele-
fújnak egy-egy adag fertőtlenítőt, és már mehetek 
is a rég nem látott színházterembe. Azonnal be is 
fészkelem magam a megszokott rejtekhelyemre 
az oldalfüggöny mögé, ahol megkezdem a készü-
lődést a fotózáshoz. A gépbe friss akkumulátort 
teszek, hogy végigbírja az előadást. Az akkun van 
egy pattintós védőlap. Ezt lepattintom, és mivel 
egyik kezemben a gép, másikban az akku, gépies 
rutinnal szép vonalúnak egyáltalán nem nevez-
hető ajkaim közé szorítanám, de csak a maszkot 
tolom be vele a számba. Ja, tényleg. Leteszem a 
lapocskát a radiátorra. Most jön az objektívcse-
re, mert a színpadhoz messzelátó objektív kell. 
Lecsavarom a lencsevédőt, és azt is a szám szé-
lével tartanám, amíg a másik objektívet a gépre 
szerelem, de megint csak a maszkot gyűröm vele 
a számba. Legalább jó íze lenne! A lencsefedőt is 
leteszem. A helyes színek beállításához kell egy 
fehér lap. Már nyúlok is utána, de szét kellene 
hajtogatnom. Oda is nyúlok a számhoz, hogy uj-
jamat megnedvesítsem, de megint csak a masz-
kot tunkolom a nyelvemhez. Ingerülten lekapom 
hát, és hogy később meglegyen, átmenetileg a 
fogaim közé szorítom. Majd kilépek az oldal-
függöny mögül, és már vagy öt perce fotózom a 
fergeteges táncprodukciót, amikor eszembe jut, 
hogy úgy tartom a fogaim között a maszkot, mint 
egy büszke macska az imént zsákmányolt egeret. 
Gyorsan fölveszem rendesen, és megállapítom, 
hogy azért amíg a maszk velünk van, még semmi 
nem a régi.

MÉSZÁROS TIBOR
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

JOGÁSZ
munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, hat hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: 
képviselő-testületi és bizottsági 
előterjesztések jogi véleményezése, a 
képviselő-testületi ülések elő- és utó-
munkálataiban való részvétel. 
A munkakör betöltésének feltételei: 
büntetlen előélet, jogi egyetemi vég-
zettség, önálló, precíz munkavégzés.
Előnyt jelent: jó problémamegoldó 

képesség, jogi szakvizsga, közigazga-
tásban(polgármesteri hivatalban) ha-
sonló munkakörben szerzett releváns 
szakmai tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: az elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A jelentkezés benyújtásának módja:
önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján, elektro-
nikus úton, a bizonyítványok fénymá-
solatával a joka@bp16.hu e-mail címre 
kell megküldeni.
A munkakörrel kapcsolatos további 
információt Dr. Sulcz Andrea aljegyző 
ad a 061-4011-555-ös telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS – Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri 
Hivatal Intézményfejlesztési Iroda

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR
munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, hat hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.
A munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök:
Építész műszaki ellenőri munkákhoz 
kapcsolódó feladatok: önkormányza-
ti beruházások műszaki előkészítése, 
lebonyolítása, engedélyezési eljárások 
koordinálása, bonyolítása, pályázati és 
közbeszerzési eljárások műszaki előké-
szítése, tervezési és vállalkozási szer-
ződések előkészítése, kapcsolattartás 
a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki 
átadás-átvételi eljárások előkészítése, 
önkormányzati tulajdonú létesítmények 
karbantartási, hibaelhárítási munkáinak 
megszervezése, a Képviselő-testület 
munkájának segítése, önkormányzati 
feladatok döntésre történő előkészítése.

A jogállásról, az illetményről és a jutta-
tásokról, a munkakör betöltésének fel-
tételeiről, a jelentkezéshez benyújtandó 
iratokról, igazolásokról minden részlet-
re kiterjedő tájékoztatás olvasható az 
Önkormányzat honlapján (bp16.hu) az 
ÁLLÁSOK alcímre kattintva.
A jelentkezés benyújtásának módja:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatal címére (1163 Bu-
dapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: Építész műszaki ellenőr!
• Személyesen: 1163 Budapest, Havas-
halom utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: a  benyújtandó ira-
tokkal együtt Tóth Valéria humánpoli-
tikai referens részére a joka@bp16.hu 
e-mail címen.
A munkakörrel kapcsolatos további  
információt Pordán Rita Dóra Intéz-
ményfejlesztési Irodavezető nyújt, a 
06/1-4011-516-os telefonszámon.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos 
hőszigetelésének pénzügyi támogatására

A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiak-
ban: Önkormányzat) vissza nem térítendő 
támogatást nyújtson a XVI. kerületi tár-
sasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek, 
homlokzati, tető- és pincefödém, valamint 
homlokzati végfalak hőszigeteléséhez.

A pályázatok benyújtásának formai 
követelményei:
A pályázatokat 

a) magyar nyelven, 
b) papír alapon,

c) mindent kitöltve (kihúzva azt, ahol 
adat nem kerül feltüntetésre), 
d) A/4-es formátumban, 
e) a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot 
aláírva, 
f) egy eredeti példányban, 
g) folyamatos oldalszámozással ellátva 
kell benyújtani.

Pályázatok benyújtásának módjai:  
a) Személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8. )
Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: hét-
fő: 8.00-18.00; kedd: 8.00-16.00; szerda: 

8.00-16.30; csütörtök: 8.00-16.00; pén-
tek: 8.00-13.30, vagy
b)  Postai úton (postacím: 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.), 
c)  Elektronikus úton a palyazat@bp16.hu 
e-mail címre.

Pályázatok benyújtásának határideje 
2021. szeptember 15.

A pályázattal kapcsolatban minden részletre 
kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkor-
mányzat honlapján (bp16.hu) a Pályázati fel-
hívások címszó alatt.

A sajtótájékoztató helyszínéül a Magtár utcát 
választották, hiszen ez volt az egyik olyan 
utca, amelynek felújítási terveit – a Főváro-
si Önkormányzat helyett – saját költségén 
elkészíttette a XVI. kerületi Önkormányzat, 
ennek ellenére kihúzták a korszerűsítésre 
kiírt utak listájából. Gulyás Gergely minisz-
terelnökséget vezető miniszter június 9-én 
a helyszínen jelentette be, hogy a Kormány 
újabb 8,7 milliárd forint összegű támogatást 
nyújt a fővárosi kerületeknek útfelújításra. 

Így azok a városrészek is forrásokhoz juthat-
nak, amelyeket döntésével a Főváros cser-
benhagyott. A kirekesztett kerületek 2023-ig 
biztosan nem juthattak volna hozzá az útépí-
tési pénzekhez.  

Gulyás Gergely kijelentette, hogy a Kor-
mány számára nem léteznek sem másod-
rangú fővárosi kerületek, sem másodrangú 
állampolgárok. Az elmúlt három évben csak 
az útfelújításokra 20 milliárd forint közpon-
ti támogatás érkezett a kerületekbe politikai 

Folytatódik a Fővárosi Útfelújítási Program
Sajtótájékoztató a Magtár utcában
A Kormány döntött arról, hogy nem hagyja megtorpanni a Fővárosi 
Útfelújítási Programot, átvállalja az útfelújítások és útépítések költ-
ségeit azokban a kerületekben, amelyektől a Fővárosi Önkormány-
zat politikai döntés alapján megvonta a támogatást. Közel 9 milli-
árd forint jut erre a célra.                                                                    M.T.

megkülönböztetés nélkül. Ez bővül most 
újabb, 8,7 milliárdos támogatással, hogy 
azokban a kerületekben is folytatódhassanak 
az útépítések, amelyeket a Főváros kirekesz-
tett az utak korszerűsítéséből. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
kiemelte, hogy a sajtótájékoztatónak helyet 
adó XVI. kerületben élők 2010 óta mindig 
számíthattak a Kormányra, és ez az elkövet-
kező években sem lesz másként. A sajtótá-
jékoztatón elmondta véleményét a Főváros 
megütközést keltő döntéséről Kovács Péter, 
a XVI. kerület, Borbély Lénárd, a XXI. kerü-
let és Horváth Tamás, a XVII. kerület pol-
gármestere, valamint kifejtette véleményét 
Láng Zsolt, a II. kerület egykori polgármes-
tere, frakcióvezető is. 
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Kovács Péter polgármester elmondta, hogy szerettek volna 
szélesebb utat kialakítani, de ezen a szakaszon a XIV. kerület 
határa nem ér véget a vasúti síneknél. A mi oldalunkra eső 
részen garázssor szűkíti a lehetőségeket. Szatmáry László, a 
körzet önkormányzati képviselője – aki naponta figyelemmel 
kísérte az útépítést – megpróbálta fölvenni a kapcsolatot a te-
lektulajdonosokkal, kérte a hozzájárulásukat, hogy akár csak 
egy méterrel szélesebb útfelületet lehessen kialakítani, de a 
garázstulajdonosok elutasították a kérést. 
  Szatmáry László bevallotta, hogy ilyen gyors eredményt nem 
remélt az útépítési programtól. Köszönetet mondott azért is, 
hogy az Önkormányzat két tervet is elkészített számítva arra, 
hogy a garázstulajdonosok rugalmasabbak lesznek, de gon-
doltak az elutasításra is. Ezért egy kétsávos és egy egysávos út 
tervei is elkészültek. Így most a közlekedésrendészeti előírá-
sok szerint az új burkolattal ellátott út csak egyirányú közle-
kedésre alkalmas. 
  Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő arról számolt be, hogy 
már az útépítési program kezdetekor is nagy reményeket fűzött a 
Kertváros ehhez a programhoz, amelynek kerületünk Képviselő-tes-
tülete a kezdeményezője volt. Ma pedig már elmondhatjuk, hogy 
nem csak kezdeményezője, de az egyik legsikeresebb haszonélvező-
je is az útépítési törekvéseknek. Még csak félúton járunk a program 

lefutásában, de már a reméltnél több – több tucat – út szilárd burko-
lattal történő ellátására kaptunk kormányzati forrást.
  Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy „nem hátrány”, hogy az útépí-
tési program kormánybiztosa éppen Szatmáry Kristóf, kerületünk és 
Alsórákos országgyűlési képviselője. A földutak fölszámolása 2021-
ben, és a legfrissebb hírek szerint 2022-ben is folytatódik, amelynek 
végén már nem lesz földút a fővárosban.  

Újabb aszfaltút a kerület peremén
A Budapesti Útépítési Programnak köszönhetően szilárd burkolatot ka-
pott a kerület peremén húzódó Körvasút sor Rákosi út és Szent Korona 
utca közötti szakasza. Erre a 330 méter hosszú útszakaszra 71,3 millió 
forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült kerü-
letünk, ami így nem az Önkormányzat kasszáját terheli.                     M.T. 

INDUL A NYÁRI DIÁKMUNKAPROGRAM
A korábbi évek tapasztalatait felhasználva 2021. évben ismét lesz Nyári diákmunka program, amelybe Bu-
dapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat idén is bekapcsolódik, elősegítve ezzel a kerületben állandó lak-
hellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16-25 év közötti, nappali tagozatos diákok adminisztratív, vagy 
könnyű fizikai munkára történő nyári foglalkoztatását. 

A program keretében a diákok Budapest Fővá-
ros XVI. kerületi Önkormányzatnál és intézmé-
nyeinél 2021. július 1. és július 31. valamint au-
gusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban 
tudnak munkát végezni. Kizárólag teljes hó-
napra, 6 órás munkavégzésre lehet jelentkezni. 
A munkabér bruttó 125.550 Ft/fő/hó.
Jelentkezés menete: 
• Azok a nappali tagozatos diákok, akik részt 
kívánnak venni a programban, vegyék fel a 
kapcsolatot regisztráció céljából – mely 2021. 
június 15-től nyílik meg – a Budapest Főváros 
Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatal Foglal-
koztatási Osztályával (címe: 1105 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 53-55 szám, tel.: 403-
0002.)
• A regisztrálást követően pedig keressék fel 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hiva-
talban Tóth Valéria humánpolitikai referenst 
(címe: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.; 103. 
sz. hivatali helyiség) az egészségügyi alkal-
massági vizsgálattal kapcsolatban, valamint a 

munkaszerződéshez szükséges adatlap kitölté-
se céljából. 
Szükséges dokumentumok a szerződés meg-
kötéséhez:
• adatlap kitöltése (Polgármesteri Hivatal I. 
em. 103.) 
• személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, 
adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány, érvé-
nyes diákigazolvány/iskolalátogatási igazolás,
• munkaügyi regisztráció – Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztály (lásd fent)
• számlaszám, (ha nincs saját számlaszám, a 
szülő számlaszáma és a szülőtől egy nyilatko-
zat, hogy hozzájárul a diák bérének saját szám-
lájára történő folyósításához)
• 16 és 18 év közöttiektől szülői nyilatkozat, 
melyben hozzájárul, hogy gyermeke diákmun-
kát vállaljon,
• minden szükséges, fent felsorolt okirat be-
nyújtását követően az orvosi alkalmassági vizs-
gálat beutalóját a Hivatalban, a humánpoliti-
kai referenstől kapják meg a diákok, ezzel kell 

jelentkezni a XVI. kerületi Szakrendelőben. A 
diákoknak a recepción kell jelentkezniük azzal, 
hogy diákmunkához kérik az alkalmassági vizs-
gálatot, majd az adott orvoshoz menni vizsgá-
latra, és a papírt visszahozni a Polgármesteri 
Hivatalba Tóth Valéria humánpolitikai referens-
nek. A Szakrendelő a diákokat alkalmassági 
vizsgálatra, kizárólag az előzetesen egyeztetett 
megadott időpontokban tudja fogadni.

A tárgyévet követő évben a diákoknak 2022. 
május 20. napjáig adóbevallást kell készíteni-
ük, vagy a NAV készíti el számukra.

További információ a www.bp16.hu oldalra kat-
tintva olvasható.
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Ez a döntés az Ikarus Atlétikai Szakosztályában évtizedek óta folyó 
eredményes szakmai munka magas szintű elismerése. Az Ikarus a 
magyar atlétika állócsillaga. Állandó, megbízható utánpótlás-nevelő 
bázisa és olyan élsportolók szakmai műhelye, mint dr. Baji Balázs 
gátfutó, sokszoros szabadtéri és fedettpályás magyar bajnok (2007-
2018), világbajnoki bronzérmes és universiade-aranyérmes (2017) 
valamint Európa-bajnoki ezüstérmes (2016), Kiss Dániel gátfutó, 
sokszoros magyar bajnok, Európa-bajnoki elődöntős, a 2012-es lon-
doni olimpia, a 2014-es atlétikai Európa-bajnokság és a 2015-ös fedett 
pályás atlétikai Európa-bajnokság résztvevője, vagy Wagner-Gyürkés 
Viktória universiade ezüstérmes, magyar csúcstartó aki éppen most 
készül a tokiói olimpiára. Ám nem csak ők, hanem a lelkes edzőgár-
da, és az országos és nemzetközi versenyeken folyamatosan az első 
három között végző tehetséges atléták is sokat tettek azért, hogy az 
Ikarus BSE nevét mindenhol elismerés övezze. Ilyen előzmények 
után nem volt nehéz meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy a Bá-
tony utcai sporttelepen nagyon hiányzik egy atlétikai munkacsarnok, 
ahol a sportolók az időjárástól függetlenül, egész évben készülhet-
nek a versenyekre. 

A rendezvény moderátora, Riersch Tamás újságíró arra emlékez-
tette a megjelenteket, hogy az új sportcsarnok akár születésnapi 
ajándéknak is tekinthető, hiszen éppen ebben az évben ünnepli az 
Ikarus BSE fennállásának 45. évfordulóját, és 10 évvel ezelőtt zajlott 
le az a korszerűsítés, amely az IKA pályáját a nemzetközi versenyek 
lebonyolítására is alkalmas fővárosi pályák sorába emelte.

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy hosszú út vezetett idá-
ig, és ahogy szaporodtak az eredmények, az infrastruktúra is egyre 
színvonalasabbá vált. Ma már rekortán pályán versenyezhetnek az 
atléták, korszerű öltözők, és háttérszolgáltatások állnak a sportolók 
rendelkezésére. A fejlesztésekkel 
kapcsolatban meg kell említeni a 
Magyar Atlétikai Szövetséget is, akik 
mindig támogatták a Mátyásföldön 
folyó szakmai munkát, és most is 
jelentős terhet vállalnak a tervezett 
csarnok megépítésében. Ez a csar-
nok szerepet kaphat az atlétikai vi-
lágbajnokság egyik helyszíneként is. 
A XVI. kerületi Önkormányzat ma-
gára vállalja a tervek elkészíttetését, 
amelyet átad majd az Állami Beru-
házási Ügynökségnek.

Gyulai Miklós, a MASZ elnöke id. 
Tomhauser István kitartó munkáját 
emelte ki, hiszen a Mester volt az, 
aki meggyőzte a szövetséget arról, 
hogy élvonalbeli eredményeket csak 

Fedett sportcsarnok 
az Ikarus atlétáinak
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőnk jelentette 
be az örömhírt, miszerint megjelent a Magyar Köz-
lönyben az a döntés, hogy a XVI. kerületben egy közel 
2000 négyzetméter alapterületű atlétikai munkacsar-
nok, edzőközpont tervezésére kap anyagi fedezetet 
a Kertváros. A Beruházás teljes körű előkészítése a 
kormányzat 49 589 690 forint összegű támogatásá-
val valósulhat meg a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat és a Magyar Atlétikai Szövetség köz-
reműködésével.                               MÉSZÁROS TIBOR

korszerű sportlétesítményekben fel-
készített sportolók érhetnek el. A 
MASZ vezetése belátta, hogy az ér-
vek valódiak, és úgy döntöttek, hogy 
támogatják a munkacsarnok meg-
építését.   

Deutsch Péter a MASZ stratégiai 
igazgatója tartja 31 éve a férfi magas- 
ugrás hazai rekordját 227 cm-rel. 
Egy kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy ez az eredmény is közös mun-
ka gyümölcseként született meg, 
és így jön majd létre az új atlétikai 
csarnok is. 2018 óta tudjuk, hogy 
Magyarország rendezi a 2023-as at-
létikai világbajnokságot. A cél, hogy 
minél nagyobb létszámú, és minél 
erősebb atlétaválogatottat tudjunk 
kiállítani a nagy eseményre. Ebben a kiemelt atlétaprogramban már 
juthat szerep az új létesítménynek is.

Ifjabb Tomhauser István vezetőedző az elmúlt évtizedek szorgal-
mas napi munkájának gyümölcseként tekint az új csarnok megszü-
letésére. Kiemelte, hogy a 10 évvel ezelőtti korszerűsítés ugrásszerű 
létszámnövekedést hozott az atlétikai szakosztályban. Az addigi 100-
120 sportoló létszáma rövid időn belül 300 fölé szökött. Az egyesület 
kitűnő hírnévnek örvend szakmai berkekben, és a szülők is szívesen 
hozzák gyermekeiket az Ikarus pályára, ahol nem csak sportolóként, 
de emberként is követendő példát kapnak.

Végül Wagner-Gyürkés Viktória és Kiss Dániel emlékezett a hős-
korra, amikor fagyos salakpályán edzettek, és az öltözőben idősebb 
Tomhauser István gyertyával világított a sportolóknak, mert nem volt 
villanyvilágítás.

Az új sportcsarnok azonban már minden téren a XXI. századot 
képviseli majd.

Deutsch Péter, a MASZ stratégiai igazgatója, Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő,Riersch Tamás újságíró, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövet-

ség elnöke, Kovács Péter polgármester, Wagner-Gyürkés Viktória Universiade 
2. helyezett akadályfutó, reményeink szerint a tokiói olimpiai résztvevője,  

ifj. Tomhauser István, az Ikarus BSE vezető edzője, Kiss Dániel, Európa-baj-
noki bronzérmes gátfutó, az egyesület első és második olimpiai résztvevője.

Gyulai Miklós

Deutsch Péter
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Szatmáry Kristóf, a kerület 
országgyűlési képviselője be-
szédében áttekintést nyújtott 
az elmúlt több mint egy év-
századról, utalva a közelmúlt 
politikai megosztottságára a 
határon túli magyarságot ille-
tően. 

Kovács Péter polgármester 
az összetartozás napjának 
szimbolizmusát ismertette: 
„Mi magyarok, akik híresek 
vagyunk arról, hogy sírva víga-
dunk, képesek vagyunk meg-
fordítani a gondolkodásunkat, 
és képesek vagyunk arra, hogy 
a búslakodás helyett ünneppé 
változtassunk valamit, egy or-
szág tragédiáját.” 

A megemlékezést Erdő Zoltán tárogató és 
Lisztes Jenő cimbalomművész, valamint az 
idén 75 éves Szent Cecília Énekkar tette még 
ünnepélyesebbé. A pattogós magyar néptánc- ról a Liget Táncegyüttes gondoskodott. Szabó 

Sipos Barnabás színművész Wass Albert Üze-
net haza című költeményét szavalta el.

A megemlékezés vé-
gén a megjelenteke 
elhelyezhették virága-
ikat és mécseseiket a 
közelmúltban felújított 
emlékművön. A meg-
emlékezésen részt vet-
tek kerületünk erdélyi 
vendégei, akik másnap 
székelykaput avattak a 
Csíkszentmihály téren. 

Június 4-én, a Budapesti úti Trianon-emlékműnél tartotta megemléke-
zését a XVI. kerületi Önkormányzat és a Kertvárosi Helytörténeti és Em-
lékezet Központ a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján. 

GUETH ÁDÁM

Trianoni megemlékezés 
Cinkotán
Június 4-én, 16 óra 32 perchez 
közel tartotta megemlékezését a 
Cinkotáért Közhasznú Egyesület 
az egykori strand mellett találha-
tó országzászlónál. Az időpont a 
trianoni békediktátum aláírásának 
pillanatát jelöli. 

Az Egyesület nevében Dernovicsné Tanács 
Anna köszöntötte a megjelenteket. Az egy-
perces néma csend ezúttal nem csak a 101 
esztendővel ezelőtti eseményeknek állított 
emléket, hanem azoknak is, akik az elmúlt 
esztendőben, a koronavírus járványban 
vesztették életüket. Köztük Dernovics Mi-
hálynak, az Egyesület alapító elnökének. 
Varga Laura népi énekekkel, Nagyné Hollósi 
Éva pedig szavalattal színesítette a főhajtást. 
Kovács Péter polgármester és dr. Páli Jenő 
képviselőjelölt rövid beszédben idézte fel 
a korszak eseményeit és az Összetartozás 
Napjának fontosságát. A történelmi ország-
részek nevében az Egyesület tagjaiból tízen 
ismertették az elcsatolt területek történetét, 
majd koszorút helyeztek el az országzászló 
tövében. Szász József alpolgármester ismer-
tette a Csíkszentmihály téren avatott szé-

kelykapu szimbolikus jelentését, melynek 
párját Csíkszentmihályban avatják majd fel.  

A megemlékezés végén az Egyesület, az 
Önkormányzat, a pártok és szervezetek 
képviselői helyezték el virágaikat. Szatmá-
ry Kristóf országgyűlési képviselő nevében 
Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő, 
a XVI. kerületi Önkormányzat nevében Ko-
vács Péter és Szász József koszorúzott.

GUETH ÁDÁM
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Székelykapu

Az avatás résztvevőinek – akik között ott állt Izsák-Székely Lóránt, 
Csíkszentmihály polgármestere és a mesteremberek, akik a szim-
bolikus székelykaput előző nap fölállították – Kovács Péter polgár-
mester mondta el, hogy a művészi színvonalú, faragott alkotás már 
tavaly, Trianon 100. évfordulójára elkészült, de akkor a vírushelyzet 
nem tette lehetővé az avatást. Az alapötlet Izsák-Székely Lóránttól 
származott, aki egy teljes kapura gondolt, a szimbolikus félkaput pe-
dig Szász József alpolgármester javasolta.

  
Szatmáry Kristóf általában beszélt arról a jelképes jelentésről, amit 
egy kapu közvetíthet. Ám felhívta a figyelmet arra, hogy egy olyan 
országban, mint a miénk, amelyik minden oldalról saját területéből 
leszakított országrészekkel, tehát önmagával határos, ha valaki az 
egyik irányból halad át a kapu alatt, azt mondhatja, hogy otthon van, 
ha pedig a másik irányból, akkor azt, hogy itthon van. A kapura fa-
ragott motívumok ugyanazt jelentik a mai határainkon kívül rekedt 
nemzettársainknak, és nekünk is. Álljon hát itt ezen a kis téren örök-
ké ez a félbevágott székelykapu, és hirdesse, hogy határoktól függet-
lenül minden magyar összetartozik.
  A székelykapu megalkotói közül a mester, Antal Tibor köszöntötte 
a megjelenteket. A rendkívül jó beszédkészséggel, humoros fordu-
latokkal előadott jókedvű köszöntőjében elmondta, a székely ember 
úgy gondolja magáról, hogy minden mesterségnek igazi tudósa. 
Minden anyagból tud csinálni valami mást, hasznosat, például fá-
ból vaskarikát, agyagból fazekat és szilvából pálinkát. Majd a szót ko-
molyra fordítva elmondta azt is, hogy minden faragott székelykapu 
egy kimondott igazság. Önmagában is érték, és értékeket hordoz. A 
rajta látható jelképek évszázados hagyományokból erednek. Minden 
székelykapunak saját üzenete van. A Csíkszentmihály téri székelyka-
pu azt közvetíti, hogy egy népnek nem elviselni kell a sorsát, hanem 
választani. Mi magyarok azt választottuk, hogy földrajzilag elszakí-
tottak ugyan, de mi ennek ellenére összetartozunk.
  Izsák-Székely Lóránt polgármester arról beszélt, hogy mi ma-
gyarok mindig szomorúan ünnepelünk. Kevés kivételtől eltekint-

Rákosszentmihályon, a Csíkszentmihály téren fel-
avatták azt a székelykaput, amelynek egyik fele itt 
áll nálunk a hét vezér és Árpád fejedelem szobrának 
társaságában, másik fele pedig testvértelepülésün-
kön, Csíkszentmihályon épül, ugyanilyen tájolással, 
ugyanilyen méretben, hogy együtt jelképezzék: össze-
tartozunk.                                       MÉSZÁROS TIBOR

ve vereségekről és veszteségekről szólnak az ünnepeink. Hang-
súlyozta a hit erejét, azt, hogy hinni kell magunkban, kezünkbe 
kell venni saját sorsunkat, és 
a kitartó munka meghozza 
az eredményét.

Ezután Hernád Sándor di-
akónus megáldotta és szen-
teltvízzel szórta meg a szé-
kelykaput. Majd Szász József 
alpolgármester és az egyik 
székely vendég a hagyomá-
nyok szerint bokrétát helye-
zett el kerületünk legújabb 
jelképén. Miután a vendég-
látók és az alkotók közösen 
átvágták a kapura kifeszített 
nemzeti színű szalagot, az 
áldomás sem maradt el. Az 
itókát szintén nemzeti színű 
szalaggal átkötött üvegből cí-
meres poharakba töltötték a 
koccintáshoz.

 Izsák-Székely Lóránt

Szatmáry Kristóf
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Koszorúzás az ’56-os házaknál
Május 29-én tartotta hősök napi, koszorúzással egy-
bekötött megemlékezését a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetsége (POFOSZ) és a Sashalmi Polgári Kör, a 
Diósy Lajos utcánál található ’56-os emlékmű előtt. 

Bár az emléknapot hagyományosan május utolsó vasárnapján tart-
ják, a szervezők a gyermeknapra való tekintettel választották a szom-
bati napot a főhajtás időpontjául. A szónokok – Szendrődi Miklós, a 
POFOSZ Országos Elnöksége Etikai Bizottságának tagja, Mihala Ti-
bor, kerületünk díszpolgára, a POFOSZ kerületi szervezetének egy-
kori elnöke, valamint a Sashalmi Polgári Kör elnöke, és Deák János-
né, az ’56-os házban működő POFOSZ-szervezet elnöke – felidézték 
a magyar történelem hőseinek küzdelmét, személyes áldozathozata-
lukat és azt, hogy tetteiknek hála, a mai napig otthonra lelhetünk a 
Kárpát-medencében.

GUETH ÁDÁM

Koszorúzás a sport emlékműnél
Május 30-án, a Csömöri úti sportemlékműnél helyez-
te el az emlékezés virágait Szatmáry László önkor-
mányzati képviselő és felesége, a magyar hősök em-
léknapjának alkalmából.

Az emlékművet eredeti formájában 1922-ben avatták. Mai napig 
egyedülálló az országban, mivel azoknak a sportolóknak állít emléket, 
akik a XVI. kerület mai területén, vagy annak elődtelepülésein laktak. 
A háború nem kímélte őket sem, sokan hősi halált haltak, és nekik ál-
lít emléket a János utca és Csömöri út sarkán álló sportemlékmű. 45 
név található rajta, melyeket hosszú kutatómunkával derített fel Var-
ga Ferenc. Az emlékművet 2009-ben újította fel az Önkormányzat.

A hősök napi megemlékezéseket az I. világháború embervesztesé-
gére emlékezve vezették be Magyarországon, azonban a szocialis-
ta időszakban száműzték a nemzeti és állami emléknapok sorából. 
Csak a rendszerváltás után lehetett újra fejet hajtani nemzetünk há-
borúkban harcolt és elesett tagjai előtt.

Szatmáry László, az objektum felújításának kezdeményező-
je bízik abban, hogy a következő esztendőben már zavartalanul, a  
COVID-járványnak búcsút intve emlékezhetünk meg hőseinkről.

GUETH ÁDÁM

Hősök napi megemlékezések

Az egyesület korábban is tiszteletét 
tette a Kertvárosban, akiknek a tavaly 
őszi Rongyos Gárda kiállítást köszön-
hettük, mely a nyugat-magyarországi 
felkelésnek állított emléket. Ezúttal, a 
trianoni békediktátum aláí-
rásának 101. évfordulójához 
kapcsolódva A Minden magyar 
számít – A Kárpát-medence 
arcai című összeállításban a 
történelmi Magyarország te-
rületéről származó honfitár-
saink portréit tekinthetik meg 
az érdeklődők, június 29-éig. 

Hetzmann Róbert, a Patrióták elnöke 
és Szász József alpolgármester beszé-
dükben hangsúlyozták, hogy nincs kü-
lönbség a trianoni határokon innen és 
az azon túl élő magyarság között, mind-

annyian ugyanazon nemzet 
tagjai vagyunk. A kiállítás 
arcai éppen ezért nem po-
litikusok, hírességek vagy 
celebek. Egészségügyi dol-
gozók, varrónők, hétközna-
pi emberek. Olyanok, mint 
akármelyikünk.

GUETH ÁDÁM

Minden magyar számít!

Június 5-én, a Reformátorok terén tar-
totta köztéri kiállítás-megnyitóját a Pat-
rióták egyesülete. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a pályázat kiírásának időpontjában 4-11. évfolyamra járó 
TEHETSÉGES ÁLTALÁNOS VAGY KÖZÉPISKOLAI TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA.

A benyújtás határideje 2021. június 30.
A pályázatot kizárólag papíralapon lehet benyújtani. 

A benyújtás helye:  Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Iroda (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
A beérkezett pályázatokat 2021. szeptember 30-ig bírálják el.

A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján (bp16.hu) a Pályázati felhívások címszó alatt.

R. Törley Mária segítséget nyújt a felkészü-
léshez is. A jelentkezők megkaphatják an-
nak a konferenciának az anyagát, amelyet 
2019-ben tartottak a témáról a Parlament-
ben, és a korszakot kitűnően ismerő előadók 
mutatták be mindazt, amit erről az időszak-
ról tudni lehet. Továbbá előkészítő rendez-
vényeken is részt vehetnek a leendő pályá-
zók a Törley-szalonban, amelyen ezúttal a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Corvin 
Mátyás gimnázium diákjai és kísérőtanárai 
jelentek meg.

Az előkészítő előadója dr. Hantó Zsuzsa 
történész lett volna, aki kisebb balesete miatt 
nem tudott részt venni a rendezvényen, de 
írásban elküldte mondandóját, amelyet így 
megismerhettek az érdeklődők. 

Az előadás a Kapronczay Károly által jegy-
zett, Menekültek menedéke – Magyarország 
című tanulmányon alapul. Ebből olyan, ed-
dig nem közismert információkat lehetett 
megtudni, hogy a fasiszta országként meg-
bélyegzett Magyarországon a menekültek 
mentése kormányzati döntés volt. Már 1939-
től két minisztériumon belül is önálló osztály 
foglalkozott a menekültek mentésével – és ez 

nem csak a zsidó származásúakra vonatko-
zott. A Belügyminisztériumban a IX. osztály 
feladata volt a menekültek felkarolása, mely-
nek vezetését id. Antall Józsefre bízták. 

A menekült katonákkal a Honvédelmi Mi-
nisztérium XXI. osztálya foglalkozott. 

1939 szeptemberében belügyminiszteri 
utasításra megnyitották a magyar-lengyel ha-
tárt, és azon nem csak lengyelek, de francia, 
angol, holland, olasz, szerb és orosz hadifog-
lyok, és polgári menekültek is érkeztek Ma-
gyarországra. Az évek folyamán tízezrével.

Vagy kiragadhatnánk az előadás anyagá-
ból azt az epizódot is, amely arról szól, hogy 
Koszorús ezredes páncélosaival körülvette a 
Gettót és hosszú ideig hátráltatta a némete-
ket a gettó lakóinak elhurcolásában. Évtize-
dekkel később Tom Lantos holokauszt túlélő 
ennek képviselőként az amerikai parlament-
ben is hangot adott. Az eset kapcsán sokan 
mások is felhívták a figyelmet arra, hogy 
Horthy kormányzó volt a tengelyhatalmak 
egyetlen vezetője, aki katonai erőt vetett be a 
zsidó deportálások megfékezésére. 

Később mindazokra, akik bármit tettek a 
zsidók mentése ügyében sanyarú sors, rosz-

szabb esetben halál várt. Hasonló sors várt 
Lakatos Gézára is, aki már a német megszál-
lás alatt meg merte tenni, hogy kiutasította 
Budapestről Adolf Eichmannt.

A fenti esetek csak kiragadott példák a tar-
talmas és leleplező előadásból, és csak csep-
pek a kor zaklatott, tragikus eseménytenge-
réből. De fontos, hogy az utánunk következő 
generáció is tisztában legyen azzal, hogy fél-
múltunk történelmében ki kicsoda, és mivel 
próbált hozzájárulni a nemzet fennmaradá-
sához, embertársai mentéséhez, vagy éppen 

pusztulásuk dicstelen elő-
segítéséhez.

Törley Mária emlékeztet-
te a megjelenteket, hogy 
3-5 oldal terjedelmű, de 
maximum 8 oldalas pálya-
munkákat várnak. A győz-
tes pályázók MediaMarkt- 
utalványt (5000 - 35 000 
Ft értékben), könyveket és 
értékes művészeti jutalom-
tárgyakat kapnak.

Törley Mária elmondta 
még, hogy a pedagógusok 
közül a Corvin Gimnázi-

umból Ligeti Gyöngyi és Végh Zsuzsanna, 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskolából Heré-
diné Szegedi Zita, a Móra Ferenc Általános 
Iskolából pedig Kopcsándi Ilona nyújt sok 
segítséget a pályázat eredményes lebonyolí-
tásához.

Embermentők sorsa a diktatúrákban
Kerületünk díszpolgára, a Kertvárosunk Értékeiért egyesület elnöke, R. Törley Mária szobrászművész néhány évvel 
ezelőtt történelmi pályázatsorozatot indított XVI. kerületi felső tagozatos és gimnazista diákok számára azzal a céllal, 
hogy felkeltse az érdeklődést nemzetünk történelme iránt, és elősegítse egy hiteles, dokumentumokon alapuló nem-
zettörténet megismertetését az ifjúság körében. A soron következő pályázat témája a Zsidómentők címet viseli. Ebben 
egyebek mellett arra szeretne rámutatni, hogy a híressé vált zsidómentőkön kívül milyen sok névtelen átlagember tett 
erőfeszítéseket és vállalt kockázatot a vészkorszakban zsidó honfitársaink megmentésére, továbbá egy indulatoktól 
mentes, objektív képet kíván rajzolni a zsidóüldözés időszakáról.                                                      MÉSZÁROS TIBOR
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A hónap babája
A vírushelyzet miatt egy kicsit összekeveredett a Hónap Babája 
akció eredményhirdetése is, mert Ács Anikó alpolgármester a köl-
csönös fertőzésveszély miatt nem fogadhatta a szokott módon az 
aktuális győzteseket és családjaikat. Most azonban, a szigorú intéz-
kedések feloldása már lehetővé tette a találkozásokat, így megpró-
báljuk pótolni a lemaradást. 

Mint ismeretes, erre a legnagyobb közösségi oldalon, már koráb-
ban meghirdetett versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, ame-
lyen az apróság a XVI. kerületi Önkormányzat által felajánlott für-
dőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a része, amelyet 
minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány hasznos babaá-
polási cikkel együtt. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt 
és babafotózást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől vették át 
a kis győztesek szülei.

A szavazatok alapján január hónapban Sibak Sámson nyerte a ba-
baszépségversenyt, őt azonban csak később tudjuk bemutatni, mert 
velük még nem sikerült időpontot egyeztetni. 

Meg tudjuk viszont 
mutatni a februári 
győztest, akit BALÁZS 
MÁTÉNAK hívnak, és 
aki nagy érdeklődéssel 
szemlélte, amint szülei 
Ács Anikótól átvették az 
ajándékcsomagot, majd 
profi  módon nézett a 
kamerába is, hogy min-
denki láthassa, milyen 
egy jóképű fiatalember. 

A közeljövőben Sibak Sámsont is megmutatjuk a Kedves Olvasók-
nak, az áprilisi babaszépségverseny eredményét pedig még várjuk.

M.T. 

Isten éltesse Visóczki Istvánt!
Az egyre kedvezőbb járványügyi adatoknak és az átoltott-
ságnak hála, az Önkormányzat újra köszönti a szépkorú 
lakosokat. 
Ezúttal VISÓCZKI ISTVÁN részesült oklevélben és ajándékcsomag-
ban 90. születésnapja alkalmából, melyet Kovács Péter polgármester 
nyújtott át számára. Az ajándékozást kellemes hangulatú beszélgetés 
követte. Visóczki úr korát meghazudtoló fizikai és szellemi frissesség-
nek örvend. A lengyel Visóczki József tábornok dédunokája. 17 éve-
sen választotta a katonai pályát,  tisztként keményen, de igazságosan 
lépett fel, mindig megkövetelve a tisztaságot, rendet, fegyelmet. Az 
1956-os forradalmi események az NDK-ban érték. 55 évesen, 1986-
ban vonult nyugdíjba. 1988 óta a Kertváros lakója. Úgy véli, a hosszú 
élet úgy érhető el, hogy „nem szabad abbahagyni a levegővételt.”

GUETH ÁDÁM

Pályamunkák a HÉV ilonatelepi szakaszán
Társaságunk a MÁV-HÉV Zrt. megbízásából a XVI. kerületben vá-
gányátépítési munkálatokat fog végezni.
Munkaterület: Ilonatelep megállóhely és az M0 híd alatti terület.
Munkavégzés ideje: 2021.06.17-től 2021.07.12-ig.
A szűk vágányzári keret miatt a munkavégzésünket minden nap 
(azaz szombat és vasárnap is) kb. 07:00-tól (néhány napon bizo-
nyos munkafolyamatokat már 5:00-kor el kell kezdenünk) maxi-
mum 19:00-ig tervezzük. Esetenként zajjal járhat a munka, ami-
hez szíves türelmüket és megértésüket kérjük. A munkaterület 

és a depónia között teherautók és mun-
kagépek közlekedése várható. Természe-
tesen a szükséges behajtási engedélyeket 
megkérjük. Kérem, hogy a munkavégzést 
tudomásul venni szíveskedjenek. Az eset-
leges okozott kellemetlenségekért szíves 
elnézésüket kérjük.

Bármilyen kérdéssel vagy kéréssel, for-
duljanak Szujó Balázs vezető mérnökhöz 
e-mailben (szujobalazs@triman.hu) vagy 
telefonon (+36-20/625-9458). 
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– HOGYAN LETT ÖNBŐL ÓVODAPEDA-
GÓGUS?
– A pályaválasztásomat befolyásolta édes-
anyám példája, aki szintén óvodában dolgo-
zott. Rajta keresztül részletesen megismer-
hettem az óvodai életet, az óvónők feladatait, 
azok minden szépségével és nehézségével. 
Így amikor döntenem kellett, egyértelmű 
volt, hogy óvónői szakközépiskolában, a 
Kossuth Zsuzsában folytatom a tanulmá-
nyaimat, ahol 1981-ben érettségiztem, és je-
lentkeztem a főiskolára. Azóta megszakítás 
nélkül óvodában dolgozom.

– MINDIG FON-
TOSNAK TARTOT-
TA A KÖRNYE-
Z E T T U D A T O S 
NEVELÉST. MÁR 
AKKOR IS, AMI-
KOR EZ MÉG 
NEM VOLT OLYAN 
KÖZPONTI TÉMA, 
MINT NAPJAINK-
BAN.
– Igen, valahogy 
ez mindig ott volt 
a céljaim között. Sok különböző szakkört, 
helyszíni foglalkozást vezettem, és való-
ban már akkor is, amikor ez még nem volt 
olyan divatos és fontos, mint manapság. 
Ezt soha nem hagytam háttérbe szorulni. 
Amikor mesterpedagógusi vizsgát tettem, a 
fenntartható fejlődésóvodai lehetőségeit vá-
lasztottam témául. Mesterprogramom címe 
ez volt: „Zöldóvodai innovációk megvaló-
sítása a fenntarthatóság keretében”. Ez egy 
ötéves szakmai program, amelyet a Napsu-
gár Óvoda testületével, munkaközösségével 

végeztünk, bevonva a szülőket is. Azóta is 
folyamatosan csináljuk, intézményünkben 
sokszor tartunk zöldnap tematikájú progra-
mokat. Kiskerteket alakítottunk ki az udvara-
inkon, kirándultunk a gyerekekkel és ilyen-
kor helyszíni foglalkozások is voltak. Kilenc 
éve rendelkezünk a Zöld Óvoda, valamint a 
Madárbarát Óvoda címmel, jelenleg pedig az 
Örökös Zöld Óvoda cím elérésére pályázunk. 

– JÁRTAK MÁR A KERTVÁROSI TANYAUD-
VARBAN?
– Természetesen már többször is, de hiva-

talos kapcsolatunk is van 
a Tanyaudvarral. Együtt-
működési megállapodást 
kötöttünk, hiszen ez egy 
kitűnő hely az őshonos 
állatok, konyhakerti nö-
vények és gyümölcsfák 
megismerésére. Itt lát-
hatják a gyerekek hogyan 
fejlődnek a kisállatok, a 
növények, hogyan hat az 
élővilágra az évszakok 
váltakozása, és melyik 
gyerek ne szeretne élő 

csacsit, malacot, bocit, kecskét, bárányokat 
vagy százféle szárnyast látni. Ráadásul sok-
kal közelebbről, mint a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben.

– AZ ISKOLÁI ELVÉGZÉSE UTÁN RÖGTÖN 
A XVI. KERÜLETBEN KEZDETT DOLGOZ-
NI?
– A XIII. kerületben kezdtem, de már 34 éve 
dolgozom a Kertvárosban. Ebből több mint 
15 évig óvodavezető-helyettes voltam, és 9 
éve bízták rám az intézmény vezetését.

Ilyen nincs! Máshol. De nálunk van: 
A 16. kerületben élő kedves kisnyugdíjasoknak szeretnénk segíteni abban, hogy könnyebben jussanak el 

a katolikus szentmisére, a Csömöri úti Fájdalmas Szűzanya kápolnába, 
ahol Tomka Ferenc atya celebrálja a szentmisét, vasárnaponként reggel 8 órakor. 

INGYENES ODA- ÉS VISSZAUTAT AJÁNLUNK. Egy kisbusszal elmennénk a szentmisére igyekvőkért, majd a mise után 
haza is szállítanánk mindenkit. Ha valakit érdekelne az ajánlat, hívjon bizalommal a 06-20/203-1015-ös mobilszámon. 

Csak megfelelő számú jelentkező esetén tudjuk elindítani a kisbuszt. Várjuk a jelentkezőket! Mező László

Horváth Zsoltné Bárczy 
István díjat kapott
Az indoklásban ez áll: „Budapest Főváros közgyűlése Horváth 
Zsoltné, a Napsugár Óvoda intézményvezetője részére a gyerme-
kek környezettudatos nevelése iránt elhivatott, negyvenéves pe-
dagógiai munkájáért, magas szakmai színvonalon, példamutató 
hivatástudattal végzett vezetői tevékenységéért Bárczy István díjat 
adományozott. A történtekről a Napsugár Óvodában kérdeztük 
Horváth Zsoltné Csilla nénit.                                       MÉSZÁROS TIBOR

– A BÁRCZY ISTVÁN DÍJ A FŐVÁROS EGYIK 
LEGMAGASABB PEDAGÓGUSOKNAK AD-
HATÓ KITÜNTETÉSE. HOGYAN TÖRTÉNT 
A DÍJ ÁTADÁSA?
 – A díjra a XVI. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal vezetése terjesztett fel, és a Fővárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete hagyta 
jóvá és adományozta. A Főpolgármesteri Hi-
vatalban, udvari környezetben rendezték a 
ceremóniát. Ezt az elismerést – hacsak egyéb 
fontos teendői nem szólítják el – a minden-
kori főpolgármester szokta átadni. Így én 
Karácsony Gergelytől vettem át a kitüntetést. 
Jelen volt Gy. Németh Erzsébet főpolgár-
mester-helyettes és Niedermüller Péter VII. 
kerületi polgármester is. A XVI. kerület kép-
viseletében Ács Anikó, kerületünk oktatásért 
is felelős alpolgármestere kísért el.

MILYEN GONDOLATOKAT ÉBRESZTETT 
ÖNBEN, HOGY ILYEN MAGAS KITÜNTE-
TÉSBEN RÉSZESÜL?
– Az első meglepetés, öröm után az ember 
ilyenkor arra gondol, hogy milyen sokaknak 
kell köszönetet mondanom, hogy idáig eljut-
hattam. Elsősorban a közvetlen kollégáim-
nak, akik mindig segítő partnereim voltak az 
elképzeléseim megvalósításában, és köszö-
net illeti azokat is, akik jelöltek a díjra. Persze 
a 40 év alatt még sokan mások is mellettem 
álltak, hogy mást ne említsek, a családom is. 
Mindenkinek köszönöm a támogatást!



XVI.  Kerület i  Újság12

facebook.com
/kulturliget

instagram
/

erzsebetligetiszinhaz
w

w
w

.kulturliget.hu



Az Önkormányzat  lapja      13

Térzene a pavilonban
Június 6-án, a Corvin Mátyás Gimnázium előtti 
téren ismét a térzenének jutott a főszerep. 

Az egyre kedvezőbb járványügyi helyzetnek köszönhetően Vikol Kál-
mán karmester, zenepedagógus és csapata, a Kertvárosi Fúvószene-
kar újra jóhangulatú hangversennyel kedveskedett a zenebarát ér-
deklődőknek. A pavilon körüli ülőhelyek hamar elfogytak, a zenekar 
pedig széles repertoárral igyekezett még színesebbé tenni a napsü-
téses vasárnap délutánt. Brahms V. magyar tánca, vagy Sosztakovics 
II. keringője éppoly üdítően szólt, mint a Híd a Kwai folyón című 
film vidám füttyindulója, de a zenekar a koronavírus áldozatairól is 
megemlékezett. Legközelebb augusztus 20-án, az Önkormányzat 
épülete előtti Szent István parkban várják a térzenére vágyó kerületi 
lakókat. 

GUETH ÁDÁM

Az Erzsébetligeti Színház vezetősége befejezettnek 
nyilvánította a kényszerszünetet, és a 25. Duna Kar-
nevál három együttesének bemutatójával megkezte a 
pandémia utáni korszakot.                                      M.T.

Egyelőre még az óvatosságé lesz a főszerep, így a bemutató is csök-
kentett nézőszám mellett, csak azok számára volt látogatható, akik 
oltási igazolással rendelkeztek, de már nem lesz örökké zárva a 
Színház, újraindulhatnak a tanfolyamok is, természetesen szigorú 
egészségügyi előírások mellett, amelyek a kulturliget.hu oldalon ol-
vashatók. Egyelőre kültéri rendezvények szerepelnek a programban, 
de minden nyári hétvégén lesz valamilyen kulturális esemény. Kert-
mozi, zenei produkciók, amelyek előzetesét újságunkban és szintén 
a kulturliget.hu oldalon lehet megtalálni. Jó szórakozást a nyárra!

2021. június 19-én a magyar jelenkori történelem egy kerek 
évfordulójához érkezett, ugyanis 30 évvel korábban ezen a 

napon lépte át Viktor Silov altábornagy Záhonynál a határt, mely 
eseménnyel lezárult a magyarországi szovjet csapatkivonás.

A kötet célja, hogy bemutassa a Déli Hadseregcsoport XVI. kerületi 
tartózkodásának helyszíneit, épületeit, az itt élő szovjet katonák 

életkörülményeit, illetve a csapatkivonás folyamatát 
– mindezt képekkel gazdagon illusztrálva. 

Czine Tibor – Daczi Péter Márton 

A Kertvárosi Helytörténeti 
Füzetek 54. számának 

KÖNYVBEMUTATÓJA

Június 19. szombat, 13 óra 
MLTC pálya főépülete 

(1165 Budapest, Bökényföldi út 27.)

A könyvet bemutatja: 
Kovács Péter polgármester 

Vetítéssel és egy kisebb 
kiállítással is várjuk a kedves 

látogatókat!
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Helytörténet
Kardos Árpád
114 éve Kardos Árpád Sashalmon élő kertész, szakíró a Pesti Hirlap Naptárában 
egész évre szóló tanácsokat jegyzett le a kertjüket szerető embereknek. Ahogy íz-
lelgetem a sorokat, az jár az eszemben, vajon itt a kertvárosban hányan vesszük 
manapság a fáradságot, hogy kertünk úgy illatozzon, teremjen, díszelegjen, mint 
írónk sashalmi kertje tehette több, mint egy évszázada. Itt csak a júniusi munkák 
listáját mutatjuk be. Tudunk-e, akarunk-e szakítani magunknak ennyi időt azért, 
hogy örömmel menjünk ki beleszippantani a levegőbe, esetleg saját gyümölcsöt, 
zöldséget szedni a konyhai tálainkba? Van olyan szó, tevékenység, növény a szöveg-
ben, amit talán már nem is értünk. Ha mégis kerítünk néhány rendszeres percet, 
órát, biztos vagyok benne, hogy ez a plusz munka egyéb rohanásra kényszerített te-
vékenységünkre is pozitív hatással bírhat. A szerző életéről, munkáiról, a sashalmi 
közösségben töltött idejéről bővebben olvashatnak a Kertvárosi Helytörténeti Füze-
tek 46. kötetében: Széman Richárd: Ceruza toll és ecset, szemelvények alkotó eleinkről.

„Június havának kertészeti munkálatai az előző hó munkáinak be-
fejezése jórészben; mert szőnyeg- és virágágyakat ültetünk. A virág- 
ágyakba egyes levélnövény vagy pálmacsoportokat, vagy ilyen magá-
nyos növényeket ültetünk. Ezeket leg jobb meleg lábra állítani.

Mikor ezzel megvagyunk, a legszebb nyári virágokat magnyerés vé-
gett meg jelöljük, a tavaszi virágok érett magvait gyűjtjük, a behúzó-
dott hagymákat kiszedjük és szárazra eltesszük. Az elvirított szárakat 
levág juk. Öntözünk, tisztogatunk, gyomlálunk, szóval a kertben a 
rendre, csínra és tisztaságra a legnagyobb gondot fordítjuk.

Vetni szokás cineráriákat, kínai kankalinokat, papucsvirágot 
(Calceolaria) tálakba, cserepekbe, amelyeket hideg vagy langyos 
ágyakba állítunk. Őszi, téli leokojákat és Margit szegfüveket, melyeket 
hideg ágyba vetünk és jól megmunkált ágyakba ültetünk ki.

A következő évre szükséges növényekről már most gondoskodunk, 
mert mentül korábban vetjük ezeket, annál erőteljesebb növényeket 
nyerünk. (…)

Rózsafáink most vannak a legszebb virágzásban és ezért folytonos fi-
gyelmet igényelnek, különösen az ártalmas férgek ellen kell védeni, per-
metezéssel, kénporozással a lisztharmat ellen. A sűrűn álló – különö-
sen belső hajtásokat – már most is kinyeshetjük, eltávolítjuk, a hosszú 
hajtások végeit megrövidítjük, – ha bimbó nincs rajtuk – hogy az alsó 
szemek jól kifejlődjenek és később a hajtást visszavághassuk. A vadró- 
zsából dugványokat készíthetünk. A ki új rózsafajtákat akar előállíta-
ni, az most fordítsa erre a legnagyobb figyelmet: gondosan megválogat-
ván és meg jelölvén a szülő növényeket, mesterségesen termékenyítjük 
meg a rózsa virágokat. A beérett magvakat elvetvén – természetesen 
gondos meg jelölés mellett – a következő években várjuk a termékenyítés 
eredményét, egy esetleges új fajtát. (…)

A téli virágzásra hagyott növényeket, mint Chrysanthemumot, Bou-
vardiat stb. ismételten kicsipkedjük. Azok a melegházi levélnövények, 
amelyeket az előző hónapban kiültetni még nem lehetett, most, a hó 
közepén már kiültethetők lesznek, így a különböző nagyobb harasztok 
es ausztráliai faharasztok.

A szobanövényeket nyaralásra most a kertbe állítjuk, ahol ismét meg-
erősödnek. Lehet őket az ablak elé is kitenni megfelelő párkányokra és 
faedényekbe. A tartós növényeket a hó elején, a keményebbeket a hó kö-
zepén – mint a pálmákat, ficusokat, Dracaenákat, leveles begóniákat 
– állítjuk a szabadba. Gloxiniákat, Orchideákat és más árnyat kedve-
lő kényes növényeket a szobában hagyjuk, noha egyes Orchidea-fajok 
a kertben pompásan fejlődnek. A gyorsan fejlődő cserepes növényeket 
lehetőleg másodízben ültetjük át. Jó öntözés alatt értjük azt, hogy úgy 

öntözzük meg, hogy nemcsak a föld felülete legyen nedves, hanem a 
föld belseje is. A veteményes kertben a főmunka most a helyes művelés-
ben nyilvánul, a gondos öntözésben, a melyet most már esténként vagy 
délután végeztethetünk.

Sok táplálékot igénylő veteményeket, mint p. o. az összes kel- és ká-
posztaféléket híg trágyával – különösen esős időben is kezelhetjük. Az 
ismételt öntözés vagy eső után porhanyíthatunk, és ahol szükséges föl-
töltögetjük a növényeket.

A virágos fűszerező növényeket levág juk és megszárítjuk, a sárga-
dinnyéket a termés feletti második szemre visszacsípjük, ha a termés 
már galambtojás nagyságú; borsót, babot kötözünk. A gyökérnövénye-
ket szükség szerint megritkítjuk.

A letakarított korai veteményes ágyakat megmunkáljuk, fölássuk, 
trágyázzuk, és újra beültetjük. A szamóca-indákat az elvirítás után jó 
részben eltávolítjuk.

A hó közepéig befejezzük a téli vetemények, mint a kel- és káposzta-
félék ültetését.

Vetni lehet árnyas, veteményes ágyakba palántanyerés céljából leveles 
kelt, salátát, kalarábét, endiviát; állandó helyen pedig őszi répát, hóna-
pos retket, borsót, bokorbabot, répát, téli retket, labodát.

Ültetünk a kiürített és újonnan elkészített ágyakba kelféléket, ka-
larábét, zellert, pórhagymát, céklarépát, téli endiviát, rapontikát, fejes 
salátát. A fejes salátát és kalarábét köztes növények gyanánt.

A gyümölcsösben és faiskolában is sok a dolog. Az erősen hajtó fás-
hajtásokat végükön lecsipkedjük, a sűrűn állókat és fölösleges hajtá-
sokat meg eltávolítjuk, így főleg az őszi baracknál. A vezérhajtásokat 
azonban nem bántjuk. A termőágakat és tartalékhajtásokat megkö-
tözzük, ez utóbbiakat 20-25 cm. visszanyessük. A túl sok gyümölcs-
ből a legkisebbet kiszemezzük. A kajszint (!) és őszi barackot híg trá-
gyával megöntözzük. Gyökérsarjakat és vízhajtásokat eltávolítjuk. A 
lisztharmat ellen bordói lével permetezünk, almamoly és peronoszpóra 
ellen szintén. A tavasszal beoltott fákon az oltásokat megvédjük meg-
felelő pálcikákkal s a biztosító csapokat eltávolítjuk. A vadhajtásokat 
a szemes vesszők előnyére visszacsípjük s az erősebb oldalhajtásokat 
kivág juk es a vad hajtásokat egészen el is távolítjuk. A magcsemetéket 
a megeredt szemzés felett visszavág juk és a hajtószemzések kötelékeit 
feloldjuk. Megkezdjük a szemzést s az idomítást a törpe fáknál.”

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 
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A XVI. században három részre szakadt az ország és a nemzet meg-
maradásának legfontosabb letéteményese volt Erdély. I. Szulejmán 
és utódainak engedélyével és beleegyezésével (a hatalmi egyensúly 
fenntartására, csakhogy ne Habsburg fennhatóság alatt legyen) töb-
bé-kevésbé független erdélyi fejedelem uralkodhatott a XVIII. század 
végéig. Aki ha fizette az éves adót és nem mondott ellent az aktuá-
lis török politikai érdekeknek, akkor: „Az regnáns fejedelem szabad 
úr volt, életnek, jószágnak, halálnak ura, s az törvénynek is mint leg-
főbb igazságtevő előtt, előtte lett vége.” (Apor Péter ) Így a mohácsi csata 
majd Buda 1541-es elfoglalása után a török, nem mellékesen, érdekeit 
szem előtt tartva Erdélyt kegyelmesen átengedte egykori támogatott-
ja, – János király – fiának János Zsigmondnak. A kis Erdély számára 
nyilvánvaló volt, hogy a német és a török közé ékelődött fejedelemség 
ütközőzónában van, sorsát az erőviszonyok változásai alakítják, és 
mindkét fél folyamatosan arra törekszik, hogy területét érdekszférá-
jában tarthassa. Történetének első, kiemelkedő képességű politikusa 
volt Utyeszenics, vagy Martinuzzi György (György barát, a sajóládi 
gvárdiánból lett a Zápolyák legfőbb bizalmasa és esztergomi érsek). 
Ő volt, aki – bár Budán nagyot tévedett – csalhatatlanul átlátta, hogy 
csak fortéllyal, színleg mindkét fél érdekeinek eleget téve marad-
hat meg  Erdély függetlensége. Tehetségét, rátermettségét, mindkét 
hatalom ismerte és miután tartottak attól, hogy Erdélyt a töröknek 
akarja átadni – pedig a budai eseményeken okulva éppen az ellen-
kezőjére készült – Habsburg I. Ferdinánd megölette. Ezzel elveszett 
Erdély széles látókörű politikusa, aki kiváló diplomáciával elhárította 
a török betörését, viszont halála után az időleges német foglalást már 
nem tudta megakadályozni. A fiatal erdélyi fejedelemség első krízise 
és a gyilkosok eltakarodása után, egy néhány nyugalmasabb eszten-
dő következett János Zsigmond, majd Báthory István országlásával. 

Tehetséges és kevésbé alkalmas uralkodók, – külső támadások és 
belviszályok elhárítása után – akiknek uralma alatt is megmaradt 
Erdély önállósága a kettős szorongatottság ellenére, amikor a török 
megelégelte a kiszámíthatatlan Báthoryak uralmát, és az ország-
rész elfoglalására készült, a feszült helyzetben színre lépett a század 
egyik, Bocskai után, legnagyobb formátumú vezéregyénisége Erdély 
aranykorának beteljesítője, a nagyfejedelem Bethlen Gábor. 

Báthory Zsigmond, Székely Mózes, Bocskai István, Báthory Gábor 
udvarában tanulta, sajátította el a speciális erdélyi politika tudomá-
nyát a seregvezérség mellett. Kialakult benne az a végső felismerés, 
miszerint Erdély érdeke a török fennhatóságának lehetőleg minél la-
zább köteléke, szemben a német terjeszkedési törekvéssel, amely ön-
álló állami létét fenyegeti, ugyanakkor nem képes az országot külső 
támadás esetén megvédeni. Uralkodása alatt eredményes merkanti-
lista gazdaságpolitikát folytatva megteremtette ütőképes haderejét, 
amely képes volt győzelmesen helytállni az osztrákokkal szemben. 
1619 november végén, a harmincéves háború során, szövetkezve a 
protestáns csehekkel, csapatai elfoglalták a magyar királyság jelen-
tős területét, sőt Bécs körülzárására készült. 1620. augusztus 25-én 
a besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta. Országát 
hét felsőtiszai vármegyével bővítette. Széles Habsburg ellenes szö-
vetséget kívánt létrehozni a nyugati és a keleti protestáns nemzetek 
között. Kapcsolatainak elmélyítésére, 1626-ban feleségül vette Bran-
denburgi Katalint és még ez évben belépett a protestánsok westmins-
teri szövetségébe. Magyarországi hadjárata során kiűzte Wallenstein 
(a kor legtehetségesebb hadvezére) seregeit. Tervezte magyar, svéd, 

Magyar szépmesék
Bethlen Gábor, Erdély 
fejedelme
Gabriel Bethlen Transylvania princeps Partium regni et sy-
culorum comes. (Erdély fejedelme, a Részek uralkodója, 
és a székelyek grófja.) A székelyek grófja – talán erre volt 
Bethlen a legbüszkébb.

orosz   lengyel szövetség kötését, és Báthory István nyomdokain, a 
lengyel korona megszerzésre tett diplomáciai lépéseket.

1622-ben fejedelmi székvárosában református főiskolát alapított, 
(Academicum Collegium) amely 1658-ig működött, majd Nagye-
nyedre telepítve Bethlen Gábor kollégium néven működik.   Beth-
len távlati széleskörű oktatáspolitikájának alapjait képezte egy hazai 
felsőoktatási intézmény. Célja volt egy magas műveltségű, széles 
látókörű kiválóan képzett egyházi (református) és világi értelmiség 
kiképzése, amelynek tagjai a művelődés, a kultúra, a vallás terüle-
tein kívül, az olajozottan működő államgépezet vezető hivatalnokai 
lesznek. A főiskola tanári karába minél több nyugati egyetemi pro-
fesszort kívánt volna alkalmazni, de a neves tanárok számára nem 
volt valami vonzó a távoli, háborús viszonyokkal terhes fejedelem-
ség. Eddig sem volt idegen az erdélyi ifjak nyugatra, főleg holland 
egyetemekre irányuló tanulmányútja, a peregrináció. Ennek kétféle 
megvalósítása volt lehetséges. Az egyik, a kedvező anyagi körülmé-
nyekkel rendelkező szülők biztosították a szükséges pénzt, ami a ha-
zai költségek (pl. nagyszombati katolikus egyetem, amely Pázmány 
szigorával reformátusokat nem fogadott) többszörösét igényelte. A 
másik mód – és ez volt a körülményesebb – hogy a szegény diáknak 
támogatót, főurat, főpapot, egyházat kellett szereznie költségeinek 
fedezésére. Bethlen ezt is egyszerűsítette. A tehetséges diákokat 
az állam támogatta, azzal a reménnyel, hogy az egyetem elvégzése 
után az itthoni főiskolán, jövőbeni egyetemen fog tanítani. Az ok-
tatási program elindult, jó néhány peregrinus végzett külföldön és 
hazatérve Bethlen igen kedves tudós társaságát gyarapította. Viszont 
az akadémiából néhány kar (pl. orvosi, doktori) hiányában nem lett 
egyetem, (universitas) de így is sok kiváló oktatója volt. A fejedelem 
egyik jeles támogatottja, Alvinczi Péter református teológus, a hit-
vitázó magyar irodalom egyik vezére, Magyari István mellett (nem 
tudjuk, tanított-e az akadémián) aki Bethlen Gábor első felesége: Ká-
rolyi Zsuzsánna fölött halotti beszédét mondta. A törökkel szemben 
rugalmas fortélyos, olykor megengedő, de többnyire határozott, ke-
mény politikát folytatott, amely Erdély nyugalmas, kiegyensúlyozott 
és főleg kiszámítható éveit jelentette. Lippa és Jenő várának (a török-
nek stratégiailag fontos erősségek) átadását húzta-halasztotta évekig, 
Jenőt – ahol (80 év múlva Thököly Imre tévedésből ül talpig vasban) 
– meg is tartotta. Sikeres diplomáciával elérte, hogy a lengyelek által 
fölkent moldvai vajdát ne kelljen megtámadnia.

A nagyfejedelem kritikusai által megfogalmazott negatívumok: 
Lippa átadása a töröknek. Erdélyi főnemes asszonyok elleni birtok-
szerző „boszorkányperek” (Báthory Anna, Török Kata stb.)

Összegezve, 15 esztendős uralkodása alatt Erdély virágzó gazdasá-
gát és kereskedelmét (só, fa, bor, méz) valósította meg, és lehetősé-
geihez mérten támogatta. Vállalta a bonyodalmas intrikákat, ármá-
nyokat, Erdély érdekeit mindenkor előtérbe helyezve. Szkender pasa  
parancsát Jenő várának átadására „te betlengábor ne merészelj másként 
cselekedni”, derűsen fogadta és cselesen válaszolt. A kortársai és az 
utókor, Erdély egyik legtehetségesebb, alkotásaiban maradandó nyo-
mot hagyó fejedelmének minősíti. 

 HEGYI ÁKOS
 id.hegyiakos@gmail.com
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A fogyasztóval kötött ingatlanközvetítői meg-
bízási szerződések fogyasztói szerződésnek 
minősülnek a Polgári Törvénykönyv – azaz a 
Ptk. – rendelkezései szerint, ezért a jogsza-
bály a fogyasztókat ebben az esetben több 
garanciával védi. Általános tény, hogy az 
ilyen megbízási szerződésekben az ingatlan-
közvetítő kizárólagosságot szokott kikötni, 
ami annyit jelent, hogy a szerződés hatálya 
alatt más cégnek ugyanerre az ingatlanra vo-
natkozóan a fogyasztó nem adhat közvetítői 
megbízást illetve az ingatlanközvetítő nélkül 
az ingatlanát nem adhatja el közvetlenül saját 
maga, mert különben ki kell fizetnie a köz-
vetítői díjat. Egy országos ingatlanközvetítő 
cég szerződését vizsgálta felül ügyészi kere-
set alapján a Fellebbviteli bíróság és megál-
lapítást nyert több, a fogyasztókra hátrányos 
szerződési feltétel tisztességtelen volta. 

Fontos, hogy erről a fogyasztók széles köre 
kapjon tájékoztatást. Az ingatlanközvetítői 
kizárólagosság korlátozza a fogyasztó jogait 
és akkor is tisztességtelen, ha a megbízási 
szerződés megszűnését követően vonják el 
a fogyasztónak az ingatlan tulajdonjogával 
kapcsolatos rendelkezési jogát. A bíróság ki-
mondta, hogy a kizárólagos megbízásra irá-

nyuló szerződéses rendelkezések nem zár-
hatják ki, hogy a fogyasztó maga értékesítse 
a saját ingatlanát. Szintén tisztességtelen, 
ha a közvetítői díjat devizanemben kötik ki 
a szerződésben és emiatt a később kiállított 
díjat tartalmazó számla szerint a fogyasztó-
nak többletfizetési kötelezettsége keletkezik 
a deviza árfolyamának változása miatt. Szin-
tén tisztességtelen az olyan kikötés, ahol az 
ingatlan ajánlati biztosíték 50%-át ügyinté-
zési díj címén még abban az esetben is fel-
számíthatja a közvetítő, ha egyébként maga 
a közvetítés eredménytelen volt. A Polgári 
Törvénykönyv nevesít egyes tisztességtelen 
fogyasztóra hátrányos  kikötéseket vagy ál-
talános szerződési feltételeket a fogyasztói 
szerződésekben, melyek érvénytelennek, 
tehát semmisnek kell tekinteni és azok bíró-
ság előtt megtámadhatók. 
Így különösen: 
• a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az 
esetben is, ha a vállalkozás nem teljesíti a 
szerződést,
• lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerző-
déstől bármikor elálljon, vagy azt felmondja, 
ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult,
• lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerző-

dést egyoldalúan, a szerződésben megha-
tározott alapos ok nélkül módosítsa, külö-
nösen, hogy a szerződésben megállapított 
pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét meg-
emelje, vagy lehetővé teszi, hogy a vállalko-
zás a szerződést egyoldalúan, a szerződés-
ben meghatározott alapos okkal módosítsa, 
ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a 
szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

Tanácsok az ilyen szerződésekkel 
kapcsolatban:
1. Mielőtt aláírná az ilyen ingatlanközvetítői 
szerződést alaposan olvassa át, értelmezze 
esetleg jogvégzett ismerőssel vagy ügyvéddel 
nézesse át!
2. Olyan ingatlanközvetítői szerződést írjon 
csak alá, amiben a közvetítő nem kötött ki 
kizárólagosságot és egyértelműen meghatá-
rozott a közvetítői díj mértéke!
3. Amennyiben pedig a vállalkozás elutasítja 
az igényét és a szerződéssel összefüggésben 
jogvitája keletkezik, forduljon a Budapesti 
Békéltető Testülethez gyors és ingyenes el-
járás lefolytatása iránt, melynek célja a felek 
közötti megállapodás létrehozása!

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

• Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben pénzügyi helyzetük 
megoldására például lakáscserét kínálnak!
• Fogadja gyanakvással azt az előnyösnek tűnő ajánlatot is, amely-
ben önzetlenül ígérik, hogy kifestik, átalakítják a lakást, a munka 
idejére pedig ingyen, vagy nagyon előnyös feltételekkel egy szük-
séglakást ajánlanak fel!
• Saját megnyugtatására kérjen a felújítási munkát elvállalótól 
több referenciát, amelyet érdemes leellenőrizni!
• Nézzen, vagy nézessen utána a megvásárlandó ingatlannak az 
illetékes hatóságnál (pl. önkormányzat, végrehajtó, stb.) illetve 
évente két alkalommal a Földhivatal nyilvántartásából ingyen is le-
kérheti a tulajdoni lap másolatot, valamint érdeklődjön a „leendő” 
szomszédoknál!
• Minden esetben beszélje meg családtagjaival az ingatlanát érintő 
jogügyleteket, a szerződéseket aláírás előtt mutassa meg nekik!
• Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges szerződések aláírása előtt 
az abban foglaltakat figyelmesen olvassa el, nézesse meg hozzáér-
tő személlyel (pl.: ügyvéd)!
• Szerződéskötésre, pénz átadás-átvételre lehetőleg saját ügyvéd-
del, de legalább két tanúval érkezzen, akik aláírásukkal is hitele-
sítsék az iratokat!
• Amennyiben megoldható, ajánlott a pénzforgalmat átutalással 
bonyolítani.
• Jól gondolja meg, hogy milyen jogügyletben vállal kezessé-
get! Döntése előtt tájékozódjon, kérje ki hozzáértő személyek véle-
ményét is! Biztosítékként ajánlott az ügyletbe szakértőt (pl.: saját 
ügyvéd) bevonni!
• A túl kedvező ajánlatokat fogadja fenntartással! Tájékozódjon, 
informálódjon, hogy megelőzhesse a bajt!

Fontos tudnivalók az ingatlanközvetítői szerződésekről

A járvány lecsendesülésével megélénkült az in-
gatlanpiac. Ezzel párhuzamosan a csalók is meg-
szaporodtak. A BRFK az alábbi tanácsok megfo-
gadását javasolja ingatlanvásárlás esetén: 



Az Önkormányzat  lapja      17

A rendezvényen részt vett Kovács Péter pol-
gármester és a klub elnöke, Ancsin László, 
akik nem csak nézőként vettek részt a ren-
dezvényen, hanem a díjak átadásában is 
szerepet vállaltak. Nagy izgalmakkal, vidám 
hangulatban, remek játékkal és jó eredmé-
nyekkel zárták az évet. 

Megtartották a klub első számú serdülő-
csapatának eredményhirdetését is, akik kü-
lönösen büszkék lehetnek magukra: óriási 
fölénnyel, szettveszteség nélkül nyerték meg 
az OSB III. osztályát. 

Keresztesi Mária így látta a Mini 2 III. osz-
tály szereplését az évzárón: 
Nagy izgalommal készültünk erre a napra, hi-
szen idáig veretlenek voltunk és ezt meg is sze-
rettük volna tartani. Az izgalom rá is nyomta 
a bélyegét a nap első felére, de később magunk-
ra találtunk, így ismét vereség nélkül első he-
lyen zártuk a tornát. Külön öröm volt, hogy 
az utolsó mérkőzésünk kiélezett, és nagyon 
szoros volt. Méltó befejezése volt az idénynek. 
Hatalmasat fejlődtek a lányok, hiszen látható 
volt, hogy nem csak a lelkesedés volt jellemző a 

Lezárult a 2020-2021-es teremröplabda bajnokság
A KSE röplabdázói lezárták a 2020-21-es bajnoki szezont. Hazai pá-
lyán, a Sashalmi Közösségi Teremben rendezték az évzáró fordulót.

játékukra, hanem igazi koncentráció és a küz-
dőszellem is. 

Hatalmas nagy gratuláció a csapatnak! 
Szép volt lányok, szép volt!

Mini 3. osztály szerepléséről Kókai Petra 
számolt be:
A nap első mérkőzésének kezdő szettjében picit 
döcögősen, bátortalanul játszottunk. Szeren-
csére ez a kezdeti megszeppenés a második szett-
re már sehol sem volt, további mérkőzéseinket a 
jókedv, az akarás és a koncentráció jellemezte. 
A nap összes mérkőzése küzdős és szoros volt. 
Utolsó mérkőzésünket, amelyet a Kunhegyes-
sel játszottunk, a döntő szettben magabiztos, 
pontos játékkal sikerült megnyernünk és így 3. 
helyezést értünk el a tornán. Óriási öröm volt 

a lányok arcán, 
fantaszt ikusan 
jó volt ezt átélni, 
látni, ahogy ra-
gyognak. Nagyon 
büszke vagyok 
rájuk, rengeteget 
fejlődtek az elmúlt 
időszakban és ezt 
az utolsó napon 
is ki tudták hozni 
magukból.
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Régi festményt, gyűjteményt 
készpénzért vásárolok. Hagya-
tékot is. 20-260-8486

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

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

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

Volkswagen Jetta GL 1985-ös évjáratú 
eladó. I.ár: 30E Ft. 20-281-3658

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

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

34 nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35 nm-ig emeleti önkormányzati-
ra ráfizetéssel. 20-327-7398

VEGYES
Két szobás, összkomfortos, bútorozott, 
Sürgősen eladó 42-es új férfi fekete-barna 
cipők, 42-es fekete férfi csizma. 30-282-
2202

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

Eladó nagy teljesítményű sarokcsiszoló, 
fúrógép állvány és műszer satuk 30-40% 
kedvezmény az eredeti árból. 30-282-
2202

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

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

Kerületben lakó gondozó nőt keresek idős 
anyukám mellé heti 2-3 alkalomra, kb. fél 
napra. Friss nyugdíjas hölgyet keresek. 
30-227-7107

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

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

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

Hagyományos, üzemképes Daewoo tele-
vízió 3,5E Ft-ért eladó. 20-451-7390

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

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

Kis féldecis szeszes üveg nagyobb mennyi-
ségben eladó. 20-527-8342

2 db vászon bőrönd eladó. 403-6344

Fondü készlet sajthoz-húshoz igényes tar-
tozékokkal eladó. 403-1335

Fém tollaslabda ütők, darts tábla, por-
celán játék étkészlet, mesekönyvek ango-
lul eladók. 403-1335

Eladó felújított Nugabest NM-5000 tur-
mániumos masszázságy, daganatos meg-
betegedésekre, mozgásszervi panaszokra. 
20-416-7990

Légtisztító, csepel 30-as elektromos var-
rógép, kárpitbevonatos szivacs ágy, HWK 
46/42 55W-os szivattyú, automata mosó-
gép motor, fénycső armatúra, 560x460-as 
mosdó, 2 db új zománcos 4-5 l-es lábos 
fedővel eladók. 409-2240

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

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

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

Eladó Whirlpool mosógép, ágynemű tar-
tós fotelágy újszerű állapotban féláron. 
405-1160

Eladó 155x190-es ágyneműtartós dekora-
tív franciaágy. 30-689-2892

Eladó gázpalackkal működő melegítő, 
hordozható légkondi, láncos emelő, hin-
taszék. 408-0498 este

Panasonic rádiós magnó, mikrosütő (fo-
rog, de nem melegít), Grundig digitális 
DVD eladók. 70-426-8677

Jó állapotú elektromos kukorica daráló 
eladó. 409-1267



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

Építés, bontás, kőművesmun-
kák, lakásfelújítás, burkolás, 
gipszkartonozás kőműves-
mestertől. 30-402-3033

!FELVÁSÁROLOK! : Herendi, 
Zsolnai tárgyakat, ill. Férfi ka-
rórát és zsebórát nem műkö-
dőt is. Ingyenes kiszállás. El-
érhetőség: VI. Budapest Teréz 
krt. 47. M: 70-345-8959

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

Nyugdíjas kerti munkát, fűvá-
gást vállal 2E Ft/óra áron. 20-
264-8490




