
XVI. KERÜLETI 
ÚJSÁGAZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu

XXX. évfolyam 21. szám • 2021. november 3.

Az ünnepi testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület október 
13-i ülésén döntött a Budapest 
Főváros XVI. Kerület Díszpol-
gára, a Budapest Főváros XVI. 
Kerületért és a Budapest Fővá-
ros XVI. Kerület Ifjú Tehetsége 
címek odaítéléséről. 

(Részletes beszámolónkat a 8-12. 
oldalakon olvashatják. 

Horváth János Paor Lilla Tóth Miklós

Budapest Főváros XVI. Kerület Díszpolgárai:

Budapest Főváros XVI. Kerületért 
cím kitüntetettjei:

Budapest Főváros XVI. Kerület 
Ifjú Tehetségei:

Dr. Pintér Katalin

Dr. Vajda 
Ildikó

Bisztrai György
Dr. Lóránth József

Bányi Gyuláné

Dr. Farkas György
Tóth Mária 
Nikoletta

Sáfrány Bence

Labancz Eszter



XVI.  Kerület i  Újság2

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATOT HIRDET
a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet 
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 

SZÁMVITELI FŐELŐADÓ munkakörének betöltésére 
IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐI) MEGBÍZÁSSAL, az alábbiak szerint:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2022. február 1. - 2027. január 31-éig, 5 év határozott időre szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: az intézmény székhelye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom utca 43., valamint szükség esetén az intézmény által gaz-
dasági, pénzügyi, számviteli tevékenység végzésére szerződött ön-
kormányzati fenntartású intézmények székhelyén és telephelyein.
Pályázati feltételek:

• Felsőfokú végzettség és szakirányú szakképesítés: egyetemi 
vagy főiskolai szintű gazdasági szakképzettség, vagy felsőok-
tatásban szerzett végzettség és emellett szakirányú szakmai 
képesítés,

• Legalább öt év államháztartásban szerzett szakmai gyakorlat.
• A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, 

aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhető.

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent:
• Legalább hároméves vezetői tapasztalat,
• SaldoCreator integrált számviteli információs rendszer isme-

rete,
• államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
• ÁBPE képzésen való részvételről tanúsítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 19. 12 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalának Szociális és Szociális Intézményi Irodájá-
hoz kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havasha-
lom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és ezt: „Pályázat a 
GAMESZ igazgatói megbízására.”

A vezetői megbízással járó lényeges feladatokról, a pályázat ré-
szeként benyújtandó iratokról, igazolásokról, a vezetői megbízás 
feltételeiről, az illetményről és a juttatásokról, valamint általában 
a pályázatról minden részletre kiterjedő ismertető olvasható az 
Önkormányzat honlapján (bp16.hu) a Pályázati felhívások alcímre 
kattintva.

Információt nyújt: 
Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési- és Pénzügyi irodavezető 
(e-mail: nyiri@bp16.hu, tel.: +361 4011 663) vagy 
Müller Kinga Szociális és Szociális Intézményi irodavezető 
(e-mail: mullerkinga@bp16.hu,  tel: +361 4011 733)

Tisztelt Kerületlakók!
Kovács Péter polgármesterhez a következő kérés érkezett 
kerületünk egyik lakója részéről:
Szeretném megkérni a Polgármester Urat, hogy az önkormányzati lapban 
tegyenek közzé egy közleményt, amelyben felhívják az ingatlantulajdonosok 
figyelmét járdatisztítási kötelességükre, továbbá arra, hogy a kerítésen ke-
resztül a járda fölé kihajló növényi részeket, ágakat távolítsák el, mert zavar-
ják a gyalogosok biztonságos közlekedését.  Úgy tapasztalom, hogy a kerü-
letben vannak – nem kevesen – olyan polgárok, akiknek ez nem egyértelmű.

M. Zsuzsanna  

Babay István emlékére
Október 23-án emlékeztek meg családtagjai Babay Istvánról, aki az 
1956-os forradalom idején a Budapesti Munkástanács titkáraként vet-
te ki részét az ellenállásból. A forradalom és szabadságharc leverése 
után természetesen sok megpróbáltatás és megaláztatás várt rá és 
családjára. Ezekre az eseményekre emlékezett az Erzsébet-ligetben 
lánya, dr. Babay Marietta díszpolgárunk édesapja mellszobránál, ame-
lyet R. Törley Mária szobrászművész készített. Mielőtt a jelenlévők 
elhelyezték vol-
na koszorúikat a 
szobor talapzatá-
nál, dr. Kratofil 
Ottóné ihletett 
hangvételű ver-
smondása tette 
ünnepivé a meg-
emlékezést.

M.T. 
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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!
Talán a legszebb évszak az ősz, de nekem nem 
barátom. Tele van szomorúsággal. A naptár-
ban ilyenkor csupa olyan dátum sorakozik, 
amelyeknek közük van a halálhoz, finomabban 
fogalmazva az elmúláshoz. A halál üzenetét 
hordozzák történelmi dátumaink, október 6-a, 
október 23-a, majd november 4-e. Még akkor 
is befészkeli magát tudatunkba, ha már törté-
nelmi távlatokból tekintünk vissza némelyikre, 
minket már nem érint olyan mélyen, mint a 
hősi halottak kortársait, és jelen van akkor is, 
ha családunk egyetlen tagja sem esett áldoza-
tul egyik eseménynek sem. Mégis tudjuk, hogy 
ezeken a napokon emberek haltak meg, néme-
lyik légszomjtól hörögve a bitófán, némelyik 
egy felugató gépfegyversorozat célpontjaként, 
mások csikorgó lánctalpaktól eltaposva, vagy 
éppen a tömegre leadott sortűz áldozataként. 
És ezek a dátumok nem csak rájuk kell, hogy 
emlékeztessenek, hanem az árván maradt gye-
rekeikre, a kettétört sorsú házastársaikra, és az 
ellehetetlenített utódaikra is.
  Az ősz azonban nem csak a vesztes történelmi 
események áldozatait juttatja eszünkbe, hanem 
a családunkban, környezetünkben elhunytakat 
is, akikre a múló idő mondta ki a végső ítéle-
tet. Halottak napján kimegyünk a temetőbe, 
a sírjuk mellett állva felidézünk néhány közös 
emléket, olyan dolgokat, amelyek valamikor az 
elhunyttal közös életünk talán legfontosabb ré-
szét képezték. Szembenézünk a megmásítha-
tatlannal, és nehéz lesz a szívünk. Szembesü-
lünk azzal, mennyire nem igaz a mondás, hogy 
mindenki pótolható. Amit tehetünk mindössze 
az, hogy kihasználunk minden percet a szá-
munkra legfontosabb családtagjaink társasá-
gában mindaddig, amíg ezt megtehetjük. Mert 
ha már megszólal a lélekharang, nem tehetünk 
semmit. Marad az őszi szomorúság és az örö-
kös hiányérzet. Ezért nem barátom az ősz.

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

Idén kedvezett az időjárás azoknak, akik kilátogattak a cinkotai temetőbe, és feldíszítették 
szeretteik sírjait. Már a hét közepén megszaporodott a temetőlátogatók száma, és aki fi-
gyelmesen megnézte a sírfeliratokat tapasztalhatta, hogy sajnálatosan megsokasodott az 
új sírok száma, köztük a fiatalon elhunytaké is. Ez természetesen nagyrészt a járványnak 
róható fel. Idén is virágdíszbe öltözött a sírkert, gyönyörű látványt nyújtva az őszi nap-
fényben, majd este egy másik képét mutatta, amikor a sok ezer mécses lidércfénye egy 
egészen titokzatos hangulattal ruházta fel a temetőt.
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Megújult a Gárda és a Békéshalom utca

Október 26-án, Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő átadta a felújított Gárda és Békéshalom utcát. 
A beruházás vissza nem térítendő kormányzati támogatásból való-
sulhatott meg a Budapesti Útépítési Program jóvoltából, összesen 
több mint 172 millió forint értékben. A felújítás a Gárda és Békés-
halom utcán túl a Pósa Lajos, a Vulkán, a Gerenda utcát és a Hősök 
fasorát érintették. Bár a Gárda utca fejlesztése már korábban elké-
szült, azonban gázvezeték kiváltás és vízvezeték csere miatt a két 

utca átadása összecsúszott. A program a következő évben a Borda 
utca renoválásával folytatódik. A Budapesti Útépítési Program éppen 
a héten ünnepelhette a 250. átadását, melyből több mint 80 a XVI. 
kerületben valósulhatott meg. A kormány eddig 25 milliárdot fordí-
tott szilárd útburkolatú utak javítására, építésére.                        G.Á.

Szilárd burkolatot kapott a Papír utca, amelyhez ter-
mészetesen hozzá tartoznak a gépkocsi beállók és a 
járdák is. 
A munkálatok eredményeképpen 700 méter új útfelület keletkezett, 
és a kivitelezéshez 167,3 millió forintra volt szükség, amelyet a Buda-
pesti Útépítési Program által biztosított, vissza nem térítendő költ-
ségvetési támogatásból valósíthatott meg az Önkormányzat. A kör-
zet önkormányzati képviselője, Kovács Raymund a munkálatok ideje 
alatt végig tartotta a kapcsolatot a lakossággal, a kivitelezővel és az 
önkormányzattal, így egyeztették a felmerülő igényeket. A lakosság 
tett is néhány észrevételt a kivitelezéssel kapcsolatban, amelyeket 
utólag meg is valósítanak.
  Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő elmondta, igaz ugyan, 
hogy a budapesti útépítések kormánybiztosaként neki van lehetősé-
ge a munkálatokhoz szükséges pénz előteremtésére, de az alapötlet, 
hogy a főváros által korábban is mostohagyerekként kezelt külső ke-

rületek földútjainak felszámolásához kellene valamilyen kormányza-
ti forrást teremteni, legalább ötven százalékban Kovács Péter polgár-
mester ötlete volt. Eddig a papír utca a 86., amely szilárd burkolatot 
kapott a programnak köszönhetően, és a XVI. kerület 5,6 milliárd 
forint kormányzati támogatást kapott erre a célra. Eddig saját fenn-
tartású utakra még soha ennyi pénz nem állt az Önkormányzat 
rendelkezésére. A program folytatódik, és nem kizárt, hogy jövőre 
elérkezünk a 100. útfelújításhoz, és a 6 milliárd forint támogatás-
hoz is. Ám még ez sem a vége, hiszen a végső cél az összes földút 
fölszámolása.
  Kovács Raymund azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy egy-
szer a polgármester azt mondta, szeretné, ha kerületünk néhány év-
tized alatt olyan képet mutatna, mint egy rendezett ausztriai kisvá-
ros. Kovács Raymund körzetében a látkép már ehhez nagyon közeli 
képet mutat. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, és a körzet 
önkormányzati képviselője, Zánkai Gabriella adta át a 
lakosságnak a Csömöri út felújított szakaszát, amely 
majdnem 1 kilométer hosszan kapott aszfaltburkola-
tot a Szlovák úttól a Mókus utcáig, Csömör határáig.
Szatmáry Kristóf elmondta, a Csömöri útnak ez a szakasza fontos 
szerepet játszik a környék közlekedésében, és az új burkolat – mint 
általában a jó minőségű utak – sokak életminőségét fogja jobbá ten-
ni. Ez az útszakasz nem volt ugyan valódi földút, de a burkolata és 
egyéb műszaki paraméterei olyan hitvány állapotban voltak, hogy 
jogi értelemben földútnak számított. Így kerülhetett be a Fővárosi 
Útépítési Programba, amelynek pénzügyi keretéből 221,6 millió 
forintot sikerült megszerezni ennek az útszakasznak a felújítására. 
A lakosság itt is tett néhány észrevételt, de nem az úttal, hanem a 

zöldfelületekkel és egyes 
autóbeállókkal kapcsolat-
ban, amelyek kivizsgálá-
sára és kijavítására ígére-
tet tett az országgyűlési 
képviselő.
  Zánkai Gabriella min-
denkinek köszönetet 
mondott, aki részt vett az 
útfelújításban az Önkor-
mányzattól a kivitelező-
kig, és külön megköszön-
te a lakosság türelmét a 
kissé elhúzódó munkála-
tok miatt.

M.T. 

Megújult, illetve szilárd burkolatot kapott Ó-Mátyás-
föld egyik leghosszabb utcája a Csinszka utca is. A 
Veres Péter úttól az Újszász utcáig terjedő szakaszt 
Kovács Péter polgármester és a körzet önkormányzati 
képviselője, Ács Anikó alpolgármester adta át.
A polgármester elmondta, hogy a Csinszka utcának ez a szakasza 
rendelkezett ugyan aszfaltburkolattal, de a szegély nélküli útfelület 
a több évtizedes használat alatt már nagyon elhasználódott, ráadásul 
soha semmilyen használatbavételi engedélyt nem kapott, földútként 
volt nyilvántartva. Így megvolt a jogi lehetőség arra, hogy ez az utca is 
a Budapesti Útépítési Program támogatásával újulhasson meg.
  Ács Anikó kiemelte, hogy a Csinszka utca e szakasza nem csak a 
lakosságot szolgálja, hiszen közintézmény, egy óvoda is működik az 
utcában, amelyet ezen az úton tudnak megközelíteni a gyerekeiket 

Korszerű aszfaltkilométerek
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az oviba szállító szülők. Reményét fejezte ki, hogy ha a földutak elfo-
gytak, megkezdődhet a már elöregedett, elhasználódott útfelületű ut-
cák felújítása is. Elmondta azt is, hogy a közeljövőben megújul még 
néhány, a Csinszka utcát keresztező mellékutca is. Majd Koovács 
Péter és egy helyi lakó társaságában átvágták az átadást jelképező 
nemzeti színű szalagot.                                                                  M.T. 

A Csinszka utca Újszász és Zsemlékes utca közötti 
szakaszát Kovács Péter polgármester és Kovács Ray-
mund, a körzet képviselője adta át a helyi lakosságnak.

Kovács Péter tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy kerületünk 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Budapesti Útépítési 
Program kormánybiztosa országgyűlési képviselőnk, Szatmáry Kris-
tóf, ami finoman fogalmazva nem hátrány a kerületre nézve. Így 
maximálisan ki tudjuk használni azokat a pályázati lehetőségeket, 

amelyek eredményeképpen egyre fogynak a földutak a XVI. kerület-
ben is. Azért is jó, hogy ez a lehetőség rendelkezésünkre áll, mert a 
Csinszka utca felújítására 391.3 millió forintra volt szükség. Ennyit 
nyertünk a pályázaton, így ez – akárcsak a többi Budapesti Útfelújí-
tási Program által finanszírozott útfelújításunk – nem a kerület költ-
ségvetését terheli.
  Kovács Raymund arra emlékeztetett, hogy a Csinszka utca felújítá-
sa nem volt egyszerű, menet közben sok probléma adódott. Ezekre 
azonban próbáltak megoldást keresni, és a közös szándék meghozta 

az eredményt, mindenki számára megnyugtató, elfogadható meg-
oldás született. Köszönetet mondott parlamenti képviselőnknek, 
az Önkormányzatnak és a kivitelezőnek, hogy maximálisan együtt-
működtek a megvalósításban, a lakosságnak pedig a az építkezéssel 
járó kellemetlenségek elviselésében tanúsított türelmes magatartást 
köszönte meg. Majd Kovács Péterrel közösen leleplezték a felújítás 
részleteit tartalmazó táblát, átadva ezzel az új utat a lakosságnak.

M.T 
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’56-ra emlékezik a Corvin Művészklub
Október 18-án, az Önkormányzat Kovács Attila Galériájában újra 
összegyűltek a Corvin Művészklub lelkes tagjai. A Művészklub új 
tárlatában az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó 
alkotásokat tekinthetnek meg az arra látogatók. A kiállítást Kovács 
Péter polgármester nyitotta meg, aki beszédében méltatta a szabad-
ságharcosok bátorságát és hazaszeretetét. A polgármester továbbítot-
ta vitéz lovag Palla László, a POFOSZ kerületi elnökének üdvözletét, 
aki betegsége miatt nem tudott jelen lenni. A Művészklub vezetője, 
Koltayné Zolder Klára mutatta be a változatos festményeket, grafiká-
kat. Az egyik kiállított darab Elvis Presleynek állít emléket, aki 1957 
januárjában, az Ed Sullivan Showban szervezett gyűjtés keretében 
énekelte el a „Béke a völgyben” című gospel dalt. A műsor bevétele-

iből a segélycso-
magokat küldtek 
Magyarországra, 
de a gyűjtésről 
még évtizedekig 
hallgatott a hazai 
nyilvánosság. A 
zenei aláfestést 
szokás szerint 
Matus Mihály 
szolgáltatta, aki 
most is tárogató-
játékkal színesí-
tette a megemlé-
kezést. 

GUETH ÁDÁM

A Pálfi téren a 929. számú Szent Mihály cserkész-
csapat és háttérszervezete, a Tűzliliom Egyesület 
gondoskodott az ünnepi műsorról. 
A cserkészek nagy átéléssel idézték fel a forradalmi lelkesedést, az 
elszánt ellenállási törekvéseket, és a fiatalság forradalmi hevületét.
 Ezután Szatmáry Kristóf mondott ünnepi beszédet, amelyben rá-
mutatott arra, hogy 1956. október 23-a a hazafias érzelmű magyar 

emberek számára 56 év után sem egy fakuló történelmi emlék, ha-
nem egy olyan pontja a múltunknak, amely a mai napig fájdalmat 
okoz, ugyanakkor erőt is ad az emlékezőknek. A magyar forradalom 

1956. október 23-ra emlékezett a kerület
hatása nem állt meg az országhatár-
nál, hiszen az addig feltétlen Moszk-
va-barát nyugati kommunista pártok 
hatalmasat csalódtak az érdekeiket 
tankokkal érvényesítő, a fennen hirde-
tett elveket sutba dobó nagy példakép 
budapesti ámokfutása láttán. 1956-ig 
a Szovjetunió minden háborút meg-
nyert, 1956-után azonban mindegyik-
ben alulmaradt. A magyar forradalom 
és szabadságharc határkő volt a kor 
történelmében, megmutatta, hogy a 
fél világ felett uralkodó Szovjetunió 
sem sérthetetlen. Sokak szerint akkor 
indult el az a folyamat, amely végül a 
kommunista mintaállam széthullásá-
hoz vezetett.       

Mátyásföldön a Paulheim téri emlékműnél a 412. 
számú Kalazanti Szent József cserkészcsapat mű-
sora idézte vissza a forradalom emlékeit. 

Előadásukkal azt próbálták elérni, hogy a hallgatóság ne kívülálló-
ként, hanem az események részeseként élje át a forradalmi esemé-
nyeket, a vívódásokat, a szép reményeket, és végül a rövid életű sza-
badságharc eltiprását. Szakítottak azzal a hagyománnyal, hogy csak 
a budapesti történésekről essen szó, így egymás után idézték fel az 
ország nagyvárosaiban zajló forradalmi megmozdulások egy-egy 
epizódját. A hallgatóságnak valóban lehetősége volt belülről, szinte 
résztvevőként megélni a forradalmi lelkesedést, majd a sajnálatos 
végjátékot. 
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A központi megemlékezés az Erzsébet-ligetben, 
az R. Törley Mária szobrászművész által alkotott 
A forradalom lángjai emlékműnél zajlott.

A megemlékezés a hagyományoknak megfelelően térzenével kezdő-
dött, a Mátyásföldi Fúvószenekart Vikol Kálmán vezényelte. 

Az ünnepi műsor előadó-
ja Szalóki Ági Liszt-díjas 
előadóművész, énekes volt, aki 
A szabadság napja című produk-
cióval tisztelgett az 1956-os for-
radalom és szabadságharc tör-
ténései és hősei előtt. Gitáron 
kísért Csókás Zsolt.   

Kovács Péter polgármester ünnepi beszédében a forradalom 
okait keresve azt fejtegette, hogy 1956-ra a magyar embereknek 
elegük lett a félelemből, az elnyomásból, és az államhatalom folya-

matos hazugságaiból. Kiálltak 
az igazságukért, a szabadságért, 
és nem féltek szembeszállni a 
sokkal nagyobb erőt képvise-
lő elnyomóval, a Szovjetunió 
haderejével szemben sem, 
amiért sokan az életükkel fizet-
tek. Ma azonban október 23-án 
már nem csak az 1956-os ese-
ményekre kell emlékeznünk, 
hanem arra is, amikor 15 év-
vel ezelőtt ismét elegük lett az 
embereknek abból, hogy folya-
matosan hazudtak nekik, és az 
egész világnak, csak azért, hogy 

az akkori vezetés a hatalmát mentse. Eközben azonban szégyent 
hoztak saját népükre, és ismét olyasmi történt, ami történelmünk 
legsötétebb eseményeire, a sortüzekre emlékeztetett. Az akkori 
hatalom azonosíthatatlan rendőrökkel saját népére lövetett. Igaz, 

„csak” gumilövedékkel, de ez is képes volt életre szóló sérüléseket 
okozni, akárcsak a brutális rendőrroham, amely közben sokakat 
félholtra vertek. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a jövő-
ben olyan politikusok nem kerülhetnek hatalomra, akik hasonló 
gaztetteket követnének el. Ehhez kell a józan gondolkodásúak ösz-
szefogása, többsége, hogy semmiképpen ne kerülhessenek dönté-
si helyzetbe az ártó szándékú, hazájuktól idegen erők.

  Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő nagy nemzeti ün-
nepeinket összehasonlítva meg-
állapította, hogy mindegyik – ha 
más formában is – a szabadság-
ról és az önrendelkezésről szól. 
Ám amíg augusztus 20-a és 
március 15-e végső győzelmet 
aratott – egyik a pogányság, má-
sik a Habsburg elnyomás felett 
–, addig az októberi forradalmá-
rok ellenségeinek szelleme még 
ma is itt kísért. 1956 harca még 
ma sem ért véget. A nemzet 

ellenségeinek örökösei ma is köztünk élnek, és elődeik módsze-
reivel és céljaival azonosulva a többség érdekei ellen dolgoznak. 
Mindaddig, amíg 1956 emléke nem válik olyan lezárt, végleges 
emlékké, mint a másik két nemzeti ünnepünk, addig van dolgunk 
ezzel. Azért, hogy ne fordulhasson elő újra, ami 15 évvel ezelőtt 
bekövetkezett, hogy a pesti utcákon újra vér folyt.

 Az ünnepség végén a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az em-
lékmű talapzatán, amely így virágdíszbe öltözött. A díszőrséget a 
Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis katonái adták.

Az ünnepség a színházteremben folytatódott, az ilyenkor szoká-
sos ünnepi testületi üléssel. 

1956. október 23-ra emlékezett a kerület
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Budapest Főváros XVI. Kerület Díszpolgára

Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Budapest 
Főváros XVI. Kerület Posztu-
musz Díszpolgára elismerő 
címet adományozta Horváth 
Jánosnak, a nagyszerű spor-
tembernek, zenerajongónak, 
önkormányzati képviselőnek, 
Erdély szerelmesének. 

Isten, haza, család – azok az értékek, 
melyek a legfontosabbak voltak szá-
mára. Rockzene és sport – azok a 

kedvtelések, amelyek nélkül nem volt teljes az élete. Rákosszentmi-
hály – az örök szerelem. Felmenői generációkra visszamenőleg po-
litikusok voltak, éppen ezért büszkén vállalta ezt a jelzőt, és mindig 
becsületesen, fáradságot nem kímélve dolgozott a Kertvárosért. 

Egykori önkormányzati képviselő. 1961-ben született Debrecenben. 
8 éves koráig családjával Hajdúdorogon élt, majd a XVI. kerületbe 
költöztek, és addig Árpádföldön laktak, amíg a házuk fel nem épült 
Rákosszentmihályon, ahol mozdonyvezető édesapjával, szakácsnő-
ként dolgozó édesanyjával, és két húgával éltek.

A kerületi Arany János Általános Iskola elvégzése után a Bánki 
Donát Szakközépiskolában érettségizett. Tanulmányai közben el-
kezdett kézilabdázni, és 14 évesen a Vasasban, majd jogutódjában, a 
Solymárban játszott, de mivel messze volt lakóhelyétől, átigazolt a rá-
kosszentmihályi KÉV-Metróba. Onnan került a csömöri Szilasmenti 
TSZ csapatába, amellyel ifiként az NBI A, felnőttként pedig az NBI 
B osztályában szerepelt. Sportpályafutásának egy ínszalagszakadás 
vetett véget 24 éves korában.

Hobbija, a zene volt. 11 évig hegedült, majd basszusgitározott egy 
együttesben, de a sérülése miatt azt is abba kellett hagyna. A rockze-
nétől viszont sosem szakadt el.

Első munkahelyén a KÉV-Metrónál közlekedésgépészként tevé-
kenykedett, és a budapesti metróvonalak építésénél a gépjárműpark 
logisztikáját végezte kollégáival. A rendszerváltás után munkahelyet 
váltott, és haláláig egy magyar festőberendezéseket gyártó, illetve for-
galmazó cégnél dolgozott műszaki irányítóként.

Feleségével, 1990-ben kötöttek házasságot. 1992-ben megszületett 
fiuk, Ádám, aki örökölte édesapja sportszeretetét.

Barátai szerint már gyerekkorában kitűnt segítőkészségével, tör-
ténelemtanára pedig megjósolta, hogy politikus lesz. Ehhez kiváló 
példái voltak, hiszen egyik nagyapja részt vett az 1956-os forradalom-
ban, a másik pedig Hajdúdorogon a II. világháborúban a városháza 
gondnokaként a szovjetek elől mentette a falu élelmiszerkészletét. 
A rendszerváltás után, a berlini fal lebontásánál érezte, hogy tennie 
kell valamit a közért, akkor kezdett el dolgozni a Fideszben aktivista-
ként, majd 2000-ben lépett be a pártba.

2009-ben Kovács Attila halála miatt megüresedett egy képviselői 
hely Rákosszentmihályon. Kovács Péter polgármester felkérésére 
elindult az időközi választáson, és fölényes győzelmet aratott. Elő-
ször a Kulturális és Sport Bizottság külsős tagjaként, majd 2010-től a 
Bizottság elnökeként tevékenykedett. Büszkeséggel töltötte el, hogy 
egyebek mellett hozzájárulhatott „A XVI. Kerület Ifjú Sporttehetsé-

ge” program kialakításához, a Tóth Ilonka Emlékház megnyitásához, 
a Segesvár játszótér kialakításához és legnagyobb álma, a Szentmihá-
lyi Kulturális Központ létrehozásához.

Két küldetése volt, az emberek és Babba Mária szolgálata. Görögka-
tolikus hitben nevelkedett és mindenek felett tisztelte a Szűzanyát, 
ezért tizenháromszor látogatott el Csíksomlyóra, ahová a kertvárosia-
kon kívül is sokakat magával vitt. Az utolsó zarándoklatán ő mentette 
meg annak a hölgynek az életét, akit megtámadott egy medve.

Mivel csángó gyökerei voltak, Székelyföldet a második otthonának 
érezte. 

A Rákosszentmihályi Kulturális Egyesület szervezésében 12 alka-
lommal vett részt székelyföldi zarándokutakon. Ez idő alatt egyre 
több, a vendégül látó település, Csíkszentmihály, valamint a XVI. 
kerület között megvalósuló program aktív részese volt. Nevéhez köt-
hető kerületünkben a Csíkszentmihály tér elnevezése, illetve a két 
település között létrejött Testvértelepülési Együttműködési Szerző-
dés megvalósulása is.

Budapest Főváros XVI. kerü-
leti Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Budapest Fővá-
ros XVI. Kerület Díszpolgára 
elismerő címet adományoz-
ta Paor Lillának, a népszerű 
előadóművésznek, tévés sze-
mélyiségnek, a kerületi köz-
élet aktív szereplőjének.

Paor Lilla a XVI. kerületben, Má-
tyásföldön született, és ott él jelen-
leg is. A Csömöri úti Általános Is-
kolában kezdett el dolgozni, mint 
képesítés nélküli pedagógus. Nem 
sokkal ezután tanári képesítést szer-

zett a Tanítóképző Főiskola pedagógia-testnevelés szakán, majd föld-
rajz szakon is. Sanzonénekesi oklevéllel is rendelkezett, és gyakran 
lépett fel műsoraival nemcsak hazánkban, de Európa több országá-
ban is. Emellett színházi szerepeket is játszott. 

Ahogyan ma is, már pályafutása elején aktív érdeklődést mutatott 
a közélet iránt, és fontosnak tartotta a közösség tájékoztatását. Több 
mint három évtizede van jelen a televíziózás világában. Közreműkö-
dött az első kereskedelmi televíziónak, az Erzsébet-ligeti Metropol 
TV-nek az elindításában. 2011-től saját csatornát működtet, az orszá-
gos elérhetőségű „hatoscsatornát” (így, csupa kisbetűvel). Műsorai-
ban előtérbe kerülnek a kulturális értékek, a magyarság múltjának 
jelentős mozzanatai. 

Aktív lokálpatriótaként kerületünk számos kulturális rendezvényén 
jelen van, a kerület több fiatal, tehetséges művészét is támogatta, tá-
mogatja, előadásaikat konferálja, a televízióban megjelenési lehető-
séget biztosít számukra. Számos helyi kulturális rendezvényen vállal 
szerepet. Egy ideig szervezője volt a népszerű Sztárvarázs Gáláknak, 
amelyet a Corvini Domini Egyesület indított útjára. 

Évtizedes értékteremtő munkáját komoly elismerések jelezték. 
2011-ben megkapta a Köztársasági Arany Érdemkeresztet. 2013-ban 
a Budapest Főváros XVI. Kerületéért címet, 2019-ben pedig két igen 
magas kitüntetés is gazdagította az elismerések sorát. Ebben az év-
ben vehette át a Magyar Kultúra Lovagja és a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetéseket.

Ünnepi testületi ülés
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Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete BUDAPEST 
Főváros XVI. Kerület Dísz-
polgára elismerő címet ado-
mányozta Tóth Miklósnak, 
kerületünk nemrég nyugdíj-
ba vonult főépítészének.

Tóth Miklós 1950-ben született. 
1975-ben védte meg diplomáját a 
Műegyetem Építészmérnöki Karán. 
Tanulmányai után 3 évig a Komá-
rom Megyei Tervező Irodán dolgo-

zott, majd a Típustervező Intézet tervezője volt 1990-ig. Több épület 
és műemlék felújításának tervezése fűződik a nevéhez. 

1991-ben pályázat útján nyerte el a XVI. kerületi főépítészi állást. A 
rendszerváltás a központosított városvezetés után az önkormányzati 
és budapesti szabályozással lehetővé tette, hogy a kerületek a főváro-
si építési szabályzat keretein belül önálló helyi építészeti szabályo-
zást készítsenek. 1992-ben elkészítette a Kerületi Alapterv koncepci-
ót, amely a kerület terület-felhasználási javaslata volt, így a Fővárosi 
Szabályozási Keretterv alapjául szolgálva a kerületi elképzelések be-
épültek a fővárosi tervbe, ami 1998-ban lépett hatályba. Vezetésével 
már 2000-ben elkészült a Kerületi Építési Szabályzat – elsőként a 
kerületek között. E szabályzat tartalmazza a városképi jelentőségű, 
védelemre érdemes épületek listáját is. A Kerületi Városrendezési 
és Építési Szabályzat szemléletére a helyi értékek megbecsülése, a 
meglévő beépítés karakterének megőrzése, a zöldfelületek védelme, 
a fejlesztési területek kijelölése volt jellemző. 

Tóth Miklós részt vett a „Kerületünk épített világa” című kiadvány 
elkészítésében, így népszerűsítve építészeti örökségünket. A Telepü-
léskép védelméről és a helyi védelem alatt álló önálló épületekről szóló 
rendeletek elkészítése is az ő nevéhez fűződik. 2008 óta az ő vezeté-
sével működik a helyi Építészeti Tervtanács. Több fontos EU támoga-
tású beruházás indításában volt része (Sashalmi Piac, Sashalmi sétány 
és park). Elkötelezetten védte az Önkormányzat érdekeit a fővárosi 
egyeztetéseken, a beruházókkal történő tárgyalásokon, településren-
dezési szerződések készítésekor. Számára a legfontosabb érték volt a 
kerület zöld, családi házas jellegének védelme, de nyitott volt és se-
gített fiatal családok számára épülő lakóterületek előkészítésében is.

Budapest Főváros XVI. Kerületéért

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete közösségi tevékenysége 
elismeréséül a Budapest Fő-
város XVI. Kerületéért elisme-
rő címet adományozta Bányi 
Gyulánénak.

A Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete 
– amely magába foglalja a KALOT Kö-
zösségi Kert tagjait és a családi házas 

kertészkedőket is –, 2015 októbere óta működik Bányi Gyuláné ve-
zetésével. Az egyesület célkitűzése a kertészkedés iránti érdeklődés 
felkeltése, az önfenntartó családi kiskertek fennmaradásának elő-
segítése, a növényvédelem megismertetése és az ehhez szükséges 
kertészeti ismeretek közkinccsé tétele. Fontos feladatának tekinti a 
hagyomány- és egészségmegőrző életforma elsajátításának népsze-
rűsítését, színvonalas, hasznos előadásokat, kirándulásokat szervez 
a kerületi kertbarátoknak.

A célok megvalósítása érdekében együttműködik a KALOT Mozga-
lommal – ahol vezetőségi tag –, valamint a Kertészek és Kertbarátok 
Országos Szövetségével.

Közreműködik az óvodai és iskolai gyermekprogramok szervezésé-
ben, amely segíti az ifjúság környezettudatos nevelését.

Aktív közreműködésével hozzájárul a kerületi hagyományok meg-
őrzéséhez és a közösségi élet fejlődéséhez.

Budapest Főváros XVI. kerü-
leti Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Budapest Fővá-
ros XVI. Kerületéért elismerő 
címet adományozta Bisztrai 
György részére.

Bisztrai György 1952-ben született. A 
közművelődés, a sport és az egészség-
ügy, valamint a karitatív gondoskodás 
terén kifejtett tevékenysége kimagasló. 
A kerület idősebb korosztályának fo-

lyamatosan lehetőséget nyújt magas színvonalú, az egészséget és a 
szellemi erőnlétet szolgáló testmozgás megismerésére és alkalma-
zására. A Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Életmód Egyesület veze-
tője. Szenvedélyesen népszerűsíti a nordic walking nevű, skandináv 
eredetű sportot, amely különösen alkalmas az idősödő korosztály 
fizikai karbantartására. Hétköznaponként edzéseket tart, és felada-
tának tekinti a nyugdíjas korosztály otthonról történő kimozdítását, 
a társasági életbe való bevonását, a közös, vidám, testet és szellemet 
frissen tartó programok megszervezését. Emellett bowling verse-
nyeket, társasjáték partikat, kiállítás látogatásokat, kirándulásokat is 
szervez, ahol a kultúra mellett a testmozgásnak is mindig jut szerep.

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Budapest Főváros 
XVI. Kerületéért elismerő cí-
met adományozta dr. Lóránth 
József részére.

Dr. Lóránth József 2013 óta lakik csa-
ládjával a Kertvárosban. 1997-ben az 
ELTE jogi karán szerzett diplomát. 
Képzett sport, közlekedési- és gazdasá-
gi szakjogász. Két gyermek édesapja, 
mindkettő a Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola tanulója. Az Iskola és a lakókörnyezete nagyon fontos önma-
ga és családja számára. Segítőkészségével, pozitív személyiségével, 
aktivitásával kerületünk és az Iskola javát szolgálja. 

Folytatás a következő oldalon!

Ünnepi testületi ülés
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Ünnepi testületi ülés
Folytatás az előző oldalról!
Édesapaként részt vesz a szülői szervezet munkájában, együttműkö-
dik az Intézményi Tanáccsal. 2018-ban a Magyar Kézilabda Szövet-
ség az ő kezdeményezésére építette meg az Iskola alsó tagozatának 
modern kézilabda pályáját. A patinás tanintézmény fejlesztésére irá-
nyuló munkáját tovább folytatta és folytatja ma is. Áldozatos, kitartó 
munkájával ő is hozzájárult, hogy az Iskola Csömöri út 142. szám 
alatti épületei a Magyar Kormány által biztosított külön forrásból 
megújulhassanak. Jelentős szerepe volt abban, hogy a Budapest XVI. 
Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola felújítása lehetett a 
kertváros és Budapest legnagyobb oktatási beruházása. Munkája, 
segítőkészsége, környezete és a közösség iránti elkötelezettsége pél-
daértékű.   

Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Budapest 
Főváros XVI. Kerületéért el-
ismerő címet adományozta 
dr. Pintér Katalin háziorvos-
nak. 

Dr. Pintér Katalin 2006-tól a Cente-
náriumi lakótelep felnőtt háziorvosa. 
Ötgyermekes nagycsaládos édesanya. 
Munkáját az elhivatottság, a kitartás, 
következetesség és a hazaszeretet 
jellemzi. Nagy munkabírású, szakmailag mindig magas színvonalat 
képviselő, megbízható munkatárs. Példamutató magatartása és ön-
feláldozó munkája megmutatta a szakma, a betegek és az alapellá-
tás iránti elkötelezettségét. 2020 márciusa óta, a koronavírus járvány 
megjelenésétől mindent, a családot is félretéve azon dolgozott, hogy 
minél több páciens megkaphassa a védőoltást. Időt, energiát nem kí-
mélve a mindennapos háziorvosi munkája mellett aktívan részt vett 
az oltásszervezésben. Neki köszönhetően a praxisa 86,6%-os beol-
tottsággal rendelkezik. Munkájában pontos, következetes. Minden 
körülmények között a betegek érdekét tartja szem előtt, empatikus al-
kat, átérzi a betegek panaszait, így az emberek bizalommal fordulnak 
hozzá, páciensei szeretik. A körzetébe tartozó betegek, de kollégái is 
bármilyen kérdéssel, kéréssel megkereshetik, amiben tud, segít. 

Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Budapest 
Főváros XVI. Kerületéért el-
ismerő címet adományozta 
dr. Vajda Ildikó részére.

Dr. Vajda Ildikó a gyógyítás iránt ér-
zett elhivatottságát, azon belül is a 
gyermekgyógyászathoz való kötődé-
sét családi körből hozta. Édesanyja 
is gyermekgyógyász volt. Az egyetem 
befejezése után Mezőtúron kezdte 
pályafutását. Mezőtúr után a Flór Ferenc Kórház Gyermekosztályára 
került, ahol az intézmény szakrendelőjének munkájában vett részt. A 
gyermek-gasztroenterológiai rendelésen dolgozott, majd a XVI. kerü-

let Hősök terei rendelőjébe került házi gyermekorvosként. Kollégá-
ival és a körzetéhez tartozó családokkal nagyon jó volt a kapcsolata 
mind szakmailag, mind emberileg. 2019 novemberében átadta a sta-
fétabotot, de a gyermekorvoslástól nem szakadt el. Megbízható kollé-
ga nagy szakértelemmel, akire bármikor lehet számítani. Az Árpád-
földi gyermekorvosi körzetben most is vállal helyettesítési munkát, a 
Hősök terei rendelőben pedig ő a "Jolly Joker", ha kell, egy-egy napra 
beugrik a többi kolléga helyett. Nagyon sokat tett a kerületi gyerme-
kek és fiatal felnőttek egészségének megőrzéséért, gyógyításáért, 
sokszor erőn felül végezte gyógyító és segítő munkáját. A páciensek 
számára mindig biztos pont volt a Doktornő, mert akár hétvégén, 
vagy ünnepnapon is számíthattak a munkájára, ő zokszó nélkül tette 
a dolgát. A koronavírus járvány idején a 65 évet meghaladó életkora 
ellenére is ott volt az élvonalban, nap, mint nap részt vett a gyógyí-
tásban és az oltásokban. Maximális tiszteletet érdemel kitartásáért, 
valamint a gyógyítás iránt érzett elhivatottságáért.

Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége

Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Magyar 
tudomány kategóriában Bu-
dapest Főváros XVI. kerület 
Ifjú Tehetsége címet ado-
mányozta dr. Farkas György 
Tamás részére, az állam- és 
jogtudomány területén vég-
zett kimagasló munkájának 
elismeréseként.

Dr. Farkas György Tamás a Károli Gáspár Református Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg diplomáját „summa 
cum laude” minősítéssel. Egyetemi évei alatt aktívan részt vett az 
egyetemi közéletben, több más tevékenység mellett a Hallgatói Ön-
kormányzat elnöki tisztét, valamint az Alkotmányjogi Tanszék de-
monstrátori tisztét is betöltötte. Ezeken kívül számos kari, valamint 
egyetemi bizottságban, szervben is aktív szerepet vállalt. 

Elnöki ciklusa alatt létrehozta a „KRE-DIT” online tudományos fo-
lyóiratot, melynek főszerkesztői teendőit a mai napig ellátja. 

2017 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar Alkotmányjogi Tanszékének tudományos segédmunka-
társa. 

2015-től 2019-ig kutatóként részt vett a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen folyó „Jó Állam” kutatásban. Ennek során elsősorban a 
Jó Állam demokrácia hatásterületének vizsgálatát végezte 2016-ban, 
2017-ben és 2018-ban. 2017-ben az Alkotmánybíróság és a Kúria kö-
zös kutatási munkájában is szerepet vállalt. 2016-ban az Emberi Erő-
források Minisztériuma A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat 
adományozott számára, majd 2019-ben az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében 
meghirdetett Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói 
Ösztöndíjat kapta meg. A Magyar Tudományos Művek Tárában je-
lenleg 25 közlemény (tudományos folyóiratcikk, könyvrészlet) sze-
repel a neve alatt, melyek között önálló szerzős, hazai "A" kategóriás 
folyóiratcikk is található. 2019 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tag-
ja, ügyvédként praktizál.
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Ünnepi testületi ülés
Budapest Főváros XVI. kerü-
leti Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Magyar kultúra 
és irodalom, hagyományőr-
zés kategóriában Budapest 
Főváros XVI. kerület Ifjú Te-
hetsége címet adományoz-
ta Labancz Eszter részére, a 
novellaszerzőként elért kima-
gasló teljesítményének elis-
meréseként.

Labancz Eszter 2019-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar régészet szakának hallgatója. 

Középiskolás évei alatt többször is sikeresen vett részt művészetek-
ben tehetséges fiataloknak kiírt pályázatokon. Novellái egymás után 
hozták az elismeréseket a fiatal, tehetséges szerzőnek. 

Az Új Dekameron Novella nevű pályázatra beküldött, A császárnak 
mindig igaza van című novellája bekerült a legjobb műveket tartal-
mazó novelláskötetbe. 

A Lehet, mert kell! – Trianon 100 pályázatra készített Ki is az 
igazi magyar? című novellája is díjazásban részesült. A Kulcsszó: 
2020 novellapályázaton a nyertes írások között szerepelt Hóvi-
rág-Szimfónia című novellája. A Jelek 2020 Irodalmi pályázaton 
pedig a Cím nélkül novellájáért kapott elismerést és díjat a zsűritől. 
Labancz Eszterről az irodalomkedvelők bizonyára még sokat fog-
nak hallani.

Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Magyar 
kultúra, irodalom és hagyo-
mányőrzés kategóriában 
Budapest Főváros XVI. ke-
rület Ifjú Tehetsége címet 
adományozta Sáfrány Bence 
részére, a néptánc területén 
végzett kimagasló művészi 
munkája elismeréseként.

Sáfrány Bence jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem hall-
gatója. 2010-2015 között a Liget Táncakadémia növendéke volt, 
2015-től a Liget Táncegyüttes táncosa, valamint 2017-től a Liget 
Táncakadémia asszisztense. Számos néptánctábor megrendezé-
sében, lebonyolításában vett részt itthon és a határainkon túl egy-
aránt. 

Több hazai és nemzetközi fesztiválon nyert díj részese lehetett a 
Liget Táncakadémia, később a Liget Táncegyüttes tagjaként. 2018-
ban elnyerte a X. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny fődíját, az 
Ezüstpitykés táncos címet. 

A Liget Táncakadémia egyik csoportja Szegeden a XXIX. Or-
szágos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon arany minősítést 
szerzett. Ebben a sikerben komoly érdemeket szerzett a verse-
nyen bemutatott koreográfia betanításában. 

Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Magyar ze-
neművészet kategóriában 
Budapest Főváros XVI. ke-
rület Ifjú Tehetsége címet 
adományozta Tóth Mária 
Nikoletta részére, a hár-
faművészet területén nyúj-
tott kimagasló művészi tel-
jesítménye elismeréseként.

Tóth Mária Nikoletta 2010-ben kezdett el hárfázni a Szent István Ki-
rály Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban, majd félévnyi hárfázás után megnyerte a Romanov-verseny első 
fordulóját így jogot szerzett a müncheni fordulón való részvételre is, 
ahol II. helyezést ért el. 

2014-ben ismét részt vett a Romanov-versenyen, ahol a legjobbnak 
bizonyult, övé lett az első helyezés. Kitűnően szerepelt az országos hár-
faversenyen is ahol kiemelt különdíjat kapott. Ennek a sikernek az ered-
ményeképpen felléphetett a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválon. 

A koncert után meghívást kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjébe, és még ebben az évben 
megnyerte a Kertvárosi Tehetségkutató versenyt is. 

2018-ban a Fiatal Tehetségek koncertjén, a Liszt Ferenc Zeneaka-
démián a Solti Teremben a Liszt Ferenc Kamarazenekarral Händel 
C-dúr hárfakoncertjét adta elő osztálytársaival. 

2020-ban meghívást kapott a Bécsi Zeneművészeti Egyetem hárfa 
tanszak vezetőjétől, Mirjam Schrödertől az előkészítői tagozat felvé-
telijére. Sikeresen vette az akadályt és felvételt nyert a tagozatba. 

A bécsi egyetemmel párhuzamosan a Budapest XVI. Kerületi Tán-
csics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulója.

Budapest Főváros XVI. kerület sporttehetsége

Az ünnepi testületi ülésen először idén is azok a fiatal 
sporttehetségek vehették át oklevelüket, akiket az Ön-
kormányzat teljesítményük alapján támogatásra mél-
tónak ítél. A támogatást 12 hónap időtartamra kapják 
az ifjú sportolók, amelyet megfelelő teljesítmény mel-
lett többször is el lehet nyerni. A következő egy évre 
az alábbi fiatalok részesülnek a Budapest Főváros 
XVI. kerület sporttehetsége oklevélben, és a sportte-
vékenységüket elősegítő anyagi támogatásban:

Auer Péter atlétika, Baaken Mátyás vívás, Baaken Solt vívás, Baráz 
Kornél vívás, Barka Emese birkózás, Bodor András Attila birkózás, 
Borbély Ninetta akrobatikus torna, Boros Berta vívás, Dragóner Áron 
labdarúgás, Drobni Botond vívás, Farkas Izabella Mária röplabda, Fü-
löp Zsombor László vívás, Gajdos Dominika Liliána atlétika, Gálpál 
Zsófia atlétika, Gálpál Zsombor atlétika, Horváth Barna Botond atlé-
tika, Imeli Virág Imola íjászat, Jarács Roland jégkorong, Kállai-Simó-
ka Nóra öttusa, Kalocsai Luca Gabriella vívás, Kardos Bence öttusa, 

Folytatás a következő oldalon!
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Folytatás az előző oldalról!
Kerekes Zalán vívás, Kincses Kolos tenisz, Kincses Kristóf tenisz, 
Kis Dorottya röplabda, Kőszegi Rebeka Rita judo, Kudor Bendegúz 
Zoltán jégkorong, Labancz Andos Apipoom vívás, Lukáts Márk ví-
vás, Magát Anikó súlyemelés, Magát Csilla súlyemelés, Magát János 
Csaba súlyemelés, Maior Mátyás vívás, Márczis Márk vívás, Meré-
nyi Panna Boglárka atlétika, Nagy Bernadett birkózás, Nagy Panka 
Zina díjlovaglás, Nagy Richárd atlétika, Nagy Rita Laura díjlovaglás, 
Németh Attila jégkorong, Orosz Henriett strandröplabda, Pálvölgyi 
Levente atlétika, Pap Márk atlétika, Patakfalvy Csenge Eleonóra ta-
ekwondo, Patakfalvy Domonkos Károly taekwondo, Patakfalvy Luca 
Márta taekwondo, Péch Kornél vívás, Péni István Márton sportlövé-
szet, Polgár Csillag Virág taekwondo, Princz Zalán Máté karate, Rein 
Vilmos József birkózás, Sáry Boglárka kerékpár, Sebők Lora strand-
röplabd, Sedlmayer Tamás vízilabda, Strényi Gábor Norbert atléti-
ka, Szabó Márton vívás, Szentpéteri András kerékpár, Tfirst Balázs 
vívás, Tóth Robin Viktor vívás, Ujvári András Zsolt vívás, Urbán Zita 
atlétika, Vajda Virág atlétika és Weiler Virág tájékozódási futás.

A kitüntetések átadása után a Four Fathers Énekegyüttes szórakoz-
tatta az ünnepség résztvevőit, majd az Erzsébetligeti Színház és az 
Önkormányzat állófogadást adott a kitüntetettek tiszteletére.

Ünnepi testületi ülés Konferencia Mindszenty 
József emlékére
Október 16-án, a Rákosszentmihályi Római Kato-
likus Plébánián tartotta konferenciáját a Hittel a 
Nemzetért Alapítvány, Mindszenty József herceg-
prímás kiszabadulásának emlékére. 

Mindszenty aktív szerepet vállalt a magyarországi római katolikus 
életben, amiért mind a nyilasok, mind a kommunisták meghurcol-
ták, üldözték. A bíboros 1956 októberében máig vitatott körülmé-
nyek között szabadult ki Felsőpetényi fogságából. A konferencia 
levezetését Dr. Herman Edit, az Alapítvány kuratóriumának elnöke 
látta el. Dr. Krajsovszky Gábor egyetemi docens nyitóbeszédében a 
kereszténység fenyegetett helyzetére hívta fel a figyelmet.

Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület elnöke, az Alapítvány tagja 
előbb Balás Béla nyugalmazott püspökkel beszélgetett, akit a szo-
cialista rendszerbéli helytállása miatt sokan csak „Beton atyaként” 
ismernek.  A beszélgetést Dr. Adriányi Gábor professzor előadása 
követte, aki kutatásainak eredményei mellett személyes emlékeit is 
megosztotta a hallgatósággal. Dr. Horváth Attila alkotmánybíró egy, 
az erre az alkalomra megjelent tanulmánykötetet ismertetett. A szó-
noklatok mellett dr. Kratofil Ottóné szavalattal, Sillye Jenő zeneszer-
ző pedig muzsikaszóval színesítette a konferenciát. Az esemény vé-
gén pedig Mireisz Tibor méltatta Balás Béla atya életútját, aki az idei 

Mindszenty Emlékplakettben részesült. A konferencia után ünnepi 
szentmise következett, majd a jelenlévők megkoszorúzták a téren 
álló Mindszenty-szobrot. 

GUETH ÁDÁM 

Four Fathers Énekegyüttes

MÉSZÁROS TIBOR
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A díjakat Szatmári Kristóf országgyűlési kép-
viselő – aki öt tanulónak különdíjat is fölaján-
lott –, Kovács Péter polgármester, Ács Anikó 
alpolgármester és Antalóczy Csaba, a Köz-
nevelési, Kulturális, Sport,  Ifjúság- és Gyer-
mekvédelmi Bizottság elnöke  adta át. A dí-
játadót Szász József alpolgármester vezette.

Kovács Péter és Szatmáry Kristóf köszön-
tő, és további jó teljesítményre sarkalló sza-
vai után kis műsor következett. Harkai Dóra 
vers- és prózamondó Túrmezei Erzsébet A 
harmadik című versét mondta el, Pálvölgyi 
Kristóf széki táncokat mutatott be. A műsor 
után pedig  a következők vehették át a támo-
gatásról szóló okmányt:

Avar Panni Zita, Baczkó Sára, Barabás Ben-
ce Milán, Bárdi Barbara Tímea, Bárdi Niko-
lett Erika, Barki Dóra Valentina, Barki Zsófia 
Réka, Becker Dóra, Boér Panna Rita, Borbély 
Gergő Levente, Boros Brúnó, Bruzsa Lili, Csi-
ge Fanni Zsófia, Csizmadia Virág, Dajka Lili, 
Farkas Izabella Mária, Fehérvári Péter, For-
gács Bernát, Forgács Janka, Forsthoffer Péter 
Bence, Gábriel Tamás, García-Megyesi Javier, 
Gasparik Szidónia, Göndör Berta, Göndör Ja-
kab, Harkai Dóra, Hegyi Tamás, Jánni Petra, 

Juhász Kristóf, Juhász Marcell, Karna Rebe-
ka, Kelemen Ádám, Kelemen Dániel, Kelemen 
Márton, Keller Kincső Panna, Kertész Domo-
kos, Kluka Milton, Kóczián Gréta, Kóczián Lil-
la, Kosztolányi Karina, Kosztolányi Nikol, Ko-
vács Boldizsár, Kovács Pongrác, Kovács Réka, 
Krstulovic Alex, Krstulovic Vladimir, Ligeti 
Dávid, Macsus Máté, Mádai Maja, Magyar 
Bence Levente, Magyar Flóra Hanna, Majer 
Hanna Kata, Megyeri Bodza Zsuzsanna, Mol-
nár Csongor Sebestyén, Molnár Tamara Kinga, 

Móri-Nagy Adrienn, Nagy Emília, Nagy Lora 
Szonja, Nagy Petra, Németh Adél Flóra, Né-
meth Lola Dalma, Pálvölgyi Elizabet Vivien, 
Pálvölgyi Kristóf, Patakfalvy Domonkos Károly 
Pataki Patrik, Peresztegi Hanna Dorina, Pesti 
Janka Panna, Pinczés Bálint, Pongor Patrik, 
Pongor Petra, Rényi Petra Dorka, Rényi Réka 
Noémi, Sajósi Benedek, Sieferer Robin Stefan, 
Simon Bíborka, Szabó Jázmin, Szabó Petra, 
Szabó Réka, Szabó Zsófia, Szabó Tamás, Sza-
nyi-Feri Csaba, Szanyi-Feri Kinga, Szatmári 
Gergő, Szatmári Zsófi Sára, Szegedi Csongor, 
Szekér Jácinta, Szekeres Linda, Szigeti Botond, 
Szilágyi Sára, Szilágyi Zsófia, Sztanev Bar-
nabás, Sztanev Máté, Szűts Olivér, Táborszki 

Réka, Takács Ákos Albert, Tarnóczi Marcell, 
Tóth Bíborka, Tóth Máté Roland, Tóth Zsom-
bor Zoltán, Tóth Zsombor Levente, Tóthpál 
Milán, Turcsányi Lorina Dalma, Ujvári Dóra 
Hanna, Wassel Viktória, Zánkai Zoltán, Zele-
nyánszky Janka és Zelenyánszky Lőrinc.

Szatmáry Kristóf különdíjait Baczkó Sára, 
Gábriel Tamás, Kertész Domokos, Sajósi Bene-
dek és Sajósi Botond kapta.

A tehetséges gyerekek a támogatást 10 hó-
napon keresztül kapják.

Kertvárosi tehetségek
Az önkormányzat feladatának tekinti a kerületünkben lakó tehetséges fiatalok támogatását. Ezért figyelemmel 
kísérik azokat a diákokat, akik a tanulás mellett valamilyen iskolán kívüli tevékenységben is átlagon felüli tel-
jesítményt nyújtanak. Idén 107 név került fel a támogatásban részesülők listájára.
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Az első napon Schlegel Laura művészette-
rapeuta, néptáncpedagógus nyitotta a rendez-
vényt. Majd Beszédes Henrietta gyermekne-
velési specialista tartott előadást arról, hogy 
hogyan alakítsunk ki jó kapcsolatot gyerme-
künkkel, és hogyan születhet meg egy életre 
szóló kötődés. A babahordozás fortélyairól 
Kardos Anikó hordozási tanácsadó beszélt az 
érdeklődőknek, és kitért arra is, hogyan kell 
a babahordozást helyesen végezni, ha jön a 
téli hideg. A szülés utáni regenerálódáshoz 

kaphatott útmutatót, aki meghallgatta Kovács 
Kitty hordozási tanácsadót, aki nem csak el-
méletben, de a gyakorlatban is bemutatta, 
hogyan lehet Kanga-tréninggel elősegíteni a 
regenerálódást. Végül a Hétszínvirág című 
mesejátékot a Délibáb Társu-
lat adta elő ezzel zárva az első 
napot.

Másnap a méltán népszerű és 
nagyon eredményes Dévény- 
módszerről adott összefogla-
lót Sós-Kovács Tímea DSGM 
szakgyógytornász. Nábrádi 
Judit, a Potyautassal a kéken 
blog szerzője, Zágon Orsi tú-
raszervező és Nyéki-Fazekas 
Kata a Magyarinda vezetője azt 
ismertette, hogyan mehetnek 
a kisgyerekes édesanyák túráz-
ni, miközben a kis potyautas 

Kertvárosi 
babahordozó 
napok
Az Erzsébetligeti Színházban hosz-
szú kényszerszünet után ismét 
megrendezték a Kertvárosi baba-
hordozó napokat. Az igen gazdag 
program nagyon sok érdeklődőt 
vonzott. A rendezvény természe-
tesen nemcsak a babahordozás-
sal foglalkozott, hanem sok olyan 
egyéb problémával is, amelyekkel 
a kisgyerekes szülőknek naponta 
szembesülniük kell. 

ott csüng rajtuk a hordozóban. Majd Dancs 
Melinda hordozós latin fitness bemutatója 
következett. A nap végéhez közeledve a Pi-

curi Muri gyerekzenekar játékos, interaktív 
koncertje következett.

A rendezvény tombolasorsolással ért véget, 
amelyet Kovács Péter polgármester vezetett, 
és mintegy 70 tombolatárgyat sorsoltak ki. A 
főnyereményt – amely egy kéthetes üdülést 
biztosít az Önkormányzat balatonszárszói 
üdülőjében – Bányainé Veróczky Zsanett és 
családja nyerte. 

A tombolasorsolás bevételét a rendezők 
mindig jótékony célokra fordítják. A tom-
bolák megvásárlásából befolyt pénzösszeget 
idén Kardos Anikó vehette át, aki három le-
ánygyermekével volt jelen a rendezvényen, 
és akinek a jövőben családfő nélkül kell meg-
oldania gyermekei nevelését, hiszen a közel-
múltban veszítette el férjét.

M.T.
A Kardos család
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November 7. vasárnap 10:30
LEGYÉL TE IS FÜRKÉSZ! családi fel-
fedezőnap a biológia és a kémia cso-
dálatos világában
6-12 éves korosztálynak szóló játszóház
Jegyár elővételben: 1500 Ft, helyszínen: 
2000 Ft

November 8-13.
KEZEDBEN A JÖVŐ! 

A program a Szentmihályi Kulturális Köz-
pontban kerül megrendezésre!
A kiállítás kiemelt célja, hogy minden gyer-
mek átérezze: cselekedeteinek hatása van 
az egész Föld jövőjére.
Belépő: 900 Ft, 1000 Ft, családi: 3000 Ft

November 11. csütörtök 18:00
Női szemmel: 
NYÁRY LUCA: Vigyázat, törékeny!

A Vigyázat, töré-
keny! nem csupán 
egy tehetséges fia-
tal szerző regénye, 
hanem korrajz és 
látlelet is, a szerep-
lőké és a kamasz 
lété egyaránt. Ró-
lad - Neked.
A belépés előze-
tes regisztrációt 
követően (info@
kulturliget.hu) IN-
GYENES.

November 12. péntek 19:30
Jazzliget: HARCSA VERONIKA ÉS 
GYÉMÁNT BÁLINT

Kortárs jazz és improvizatív popzene talál-
kozása.
Jegyár elővételben: 2000  Ft, a helyszínen: 
2400 Ft

November 13. szombat 14:00 
TOSZ Országos Táncjáték Fesztivál

November 14. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Belépő: 1000 Ft, családi: 3400 Ft

November 14. vasárnap 19:00 
VÁLÓTÁRSAS 
Könnyed párkapcsolati est szakértőkkel és 
rögtönzésekkel, improvizációs játékkal. 

Közreműködik:  Pokorny Lia és Schmied 
Zoltán. Moderátorok: Gönczi Dorka medi-
átor és Varga Zsolt párkapcsolati kommuni-
kációs szakértő
Jegyár: 2500 Ft, 2900 Ft, 3500 Ft

November 19. péntek 18:00
KAMASZ TÁNCHÁZ
a Szentmihályi Kulturális Központban
A belépés előzetes regisztrációt követően 
(info@kulturliget.hu) INGYENES.

November 20. szombat 10:00 
AZ ELVESZETT KIRÁLYSÁG

Élőzenés bábelőadás 4-10 éves gyerekeknek 
a Földünkről, a Földünkért.
A program a Szentmihályi Kulturális Köz-
pontban kerül megrendezésre!
Jegyárak: gyerek: 1400 Ft, felnőtt: 1700 Ft, 
családi (2 gyerek+2 felnőtt: 5400 Ft)

November 20. szombat 19:00
AZ ESTÉLY
Erzsébet, Katalin napi bál
Sztárvendég: Kozma Orsi
Zrínyi Pop, Pesty Party Showband, Flamen-
co Soul: Lippai Andrea és Pirók Zsófia

November 21. vasárnap 17:00
BUDAPEST, TE!
Zenés városnézés nagy slágerekkel, 
régi kedvencekkel! 
Főszerepben: Járó Zsuzsa, Péter Kata, Ta-
kács Zalán, Nagy Dániel Viktor
Jegyár: 4500 Ft, 5100 Ft, 5600 Ft

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!
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A Fehér Bot Napja
Október 15-e a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja. Ehhez 
kapcsolódóan a Napraforgó Család-és 
Gyermekjóléti Központban a Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesületének XVI. kerületi 
Lámpás Klubja a kerületi Önkormányzat 
támogatásával megrendezte a kerületi 
Fehér Bot Napját amellyel a világméretű 
mozgalomhoz hasonlóan a látássérült 
emberek problémáira kívánták felhívni a 
figyelmet.

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, és be-
szédében hangsúlyozta a közösség erejét, mely alapvető fontosságú 
bármilyen fogyatékkal élő ember számára. Ezt követte a Fénytörés 
című rövid érzékenyítő előadás, mely egy fiatal lány látásvesztésé-

nek történetét mutatta be Virók Eszter, 
Sulyok Péter és Helle Maximilian előa-
dásában. A jelenet után Pesa Anna Má-
ria Fehér bot című novelláját Aranyiné 
Kmett Olga olvasta fel. A rövid történet 
a segédeszköz szemszögéből mutatja 
be a látásvesztés érzését.

A műsor után a vendégek állófogadás 
keretében beszélhették meg a műsor 
alatt felmerült gondolatokat, kérdése-
ket.

GUETH ÁDÁM

Benkő Ramóna a Kaposvári Egyetem Rippl-Ró-
nai Művészeti Karán tanulta a figurális fes-
tészet és és rajz mesterfogásait Mátis Rita 
festőművész tanítványaként. Ezután a Metro-
politan Egyetemen mesterképzésén vett részt, 
ahol design- és művészetmenedzser diplomát 
szerzett. Az Infota Alapítvány művészeként a 
Tokaji múzeum új állandó kiállításainak ter-
vezője. 2020-ban a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. általszervezett 
Test/Harmónia című kiállításon vett részt. 
2021. szeptember 1-én nyílt Barakonyi 
Borbálával közös kiállítása Színek és gesz-
tusok címmel Budapesten az ART9 Galé-
riában.

Az utóbbi időben érdeklődése a testré-
szek ábrázolása felé fordult. A testrészeket 
képelemként alkalmazva ad új értelmet 
kézfejeknek, szemnek, arcrészleteknek.  
A testrészeket változatos kompozícióba 
rendezve használja, él a negatív és pozitív 
formák között feszülő kontraszt erejével, 
és több művészet fontos eszközével, az 
ismétléssel. Képein véletlenszerűség és 
rend, komplexitás és redukció egyszerre 
uralkodik. Ezzel a töredezett ábrázolással az 
absztrakt és a realista szemlélet határait fesze-
geti.

Benkő Ramóna elhozta művésztársait is, 
hogy bemutatkozhassanak azok az alkotótár-
sak is, akikhez valamilyen szemléleti rokonság 
fűzi. 

Nagyvári Csaba 2011-2014-ig járt a Kaposvári 
Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karára. 2010-
től bútor és műtárgy, épületszobrász és kőfa-
ragó restaurálási munkákkal foglalkozik. Je-

lenleg Veszprémben él és a Veszprémi Petőfi 
Színház díszítője. Műveinek kedvenc témája a 
víz. Élet és mozdulatok a víz alatt, valamint a 
víz mint destruktív látványt formáló tényező.

Határ Attila az Eventus Művészeti Szakkö-
zépiskolában tanult alkalmazott grafika sza-
kon. 2018-ban végzett az Eszterházy Károly 
Egyetem festő szakán F. Balogh Erzsébet tanít-
ványaként. Emellettosztatlan tanári, média és 

kommunikáció, rajz és vizuális kultúra tanár 
végzettséget is szerzett. A kiállítandó képeinek 
témája a hiány és jelenlét.

Munkásságának elismeréseként elnyerte az 
Új Nemzeti Kiválóság ösztöndíjat.

Végh Lajos képzőművész 1970. december 
27-én született Budapesten. 1983-tól a Dési 
Huber képzőművészeti körben fejlesztette 
rajztudását Korga György irányítása alatt. Eb-
ben az időben találkozott a szentendrei alkotók 
munkáival, de elsősorban az összművészeti 

törekvések izgatták. Aknay János plan-air osz-
tályában festett. 1989-ben érettségizett az Eöt-
vös Lóránd Gépipari Technikumban. 1991-ben 
Kirakatrendező és Dekoratőr iskolát végezett. 
Eközben alapított egy reklámgrafikával fog-
lalkozó céget és azt vezette 2002-ig. 2002-től 
kizárólag a művészeti munkáival foglalkozik. 
Részt vesz különböző fesztiválok, művésztele-
pek szervezésében és munkájában.

Saját képalkotó rendszerét Digital  
Sand-nak, digitális homoknak nevezte el 
és ezen a néven is szabadalmaztatta. Kü-
lönlegessége, hogy a manuális homokba 
rajzolást számítógépes technológiával 
egészíti ki. Színeket, animációkat, képe-
ket szőhetünk bele az élő előadásba, ami 
komplexebbé teszi a vizuális élményt. Mű-
vészetének ezt az ágát korábban már meg-
csodálhattuk az Erzsébet-ligetben.

A négy alkotó egymásra találása nem 
véletlen, munkásságukban központi sze-
repet tölt be a valóság és a látszat közötti 
határ folyamatos feszegetées, elmosása és 
a keretek tágítása.

A kiállítást Szabó Csilla intézményvezető 
köszöntője után Uhl Gabriella művészettörté-
nész nyitotta meg, aki bemutatta az alkotókat, 
elemezte műveiket, beszélt művészi beállított-
ságukról, és érintőleg a kortárs művészetek 
feladatáról és lehetőségeiről jelenlegi vilá-
gunkban.

A megnyitón élő kortárszenéről a Caesar’s 
Bread gondoskodott.

A kiállítás 2022. január 9-ig tekinthető meg a 
Színház Harmónia szalonjában.

M.T.  

Művészek, akik a művészet 
háttérmunkásai is
Az Erzsébetligeti Színház munkatársai között többen vannak, akiket homlokon 
csókolt a múzsa, és a színházi munkájuk mellett a művészet valamelyik ágában is 
tevékenykednek. De mondhatnánk úgy is, hogy művészi tevékenységük mellett a 
Színházban, művészetközeli környezetben találták meg kenyérkereső foglalkozá-
sukat. Néha ők is lehetőséget kapnak, hogy bemutatkozzanak a művészetek iránt 
fogékony közönségnek. Október hónapban Benkő Ramóna állíthatta ki műveit. 
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– A XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános 
iskolába jártam, ahol Töltéssy Mariann volt 
a rajztanárom. Eljött a pályaválasztás ideje, 
és ő úgy gondolta, vagyok olyan ügyes a rajz-
ban, hogy akár arra is alapozhatom a jövő-
met. Javasolta, hogy legyek restaurátor. Ez 
azonban nekem nem tetszett annyira, így 
jelentkeztem az Ybl Miklós Építőipari Szak-
képző Iskola szobrász szakára. Nagyon erős 
rajzoktatást kaptunk, a második évben pedig 
a portré volt a fő téma, ami nekem nagyon 
bejött. Elkezdtem híres szobrok arcát leraj-
zolni. Ez egy kicsit az én világom is volt, meg 
a szobrokat készítő mestereké is. Eközben 
sokat tanultam.

– A MŰVÉSZETNEK VOLT 
ELŐZMÉNYE A CSALÁDBAN?
– Nem, ezt én választottam 
magamnak. Apám válogatott 
súlyemelő volt, édesanyám 
bankforgalmi iskolát végzett.

– HOGYAN TALÁLKOZTÁL A 
ZENÉVEL?
– Nővérem csellózni tanult a 
Rácz Aladár Zeneiskolában. Én 
is felvételiztem trombita szak-
ra, de szerencsére nem vettek 
föl. Tudtam, hogy jó a ritmu-
sérzékem, de nem erőltettem, 
hogy dobos legyek, mert nem 
láttam esélyt arra, hogy otthon 
gyakorolhassak. Aztán 17 éves koromban 
mégiscsak vettem magamnak dobot, és el-
kezdtem a saját szórakoztatásomra dobolni. 
Aztán megnyílt a Snétberger Zenei Tehetség 
Központ, ahova fel is vettek, és elkezdtem 
komolyan foglalkozni az ütős hangszerek-
kel. Szinte csak a nagydob maradt ki. Snét-
berger Ferenc, az intézmény létrehozója 
gitárművész, de megjegyzett magának, és 

azt mondta, minden olyan óráján legyek ott, 
amikor nem klasszikust tanít. Gitáros létére 
nagyon jó tanácsokat adott. Aztán vitt ma-
gával koncertezni is külföldi és hazai fellé-
pésekre. Nagyon intenzíven fölkarolt. Aztán 
kiöregedtem a képzésből, mert a felső kor-
határ 22 év, de azt mondta, hogy nem akarja 
elengedni a kezem, mi lenne, ha a Snétber-
ger Központban dolgoznék. Így találkoztam 
a hangtechnikusi feladatokkal.

– VAN MÉG EGY SZENVEDÉLYED, A FOTÓ-
ZÁS. AZ HONNAN JÖTT AZ ÉLETEDBE?
– A Snétberger Központban volt egy fényké-
pezőgép, amit nem használt senki. Elkezdtem 

portrékat, eseményeket, koncerteket, fellépő-
ket fotózni. Ez aztán nagyon beindult, mert 
egy idő után sorban kaptam a felkéréseket.

– HOGYAN KERÜLTÉL AZ ERZSÉBETLIGETI 
SZÍNHÁZBA?
– Elmentem Amerikába dolgozni egy gye-
rektáborba. Amikor hazajöttem szakítottam 
a Snétberger Központtal, mert nem tudtak 

bejelentett állást adni, nekem meg ilyenre 
lett volna szükségem. Ismerősök javasolták, 
hogy próbálkozzak a Színháznál. Némi gon-
dolkodás után fel is vettek fénytechnikus-
nak. Ezt a munkát nagyon szeretem, ezt is 
lehet alkotásnak tekinteni.

– MIT KELL TUDNUNK A MOS-
TANI KIÁLLÍTÁSODRÓL?
– Tükrözi azt, hogy az utamat 
keresem. Van benne op-art, van 
benne pop-art, van benne feke-
te fehér ábrázolás, szóval kísér-
letezek. Nagy hatással volt rám 
Vasarely, némelyik képemen az 
ő hatása is felfedezhető. Csupa 
színtiszta kézi munkával készí-
tett grafikát állítottam ki. Leg-
többjük jó minőségű filctollal 
készült, de van köztük olyan is, 
amelyre olvasztott krétát fröcs-
csentettem a hatás kedvéért. 
Szóval meglátjuk hogyan alakul 
az életemnek ez a része.

Nagy Gergely kiállítását Gombás Rozália, 
a gyermekkori barát nyitotta meg, egy kis 
hangulatteremtő zenével pedig Ádám István 
– ő is egykori Snétberger tanítvány – és Losó 
Kata járult hozzá a teljesebb élményhez.

A Szín-Tér kiállítás november 14-ig tekint-
hető meg az Erzsébetligeti Színház Napfény 
Galériájában. 

MÉSZÁROS TIBOR

Több múzsa szolgája
Nagy Gergely is az Erzsébetligeti Színház munkatársa. Kitűnő fotós, zenész és 
grafikus. Megkérdeztük, hogyan sodródott a művészetek közelébe.

BUDAPEST FŐVÁROSXVI. KERÜLET NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Hely: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Az ingyenes német nyelvápoló klubot két heti rendszerességgel 
folytatjuk, elsősorban azokra számítva, akik társalgási szinten 
beszélik a német nyelvet. A klub vezetője: Karolin Sztehlo
Időpontok: november 8., 22., december 6., 20. (hétfői napok) A 
társalgás 17 30-18 30-ig tart.

KÓRUS
A sváb- és német dalkincset 20 éve kerületi kórusunk ápolja. 
Várjuk sorainkba azokat, akik szívesen énekelnek német nyelven.
Hely: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Kórusvezető: CsővárinéGurubi Judit
Próbák ideje: november 9., 16., 23., 30., december 7., 14. (keddi 
napok) 18 00-19 00-ig,

EGYÉB AKTUÁLIS PROGRAMOK:
2021. november 10. 17:00 Márton napi felvonulás és műsor
2021. november 19. Interpedagogica szakmai találkozó, kiállítás és 
vásár Bécsben.
2021. december 2. Mikulás ünnepség a nemzetiségi óvodások és 
iskolások számára.
2021. december 4. 17:00 Adventi buszos kirándulás Burgenlandba.
2021. december 18. Adventi kórustalálkozó a Budapesti Krisztus 
Király Templom közösségi házában. (Budapest, Sasvár u. 23, 1163)

Telefonon érdeklődni a programok felől a +36209567014-es 
számon lehet Péteri Ildikó NÖ elnöknél.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

(Felhívnám a figyelmet arra a nélkülözhetetlenül szükséges kártyára, a 
védettségi igazolványra, amely nélkül nem megengedett programjain-

kon részt venni. Megértésüket előre is köszönöm!)
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Helytörténet
Olvasni könyvet is jó. 1. 
A könyvet elvetemült korokban elégethetik, de Gutenberg óta mindig marad belőle egy-két példány, hogy a benne lévő tudást 
tovább örökítse. A legelvetemültebb kor sem tud minden könyvet elégetni. Hogy állunk az égboltra (az Űrbe?) küldött bináris kó-
dokkal?  Nem szakemberként úgy érzem, elég lenne egy globális elektronikus vihar, hogy eltörölje az ott őrzött összes gondolatot, 
képet. Amúgy is, az ember a beszéd mellett a kezének használatával vált emberré. Billentyűket pötyögtetni nem ugyanaz, mint telt 
idomú, vagy ösztövér betűket rajzolni fehér lapra, hosszú gondolat-gyöngysorokat alkotva. De nem vagyok gépromboló, hiszen 
minden előnyét szívesen használom a számítógépnek, csak azt szeretném, ha a könyv tisztelete továbbra is köztünk maradna.

Szerencsés helyzetű kerület vagyunk, könyvek hosszú sora őrzi helyi történelmünket. Sokan tudják, de biztosan vannak olyanok 
is, akiknek ez újdonság. Nekik (is) indítjuk el új sorozatunkat itt a rovatban, a lassan a 60. kötetet elérő Kertvárosi Helytörténeti 
Füzetekből közlünk jellemző, kedvcsináló részleteket, hogy aki még nem tette, vegye kézbe, lapozgassa, így is közelebb kerülve 
lakóhelyéhez, ehhez a kedves, természet övezte kertvároshoz. Ötletszerűen, néha alkalomhoz kötve válogatunk – nem minden 
lapszámban. Elsőnek Széman Richárd – Varga Ferenc Vendég-látó című, az elődtelepülések vendéglőit bemutató kötetéből álljon 
itt néhány sashalmi részlet.  

„A korcsma-kulturális irodalom 
nagy vándorai, a mi Krúdynk, és a 
XX. század második felén alkotó 
és kocsmázó cseh Bohumil Hrabal 
(akinek történeteit közép-európai-
ságuk révén szintén magunkénak 
valljuk) hosszú útvonalakra fűzték 
fel történeteiket, lehet, szívesen 
éltek volna Sashalmon. A hrabali 
„nagy-szlalom” például (otthonosabb 
méretben) kiválóan kivitelezhető 
lett volna itt is, a vendéglők külön-
böző kultúrájára szomjazó kíváncsi 
utazó gyalogszerrel körbejárhatta a 
vendéglőket, már csak azért is, hogy 
összehasonlíthassa a vendéglősök 
mérte sörök, vagy borok minőségét, 
vagy vérmérséklet szerint, a hétvégéken a vendéglők színpadán ját-
szott műkedvelő előadások színvonalát.(…)

Időutazásunk következő szakaszában mi is bejárjuk a sashalmi 
nagy szlalomot, bekukucskálunk a vendéglőkbe, s ha már a söreiket 
nem kóstolhatjuk meg, legalább képet adunk a fenti világ hangulata-
iról, problémáiról, vigasságairól. (…)

A piactól a helyiérdekű egy megállót zötyögött (nem is volt érdemes 
felszállni rá) Rákosszentmihály felé, és a Gizella (ma Sasvár) utca 
sarkán ott állt a tulajdonosok változása szerint újra és újranevezett 
Taute, Czugh, Strasszer vendéglő. Sashalom 1927-es térképén Dudás 
vendéglőként áll. Úgy tudom, legutoljára Arany Kupa vendéglőnek 
hívták.

Zárjuk be a kört, egy rövid időre térjünk vissza a József főherceg útra 
(Ma Pirosrózsa utca). Itt, a Magyar (ma Magyarvár) utca sarkán állt a 
Riezmayer vendéglő (később Prém Ede, majd Gronwald Gyula ven-
déglője). A háború kezdetének évében Sashalmon a társadalmi élet 
még frissen pezsgett, ekkor kezdték megfontolni a település önálló-
sodásának gondolatát, az egyesületek aktivizálódtak. A Tolnay Károly 
alapította Egyenlőségi Kör például februárban tartotta meg első ülését 
a kör székházában, a József főherceg út 32. alatt, itt, a Riezmayer-fé-
le vendéglőben. Ezen, az úgynevezett ismerkedési esten leplezték le 
a vendéglő falán Ehmann-telep névadójának, Ehmann Viktornak a 
képét. 

Májusban az egyesület ugyanitt (már Tolnay Károly elnökletével) 
tartotta meg az ülését, ahol a 160 szék és 34 asztal sem volt elegendő 
a megjelentek fogadására. November 4-én ugyanitt Tolnay Károlyt 
köszöntötték névnapján, és ez alkalommal a vendéglő falára felke-
rült a település eme fáradhatatlan „közmunkásának” is az arcképe. 
Riezmayer vendéglősnek 1927-ben már a Horthy Miklós (ma Veres 

Péter) út és a Gróf Batthyány Ilona 
(ma Fuvallat) utca sarkán állt a ven-
déglője. (…)

A „Margit-tengely” középső ven-
déglőjét veszem elsőnek, hiszen 
Schuszter Vilmos vendéglőjéről ma-
radt fenn a három közül a legkorábbi 
híradás. Az asztalos gyár tulajdonosa 
már az Ehmann-telep időszakában 
jelentős szerepet vállalt a település 
közéletében. (1914-től Cinkota virilis 
képviselőjeként is.) A Rákos Vidéke 
1905-ös 27. számában jelent meg a 
hír: „Mulatság az Ehmann telepen. A 
czinkotai Ehmann és Huszka telepi 
iskola építési alapja javára az iskola 
gondnoksága Schuszter Vilmos Eh-

mann telepi vendéglője helyiségében folyó 1905. évi július 9-én, vasárnap 
tombolával, világpostával és díjtekézéssel egybekötött nyári ünnepélyt ren-
dez. A gondnokság nevében Tolnay Károly bizotts. tag, id. Huszka Gyula 
bizotts. elnök szerepelnek a meghívón. A nemes czélra való tekintettel a 
felülfizetéseket köszönettel fogadják és hírlapilag nyugtázzák. Jó zenéről, 
ételek és italokról gondoskodás történt. Belépti díj: család-jegy 1 kor. sze-
mély-jegy 50 fillér. Kezdete délután 3 órakor.” (…)

A Rákos Vidéke 1925-ben kelt több híradása szerint Kantler György-
nek, „Pestsashalom új vendéglősének” felesége az első háborúban fo-
gadalmat tett, ha férje hazajön, kőkeresztet állíttat fel. Az örvendetes 
eseményre 1925. október hetedikén került sor, a sashalmi temető meg-
nyitásakor szentelték fel a négy méter, magas, bronz korpusszal ellá-
tott keresztet, amelyre a vendéglős és felesége ezt a feliratot vésették 
fel: „Istenfélelem, a hit- és hazaszeretet a boldoguláshoz vezet. Ezt hirdesse 
örökké ez a kőkereszt, melyet Isten dicsőségére és a háborúból való szerencsés 
hazatérésre emeltetett 1925. szeptember 30-án Kantler György és neje.”

Az „új vendéglős” fogalma relatív, hiszen ugyanezen hetilapban 
már 1923. október 7-én megjelent egy rövidhír a „Mamlasz estélyről”: 
„Szombaton este lesz a Kantler-féle vendéglő otthonában a Gyermekbarát 
Asztaltársaság családias összejövetele. Belépődíj nincs, ki-ki önként, jó szíve 
és tehetsége szerint adakozik. Az asztaltársaságnak már tekintélyes össze-
ge van együtt, amelyet több családias összejövetelen rendezett gyűjtés által 
fog az asztaltársaság gyarapítani. Adományokat elfogad Kantler Györgyné 
pénztárnoknő és Bugos Mihály buzgó tisztviselője a társaságnak, kit úgy 
a társaság, mint a postás kör nevenapja alkalmából szívélyesen ünnepelt.”

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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Az egésznapos programot október 
20-án délelőtt Zólyomi Árpád intéz-
ményvezető nyitotta meg zeneisko-
lánk hangversenytermében. Szak-
mai napunk szervezésekor célunk 
volt a zenei együttműködés kész-
ségét támogatni, az együtt muzsi-
kálást tudatosan motiválni, a kama-
racsoportban és zenekarban játszás 
értékközvetítő tevékenységén ke-
resztül a közösségünket fejleszteni.

A délelőtti szólampróbák örömteli hangulatban teltek, 
együtt furulyázott kicsi és nagy, növendék, tanár és tanuló. 
Pihenésképpen, de nagy izgalommal került sor a „Totó” ki-
töltésére, sok új ismeretre tehettek szert a gyerekek a furulya 
hangszerrel kapcsolatban. Ezek után jólesett a séta a gyönyö-
rű napsütéses déli időben az Erzsébet-ligetben, ahol a Ren-
dezvényházban a finom ebédünket fogyasztottuk el. Visszatérve 
ismét kezdődtek a próbák, most már az esti zenekari hangverseny-
re készülve mindenki együtt játszott. Kicsit elfáradva, de annál na-
gyobb kíváncsisággal vártuk a zenei „Totó” eredményhirdetését. Tá-
mogatóink segítségével minden résztvevő értékes, szép jutalomban 
részesült. Míg a tanulók és tanáraik készülődtek a hangversenyre, a 
közönség is megérkezett, megtelt zeneiskolánk koncertterme. 

Nem mindennapi eseménynek lehettünk részesei, a kisebb ka-

maraprodukciók a nagyobb kama-
raegyüttesek és a 32 furulyásból álló 
zenekar játéka eufórikus hangulatot 
teremtett, amelyet a közönség vas-
tapssal jutalmazott.

Köszönet illeti, a zeneiskola mű-
vésztanárait, tanulóit, a szülőket a 
program megvalósulásához támoga-
tást nyújtó XVI. kerületi Önkormány-
zatot, az EditioMusica Budapest Ze-
neműkiadót, a Szamóca Cukrászdát, 

a Zenével a Holnapért Alapítványt akik a Furulyafesztivál megvaló-
sulását segítették és azonosultak Kodály Zoltán gondolatával:„Aki 
zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, 
az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene 
tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt 
mind meghatványozza.”

Streicher Zoltánné Térey Gabriella
intézményvezető helyettes

Furulyafesztivál
Új szakmai eseményt indított útjára a Rácz 
Aladár Zeneiskola hagyományteremtő szán-
dékkal.
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Az Akcióhét során a rendőrség munkatársai a 
kerület több pontján, bírság helyett prizmák 
és lámpák kiosztásával igyekeztek felhívni a 
figyelmet, a biciklik láthatóságának fontos-
ságára, mellyel számos baleset megelőzhető 
lenne. A KRESZ-szabályok értelmében min-
den kerékpárra kötelező egy fehér színű első 
lámpa, egy piros hátsó lámpa, küllőprizmák 
(legalább az első keréken), valamint egy fe-
hér színű első és egy piros színű hátsó priz-
ma. Lakott területen kívül sötétben, rossz lá-

Látni és Látszani
Október 25-én, a Jókai Mór utcai élelmiszerbolt előtt, 
immáron ötödik alkalommal indult újtára a Látni és 
Látszani Közlekedésbiztonsági Akcióhét. A nyitóna-
pon Mizsei László, a Környezet és Klímavédelmi Bi-
zottság elnöke, az Akcióhét ötletgazdája, a hatóságok 
közreműködésével az arra járó kerékpárosok látható-
sági felszereltségét ellenőrizte. 

tási viszonyok között kötelező a láthatóság mellény 
viselése is. Az Akcióhét megnyitásán kollégáival 
részt vett Horváth Szabolcs alezredes, kerületünk 
rendőrkapitánya is.

Mizsei László bízik benne, hogy a programmal 
tovább népszerűsítheti a környezettudatos és biz-
tonságos közlekedést a Kertvárosban.

GUETH ÁDÁM

 – A Bebiciklizés egy kiscsoportos, 2-3 órás, 
ingyenes elméleti és gyakorlati kerékpáros 
oktatás a városi forgatagban bizonytalanko-
dók számára a Magyar Kerékpárosklub szer-
vezésében. A program egyszerre népszerűsí-
ti a kerékpározást, ülteti el a kulturált együtt 
közlekedés gondolatát a fejekbe, és eközben 
biztonságos biciklizésre is nevel. (további 
infó: https://kerekparosklub.hu/bebiciklizes) 

A Sashalmot és Mátyásföldet érintő útvo-
nalat úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők 
a lehető legtöbb kerékpáros létesítményt 
kipróbálhassák (kerékpárút, gyalog-kerék-
párút, kerékpársáv, ellenirányban bringáz-
ható egyirányú utca, 30-as övezet jobbkezes 
kereszteződésekkel, "sima" úttest 
kerékpáros létesítmény nélkül), és 
bemutathassuk azokat a legalap-
vetőbb közlekedési szituációkat, 
amelyekkel a hétköznapok során 
találkozhatnak a kerékpárral köz-
lekedők (például közvetlen és köz-
vetett balra kanyarodás, biztonsá-
gos pozíció az úttesten, általános 
kanyarodási szabályok, interakció 
a többi közlekedővel, tipikus buk-
tatók, amelyeket kezdők gyakran 

elkövetnek, de kis tudással könnyű őket el-
kerülni.). A túra során több helyen megáll-
tunk, beszéltünk a szabályokról, tévhitekről 
és a valóságról, praktikus tanácsokat adtunk 
és visszajelzéseket kértünk. 

A kiscsoportos túrán 5-en vettek részt. 
Ennél többen, 9-en jelentkeztek, de voltak, 
akik lemondták. Nem csak helyiek érkeztek, 
jöttek bringázók a szomszédos X. és XV. ke-
rületből, sőt egy fő Kisújszállásról is! Ő igen 
elszánt kerékpáros, hiszen elmondta, hogy a 
legtöbb bebiciklizésen igyekszik részt venni, 
bárhol is rendezzék azt.

A visszajelzések alapján azok a bebiciklizők 
is új ismereteket szereztek, akik már koráb-

Bebiciklizés
Kezdjük némi szómagyarázattal! Ha egy terület minden részé-
be elmegyünk, azt szoktuk mondani, hogy bejárjuk a területet. 
Ha ugyanezt kerékpáron tesszük, akkor nem bejárjuk, hanem 
bebiciklizzük. A Magyar Kerékpárosklub szervezésében októ-
ber 16-án rendeztek először bebiciklizést a XVI. kerületben. 
Csanádi György, a Kelet-Pesti Kerékpárosklub vezetője az aláb-
bi tájékoztatást adta lapunknak az eseményről: 

ban is voltak ilyen rendezvényen. A sebes-
ség- és forgalomcsillapított utcákban érezték 
komfortosabbnak a biciklizést, valamint ott, 
ahol van valamilyen kerékpáros létesítmény.

A résztvevők egy-egy példány Kerékpáros-
klub Kisokost kaptak, amely összefoglalja 
azokat a tudnivalókat, amelyekről a Bebicik-
lizésen is szó volt. https://kerekparosklub.hu/
kisokos
 – Célunk, hogy a Bebiciklizés során olyan 
ismeretekre és gyakorlatra tegyenek szert a 
XVI. kerületben élők is, ami után nagyobb 
önbizalommal fognak biciklire ülni a város-
ban. Az adatok alapján erre nagy igény mu-
tatkozik, és egy felmérésből kiderült az is, 

hogy Magyarországon a túlnyomó 
többség szívesebben kerékpározna 
a mindennapok során, ha a körül-
mények jobbak lennének. 

Terveink szerint a bebiciklizést 
rendszeresíteni fogjuk a kerület-
ben, ezért érdemes követni az ol-
dalainkat. Ha az időjárás engedi, 
novemberben megismételjük a 
programot.

Csanádi György
Kelet-Pesti Kerékpárosklub 
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 – Idén a nagyszámú nevezés, illetve egyéb 
technika okok, továbbá a mallorcai világbaj-
nokság miatt külön időpontban rendeztük 
meg a Magyar Bajnokságot. A 65 év feletti 
korosztályok a napsütéses szép őszi időben 
október első hétvégéjén játszottak, míg a 
fiatalabbak a Park teniszklubban egy héttel 
később. A nevezési létszám nagyon magas 
volt. A késői időpont ellenére több mint 250 
fő adta le nevezését, mely évek óta a legma-
gasabb szám a bajnokságok történetében. 
Minden kategória ITF 400-as versenynek 
minősült, hiszen ez egyúttal egy zárt, de 
nemzetközi pontozású verseny is volt. 

A helyszín kiváló választásnak bizonyult, a 
versenyzők nagyon jól érezték itt magukat. 

Nagyszerű mérkőzéseket láthattak a ki-
látogatók, és sok szép kerületi sikernek 
is örülhettünk. Szombaton egy players 
party is színesítette a programot, ahol 
megemlékeztünk a verseny névadójáról 
az örökös magyar bajnok Gulyás István-
ról is.
MLTC sportolók legjobb eredményei:

70+ Női egyéni kategóriában Burszán 
Judit 3. helyezést ért el.

65+ kategóriában, vegyes párosban Ta-
kách Gusztáv  ezüstérmet szerzett.

Takách Gusztáv és 
Bíbok Tamás

Az elmúlt évek legrangosabb teniszversenye 
zajlott a 16. kerületben, hiszen a mátyásföldi 
teniszklub, az MLTC volt a házigazdája a 2021-
es szenior országos bajnokság szuper szenior 
versenyszámainak. A részletekről Bíbok Tamás 
versenyigazgató számolt be lapunknak. 

Országos Tenisz 
Bajnokság Mátyásföldön
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INGATLAN
Albérletet keresek. 20-252-0255

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

Ómátyásföldön különálló kis-
ház összkomfortos kiadó egy 
nem dohányzó személy részé-
re. 20-925-5910

VEGYES

Nagyon szép, ágyneműtartós vi-
lágos kanapé-ágy eladó kedvező 
áron + egy Grundig TV. Ár: 45E 
Ft. 20-256-6592

Befőzéshez üvegek eladók para-
dicsomhoz is OLCSÓN. 20-547-
6947

Zepter víztisztító és LUX porszí-
vó eladó 80-100E Ft. 405-0083

Eladó 325 db kétszer égetett ké-
mény tégla, 6 db csőoszlop kerí-
tésnek, kazánba való vegyes tűzi-
fa. 30-413-5678

Házi lekvárok többféle ízben 
többféle gyümölcsből eladók. 
405-4651

Szerves trágya eladó, szállítást 
vállalok. 20-419-8393

Tekerős paradicsompasszírozó 
asztalra szerelhető 3E Ft-ért el-
adó. 20-590-5918

240l-es kombinált hűtő üzem-
képes 10E Ft-ért eladó. 20-590-
5918

Kb. 30-40 kg szőlő leszedésért 
elvihető Rákosszentmihályról. 
405-3432

1 db 20l-es benzines kanna, 1 db 
50l-es demizson üveg, 3 db 50l-
es műanyag demizson, tamaris-
ka ágak eladók. 409-1267

Ingyen elvihető a XVI. Kerület-
ből egy használt, de megkímélt 
állapotú 70x165cm, nem ágy-
neműtartós heverő és használt, 
fatetős zongora. Ár megegyezés 
szerint. 20-482-4878

Hévízen a Napsugár üdülő és 
lakásszövetkezetnél négyszemé-
lyes üdülő használati joga 2021. 
november 22-től december 2-ig 
átadó. 20-326-5570

Eladó: DVD, hifi torony, képmag-
nó, horgászfelszerelés, könyvek. 
20-318-8284

Esetenkénti takarításra keresek 
1 szobás lakásomhoz középkorú 
hölgyet a XVI. kerületben. 30-
301-9571

Eladó 2db 30l és 50l-es boros 
ballon. 30-169-2135

Többéves ciromfa (kb. 160cm-
es) ingyen elvihető. 20-220-1675

Newgarda benzinmotoros fű-
nyíró szervizelt eladó 15E Ft-ért. 
20-383-9030

6 db jó állapotú nád táblalemez 
(drótfonatos) 200x100 cm eladó. 
Ár megegyezés szerint. 30-914-
7744

Elektrolux kombi hűtő 25E Ft, 
benzines fűkasza 15E Ft, 3 égős 
gáztűzhely 16E Ft-ért eladók. 20-
595-3901

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú ERI-
KA táskaírógép plusz szalaggal 
jelképes összegért. 30-528-2040

Eladó: nagyméretű, masszív 
EMINEO nevű kerekesszék, 
kerék távolság 75 cm, ülőpárna 
52cm széles. 30-528-2040

Eladó 90x190cm-es egyszemé-
lyes ágyneműtartós heverő. 30-
689-2892

Virágzó elefántfül pálma /Al-
casia Marorriza/ eladó. 20-416-
7444

Műanyag hordó 200l-es, 
műanyag rekesz 500Ft/db, fa lé-
cek ingyen. 403-1090

Asztalra szerelhető tekerős pa-
radicsom passzírozó 3E Ft-ért 
eladó. 20-590-5918

Siemens elől töltős mosógép 
dobcsillag töréssel alkatrésznek 
10E Ft-ért eladó, működőképes. 
20-590-5918

Jó állapotú férfiöltöny, télikabát 
54-es méretű ingyen elvihető. 
403-9603

Fém láda bármi tárolására ki-
váló, zománcozott, szigetelt. 
130x75x65cm eladó. 403-1335

Eladó 30l-es 10E, 17l-es 8E Ft, 
cserép savanyító edény. 20-323-
4265

Eladó harmonika ajtó, függöny-
tartó, 160x70cm-es kókusz mat-
rac, epedás ágybetét 2x1,7m-es. 
20-807-7891

Sürgősen eladó 42-es új férfi 
fekete-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 mo-
sogató eladók. 409-0366



Veszek készpénzért legmaga-
sabb áron értékbecsléssel! Bú-
torokat, festményeket, dísztár-
gyakat, órákat, porcelánokat, 
csillárt, könyveket, írógépet, 
varrógépet, szőrmebundát, 
kristályt, bakelitlemezeket, 
csipkét, bizsukat, kitüntetést, 
régipénzt, teljes hagyatékot 
díjtalan kiszállással! Németh 
Dániel 20-294-9205

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090 

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

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

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 

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

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

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

Eladó: Koloniál szekrénysor do-
hányzóasztallal, bőr ülőgarnitú-
ra fotellal. 20-562-1649

Redőnyvas 3 szál (6m), zártszel-
vény 20x20-as 4 szál, 20x40-es 
2 szál, PAG860 Bioptron lámpa 
eladó. 405-2211




