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is családbarátok
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»Kovács Péter polgármester, Szász József alpolgármester és 
Szatmáry László önkormányzati képviselő ünnepélyes keretek kö-
zött leplezte le azt az emléktáblát, amely szerint az eddig hibásan 

Pálffy térnek nevezett rákosszentmihályi közterületnek ezentúl hiva-
talosan is Pálfi János tér a neve. A május 26-i ünnepségen Pálfi János 
unokája, dr. Pálfi János, a kerület ismert állatorvosa is részt vett.

Az idősek 
védelmében

5 | közérdekű

Folytatás a 3. oldalon

NyaraljoN 
a történelmi Magyarország

legszebb vidékén, a festői szépségű

Tusnádfürdőn, 
ErdélybEN!

Kedvezményes pihenés a XVI. Kerületi Önkormányzat 
felújított, minden igénynek megfelelő panziójában.

A szállás költsége 
3 ágyas szobában 8000 forint/éjszaka,

5 ágyas apartmanban 12 000 forint/éjszaka. 
Minden 5. éjszaka után 1 éjszaka ingyenes. 

A további részletekről érdeklődni kizárólag 
a vagyoni@bp16.hu e-mail címen lehet.

Bővebb felvilágosítást az apartmanról Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat honlapján kaphatnak.

www.budapest16.hu

Bemutatkoznak 
az önkormányzati 
képviselők 
Kovács 
Raymund

 4 |  közérdekű
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Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és 
XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező
• minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 
14. életévét be nem töltött tanuló törvényes kép-
viselője, ha a tanuló
a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és
b) 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá ki-
emelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, 
valamely műveltségi, művészeti területen vagy a 
versenysportban, illetve

• minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 
14. életévét betöltött tanuló törvényes képviselő-
jével együtt, ha a tanuló
a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és
b) 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá ki-
emelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, 
valamely műveltségi, művészeti területen vagy a 
versenysportban.

Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló 
a pályázat kiírásának tanévében (2014/2015.), és 
az azt megelőző tanévben (2013/2014.):
a) nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, 
vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el vagy
b) országos tanulmányi, műveltségi, művészeti 
vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el vagy
c) fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, mű-

vészeti vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el 
vagy
d) bármely kerületi vagy városi tanulmányi, mű-
veltségi, művészeti vagy sportversenyen legalább 
két alkalommal 1-3. helyezést ért el.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hát-
rányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szoci-
ális helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t)
- hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult); 
- halmozottan hátrányos helyzetű; 
- védelembe vettek; 
- átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;
- szülője egyedül nevel;
- nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő csa-
ládban él).

Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, 
amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal In-
tézményi Irodáján (1163 Budapest, Havashalom 
u. 43., 2. emelet 221.) ügyfélfogadási időben, va-
lamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról 
(www.budapest16.hu).

A pályázat személyes, vagy postai úton 
történő benyújtásának határideje július 1.

A pályázathoz csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) a tanuló két utolsó tanév végi (2014/2015. és 
2013/2014.) bizonyítványának igazgató által hite-
lesített másolatát,
c) a versenyen elért két utolsó tanévi (2014/2015. 
és 2013/2014.) eredményeinek igazolására szolgá-
ló másolatokat.
d) a hátrányos szociális helyzet igazolását szolgá-
ló okiratokat (különösen igazolások, határozatok, 
végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).
Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.

Hiányosan, vagy a határidőn túl benyújtott pályá-
zatot a pályáztató nem fogad el, hiánypótlás nincs.

A beérkezett pályázatokat szeptember 30-ig bí-
rálja el a Köznevelési, Ifjúság-és Gyermekvédel-
mi Bizottság.

A támogatás 2015. szeptember 1-jétől 2016. 
június 30-ig, összesen 10 naptári hónapra nyer-
hető el. 
A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását kö-
vetően októberben kezdődik visszamenőlegesen a 
szeptemberi támogatás együttes folyósításával, a 
további hónapokban a támogatás folyósítása ha-
vonta egyenlő részletben történik.

Pályázati felhíváS
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi 

Bizottsága a 2015/2016. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó 
általános vagy középiskolai tehetséges tanulók támogatására.



2015. június 3. «   ❘   3ÖNkORMáNYZat

Kedves 
      Olvasó!

Trianon tragédiájára manapság sokan már 
csak legyintenek. Nem értik ugyanis, miért 
kell siránkozni egy 95 évvel ezelőtt meg-
valósult politikai döntés felett. Hogy mi-
ért szeretünk valakit, azt sem értjük, csak 
érezzük. Székelyföldön járva talán oszlik a 
köd: az ottani emberek a maguk egyszerű, 
tiszta és őszinte világszemléletével, hajlít-
hatatlan és konok természetükkel soha nem 
hasonultak. Ők azt mondják, mi megyünk 
hozzájuk haza, hiszen ott valóban minden 
magyar úgy érzi, hazatalált. Márton Áron is 
ezt hirdette, amikor így beszélt: “Bölcsőm 
közönséges deszkából volt összezárva, ami-
lyen lesz a koporsóm is. De fáját a csíki he-
gyekből vágták, ahol az őrt álló fenyőerdők 
koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik, 
s makacsul állja a viharok tépését; ahol az 
emberek századok óta küzdenek a mostoha 
életviszonyokkal, mert tudják, hogy a sötét 
borulat mögött ott van Isten, s beléje vetik 
bizalmukat. Innen jöttem, s nem hoztam 
mást, csak a halálos szerelmet népem és 
az emberek iránt, s a katolikus hitet, me-
lyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a 
Csíksomlyói Mária lábainál mélyítettek el, 
és örökítették át a századok során.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: MédiaLog Zrt.

1225 Budapest, Campona u. 1. "DC 10" ép. 
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. Ingyenes apróhirdetéseket 

csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Kovács Péter a névadóval kapcsolatban el-
mondta: Rákosszentmihály létrehozásában és 
felvirágoztatásában sok nagyszerű ember mű-
ködött közre, de közülük is kiemelkedett Pálfi 
János, aki 1899-ig a Paulus vezetéknevet visel-
te. Jellemzésére a polgármester két sokatmon-
dó anekdotát is elmesélt: a köztiszteletben álló 

idős úr már betöltötte a 90. életévét, amikor 
megkérdezték tőle, hogy mi a hosszú élet titka. 
Mire ő huncut mosollyal csak annyit válaszolt: 
„Tudjátok, időben kell megnősülni”. Ő ezt 52 
éves korában tette meg. A másik történet pe-
dig problémamegoldó készségét dicséri. Nagy 
gondot okozott ugyanis 1941-ben az elöljá-
róknak a baloldali közlekedésről a jobboldalira 

való átállás, mivel az ezzel járó műszaki mó-
dosítások hatalmas költségekkel jártak volna. 
Valaki ezért azt javasolta, hogy kérjék ki Pálfi 
János véleményét. Ő rövid gondolkodás után 
azt mondta: „Cseréljétek meg a menetirányt.”
Rákosszentmihályi ügyekben a századfordu-
lón a csömöri képviselő-testület volt illetékes, 
amely 1900. március 22-i ülésén egyhangú 
határozatot hozott arról, hogy a lakóhelyéért 
fáradhatatlanul munkálkodó, rendkívül nép-
szerű elöljáró érdemeit azzal ismerjék el, hogy 
a lóvasút végállomásának és a piacnak is helyet 
adó tér „… örökre Paulus János térnek ne-
veztessék el!”. 30 évvel később azonban Pálfi 
János 75. születésnapja alkalmából a település 
talán legforgalmasabb helyét Paulus Jánosról 
átkeresztelték Pálfi János térre. Innentől kezd-
ve mindenki úgy írta a nevet, ahogy helyesnek 
gondolta. Létezett Pálfy, Pálffy, Pállfy, de még 
Pállffy változat is, és sajnos, a hatósági iratok-
ban is a hibás változatot használták, ezért az 
vált hivatalossá. Így fordulhatott elő, hogy a 
tér névadójáról készült mellszobor – amely 
Világhy Árpád munkája – talapzatán egészen 
idáig a helyes Pálfi név állt, az utcanévtáblán 
viszont a helytelen 
Pálffy. A bürokrácia 
nehézkes szabályai 
miatt úgy tűnt, hogy 
a helyesbítésre csak 
egyetlen megoldás kí-
nálkozik, amely Tóth 
Miklós főépítésznek 
jutott eszébe: át kell 
keresztelni a teret, 
amely most végre 
meg is valósulhatott.
» Mészáros Tibor

A Budapesti Békéltető Testület 
munkatársa, 

dr. Kolyvek Antónia 
a XVI. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának 
épületében 

(1163 Budapest Havashalom u. 43.) 
havonta egy alkalommal, 

minden hónap 3. szerdáján 
14.00 és 16.00 óra között 

InGyenes 
TAnácsAdássAl 
várja az érdeklődőket. 
Következő időpont: 

június 17. 

Tisztelt XVI. 
kerületi polgárok!

 
Szatmáry Kristóf, 

a kerület 
országgyűlési 

képviselője 
várja fogadóórájára 
a helyi lakosokat.

Bejelentkezés 
előzetes egyeztetés alapján 

a 06-20/214-4849-es telefonszámon.

Kovács Péter, dr. Pálfi János és Szatmáry László
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most a legjobban a Bizottság fel-
adata, hiszen itt már hónapok 
óta téma a menekültek ügye. Az 
olasz és máltai kollégáink január 

óta folyamatosan jelzik, hogy 
drámai állapotok uralkodnak 

a bevándorlással érintett te-
lepüléseiken. Emellett fon-
tos kérdés az Energiaunió 
létrehozása is. Már Nyu-
gaton is belátták, hogy a 
gazdaság versenyképessé-
gének növelésére nem a 

megszorítás, hanem a rezsi 
csökkentése a célravezető 

eszköz. Különösen akkor, 
amikor Európában a gáz ára 

100 százalékkal, az áramé pedig 
30 százalékkal drágább, mint az 
Egyesült Államokban. Az Energia-
unió további fontos célja az ener-
giahatékonyság növelése, a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése, 
a kutatás és innováció, valamint 
nem utolsósorban az energiabiz-
tonság megvalósítása. A negyedik, 
ugyancsak nagyon megfontolan-
dó kérdés az Amerikával kötendő 
szabadkereskedelmi egyezmény. 
Ezzel kapcsolatban nagy 
viták folynak, mert egyes 
szakértők szerint rosszul 
is járhatunk, ha nem elég 
körültekintő az előkészí-
tés, hiszen a két gazdasági 
rendszer nagyon különbö-
ző. Idén eddig ezek voltak 
a legfontosabb kérdések, 
amiről véleményt mond-
tunk.

– Önnek, akinek az elmúlt két 
évtizedben egy több mint 72 
ezer lakosú kerület problémá-
ival kellett foglalkoznia, mi a 
legszembetűnőbb különbség, ha 
eddigi munkáját összehasonlítja 
új megbízatásával?

– Elsősorban a feladat nagysága, 
hiszen annyiféle érdeket kell egyez-
tetni, hogy ez elsőre sokszor meg-
oldhatatlannak látszik. Egész más 
érdekei vannak egy mezőgazdasági 
termelésre berendezkedett ország-
nak, mint egy iparra, vagy éppen 
idegenforgalomra alapozó gazda-
ságnak. Több országnak is fontos 
a tengeri halászat, ami bennün-
ket, magyarokat kevésbé érint. A 
28 ország eltérő adottságaiból sok 
érdekütközés adódik. Mégis ezek 
mindegyikére közös véleményt 
kell elfogadni, hiszen a döntések 
500 millió ember sorsát befolyá-
solják. Jól jellemzi a helyzetet az 
a humoros szóváltás is, amely a 
Régiók Bizottságának most meg-
választott elnökével kapcsolatban 
alakult ki. Ő ugyanis finn nem-
zetiségű, ráadásul a sarkkörön túl, 
egészen északon született. Az egyik 
mediterrán ország bizottsági tagja 
megkérdezte, hogyan tud majd 
munkája során azonosulni a déli 
államok problémáival. A válasz az 
volt, hogy neki mindenki medi-
terrán, hiszen hozzájuk még a Mi-

kulás is délről érkezett. Ezekből a 
példákból is látszik, milyen óriási 
földrajzi és gondolkodásbeli távol-
ságokat kell áthidalnia az Európai 
Unió jogszabályalkotóinak. Ennek 
a munkának a helyi viszonyokra 
igazításában van fontos szerepük a 
nemzeti delegációknak. 

– sokszor éri az a vád az Uniót, 
hogy a túlzott bürokrácia lassú-
vá, nehézkessé teszi a munkát. 

– Ez tévedés, mert nagyon gör-
dülékenyen mennek a dolgok, 
amit elképesztő szervezettséggel és 
előkészítéssel érnek el. A szavazá-
sok is elég gyorsan zajlanak, nem 
nagyon számolgatnak, ha ráné-
zésre is megállapítható a többség. 
Szoros eredménynél kell csak újra 
géppel szavazni. A legfontosabb ta-
lán mégis az, hogy nincs felesleges 
„duma”, mert arra senki nem ér rá. 

» Mészáros Tibor

közérdekű

alkotás 70 százaléka érinti az ön-
kormányzatokat, a Régiók Bizott-
ságára fontos szerep hárul.

– Milyen ügyekben kérték ki 
eddig a véleményüket?

– Az előző évek tapasztalatai azt 
mutatják, hogy évente átlagosan 
50 jogalkotással kapcsolatos véle-
mény  kerül a Bizottság elé. Ebben 
az évben eddig több kiemelten 
fontos téma is terítékre került. Túl 
vagyunk a Juncker-terv megvita-
tásán. Ezt az átfogó gazdaság- és 
befektetés-élénkítési, valamint 
munkahely-teremtési csomagot 
Jean-Claude Juncker, az Európai 
Bizottság elnöke terjesztette elő, 
amelyre az Unió 300 milliárd  eu-
rónyi összeget fog fordítani. Ko-
moly fejtörést okoz ugyanakkor 
az öreg kontinensnek a tömeges 
bevándorlás ügye. Különösen 
azokban a városokban, ahol a 
menekültek belépnek Európába, 
hiszen ott azonnali intézkedésekre 
van szükség az ellátásukkal, elhe-
lyezésükkel kapcsolatban. Talán 
ebben az ügyben mutatkozik meg 

Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Kovács Raymund

Politikusi tevékenységének elis-
meréséül idén nagy megtisztel-
tetés érte, ugyanis beválasztották 
abba a 12 tagú nemzeti delegáció-
ba, amely az Európai Unió Régiók 
Bizottságában képviseli a  magyar 
érdekeket. Erről az új megbízatás-
ról beszélgettünk vele.

– Mit kell tudnunk a nemzeti 
delegációról és a Régiók  Bizott-
ságáról?  

– A Régiók Bizottsága a regio-
nális és helyi képviselők európai 
uniós közgyűlése, amit 1994-ben 
a Maastrichti Szerződés hozott 
létre az Európai Unió egyik intéz-
ményeként. Ide minden tagország 
nemzeti delegációt küld, amely-
nek tagjait a helyi és regionális 
önkormányzatok tisztségviselői-
ből választják öt évre. Ezek a nem-
zeti delegációk alkotják a Régiók  
Bizottságát, amelynek az EU 28 
országából a népesség arányában 
összesen 353 tagja van.  A Bi-
zottság évente 5-6 plenáris ülést, 
valamint szakbizottsági üléseket 
tart Brüsszelben. A nemzeti dele-
gációk tagjai fizetést nem kapnak, 
társadalmi munkában végezzük a 
feladatunkat, a képviselői mun-
kánk mellett.

– Milyen céllal jött létre a Régi-
ók Bizottság?

– Röviden úgy lehetne megfo-
galmazni, hogy az uniós jogszabá-
lyokkal kapcsolatos helyi és regi-
onális álláspontokat érvényesítse, 
a döntéshozatali folyamatokba 
az önkormányzatokat is bevon-
ja, továbbá figyelemmel kísérje 
az uniós jogszabályok regionális 
és helyi szintű végrehajtását. En-
nek érdekében együttműködik az 
Európai Bizottsággal, az Európai 
Parlamenttel és az Európai Unió 
Tanácsával is. Mivel az uniós jog-

2001-ben kötött házasságot, amelyből 
három gyermek született. Tréfásan azt 
szokta mondani, hogy jelenleg igénybe 
veszik szinte a teljes kerületi oktatási-
nevelési rendszert, hiszen legnagyobb 
gyermekük szeptembertől gimnazista 
lesz, a középső általános iskolás, a leg-
kisebb pedig óvodás. 

»Kovács Raymund 
közéleti pályafutása a 

kezdetektől a nyilvánosság előtt 
zajlik. Ő az egyetlen, aki a kerületi 

tanácsot felváltó önkormányzat kép-
viselő-testületének a megalakulása, 
azaz 1990 óta tagja. a mostani cik-
lus a 7., amelyben a XVI. kerületért 

dolgozik, ebből 12 évig alpolgár-
mesterként tevékenykedett. 

Régi mátyásföldi család-
ból származik.
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Az idősek védelmében

Az Elműs-trükk 
A bűnözők leggyakrabban az Elektromos Művek em-
bereként mutatkoznak be, de ez a módszer a Gázmű-
vek és a Vízművek változatában is létezik. Lényege, 
hogy valamilyen ürüggyel bejussanak a lakásba, és 
amíg az egyik látszólag 
szerel, ellenőriz vagy mér, 
majd ezzel kapcsolatos 
kérdésekkel lefoglalja a 
tulajdonost, a másik ru-
tinosan átkutatja a lakást. 
Mivel profik,  ezért  rend-
szerint meg is találják a 
pénzt és az ékszerek rejtekhelyét, majd sietve távoz-
nak. Akadnak olyanok is, akik túlfizetésre hivatkozva 
azt mondják, hogy visszahozták a pénzt, de mivel csak 
húszezresük van, ezért visszakérnek belőle. Amikor a 
tulajdonos elmegy a visszajáró pénzért, máris elárulja, 
hogy hol tartja a többit. Akkor az egyik kér egy pohár 
vizet, közben pedig az egyedül maradt társának sza-
baddá válik az út a rejtekhelyhez. 

A tények: az elektromos, a Víz- és a Gázművek 
csakis postai úton küld vissza pénzt, saját dolgozó-
ikkal soha. ellenőrzési munkák elvégzésére pedig 
csak írásos értesítés után mennek ki a helyszínre. 
Ha tehát valaki ezzel ellentéteset állít, gyanakod-
ni kell! Ha nem érkezett hivatalos értesítő, senkit ne 
engedjünk be a lakásba, amíg meg nem mutatta az 
igazolványát, és legalább hívjuk át a szomszédot, hogy 
ne legyünk egyedül az idegenekkel!

Az álrendőr
A bűnözők gyakran úgy próbálnak bejutni a lakás-
ba, hogy rendőrnek, civil ruhás nyomozónak adják 
ki magukat. Céljuk ugyanaz, mint a fenti esetben: a 
figyelem elterelésével lehetőséget biztosítani a tettes-
társnak, hogy átkutassa a lakást.

A tények: semmiképpen ne engedjük be őket sem 
addig, ameddig fel nem hívtuk a kerületi rendőr-
séget, hogy megbizonyosodjunk, valóban az ő kol-
légáik akarnak-e bejutni hozzánk! Kérdezzük meg, 
hogy az állítólagos rendőrnek mi a beosztása, ki a fő-
nöke, melyik osztályon dolgozik, milyen ügyben nyo-
moz. Ha álrendőrök, valószínűleg sietősen távoznak. 
Ha azt állítják, hogy nem kerületi rendőrök, akkor 

hívjuk ki a járőrt, akivel tisztázni lehet a helyzetet. 
Ezt a XVI. kerületben leggyorsabban a 06-20/282-
4650-as telefonszámon lehet megtenni. Ez a szolgá-
lati telefon ugyanis mindig az ügyeletes tisztnél csö-
rög, aki azonnal tud intézkedni, míg a 112-n keresztül 
csak percekkel később ér a kerületi rendőrségre a hívás.

Az unokázás 
Egy rémültnek tűnő hang felhívja az idős embert, 
hogy unokáját (esetleg fiát, lányát) baleset érte, és őt, 
mint legjobb barátot (barátnőt) kérte meg a sérült, 
hogy azonnal menjen el a pénzért, mert különben 
nem látják el a kórházban. Ezután találkozót kérnek 
az összeg átadásához, de gyakoribb, hogy a saját posta-
ládába vagy egy közeli szemeteskukába tetetik a pénzt.  

A tények: a hasonló hívások célja rendszerint az 
átverés, ezért ha nehéz is, próbáljunk higgadtak 

maradni. A gyerek vagy 
unoka nevével soha ne 
kérdezzünk vissza, igye-
kezzünk minél több 
információt megtudni, 
ugyanis semmilyen bal-
esetnél nem kell fizetni 
többmilliós összeget. A te-

lefonálót kérjük meg, hogy néhány perc múlva hívjon 
vissza bennünket, ami elég arra, hogy szerettünkkel 
felvegyük a kapcsolatot és kiderítsük az igazságot. Ha 
a telefonáló csaló, akkor nem fog újra jelentkezni, hi-
szen fél, hogy a rendőrséget értesítették. 

A bankkártyaellenőr
Az elkövető azt mondja, hogy 
a központi számítógép a leg-
utóbbi átutalásnál hibát észlelt, 
és ellenőrizni szeretné a bankkártyát. Ehhez azon-
ban kéri a kódot is, majd lefoglalja a „hibás” kártyát, 
amelyről sokszor még valamilyen papírt is ad. 

A tények: a terminálnak természetesen semmi 
baja, az elkövetőnek csak a pénzünkre fáj a foga. 
Ha pénzt szeretnénk felvenni, és az automata még-
sem adja ki a kívánt összeget, azonnal hívjuk a 
bankot vagy keressünk fel egy ügyintézőt, de sem-
miképpen se áruljuk el a pin-kódunkat senkinek, a 
bankkártyánkat pedig végképp ne adjuk oda!   

»Városszerte elszaporodtak az egyedülálló, idős emberek sé-
relmére elkövetett trükkös bűncselekmények, a tolvajok pe-
dig legtöbbször az áldozatok hiszékenysége miatt érnek csak 

célt. A trükkös lopások leggyakoribb formáit a XVI. Kerületi Rend-
őrkapitányság két körzeti megbízottja, Szaszkó Péter főtörzsőr-
mester és Pásztor tamás zászlós ismertette a nyugdíjasokkal az 
Erzsébetligeti Színházban megtartott bűnmegelőzési fórumon, 
ahol a téma fontossága ellenére sajnos, nagyon kevesen voltak.

Szaszkó Péter és Pásztor Ta-
más felhívta a figyelmet arra 
is, hogy az időjárás javulásával 
ugrásszerűen megnő a besur-
ranásos esetek száma is. Ha 
hátul dolgozunk a kertben, 
elől semmiképpen se hagyjuk 
nyitva a kaput, a bejárati ajtót 
vagy az ablakot, mert a besur-
ranó tolvajok csak erre várnak. 
Emellett lehetőleg éjszaka se 
hagyjuk nyitva az ablakot, még 
kisméretűt sem, mert a vékony 
és alacsony betörők azon is be 
tudnak mászni és kinyitni tár-
saiknak az ajtót. Fontos, hogy 
a szúnyogháló nem helyettesíti 
az ablakrácsot. 

A rendőrök a hölgyek vé-
delmében azt tanácsolták, 
hogy ne hordjanak könnyen 
letéphető ékszereket, főleg, ha 
elhagyatott, sötét helyeken ke-
resztül vezet az útjuk hazáig, 
de akkor sem, ha például nagy 
tömegben, piacon járnak, mert 
a fürge elkövetők egy lánccal 
villámgyorsan el tudnak tűnni 
mindkét helyszínről.  

Ha valakivel hasonló eset történik, akkor is hívja a rendőrséget, ha a bűnözők nem jártak sikerrel. 
A nyomozók munkáját nagyban segíthetik azzal, ha pontos személyleírást tudnak adni a csalókról, 

esetleg autójuk színét, típusát és rendszámát is fel tudják jegyezni.

Nyugdíjasok figyelmébe
• Senkit ne engedjünk be a 

lakásunkba, ha egyedül 
vagyunk! 

• Ne gondoljuk, hogy
bűncselekmények csak 
másokkal fordulnak elő! 

• Ne legyünk hiszékenyek, még
akkor sem, ha az idegen 
nagyon szimpatikusnak látszik. 

» Mészáros Tibor
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A megépült szennyvízelvezető hálózatra legkorábban akkor lehet ráköt-
ni, ha a megépült csatornaszakaszok üzembe helyezése, vagyis műszaki 
vizsgálata megtörtént. Ezen időpontig az új rendszer nem üzemel, az 
engedély nélkül bevezetett szennyvíz nem folyik el, tehát egy idő után 
a csatorna telítődését, így akár elöntést is okozhat. A pangó szennyvíz 
nemcsak erős szaghatást, de a kórokozók terjedésével akár közegészség-
ügyi károkat idézhet elő. A még nem működő rendszerből a szennyvizet 
ezért mindenképpen ki kell szippantani, amelynek költsége az érintett 
ingatlantulajdonosokat terhelheti. Az illegális rákötések emellett a ki-
vitelezést is akadályozzák, hiszen az elkészült csatornaszakaszokból a 
munkaterületre folyhat a szennyvíz.

A szennyvízcsatornázás során az érintett utcákban lefektetik a gerinc-
csatornát, a telekhatáron belül – gravitációs csatlakozás esetén – egy 
méterig pedig megépül az ún. házi bekötőcsatorna is. Ezen a vezetéken 
keresztül érkezik majd egy-egy ingatlan összegyűjtött szennyvize az ut-
cai szennyvízcsatornába. Az ingatlan szennyvizét a telken belül a házi 
szennyvízhálózat gyűjti és továbbítja, ezt már az érintett ingatlantulaj-
donosoknak a saját költségükön kell megterveztetniük és kiépíttetniük 
a házi bekötő csatornáig. Az építéssel járó munka költsége a helyi adott-
ságoktól, így többek között az épület házi bekötéstől való távolságától, 
a terepviszonyoktól, a bekötés mélységétől, a meglévő burkolatok bon-
tásától, illetve helyreállításától is függ.

A HázI BeKÖTés TíPUsAI
Az érintett háztartások az új szennyvízrendszerhez – az ingatlan elhe-
lyezkedésétől és a terepviszonyoktól függően – gravitációs bekötéssel, 
vagy házi átemelő segítségével csatlakozhatnak. 

• Gravitációs bekötés esetén a beruházás keretében a házi bekötőcsa-
torna a telekhatáron belül számított egy méterig épül ki. Az ingatlant 
és a bekötőcsatornát összekötő házi szennyvízhálózat megterveztetése 
és kiépítése viszont már az ingatlantulajdonosok feladata és költsége.
 
• Azok az ingatlanok, melyek az utcai gerincvezetéknél alacsonyabban 
fekszenek, ún. házi átemelő segítségével csatlakozhatnak a csatornára. 
Ebben az esetben a kiépítés során a kivitelező cég egy átemelő szivaty-
tyút helyez el telken belül, úgy hogy arra az ingatlanon található épület 
szennyvízkivezetése gravitációsan ráköthető legyen, a tulajdonosnak 
csak az ingatlanon található épület falsíkja és az átemelő közötti szaka-
szon kell gondoskodni az összekötő vezeték kiépítéséről. 
    
A TeRVezésTől A csATlAKozásIG
A házi rákötéshez elsőként meg kell terveztetni a házi hálózatot. Felme-
rül a kérdés: mikor lehet elkezdeni a tervezést? Ennek egyik feltétele, 
hogy megépüljön az utcában a közcsatorna és az ingatlanhoz tartozó 
házi bekötővezeték is. Ekkor még egy fontos lépés hátravan, meg kell 
várni, míg sor kerül az elkészült vezetékek műszaki vizsgálatára és az ún. 
geodéziai bemérésre is. A méréseket követően állnak majd a Fővárosi 
Csatornázási Művek (FCSM) rendelkezésére azok a műszaki adatok, 
amelyekre szükség van a tervek elkészítéséhez. Arról, hogy mely szaka-
szokon történt meg a vizsgálat, az FCSM oldalán http://www.fcsm.hu/
ugyfelszolgalat/ugyintezes/budapest_teljes_koru_csatornazasa/ 
olvashatunk tájékoztatást. 

Fontos, hogy a terveket kizárólag tervezői jogosultsággal rendelkező 
– a tervezői névjegyzékben szereplő (http://mmk.hu/kereses/tagok), 
vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve te-
lepülésrendezési víziközmű tervezési (TV-T) – jogosultsággal rendel-
kező szakember készítheti el. Az elkészült terveket ellenőrzésre és jó-
váhagyásra be kell nyújtani a csatornahálózat későbbi üzemeltetője, az 
FCSM részére. (A terveken kívül, az ügyintézéshez további dokumen-
tumok szükségesek, ezekről a www.fcsm.hu oldalon, illetve az FCSM 
ügyfélszolgálati elérhetőségein tájékozódhat: személyes ügyfélszolgá-
lat: Budapest, Kerepesi út 19., call center: 06/1-455-4306, e-mail: 
ugyfelszolgalat@fcsm.hu).

Az FCSM megvizsgálja a házi hálózat kiépítésére beadott terveket. Az 
építésre vonatkozó engedély, azaz a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRU-
LÁS kiadásának előfeltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített gerinccsa-
tornát üzembe helyezzék. Ha erre sor került és a benyújtott dokumen-
táció minden előírásnak megfelel, akkor állítja ki az FCSM az érintett 
lakosok részére a SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁST, illetve átadja 
az érintett lakosoknak a közszolgáltatási szerződéstervezetét is. Az utcai 
szennyvízrendszer üzembehelyezése után, a SZOLGÁLTATÓI HOZ-
ZÁJÁRULÁS kézhezvételével építhetjük ki házi hálózatunkat. 

Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a HASZNÁLATBA-
VÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni 
az FCSM hozzájárulását a házi csatorna használatbavételéhez. Ennek 
feltétele, hogy az érintett ingatlantulajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁL-
TATÁSI SZERZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig el kell küldenie 
az FCSM részére.

KÖRülTeKInTően VálAsszUnK szAKeMBeRT!
A belső hálózat megtervezésével és kiépítésével csak megfelelő végzett-
séggel, jogosultsággal és tapasztalattal, kamarai tagsággal rendelkező 
szakembert érdemes megbíznunk, aki garanciát vállal az elvégzett mun-
káért. Ha azt akarjuk, hogy hosszú távon, megbízhatóan működő há-
lózatunk legyen, ne döntsünk kizárólag az ár alapján! Ha nem vagyunk 
elég körültekintőek a szakember kiválasztásánál, még az is előfordulhat, 
hogy a rosszul megtervezett vagy megépített csatornát újra kell tervez-
tetni és építtetni – saját költségünkre.

TAlAjTeRHelésI díj: 90 nAP TüRelMI Idő
A jelenleg épülő szennyvízcsatorna üzembehelyezése után érdemes mi-
nél előbb rácsatlakoztatnunk ingatlanunkat az új rendszerre. Azoknak 
az ingatlantulajdonosoknak, akik az üzembehelyezést követő 90 na-
pon belül nem kötnek rá a szennyvízcsatornára, talajterhelési díjat kell 
fizetniük az elszivárgó szennyvíz után, melynek mértéke 1200 forint 
köbméterenként. Amennyiben a tulajdonos a bekötésről egy éven belül 
nem gondoskodik, úgy a fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala – el-
járási bírság terhe mellett – hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.

A beruházásról további információkat a 
www.bpcsatornazas.hu honlapon, 

az info@epulocsatorna.hu e-mail címen 
vagy a 06-80/205-412-es zöld számon 

kaphatnak az érdeklődők. 

Összesen 16 kilométernyi korszerű szennyvíz-
vezeték megépítése fejeződött be a XVI. kerü-
let érintett részein a Budapest Komplex integ-
rált Szennyvízelvezetése (BKiSz) beruházás 
részeként, amely közel 700 családot érint. az 
Európai Uniós támogatással, a Fővárosi Ön-
kormányzat beruházásában megvalósuló fej-
lesztés eredményeként május 31-ig minden 
szakaszon üzembe helyezték az új rendszert.

Az érintett ingatlanok tulajdonosai a Fővá-
rosi Csatornázási Művek ügyfélszolgálatá-
tól – személyesen a 1087 Budapest, Kerepesi 
út 19. (bejárat az Asztalos S. u. felől) szám 
alatti ügyfélszolgálati irodában, illetve a 455-
4306-os telefonszámon vagy e-mailben az 
ugyfelszolgalat@fcsm.hu címen kaphatnak 
bővebb tájékoztatást a rákötéshez szükséges 
teendőkről.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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– A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szá-
mára rendkívül fontos, hogy dolgozóink 
jól érezzék magukat a munkahelyükön. Öt 
gyermek édesapjaként tudom, hogy mi-
lyen nehéz összeegyeztetni a munkát és a 
családi életet, ezért eddig is nagy hangsúlyt 
fektettünk a családbarát programok szerve-
zésére, illetve az Önkormányzat által rendezett 
közösségi eseményeken való részvételre. Eze-
ket többnyire munkaidőben vagy közvetlen a 
munkaidő végére, lehetőleg iskolai szünetben 
szerveztük azért, hogy kollégáink gyermekei 
vagy családtagjai is részt vehessenek rajtuk. 
Mindezt azért tartom fontosnak, mert így nő 
az alkalmazottak motivációja, munkavégzési 
hatékonysága és elégedettsége, kevesebb lesz 
a stressz, csökken a fluktuáció és erősödik a 
csapatszellem.  Ehhez hozzájárul a rugalmas 
munkaidő is, amelynek keretében lehetőséget 
biztosítunk a rendkívüli szabadság igénybevé-
telére, illetve a többműszakos vagy az otthoni 
munkavégzésre.

A kerületgazdák is családbarátok
»A XVI. Kerületi Önkormányzat és az 

Erzsébetligeti Színház után a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet is elnyerte a Családba-

rát munkahely címet. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, valamint a Nemzeti Család- és Szociál-
politikai intézet jóvoltából kapott egymillió forintos 
támogatásból a munkavállalók érdekében több fej-
lesztést is megvalósítanak, amelyekről Csillik Kris-
tóf intézményvezetővel beszélgettük.  

Szász József elmondta, hogy az évek óta tartó komposztálási programot ettől 
az évtől már helyi rendelet is szabályozza, és évente mintegy 300 darab eszközt 
osztanak szét a jelentkezők között, akik tavasszal és ősszel vehetik át azokat. Az 
alpolgármester – aki saját maga is komposztál otthon – kiemelte azt is, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat által betiltott avarégetés alternatívájaként hozták létre 
a komposztálási programot. Mivel a a zöld javak visszaforgatását a kert is meg-
hálálja, ezzel is ösztönözik a kertvárosi polgárokat a környezet és lakóhelyünk 
fokozott védelmére. 

jelentkezni folyamatosan lehet az akcióra, amelyről további részletek 
az Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu) olvashatók.

idén is sikeres a komposztálási akció

– Milyen intézkedéseket valósítanak meg a 
támogatásból?

– Biztosítjuk munkavállalóink kiskorú gyer-
mekeinek felügyeletét kisebb betegségek esetén, 
iskolaszüneti napokon és oktatási szünetekben. 
Ehhez kialakítunk egy játszósarkot, amit ügy-
feleink csemetéi is igénybe vehetnek.  Mivel 
a kerületi iskolákat és a nyári napközis tábort 
is mi üzemeltetjük, ezért munkatársainkat az-
zal is szeretnénk támogatni, hogy nyolc héten 
keresztül hetente öt diák részvételi díját finan-
szírozzuk. Sajnos, ezt önerőből nagyon kevesen 
tudnák megoldani, ezért kiskorú gyermekeket 
nevelő kollégáink számára mindez nagy segít-

séget jelent. Hasonló módon a tanévkezdéskor 
füzetcsomaggal igyekszünk enyhíteni az ilyen-
kor a családokra nehezedő anyagi terhet.

– Milyen csapatépítő programokat tervez-
nek?

– Fontosnak tartom, hogy munkatársaink fo-
lyamatosan képezzék magukat, és rendszeresen 
részt vegyenek munkahelyi konfliktus és stressz-
kezelési tréningeken. Emellett igény szerint 
péntekenként családi filmklubot szervezünk, 
évente egyszer pedig családi napot tartunk, 
amelyre meghívjuk nyugdíjas, GYES-en vagy 
fizetés nélküli szabadságon lévő kollégáinkat is.

» Sz. R. Zs.

»Az Önkormányzat által meghirdetett kom-
posztálási program évek óta egyre népsze-

rűbb a kerületben, ezért idén is sokan jelentkez-
tek a felhívásra. Szász József alpolgármester és 
a Környezetvédelmi iroda munkatársai ezért 
100 lakónak ki is osztottak egy-egy komposz-
táló edényt és a hozzá tartozó dróthálót május 
22-én és 23-án. az akcióban egyébként bárki 
részt vehet, aki vállalja, hogy az eszközöket öt 
évig rendeltetésszerűen használja. 
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»idén is a havashalom parkban 
mérték össze tudásukat a ke-
rület iskolásai a XVI. Kerületi 

Önkormányzat Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági versenyén május 19-
én. az általános és középiskolás di-
ákok ötfős csapatainak a különböző 
civil szervezetek által összeállított 
tesztsorokra kellett válaszolniuk. a 
rendezvényt Szász József alpolgár-
mester és ifj. Mizsei lászló, a Kör-
nyezetvédelmi és Közbiztonsági Bi-
zottság elnöke nyitotta meg.

Miután a fiatalok a bejelentkezésnél átvették 
az ajándék napszemüvegüket, tizenegy külön-
böző állomás várta őket, ahol először egy tíz-
perces előadást kellett meghallgatniuk, majd 
egy tesztet kellett kitölteniük. Az előadók 
között idén is ott volt a Greenpeace Magyar-
ország Egyesület, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület, illetve az 
Erdőmentő Alapítvány, de új szereplő 
volt a CEEWEB, amelynek állomásán 
a gyerekek megtanulták, miért fontos a 
biológiai sokféleség a környezetünkben. 

Az önvédelem jegyében a XVI. kerületi 
Rendőrkapitányság vizsgáztatta a tanu-
lókat, a Tudatos Vásárlók Egyesületé-

nek állomásán mindenki megtanulta, hogyan 
jár jól azzal, ha lokálisan vásárol, és rendben 
tartja saját környezetét, a Humusz Szövetség 
padjainál pedig a hulladékcsökkentésből és a 
fenntartható fogyasztásból kellett vizsgázniuk 
a résztvevőknek. 

Az idei versenyen elsöprő győzelmet arattak 
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
csapatai, ugyanis mindkét korosztályban elvit-
ték az első helyezettnek járó díjakat. Minden 
induló csapat oklevelet kapott a részvételért, 
a dobogósok pedig 20, 30 és 40 ezer forintot 

gyűjtöttek iskolájuknak. A dí-
jakat Szász József, illetve a Kör-
nyezetvédelmi és Közbiztonsági 
Bizottság tagjai adták át a nyer-
teseknek. Az Agyklub csapata 
ugyanakkor a felkészítő tanárok 
között osztott ki újság-előfizetés-
ből álló különdíjakat.

» VAN

Értük, értünk, a környezetért

Az idei tanév az egészség éve az Arany János Általános Iskolában, így min-
den tanításon kívüli programot ennek szellemében rendeztek, a sorozat zárá-
saként pedig május 22-én családi napot tartottak. Amint azt Jávor Annamária 
igazgatónő elmondta, a diákok nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is 
megismerkedhettek az egészség titkaival. Ennek keretében lelkes pedagógusok 
vezetésével – akik szabadidejükben recepteket kerestek az interneten – példá-
ul bio-kozmetikumokat állíthattak elő kókuszzsír és kávézacc felhasználásával, 
joghurtból, gyümölcsből, zöldségből képeket készítettek, amelyeket később 
zsűri bírált el, és szinte minden osztályteremben összeállítottak valamilyen 
egészségkímélő ételt is. Mivel az intézmény ökoiskolaként működik, ezért az 
újrahasznosítás népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Ennek a szem-
léletnek az erősítéseként nagy mennyiségű műanyag palackot is felhalmoztak, 
hogy egy épületet készítsenek belőle. Ha pedig egészségről van szó, nem marad-
hatott ki a testmozgás sem, amelynek népszerűsítését Béres Alexandra fitnesz 
világ- és Európa-bajnokra bízták, aki magával hozta héthónapos kislányát is. A 
mozgásóra után gálaműsor zárta a rendezvényt, amelynek egyik fő attrakciója 
a tanári kar produkciója volt, de természetesen nagy tapsot kaptak az iskola 
művészi tehetséggel megáldott fellépői is, akárcsak az artistaképző növendékei, 
akik akrobatikus elemeket tartalmazó bemutatójukkal arattak nagy sikert.

» Mészáros Tibor

Az egészség éve
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Az eseményen jelen volt Szász József alpolgármes-
ter, dr. Heimann Lászlóné Buzsik Ilona főiskolai 
docens – aki több éve támogatja az iskolában a 
tehetséggondozást –, dr. Török Istvánné, a Curie 
Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvány 
elnöke, Bernátski Katalin, az iskolaszék elnöke, 
valamint Tariné Berkes Katalin, a Tehetséggondo-
zó munkaközösség vezetője is.

A rövid megnyitó után Szisz Zalán, a Kodály 
Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny 2. helye-
zettje muzsikált, majd 
Szilczer Bianka, a mo-
dern tánc vb győztese 
tartott egy pörgős be-
mutatót. Végül pedig 
Fábián Rigó Botond 
néptáncos lépett fel, 
aki megnyerte a II. 
Kertvárosi Tehetség-
kutatót és bekerült a 
Felszállott a páva című 
műsorba is. 

A produkciókat követően elismerő plakettet 
kaptak azok a tanulók, akik valamilyen fővárosi, 
országos vagy nemzetközi versenyen előkelő he-
lyezést értek el, habár a díjazottak közül többen 
aznap is versenyen voltak.

Ezután a szórakozás jegyében az egyik terem-
ben társas- és táblásjátékok várták a nebulókat, 
de kipróbálhatták magukat a makettépítésben is. 
Az egyik tanszoba hangstúdióvá változott a te-
hetségnap idejére, ahol a diákok megtudhatták, 
mitől jó egy szinkron, és hogyan kell hangot 
torzítani. Emellett betekinthettek a helyszínelés 
kulisszái mögé Posán 
László rendőr százados 
segítségével, aki meg-

mutatta a szénporos ujjlenyomatvétel trükkjeit, 
nem messze pedig a helyes újraélesztés techniká-
ját próbálhatták ki a gyerekek. 

A Kozmetika teremben előadásokat hallgathat-
tak a helyes bőrápolási szokásokról, de megismer-

iskolai tehetségdömping
»Első alkalommal tartottak összevont családi és tehetségnapot a cinkotai Bat-

thyány ilona általános iskolában május 16-án. az egész napos rendezvényso-
rozaton több tucat tehetség mutatkozott be, emellett pedig különleges szak-

mákat és hobbikat is kipróbálhattak a gyerekek és a szülők egyaránt.

hették a kőzetek világát is az Ásvány teremben. 
Az alsó tagozatosok a kézműves foglalkozáson 
papír fecskéket és rózsákat készítettek, mialatt a 
nagyobbaknak Lakatos Krisztina, a Holokauszt 
Központ oktatási csoportvezetője tartott elő-
adást, amelynek keretében Székely Éva 1944-es 
olimpiai bajnok úszónő pályafutásáról beszélt.

Hogy a mozgás se maradjon ki, az udvaron 
biciklis ügyességi pályán kellett a diákoknak vé-
gigmenniük, a végzősök ugyanakkor a focipályán 
próbálhatták ki magukat a volán mögött egy ok-
tató felügyelete mellett. Ezalatt pedig az évfolya-
mok is megmérkőztek egymással az ügyességi sor-
versenyeken, amelyekben a szülők is részt vettek. 

A programok után mindenki összegyűlt az 
iskola tornatermében felállított vetítővászon 

előtt, hogy megtekintsék 
osztálytársaik előadásait, 
amivel budapesti és orszá-
gos díjakat nyertek. Ezek 
között volt például a nyol-
cadikosok országos Curie 
versenyre készült prezentá-
ciója is, amelyből megtud-
hattuk, miért hungarikum 
a Kisföldalatti, és miért 
méltó erre a címre a Gyer-
mekvasút.

A rendezvény végén 
Dunavölgyi Illés Sándorné 

igazgató megköszönte min-
denki részvételét, valamint a szülők, az iskola és 
az alapítvány összefogását, amellyel a most össze-
gyűjtött összeget az iskola informatika termének 
fejlesztésére tudják fordítani.

» VAN

A Csurgó együttes, a Forgórózsa, a Starlight 
Dance Company, a Mazotti Fitness, a 
Jamland, a Little Dance, a Topidance és 

a Krea Dance tánco-
sait taekwondo-s és 
aikido-s harcművé-
szek követték, végül a Blinky ball óri-
áslabdás produkciója után a Liget Táncakadémia 
néptánc összeállítása zárta a kertvárosi tehet-
ségek seregszemléjét.

»a gyereknap idén május utolsó napjára esett, ami-
kor a változékony időben is változatos programok 
várták a kicsiket az erzsébetligetben.  

Zöld Péter meséje után az Ikarus serdülőkorú atlétái sorakoztak fel a szín-
padon, hogy edzőjük, Schőnviszky Ágnes vezetésével megmutassák, ho-
gyan kell helyesen bemelegíteni. Szükség is volt erre, hiszen kezdődött az 
az Erzsébetligeti Színház és a Szlaukó Gábor vezette Öt Falu Egyesület 
által szervezett futóverseny, ahol nem a győzelem, csak a részvétel volt a 
fontos. A rajtnál pedig ott volt Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő, Kovács Péter polgármester és Szász József alpolgármester is, valamint 
Rakonczay Gábor, aki már kétszer is körbehajózta a Földet. Természetesen 
idén is volt tombolasorsolás, amelyen egy kerékpárt lehetett nyerni.

Szisz Zalán hegedű- és Szilczer Bianka táncbemutatója 

Gyereknap

Egész nap óriási tömeg hömpölygött a Szurmay sétány két ol-
dalán sűrűn egymás mellett sorakozó elárusítóhelyek között, 
és sokan kipróbálták az aktivitásokat is. Egy pillanatra sem 
pihent az óriássakk és az óriásparittya, sokan íjászkodtak, hají-
tottak dárdát vagy ismerkedtek a buzogánnyal. Mindezek mel-
lett népszerűek voltak a népi játékok, az úszógömb, a gumiasz-

tal, az ugrálóvár és az óriáscsúszda is. Aki pedig 
a sok mozgásban megéhezett, az a sültkolbásztól 
a csokitortáig mindenféle finomságból falatozha-
tott. Végül a Málna együttes sok humorral fűsze-
rezett gyerekkoncertje után az Apacuka interak-
tív produkciója zárta a napot.
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Segítsünk a jelenlétünkkel!
A LÁNDZSA UTCAI LAKÓTELEP 

LAKÓKÖZÖSSÉGE ÉS A RÁCZ ALADÁR 
ZENEISKOLA Tomhauser Noémi 

zenepedagógus és társai közreműködésével 
jóTéKonysáGI KonceRTeT Rendez 

júnIUs 6-án 10 óRAKoR 
a zeneiskola koncerttermében 

(Mátyásföld, Táncsics utca 7.)
Az Önök jóvoltából összegyűlt adomány 

összegével egy testvérpárt, B. Jánost és Bettinát 
szeretnénk támogatni, akik a közelmúltban 

vesztették el szüleiket, és akiknek fájdalmában 
ilyen módon is osztozik a lakóközösség.

ÓVODAVÁRÓ 
CSALÁDI NAPOKAt tartottak április végétől május végéig a kerület valamennyi nevelési tagintézmé-nyében. Mindez remek alkalmat kínált kicsiknek és nagyoknak is arra, hogy az óvónőkkel és a dadusokkal ismerked-jenek, illetve bepillantást nyerjenek az óvodák életébe. A külünböző intézmé-nyek más-más érdekes programmal vár-ták az érdeklődőket, a rendezvényeken részt vett többek között Szász József al-polgármester, valamint antalóczy Csaba, ács anikó, horváth János, dr. Környeiné Rátz Katalin, Szatmáry lászló és vincze  Ágnes önkormányzati képviselő is.

Cinkotai Huncutka Óvoda 
- Ostoros utca

Szentmihályi Játszókert Óvoda - Baross utca

Sashalmi Manoda Óvoda - Könyvtár utca

Gyerekkuckó Óvoda - Hársfa utca

Napsugár Óvoda - Borotvás utca
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Csinszka utca

Margaréta Óvoda - Péterke utca

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a Centenáriumi sétányon 

június 6-án 15.00 órától 
Fellépők: Málna zenekar, általános iskolai gyerekcsoportok.

A gyermekeket kisvonat és foglalkoztató asztal várja arcfestéssel, indián hajfonással.

Centenáriumi Gyermeknap

A rendezvényt 
megnyitja a védnök, 

Kovács Péter polgármester. 
Az eseményt a Budapest 
Főváros XVl. Kerületi 

Önkormányzata támogatja.

Centenáriumi 
Lakótelepért 

Egyesület
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Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Antalóczy 
Csaba önkormányzati képviselő köszöntöt-
te 90. születésnapja alkalmából Gáspár  
Istvánnét, aki Zalaháshágyon született. 
Mint oly sokan, a II. világháború után Mária 
néni is Budapesten keresett megélhetést. Itt is-
merkedett meg első férjével, akivel 1949-ben 
keltek egybe, majd ezt a házasságot később egy 
másik is követte, amely 40 évig tartott. Máso-
dik férje cipészként dolgozott, míg Mária néni 
háztáji gazdaságot tartott fenn a kertjükben. 
Az általa nevelt sertések száma nemegyszer el-
érte az 50-et is. Emellett persze népes baromfi-
sereg is szedegetett az udvaron. Szükség is volt 
a kereset kiegészítésére, hiszen öt gyermeket 
kellett felnevelniük. Közülük azonban ma már 
csak három él, és Mária néni öt évvel ezelőtt 
sajnos, férjét is elvesztette. 10 unokája és 13 
dédunokája szeretete azonban vígasztalja őt. 
Isten éltesse még nagyon sokáig! 

Lippai Árpádné 20 éve minden nap fel-
keresi második otthonát, a Területi Szociális 
Szolgálat Veres Péter úti nyugdíjas klubját, 
ezért Kovács Péter polgármester és a klubtársai 
ott köszöntötték őt 90. születésnapja alkalmá-
ból. Ilonka néni Tiszarádon született, ott járt 
iskolába, és ott ismerte meg későbbi férjét is. 
1945-ben Budapestre jöttek munkát keresni, 
de az esküvőjüket 1949-ben mégis szülőhe-
lyükön tartották. 1962-ben Mátyásföld és 

Cinkota határában elkezdték építeni családi 
házukat, amelyben férje szakértelmére hagyat-
koztak, hiszen ő kőművesmesterként kereste a 
kenyerét. Házasságukból öt gyermek született, 
de már csak egy él, bár Ilonka nénit némileg 
kárpótolja öt unokája és három dédunokája. 
Az ünnepeltnek – aki szerint a hosszú élet titka 
a józanság és a mértékletesség – többen írtak 
verset erre az alkalomra klubtársai közül, és a 
köszöntés végére öt torta is díszítette az asztalt. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!

Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlé-
si képviselője és Szász József alpolgármester 
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából  
dr. Vörös Károlynét, aki Nyíregyházán szü-
letett. Magdi néni gyermekkorában „körbelak-
ta” Magyarországot, mert pénzügyőr édesapját 
gyakran áthelyezték, ezért az ünnepelt járt is-
kolába Nyírbátorban, Tapolcán, Munkácson, 
Nagyváradon és Budapesten is. Nagyváradon 
megismerkedett a Soli Deo Gloria (Egyedül 
Istené a dicsőség) elnevezésű, vallási alapokon 
nyugvó diákszövetséggel, majd a szovjetek elől 
menekülve elhagyta Nagyváradot, és áttele-
pült Budapestre, ahol tanítónő lett. Később 
oktatott még Vajszlón, majd Siklóson, ahol a 
boldogító igent is kimondta 1949-ben. Magdi 
néni kilenc gyermeknek adott életet – akik kö-
zül nyolcan még ma is élnek – és 15 unokája 

született. A hosszú élet titkát abban látja, hogy 
nem szabad elrontani, tönkretenni az életün-
ket. Mindenki egyenlő eséllyel indul, de sokan 
elherdálják az egészségüket és a lehetőségeiket. 
Szerinte a Teremtő küldetést ad nekünk ezen 
a világon, és addig élhetünk, ameddig azt be 
nem teljesítettük. Az ünnepelt búcsúzóul még 
egy verset is elszavalt az őt köszöntőknek. Isten 
éltesse még nagyon sokáig! 

Ebben az élményben lehetett része annak a cso-
portnak is, amely Solymoskövi Péter, a Rákosszent-
mihályért Kulturális Egyesület vezetőjének irányí-
tásával indult el május 21-én, hogy részt vegyen a 
448. alkalommal megtartott zarándoklaton. Hor-
váth János – aki az elmúlt 10 évben 
mindig a csapat tagja volt – és 
Dobre Dániel önkormány-
zati képviselő mellett a 
kerületből, a fővárosból, 
sőt, Németországból 
is érkeztek hívők, akik 
a hat nap alatt bejárták 
Torockó és a Csíki-meden-
ce legszebb tájait, utolsó nap 

pedig eljutottak ahhoz az ezeréves határnál lévő 
templomhoz is, amit kertvárosiak (többek között 
Hargitai György XVI. kerületért kitüntetett) ado-
mányaiból újítottak fel. A csoportot vendégül látta 
Izsák-Székely Lóránt csíksomlyói képviselő is, aki 

2011-ben először kapta meg a magyar 
állampolgárságot feleségével és 

gyermekeivel együtt a XVI. 
Kerületi Önkormányzat 
házasságkötő termé-
ben. Rajta kívül pedig 
találkoztak Gáll Jenő 

csíkszentdomokosi peda-
gógussal is, akit idén Wass 

Albert-díjjal tüntettek ki.

   Országos Nyugdíjas 
    Polgári Egyesület 

Kőkuti Lászlóné 403-6920
----------------------------------------------------

Keressük az idős, magányos 
embereket.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let XVI. kerületi szervezete várja azoknak 
a nyugdíjasoknak a jelentkezését, akik 
egyedül élnek, nem tartoznak semmilyen 
közösséghez, nem látogatnak nyugdíjas-
klubokat, nem tagjai civil szervezetek-
nek, esetleg betegséggel küzdenek. Kérjük 
azoknak a jószándékú szomszédoknak a je-
lentkezését is, akik maguk nem érintettek, 

de tudnak ilyen magányos emberekről. 
Mátyásföldön Kőkúti lászlóné a 403-
6920-as, árpádföldön zayzon csabáné 
a 409-1716-os, Rákosszentmihályon 
pedig Mészáros Miklósné a 405-1354-

es telefonon várja a jelentkezőket. 
Mindhárom telefon üzenetrögzítős.   
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A csíksomlyói búcsúról minden bizonnyal lehet 
mesélni, de igazán csak az értheti meg, mit jelent 
a magyarság összetartozásának eme jelképe, aki 
már legalább egyszer átélte. 
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A névtelen hősök 
emlékére

»az 1915-ben az olasz és orosz fronton elesett magyar kato-
nákra emlékezett a Déli harangszó Baráti Kör május 15-én 
a Cinkotai Strandkertben. Az első világháború centenáriu-

ma alkalmából tartott rendezvényen Szász József alpolgármes-
ter és dr. Onyestyák 
György elnök mon-
dott beszédet. a Déli 
harangszó Baráti 
Kör tavaly óta tartó 
rendezvény-sorozatá-
nak célja, hogy az i. 
világháború 100. év-
fordulója alkalmából 
megemlékezzen an-
nak áldozatairól, hő-
seiről és jelentősebb 
eseményeiről. 

A Baráti Kör vezetője a Galíciában lezajlott gorlicei áttöréssel kap-
csolatban elmondta: 1915. május 2-a és 5-e között az osztrák–ma-
gyar és német szövetséges csapatok által végrehajtott hadmozdulat a 
tavaszi hadjáratot előzte meg. A május közepéig tartó harcokban az 
Osztrák-Magyar Monarchia csapatainak sikerült kiűzni az oroszokat 
a lengyel területekről, és habár a gorlicei áttörés sikeres volt, mégsem 
hozta meg a várt eredményt. Olaszország az antant mellé állt, így ami 
felszabadult keleten, az az olasz fronton elveszett.

Itália ugyanis 1915. május 23-án hadat üzenet az Osztrák–Magyar 
Monarchiának, célja pedig az volt, hogy mélyen benyomuljon azokra 
a területekre, amelyeket a londoni egyezmény garantált számára. A 
talján támadás viszont elakadt az Isonzó folyónál, mivel a Monarchia 
a felszabadult keleti frontról csapatokat küldött a térségbe, a harcok 
pedig rengeteg magyar áldozatot követeltek. 

Szász József alpolgármester arról beszélt, hogy anyai nagyapját 16 
évesen kivezényelték az Isonzóhoz, de visszaszökött. Két hét alatt ért 
haza, de édesanyja csak egy tál levest tudott neki adni, mert a csend-
őrök azonnal visszavitték a frontra.

» VAN

Jótékonysági sztárparádé 
TARnAI KIss lászló és BARáTAI RészVéTeléVel 

a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény javára.

tarnai Kiss lászló ismét összehívta barátait az erzsébetligeti 
Színházba, hogy egy nagyszabású jótékonysági gálakoncert 

bevételével segítse a Göllesz iskolát. 
A műsorra tűzött dalokat Farkas Bálint Jászai-díjas színművész, Nagy 
Ibolya Déryné-díjas operett-primadonna, Bálint Emese színművész, 
Dócs Péter fesztiváldíjas előadóművész, Kalina Enikő aranykoszorús 
magyarnóta- és operetténekes, Gáspár Anni magyarnóta-énekes, Ne-
mes Ildikó magyarnóta- és operetténekes, Kökény Andrea jazzénekes, 
zenetanár, Szomszéd Ildikó magyarnóta- és operetténekes, Lőrincz 
Roland aranykoszorús magyarnóta-énekes, Kerti Ágnes aranykoszorús 
magyarnóta-énekes, Szegedi Szűcs Judit magyarnóta-énekes, Kovács 
Böske aranykoszorús magyarnóta- és nosztalgiaénekes, Oláh Katalin 
ezüstkoszorús magyarnóta-énekes, Príger Brigitta bronzkoszorús ma-
gyarnóta-énekes, Tarnai Marcell László pop- és rockénekes, Vinczy 
Zsuzsa popénekes és Kasza Szilvia magyarnóta-énekes adja elő. 
A zenekar tagjai: Tarnai Dániel – basszusgitár (P. Mobil együttes), 
Szebelédi Zsolt – dob (P. Mobil együttes) Tarnai Kiss László – zongo-
ra, billentyűs hangszerek. 

jegyek 800 forintos áron kaphatók 
az erzsébetligeti színház jegypénztárában. 

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060)
TÖlTsüK MeG Idén Is A színHázAT 

A GÖllesz VIKToR álTAlános IsKolA jAVáRA!

Déli Harangszó 
Baráti Kör

Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537
---------------------------------------------------------------------------------

PoRTyA Pozsony feleTT 
a pozsonyi csatára emlékezve
július 11., szombat  6.00 óra 

Dévény, Vöröskő, Szomolány várkastélyai, Driny cseppkőbarlang. 
Útiköltség:  5700 forint/fő. Indulás Mátyásföldről, Pilóta u 1.

Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es 
telefonszámon. Befizetés megbeszélés szerint a Veres P. út 27. alatt, 

hétfőnként 17.00 és 18.00 óra között.

június 18., csütörtök 17.30 óra
MeGeMléKezés 

Horthy Miklós kormányzó születésének 147. évfordulóján
Helyszín: Veres Péter út - Fuvallat utca sarok

Beszédet mond dr. Onyestyák György,  
a Déli Harangszó Baráti Kör elnöke.
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isteni szín-játék 

Károlyi András, a Corvin Művészklub tagja 
olyan családban nevelkedett, amelyben állandó-
an jelen volt a művészet. Édesanyja Képzőművé-
szeti Főiskolát végzett, de festőművészi törekvé-
seit háttérbe szorították a családanyai teendők. 
Három gyermekét egyedül kellett felnevelnie, 
mert a családfőt az 1950-es évek elején bebörtö-
nözték. Lánya nem a művészi pályát választotta, 
hanem egyetemi matematikatanár lett. Két fia 
azonban örökölte tehetségét: az idősebbik zene-
szerző, András pedig  festő-grafikus lett.

– Mikor kezdett érdeklődni a művészetek 
iránt?

– Kezdetben építész szerettem volna lenni. 
Egy országos tanulmányi versenyen azonban 
egy rajzommal díjat nyertem, és ez egy kicsit 
kinyitotta az érdeklődésemet a művészet más 
területei iránt is. Eredeti elképzelésemet azon-
ban nem adtam fel, és 1964-ben megszerez-
tem az építésztechnikusi diplomát. Közben 
megtanultam rajzolni, ez pedig arra indított, 
hogy jelentkezzem a Képzőművészeti Főisko-
lára. Elsőre fel is vettek, és már két éve jártam 
oda, amikor vizsgamunkaként szakrális témájú 
képeket mutattam be a bizottságnak, amelyek 
miatt eltanácsoltak. 

– Mi történt ezután?
– Jelentkeztem az Iparművé-

szeti Főiskolára, ahova szintén 
felvettek gobelinkészítő szakra. Nagyon hasz-
nos időszak volt, de a szívem visszahúzott a 
Képzőművészetire. Így két év gobelines tanul-
mányok után rászántam magam, hogy újra 
próbálkozzam. Visszavettek, és harmadikos-
ként folytathattam a tanulmányaimat. Ezúttal 
sikerült befejezni a főiskolát, ahol kép-grafika-
rajz szakos középiskolai tanári diplomát sze-
reztem. Ez művészettörténet, grafika, ábrázoló 
geometria, illetve alakrajz tanítására jogosított, 
és ez volt a főfoglalkozásom egészen a nyugdíj-
ba vonulásomig.

– Mikor kezdődött a művészi pályája? 
– Már jóval a diploma megszerzése előtt fon-

tos feladatokat kaptam. Találkoztam egy pap-
pal, aki által több templomi megbízást kap-
tam, így az ország legkülönbözőbb pontjain 
díszítik a freskóim és szekkóim a templomok 
falait. Mária Magdolna alakjához például ké-
sőbbi feleségem állt modellt egy lepedőbe bur-
kolódzva. Több templom számára készítettem 
olajfestmény stációkat is. A pásztói gótikus 
kápolnában pedig egy szárnyasoltárt rendeltek 

tőlem a lengyel származású Kolbe atya emlé-
kére, aki önként vállalta a halált egy felebarátja 
helyett.

– csak vallásos témájú műveket készített?
– Többségük valóban szakrális mű, mégsem 

tartom magam egyházi festőnek. A templomi 
munkákkal párhuzamosan számtalan kiállítá-
son mutattam be a festményeimet. Ezek kö-
zött a tájképtől az aktig minden megtalálható 
volt. Igaz, sokszor olyan témákat választottam, 
amelyek az élet alapkérdéseit feszegetik, ezek 
bemutatására pedig nagyon alkalmasak a val-
lástörténet egyes epizódjai. Elsősorban viszont 
nem a hit szolgálata volt a célom – noha ez 
sem áll messze a világnézetemtől –, hanem az, 
hogy a legmélyebb emberi érzések feletti gon-
dolkodásra késztessem a nézőt. 

– Milyen tervei vannak még?
– Még mindig aktívan festek. A kiállítások 

rendezése már kissé fáraszt, a megnyitóig ve-
zető sok teendő nem tartozik a kedvenc elfog-
laltságaim közé, de ha hívnak, szívesen bemu-
tatom a régi és az új műveimet is. 

» Mészáros Tibor

»Dante, a világhírű olasz író, költő, filozófus szüle-
tésének 750. évfordulója alkalmából nagyszabású 
kiállítást rendeznek az erzsébetligeti Színházban. 

Kedvcsinálóként az egyik meghívott művésszel, Károlyi 
Andrással beszélgettünk.

PRoGRAMAJÁnLó
1165 BudaPEst, HuNYadVáR utca 43/B. 

tElEfON: 401-3060.

ZENE
június 12. péntek 19:30 

JAZZLIGET, SPRING ISLAND
Az évad utolsó Jazz Ligetén fellépő Spring Is-
land smoothjazz zenekar zenéjét improviza-
tív, dallamos, izgalmas harmóniák, modern 
groove-ok, latin ritmusok, lírai szerzemények 
jellemzik. Jász András blues-rock zenekar-
ban kezdte pályafutását, majd csatlakozott 
a Ghymes együtteshez is, de szólóban, a 
Kultúrfunk zenekarával és még számos dzsessz 
formációban is bizonyított.  
Jegyár: 1200 Ft

kÖNYVBEMutató
Június 13. szombat 15:00 

APOSZTRÓF KIADÓ KÖNYVBEMUTATÓ
A Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti 

Színház és az Aposztróf Kiadó közös no-
vellapályázatának nyertes műveiből készült 
kötet bemutatója a Harmónia teremben.
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Pálfi János
Több mint félévszázados huzavona után végre visszakapta helyesen írt, 
eredeti nevét a rákosszentmihályi Pálfi tér. Ebben a cikkben összegyűjtjük 
az okokat, hogy miért is fontos, hogy pontosan írjuk le Pálfi János nevét.
A XIX. század utolsó harmadától kezdve Szentmihály újratelepítésével és 
Rákosszentmihály létrehozásával kapcsolatban a kiemelkedő személyisé-
gek egész csoportját sorolhatnánk fel, Schmiedlechner Györgytől kezdve, 
Müller Károlyon, Schwarzl Józsefen át egészen Krenedits Sándorig. Mind-
egyikük közül kiemelkedik azonban Pálfi (Paulus) János, aki nevét 1899-
ben magyarosította.

A budapesti, VIII. kerületi számtanácsos, 
Paulus János (Óbuda, 1855. augusztus 27 – 
Rákosszentmihály, 1947. december 11.) az 
1880-as évek közepén érkezett először Szent-
mihályra. A települést a már kiköltözött isme-
rősei révén kedvelte meg. Ugyanekkor került 
kapcsolatba özvegy Almásy Pálnéval is, akinek 
kérésére elvállalta, hogy segítségére lesz a mai 
Csömöri út és József utca által határolt terü-
let parcellázásában és a telkek értékesítésében. 
Paulusnak annyira tetszett a szép, dombos 
terület, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül 
elvállalta a feladatot.

Paulus széles ismeretségi körének is meg-
tetszett a terület és 1889-ben létrehozták az 
Almásy Pál-telep Egyesületet, melynek alap-
szabályát 1890-ben el is fogadták. Elnökükül 
Paulus Jánost választották meg. A parcellázás 
első lépését a József és János utca között ala-
kították ki. Irodájukat a leendő telep egyik 
első épületében, az Arnold féle vendéglőben, 
az Ilona utcában lévő, későbbi Ilonakert ven-
déglőben rendezték be. Az egyesület költségeit 
(az utcák kialakítását, fásítását és az adminiszt-
rációs költségeket) az egyesületi tagdíjakból 
fedezték. A telep első 12 utcájában 3300 fát 
ültettek ki. 

A mai Pálfi tér területét az egyesület 1894-

ben vette meg Almásy Pálnétól, aki a terület 
egy részét (400 négyszögölt) ingyen Paulus Já-
nosnak adományozta, aki ezt azonnal tovább 
ajándékozta az egyesületnek. Előzőleg ezen a 
területen alakították ki a lóvasút végállomá-
sát. A vétel után a bérleti díj az egyesületé lett. 
A tér egy részén továbbra is piacot tartottak. 
1904-ben az Amásy Pál-telep Egyesület alapító 
okiratának megfelelően kimondta a feloszlását 
és összes vagyonát, közte a Paulus teret is az 
újonnan létrejött Rákosszentmihály nagyköz-
ségnek ajándékozta.

A piactér és a lóvasút végállomás a csömöri 
képviselőtestület 1900. március 22-i ülésén ne-
vet is kapott. A határozat így szólt: „… az egye-
sület tulajdonát képező és a Csömöri 1054. sz. 
tjki betétben a +1 sor 3292/49. hrsz. a tér örökre 
Paulus János tér- nek neveztessék el.” Az indoklás 
pedig így szólt: „Miután a pusztaszentmihályi 
Almásy Pál telep létesítésében a legnagyobb érde-
me Paulus János úrnak van, és a nevéről elne-
vezni szándékolt térnek megszerzése ugyancsak 
az ő munkásságának köszönhető, de a nevezett 
úr tevékenysége kell, hogy Pusztaszentmihály tör-
ténetében megörökítve legyen, a legmelegebben 
ajánlja, hogy a szándékolt elnevezéshez a községi 
képviselőtestület hozzájáruljon.” A testület a ja-
vaslatot egyhangúlag elfogadta.

A Paulus János tér nevével egészen 1930-ig 
nem volt semmilyen probléma. Ekkor viszont 
Pálfi János 75. születésnapja alkalmából a köz-
ségi képviselőtestület a tér nevét Pálfi János 
térre változtatta. Ekkortól kezdve találkozha-
tunk a hibás Pálfy, Pálffy és Pállfy nevekkel. A 

legnagyobb hiba ott történt, hogy a budapesti 
hivatalos iratokban is a hibásakat használták és 
pontosan meg nem állapítható időben a fővá-
ros is ezt tette hivatalossá. Megemlítenénk azt 
is, egyes térképeken 1958 és 1984 között a tér 
Petőfi néven szerepel, de ilyen névváltoztatás-
ról hivatalos határozatot nem találtunk. 

Pálfi János társadalmi tevékenységével kap-
csolatos érdemei szinte felsorolhatatlanok. 
Elnöke volt a már említett Almásy Pál-telep 
Egyesületnek egészen annak feloszlásáig. Az 
1890-es évek második felében Szentmihályt 
képviselve több társával együtt tagja lett a 
csömöri képviselőtestületnek, 1903-tól pedig 
az 1930-as évek elejéig a már önálló rákos-
szentmihályi képviselőtestületnek. 1894-től a 
lóvasút részvénytársasággá alakulása után an-
nak ügyvezető igazgatója lett. Ezt a funkcióját 
egészen a lóvasút 1913-as megszűnéséig kisebb 
megszakításokkal megtartotta. 1899-ben Fi-
scher Győzővel együtt létrehozták a Sporttelep 
Egyesületet, melynek a kezdeti időszakában el-
nöke volt. Az 1890-es évek közepétől tagja volt 
az iskolagondnokságnak, majd Farkas Ignác 
halála után 1904-től 1922-ig annak elnöke 
volt. Amikor 1907-ben létrejött a leánypolgári 
iskolaszéke, ennek elnökévé is Pálfi Jánost vá-
lasztották meg. Az élen küzdött a szentmihályi 
katolikus egyházközség létrejöttéért. Először a 
templomépítő bizottság tevékenységében vett 
részt, majd Regele János 1904. évi halála után 
ő lett az egyházközség világi elnöke 1923-ig, 
amikor örökös díszelnökké választották.

» Lantos Antal

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
1162 Rákosszentmihály, Rákosi út 71. 

Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László
------------------------------------------------------------------------

Következő összejövetelünket június 8-án hétfőn 15.00 órakor tartjuk, 
a Rákosi út 71. szám alatt, a Rákosszentmihályi Közösségi Házban (volt posta). 

Az összejövetel nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és hagyományőrző tagjainkat, 
valamint hívunk minden nem POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, 
származása miatt üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, 

vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
NAPIRENDEN: beszámoló a POFOSZ országos vezetőségválasztásáról 

és a megválasztott tisztségviselőkről.
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A Magyar Vöröskereszt Kelet Pesti Régiója 

SZOCIÁLIS AKCIÓT
szervez június 17-én (szerdán) 10 – 14 óráig.

KÍNÁLATUNK:  új és jó minőségű használt férfi, 
női, gyermekruha, cipő, táska, könyv, játék.
Helye: XVI. Budapest, Veres Péter út 27.

Sok szeretettel várjuk vásárlóinkat!
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Az edzőlegendára 
emlékeztek
»A Varjú Vilmos olimpiai Baráti Kör május 14-i összejöve-

telén a vívósport legendás alakjára, dr. Bay Bélára emlé-
keztek. ehhez Bóbis ildikó háromszoros világbajnok és 

háromszoros olimpiai ezüstérmes tőrvívót, a kiemelkedő tehet-
ségű edző tanítványát hívták segítségül.

Dr. Bay Béla több mint 15 éve hunyt el, pályafutása azonban azóta is önálló 
fejezetet képvisel a magyar vívósport történetében. A kitűnő szemű szakem-
ber percek alatt felismerte a fiatalokban a tehetséget, és rendkívüli szakérte-
lemmel egyengette útjukat a világhír felé. Az ő tanítványa volt Bóbis Ildikó 
tőrvívó (képünkön) is. A tehetséges fiatal lány második generációs BVSC-s 

volt, hiszen amikor édesapja sportágat váltott, és 
kecskeméti labdarúgóból fővárosi birkózó lett, 
ennek az együttesnek a mezét húzta magára, és 
a klub színeiben lett olimpiai bajnok 1948-ban 
Londonban. Természetes volt tehát, hogy lánya 
is a BVSC-ben kezdett vívni. A világbajnokságon 
háromszor állt a dobogó legmagasabb fokára, az 
ötkarikás játékokról pedig három ezüstéremmel 
tért haza, amelyek közül az egyik arany is lehe-
tett volna, de ettől sajnálatos módon éppen egy 
magyar bíró tévedései fosztották meg őt.

» Mészáros Tibor

Dr. Csomor Ervin megnyitóbeszéde után a gyermek korcsoporttól a 
felnőttekig számtalan versenyszámban indultak a sportolók. A megmé-
rettetés névadója mellett a férfi 100 méteres síkfutással Bánhidi Béla, a 
800 méterrel Főző János, az 5000 méterrel Garay Sándor, a súlylökéssel 
Varjú Vilmos, a diszkoszvetéssel Klics Ferenc, míg a női gerelyhajítással 
Imre László előtt tisztelegtek a sportolók. 

A dobogós helyezettek érmeket és tiszteletdíjakat kaptak, a Varjú Vil-
mos emlékverseny legjobbjainak járó jutalmakat pedig a kiváló spor-
toló fia, a volt válogatott kézilabdázó, ifjabb Varjú Vilmos és Borovitz 
Tamás, a Magyar Röplabda Szövetség volt főtitkára, a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör elnöke adta át. A legjobb női és férfi eredményt 
elérő magyar versenyzők ugyanakkor egy évig őrizhetik a Paulínyi Jenő 
emlékére alapított vándorserleget. 

» VAN

»nem kegyelmezett az időjárás a sportolóknak, de a 
hideg és az eső ellenére is több száz induló állt rajt-
vonalhoz az utánpótlás bajnokságok egyik legrango-

sabb megméretetésén, a 42. Paulínyi Jenő emlékverse-
nyen május 23-án a Bátony utcában. 2012 óta ugyanis az 
ikarus atlétikai Centrumban megtartott nemzetközi ver-
seny lehetőséget biztosít az atléták minden korosztályá-
nak a Magyar liga versenyszámaiban.

Ismét nemzetközi 
verseny az Ikaruson

A rendezvény egyik főszervezője, ifjabb 
Tomhauser István edző elmondta: a diák-
olimpián a fiatalok minden szám alapjaival 
megismerkedhetnek korosztályukhoz igazítva, 
nemcsak egyéni versenyszámokban, hanem 
csapatban és váltóban is. Éppen ezért ez nem-
csak megmérettetés, hanem egyben tehetség-
kutató is. 

A diákolimpia népszerűsítésében pedig nagy 
szerepe van a Kertváros testnevelő tanárainak, 
hiszen a tanév során sok alapsportágban folyik 
hasonló versengés, amelyek közül létszámát 
tekintve az egyik legkedveltebb az atlétika. 

Országos szinten tavaly például a labdarúgást 
is jócskán lehagyva, közel 100 ezer diák érdek-
lődött az ez iránt a sportág iránt, amit a XVI. 
kerületben is sokan űznek. 

A versenynapok végén az érmek kiosztásá-
ban Kovács Péter polgármester és Szász József 
alpolgármester is segédkezett. Az Ikarusz atlé-
tikai szakosztálya pedig továbbra is örömmel 
vár minden diákot, akit megfogott a sportág 
szépsége, akár csak azért, hogy a következő 
diákolimpián még nagyobb eséllyel szerezzen 
érmet iskolájának.

» VAN

Diákolimpia a nagypályán
»Általános- és középiskolás diákok mérték össze erejüket, gyorsaságukat 

és állóképességüket május 12-én és 13-án a Bátony utcai sporttelepen 
a XVI. Kerületi Önkormányzat és az Ikarus BSE által rendezett Kertvá-

rosi Diákolimpián. A megmérettetésen több mint 400 diák öt korosztályban 
próbálhatta ki magát a különböző versenyszámokban, amelyek között volt 
kislabda hajítás, medicinlabda dobás, sík- és váltófutás, illetve magas- és 
távolugrás is. az eseményt Szász József alpolgármester nyitotta meg.

   Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör
       -----------------------------------------------------------------------

június 11-e, csütörtök 17.00 óra.
Szekeres Pál olimpiai bronzérmes és háromszoros paralimpiai bajnok 

tőr- és kardvívó, valamint Majsai Károly paralimpiai bronzérmes 
asztaliteniszező mesél élményeiről 

az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. 
A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ajá
nl

ó
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Ingatlan
XVI. ker. Batsányi János utcában 84 
nm-es családi ház garázzsal 30,5 M Ft-
ért, és Csömörön 2172 nm-es szántó 
1,6 M Ft-ért eladó. Közvetítők ne hív-
janak! T.:409-2240

Cserepartnert keresek! XVI. Kerületi 
ingatlant szeretnék 100 nm felett. Cse-
rébe kerületi, kis ingatlant és budapesti 
lakást adnék. 20-936-0554

Eladó Kerepesen 150 n-öl telek. Irány-
ár: 3,5 M Ft. 20-329-0037

Piliscsabán 918 nm- es építési telek 
melléképülettel eladó. Hegy u 11, 70-
243-8446

Kalocsán tetőteres, alápincézett, gará-
zsos családi ház saroktelken eladó. 13,5 
M Ft-ért. 20-801-4223

Kiadó Árpádföldön tulajdonostól tégla 
épületben 87nm-es, 3 szobás, erkélyes, 
első emeleti lakás. 30-582-5471

Cinkotán, a Szilas-patak mellett 
5201nm-es szántó eladó. 70-299-3400

4 lakásos társasház építésére is alkal-
mas, 1137 nm-es telken lévő, azonnal 
költözhető 90 nm-es családi ház eladó. 
29,5 M Ft. 30-231-2667

Vegyes
20 W-os armatúra 2000 Ft, Vodafon 
252-es telefon 3000 Ft, kerti szerszá-
mok, mosógépmotor, fém mosóteknő, 
5 l-es üvegballon, T.:409-2240

Teljes ruhatár- márkás öltönyök, ingek, ki-
egészítők (Armani, Gucci, Louis Vuitton 
stb.) 30-40 év körüli, kb. 80 kg, 185cm, ci-
pők 42-43-as méretűek eladók. 30-328-3352

Gyűjtőknek eredeti NBA pólók, futó-
ruhák eladók. 30-328-3352

Eladó egy alig használt 160x200-as Dormeo 
Aloe Vera matrac. 30 E Ft-ért. Átvehető 
1164. Bp. Verseny utca 31. 30-521-4018

Biztonsági rácsok eladók ház felújítás 
miatt többféle méretben. Motoros nyit-
ható és fix változatban. 20-572-1901

Étkezőgarnitúra fából készült, 4 bőrbevo-
natú szék, sarok állópolc, állólámpa ked-
vezményesen eladó. SOS! 30-292-6265

Költözés miatt eladó 160 cm-es rugós 
matrac és barna, kihúzható, 2 személyes 
kanapé. 20-572-1901

Egész nyáron, folyamatosan vásárolnék 
mátyásföldi, sashalmi kertben termő 
permetmentes gyümölcsöt, zöldséget. 
70-341-8819

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók, napellenzők és műanyag nyí-
lászárók szerelése, javítása.  XVI. 
ker Rózsa utca 37. 409-2229, 
30-209-5987, 20-523-3801

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10 % ked-
vezmény! 406-4095, 30-734-0411

dUGUláselHáRíTás. fAl-
BonTás nélKülI, szAK-
szeRŰ, GéPI TIszTíTás. 
fáBIán IsTVán 20-317-0843

üVeGezés, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosításra, 
közületeknek átutalással! nyit-
va: 8-20-ig, sz. 9-14-ig. 407-
0410, XVI. Ijász u. 3/A

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rán-
dulások kezelésére hatékony módszer 
a CSONTKOVÁCSOLÁS. Gerinc-
terápia, masszázs, nyirokmasszás, 
talpreflexológia. 70-347-5077. Akár 
otthonában is.

Izomletapadások, fej-nyak-hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasz-
százs szakrendelőben, vagy az ön 
otthonában. Csipak Zoltán, 20-
595-3057

Tavaszi nagytakarítást ablaktisz-
títást vállal cégünk magánembe-
rek otthonában. Ha fáradt, vagy 
elfoglalt, hívjon bizalommal! 20-
595-3057

XIX-XX. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 
vétele készpénzért. Tel.: 06-30-
949-29-00 Email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu Nemes Galéria: 
1024. Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Kert- telekrendezés! Metszés, per-
metezés, favágás, bozótirtás, gyepe-
sítés, térkövezés, kerítések építése, 
javítása, támfalak kialakítása. Egyéb 
kertészeti és kőműves munkák válla-
lása reális áron! 781-4021, 20/259-
6319, www.telekrendezes.hu

Kútfúrás. Minőség megfizethető 
áron. 20-985-2215

Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával. 
Bádogos műhelyemben legyártá-
sokat is vállalunk 100 cm-es gé-
peken. 405-5184, 30-913-3927

Kútfúrás 20 éves tapasztalattal, 
reális áron, garanciával, pontos 
precíz munka, helyismerettel! 
Hívjon bizalommal. Kútdoktor. 
70-220-6206

OKJ-s dajka, pedagógiai- és 
gyógypedagógiai segítő szak-
képzés, felkészítés. 30-269-
1061, www.kaszaszakkepzes.hu, 
E-000766/2014

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
anyagi felelősséggel. KERTÉPÍ-
TÉS/ rendezés, füvesítés, gyepsző-
nyegezés, sövénnyírás, bozótirtás, 
térkövezés megbízhatóan, profi 
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348

Szeretné tudni hogyan kaphatja 
vissza a befizetett személyi jöve-
delemadójának egy részét? Ta-
nácsadás ingyenes. 30-470-3701, 
dr. Marosi Viktória

Villanyszerelő. Hibakeresés, villany-
bojlerek vízkőtelenítése, javítása, 
cseréje. 30-296-5590, 260-7090

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vadgesztenyefák komplex védelme 
Munkavégzés időtartama: 06. 10. – 07. 02.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a mun-
kavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betartására.
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló au-
tókra hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, és az első mosás-
kor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 
22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen 
zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő vadgesztenyefák  
10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék található-
ak, legyenek szívesek felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.
hu e-mailcímre vagy munkanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258 te-
lefonszámon, hogy a jelzett címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal 
vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyasztha-
tóságának érdekében.

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 06.30-ig, 
DECIS MEGA 0,25l/ha ill.MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen 

engedélyezett készítményekkel (ÉVI: 14 nap, MVI: 0 nap).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Runner 2F 0,5 l/ha
14 0

Nem
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  Topas 100EC 0,5 l/ha

Wuxal K 3 l/ha
*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

EVERLING Kft. szerkezetlakatos munkatársat keres Budapest 
XVI. kerületi telephelyére lakatos munkák elvégzésére. 

Jelentkezés és érdeklődés: 0670-621-3344, és allas@everling.hu.
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Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügyinté-
zéssel, fürdőszobák felújítása, javítások 
garanciával. 30-251-4931

ZÁRLAKATOS GYORSSZOLGÁLAT! 
ZÁRNYITÁS, ZÁRSZERELÉS, RÁ-
CSOK, KAPUK, KERÍTÉSEK KÉSZÍ-
TÉSE. EGYÉB LAKATOSMUNKÁK. 
30-299-1211

Régi és új könyveket, teljes könyvtá-
rakat, papír régiségeket, DVD-ket, 
hanglemezeket, CD-ket készpénzért 
vásárolunk. 266-3277, 20-922-0001

dUGUláselHáRíTás fAl-
BonTás nélKül. Víz-Gáz-
fŰTésszeRelés. 402-4330, 20-
491-5089

lAKásfelújíTás, éPíTKezés, 
MInden MUnKA eGy Kéz-
Ben. ács, KőMŰVes, fesTő, 
BURKoló, VízszeRelő, sTB. 
30-479-2776

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új 
munkákat és felújítást is vállal. 409-
2069, 20-510-0013

Középkorú nő vállal takarítást, 
bevásárlást, kutya sétáltatást, fő-
zést.70-532-8197
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