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MIVEL AZ IKARUS IPARI PARK TULAJDONOSAI TÖBB MINT EGY HÓNAPJA NEM 
CÁFOLJÁK, HOGY A TERÜLETEN ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA IS 
ALKALMAS KÖZPONTOT ALAKÍTANÁNAK KI, SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰ-
LÉSI KÉPVISELŐ ÉS KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER TILTAKOZÁST HIRDETETT 
MÁRCIUS 6-RA. A KEZDEMÉNYEZÉSHEZ 13 KERÜLETI CIVIL SZERVEZET IS CSAT-
LAKOZOTT.
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Nem kérünk a migránsokból
A kormányhoz fordul segítségért a Kertváros vezetése
Folytatás a címlapról
Kovács Péter elmondta: az Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének többsége február 14-i ülésén tiltakozott az ellen, hogy 
a Kertvárosban illegális migrációt szervező iroda vagy mig-
ránsokat elszállásoló központ létesüljön. Sajnálatos azonban, 
hogy voltak, akik kivonultak a teremből és nem vettek részt a 
szavazáson, és volt, aki bent maradt, de szavazás helyett csak 
mosolygott. 

A polgármester kiemelte: a kerületben nagy a lakossági felhá-
borodás, és a polgárok jelentős része egyetért az Önkormány-
zattal abban, hogy nem szeretnék, ha a Kertvárosba illegális 
migránsokat telepítenének. Mivel azonban az Önkormányzat-
nak hatósági jogköre nincs, hogy ezt megakadályozza, ezért 
fordul a nyilvánossághoz a civil szervezetekkel együtt.

Kovács Péter hangsúlyozta: a másnapi testületi ülésen 
újabb javaslatot terjeszt a Testület elé, amelynek elfogadása 
lehetővé teszi, hogy Szatmáry Kristóffal közösen forduljanak 
a kormányhoz az Ikarus Ipari Park közösségi tulajdonba vé-
telével kapcsolatban, hiszen a tulajdonos cég most felszámo-
lási eljárás alatt van.

R. Törley Mária szobrászművész, a XVI. kerület díszpolgá-
ra, a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület vezetője – aki 42 éve 
él lakóhelyünkön – arról beszélt, hogy mennyit fejlődött a 
kerület az elmúlt 10 évben, illetve milyen fontos, hogy gyer-
mekeink és unokáink érdekében megőrizzük az itteni nyu-
galmat. R. Törley Mária szerint az emberek többsége nincs 
tisztában azzal, mekkora különbség van a keresztények és a 
muszlimok hite és szokásai között, hiszen aki segítséget kér, 
az kopogtat, és nem baltával jön, illetve nem akarja megerő-
szakolni a fiatal lányokat. 

Szatmáry Kristóf megköszönte a Kertvárosunk Értékeiért 
Egyesület és a többi civil szervezet kiállását az itt létesítendő 

illegális migránsok elszállásolására alkalmas központ kiala-
kítása ellen, majd fotókkal illusztrálta azt, hogy Nyugat-Eu-
rópában éppen olyan ipari parkok területén alakítottak ki 
szállásokat a migránsok számára, mint amilyen az egykori 
Ikarus gyár területe. Szerinte ugyanakkor azért is aggályos, 
hogy hetek óta nem kapnak választ a tulajdonostól, hiszen a 
szomszédos Zuglóban már létrehoztak egy iszlám kulturális 
központot, vagyis logikusnak tűnhet, hogy a közeli Kertváros-
ban szállásolják el a migránsokat.

Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: Kovács Péterrel közösen 
azon fognak dolgozni, hogy az Ikarus Ipari Parkot az állam 
vagy a XVI. kerület vásárolja meg, hogy mindezt elkerüljék. 

Az eseményen részt vett Vajda Zoltán önkormányzati kép-
viselő is, aki a Szatmáry Kristófra tett negatív megjegyzése-
ivel provokálta a jelenlévőket, emiatt néhány civil lökdösni 
kezdte, de a sajtótájékoztató nagyobb rendbontás nélkül ért 
véget. 

SZ.R.ZS.

Kovács Péter a történtekről beszámolt a sajtó 
képviselőinek is, akiknek elmondta: az esetre 
véletlenül derült fény, amikor a szerdai Kép-
viselő-testületi ülés előtt két szavazópolgár 
bejelentést  tett a választási irodán, mert ada-
taikat felhasználva ajánlott jelöltet az egyik 
párt. A polgármester másnap kíváncsiságból 
szintén felkereste a választási irodát, ahol 
kiderült, hogy személyi számát, lakcímét és 
édesanyja nevét is felhasználva ajánlottak két 
jelöltet, pedig ő csak Szatmáry Kristófot tá-
mogatta.
– Felháborítónak tartom ezt a választási csalást, 
és azt kérem a két jelölttől, hogy gondolkodjanak 
el: ezek után valóban indulnak-e a választáson, 
mert ugye már nyilvántartásba vannak véve. 

Visszaéltek a polgármester személyes 
adataival
EDDIG ISMERETLEN TETTESEK VÁ-
LASZTÁSI CSALÁST KÖVETTEK EL AZ 
IRÁNYTŰ, ILLETVE A NEMZETI MEG-
BÉKÉLÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS PÁRT-
JA ÉRDEKÉBEN, UGYANIS KOVÁCS 
PÉTER POLGÁRMESTER SZEMÉLYES 
ADATAIT FELHASZNÁLVA, ALÁÍRÁ-
SÁT MEGHAMISÍTVA NYÚJTOTTAK BE 
KÉPVISELŐIKET (SCHILLER KATALIN 
NATÁLIA, TÁNCZOS TAMÁS ANTAL) 
AJÁNLÓ ÍVEKET A VÁLASZTÁSI BI-
ZOTTSÁGHOZ. A KERTVÁROS ELSŐ 
EMBERE EZÉRT FELJELENTÉST TETT 
A XVI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNY-
SÁGON MÁRCIUS 9-ÉN. 

Ilyen menekült szállás lehet az egykori Ikarus gyár területén
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Kedves 

Olvasó!
Az elmúlt 170 évben szám-
talan dolog megváltozott, a 
technika rohamléptekben fej-
lődik, az információ másod-
percek alatt jut el a feladótól 
a címzetthez, mások a napi 
gondjaink, de egy valami 
azóta is örök: a szabadság 
iránti vágy. A magyarságnak 
továbbra is küzdenie kell az 
önállóságáért a Kárpát-me-
dencében, mert történel-
münk folyamán mindig akadt 
valaki, aki jobban akarta tud-
ni nálunk, mi a jó nekünk. 
Legyen az külső ellenség vagy 
belső áruló. Fohászkodni per-
sze nemcsak ilyen helyzetek-
ben kell, így Dobó István kö-
nyörgését az Egri csillagokból 
akár a márciusi ifjak is imád-
kozhatták volna: „Istenem! 
Te látod a mi kis romladozó 
várunkat s benne ezt a ma-
roknyi, elszánt népet... A Te 
nagy mindenségedben kicsi 
semmiség ez a földi világ. Ó, 
de minekünk ez a mindensé-
günk! Ha kell a mi életünk, 
vedd el Uram, tőlünk! Hull-
junk el, mint a fűszál a ka-
szás vágása alatt! Csak ez az 
ország maradjon meg... ez a 
kis Magyarország.”

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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A testületi ülésről jelentjük

TOVÁBBRA IS A LEGBIZTONSÁGOSABB 
KERÜLET A KERTVÁROS
Hajdú Károly rendőrkapitány – akit elkísért 
Meihl Géza dandártábornok is – megkö-
szönte a polgármester, a Képviselő-testület, 
a polgárőrök és a Rákosmenti Mezei Őrszol-
gálat munkatársainak együttműködését, 
majd elmondta: a bűncselekmények száma 
1000 alá csökkent, egyre kevesebb a lakás-
betörés, az autólopás és a gépkocsifeltörés a 
Kertvárosban. A felderítések száma is nőtt, 
és 2017-ben nem volt olyan garázdaság, testi 
sértés vagy rablás, amelynek elkövetője ne 
került volna rendőrkézre. A lakásbetörések 
tekintetében azonban még van hova fejlőd-
ni. Emellett a kerékpáros rendőrök műkö-
dése is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, 
tavaly nyáron csak három hét szünetet tar-
tottak, amikor a vizes világbajnokságon tel-
jesítettek szolgálatot. 

ÚJ ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOKAT 
HOZNAK LÉTRE A KERÜLTBEN
Az Önkormányzat tulajdonában lévő terüle-
tek használatáról és rendjéről szóló rendele-
tet azért módosították, mert elektromos autók 
töltéséhez szükséges állomásokat szeretné-
nek kialakítani a Kertvárosban. A szolgáltatás 
ingyenes lesz.

MEGALAKUL A KERTVÁROSI CSALÁDI 
SZÁLLÓ SZOLGÁLAT
Dr. Csomor Ervin alpolgármester elmondta: 
a Kertvárosi Családi Szálló Szolgálat létreho-
zásával a Napraforgó Család- és Gyermekjólé-
ti Központ keretében az autóval nem rendel-

kező, a gyermeküket fejlesztő foglalkozásra 
vivő szülőknek – akiknek gondot jelent a köz-
lekedés – nyújt segítséget az Önkormányzat 
a Nyugdíjasok Szállító Szolgálatának mintá-
jára. 

A XVI. KERÜLETIEK NYUGALMA 
ÉRDEKÉBEN
Ismét napirendre került az Ikarus Ipari Park 
ügye, ahol a hírek szerint illegális migránsok 
elszállásolására is alkalmas központot akar-
nak létesíteni. Abonyi János, ifjabb Mizsei 
László és dr. Sebők László ezúttal is elhagy-
ta a termet a vita idejére. A jelenlévők végül 
három határozati javaslatot fogadtak el. Az 
első értelmében a Testület felkéri Kovács 
Péter polgármestert és Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselőt, hogy az Ikarus Ipari 
Parkban történő migránsközpont létrehozá-
sának megakadályozása és a terület helyzeté-
nek végleges rendezése érdekében forduljon 
Magyarország kormányához, kérve annak 
hathatós támogatását a terület tulajdonjogá-
nak az állam vagy az Önkormányzat számára 
történő megszerzéséhez. A második javaslat 
szerint a Testület felkéri a 2018-as ország- 
gyűlési választáson induló összes jelöltet, 
hogy ne folytassanak a Kertváros nyugalmát 
veszélyeztető kampánytevékenységet, vigyáz-
zanak a kertvárosi környezetre és illegális 
plakátolási tevékenységet ne végezzenek. A 
harmadik elfogadott javaslat arról szólt, hogy 
a képviselők nem akarják, hogy az Európai 
Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül 
is előírhassa nem magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező betelepítését.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 7-ÉN ÜLT ÖSSZE ISMÉT, 
HOGY A KERÜLETET ÉRINTŐ FONTOS KÉRDÉSEKRŐL TÁRGYALJON. A TANÁCSKO-
ZÁSON A TÖBBI KÖZÖTT ELFOGADTÁK A XVI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
TAVALYI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓT, HARMADIK ALKALOMMAL MÓDO-
SÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST, DÖNTÖTTEK ÚJ ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK 
KIALAKÍTÁSÁRÓL, ÉS ISMÉT SZÓT EMELTEK AZ IKARUS IPARI PARK TERÜLETÉN 
LÉTESÍTENDŐ, ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA IS ALKALMAS KÖZ-
PONT LÉTREHOZÁSA ELLEN.
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A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS 
EMLÉKEZET KÖZPONT 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ 
munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, a tartósan távollévő műve-
lődésszervező helyettesítésére, de legfeljebb 
2019. december 31-ig.
A munkavégzés helye: Kertvárosi Helytörté-
neti és Emlékezet Központ (1165 Budapest, 
Veres Péter út 157.) és telephelyei: Cinkotai 
Tájház (1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 
16.), valamint Tóth Ilonka Emlékház (1162 
Budapest, Állás utca 57.).
A beosztáshoz tartozó lényegesebb felada-
tok: a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti köz-
művelődési intézményben az ilyen jellegű 
tevékenység szervezése, lebonyolítása, külö-
nös tekintettel a telephelyek sajátosságaira.
Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődé-
si végzettség, legalább hároméves szakmai 
tapasztalat, felhasználói szintű számítógé-
pes ismeretek, magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet.
Előnyt jelent: közművelődési intézményben 
szerzett szakmai gyakorlat, a XVI. kerület 
ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: eddigi szakmai 
tevékenységet bemutató részletes önéletraj-
zot, megfelelő iskolai végzettségről és szak-
képesítésről szóló oklevél másolatát, 3 hónap-
nál nem régebbi, eredeti, büntetlen előéletet 
igazoló okiratot (erkölcsi bizonyítványt), nyi-
latkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy pályázati anyagát az adatvédelmi 
törvény figyelembe vételével kezeljék.

Benyújtási határidő: április 13.
Elbírálási határidő: április 27.

Az állás betölthető: május 7-től.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végre-
hajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet szerint, valamint az illetményki-
egészítést illetően a polgármester döntése 
alapján.
A pályázatot a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ (1165 Budapest, Veres 
Péter út 157.) vagy a vezetok@helytorte-
net16.hu címre kérjük eljuttatni.
A borítékon vagy a tárgy mezőben kérjük 
feltűntetni: Pályázat a Kertvárosi Helytörté-
neti és Emlékezet Központ művelődésszer-
vező álláshelyére.
További információ Karelné Máté Orso-
lya intézményvezető-helyettestől kérhető a 
604-8342-es telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
XVI. KERÜLETI LAKÓINGATLANOK ENERGIAMEGTAKARÍTÁST 

EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 
a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának 

pénzügyi támogatásáról szóló, többször módosított 
3/2015. (II. 20.) rendelet alapján. 

A pályázat célja, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram keretében közzétett, többször módosított, VEKOP-5.2.1-17 azonosító 
jelű, ”Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energiafelhaszná-
lásának növelését célzó hitel” elnevezésű hitelprogram keretében megítélt 
kedvezményes hitelhez előírt önrészt a tulajdonos természetes személyek 
részére az Önkormányzat további támogatással egészítse ki. 

Pályázat benyújtására kizárólag az a természetes személy, társasház, illetve 
lakásszövetkezet képviselője jogosult, akinek a VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű 
hitelprogramon belül benyújtott hitelkérelmét jóváhagyták és a következő fel-
tételeknek megfelel. 

A pályázat benyújtására jogosult a XVI. kerület közigazgatási határán be-
lül elhelyezkedő lakóépületek lakcímmel rendelkező természetes személy 
tulajdonosa/társtulajdonosa, aki cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel 
rendelkező, nagykorú, magyar állampolgár, vagy legalább egy éve a XVI. ke-
rületben állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gaz-
dasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki tulajdonosa 
a korszerűsítendő lakóingatlannak, vagy társasházi/lakásszövetkezeti lakás-
ban lakcímmel rendelkező természetes személy tulajdonosok/társtulajdono-
sok képviseletében az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott 
képviselő útján, az alapító okiratban/alapszabályban, Szervezeti és Működési 
Szabályzatban a hitelfelvételhez előírt szavazati arány, de legalább az összes 
tulajdoni hányad 51 százalékának megfelelő tulajdonostársak beleegyezésével.   

Jelen pályázati felhívás által felsorolt lakóingatlanok korszerűsítéséhez, az 
alábbiak szerint meghatározott, kimutathatóan energiamegtakarítást ered-
ményező munkálatok költségeire igényelhető pénzügyi támogatás, amely 
vissza nem térítendő. Mértéke a hitelkérelemben támogatható és elfogadott 
tevékenységek összes elszámolható költségéhez előírt minimális önerő 50 
százaléka, de legfeljebb a támogatható lakóingatlanonként 250 000 forint, a 
támogatható társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként 250 000 
forint, amit a jelentkező kizárólag a pályázatban általa biztosítani szükséges 
önrészként, utófinanszírozás keretében használhat fel. 

Pályázni a felhívás mellékletét képező adatlapon a felhívásnak szintén mel-
lékletét képező nyilatkozat, az elfogadott hitelkérelem és mellékletei, vala-
mint a hitelesített másolati példányának egyidejű benyújtásával lehet.

Pályázatonként egy lakóingatlanra igényelhető önkormányzati támogatás. 
Ugyanazon épületre csak egy pályázat adható be. Egy magánszemély egy épü-
let vonatkozásában részesíthető támogatásban. Amennyiben több magánsze-
mély tulajdonában áll a pályázat tárgyát képező lakóépület, úgy bármelyikük 
benyújthatja a pályázatot, feltéve, hogy megfelel a jogosultsági feltételeknek. 

A pályázatokat magyar nyelven, papír alapon, A/4-es formátumban, a pályá-
zati adatlap minden oldalát aláírva, egy eredeti példányban, folyamatos oldal-
számozással ellátva, személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján (1163 Budapest, Havashalom u. 43., 
földszint 8.) Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-18.00; kedd 8.00-16.00; szerda 8.00-
16.30; csütörtök 8.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. 

A pályázatot legkésőbb addig a napig lehet benyújtani, amikor a polgármes-
ter a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a rendelkezésre álló 
költségvetési keretösszeget felhasználta, de legkésőbb december 15-ig.

A pályázó köteles a hitelkérelmére vonatkozó jóváhagyó döntés kézhezvé-
telétől számított 30 napon belül pályázatát benyújtani az Önkormányzathoz.

Bővebb információt Pécsi Mária (401-1592; pecsi.maria@bp16.hu) és Koz-
ma Enikő (401-1583 kozmaeniko@bp16.hu) nyújt.

A teljes pályázati felhívás és mellékletei az Önkormányzat honlapján (www.
bp16.hu) érhetők el.
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A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
TÖRTÉNELMI PÁLYÁZATOT HIRDET 
13 és 18 év közötti diákok részére 

XVI. KERÜLETI TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK 
1956-TÓL NAPJAINKIG címmel.

A Kertvárosban 2017-ben avatták fel Babay István, a Nagy-
budapesti Központi Munkástanács titkára szobrát, illetve 
Hollay Frigyes kerületi zenetanár domborművét. Mindket-
ten tevőlegesen vettek részt az 1956-os forradalom esemé-
nyeiben, ezért további életüket megbélyegzettként élték. 
Róluk, vagy a hozzájuk hasonló kerületi áldozatokról várja 
a diákok dolgozatait a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület, 
hogy a fiatalok a kutatómunka során még jobban megis-
merhessék családtagjaik, ismerőseik életútját, ezzel is em-
léket állítva nekik. 

A pályázatokat április 30-ig várjuk név, cím és életkor 
megjelölésével a ruszinal@t-online.hu e-mail címre. 

A díjátadóra május elején kerül sor, a győztesek könyveket 
és oktatási célokra felhasználható utalványokat kapnak. 

A pályázat fővédnöke Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő, a kezdeményezést Kovács Péter polgármester, vala-
mint a Kulturális és Sport Bizottság is támogatja.

R. Törley Mária elnök

A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület az ifjúság évében 
ZARÁNDOKUTAT SZERVEZ A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA

Természeti szépségek, amelyeket jó idő esetén felkeresünk: 
Tordai hasadék, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, Békás-szoros.
Jellegzetességek, ahova ellátogatunk: Csíki Sörgyár, sajtké-

szítő műhely. Értékek, amelyeket megtekintünk: 
Benedek Elek Emlékház, Mikó vár. 

A ZARÁNDOKÚT LEGFONTOSABB ESEMÉNYE  
A MÁJUS 19-I SZENTMISE 

A KIS- ÉS NAGYSOMLYÓ KÖZÖTTI NYEREGBEN,  
AHOVA EGY 16 KILOMÉTERES GYALOGÚT VEZET.

A szállás a XVI. kerület testvértelepülésén, Csíkszentmihályon lesz, 
ahol a családok igazi székely vendégszeretettel várják a kertvárosiakat. 
Az útiköltség 50 ezer forint, amely tartalmazza a szállás, a reggeli és 
a vacsora díját is. Jelentkezni 25 ezer forint előleg befizetésével 
április 30-ig lehet. Bővebb felvilágosítást Horváth Ildikó (tel.: 

0630-340-5030) vagy Szabó Réka (tel.: 0620-316-9337) nyújt. 
Szeretettel várjuk jelentkezését!

Rossz idő esetén a szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

MÁJUS 17-21. MÁJUS 17-21. 

Szentmihályi esték
Március 24., szombat 16.00

DR. PROKOPP MÁRIA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ 
tart előadást 

MÁTYÁS KIRÁLY A MAI MAGYAR PÉLDAKÉP címmel.
Helyszín: rákosszentmihályi plébánia közösségi terme 

(Templom tér 3.)
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Nemzeti Együttműködési Alap
Szervező:  Kovász Egyesület
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Ahogy arról előző számunkban hírt ad-
tunk, az R. Törley Mária által vezetett 
Kertvárosunk Értékeiért Egyesület pályá-
zatot hirdetett 13 és 18 év közötti fiatalok 
részére azért, hogy jobban megismer-
jék a II. világháború és a rendszerváltás 
közötti korszak magyar vonatkozású 
történéseit. Mivel gyakorlatilag minden 
családban volt olyan, akit meghurcoltak, 
börtönbe vetettek, kitelepítettek vagy 
kivégeztek, az ítészek főként személyes 
hangvételű dolgozatokat várnak, de lehet 
írni a témában megjelent könyvekről és 
filmekről is.

A kezdeményezés ötletét az a Parla-
mentben megrendezett 2017-es konfe-
rencia adta, amelynek előzményeként 
budapesti fiatalokat kértek fel arra, hogy 
keressenek olyanokat, akik személyesen 
élték át a kitelepítés borzalmait. Hantó 
Zsuzsa több könyvet is írt a témában. 
Előadásában a Rákosi Mátyás által kite-
lepített családok és a zsidók deportálá-
sának körülményeit hasonlította össze, 
kiemelve, hogy a közhiedelemmel ellen-
tétben Magyarország volt az egyetlen, 
amely befogadta a zsidókat, sőt akciókat 
is szervezett a megmentésük érdekében. 

Hantó Zsuzsa hangsúlyozta azt is, 
hogy míg aki a koncentrációs táborok-
ból visszatért, visszakapta mindenét, az 
1945 után kitelepítettek vagyona az ural-
kodó elit tulajdonába került. Azt pedig, 
hogy hazánkban diktatúra volt, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a meg-
szálló szovjet csapatok garázdaságaival 
(az emberek tisztességét és életét is bün-
tetlenül elvehették) szemben az állam 
vezetői nem védték meg polgáraikat. En-
nek köszönhető az is, hogy a szovjetek 
bevonulása után 200 ezer magyart vit-
tek el a Szovjetunióba különböző okok-
ból, és ez ellen egy hazai vezető sem tett 

semmit. Ezzel szemben Horthy Miklós 
parancsára Koszorús Ferenc katonai 
erővel akadályozta meg 400 ezer zsidó 
elhurcolását, amelyhez hasonlóra egyik 
országban sem volt példa. Magyarorszá-
got mégis antiszemitának bélyegezték, 
ami kizárólag az egykori nomenklatúra 
tagjainak és utódjaiknak állt érdekében. 

Kormos Valéria a II. világháború idején 
született, édesapja zsidó származású, 
édesanyja református volt. Pályafutását 
a Nők Lapjánál kezdte, majd a Magyar 
Nemzetnél és a Magyar Időknél folytat-
ta, jelenleg pedig a Terror Háza Múze-
umhoz tartozó alapítvány megbízásából 
könyveket írt. 

Az újságírót egyszer megkereste egy ra-
kamazi férfi, és arra kérte, hogy írja meg 
a történetüket. Így ismerte meg azoknak 
a főként fiatal, német nevű lányoknak 
az életét, akiket a Donyec-medencébe 
deportáltak a helyiek segítségével. Szök-
ni nem mertek, mert azzal fenyegették 
meg őket, hogy akkor a családtagjaikat 
viszik el. Az egyik lány megpróbálta vol-
na, de neki sem segített az asszony, akit 
megkért, mert annak a lányát is elvitték, 
és így állt bosszút. A lány végül megszö-
kött, de a család, amelyiknél bebújt az 
asztal alá, feljelentette és mégis elvitték, 
majd amikor visszatért, ezekkel az em-
berekkel kellett együtt élnie.  

Kormos Valéria találkozott olyannal is, 
aki segített összegyűjteni 
a fiatal lányokat, és büszke 
volt tettére. A vagonúton 
sokan meghaltak, de ha 
már munkatáborba kerül-
tek, nagyobb esélyük volt 
a túlélésre, hiszen a szülő-
föld szeretete, az otthoniak-
nak való híradás és női mi-
voltuk megőrzése életben 

tartotta őket. Hazatérve azonban nem 
beszélhettek megpróbáltatásaikról, és 
sokszor sem a családjukat, sem a házu-
kat nem találták már meg. 

Dr. Horváth Attila azt emelte ki, hogy 
a marxi elméletet semmiképpen sem le-
hetett volna megvalósítani, ugyanis jog-
szabályok nélkül nem lehet élni. Vagyis 
a szocializmus fenntarthatósága és az ál-
tala hirdetett modernizációs folyamat is 
hazugság volt. Egy ideig azonban műkö-
dött a diktatúra, hiszen a régi despotikus 
cári hagyományokat is megtartva, a mo-
dern kor eszközeivel létrehozták a világ 
legjobb titkosrendőrségét, egy kézben 
összpontosították a hadsereg vezetését 
és mindent államosítottak. 

A jogtörténész hangsúlyozta: a forrada-
lom 1956-ban az elviselhetetlen elnyo-
más, a hazugságok, illetve a vezetők hoz-
zá nem értése és tanulatlansága miatt 
robbant ki, és miután győzött, olyan eu-
fória alakult ki, amelyben mindenki be-
csületes és tisztességes tudott maradni. 
Az emberek a munkástanácsok segítsé-
gével megszervezték az életet, helyreál-
lították a közlekedést és november 4-én 
reggel már munkába is álltak volna, ép-
pen ezért támadtak akkor a szovjetek. A 
Babay Istvánhoz hasonló hősöket pedig 
azért hurcolták meg, vetették börtönbe 
vagy végezték ki, mert tudták, hogy egy 
demokratikus berendezkedésű állam-

ban az intelligenciájuknak 
megfelelő pozíciókat tölte-
nének be és őket választa-
nák meg vezetőnek, ezért 
veszélyesek voltak a Ká-
dár-rendszerre.

Az esemény végén Lom-
bos Angelika és Kárpáti 
Nóra zongorázott.

SZ.R.ZS. 

A ROSSZ IDŐ SEM TÁNTORÍTHATTA EL AZOKAT AZ 
ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT ÉS FELELŐSEN GONDOL-
KODÓ TANÁROKAT, AKIK RÉSZT VETTEK A KERTVÁ-
ROSUNK ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET ÁLTAL MÁRCIUS 
2-ÁRA SZERVEZETT TÖRTÉNELMI ELŐADÁSON. AZ 
ESEMÉNYEN HANTÓ ZSUZSA TÖRTÉNÉSZ, SZOCIO-
LÓGUS, KORMOS VALÉRIA ÚJSÁGÍRÓ ÉS DR. HOR-
VÁTH ATTILA ALKOTMÁNYBÍRÓ, JOGTÖRTÉNÉSZ, 
A KERÜLET DÍSZPOLGÁRA BESZÉLT AZ 1945 UTÁNI 
KORSZAK ESEMÉNYEIRŐL, A KITELEPÍTETTEK TÖR-
TÉNETEIRŐL, VALAMINT A MUNKÁSTANÁCSOK ÉS 
BABAY ISTVÁN SZEREPÉRŐL.  

Tények tükrében
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Kovács Péter, miután 
köszönetet mondott az 
ötletgazdáknak, Varga 
Ilona önkormányzati 
képviselőnek és Kovács 
Eszternek, a ház jelenle-
gi tulajdonosának, Placid 
atya életútjáról beszélt.

Oloffson Károly Rákos-
szentmihályon született 
és innen járt a bencés 
gimnáziumba is, majd a 
városba költözött a csa-
lád. Két évvel idősebb 
nővére 6 és fél évesen 
magántanulóként kezd-
te az iskolát, de öccsét is 
érdekelte, amiket tanult. 
Amikor jöttek vizsgáz-
tatni testvérét, Károly is 
bizonyíthatta tudását, 
így négy és fél évesen elvégezte az első 
osztályt, majd ennek köszönhetően 16 
és fél évesen már érettségizhetett is. Ha-
bár a bencések nagy hatással voltak rá, 
ő inkább pedagógus, nem pedig szer-
zetes szeretett volna lenni, de az Úrnak 
terve volt vele. Teológiai tanulmányai 
alatt még nem ismerte fel, hogy mi az, 
ezért tanárának panaszkodott is erről, 
mert furcsállotta, hogy sokkal könnyeb-
ben mennek a dolgai, mint társainak. 
Nevelője azonban türelemre intette, 
a nehézségek pedig jöttek is, ugyanis 
1946 nyarán először az Andrássy út 60-
ba vitték, majd átadták a szovjeteknek, 

Aki túlélte a Szovjetuniót
A JÓISTEN EGÉSZEN BIZTOSAN MOSOLYGOTT, HISZEN SÜTÖTT A NAP MÁR-
CIUS 3-ÁN, AMIKOR OLOFFSON KÁROLY, PLACID ATYA EMLÉKTÁBLÁJÁT AVAT-
TÁK A KERTVÁROSBAN. AZ ESEMÉNYRE LEGALÁBB SZÁZAN GYŰLTEK ÖSSZE A 
GULÁGOT IS MEGJÁRT EGYKORI BENCÉS SZERZETES SZÜLŐHÁZÁNAK KERTJÉ-
BEN. AZ EMLÉKTÁBLA LELEPLEZÉSÉBEN RÉSZT VETT SZATMÁRY KRISTÓF OR-
SZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER, BIRISZLÓ LŐRINC 
BENCÉS SZERZETES ÉS URBÁN GÁBOR PROTONOTÁRIUS, KANONOK, AKI MEG 
IS ÁLDOTTA AZT.

és végül 10 évet töltött a Gulágon. Saját 
elmondása szerint ott értette meg, hogy 
az ő küldetése tartani a lelket fogolytár-
saiban és mindenki másban. Ennek kö-
szönhetően mindig vidám és derűs volt, 
pedig végzettsége ellenére sokáig csak 
szakmunkásként dolgozhatott miután 
visszatért, a katedrára pedig már soha-
sem állhatott fel, és papi hivatását is csak 
titokban végezhette egy ideig.

Kovács Péter szerint Placid atya azért 
lehet mindenki példaképe, mert ha fel-
ismerjük, hogy a Jóistennek mi a terve 
velünk, akkor mindannyian békés, bol-
dog, másoknak boldogságot, békességet, 

szeretetet hozó emberek tudunk lenni. 
Az eseményen Király Györgyi növendé-

ke, Varga Laura népi énekeket adott elő, 
Sipos Mátyás pedig Sík Sándor Ketten a 
Mesterrel című versének felolvasásával 
járult hozzá az ünnep teljességéhez.

SZ.R.ZS. 

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meg-
hirdetett Hónap babája elnevezésű versenyre egy 
olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság a 
XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott für-
dőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyé-
nek a része, amit január óta minden kertvárosi 
újszülött ajándékba kap néhány babaápolási cik-
kel együtt. A szavazatok alapján a januári nyertes 
Morvay Olivér lett. Az ajándékcsomagot, amely 
vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.

A Nyugdíjasok Segítő 
Szolgálata 

ingyenesen szállítja a 
kerületi betegeket a kertvá-
rosi szakorvosi rendelőkbe 
és a kistarcsai kórházba. 

Bejelentkezni a 
06-40/200-801 

üzenetrögzítős 
telefonon lehet.



XVI.  Kerület i  Újság8

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő köszöntőjében elmondta: a Tóth Ilon-
ka Emlékház mellett létrehozott oktatá-
si központ a mártír medika emlékének 
ápolásán felül azt a célt is szolgálja, hogy 
helyszíne legyen azoknak a rendezvé-
nyeknek, amelyek a kommunizmus va-
lódi, kegyetlen és embertelen arcának 
bemutatását tűzik ki célul. Ezután feli-
dézte azt a történelmi helyzetet, amely 
az I. világháborút lezáró békerendszer 
megoldatlan konfliktusaiból adódóan a 
nácizmus és a kommunizmus szörnyű-
ségeit zúdította a világra. Mindkettő több 
tízmillió áldozatot követelt, akik között 
sajnálatos módon sok honfitársunk neve 
is szerepel.  

Az egyikük dr. Brusznyai Árpád, aki-
nek életútját Sebő József szociológus, a 
Brusznyai Alapítvány kurátora ismer-
tette. 

Brusznyai Árpád görög-magyar-törté-
nelem szakos tanár 1956-ban a veszp-
rémi Lovassy László Gimnáziumban 
(korábban Piarista Gimnázium) tanított. 
Már származása is szálka volt a kom-
munisták szemében, mert édesapja 
csendőr, bátyja pedig katolikus pap volt. 
Ő maga nem akart részt venni a forra-
dalom eseményeiben, csak az őt tisztelő 
tanítványai nyomatékos kérésére állt a fi-
atalok forradalmi csoportjának élére, és 
hasonló módon lett a Veszprém Megyei 
Forradalmi Tanács elnöke is. Diákjait 
igyekezett visszafogni, értelmetlennek 
találta, hogy olyan helyekre menjenek, 
ahol az életük veszélyben forgott volna. 
Több elfogott ÁVH-s is neki köszönheti, 
hogy nem lincselte meg a tömeg, hiszen 
Brusznyai azt hirdette:, „ha bírósági íté-
let nélkül megölitek őket, ugyanolyan 
gyilkosok lesztek, mint ők”. Ugyanakkor 
képviselte a forradalom eszméjét is, és 
ezt a megtorlás időszakában nem felej-
tették el neki. 
A történet különös figurája volt Pap 

János, a Veszprémi Magyar Szocia-

lista Munkáspárt nagy hatalmú titká-
ra. Amikor átmenetileg kitették pár-
tállásából, Brusznyai Árpádot kérte, 
szerezzen neki állást, majd amikor 
ismét pozícióba került, és Brusznyai 
Árpádot a népi demokratikus állam-
rend erőszakos megdöntésére irányu-
ló fegyveres összeesküvés szervezése 
és népellenes bűncselekmények elkö-
vetése miatt koncepciós perben élet-
fogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 
beadvánnyal fordult a Győri Katonai 
Bíróság Népbírósági Tanácsának el-
nökéhez. Arra figyelmeztette a bírót, 
hogy Veszprém megye kommunistái 
nem ilyen enyhe ítéletre számítottak. 
Szavai meghallgatásra találtak, és az 
életfogytiglant halálos ítéletre változ-
tatták, amit 1958. január 9-én végre 
is hajtottak. Brusznyai Árpád 34 évet 
élt. Igaz, Pap János sem kerülhette el a 
sorsát, ugyanis elkövetett gaztetteiért 
olyan kilátástalannak látta saját hely-
zetét, hogy miután feleségét lelőtte, 
önmagával is végzett. 

Mireisz Tibor az 1930 és 1950 közötti 
időszak hétköznapi embereinek életét, 
életérzéseit mutatta be édesapja törté-
netén keresztül, aki páncélosként a doni 
harcok, majd a keserves visszavonulás 
túlélőjeként magas kitüntetéseket ka-
pott. Később Horthy parancsára részt 
vett a budapesti gettó védelmében, ahol 
társai nagy része odaveszett, egységük 
megsemmisült, ő pedig fogságba esett, 
végül négy éven keresztül a kaukázusi 
munkatáborok kényszermunkásainak 
sorsában osztozott. A család itthon ma-
radt tagjainak többségét kitelepítették. 
Mireisz Tibornak két nagybátyja és egy 
unokatestvére esett el a fronton.

Édesapja 1949-ben tért haza a Kauká-
zusból, és egy merőben új világ fogad-
ta. Hazánkat a megszállók irányították 
szakmailag képzetlen bábjaikon keresz-
tül, és a fronton szerzett érdemeket már 
inkább szégyellni kellett.       

Konferencia az 
áldozatok emlékére
A KÖZELMÚLTBAN HUNYT EL SZÉKELY TIBOR, A VITÉZI 
REND HADNAGYA ÉS XVI. KERÜLETI KÉPVISELŐJE, AKI 
TANÍTVÁNYA VOLT BRUSZNYAI ÁRPÁDNAK, AZ 1956-
OS FORRADALMAT ÉS SZABADSÁGHARCOT KÖVETŐ 
MEGTORLÁS EGYIK ÁLDOZATÁNAK. AZ Ő EMLÉKÜKRE 
RENDEZETT KONFERENCIÁT A TÓTH ILONKA SZÜLŐ-
HÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY, ILLETVE A KERTVÁROSI HELY-
TÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT AZ ÁLLÁS UTCAI 
EMLÉKHÁZBAN FEBRUÁR 24-ÉN.

Ebben a környezetben élt Mireisz Tibor 
is, aki mesélt a ma már nevetségesnek 
tűnő, de akkor bizony nagyon is ko-
moly befolyással rendelkező, legtöbb-
ször tehetségtelen helyi kiskirályokról, 
az országos méreteket öltő lopásról, a 
koncepciós perekről, a Rákosi- és a Ká-
dár-rendszer hazugságairól, és egy telje-
sen természetellenes társadalmi beren-
dezkedésről. 

A rendezvényen megjelent Székely Ti-
bor özvegye és két lánya is, akik közül 
dr. Székely Ágnes mutatta be édesapja 
életútját és Brusznyai Árpádhoz fűződő 
barátságát.

Székely Tibor 1952-ban volt elsős a 
veszprémi Lovassy László Gimnázium-
ban, ahol Brusznyai Árpád volt a taná-
ra. A diákok által nagyra becsült, akkor 
éppen történelmet és latint oktató peda-
gógus a már érettségizett fiatalok több-
ségével is jó kapcsolatban maradt, így 
lettek barátok Székely Tiborral, ugyanis 
Brusznyai Árpád nemcsak tanította, ha-
nem nevelte is diákjait. Különös hang-
súlyt fektetett a fiúk modorára, legfőbb 
erényüknek tartotta a becsületet és a 
gerincességet, ezért példaképpé is vált. 
Sokukkal ő értette meg, mit jelent a ha-
zaszeretet, és ezzel egy életre megha-
tározta jellemüket, világnézetüket. Ők 
még abban a világban is hűek maradtak 
értékrendjükhöz. Így volt ezzel Székely 
Tibor is, aki ugyan orvos szeretett vol-
na lenni, de „rossz származása miatt” 
végül bányamérnök lett. XVI. kerületi 
lakosként minden fontos rendezvényen 
részt vett, szinte észrevétlenül tette a 
dolgát, nélkülözhetetlen tagja volt a Vi-
tézi Rendnek is. 

Végül Schild Mihály, kerületünk  
díszpolgára mesélte el élettörténetét: 
koncepciós per áldozata lett, börtön-
büntetésre ítélték, és egészen a rend-
szerváltásig viselte az osztályellenség 
bélyegét.

MÉSZÁROS TIBOR
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Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő kiemelte: a nácizmus és a kommuniz-
mus egy tőről fakad és a bűneik is ugyan-
azok, hiszen míg korábban hatalomért 
és területekért folyt a harc, az ember 
nem gondolta, hogy túlléphet az isteni 
és a természeti törvényeken. A náciz-
mus és a kommunizmus ideológiájának 
alapja azonban az volt, hogy a diktátorok 
bármit megtehetnek. A honatya szerint a 
magyaroknak sokat kell küzdeniük azért, 

hogy a kommunizmus okozta hátrányokat ledolgozzák, annál 
is inkább, mert a hasonló ideológia csak nevében tűnt el, szel-
leme továbbra is működik és rombol.

Kovács Péter polgármester a Tóth Ilon-
ka Emlékházban a fiataloknak arról be-
szélt, hogy a kommunista rendszer ide-
jén senki nem bízott a másikban, mivel 
az emberek nem tudhatták, ki, mikor 
és miért jelenti fel őket. Ennek követ-
keztében több ezer embert vertek meg, 
börtönöztek be, gyilkoltak vagy aláztak 
meg. Végül azt kívánta minden jelenlé-
vőnek, hogy egyiküknek se kelljen soha 
diktatúrában élnie.

Vitéz lovag Palla László, a Pofosz XVI. 
kerületi szervezetének elnöke, a ke-
rület díszpolgára a kommunista dik-
tatúra megtorlásairól beszélt, amely 
gyakorlatilag minden családot érintett. 
Hangsúlyozta: éppen ezért a még élő 
hősök fontosnak tartják, hogy a fiata-
lok megismerjék a kommunista esz-
me hazugságait, és a keresztény Ma-
gyarország fennmaradása érdekében 
ne akarják azt követni.

Az Új köztemető 301-es parcellájá-
ban található Tóth Ilona sírja, ahol 
Szatmáry László önkormányzati 
képviselő büszkeségének adott han-
got, mert a XVI. kerületben mindig 
méltó módon emlékeznek a mártír 
medikára, akinek szülőházát fel-
újította az Önkormányzat, és egy 
oktatóközpontot is kialakított, ahol 
a jövő generációi megismerhetik a 
kommunizmus rémtetteit. Ezután 
a Szent-Györgyi Albert Általános Is-
kola diákjai adtak emlékműsort.

A kertvárosiak a Terror Háza Mú-
zeumot is felkeresték, ahol mécsest 
gyújtottak az áldozatok emlékére.

A megemlékezők a kerületi Tóth Ilona szobornál is elhelyez-
ték koszorúikat. 

Az eseményen a Tomhauser Noémi vezette Harmónia Csel-
lóegyüttes ünnepi műsorát hallgathatták meg a jelenlévők.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN TÖBB HELYSZÍNRE 
IS ELLÁTOGATTAK A KERÜLETIEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POFOSZ 
XVI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK JÓVOLTÁBÓL.
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BOBOK ENDRÉNÉT 90. születésnapja alkalmából Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármester és 
Ács Anikó, a körzet önkormányzati képviselője köszöntötte.

Katinka néni a Tolna megyei Bátaszéken született, de csak 
élete első négy évét töltötte szülővárosában, mert édesapja Bu-
dapesten minisztériumi állást kapott, így a család a fővárosba 
költözött. Középiskolai tanulmányait a Corvin Mátyás Gimná-
zium magántanulójaként végezte, mert a lányok akkor még 
csak vizsgázni járhattak az intézménybe. A II. világháború vé-

SZAKÁL ERNŐNÉT Kovács Péter polgármester és Dobre Dá-
niel önkormányzati képviselő köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából.

Teri néni Cegléden született, ott végezte az elemi iskolát. 
Édesapja egy szőlőbirtok vincellérje volt, aki sok feladatot 
bízott kisebbik lányára. Az ünnepelt nővére már korábban a 
fővárosba költözött, és invitálta őt is. Budapesten kezdetben 
magánházaknál vállalt mosást, majd egy kis mosodában te-
vékenykedett, ami azonban hamarosan megszűnt. Dolgozott 
kocsmában is, ahol egy munkatársa bort lopott. A főnök nem 
pazarolt időt a valódi tettes tisztázására, őt is elbocsátotta. Ez-
után a Szabolcs utcai kórházban talált munkát, viszont abban 
az évben kétszer is megoperálták, amit hosszú betegállomány 
követett. Több további kitérő után utolsó munkahelye a Ganz 
Árammérő lett, ahonnan 1983-ban ment nyugdíjba. 1951-ben 
kötött házasságot, de sajnos gyermekük nem született, férje 
pedig 1995-ben elhunyt.

Teri néni jelenlegi otthonába 1976-ban költözött. Férje halála 
óta szürkén és egyhangúan telnek napjai, ezért is számított 
nagy eseménynek a polgármester látogatása, és külön örömöt 

gén a család a szovjet katonák elől Németországba menekült, 
1946-ban azonban hazatértek. Az ünnepelt 1952-ben kötött 
házasságot, frigyükből három gyermekük született, majd hét 
unoka és két dédunoka is érkezett a családba.

Katinka néninek alma matere lett az első munkahelye, mert 
angol-magyar tanári diplomájának megszerzése után a patinás 
mátyásföldi intézményben kezdett oktatni. Később a Szerb An-
tal Gimnáziumban folytatta pályáját, és 41 év után onnan vonult 
nyugdíjba, viszont a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Isko-
lában még azt követően is hosszú évekig tanított.   Kevesen tud-
ják róla, hogy munkaköri kötelességén túl, csupán lelkiismereti 
okokból gyermekvédelmi feladatokat is ellátott. Ezzel nem bízta 
meg senki, ám ő nem tudta tétlenül nézni, hogy egy-egy tehet-
séges diák a szülők kifogásolható életmódja miatt elkallódjon, 
és mindig igyekezett segíteni. Ez azonban nem mindig találko-
zott a szülők egyetértésével, ezért sokszor férjével és fiával ment 
családot látogatni. Az esetek többségében fáradozásainak beé-
rett a gyümölcse, tanítványai legalább az érettségiig eljutottak. 

Katinka néni még 90 évesen is sokat olvas, nézi a tévét, és 
néha még kézimunkázik is. Részt vesz a napi feladatok ellátá-
sában, vasal és mosogat is. Isten éltesse még nagyon sokáig! 

jelentett a tűzijáték a tortán, mert elmondása szerint ilyet ed-
dig csak a televízióban látott.   

Az ünnepelt szerencsére még el tudja látni magát. Főzni több 
napra szokott, ha pedig segítségre van szüksége, testvérének 
lányára mindig számíthat. Isten éltesse Teri nénit még nagyon 
sokáig!



Az Önkormányzat  lapja      11

A DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR MÁTYÁS KIRÁLY 
SZOBRÁNÁL AZ URALKODÓ SZÜLETÉSÉNEK 575., KI-
RÁLLYÁ KORONÁZÁSÁNAK 560. ÉVFORDULÓJÁN REN-
DEZETT ÜNNEPSÉGET, AMIT DR. ONYESTYÁK GYÖRGY 
ELNÖK TÁVOLLÉTÉBEN SZUHAI PÉTERNÉ VEZETETT.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő beszédében hangsú-
lyozta: Mátyásban utolsó magyar származású királyunkat tisz-
telhetjük, aki nemzeti alapon volt képes létrehozni az akkori 
Európa talán legstabilabb államát.

Dr. Horváth Attila alkotmánybíró, jogtörténész, a kerület 
díszpolgára kiemelte: Mátyás csak azért maradhatott életben, 
miután bátyját, Hunyadi Lászlót lefejezték, mert ő még túl fi-
atal volt. 15 évesen mégis trónra került, és mind a belső, mind 
az összes égtáj felől fenyegető külső ellenségével leszámolt. 
Modern gondolkodásának köszönhetően felismerte az újon-
nan felfedezett puskapor jelentőségét, és erre alapozva hozta 
létre a legendás Fekete Sereget, amely jelentős túlerővel szem-
ben is képes volt győzni. Rendszeressé tette az országgyűlé-
seket, zseniális hadvezér volt, és a reneszánsz kultúra is neki 
köszönhetően terjedt el Magyarországon.

Budapest angyala

A képregény műfaja Nyugat- és Dél-Európában az internet 
népszerűségével vetekszik, és sokkal könnyebben eljut az ol-
vasni nem szerető fiatal nemzedékekhez, mint az egyszerű 
betűhalmaz. Ezt ismerte fel Balog Zoltán, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának vezetője, amikor támogatta annak a 
kötetnek a kiadását, amelynek bemutatóját február 28-án tar-
tották a Szentmihályi Kulturális Központban.

Délelőtt a kerület hetedikes és nyolcadikos diákjai, este pedig 
a felnőtt érdeklődők ismerhették meg a kötetet, amellyel kap-
csolatban Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő elmond-
ta: sajnálatos, hogy nálunk a képregény kevésbé népszerű, 
hiszen ez a képeken alapuló műfaj az amúgy is képekhez 
szokott fiatalságot sokkal könnyebben eléri, mint az írott szó. 
A honatya ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a Budapest 
angyala című kötet mintájára más történelmi témákat is ha-
sonló módon fognak majd feldolgozni. 

FUTAKI ATTILA VILÁGHÍRŰ KÉPREGÉNY RAJZOLÓNK 
KÖZEL EGY ÉVES MUNKÁVAL ÁLMODTA KÉPEKBE 
TALLAI GÁBOR TÖRTÉNÉSZ FORGATÓKÖNYVÉT, 
AMELY EGY 1956-BAN AMERIKÁBA MENEKÜLT MA-
GYAR HAZATÉRÉSÉT MESÉLI EL, AKI AZZAL A CÉLLAL 
TÉR VISSZA, HOGY FELKUTASSA A TETTEST ÉS BOSZ-
SZÚT ÁLLJON A RAJTA ÉS CSALÁDJÁN ESETT SÉREL-
MEKÉRT.

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György    Tel.: 06-20/395-3537

Július 6-9. (P-H) 6 óra 
Mátyás király nyomában Dél-Lengyelországban

Czestochowa, az ország lelki fővárosa (Nagy Lajos és Má-
tyás pálosainak székhelye), Wroclaw, a Száz híd városa, a 
lengyel Velence (azaz Boroszló, Mátyás legendás haditettei-
nek színtere), Olmütz (Alamóc, Mátyás cseh királyá válasz-
tásának színhelye). Szállás a pálos központ Szent II. János 
Pál zarándokházában és Olesnica kastélyában. Három éj-
szaka félpanzióval: 44 ezer forint/fő (előleg 20 ezer forint).

Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy 
a 0630-582-7600-as telefonszámon. 
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

Március 20. kedd 18:00 
A SZÍNEK VILÁGA - AHOGY ÉN LÁ-
TOM… – KOÓK ZSÓFIA FESTŐMŰ-
VÉSZ kiállításának megnyitója. 
A tárlatot Springer Friedrich, a Kerepe-
si Német Önkormányzat elnöke nyitja 
meg. Közreműködik: Somogyi Dalma 
(szintetizátor) és Szabó Istvánné (vers).
A kiállítás megtekinthető április 22-ig 
a Kamara Teremben.

Március 24. szombat 
II. SÁNDOR KUPA RUMMIKUB 
VERSENY
Bővebb információ: 
facebook.com/rummikubkedvelok

Március 24. szombat 
XXVII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI ÉS FEL-
NŐTT TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
ÉS KOREOGRÁFUS VERSENY
A program a nagyközönség számára is 
látványos és izgalmas élmény, amit a 
XVI. kerületi lakosok (lakcímkártyával 
igazoltan) díjmentesen, más kerüle-
tekből érkező felnőttek 1000 forintos, 
gyerekek 500 forintos belépőjegy vá-
sárlása mellett tekinthetnek meg.

Március 25. vasárnap 10:30 
BORIBON CICÁJA
Zenés bábelőadásunk Marék Veronika 
Jó éjszakát Annipanni és Boribon cicá-
ja című mesekönyvei alapján készült. 
Jegyárak: 1100 Ft (gyerek), 1300 Ft (fel-
nőtt), 4200 Ft (családi)

Március 25. vasárnap 18:00 
VARIDANCE: 
MAGYAR TÁNCRAPSZÓDIA
A Magyar Táncrapszódia című előa-
dásunk a magyar néptánc tradícióból 
kiindulva, azt mai tánctechnikákkal 
ötvözve hoz létre egy sajátos és egyedi 
táncelőadást. Egymást váltó, hol dina-
mikus, hol lírai, humoros képekben 
tűnik fel a Kárpát-medence táncainak 
kavargó sokszínűsége nem megszo-
kott módon: a lánytáncok lágysága, 
páros táncaink romantikája, a férfitán-
cok virtuozitása találkozik a hip-hop 
lazaságával. Kaszák villannak, libben 
a szoknya,  bajusz megpödörve, fent 
a baseball sapka, csizmák bokáznak  
Brahms és a rap ritmusára.
Jegyárak: 2500 Ft, 3500 Ft

1161 Budapest, János utca 141-153.

Tisztelt Látogatóink! Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a március 16. pén-
tek 20 órára meghirdetett Madarak 
táncklub technikai okok miatt ELMA-
RAD! Megértésüket köszönjük, várjuk 
Önöket április 20-án pénteken a követ-
kező alkalomra!

Március 24.  
SZABAD 
SZOMBAT 
INSIDE
Idén hamarabb 
kezdődik a 
fesztiválszezon! 

14:00 órától:
- a Játszóház Projekt (www.jatszohazp-
rojekt.hu) játékmestereinek segítségé-
vel kipróbálhatjátok a legmenőbb tár-
sasjátékokat. 
- résztvehettek szitanyomó worksho-
pon (www.verkstaden.hu), ahol egyedi 
pólót és vászontáskát készíthettek ma-
gatoknak
- bepillantást nyerhettek a jóga világába 
Kósa Zoé jógaoktatóval
- Bosznay Balázstól elleshetitek a 
zsonglőrködés fortélyait (www.jem-
ball.hu)
- megismerhetitek Ruskó Márton abszt-
rakt világát a festményein keresztül 
17 órától a zene kerül előtérbe, és meg-
hallgathatjátok:
- Manaman, handpan művészt
- az experimentális zenét játszó   
AGAVOID-ot
- zárásként DJ Titusz-t, akit ismerhet-
tek a Belgából vagy a Carbonfools-ból
A napot a Fényszórók vizuális csapata 
színesíti. 

A belépés INGYENES!
(A rendezvény az NKA támogatásával 
jöhetett létre.) 

TELJES MUNKAIDŐS TECHNIKAI ALKALMAZOTT
(BERENDEZŐ, KARBANTARTÓ FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRA)
Feltétel: középfokú végzettség

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű, heti 40 órában

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés: részletes szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel az 
alábbi elérhetőségeken, postai vagy elektronikus úton: Erzsébetligeti 
Színház (1165, Budapest Hunyadvár utca 43/c, info@kulturliget.hu)

A pályázat személyesen is leadható  a recepción hétköznapokon 
10-17 óráig. Bővebb információ a 401-3060-as telefonszámon kérhető. 

Jelentkezés határideje: március 10.
A pályázat elbírálásának határideje: március 14.

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN
TELJES MUNKAIDŐS TAKARÍTÓ

Feltételek: alapfokú végzettség
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű, heti 40 órában
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően betölthető.

Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal az 
alábbi elérhetőségeken postai vagy 

elektronikus úton Erzsébetligeti Színház 
(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c, 

info@kulturliget.hu)
A pályázat személyesen is leadható a 
recepción hétköznapokon 10-17 óráig.

Jelentkezés határideje: március 10.
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SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
NŐNAP ALKALMÁBÓL A KERÜLETI SZAKRENDELŐ-
NÉL ÉS A NYUGDÍJAS KLUBOKBAN IS KÖSZÖNTÖTTE 
A HÖLGYEKET EGY-EGY SZÁL TULIPÁNNAL.

április 13., péntek 17.00 
Szentmihályi Kulturális Központ 

(1161 Budapest, János utca 141-153.) 
Az Erzsébetligeti Színház és a XVI. Kerületi Önkormányzat 
hagyományosan azokat a házaspárokat köszönti, akik ebben 
az évben ünneplik 25., 30., 35., 40., 45., 50. vagy 50. év feletti 
házassági évfordulójukat. A házassági hűségeskü ünnepélyes 
megújítását emléklappal igazoljuk. Kérjük a házassági évfor-
dulójukat ünneplőket, illetve azokat a családtagokat, barátokat, 
akik meglepetésként szeretnék szüleiket, barátaikat meghívni 
az ünnepségre, 

jelentkezzenek április 6-ig!
Regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével és a házassági anya-
könyvi kivonattal lehet az Erzsébetligeti Színház információs 
pultjánál. A jelentkezéskor kérjük, hozzanak magukkal egy 
esküvői fotót! Részletes információ: Szabó Patrícia 

(401-3060, szabo.patricia@kulturliget.hu)

Jegyár: 3500 Ft/fő az ünneplő pár, 4500 Ft/fő meghívott vendégeik
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Gyürkés Viktória, a tavalyi Universiade ezüstérmes akadályfutója két 
számban is rajthoz állt. 1500 méteren egy pillanatra sem engedte át az 
első helyet, előnyét végig növelve egyéni csúccsal győzött. Mivel közép-
távon több energiába kerül végig az élen haladni, így a kertvárosi atléta 
teljesítménye még értékesebb. A forgatókönyv 3000 méteren sem sokat 
változott, néhány körön keresztül ugyan a második helyen futott, majd 
ritmust váltott, ami a mezőny többi tagjának már követhetetlen volt, 
ezért tíz másodperces előnnyel, ismét egyéni csúccsal megszerezte má-
sodik bajnoki aranyát is. Edzője, Berkovics Imre méltán lehet büszke rá.
Kellemes meglepetéssel szolgált a 4x400 méteres női váltó is, ugyanis a 
Rapai Fanni, Szőke-Kiss Anna, Urbán Zita, Finta Sára összeállítású csa-
pat kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel bronzérmet szerzett. Idősebb és 
ifjabb Tomhauser István munkáját dicséri, hogy Fanni és Sára még csak 
junior, Anna és Zita pedig ifjúsági korú sportoló.

A versenyzőket életkoruk szerint nyolc kategóriába sorolták a 
rendezők. A legkisebbeknek 300 métert kellett megtenniük, 
a nagyobbak már egy, illetve két kilométeres kört teljesítettek, 
a szupersprint kategóriában pedig ötször kellett lefutniuk egy 
két kilométeres kört a rajttól a célig.
A verseny levezetését a kerületünkben lakó, és közép-, vala-

mint hosszútávfutóként is jeleskedő tévés mű-
sorvezető, Gajdos Tamás vállalta. A rendezvényt 
a hagyományoknak megfelelően Kovács Péter 
polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy 
a Kertváros legújabb sportcélú beruházása ke-
retében az MLTC futballpályáját szegélyező, el-
avult salakos futókört a legkorszerűbb rekortán 
borítással látják el. A munkálatok már folynak, 
és ha az időjárás engedi, legkésőbb május elején 
birtokba is vehetik a sportolók. A polgármester 
beszélt a kerületi kerékpárút meghosszabbítá-
sáról is, amely az Európai Unió támogatásával 

fog megvalósulni. A fejlesztés része a Naplás tó melletti lejtőn 
egy kilátó építése is, ahonnan remek kilátás nyílik majd a kör-
nyékre. Kovács Péter bejelentette azt is, hogy változott a sportfi-
nanszírozás rendszere: az egyházak támogatásának mintájára 
a lakosság által sportberuházások vagy fejlesztések céljára befi-
zetett összegeket az Önkormányzat megduplázza. 

Talán a kissé csípős időnek köszönhetően 
az idősebb korosztályok mezőnye sokkal né-
pesebb volt, mint a kicsiké. Délre az indulók 
és a nézők száma is jelentősen megnőtt, sok 
kíváncsi szurkoló kísérte figyelemmel a Pálfi 
Tóni Emléktúrát. Ez egy kocogó futam volt a 
kitűnő sportember emlékére, amelyen bárki 
elindulhatott, aki úgy érezte, teljesíteni tudja 
a két kilométeres távot. A győztesek arany-, 
ezüst- és bronzérmet, csokoládét és egy 
műanyag kulacsot kaptak jutalmul.    

MÉSZÁROS TIBOR

Tavaszváró terepfutás
AZ EVERLING TAVASZVÁRÓ TEREP-
FUTÓVERSENY RÉSZTVEVŐI NYOL-
CADIK ALKALOMMAL ÁLLHATTAK 
RAJTHOZ, HOGY A NAPLÁS TAVAT 
SZEGÉLYEZŐ ERDŐ SÉTAÚTJAIN, 
GYÖNYÖRŰ KÖRNYEZETBEN HÓ-
DOLHASSANAK SZENVEDÉLYÜK-
NEK MÁRCIUS 4-ÉN.

Duplázó bajnok és 
meglepetés bronz
A FELNŐTT ATLÉTÁK FEBRUÁR 17. ÉS 18. KÖ-
ZÖTT MÉRKŐZTEK MEG A FEDETT PÁLYÁS 
BAJNOKI CÍMEKÉRT. A VERSENYZŐK, ÍGY AZ 
IKARUSOSOK KÖZÖTT IS TÖBB OLYAN INDULÓ VOLT, AKI MÉG 
IFJÚSÁGI VAGY JUNIOR KORÚ, DE TEHETSÉGÉNEK KÖSZÖNHETŐ-
EN HELYT TUDOTT ÁLLNI.
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Hajdú B. István népszerűségéhez saját 
bevallása szerint az is hozzájárult, hogy 
sokszor volt jó helyen, hiszen ő közvetít-
hette például a magyar vízilabda válogatott 
2004-es olimpiai győzelmét, vagy amikor 
a nemzeti futballcsapat kijutott a 2016-os 
Európa-bajnokságra, és persze a Bajnokok 
Ligájának számtalan kiemelkedő összecsa-
pását is. Azért választotta ezt a szakmát, 
mert már gyerekkorában is előszeretettel 
járt sportmérkőzésekre. Az viszont nehéz-
séget jelent számára is, amikor egy unal-
masabb meccset kell közvetítenie, saját 
hangját pedig nem szereti visszahallgatni. 

Hajdú István 1991-ben egy riporterisko-
la (ahol ma már oktat is) elvégzése után 
került az MTV-ben a Telesporthoz, ahol 
először az ifjúsági íjászbajnokságot és a 
tájékozódási búvárúszó kupát közvetítet-
te, de kellett gyógyszert kiváltania, sőt te-
lexgépet is javított. Nevét akkor változtatta 
meg, amikor a műsor akkori megbízott 
főszerkesztőjének, Palik Lászlónak írt egy 
levelet Hajdú István, a debreceni városi te-
levízió munkatársa – aki szintén dolgozott 
az MTV-nek –, és arra kérte, hogy tegyenek 
valamit a névegyezés ügyében. Mivel édes-
anyja, Nyalka Márta vezetéknevét nem szí-
vesen vette volna fel, így lett Hajdú István-
ból Hajdú B. István.

A sportriporternek nem ismeretlen a 
Kertváros, többször járt már a XVI. kerü-
letben. 

– Legutóbb Vámos Tibor barátom, a Tán-
csics Mihály iskola igazgatója hívott meg, 
ahol a diákoknak bemutattam a riporteri 
foglalkozást, hátha valaki kedvet kap eh-
hez, de voltam már az Ikarus pályán is, 
amikor azt átadták. Sőt, néhány évtizeddel 
ezelőtt még egy lánynak is udvaroltam, aki 
erre lakott.

A felesége azonban nem ő, hanem Reg-
öly-Mérei Krisztina, az MTV híradósa 
lett, és három gyerekük született, akik ré-
gebben nagyon élvezték, hogy édesapjuk 
hétköznap délelőttönként otthon volt ve-
lük, most azonban már nehezebb közös 
programot szervezniük, hiszen a legtöbb  
sportesemény hétvégén van.

Hajdu B. István első jelentősebb közvetí-
tése egy Barcelona-Monaco mérkőzés volt, 
és akkor járt először külföldön is. Ilyenkor 
általában a nagyobb országok kommentá-
torai ülnek a jobb helyeken, de mivel az 
akkreditáció az MTV nevére szólt, a rende-
zők azt hitték, a Music TV-től érkezik vala-
ki, így a mi riporterünk kommentálhatott 
a legjobb pozícióból. Emellett felkészítet-
ték arra is, hogy a gépek mindig pontosak, 
viszont senkit sem fog ismerni.

– Amikor megérkeztem Ferihegyre, az első 
ember, akivel találkoztam, Puhl Sándor 
volt, aki a játékvezetői csapatával ment Te-
nerifére egy UEFA kupa mérkőzésre. Majd 
elfordítottam a fejem, és megpillantottam 
az MTK kosárlabda csapatát – akkor még 
volt olyan –, amely Zaragózába utazott 
ugyanazzal a Budapest-Zürich járattal. 
A pontosságról pedig annyit, hogy beszáll-
tunk, de a gép nem indult, pedig látszólag 
tele volt. Egyszer csak valaki megérkezett, 
és kiderült, hogy rá vártunk. Az MTK ko-
sárlabda csapata azonnal felszisszent, mert 
David Hasselhof, a Knight Rider főszerep-
lője jött, aki előző nap a Friderikusz Show 
felvételén volt, és azt kérte, hogy a legelső 
géppel visszamehessen Zürichbe. 

A meccs visszavágóját is Hajdú B. Ist-
ván közvetítette, Monacóba viszont csak 
helikopterrel lehet eljutni Nizzából. A re-
pülőtéren a vámos gyanúsan méregette a 
magyar útlevele miatt, és nem értette, ho-
gyan szeretne bejutni a mérkőzésre, ami-
kor már minden jegy elfogyott. Azt hitte, 
hogy ő lesz Jürgen Klinsmann helyett a 
középcsatár.

A kiváló sportriporter álmai egyébként 
nem is álltak messze ettől, hiszen gyerek-
korában világbajnok focista vagy olimpiai 
bajnok szeretett volna lenni más sportág-

ban, de elmondása szerint tehetsége nem 
volt ehhez, ami elég gyorsan ki is derült. 
Ezért osztályválogatott- és gombfocimecs-
cseket közvetített. 

Hajdú B. István pályafutása alatt sokat 
változott a technika, hiszen kezdetben az 
információ megszerzése is kihívást jelen-
tett, ma már azonban sokszor egy néző 
többet tud kedvenc csapatáról, mint maga 
a riporter, az ellenfélről viszont semmit. 
Ezért szakosodnak a kommentátorok, és 
ha valaki kiesik akár csak néhány hónapra 
is, azt nagyon nehezen tudja pótolni.

– Úgy kell közvetíteni, hogy annak is mond-
junk valami újat, aki gyakorlatilag mindent 
tud, de az se érezze magát kirekesztve, aki két 
éve nem nézett focimeccset. 

Hajdú B. István legszívesebben asztalite-
niszt közvetít, mert fiatalkorában játszott 
is. A legjelentősebb sikerélményeit a vízi-
labdameccsek kommentálásával szerez-
te, de a legtöbbet foci, kézi- és kosárlabda 
mérkőzésekről tudósított. Az eseményen 
beszélt ugyanakkor azokról a váratlan hely-
zetekről is, amelyekre nem tud felkészülni 
egy kommentátor, mint például egy mókus, 
ami végigszaladt a pályán vagy egy sirály, 
amely nem akart elrepülni, esetleg egy-egy 
meztelen ember, aki felfordulást okozott. 
Ha ezeket nem is mutatja a kamera, akkor 
még nehezebb eldönteni, mennyit beszél-
jen róluk a riporter. Ilyen volt az a világbaj-
noki döntőn is, amikor Zinédine Zidane 
mellkason fejelte Marco Materazzit. 

Hajdú B. István egyébként nagyon szeret 
játszani, főként kártyázni, de nem áll távol 
tőle a versírás sem, mint ahogy azt az Eb 
alatt is bizonyította. Hívták már főzőmű-
sorba is, de olyanban nem szívesen vesz 
részt, amihez nem ért. Szakmailag viszont 
mindenképpen példaképként tekinthet-
nek rá a fiatalok, akik közül sokan voltak 
rá kíváncsiak a kerületből is. Bízunk ben-
ne, hogy még számtalan olyan mérkőzést 
fog közvetíteni, mint az Ausztria elleni 
találkozó, ahol elhangzott egyik legendás 
mondata: „Be lehet azt piszkálni, pöckölni, 
tuszkolni!”

PIROS CECIL

A Bajnokok Ligája 
magyar hangja
HAJDÚ B. ISTVÁN PRIMA PRIMISSIMA-DÍJAS SPORTRIPORTER VOLT A 
VARJÚ VILMOS OLIMPIAI BARÁTI KÖR VENDÉGE MÁRCIUS 1-JÉN. NAP-
JAINK LEGFELKÉSZÜLTEBB ÉS LEGHUMOROSABB KOMMENTÁTORÁRA 
ANNYIAN VOLTAK KÍVÁNCSIAK, HOGY AZ ÉRDEKLŐDŐK MEGTÖLTÖT-
TÉK AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ HARMÓNIA TERMÉT.
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Nappali járatok

144-es:
46-os, 146-os:
174-es:
Útszakaszok lezárva:
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46, 146

144

174
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46, 146

Éjszakai járatok

996,

931 Árpádföld irányában
7G, 996A mindkét irányban: ,         
996 mindkét irányban:
Útszakaszok lezárva:

 

7G,  996A

7G,  996A

931

931

7G,  996A

931

A NÉGYNAPOS HÉTVÉGE UTÁN FOLYTATÓDNAK A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KIVITELEZETT 
MUNKÁLATOK A RÁKOSI ÚTON ÉS A MÁTYÁS KIRÁLY UTCÁBAN. EMIATT AZ ÉRINTETT BUSZJÁRATOKAT 
AZ ALÁBBI TÉRKÉPEK SZERINTI NYOMVONALRA TERELIK, AMELYNEK TERVEZETT KEZDÉSI IDŐPONTJA 
MÁRCIUS 19. BŐVEBB INFORMÁCIÓT A BKK.HU HONLAPON OLVASHATNAK AZ ÉRDEKLŐDŐK.
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ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vegyes fák lemosó permetezése
Munkavégzés időtartama: 03. 19. – 03-29. 

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a mun-
kavégzés kezdeti időpontját, de törekszenek a fent jelzett időintervallum be-
tartására. A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen hatásos, 
a vegetációs időszakban megjelenő vagy elszaporodó kórokozók és kártevők 
technológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak. Az alkalmazott 
szer közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készítmény. A 
leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a par-
koló autókra hullik. A permetezőszer a gépjárműben semmilyen kárt nem 
okoz, plusz költséget nem okozva eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 

MUNKATERÜLETEK: 
Szent Korona utcai lakótelep, Egyenes utcai lakótelep, Lándzsa 
utcai lakótelep, Jókai lakótelep, Centenáriumi lakótelep, Hősök 
tere, Pálfy tér, Havashalom park, Mátyás király tér, Erzsébetliget.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin  •  Telefon: 40-11-599  •  E-mail: jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Vektafid - A 2% nk* 0 Nem veszélyes Nem veszélyes
Champ DP 2kg/ha nk* 0 Nem jelölés köteles Kifejezetten veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Kerületi Építési Szabályzat

A 2000-BEN JÓVÁHAGYOTT KERÜLETI VÁROSREN-
DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYETT – A JOG-
SZABÁLYI VÁLTOZÁSOK MIATT – A KERTVÁROS 
EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN ÚJ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZA-
TOT KELL AZ ÖNKORMÁNYZATNAK KÉSZÍTTETNI.
A Településképi Arculati Kézikönyv, mint szemléletformáló esz-
köz és a Településkép védelméről szóló rendelet, mint alapvető, 
építészetileg meghatározott területekre vonatkozó, az építés ka-
rakterét, anyaghasználatot előíró önkormányzati rendelet jóváha-
gyását követően (40/2017. (XII. 19.) ök. rendelet) az építés rend-
jét, építési szabályokat a Kerületi Építési Szabályzatban (KÉSZ) 
kell rögzíteni, amely alapvetően a jelenleg hatályos Kerületi Vá-
rosrendezési és Építési Szabályzat elveire épül.
Mint korábban a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által kiala-
kított keretövezetek, úgy most az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. által 
jóváhagyott Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében jóvá-
hagyott, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, illetve 
területfelhasználás (lakó, gazdasági, vegyes és különleges terüle-
tek) rendelkezik a kerületi önkormányzat által meghatározandó 
építési övezetek jellemző paramétereiről (beépítési sűrűség, épít-
ménymagasság stb.).
A jogszabályi változások alapján a kerület legnagyobb lakóterüle-
tét kitevő, pl. L4 jelű intenzív kertvárosias lakóterület keretövezet 
helyett Lke-1 kertvárosias intenzív beépítésű lakóterület jelrend-
szert kell alkalmazni.
A KVSZ és a KÉSZ közötti alapvető különbség az, hogy az építé-
szeti karaktert és a városképi előírásokat a Településkép védelmé-
ről szóló önkormányzati rendelet rögzíti.

Az új szabályozás egyeztetési eljárásában – az előzetes 
tájékoztató szakaszban – a szabályozás jogszabályi környezetéről, 

a terv koncepcionális felépítéséről 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK a Polgármesteri Hivatal 
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) házasságkötő termében 

MÁRCIUS 27-ÉN, KEDDEN 16 ÓRÁTÓL.
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KÖNYVELTESSEN NÁ-
LUNK! Vállaljuk cégek 
teljeskörű könyvelését, 
adóbevallások, mérleg el-
készítését. 25 éves szakmai 
tapasztalatunkkal tudjuk se-
gíteni vállalkozását. 

400-0815; 70-542-8242 
capera@capera.hu

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

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

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

Önkormányzati emeleti la-
kást vásárolnék 35 nm-ig, 
vagy 34 nm-es öröklakásomat 
cserélné 1 szobás önkormány-
zatira. 20-327-7398

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

Sashalom központjában el-
adó 95 nm-es, összkomfortos 
családi ház. irány ár: 39,9 M 
Ft. 30-202-4309

Leinformálható közös képvi-
selőt keres XVI. kerületi tár-
sasház. 70-544-4579

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

Kehidakustánban, a Termál 
fürdővel szemben 44 nm-es, 
erkélyes lakás eladó. 400-
0440; 70-299-3400

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

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

2248nm szántóföld cinkotán 
990E Ft. 70-232-9165

Árpádföldön Fürge utcai 
sík építési telek eladó. Kb. 
20x58m, 2 lakásos ikerház 
építhető. Építési engedély 
már kérhető. Közművek be-
kötve. I.ár: 34M Ft. 30-482-
0700

Eladó tulajdonostól 1082nm 
telken 120nm-es 4 szobás ház 
Mátyásföldön. 30-940-0494

VEGYES
3-2-1 személyes ülőgarnitúra 
18E Ft-ért azonnal elvihető. 
20-982-5352

Új tengerimalac ketrec eladó. 
Méretei 80x40x50 cm, itató-
val, szalma tartóval. 30-887-
7851

Takarítónőt keresek 1 hónap-
ban 1 alkalommal. 400-2845

Falikarok – csillárok – képke-
retek, székek- asztalok – köny-
vek, villanyszerelési anyagok 
eladók. 30-4711316

Salgó polc, palackozott borok, 
Fi-relé-átemelő szivattyú, ak-
kus fúrógép eladó. 407-4347

1000 l-es tartály, 550 W-os 
kerti szivattyú, új vendégágy, 
mosógép motor eladók. 409-
2240

42 Voltos biztonsági trafó, 
fénycső armatúra, mikrohul-
lámú sütő, 32 cm-es TV, ker-
ti szerszámok eladók. 409-
2240

Alig használt 3 funkciós ba-
bakocsi teljes felszereléssel 
eladó. 30-921-8393

Vadonat új francia ágy 160 
cm ágyráccsal 50E Ft; baba 
rugdalózók 150 Ft/db eladók. 
403-4606; 20-918-7317

Nerc bunda 20 E Ft; nagymé-
retű toll párnák 4E Ft/db el-
adók. 403-4606; 20-918-7317

Házilag készített, különböző 
méretű MADÁRETETŐ el-
adó. 20-934-7476

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

Fekete szegecselt női dzseki; 
női fekete krümmel sapka 
muffal eladók. 403-9223

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

Alig használt 3 funkciós ba-
bakocsi eladó. 30-921-8393

37-es női műkorcsolya és 44-
es férfi sportkorcsolya eladó. 
Ár megegyezés szerint. 405-
2548

Nagyméretű olasz bőrdzse-
ki, új erősítő 2 db hangfal-
lal; vezeték nélküli telefon 
(kis hibával) dobozában; régi 
szovjet 1 rubelosok eladók. 
70-426-8677 

Eladó régi táska írógép, var-
rógép asztallal, autós rádiók, 
teher gépkocsihoz olajeme-

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

lő, könyvek, díszpárnák, 
festett kerámia tányérok. 30-
4515582

Könnyűzenei bakelit leme-
zek eladók. 403-1090

Lucznik varrógép állványos-
tól olcsón elvihető. 405-1913

Eladó propánbután gázpa-
lack 3 db 3E Ft/db. Olajradi-
átor 15E Ft, és gáztűzhely 5E 
Ft. 405-0810

3 db jó állapotú szekrény, egy 
Zanussi fagyasztó szekrény, 
hordozható cserépkályha, 
varrógép eladók. Ár meg-
egyezés szerint. 30-246-7545

Sharlett gőzfőző teljesen új 
25 funkcióval, használati 
utasítással eladó 8,5E Ft-ért. 
30-949-6322

Számítógép szék bézs színű, 
gurulós, állítható 8E Ft; 
Demko Feder ágybetét mág-
nesszálas, 100%-os gyapjú, 
fájdalomcsillapító hatású el-
adó 8E Ft. 30-949-6332

Gyulai várfürdő hőforrás 
üdülőben 5 személyes, két-
szintes összkomfortos üdü-
lési jog évi 2x kétheti hasz-
nálattal eladó. 20-349-5173

Kézi molnárkocsi, 2 db ru-
galmas, oldalt merevítős 
térdrögzítő, 42-es új gumi-
csizma eladó. 20/415-1979, 
403-1638 

Hólánc 13-as, színházi lát-
cső, 10 literes fonott ballon, 
mobil cserépkályha 1 m ma-
gas, 40x40-es eladó. 20/415-
1979, 403-1638 

VILLANYSZERELÉS javítás 
és kivitelezés, HAJDU boj-
ler vízkőtelenítés és csere 
garanciával. Tóth Balázs 30-
294-8045; 406-5775
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Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

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

Pedikűrt, manikűrt vállal 
gyógypedikűrös. Házhoz 
megyek, hétvégén is. 70-
518-0720

19-20. századi magyar és kül-
földi művészek festményeit 
keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024.

Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696 

Mobil: 06-30-949-29-00

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vizkő-
telenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090

Kerületi kisvendéglő keres 
mosogató-kézilányt minden 
hétvégére (11.00-21.00-ig) 
70-403-3593




