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A legszínesebb Fecskefészek

»Színpompás hangulatú műfüvön szaladgálhatnak, vonatozhatnak, hin-
tázhatnak, sőt, még csúszdázhatnak is az Illésné Schrott Ildikó vezette 

Mátyásföldi Fecskefészek Óvodába járó apróságok, idén ugyanis az Egy 
óvodaudvar felújítási program keretében az intézmény Baross Gábor ut-
cai székhelyének udvara szépült meg 25 millió forintból. Az ünnepélyes 
átadóra a gyerekek az intézmény dalával készültek, majd lufikat enged-
tek a magasba.

Folytatás a 3. oldalon

Országos 
népszavazás 

október 2.
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Kovács Péter elmondta: a XVI. kerületre zú-
duló esővizet a Szilas, illetve a Rákos patak 
fogadja be, utóbbi azonban nem a Kertváros 
területén halad, ezért rá kellett kötni az otta-
ni csapadékcsatornára. Az idei év legnagyobb 
mélyépítési munkájának keretében a Cziráki 
és az András utca csapadékcsatornája épül meg 
a Thököly útig, sőt, az Önkormányzat felújítja 
az utakat és a járdákat, valamint parkolókat is 
kialakítanak ezen a területen. A II. ütemben 

a Thököly út, Taplfa utca, Sashalmi sétány, 
Könyvtár utca, Havashalom utca és Margit 
utca útvonalon épül majd meg a csapadékcsa-
torna. Utóbbinál egyébként a szikkasztás és az 
útépítés már elkészült a Futórózsa és a Sasszem 
utca között.  

A polgármester hangsúlyozta: ha mindez 
elkészül, akkor Sashalom jelentős része men-
tesül a mostanában hatalmas mennyiségben 
lezuduló csapadék okozta kellemetlenségektől.

Dobre Dániel megköszönte a lakóknak, hogy 
a lakossági fórumon elmondták a véleményü-
ket a beruházással kapcsolatban, illetve Kovács 
Péternek és Furdan Máriának, a Kerületfejlesz-
tési és Üzemeltetési Iroda vezetőjének a segítő-
kész hozzáállását. 

Az építés alatt várható forgalomkorlátozások 
miatt a polgármester kéri a lakók türelmét és 
megértését.

» sZ. r. Zs.

Az idei év legnagyobb mélyépítési beruházása
»Javában zajlik a Cziráki utcai csapadékcsatorna építése, amelynek részletei-

ről Kovács Péter polgármester és Dobre Dániel önkormányzati képviselő be-
szélt a szeptember 19-én megtartott sajtótájékoztatón. A beruházás kivitelezője 
a Rok-La Kft., az I. ütem költsége pedig 365,5 millió forint.

A Képviselő-testület szeptember 14-én 
tartotta soros ülését, ahol a többi között 
tárgyaltak az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módo-
sításáról, amelynek keretében a többi 
között rendelkeztek arról, hogy ha a 
közmeghallgatáson nincs elég képviselő 
és nem határozatképes a Testület, akkor 
mi a teendő. Hatályon kívül helyezték 
a helyi népszavazásról és népi kezdemé-
nyezésről szóló önkormányzati rendele-
tet és megalkották a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választó-
polgárok számáról szóló önkormányzati 
rendeletet, majd döntöttek arról, hogy 
nem adják el, hanem felújítják a Diósy 
Lajos utca 5. szám alatti ingatlant. 
Mindezek mellett a kerület ismét csatla-
kozott a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A 
képviselők támogatták a Hittel a Nem-

zetért Alapítvány kérelmét, így öt mil-
lió forintot szavaztak meg a Tóth Ilona 
rockopera megvalósításához.

Sürgősségi indítványként tárgyalta 
ugyanakkor a Testület azt az előterjesz-
tést, amely a Fővárosi Közgyűlés által, 
augusztus 31-én elfogadott VEKOP 
5.3.1-15 Fenntartható Fejlődés Buda-
pesten elnevezésű, Európai uniós pályá-
zathoz való csatlakozásról szólt. Ennek 
keretében 700 millió forinttal támogat-
nák a XVI. kerületet annak érdekében, 
hogy továbbfejlesszük az eddig kiala-
kított bicikliút hálózatunkat, vagyis 
megvalósuljon a Kertvárosban találha-
tó kerékpárút összekötése Kistarcsával, 
valamint a XV. és a XVII. kerülettel. A 
képviselők végül zárt ülésen tárgyalták 
egyebek mellett a Vajda Zoltán önkor-
mányzati képviselő harmadik köztarto-
zási ügye című napirendet.

A testületi ülésről jelentjük A XVI. Kerületi Önkormányzat megkezdi az 
őszi lomb és zöldhulladék 

begyűjtését, 
amelyről idén is levélben tájékoztatják a lakókat, akik a boríték-
ban találhatnak egy zsákot is. A továbbiakban bármilyen zsákot 

használhatnak, a szállítás – amely hétfőtől péntekig folyamatosan 
zajlik – megkönnyítése érdekében azonban a munkát ingyenesen 

végző Kerületgazda Szolgáltató Szervezet arra kér mindenkit, hogy 
az alábbiakra figyeljenek:

- a kihelyezett zsákokba kizárólag kerti zöld 
hulladékot helyezzenek (például lomb, fa- 
és bokornyesedék, gyom, nyírt fű)
- a zsákok száját ne kössék be
- a vastagabb faágakat legfeljebb egy méte-
resre darabolva, összekötve helyezzék ki.
fontos: a zsákok és a kötegelt faágak mé-
rete és súlya egy ember által is mozgatható 
legyen.

Mivel az időjárás és a mennyiség miatt a pontos szállítási időpont 
nehezen tervezhető, ezért az Önkormányzat kéri a lakók türelmét 
és megértését. A zökkenőmentes akció lebonyolításához, a tiszta 

Kertváros érdekében köszönjük türelmüket és együttműködésüket!

Észrevételeiket és javaslataikat a falevel@bp16.hu e-mail címen, 
illetve a 06-80-200-938-as ingyenesen hívható zöld számon 
várják. Bővebb információt a www.keruletgazda.hu honlapon 

találhatnak az érdeklődők.
az első kihelyezés dátuma: október 16. vasárnap

az utolsó kihelyezés dátuma: december 11. vasárnap

a molari következő ellenőrzése 
október 3-án 11.00 órakor lesz 

a Csökkentett üzemű (morgató) próba jelzéssel. 
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Kedves 
      Olvasó!

Az ősz nemcsak a természet, hanem min-
den teremtmény, így az ember elmúlását 
is jelképezi. A történelem során elmúltak 
világrendek, birodalmak omlottak össze, 
eszmék váltak az idő martalékává. Az Is-
tenbe vetett hit azonban több mint két-
ezer éve segíti az embereket, ahogy több 
mint ezer éve segíti népünket is a fennma-
radásban. Csendes Kertvárosunk békéjét 
ritkán zavarják meg az emberi élet ellen 
irányuló cselekmények, azért viszont ne-
künk is tennünk kell, hogy mindez így 
maradjon. Talán valahogy úgy, ahogy az 
egyik ismert együttes énekli: „A világon 
élni csak hősként érdemes”, Rajtad a 
sor, hallod, mondd tovább, Énekes! Jóra 
rossz, örömre baj, nászra gyász, mosoly-
ra jaj, Árulás, ellenség rohan rád. Fogy 
a nép mint a Hold, földje nincs mennyi 
volt. Legelőt lovadnak nem találsz. Fehér 
Ló Áldozat, jelöld meg utamat! Könyörülj 
Istenem, jelet adj! Jó remény Csillaga, 
Magyarok Pásztora, Ígérd meg: aki megy, 
megmarad.” 

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 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.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Folytatás a címlapról
Szász József alpolgármester megköszönte az 
óvoda munkatársainak, a szülőknek és a ki-
csiknek, hogy türelemmel viselték a beruházás 
okozta kellemetlenségeket. Emellett elismerés-
sel szólt az Eszenyi Dénes által képviselt Hol-
land Pázsit Kft.-ről, amely nemcsak ezt, hanem 
a Móra Ferenc Általános Iskola és a Sashalmi 
Manoda Óvoda Mátészalka utcai székhelyének 
udvarát is széppé varázsolta. Az alpolgármester 
ugyanakkor kiemelte: a mátyásföldi óvodában 
a hét új játék és a műfüves pálya mellett valódi 
zöldfelület is található, amit locsolórendszerrel 
is elláttak.

Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: 
minden új beruházásnál megtartják az élő fü-
vet, ha lehet, és csak akkor telepítenek műfü-
vet, ha erre nincs lehetőség, mint például itt, 
ahol a hatalmas fák árnyéka miatt egyébként 

sem tud kinőni a fű. A kerület vezetője emel-
lett elmondta: a jövő évi költségvetésből 130 
millió forintot különítenek el az intézmény 
régi szárnyának felújítására, és az udvar má-
sik része azzal együtt szépül meg. A beruházás 
összegének felét a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium pályázatán nyerte el az Önkormányzat, 
amelyből kialakítanak három új csoportszo-
bát és egy szertárral ellátott nagy tornatermet, 
valamint kívül-belül megújul az épület, amit 
még lifttel is ellátnak. 

Miután Kovács Péter, dr. Csomor Ervin és 
Szász József alpolgármester, dr. Környeiné Rátz 
Katalin önkormányzati képviselő, valamint Il-
lésné Schrott Ildikó és Eszenyi Dénes átvágta 
a nemzetiszínű szalagot, a gyerekek örömmel 
vették birtokba az új játékokat.  

» sZ. r. Zs.

A legszínesebb Fecskefészek
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Tisztelt 
Választópolgárok!

A Budapest 13. sz. országgyűlési egyéni választókerü-
leti választási bizottsága elnökeként azzal a felhívással 
fordulok Önökhöz, hogy október 2-án feltétlenül men-
jenek el az országos népszavazásra!
A népszavazás a demokrácia egyik legősibb és legalap-
vetőbb eszköze, olyan ritka lehetőség, amikor a pol-
gárok közvetlenül, személyesen vehetnek részt a köz-
ügyek eldöntésében. Aki szereti hazáját, családját, az 
nem maradhat közömbös annak sorsa alakulása iránt,  
véleményt nyilvánít, amikor erre lehetősége nyílik.  
Ezért arra buzdítok minden felelősen gondolkodó vá-
lasztópolgárt, hogy nyilvánítson véleményt, éljen sza-
vazati jogával, pontos választ adjon a feltett kérdésre, 
hogy a népszavazás érvényes és eredményes legyen! 
Mindenki a maga és gyermekei jövőjéről dönt!

dr. Herman Edit ügyvéd

felhívom a tisztelt válasz-
tópolgárok figyelmét arra, 
hogy a választási értesítőt fi-
gyelmesen olvassák el, mivel 
az tartalmazza, hogy lakcí-
me szerint ki melyik szava-
zókörhöz tartozik, továbbá, 
hogy az a szavazókör melyik 
önkormányzati intézmény-
ben (szavazóhelyiség) talál-
ható!  

A szavazás során a szavazat-
számláló bizottság először 
megállapítja az Ön személy-
azonosságát és azt, hogy sze-
repel-e a névjegyzékben. A 
személyazonosság és a lakcím 
vagy személyi azonosító iga-
zolására a következő, érvényes 
igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó sze-
mélyazonosító igazolvány 
(régi, könyvecske formátu-
mú) vagy
– személyazonosító igazolvány 
(kártya formátumú) vagy
– útlevél vagy 
– vezetői engedély (kártya for-
mátumú) 
– és mindegyik felsorolt iga-
zolvány mellett a lakcímiga-
zolvány (lakcímkártya). 

Ha Ön a fent felsorolt okmá-
nyok egyikével sem rendel-

kezik a szavazás napján vagy 
azok érvényessége lejárt, nem 
szavazhat, ezért kérem, hogy 
okmányai érvényességét nézze 
meg, és szükség esetén gondos-
kodjon arról, hogy okmánya 
a szavazás napján érvényes le-
gyen!
A Polgármesteri Hivatalban 
választási információs szol-
gálat működik, ahol a mun-
katársak készséggel állnak a 
rendelkezésükre. Telefonon: 
4011-473, e-mailben: hvi@
bp16.hu.
Ha Ön mozgásában korláto-
zott, és emiatt nem tud meg-
jelenni a szavazóhelyiségben, 
kérheti, hogy a szavazatszám-
láló bizottság vigye ki Önhöz 
a mozgóurnát. Mozgóurna 
csak írásban kérhető a szava-
zás napja előtt a helyi válasz-
tási irodától, a szavazás napján 
pedig 15.00 óráig a lakóhelye 
szerinti szavazatszámláló bi-
zottságtól.
További információkat talál-
hatnak az országos népszava-
zással kapcsolatban a www.
valasztas.hu, valamint a www.
budapest16.hu weboldalakon 
is.

Ancsin László,
a XVI. kerületi 

választási iroda vezetője

Országos 
népszavazás 
október 2.
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Az október 2-ra kitűzött országos népszavazással kapcsolatban 
felhívom a figyelmüket, hogy Cinkotán a szavazás helye az ed-
dig megszokottól eltér.

az 58., 59. és 60. szavazókörök új címe: georgina u. 23.  (Batthyány 
Ilona Általános Iskola).Vagyis míg korábban a „kisiskolában” alakították 
ki a szavazóhelyiségeket, addig most a főépületben lehet a voksokat leadni.

Az említett három szavazóhelyiség közül csak az 58. számú akadálymen-
tes, ezért azok a fogyatékkal élő választópolgárok, akik lakcímük alapján 
(a nem akadálymentes) 59. és 60. szavazókörbe tartoznak, kérhetik a helyi 
választási irodától, hogy tegyék át őket az akadálymentes (vagyis az 58. 
számú) szavazókör névjegyzékébe, és ezáltal személyesen adhatják le sza-
vazatukat.

Erre irányuló igényükkel kérem, keressék meg a választási irodát szept-
ember 30-án 16.00 óráig személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1163 
Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8. szoba) vagy telefonon a 4011-473 
számon.

A választási iroda számos bejelentést kapott Rá-
kosszentmihályról a Rákospalotai határút - Kenéz 
utca - Wesselényi utca - Béla utca - József utca - 
Csömöri út - Rákóczi út által határolt területről, 
hogy az ott lakó választópolgárok jelentős része 
nem kapta meg a választási értesítőt az október 
2-i országos népszavazásra. Nekik szeretnénk tájé-
koztatást nyújtani az alábbi térkép, illetve táblázat 
segítségével arról, hogy a lakcímük alapján mely 
szavazóhelyiségben voksolhatnak. 

Fontos, hogy szavazni az értesítő hiányában is 
lehet, csak érvényes személyi azonosító igazol-
ványra vagy útlevélre vagy vezetői engedélyre és 
lakcímkártyára van szükség hozzá.

Aki a térképen és a táblázatban szereplő ada-
tok ellenére is bizonytalan abban, hogy hol tud 
voksolni, kérem, keresse meg a választási irodát 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban (1163 
Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8. szoba) vagy 
telefonon a 4011-473-as számon, ahol a munka-
társak készséggel állnak a rendelkezésére.

Rákosszentmihályiak figyelmébe!

Cinkotán megváltoztak a 
szavazóhelyiségek címei

Tisztelt XVI. kerületi polgárok!
Minden kertvárosit arra kérek, hogy október 2-án menjen el és szavazzon a kény-
szerbetelepítésről! Ilyen kérdésben nem lehet közömbösnek maradni! Nem üzen-
hetjük azt a gyermekeinknek, unokáinknak, hogy minket nem érdekel, mi lesz ve-
lük, milyen világban és milyen kultúrában fognak élni. Számomra, és szerintem 
a legtöbb kertvárosi polgár számára az a tét, hogy a XVI. kerületben 30, 50, 100, 
de 300 év múlva is a mi utódaink éljenek, magyarul beszéljenek és kertvárosinak 
mondják magukat. Ezért fogok elmenni voksolni az egész családommal együtt. El-
visszük a gyerekeinket is, mert ugyan a három közül kettő még nem szavazhat, 
de az ő jövőjükről döntünk október 2-án. Közösen lehetünk büszkék arra, hogy a 
Kertvárosban eddig minden népszavazáson elmondtuk a véleményünket és mindig 
érvényes volt a szavazás. Ne legyen ez másként most sem!

Kovács Péter polgármester
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A bevándorlásról 
szakértői szemmel

A BRFK rövidhíre szerint szeptem-
ber 6-án 13.00 óra körül a rákos-
szentmihályi Nonn János utcában 
egy nőnek szeméremsértő módon 
szexuális ajánlatot tett egy afrikai 
menekült. A hölgy természetesen 
visszautasította az otromba közele-
dést, a férfi azonban ennek ellenére 
nem tett le szándékáról és a lakásáig 
követte. 

A megkérdezett lakók azt is tud-
ják, hogy a szomáliai fiatalember 
cselekedetének már előzménye is 
volt, ugyanis már az Őrs vezér té-
ren kiszemelt magának egy fiatal 
lányt, a Zebra lakóparknál a buszról 

leszállva követte őt és így került a 
Nonn János utcába. 

A hölgy észrevette, hogy nem kí-
vánt kísérője van és a helyi fodrász-
üzletben keresett menedéket. Oda a 
férfi már nem ment utána, de hama-
rosan új prédát talált egy hasonlóan 
csinos fiatal hölgy személyében. 
Neki már ajánlatot is tett, és amikor 
az visszament a lépcsőházba, oda is 
követte, folyamatosan ismételgetve, 
hogy mit akar tőle. Valaki azonban 
kihívta a rendőrséget, így a kiérkező 
járőr vetett véget az incidensnek.

A 20 éves férfi másnap egy, a zug-
lói Vezér utcában található hotelből 

ruhaneműt, cipőt, egy oldaltáskát 
és készpénzt lopott el közel 80 ezer 
forint értékben. A rendőrök a gya-
núsítottat még aznap elfogták, ki-
hallgatása után őrizetbe vették és in-
dítványozták előzetes letartóztatását.

A szomáliai állampolgár saját el-
mondása szerint 2012-ben kelt útra 
hazájából. Etiópián, Szudánon, 
Egyiptomon keresztül jutott el Gö-
rögországba, majd Magyarországra 
Macedónián és Szerbián keresztül 
a zöldhatárt illegálisan átlépve érke-
zett. Menekültté nyilvánítási kérel-
mét 2015. június 30-án nyújtott be, 
amelynek alapján a hatóság tavaly 

október 15-én oltalmazottá nyilvá-
nította.

A Nonn János utca lakói nyugta-
lanok. M. J.- né például nemcsak 
két lányunokáját, hanem lányát is 
félti a hasonló esetektől. A környé-
ken közismert szépségszalon egyik 
dolgozója elmondta, hogy vendé-
gei között nem tud olyanról, aki ne 
lenne elkeseredve és megrémülve, 
ha arra gondol, hogy ezek az esetek 
megismétlődhetnek. Napok óta ez a 
téma a szalonban, mivel nem értik, 

A migránsok már a spájzban vannak
»Különös esemény vetett véget a rákosszentmihályi Nonn János utcában a Zebra la-

kóparkban élők nyugalmának. Egy, a menekültügyi hatóság hivatalos engedélyével 
hazánkban tartózkodó szomáliai férfi ugyanis agresszívan akart szexuális kapcsolatot 
létesíteni egy fiatal hölggyel. A lakókkal beszélgetve azonban az is kiderült, hogy nem 
ő volt az egyetlen kiszemeltje.

Kovács Péter polgármester beve-
zetőjében elmondta, hogy a kerü-
letben egy migráns testi kapcsolat 
reményében zaklatott egy fiatal 
nőt, a Pálfi téren pedig mindkét 
keresztet leverték. Ezért arra szó-
lította fel a jelenlévőket, hogy ok-
tóber 2-án szavazzanak nemmel 
azért, hogy jogrendünk ne sérüljön 
és keresztény gyökereinket tovább-
ra is ápolhassuk. Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő szerint is ki 
kell nyilvánítanunk, hogy kik va-
gyunk mi és melyek az értékeink, 
ha pedig meg akarjuk védeni saját 
kultúránkat, akkor ezért tennünk 
kell. A magyar kormány álláspont-
ja az, hogy nem a problémát kell 
idehozni, hanem a megoldásához 
kell segítséget nyújtani ott, ahol 
van. Ez pedig nem pártpolitikai 
kérdés, hanem nemzeti ügy.

Georg Spöttle hangsúlyozta: az 
elmúlt évtizedeket terrorelhárító 
rendőrként töltötte Németország-

ban, és testközelből látta, hogy 
hogyan változott meg az elmúlt 
években például Berlin városa a 
bevándorlók miatt. Éppen ezért 
nem érti, miért gondolják egyesek 
úgy, hogy jó lenne Magyarország-
nak az, ha több tízezer közel-keleti 
és afrikai migránst telepítenének 
hazánkba, akik még a saját nyel-
vükön is analfabéták, más kultu-
rális és vallási körökből jönnek. 
Az érthető, hogy ők nem akarnak 
éhbérért dolgozni otthon, de mi, 
európaiak nem oldhatjuk meg az ő 
gazdasági problémáikat. A háborús 
konfliktusok pedig az ő vallási el-
lentéteik miatt alakulnak ki, amit 
teljesen felesleges idehozni, hiszen 
a szírek és a kurdok, a síiták és a 
szunniták a menekülttáborokban 
is egymásnak esnek, zaklatják a ke-
resztényeket és lelövik a melegeket. 
Vagyis társadalmilag és világnézeti-
leg is összeférhetetlenek az európai 
kultúrával.  

A biztonságpolitikai szakértő 
elmondta: a franciaországi és né-
metországi terrorcselekményeket 
elkövetőknek hamis papírjaik 
voltak és hatalmas mennyiségű 
pénzzel rendelkeztek, tehát min-
denképpen van összefüggés a 
terrorizmus és a migráció között. 
Csak Németországba az elmúlt 
időszakban 2,1 millió bevándor-
ló érkezett, akik közül 475 ezren 
kértek csak menedékjogot, de 
újabb hullám várható. Szicíliában 
pedig gyakorlatilag már élni sem 
lehet, mert van olyan nap, amikor 
9000 afrikai ér partot. Az ottani 
helyzet hasonlatos ahhoz, ami ta-
valy Röszkén és Hegyeshalomnál 
uralkodott, ameddig a kormány 
el nem rendelte a határzárat. Ezt 
viszont egy tengeri partszakasz-
nál nem lehet megoldani, ahogy 
Görögországban sem. Az európai 
vezetők pedig kizárással fenyege-
tik az Unióból hazánkat ahelyett, 

hogy azt kommunikálnák, ne jöj-
jenek ide a migránsok. 

Georg Spöttle néhány visszásság-
ra is felhívta a figyelmet: vannak 
ugyanis olyan migránsok, akik a 
segélyekből a családjukkal együtt 
hazarepültek vakációzni, hiszen 
volt útlevelük, csak elrejtették, 
mert a politikai menedékjogot ké-
rők olyan okmányt kapnak, amely 
több országba érvényes, kivéve 
abba, ahonnan elmenekültek. A 
marokkói királyságban például 
nincs háború, mégis idejönnek a 
segélyért, de olyanok is akadnak a 
migránsok között, akik csak a ka-
tonaságot akarják megúszni. Akik 
tényleg az életük védelmében me-
nekülnek Európába, azokról pe-
dig a kihallgatások során kiderül, 
hogy az embercsempészek több 
ezer euró segéllyel, lakással és be-
járónővel kecsegtetik őket. Elkép-
zelhető tehát, hogy ha tudnák az 
igazságot, akkor el sem indulná-

»Az R. Törley Mária vezette Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
ismét meghívta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértőt, aki 
a bevándorlási helyzet aktuális történéseiről tartott előadást 

azoknak a kerületi polgároknak, akik szinte teljesen megtöltötték az 
Erzsébetligeti Színház nagytermét szeptember 13-án. 
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Tisztelt Honfitársaink!
Magyarországot és kormányát az utóbbi időben igaz-
ságtalan támadások érik elsősorban a keresztény Európa 
értékeinek védelmével és a migrációhoz való viszonnyal 
kapcsolatban. A világsajtó egy része hazug kampányt 
intéz ellenünk. Szemben a vádakkal egy ország kormá-
nyát nem akkor kell-e inkább elmarasztalni, ha nincs 
annyi morális tartása, hogy teljesítse kötelességét, meg-
védje polgárait és határait?

Mi itt a Kárpát-medencében másként látjuk Euró-
pa és a Nyugat helyzetét, mint ahogy azt sokan más 
szemszögből megítélik. Történelmi tapasztalatunk van 
az iszlám hódítással és elnyomással kapcsolatban (150 
éves török uralom). A szolidaritás keresztény erénye 
sérthetetlen érték, evangéliumi követelmény. Hazánk e 
szerint jár el, amikor a törvényesen hazánkba érkezőket 
befogadja és segíti. Ám az elmúlt évek fejleményei nem 
ezt az esetet érintik. Most azzal a kérdéssel szembesü-
lünk: hogyan fenyegeti Európát és civilizációnkat az 
egyre fogyatkozó népesség és a bevándorlók gerjesztett 
inváziója. Olyan stratégia kibontakozásának, megvaló-

sításának vagyunk tanúi, mely egy új világuralmi rend-
szer kiépítése érdekében keresztény társadalmunk alá-
ásására tör. Láthatjuk, hogy ezen cél elérése érdekében 
egy szűk nagytőkés, spekuláns csoport hogyan használ-
ja fel az általuk földönfutóvá tett milliók tömegeit, s 
irányítják őket Európába.

A vándorlók országrészek lakosságának életét lehetet-
lenítik el saját hazájukban a bűnözés, az embercsempé-
szet, a terrorizmus kíséretében. Ha igent mondanánk 
a bevándorlásra és a bűnözés ezen formáira, akkor 
meghasonlanánk keresztény mivoltunkban, föladnánk 
nemzeti szuverenitásunkat. Vajon ezek az ártatlanok, 
honfitársaink, gyermekeink, asszonyaink otthonaik-
ban, az utcákon nem érdemelnek védelmet? A világot 
meghódító kereszténység nem volt gyámoltalan vallás, 
a hit őrzői pedig nem hittek minden vallás és kultúra 
egyenlőségében.

Tegyünk meg mindent azért, hogy a keresztény világ 
megerősödjön önazonosságában, következetesen ra-
gaszkodjon Krisztushoz és határozottan utasítson vissza 
minden bűnöző, ellenséges támadást. Ennek szellemé-
ben vegyünk részt, és szavazzunk NEM-mel az október 
2-i népszavazáson.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöksége

nak, így viszont a közvetítők eles-
nének a pénzüktől. A legvonzóbb 
célpont pedig most Németország, 
és ha például Törökországban 
puccs törne ki, akkor az ott lévő 
3,5 millió, illetve az Irakban, Szí-
riában és Iránban lévő mintegy 10 
millió migráns megindulna Euró-
pa felé, és a legrövidebb út Ma-
gyarországon keresztül vezetne. 

A biztonságpolitikai szakértő 
elmondta, hogy Berlinben egy év 
alatt 37 százalékkal nőtt a bűn-
cselekmények száma, amelyeket 
frissen érkezett migránsok követ-
tek el. Ezek közül 2000 szexuális 
eredetű volt, és egy magyar nő is 
áldozatul esett, sőt, Röszkén egy 
12 éves kislányt is megpróbált 
megerőszakolni egy bevándorló.  
Németországban azonban egy 
fiút is megerőszakolt négy afgán 
menekült a strandon, amit azért 
használhattak ingyenesen, hogy 
jobban érezzék magukat.

Georg Spöttle hangsúlyozta: az 
iszlám nemcsak vallás, hanem jog-
rendszer és életfilozófia is, ezért azt 
szeretnék elérni, hogy mindenki 
ezt kövesse. Számukra a nők nem 
emberek, az európai nők prostitu-
áltak, az pedig természetes, hogy 
az iszlám szellemében akár még 
a saját gyermekeiket is megöljék, 
ha azok ellentmondanak. Fontos 
tehát, hogy mindenképpen meg-
akadályozzuk azt, hogy mindez 
Magyarországon is teret nyerjen.

» sZIgEthY MargIt

R. Törley Mária, kerületünk dísz-
polgára, a rendező, Kertvárosunk 
Értékeiért Egyesület elnöke:

–  Mint magyar nőn és lányuno-
kák nagymamáján végigfut rajtam 
a jeges rémület, ha arra gondolok, 
hogy esetleg együtt kell élnünk 
a migránsokkal. Az ő erkölcse-
ik megrekedtek a VI. században 
szokásos normáknál, és nem vesz-
nek tudomást arról, hogy közben 
eltelt közel másfél évezred. Így 
fordulhat elő, hogy az ő családi 
értékrendjükben első a férfi, má-
sodik a fiúgyerek, harmadik a jó-
szág, az állatok után következik az 
asszony és a sor végén a lánygyere-
kek. Szerintük a férfinek joga van 
önbíráskodni, ha indokoltnak 
tartja, meg is ölheti a feleségét, 
lányait pedig eladhatja. Ha nagy 
számban beengedjük őket, meg-

szűnik a kultúránk, a vallásunk, 
veszélybe kerül a kereszténység és 
mindaz, amit európai kultúrának 
nevezünk. Ennek jelei Nyugaton 
már egyre erősebben láthatók. 
Ezért úgy vélem, aki bármilyen 
indokkal ezt támogatja, valószí-
nűleg nem teljesen beszámítható. 
Én nagyon el vagyok keseredve 
emiatt és veszélyben érzem ma-
gam. Reméljük, ez, és az ehhez 
hasonló előadások felnyitják azok 
szemét, akik még nem fogták fel a 
migrációs áradat veszélyeit.

Baumholczer Tamás, a XVI. kerü-
leti Iparkamara elnöke:

– Nem egyedül jöttem, itt van 
az elnökség minden tagja, aki rá-
ért ebben az időpontban. Mivel 
mindaz, amit Georg Spöttle egy 
évvel ezelőtt elmondott, sajnos 
szóról szóra bekövetkezett, kíván-

csian várjuk, mit jövendöl a kö-
vetkező évre. Vajon meg tudjuk-e 
védeni magunkat az Európai Unió 
agresszív betelepítési terve ellen? 
Mert mi nem szeretnénk beván-
dorlókat látni sem az országban, 
sem a kerületben.

Bereczkyné N. Érchegyi Ildikó ke-
rületi lakos

– Szeretnék hallani a szakember-
től a németországi tapasztalatok-
ról, mert én a hírek alapján úgy 
érzem, óriási veszélyeket rejt az 
idegenek betelepítése. Tartok az 
egészségügyi kockázatoktól, a 
minden más vallást megsemmisí-
teni akaró terjeszkedésüktől. Egy-
szerűen nem értem, hogy akinek 
felesége vagy lánya van, hogyan 
támogathatja ezt az uniós agyré-
met, amikor már a németek 80 
százaléka is elutasítja a migránsok 
jelenlétét.

A fórum résztvevői közül megkérdeztünk néhányat arról, hogy miért vesznek 
részt az előadáson, és mi a véleményük a migrációról.

hogy a hasonló esetek után hogyan 
lehetnek támogatói a bevándorlás-
nak. Pedig egy évvel ezelőtt a tehe-
tősebbek még gyűjtést is rendeztek 
a menekülteknek, és takarót, élelmi-
szert, illetve pénzt juttattak el a se-
gélyszervezetekhez a megsegítésük-
re, de bizony ma már bánják. G. J. 
férfias véleményt fogalmazott meg. 
Szerinte szélsőséges eseményekre 
szélsőséges választ kell adni: úgy 
érzi, eljött a harci kutyájának az ide-
je. Az utca egyik földszinti lakója, 
S. F.-né pedig kérdésünkre azt vála-
szolta, túlzás azt állítani, hogy félne, 
de ha nyitva van a miniterasz ajtaja, 
amit csak egy sövény választ el az ut-
cától, a történtek óta sokszor eszébe 
jut a szomáliai. Dr. Z. F.-né jogász 
összegzésül arra hívta fel a spontán 
kialakult lakógyűlés résztvevőinek a 
figyelmét, hogy a közelgő népszava-
zás a legjobb eszköz arra, hogy meg-
akadályozzuk a hasonló eseteket.

» MésZáros tIbor
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Ahogy arról korábban már beszámoltunk, 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1,7 millió 
forintot nyert a Decathlon Sportból a legtöb-
bet elnevezésű pályázatán. Az Önkormányzat 
mindezt kiegészítette és összesen mintegy 24,1 
millió forintból a teljes udvart megújították, 

ahol kialakítottak egy rekortán, valamint egy 
távolugró pályát is. A szeptember 8-i ünnepé-
lyes átadón részt vett Kovács Péter polgármes-
ter, Szász József alpolgármester, Abonyi János 
önkormányzati képviselő és Nagy Norbert, a 
csömöri Decathlon vezetője is. 

Az eseményen a kerü-
let vezetője és Dobre 
Lajos igazgató kö-
szöntötte a diákokat, 
akik közül néhányan 
tornász és atlétikai 
bemutatót is tartot-
tak, végül pedig Ku-
tasi Vitéz Bálint – az 
iskola történetének 
egyik legeredménye-
sebb sportolója, aki 
eddig 112 érmet szer-
zett – avatta fel a tá-
volugró pályát.

Nagyot ugrottak

– Hogyan lett Önből pedagógus?
– Csongrádon születtem egy hat-
gyermekes család harmadik gyer-
mekeként. Talán abból adódóan, 
hogy nagycsaládban nőttem fel, 
mindig is szerettem volna gyere-
kekkel foglalkozni, de erre még 
hosszú ideig várnom kellett. Kez-
detben autószerelőként vállaltam 
munkát, de ezzel egy időben 
végeztem tanulmányaimat. A 
munka mellett összesen 12 évig 
tanultam. A szakmámhoz kap-
csolódóan leérettségiztem egy 
autógépész szakközépiskolában, 
ezután két évre elvittek katoná-
nak. Leszerelés után technikusi 
képesítést szereztem, majd ennek 
birtokában főiskolára jelentkez-
tem, amelynek elvégzése után 
átvehettem az autógépész üzem-
mérnöki diplomámat.  Közben 
szakoktatói munkát vállaltam, 
így tíz évig autószerelő tanulók 
gyakorlati oktatását végeztem, 
és mellette jelentkeztem a Buda-

pesti Műszaki Egyetemre, ahol 
középiskolai műszaki tanári dip-
lomát szereztem, majd később 
közoktatás-vezetői, illetve tan-
ügy-igazgatási szakértői szakvizs-
gát is tettem.

– Mi késztette arra, hogy irányt 
váltson?

– Már két évtizedes műszaki 
pálya állt mögöttem, amikor el-
érkezett a nagy fordulat az éle-
temben. Fóton ökumenikus is-
kolát alapított a négy történelmi 
egyház. A plébánost személyesen 
ismertem, ezáltal kaptam a felké-
rést, és lettem alapító igazgatója 
az iskolának. 

– Korábban volt kapcsolata a 
vallással?

– Természetesen, hiszen vallá-
sos nevelést kaptam, és így ne-
veltük három gyermekünket is. 
Úgy tűnik, kinevezésem mindkét 
részről jó döntés volt, mert én jól 
éreztem ott magam, és gondo-
lom, ha nem lettek volna elége-

dettek velem, akkor nem lehet-
tem volna 18 évig az intézmény 
vezetője.

– Miért jött el Fótról?
– Lejárt a mandátumom, a 

fenntartó váltani akart. Ezután 
a Váci Püspökségen működő 
Egyházmegyei Katolikus Iskolai 
Főhatóságnál három évig dol-
goztam tanügyi igazgatóként. 
Ennek a tapasztalatnak a birto-
kában pályáztam meg 2012-ben 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ megalakulásakor 
a Budapest XV. Tankerület (Rá-
kospalota) vezetői állását. Onnan 
két ok miatt távoztam. Egyrészt 
azért, mert a KLIK XV. és a 
XVI. tankerületét összevonták, 
és a jövőben egy igazgatóra lesz 

Új tanév, új igazgató

»A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola új igaz-
gatóval vág neki az 2016-17-es tanévnek. Dudás Attilát 

Tyukász Mihály Tamás váltja az iskola vezetői székében. 

csak szükség. Másrészt azért sem 
tölthettem volna be ezt a mun-
kakört, mert szeptember köze-
pén elértem a nyugdíjkorhatárt, 
és ez a törvény szerint kizáró ok. 
Alapítványi és egyházi iskolákra 
– amilyen a Néri is – azonban ez 
nem vonatkozik.

– Elődje, Dudás Attila várat-
lanul távozott, ezért Önnek nem 
sok ideje maradt felkészülni az új 
feladatra. Hogyan kezd hozzá a 
munkához?

– Valóban szerencsésebb lett 
volna egy kicsit hosszabb ismer-
kedési periódus, de ezt hozta az 
élet. Így most elsődleges célom-
nak tekintem, hogy miután a 
tanévet sikeresen beindítottuk, 
az iskola működésének folyama-
tosságát biztosítsam. Ez termé-
szetesen csapatmunka, de úgy 
látom, bátran támaszkodhatom 
az elődöm, Dudás Attila veze-
tői munkájának is köszönhető 
iskolai közösségre, tanári karra, 
valamint helyettesem, Tóthné 
Mózer Annamária tapasztalatára, 
helyismeretére. Annak ellenére, 
hogy csak augusztus 22-e után 
kezdtem ismerkedni a kollégáim-
mal, az új tanév előkészítése jól 
sikerült, így feszültségmentes, jó 
hangulatban kezdtük el a 2016-
17-es iskolaévet.        

» MésZáros tIbor

A legnagyobb közösségi oldalon korábban 
meghirdetett Hónap babája elnevezésű ver-
senyre egy olyan fotóval lehet nevezni, ame-
lyen az apróság a XVI. Kerületi Önkormány-
zat által felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez 
annak a babakelengyének a része, amit január 
óta minden kertvárosi újszülött ajándékba kap 
néhány babaápolási cikkel együtt. A szavaza-
tok alapján a júliusi nyertes Prima Lilla Re-
beka lett. Az ajándékcsomagot, amely vásár-
lási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vették át 
a szülők.
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Vámos Tibor – aki 16 éve veze-
ti az intézményt – elmondta: a 
61. tanévét megkezdő iskolába 
ma már több mint 800 diák jár, 
amely az Önkormányzat támo-
gatásának is köszönhető. Mint 
ahogy az is, hogy az épület folya-
matosan szépül. A mostani felújí-
tás pedig nem jöhetett volna létre 
Kovács Péter és Kovács Katalin, 
valamint Kaczur Ilona műszaki 
ellenőr és Matu Sándor kivitelező 
áldozatos munkája nélkül.

Utóbbinak – Ács Anikó, a kör-
zet képviselője és Kovács Katalin mellett – a polgármester is köszöne-
tet mondott, mert szerinte ez a nyár legszebben sikerült beruházása. 
A megújult ebédlő és tálalókonyha mellett egyébként megszüntették a 
használaton kívüli szellőzőgépházat, és a helyén egy új tantermet alakí-
tottak ki a zeneterem mellett, amit szintén újjávarázsoltak. Az új székek 

megvásárlásához pedig a KLIK is 
anyagi támogatást nyújtott.

Kovács Péter hangsúlyozta: nem 
ez volt az idei év legnagyobb is-
kola-felújítása, ennek ellenére 80 
millió forintot költöttek az intéz-
ményre, sőt, az előtte lévő parko-
lók számát is növelték. 

Dr. Csomor Ervin  azt emelte 
ki, hogy a Táncsics ebédlője végre 
nem a régi korok menzáját idézi, 
hanem olyan, mint egy modern 
önkiszolgáló étterem.

A diákok pedig láthatóan na-
gyon jól érzik magukat az új környezetben, ahol remélhetőleg az utolsó 
falatig megeszik azt az ebédet, amely szintén nem hasonlít az egykori 
üzemi koszthoz, hanem finom és tápláló.

» sZ. r. Zs.

Modern menza
»Fiatalos külső, vidám színek, modern technológia és persze finom ebéd 

várja a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium ebédlőjébe ér-
kező diákokat, hiszen az Önkormányzat a nyár folyamán azt is felújította, 
sőt, még két új tantermet is kialakítottak. Az ünnepélyes átadóra szept-
ember 9-én került sor. Az eseményen részt vett Kovács Péter polgármes-
ter, dr. Csomor Ervin alpolgármester, Abonyi János, Ács Anikó, Kovács 
Raymund és dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő, vala-
mint Kovács Katalin, Budapest XV. és XVI. Tankerületének igazgatója is. 

– Ebbe a tagintézményünkbe olyan diákok jár-
nak, akik valamilyen beszédzavarral küzdenek. 
Ebből adódóan gátlásosak és különösen nagy 
szükségük van sikerélményekre. A kangoo 
rövid idő alatt megtanulható, mindössze egy 
pár speciális cipő kell hozzá, amelynek talpára 
műanyag laprugópár van felerősítve. Ezek segí-
tenek leküzdeni a gravitációt, így sokkal köny-
nyebb elrugaszkodni a talajról, ezért használói 
egészen különleges, semmilyen korábbi érzés-
hez nem hasonlítható élményben részesülnek. 
A gyerekek nagyon szeretik, ma már tanuló-
inknak több mint a fele részt vesz a kangoo 
foglalkozásokon. Az évforduló szomorú ugyan, 
de a szeptemberi időpont azért is alkalmas, 
mert ilyenkor történik a visszaszokás a vakáció 
szabad hónapjai után az iskola fegyelmezett 
világába. Ebben a szakaszban sok motivációra 
van szüksége a nebulóknak, amelyek közül az 
egyik leghatékonyabb éppen a kangoo.

A foglalkozást Kanyorszky Erika hivatalos 
kangoo-oktató tartotta, aki jelenleg pedagógi-
ai munkát segítő alkalmazottként dolgozik, de 
hamarosan óvónő lesz. 

– Annak idején a kislányommal felkerestük 
az egyik aquaparkot, ahol éppen Ádee tartott 
kangoo foglalkozást. Engem azonnal rabul 
ejtett az az önfeledt 
vidámság, amely 
Ádeeról percek alatt 
átragadt a résztvevők-
re. Sugárzott a boldog-
ság róluk, és ez engem 
is annyira megfogott, 
hogy azóta ez a sport 
a főállásom után a leg-
nagyobb részt foglalja 
el az életemben. A 
mozgásszervek számá-
ra nagyon egészséges, 

»A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szent Imre utcai Beszédjavító Álta-

lános Iskolájában szeptember 8-án már nyolcadik éve a kangoo a főszereplő. Ezen 
a napon emlékeznek ugyanis Hornyák Ádámra, a fiatalon elhunyt népszerű Ádee-
ra, aki meghonosította és lelkesen terjesztette Magyarországon ezt a sportágat.  
A részletekről Tarnai Klárát, a Göllesz Iskola megbízott igazgatóhelyettesét kérdeztük. 

Ádee emléke tovább él mert talán az úszás kivételével minden egyéb 
sport jobban terheli az ízületeket, hiszen a ru-
gók átveszik a terhelés egy részét. 

A bemutató végén a diákok és a tanárok be-
vonultak az épületbe, ahol lerótták kegyeletü-
ket a Hornyák Ádámra emlékező tabló előtt. 
Ádee, aki egy kicsit túlsúlyos kisfiúból lett sok-
oldalú, sportos alkatú fiatalemberré, a lányok 
kedvencévé, rendezvényeket szervezett és ve-
zéregyénisége volt az őt körülvevő ifjúságnak. 
Korai távozása nagy veszteség, de azzal, hogy 
meghonosította hazánkban ezt az Ameriká-
ban megszületett sportot, sokaknak teremtette 
meg a lehetőséget ahhoz, hogy ezzel a különle-
ges mozgásformával őrizzék meg egészségüket 
és jókedvüket.

» MésZáros tIbor
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Összefogás egy élhetőbb jövőért

Béni Zsuzsanna, az iskola alsós tanítója Máltán 
egy családnál kapott szállást, és litván, belga, il-
letve német tanárokkal töltött együtt két hetet 
a képzéseken, így a nyelvi fejlődés adott volt. 
Emellett pedig a foglalkozásokon megismer-
kedett az interneten is megtalálható, oktatás-
segítő szoftverekkel. A programon elsajátított 
ismeretek lehetőséget adnak a pedagógusoknak 
arra, hogy az egész oktatási folyamatot az inter-
neten, könnyen elérhető formában vigyék vé-
gig, a tananyag átadásától egészen a számonké-
résig, legyen az házi feladat vagy záró dolgozat. 

– Az informatika beágyazása a tanítási-tanu-
lási folyamatba azért különösen fontos, mert a 
diákoknak meg kell mutatnunk, hogyan lehet ta-
nulni így, hiszen sokaknak az internet kimerül a 
közösségi oldalak használatában. Ha azonban az 
informatika segítségével gyakorlatias, a minden-
napokban használható készségeiket fejlesztjük, 
személyiségük kialakulását is segítjük. A számí-
tógép és az internet a diákok mindennapjainak 
része, így ha ezeket az eszközöket alkalmazzuk a 
tanórán, olyan környezetet teremtünk tanulóink 

számára, amely ismerős nekik, és ezáltal sok gát 
könnyen feloldódhat, nem is beszélve a tanár és a 
diák közti generációs korlátokról.

Hasonló módszertani továbbképzésen vett 
részt az iskola igazgatóhelyettese, Horváth 
Gabriella angol-ének szakos tanító is. A szin-
tén Máltán megtartott szakmai továbbképzés 
témája is az online eszközök oktatásba való 
bevonása volt. Az Unió országaiból érkezett 
pedagógusok az első héten együtt ismerkedtek 
a digitális oktatási eszközökkel és a módszertan 
lényegével, valamint megoszthatták egymás-
sal eddigi tapasztalataikat. A második héten 
a megismert oldalak és szoftverek segítségével 
tervezett órákat a nemzetközi csoport, amelye-
ket egymásnak mutattak be, majd elemeztek. 
Ilyen volt például a Mindomo, ahol egy saját, 
szabadon szerkeszthető oldalt hozhat létre a 
tanár, amit a diákok bármikor megnyithatnak, 
így az órán elhangzott fogalomtérkép és logi-
kai levezetés vizuális formában is elérhető szá-
mukra. A számonkérésre pedig a Hot Potatoes 
elnevezésű szoftvert alkotta meg egy kanadai 

egyetem, amelynek segítségével kvízkérdéseket, 
keresztrejtvényeket készíthet a pedagógus, így 
tartva fenn játékos módon az érdeklődést.

– Él még az a tévhit, hogy az informatikai 
eszközök használata kizárja a korábban hasz-
nált pedagógiai módszereket. Valóban azonban 
mindössze arról van szó, hogy a tananyagot új 
köntösben kell tálalni a diákoknak, mert alkal-
mazkodnunk kell a megváltozott igényeikhez. A 
mai felgyorsult világban felnövő gyerekek hozzá-
szoknak az ingerek sokféleségéhez és a gyors in-
formációáramláshoz, ezért audiovizuális ingerek 
sokaságára és olyan feladatokra van szükségük, 
amelyek igazi kihívást jelentenek számukra, illet-
ve le tudják őket kötni. 

Az újdonságok mellett a lemhényis tanítók új 
kapcsolatokra is szert tettek, a digitális eszkö-
zöknek köszönhetően pedig már fel is vették 
külföldi társaikkal a kapcsolatot, hogy tovább-
ra is folytatni tudják a közös munkát, ezáltal is 
segítve a diákok most már digitálisan is fejlett 
nyelvi képzését. 

» vaN

A mobilitás hét keretében rendezték meg a III. Jótékonysági és Családi 
Napot Gödön, amely idén a Magyar Mentőmotor Alapítvány működésé-
nek támogatását tűzte ki céljául. Ezt az alkalmat használták fel arra, hogy 
útjára indítsák az Összefogás egy élhetőbb jövőért elnevezésű kezdemé-
nyezést. Jelenleg Göd, Dunakeszi, valamint Budapest IV., XV. és XVI. ke-
rületének támogatására számítanak, de szeretnének minél szélesebb körű 
propagandát kifejteni a környezet kímélésének és a környezettudatos élet-
mód terjesztésének érdekében. Ezért kiadtak egy nyilatkozatot, amelyben 
arra kérik az aláíró önkormányzatokat, hogy az abban megfogalmazottakat 
mindig maximálisan tartsák be. Ilyen egyebek mellett az, hogy az ener-
giafogyasztás és a környezetterhelés ne haladja meg a szükséges mértéket, 
a beszerzések és építkezések esetén legfőbb szempont a takarékosság és a 
környezet lehető legkisebb károsítása legyen, valamint terjesszék és oktas-
sák a környezettudatos életmód megvalósításához szükséges ismereteket.

Miután Markó József, Göd polgármestere ellátta kézjegyével a doku-
mentumot, és az azt kísérő zászlóra feltűzte a városát jelképező szalagot, 
azt a Szabad Sárkányok elnevezésű sárkányhajós csapat juttatta el Du-
nakeszire. Dióssi Csaba aláírásával és az újabb szalaggal a Dunakeszi 
Légió, egy másik sárkányhajós társaság evezett vele tovább a Dunán az 
újpesti kikötőig, ahol rákerült Wintermantel Zsolt, újpest polgármeste-
rének aláírása is. Onnan már kerékpáron jutott el a dokumentum a XV. 
kerület első emberéhez, Hajdú Lászlóhoz, végül pedig a Szilas-men-
ti kerékpárúton végiggurulva a cinkotai Zúgó patak torkolatánál lévő 
játszótérre, ahol Kovács Péter, a Kertváros vezetője fogadta az öttagú 
küldöttséget. Az aláírás és a kerületünket jelképező szalag feltűzése után 
vendégül is látták a kézbesítőket, majd megérkezett az a motoros, aki 
visszaszállította az öt polgármester aláírásával hitelesített dokumentu-
mot a kiindulási helyére.

Csatlakozásunk a gödi polgárőrök kezdeményezéséhez nem jelent 
plusz feladatot az Önkormányzatnak, hiszen a kerület vezetése a do-
kumentumban megfogalmazott irányelveket eddig is követendőnek 
tekintette.

» MésZáros tIbor

Digitálisan magyarul és angolul
»A XXI. század modern világához a kulcs az informatika és a nyelvtudás. A 

Lemhényi Dezső Általános Iskolában már hét éve folyik két tanítási nyelvű 
oktatás, idén pedig Béni Zsuzsanna és Horváth Gabriella vett részt az Eras-
mus+ Európai uniós programon, hogy anyanyelvi környezetben fejlesszék 
magukat és sajátítsák el az új oktatási technikákat.

»Göd város polgárőrei – akiknek többsége természet-
barát sportember – végveszélyben levő környezetünk 

megóvása érdekében összefogásra szólították fel az ál-
taluk környezettudatosnak gondolt önkormányzatokat. A 
Kertváros nevében Kovács Péter polgármester írta alá a 
csatlakozó nyilatkozatot, amit kerékpáros küldöttség ho-
zott a XVI. kerületbe.
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Inotai István ismertette, aki elmondta: Dorka 
bácsi igazi legendaként él ma is a tanári kar és 
a diákjai emlékezetében. Közel négy évtizeden 
keresztül járt budai otthonából Cinkotára, 
hogy emlékezetes, olykor felejthetetlen ma-
gyar- és latinórákat tartson szeretett tanítvá-
nyainak. Színjátszó kört, műsorokat és ren-
dezvényeket szervezett, de számtalan tanórán 
kívüli tevékenységével és nem utolsó sorban 
egyéni humorával is örökre beírta magát az is-
kola történetébe. Műveltsége miatt még tanár-
társai is felnéztek rá. Igazi tapintatos úriember 
volt, munkájáért pedig több elismerésben is 
részesült. Ezek közül a legrangosabb a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje volt. Párat-
lan intelligenciája adott neki erőt ahhoz, hogy 
humorát még akkor is megőrizte, amikor 
megromlott egészsége ezt már nem indokolta. 
Élete utolsó éveiben pedig még két kis verses-
kötet megírására is volt szellemi energiája. 

Az igazgatói megemlékezés után még néhány 
volt tanítványa idézett fel közös történeteket 
Dorka bácsiról, akinek alakját immár nem 
csak a halványuló emlékezet, hanem egy em-
léktábla is őrzi, talán a tudás fontosságára utal-
va, éppen a könyvtárszoba bejáratánál.

» MésZáros tIbor

NEvElés

A Naplás tavat nem lehet nem szeretni, vadregényes környezetével 
és állatvilágával ugyanis nemcsak a horgászoknak, hanem minden 
kiránduló és természetszerető embernek kikapcsolódást nyújt. A ke-
rületi óvodások pedig már harmadszorra vehettek részt azon a tanös-
vényi túrán, amit az Önkormányzat szervezett számukra, és ahol az 
Oláh Csaba vezette Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai ka-
lauzolták őket. A szeptember 19-i sétán Szász József alpolgármester 
köszöntötte a Cinkotai Huncutka Óvodába járó apróságokat, akik-
nek Mizsei László, a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
elnökének segítségével kiosztotta azokat az újrahasznosított anyagból 
készült hátizsákokat, amelyek ez alkalomból készültek. A program 
megvalósításához a HungaroControl Zrt. ezúttal 1,5 millió forinttal 
járult hozzá.

Jubileumi Nosztalgiadélután

Az egyébként vidám programnak az adott 
szomorú színezetet, hogy az intézmény ebben 
az évben vesztette el két egykori kiemelkedő 
pedagógusát, akik ugyan már régen nem ta-

nítottak, de gyakran visszajártak látogatóba. 
Éppen ezért Hanula Juditra emlékkiállítással, 
Orbán Adorjánra pedig emléktábla-avatással 
emlékeztek. 

Hanula Judit rajz- és művészettörténet tanár 
a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban 
érettségizett, ahol kerámiakészítő szakmunkás 
képesítést is szerzett. Ezután a Képzőművésze-
ti Főiskola szobrász szakára jelentkezett, ahol 
1969-ben vette át diplomáját, és ahol Pátzay 
Pál szobrászművész volt a mestere. 17 évig 
tanított a Szerb Antal Gimnáziumban rajzot, 
kerámiát és művészettörténetet. A festészettel 
1992-ben kezdett foglalkozni. Képein első-
sorban az általa oly nagyra becsült természet 
szépségeit jelenítette meg, a világ más csodáit 
pedig fotóin láthattuk viszont. Részt vett min-

den jelentősebb országos kiállításon, amelyek 
közül 2002-ben a Fény és víz című tárlaton 
első díjat nyert. A Szerb Antal Gimnázium 
nyári, Ráktanyán rendezett alkotótáborainak 

ő volt a művészeti 
vezetője. A Hanula 
Judit tiszteletére 
rendezett emlékki-
állítást kolléganője, 
Singer Vera tanárnő 
nyitotta meg.

Ezután az egykori 
diákok osztálytalál-
kozókat tartottak 
a tantermekben, 
majd a nosztalgiá-
zást követően Gáncs 

Kristóf, az iskola első hat évfolyamos osztályá-
nak egykori tanulója tartott előadást a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet működéséről és 
céljairól, amelynek ma ő a kommunikációs 
igazgatója.

A Nosztalgianap 
be fe j e zé seként 
felavatták Orbán 
Adorján emlék-
tábláját, akinek 
a cinkotai intéz-
mény volt élete 
egyetlen munka-
helye, és amely-
nek igazgató-he-
lyettese is volt egy 
ideig. Életútját 

»A szeptember nemcsak az iskolakezdés ideje a Szerb Antal Gimnázium-
ban, hanem a hagyományok ápolásáé is. Ilyenkor hívják össze ugyanis az 

iskola egykori és jelenlegi diákjait és pedagógusait a patinás falak közé, hogy 
közösen emlékezzenek az ott töltött időre. A Nosztalgiadélutánt idén is Inotai 
István igazgató nyitotta meg.

Még mindig Szeretjük 
a Naplás tavat
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családi 
Október 1., szombat 10:30
ManóMozi
Interaktív diafilmvetítés és kézműves foglalko-
zás a Nyirkapapír Vállalat közreműködésével. 
Marék Veronika: Sünik és a Csúnya kislány 
Jegyárak: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 400 Ft, csalá-
di (2 gyerek+2 felnőtt): 2200 Ft

Október 8., szombat 10:30
a királykisasszony, akinek neM 
volt birodalMa
Mesejáték a veszprémi Kabóca Bábszínház 
előadásában
Igaz történet királyfikról, pónilovakról és ud-
vari bolondokról, kastélyokról, tortákról meg 
koronázási jelvénykészletekről. Leginkább 
persze Lenke királykisasszonyról, akinek nem 
volt birodalma.
4 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: gyerek: 1200 Ft, felnőtt: 1400 Ft

zene 
Október 1. szombat 15:00 
szabad szoMbat
Az ingyenes, szabadtéri koncertsorozat ven-
dége ezúttal az adolescens és a Fák 
alatt zenekar lesz. Érdemes már a koncer-
tek előtt a helyszínre érkezni, ahol 15:00 órá-
tól a Gibbon slackline és a Játszóház projekt 
csapata gondoskodik a kikapcsolódásról.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával jött létre.
A programon a részvétel ingyenes.

Október 2. vasárnap 15:00
dallaMok szárnyán – Jótékonysági 
koncert tűzkárosult gyerekek javára
2016 nyarán a Budafok-Tétényi  Nádasdy 
Kálmán Zeneiskola és a XVI. kerületi Rácz 
Aladár Zeneiskola  közös zenetáborában egy 
villámcsapás után porig égett az egyik faház, 
amelyben értékes hangszerek és ingóságok 

voltak. A két zeneiskola koncertjén az elma-
radt nyári záróhangversenyének kiemelkedő 
produkciói és más együttesek, zenekarok 
műsorszámai csendülnek fel.
A belépőjegy ára tetszőleges, a teljes összeggel a 
tűzkárosult gyerekeket támogatják.

MindenMás
Október 4. kedd 18:30 
Ingyenes fotóelőadás 
daróczi csaba természetfotóssal.
A részvétel regisztrációhoz kötött: 
www.fotoeloadasok.hu/ingyenes

Október 5. szerda 17:00
MátyásFöldi irodalMi kávézó 
a Liget Caféban
Hatvan, máig visszacsillanó vércsepp a ma-
gyar zászlón – élő történelmi emlékezet. Visz-
szatekintés 1956 permanens forradalmára a 
művészeti ágak tükrében. 

MoZaIk

Baba-mama klub 
A klubban lehetőség nyílik a kicsikkel való 
közös játékra, a szülőtársakkal való kötetlen 
beszélgetésre. Emellett havi egy alkalommal 
különböző gyermeknevelési témákkal (szo-
batisztaság, fegyelmezés, büntetés, dicséret, 
jutalmazás) kapcsolatos előadásokon is részt 
vehetnek az érdeklődők. Célunk az, hogy 
segítsük az édesanyákat gyermekgondozási, 
gyermeknevelési feladataik ellátásban, illetve 
tartalmasabbá tegyük az otthon töltött éveket. 
Ez egy olyan hely, ahol az anyukák egymás-
nak is átadhatják tapasztalataikat, ötleteiket. 
A visszajelzések pedig azt mutatják, hogy az 
ide rendszeresen járó kicsik könnyebben be-
illeszkednek a bölcsődei, óvodai közösségbe.
0-3 éves korig ajánjuk.
Időpont: szerdánként 10.00-11.30 óra
Klubvezetők: Hetényi Erika, Fodor Erika, Ke-
lemen Marika

Kézműves klub
Ha szeretsz barkácsolni és örömmel tölt el, 
hogy szép dolgok kerülnek ki a kezed közül, 
vagy éppen ügyesedni szeretnél kicsit, gye-
re közénk! Sokféle technikával (üvegfestés, 
decoupage, fonalgrafika, gipsztechnika, pa-
pírhajtogatás) ismerkedhetsz meg, és saját ké-

szítésű ajándékkal lepheted meg szeretteidet 
születésnapjukra vagy karácsonyra. 
Szeretettel várunk minden 6-14 év közötti 
fiút és lányt. 
Időpont: kéthetente keddenként 15.30-17.30 óra 
Klubvezetők: Guth Kata, Kelemen Marika, 
Első foglalkozás: október 11.

Ételallergiások és lisztérzékenyek 
klubja
Megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, 
receptjeinket, ötleteinket a mindennapi étke-
zésekkel kapcsolatban. Azokat várjuk, akik-
nek fontos a saját és családjuk egészsége és 
hisznek a megelőzésben. A klubbban lehető-
ség nyílik arra, hogy tapasztalatot cseréljünk. 
Tervezzük házi kóstolók szervezését előre 
megadott témák (ünnepek, zsúrok, minden-
napi főzés) szerint.
Időpont: minden hónap utolsó hétfőjén, 16.00-
17.30 óra. 
Klubvezető: Bíróné Molnár Magdolna

Társasjáték klub
Minden kerületünkben élő kis és nagy ka-
masznak ajánljuk. Kínálatunkból: Uno, 
Activity, Catan, Csótány póker, Bohnanza, 
Dixit, csocsó, és jönnek folyamatosan az 

újabbak. Te is elhozhatod kedvenc játékodat, 
itt találsz társat, akivel játszhatsz! Együtt meg-
tanulunk veszíteni, örülünk a győzelmeknek, 
de a lényeg, hogy együtt játsszunk!
Időpont: kéthetente szerdán,  16.30-18.00 óra
Első foglalkozás: október 5.
Klubvezetők: Horváth Andrea, Hanuláné 
Kurdi Ágnes

ÁLLÁSKERESő KLuB
A kerületben élő  álláskeresők számára lehető-
séget biztosítunk álláslisták böngészésére, in-
ternetes álláskeresésre. A kiválasztott konkrét 
állásajánlatokra való jelentkezések bonyolításá-
ra korlátozott számban ingyenes mobiltelefon 
és vezetékes készülék használatát biztosítjuk, 
valamint önéletrajz faxolására, illetve e-mailen 
való elküldésére is van lehetőség. Klubunk vár-
ja kerületi munkaadók jelentkezését is, mert 
így lehetőség nyílik számukra, hogy találkoz-
zanak a szintén itt élő álláskeresőkkel.
A hatékonyság növelése érdekében a Mun-
kaügyi Központ illetékes kirendeltségeinek, 
alapítványoknak és munkaközvetítőknek 
szolgáltatásait is ajánljuk.
időpont: hétfőn és szerdán 9.00-11.00 óra 
klubvezető: frecska Veronika, 
Váczi-mag erika

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központban 
a nyári pihenő után újra indulnak a klubok, szabadidős foglalkozások. 

Programjaink ingyenesek. Szeretettel várjuk a régi és az új érdeklődőket is! 
napraforgó Család- és gyermekjóléti központ (Cziráki utca 22.) 

Tel.: 403-2122, 403-0001 • e-mail: napraforgo.info@bp16.hu

P r o g r a m a j á n l ó
1165 budaPEst, huNYadvár utca 43/b. 

tElEfoN: 401-3060.
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Hirdetik a 
szabadságot

– Az elmúlt öt évben nem volt önálló kiállítá-
som, de ez nem azt jelenti, hogy abbahagytam a 
festészetet. Ezeket az éveket arra szántam, hogy 
megismerjem azt a technikát, amit olyan világ-
hírű klasszikusok alkalmaztak, mint Rubens 
vagy Rembrandt. Ennek megfelelően festékeim 
elkészítéséhez kizárólag étkezési lenolajat hasz-
nálok, amit saját kezűleg tisztítok, a Nap fényé-
nél több hónapig sűrítek, és mindössze kálcium-
karbonátot meg egy kis talkumot (púder) adok 
hozzá a színezékek megkötésére és a megfelelő 
sűrűség eléréséhez.

– Miért jobb ilyen festékkel dolgozni, mint a mű-
vészeti boltokban kapható kész, tubusos színekkel?

– Azért, mert ennek az állaga olyan, mint a 
mézé. Sűrű, akár egy centi vastagon is felkenhető 
a vászonra, mégsem folyik el, és amint azt a nagy 
mesterek példája is bizonyítja, rendkívül tartós.

– Hol lehet megismerkedni ezzel a technikával?
– Összehozott a sors a budapesti Képzőmű-

vészeti Egyetemen tanuló svéd-magyar Niclas 
Szuhodovszkyval, akiről hamar kiderült, hogy őt 
is érdekli ez a hagyományos festészeti módszer. 
E németül, angolul, svédül és magyarul is anya-
nyelvi szinten beszélő barátom nyelvtudása nél-
kül ugyan semmire nem mentünk volna, de így 
minden elérhető külföldi és magyar irodalmat 

tanulmányozhattunk, amely ezzel a témakörrel 
foglalkozik. A hosszú kutatómunkával szerzett 
ismereteket természetesen a gyakorlatban is ki-
próbáltam, a festészeti alapismereteket pedig a 
kerületünkben lakó Rádóczy Gyarmathi Gábor 
magániskolájában sajátítottam el. 

– Miért adta a No zika vírus  címet a kiállítás-
nak?

– Szeretem a dolgok groteszk megközelítését, 
ami a képeimről is visszaköszön. A közelmúlt-
ban megismert zika vírus köztudottan kisfejű-
séget okoz, ami korlátozza az agy kifejlődését. 
Ezzel a tagadó címmel akartam jelezni, hogy az 
elmúlt években az én agyam nemhogy beszűkült 
volna, hanem az új technika elsajátításával sok-
kal inkább kitágult a látóköröm, gazdagodtak a 
lehetőségeim. Nálam tehát No zika vírus!

A tárlat – ahol vendégművészként Takár Emő-
ke is szerepet kapott – megnyitóján Kovács Péter 
polgármestert köszöntőjében saját, hangsúlyo-
zottan nem szakmai, hanem szubjektív vélemé-
nyét is elmondta a művekről. Ezután Csépány 
Tamás zeneszerző, zongoraművész, Pintér Zsuzsi 
oboaművész és kerületünk kiemelkedő tehetsé-
gű hegedűvirtuóza, Kuti Róbert trióját hallgat-
hatta meg a közönség. A szakmai megnyitót 
Szunyoghy András grafikusművésztől hallhatták 

No zika vírus
»Groteszk kiállításnak hasonló cím dukál. Török Tivadar festőművész ezért 

adta a Maconkai Orosz László Galériában szeptember 8-án megnyílt tárla-
tának a fenti furcsa címet. 

A megjelenteket Kovács Péter polgármester 
köszöntötte, aki elmondta: az Őszi tárlat 
első azoknak a rendezvényeknek a sorában, 
amelyekkel a Kertváros az 1956-os esemé-
nyekre emlékezik. Örvendetesnek találta 
ugyanakkor azt, hogy ezúttal magánszemé-
lyek adományai is hozzájárultak a kiállítás 
megrendezéséhez. 

Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művész-
klub vezetője megköszönte a résztvevőknek, 
hogy új művekkel tisztelték meg az évfordu-
lót, amelyek nemcsak a kiállítás ideje alatt, 
hanem később is hirdetik a szabadságot. 
Emellett kiemelte, hogy az alkotók közül 
életkoruk miatt sokan csak könyvekből, 
emlékműsorokból vagy családi visszaemléke-
zésekből ismerhetik ezt a korszakot, mégis át 
tudták érezni az akkori emberek szenvedéseit, 
szorongásait. Ezzel a forradalom eszméje az 
utódnemzedékekhez is eljut, így a művészek 
hidat jelentenek a múlt, a jelen és a jövő kö-
zött.

A beszédek elhangzása után Sorki Dala 

Andor Nívó- és Apáczai Csere János-díjjal 
kitüntetett költő, író szavalta el Októberi 
tisztító tűz című, erre az alkalomra írott köl-
teményét. Majd minden művész emléklapot 
kapott Kovács Pétertől. A támogatók jóvoltá-
ból pedig a díjazottak ezúttal nemcsak erköl-
csi elismerésben részesültek, hanem egy-egy 
ajándéktárgyat is hazavihettek. 

A zsűri véleménye szerint az 1956-os utcai 

harcok feszült légkörét legjobban Lantos 
György golyók szaggatta, Emlékek című 
vászna jelenítette meg (képünkön), ezért ő 
kapta az első díjat. Pintér István Pál Meg-
feszített szabadság című festményén a való-
ság és a szimbólumok harmonikus egysége 
idézte a forradalmat, amit második díjjal 
jutalmazott a zsűri. Ugyancsak második dí-
jat kapott Világhy Árpád, akinek kőből és 
bronzból ötvözött kisplasztikája Az elúszott 
lehetőség címet kapta. A harmadik díjat pe-
dig Lendvay László Gyász című terrakotta 
domborműve érdemelte ki, amely drámai 
erővel jeleníti meg azok szenvedését, akik 
hozzátartozójukat veszítették el a harcok 

következtében.
A megnyitón a zenéről az öt diákkal kiegé-

szült Toborzó Citerazenekar gondoskodott 
Vikol Kálmán vezetésével. 

Az Őszi Tárlat október 18-ig tekinthető 
meg az Erzsébetligeti Színház Corvin Galé-
riájában.

» MésZáros tIbor

a jelenlévők, aki nem rejtette véka alá azt a véle-
ményét, hogy szerinte a két kiállító művei nem 
igazán illettek egymáshoz. Hangsúlyozta azon-
ban, hogy megjegyzése nem az egyes alkotások 
színvonalára vonatkozik, inkább stílusuk nem 
harmonizált egymással. De talán nem is ez volt 
a cél.

A tárlat október 2-ig tekinthető meg a 
Maconkai Galériában (Batsányi János utca 28-
32.) hétköznap 8.00-17.00 óra között, hétvégén 
pedig kizárólag előzetes telefonos bejelentkezés 
után (0630/378-7412) 10.00-14.00 óráig. 

» MésZáros tIbor

»Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szept-
ember 15-én nyílt meg a kerületi művészek nagy őszi tematikus seregszem-

léje, amelyre idén csak új, a sorsfordító történelmi eseményt, kiemelkedő sze-
mélyiségeit vagy annak hangulatát megörökítő műveket várt a zsűri.   
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Ami kimaradt Rákosszentmihály 
történetéből 9.
Mai rovatunkban a Szentmihályi Almásy Pál-telep kialakulását bemutató cikk befejező részét közöljük. Az 
1919. november 30-án, a Rákos vidéke hetilapban megjelent három oldalra kifutó visszaemlékezést feltehető-
en Balázsovich Zoltán főszerkesztő írta meg. Emlékeztetőül: az előző részben főleg Paulus-Pálfi János munkás-
ságáról esett szó. Lássuk a befejező részt.

„Az Almásy Pál telepiek eleinte a viczinális vasút „József főherczeg te-
lepi” megállóhelyét használták,(a mai Nagy Icze) mígnem 1891-ben 
sikerült az „Almásy Pál telep megállót elnyerniök. 

A két telep közönsége, hosszabb idegenkedés és villongás után 1892-
93 évben végre egyesült a közös munkában, 
hogy a lóvasutat megteremtsék Ennek ko-
csiszínje és végállomása számára a Paulus 
János téren adtak helyet. A lóvasút adta meg 
azután a lökést a további fejlődésre, mely 
évről-évre nagyobb arányú lett. Körülbelül 
1900. évben kezdődött meg a nagy mozga-
lom a templom építése érdekében, a miben a 
telepiek nagy buzgalommal vettek részt. Két 
év múlva, 1902-ben történt meg a közada-
kozásból épült, szép templom ünnepélyes 
felszentelése. Nem lehet elmellőzni a szép 
emlékű Zsolnay Károly érdemeinek följegy-
zését. A templom építése, a főoltár emelése 
és a harangok megszerzése körül hervadha-
tatlan az ő eredményes buzgólkodásának 
érdeme. 

Nagyszerű ünnepélyt ültek 1894-ben a 
telep öt éves fennállásának örömére. Au-
gusztus 11-én volt a nagy muri az Arnold 
vendéglőben. Sokféle tréfa, a boldogult 
Spannraft Ágost mókás festményei tették 
tarkává a sokáig nagyhírű mulatságot, me-
lyen Mazzantini Lajos rendezte a táncokat.

Még nagyobb szabású volt a telep tíz éves 
fennállásának ünnepélye 1900. augusztus 5-én a Wittek parkban. 
„Tündérest volt a valóban mozgalmas ünnepély czíme. „Tündér álom” 
czímen alkalmi lapot is adott ki Pártényi József, ki ugyanabban az esz-
tendőben megalapította a „Rákos Vidékét” is. Kratochwill plébános 
délelőtt ünnepélyes hálaadó misét mondott a Müller Antal kőkeresztjé-
nél, azután egész nap és egész éjjel folyt a czéczó, minden elképzelhető 
és elképzelhetetlen látványossággal és mulatsággal fűszerezve. Egész 
Budapest és a telep messze környéke emlegette ezt a sikerült mulatsá-
got, mely a templom alapra is jelentős összeget eredményezett. Akkori-

ban már nevezetesek voltak az Engelbrecht vendéglő híres szombat es-
téi is és mind szélesebb körben bontakozott ki a telep társadalmi élete. 

Az Almásy Pál telep egyesület utolsó választmánya 1902-ben alakult 
meg. Kegyelettel ideiktatjuk befejezésül ezt a névsort, mely annyi is-

mert, érdemes nevet tartalmaz,   fájdalom 
azonban   viselőik legnagyobb része már 
boldogabb hazában szánja a régi szeretet he-
lyett egyre jobban gyűlölködő utódait:

(+- jel kereszt helyett) 
Elnök: Pálfi János, alelnök: Schwarczl 

József, pénztáros: +Keller Gyula, ellenőr: 
Kiszer Nándor, titkár: +Matinszóka Re-
zső. Választmányi tagok: +Egerzeiger Jó-
zsef, +Kaveczky Árpád, +Kellner György, 
+Komjáthy Géza, +Maac János,+Müller An-
tal, +Németh Zsigmond, +Puskásy Károly, 
+Spannraft Ágost, Spánitz Antal, +Újváry 
Ignácz, Urbányi János, +dr. Wiederspann 
Károly, +Zelky Endre, +Zsolnay Károly. 
Póttagok: Hauser Gyula, +Fettich Nándor, 
+Galaschek Ferencz, +Lovászy Géza. Szám-
vizsgálók: +Kirsch Bertalan, Koncsek Ist-
ván, +Magyar Miklós.”

Gondolom, hogy a két legnagyobb 
szentmihályi telep fent ismertetett megala-
kulásából és működéséből jól látható, hogy 
azok nem közigazgatási feladatok megoldá-
sára, hanem mindenekelőtt parcellázási cél-
lal jöttek létre. 

A további telepek megalakulásának körülményei pontosan nem ál-
lapíthatók meg, mert azokra megfelelő forrásanyagot eddig nem talál-
tunk, kivéve Anna- és Árpád-telepet, de onnan is csak az alapító okirat 
első tervezete ismert, 1897-ből. 

Remélem, eleget tettünk annak a címben vállalt kötelezettségünknek 
is, hogy nagy többségben olyan történelmi eseményeket és adatokat 
közöltünk, amelyek kiadványainkban eddig még nem jelentek meg. 

» laNtos aNtal

Szenzációs régészeti leletre bukkantak a Csömöri út felújítási munkála-
tai közben. A Diófa és az Akácfa utca közötti szakaszon koponyát fordí-
tott ki a munkagép a földből. A kiérkező régészek megállapították, hogy 
azt a szarmata temetőt találták meg, amely létezése egy korábbi, Diófa 
utcai lelet alapján már sejthető volt, csak nem tudták, hogy a házak, a 
kertek vagy az úttest alatt terül el. 
A szarmaták a II. században éltek ezen a környéken. Akkor, amikor a Római Birodalom 
a Duna vonaláig ért, és a Dunántúl Pannonia provincia néven annak legkeletibb részét 
képezte. A részletekről az ásatás vezetője, Korom Anita lapunk következő számában nyi-
latkozik majd. A feltárás mindössze négy nappal hátráltatja az útfelújítási munkálatokat.   
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X. Ikarus-nap

Kovács Péter szerint a mostani találkozóra ér-
kezett a legtöbb veterán busz, amelyeket ki is 
lehetett próbálni. A polgármester mindig el-
mondja, hogy annak ellenére is ikarusosnak 
érzi magát, hogy csak egy hónapot dolgo-
zott a gyárban, hiszen szülei ketten együtt 70 
évig tevékenykedtek ott. Felhívta a figyelmet 
ugyanakkor arra, hogy a magyar buszgyártás 
fellendülőben van, hiszen Lepsényi István – az 
Ikarus egykori műszaki igazgatója – államtit-
kár lett, és mindent meg fog tenni annak ér-
dekében, hogy néhány éven belül a magyar 
utakon is magyar buszok fussanak. 

Adamis Gábor először most is arra kérte a 
jelenlévőket, hogy emlékezzenek azokra, akik 
már nem jöhet-
tek el a rendez-
vényre, majd 
örömét fejezte ki 
azért, mert egyre 
több fiatalt érde-
kel a valamikor 
tizenkétezer főt 
is foglalkoztató 
gyár múltja. Az 
egykori vezér-

igazgató-helyettes elmondta: kifejlesztettek 
egy olyan midibuszt, amely Németországban 
nagy sikert aratott, talán azért is, mert ikarusos 
gyökerei vannak. 

Szabó Zsóka köszönetet mondott az Ön-
kormányzat segítségéért, valamint a nagylelkű 
támogatók adományaiért, illetve azért, hogy 
Adamis Gábor minden évben biztosítja az ese-
mény megrendezéséhez szükséges sátrakat. 

Az Ikarus dolgozójának lenni egy különös 
életérzést jelentett, amely még ma is összeköti 
az egykori tagokat, akik szívesen beszélgetnek 
egymással. Rajtuk kívül azonban egyre na-
gyobb azoknak a száma, akik boldogan tanul-
nak a nagy elődöktől, ezért még Kaposvárról 

és Győrből is ellátogatnak Mátyásföldre. Szá-
mukra nosztalgiajáratot és gyárlátogatást is 
szerveztek.

Ha az időjárás engedi, természetesen a fő-
zőverseny sem maradhat el. Ezt idén a Teszák 
Sándor (újságunk grafikusa, az Ikarus gyár 
egykori dekoratőre) néven benevezett csapat 
nyerte a társaság virtuóz szakácsa, Erős Ferenc 
babos-virslis lecsójával. Ő egyébként minden 
évben megörvendezteti az ínyenceket egy kü-
lönlegességgel is, a hagymás vérrel.

A tombolaszelvények értékesítésben a Kert-
városi Ifjúsági Önkormányzat tagjai is segéd-
keztek, a nyereményeket – amelyek többsége 
a régi gyárral kapcsolatos emlék- és dísztárgy 

volt – pedig most is 
Kovács Péter sorsolta 
ki. Az öt fődíj szeren-
csés nyertesei pedig a 
ma már nagy eszmei 
értékkel bíró egykori 
Ikarus Újság egy-egy 
ritka példányát vihet-
ték haza.

» sZ. r. Zs.

»Jubileumi Ikarus-napot tartottak a Bátony utcai Sportcentrumban szeptember 10-én a gyár egykori dolgozói, csa-
ládtagjaik és azok, akik érdeklődnek a magyar buszgyártás iránt. Az eseményt most is Kovács Péter polgármester, 

Adamis Gábor, a gyár egykori vezérigazgató-helyettese és Szabó Zsóka főszervező nyitotta meg. A X. Ikarus-napra eljött 
Finta László és felesége is, akik a közelmúltban kormánykitüntetésben részesültek a buszgyártás területén végzett te-
vékenységük elismeréseként. 
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Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte 90. születésnapja al-
kalmából Pálfi Józsefnét, aki 
Pakson született. Julianna néni 
iskolái elvégzése után a helyi ter-
melőszövetkezetben dolgozott. 
1947-ben férjhez ment, és házas-
ságukból öt gyermekük született. 
1957-ben költöztek Budapestre 
abba a házba, ahol a család egy 
része ma is él. Az ünnepelt az 
akkori időkben a XVI. kerület 
Rákospalotával határos földjein 
gazdálkodó Augusztus 20-a Termelő Szövetkezet-
ben talált munkát, ahol hat évig dolgozott,1969-
ben pedig portás lett az Ikarus gyárban. Később át-
esett egy szívinfarktuson, és akkor leszázalékoltként 
ment nyugdíjba. Férje szintén az Ikarus dolgozója 

volt, akivel haláláig, 1978-ig 
éltek boldog házasságban. 

Julianna néni élete legszebb 
időszakának azokat az éveket 
tartja, amikor a gyermekei 
megszülettek. Ma már azon-
ban csak olvasgat, rejtvényt 
fejt, tévét néz, dolgoznia pedig 
nem kell, mert a család megkí-
méli őt. Menye a Móra iskola 
tanítónője, és nagy szeretettel 
gondoskodik az ünnepeltről, 
aki szerint a hosszú élet titka is 

a szeretetben, a családi békében és a nyugodt kör-
nyezetben keresendő. Szerencséjére ezt vele élő fia, 
menye, a szomszéd házban lakó lánya és az unokák 
is bőségesen biztosítják. Isten éltesse őt nagyon so-
káig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte dr. 
Vendégh Imrénét 95. születésnapja alkalmából. 
Erzsi néni Dunaszerdahelyen született, ott járt elemi 
iskolába, majd Komáromban érettségizett a Szent 
Benedek-rend által fenntartott egyházi gimnázium-
ban. Mivel a férfiak többségét behívták katonának, 
a lányoknak minél előbb munkába kellett állniuk. 
Ezért ő is állást keresett és könyvelőként helyezkedett 
el. Hamarosan azonban a hírhedt lakosságcsere miatt 
el kellett hagyniuk az akkor már Csehszlovákiához 
tartozó Dunaszerdahelyt, így 1946-ban Cinkotára 
települtek át. Egy rokonuk fogadta be őket abba a 
házba, ahol ma is él a család. Nyitottak egy építő-
anyag-telepet, de ennek nem sokáig örülhettek, mert 
1950-ben őket is elérte az államosítás. 

Erzsi néni 1947-ben ment férjhez, és három évvel 
később megszületett a fia. 1960-ig csak a háztartás és 
a gyereknevelés volt a feladata, majd a Tüzelőanyag 
Kereskedő Vállalatnál helyezkedett el, hogy kiegé-
szítse a család jövedelmét. Onnan vonult nyugdíjba, 
de a munkát nem hagyta abba. Egy ideig portás és 

nevelő volt a Ráday 
utcai Református 
Kollégiumban, majd 
adminisztrátorként 
segítette a fia által 
üzemeltetett autó-
szervizt. Négy évvel 
ezelőtt még ott ült 
az íróasztal mögött, 
és olyan otthonosan 
mozgott a számok vi-
lágában, hogy fejben 
gyorsabban adott össze, mint amennyi idő alatt a 
fiatalabbak betáplálták a számjegyeket a gépbe. 

Erzsi néni még ma is tevékeny. Ellátja magát, ker-
tészkedik, és nagyon gondos gazdája két cicának is. 
Szerető család veszi körül, és mindig örül, ha négy 
unokája közül valamelyik a közelében van. A déd-
unokákra azonban még egyelőre várnia kell. Isten 
éltesse őt olyan sokáig, hogy még jó egészségben ta-
lálkozhasson velük! 

Kerületünkben valószínű-
leg Illés József és felesége 
fogadott legrégebben örök 
hűséget egymásnak, ugyanis 
több mint 70 évvel ezelőtt 
házasodtak össze. Mária né-
nit 90. születésnapja alkal-
mából tavaly októberben 
már felköszöntötte Kovács 
Péter polgármester. Férje – 
aki Szász József alpolgármes-
tertől vehette át az ajándék-
csomagot és a miniszterelnök 
üdvözletét – most érkezett 
ehhez az évfordulóhoz. 

Józsi bácsi Somogygesztiben született. Gyermek- és 
fiatalkora állandó költözéssel telt, mert szülei ura-
dalmi cselédek voltak, ezért mindig ott kerestek ott-
hont, ahova a munkájuk szólította őket. Ez így volt 
mindaddig, amíg a háború befejezése után elkoboz-
ták a földbirtokokat, és létrehozták a termelőszövet-
kezeteket. 

Az ünnepelt először gépállomáson, majd gépmű-
helyben dolgozott, de volt traktoros is. 1946-ban vet-

te feleségül élete párját, akit 
már nagyon régóta ismert. 
Két gyermekük született. Lá-
nyuk jelen volt a köszönté-
sen, de fiukat a közelmúltban 
sajnos, elvesztették. Négy 
unokájukra, öt dédunokájuk-
ra és ükunokájukra azonban 
nagyon büszkék. Fővárosi 
életük 1971-ben kezdődött, 
akkor Felsőmocsoládról Rá-
kosszentmihályra költöztek 
mai otthonukba. Józsi bácsi 
a Mezőgazdasági Gépellátó 

Vállalatnál kapott állást, és ott dolgozott egészen 
nyugdíjazásáig.

Egészsége sajnos, már régen megromlott, túl van 
egy agyvérzésen, egy infarktuson és egy combnyak-
törésen. Memóriája azonban az összes családtagjáé-
nál jobb. Ő a család ötlet- és tanácsadója, minden-
ben számíthatnak rá. Ma már azonban járókerettel is 
csak nehezen tud mozogni, így napjai nagy részét egy 
fotelban ülve tölti, élvezve a felesége és a család gon-
doskodását. Isten éltesse őket még nagyon sokáig!

Schrötter Tibor elmondása 
szerint édesapját civil hadifog-
ságba hurcolták a szovjetek és 
nővérét is bántalmazták. Ezért 
egy ellenálló szervezet tagja lett, 
ahol Rákosit akarták likvidál-
ni. 1950-ben azonban elfogták, 
megverték és a hüvelyk ujjába 
szöget vertek. Később a Gyors-
kocsi utcába szállították, majd 
első fokon nyolc, másodfokon 
öt és fél év börtönre ítélték, mi-
vel még 17 éves sem volt. A ceg-
lédi börtönből egy évvel később 
elvitték egy bányász rabtáborba, 
elvégezett egy vájár tanfolyamot 
és 1954 nyarán szabadult. Ami-
kor Budapesten jelentkezett a 
rendőrségen, be akarták szer-
vezni, de nem vállalta. Ezután 
Dorogon kezdett el dolgozni vá-
járként, de ott is megpróbálták 
beszervezni, mivel azonban ott 
sem állt kötélnek, behívták mint 
munkaszolgálatos katonát. 

1956. október 23-a Miskol-
con érte, ezért tizenhét másik 
társával együtt autóba szálltak, 
és meg sem álltak Gödöllőig, 
ahol kifogyott a benzin, így két 
napig gyalogoltak.  Jelentkezett 
nemzetőrnek, majd összekö-
tő lett a Széna tér és a laktanya 
között. Így találkozott Mansfeld 
Péterrel. Október 29-én azt a 
parancsot kapták, hogy egy bel-
ügyminiszter villájánál lévő lö-
völdözésnél tegyenek rendet, de 
az akció során átlőtték a csuk-
lóját. Ezután az Alkotás utcai 
sportkórházba szállították, ahol 
találkozott jövendőbeli feleségé-
vel, Veronikával, aki önkéntes 
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Öt év 
vagy kötél
»A Szentmihályi Esték szeptember 17-i ren-

dezvényén Jobbágyi Gábor történész tartott 
volna előadást, de sajnos, egészségi állapo-
ta ezt nem tette lehetővé. A jelenlévők ezért 
Schrötter Tibor – akinek vándorkiállítását is 
megtekinthették az érdeklődők – visszaemlé-
kezését és dr. Horváth Attila jogtörténész, a 
kerület díszpolgára Tóth Ilonka a miénk című 
előadását hallgathatták meg.

ápolónőként dolgozott ott. Vele 
kezdett el decemberben szervez-
ni egy csoportot a MUK (Márci-
usban Újra Kezdjük – a forradal-
márok jelszava volt 1956-ban – a 
szerk.) jegyében, de a Kádár által 
elrendelt sortüzek miatt ebből 
semmi nem valósult meg. 

Schrötter Tibor és Veronika 
1957 szeptemberében háza-
sodott össze, 1958 májusában 
pedig kiderült, hogy az asz-
szony gyermeket vár. Október-
ben azonban mindkettejüket a 
Gyorskocsi utcába szállították. 
A szembesítés során tudták meg, 
hogy egyik bajtársuk alkoholos 
befolyásoltság alatt elárulta a 
szervezkedésüket.  

Tibornak mutattak egy fotót, 
amin ő volt látható a pártház 
ostrománál dobtáras géppisztoly-
lyal, pedig a forradalom alatt ki 
sem tette a lábát Budáról. Eszébe 
jutott, hogy a pártház ostroma 
október 30-án volt, ő viszont 
29-től átlőtt csuklóval feküdt a 
sportkórházban. Vallomást tett, 
ezért addig verték és rúgták, 
ameddig le nem bénult a bal 
lába. Természetesen aláíratták 
vele, hogy nem bántalmazták és 
átkerült a Markó utcába, ahol a 
per zajlott. Feleségét nem ismer-
te meg, mert annyira összetört 
attól, hogy elvetélt, sőt, még 
szellemileg is sérült lett. Tibor öt 
évet kapott, de 1960-ban részle-
ges közkegyelemmel szabadult, a 
felesége viszont még a szanatóri-
umban volt. Az orvos tanácsára 
agárdi nyaralójukba költöztek, 
hogy nyugodt körülmények kö-
zött lábadozzon az asszony, de 

egy napon értesült arról, hogy el-
tiltották a zenei pályától és arról, 
hogy nem lehet több gyermeke, 
ezért a vonat alá vetette magát. 

A megrázó visszaemlékezés 
után dr. Horváth Attila elő-
adásában azt emelte ki, hogy 
kötelességünk megemlékezni a 
mártírokról és cáfolni azokat a 
rágalmakat, amelyek sajnos, még 
ma is élnek a köztudatban. Ne-
künk az a feladatunk, hogy Tóth 
Ilona emlékét ápoljuk, hiszen a 
mi kerületünkben született. Ezt 
bizonyítja, hogy széleskörű ön-
kormányzati és civil összefogás-
sal elkészült az újjáépített szülő-
ház, valamint az emlékközpont, 
amelynek átadójára október 23-
án kerül majd sor. Azért pedig, 
hogy a fiatalokhoz is közelebb 
hozzák a forradalom eszményét, 
írtak egy rockoperát a mártír me-
dika életéről, amit szintén aznap 
mutatnak be az Erzsébetligeti 
Színházban. 

Jogászi szempontból sokkal ne-
hezebb bizonyítani, hogy vala-
ki ártatlan, mint azt, ha bűnös, 
ezért a jogtörténész összefoglalta 
azokat a tényeket, amelyek egy-
értelműen bizonyítják Tóth Ilo-
na ártatlanságát. 1956 októbe-
rében nagyon sokan támogatták 
a forradalmat, a Magyarországot 
megszálló szovjet csapatok mel-
lett pedig csak néhány, vezető 
pozícióban lévő kommunista, 
illetve ávós maradt itt. A szovjet 
csapatok nélkül azonban nem 
bukott volna el a forradalom, 
hiszen olyan erővel támadták 
meg Budapestet, mint 1945-ben 
Berlint, sőt, a T55-ös tankoknak 

ez volt az első bevetése. Majd 
ugyanazokat a kitüntetéseket 
osztották ki a szovjet vezetőknek, 
mint a német főváros bevételéért, 
sőt, Kádár János is a Szovjetunió 
hőse lett az árulásáért. 

Ezután olyan mértékű megtor-
lás következett, amelynek során 
több embert végeztek ki, mint 
az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc, 1919 vagy a II. vi-
lágháború után összesen. Mindez 
annak ellenére történt, hogy 200 
ezer ember el is hagyta az orszá-
got azok közül, akik úgy érezték, 
valamilyen bántódás érheti őket. 
A bosszú pedig nem csak a több 
mint 300 halálos ítéletben öl-
tött testet, hiszen 23 ezer embert 
zártak börtönbe, akik közül az 
1963-as amnesztiával nem is jött 
ki mindenki, ahogy Wittner Má-
ria is csak 1970-ben szabadult. 
Emellett 16 ezer embert inter-
nálnak és visszaállították a kon-
centrációs táborokat – amelyeket 
1953-ban a Nagy Imre-kormány 
bezáratott – és 1960-ig működ-
tek is. A megtorlás kiterjedt a 
hozzátartozókra és a leszárma-
zottakra is, akiket az ország ösz-
szes egyeteméről kizártak és veze-
tő állásba sem kerülhettek. 

Dr. Horváth Attila kiemelte: az 
itt maradt ávósok, akik féltették 
nagyhatalmi létüket, igyekez-
tek elhitetni a külföldi médiu-
mokkal, hogy 1956 egy fasiszta 
ellenforradalom volt. Ilyen pro-
vokáció volt a Köztársaság téri 
pártház ostroma is, ahol felfegy-
verezték a kiskatonákat, majd 
a tömeg haragjával szemben 
magukra hagyták őket az ávós 

vezetők, akik a vészkijáraton ke-
resztül távoztak. Ráadásul ott is 
kreáltak egy „Tóth Ilona-ügyet”, 
ugyanis egy fiatal nőt azzal vá-
doltak meg, hogy kivágta egy 
ávós szívét, majd halálra ítélték 
és kivégezték. Tulipán Éva törté-
nész párhuzamot vont az ítélkező 
apparátus és a vádpontok között, 
mivel a legtöbb részlet megegye-
zik a két perben. 

A jogtörténész felhívta a figyel-
met arra, hogy mennyi lehet a 
valóságtartalma annak, hogy a 
kemény forradalmár fiatalembe-
rek odavisznek egy 47 kilogram-
mos doktornőhöz egy ávóst, 
hogy ölje meg, mert ők nem 
merik megtenni. Ezért neki min-
denféle trükköt be kell vetnie, 
mert az ember semmiképpen 
sem akar meghalni. Ez annyira 
abszurd, hogy csak a naívok hi-
szik el. Vagyis itt csak kitaláció-
ról és példastatuálásról volt szó. 
Ezt a tényt erősítette Kádár János 
olaszországi nyilatkozata is, ahol 
tévedésből az előre kitalált per 
egy korábbi verzióját mondta el. 
A taljánok pedig elhitték a me-
sét, hiszen akkoriban ott nagyon 
erős volt a kommunista párt, 
mivel elhitették az emberekkel, 
hogy a fasizmusnak ez az egyet-
len alternatívája, illetve nagyon 
sok „guruló rubelt” kaptak a 
Szovjetuniótól, sőt, a propagan-
dára is nagy hangsúlyt helyeztek. 
Hasonló helyzet volt Francia-
országban is, de 1956 mindkét 
országban tönkretette a kommu-
nista pártot. A Nagy Imre-pert 
például azért kellett elhalasztani, 
mert rossz hatással lett volna az 
ottani választási eredményekre. 
A magyar kommunisták pedig 
olyan gondosan vigyáztak a ha-
talmukra, hogy 1966-ban újra 
elővették a Tóth Ilona-ügyet, és 
igyekeznek bebizonyítani, hogy 
a medika krematóriumot mű-
ködtetett a Domonkos utcai kór-
házban. Kádár ugyanakkor úgy 
befolyásolta az igazságszolgálta-
tást, hogy a legfelsőbb bíróság 
elnökével – aki a szomszédjában 
lévő Apró-villában lakott – meg-
beszélte, hogy ki milyen ítéletet 
kapjon. 
A hazugságokra épült rendszer 

azonban összeomlott, nekünk 
pedig ápolnunk kell azoknak az 
emlékét, akik kivívták a mi sza-
badságunkat is.

» sZ. r. Zs.
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Vitéz Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes 
elmondta: a torna egyrészt alkalmat teremt 
arra, hogy a fiatalok emlékezhessenek Tóth Ilo-
nára, a XVI. kerületben született mártír medi-
kára, másrészt játéklehetőséget biztosít a közel-
gő bajnokságra készülő csapatoknak.

Ezután Kovács Péter köszöntötte a Tököl, a 
Gödöllő, a XVI. Kerületi Kézilabda MSE és a 
vendéglátó Csömör csapatát. Röviden felidéz-
te Tóth Ilona életútját, és felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Kertvárosban nemsokára átadják 
a koholt vádak alapján kivégzett fiatal orvos-
tanhallgató felújított szülőházát, illetve azt az 
emlékközpontot, ahol állandó kiállítás és a kor-

ról szóló történelmi előadá-
sok emlékeztetnek majd rá. 
Végül a küzdő feleknek sok 
sikert kívánva nyitotta meg 
a tornát.

A csapatok idén is körmér-
kőzéseken mérték össze tu-
dásukat, a győzelmet pedig 
most is a Tököl csapata sze-
rezte meg. Második a házi-

gazda Csömör lett, a mieink pedig a harmadik 
helyen végeztek. Rozmán Attila, a KMSE ve-
zetője hangsúlyozta: nem győzelmi esélyekkel 
érkeztek, hiszen a junior- és serdülőkorúakból 
álló csapat célja most az, hogy megismerked-
jenek a kézilabdatornák hangulatával, gyako-
rolják a játékelemeket, és helytálljanak egy erő-
sebb mezőnyben is.

Győzelmi reményekkel érkezett viszont Hoff-
man Pál, Tököl polgármestere, aki elmondta: 
20 éves aktív kézilabda-játékosi, majd edzői 
múlttal természetesnek tartja, hogy elkíséri a 
város csapatát egy ilyen tornára. A Fradi női 

csapatának egykori trénere nem is csalódott, 
hiszen az első helyért járó serleg, az oklevelek és 
az aranyérmek idén is Tökölre kerültek. Mind-
ezek mellett ők vihették haza azt a különdíjat is, 
amit Mátyás Sándor, a Gloria Victis Alapítvány 
elnöke ajánlott fel és adott át a győztesnek.

A mérkőzések szünetében Verő Gabriella és 
Hegyi Erzsébet operettrészletekkel, illetve más 
dalokkal szórakoztatta a közönséget. Az éppen 
pihenő játékosok és kísérőik pedig megtekint-
hették az A. Bak Péter Corvin-díjas festőmű-
vész alkotásaiból rendezett kiállítást, amely 
Tóth Ilonának és az 1956-os eseményeknek 
állított emléket. Végül pedig a hazai magyar 
nótaéneklés nagyasszonya, Madarász Katalin, 
valamint Fényes György és Vígh Levente elő-
adóművészek szórakoztatták a megjelenteket.

» MésZáros tIbor

A XXI. század egyik legnagyobb, de legalábbis legnépszerűbb találmá-
nyai a különböző okos eszközök. A telefon után a televízió, a rádió és 
nemrég már az órák is csatlakoztak a modern technikai vívmányok so-
rába. Mindent jeleznek, kommunikálnak velünk, de ami a legfonto-
sabb, mindent mérnek is. A legfontosabb kérdés az, hogy ezeket mire 
lehet használni? A választ a Garmin adta meg, a cég ugyanis bemutatta, 
miben rejlik az okosórák titka, hogyan szervez közösséget, és miként 
csempészi bele a versenyszellemet a mindennapi testmozgásba. 

A családi sportnapra érkezők a regisztráció után különböző versenyszá-
mokban próbálhatták ki magukat, akár egyedül, akár az egész családdal 
együtt. A Havashalom parkban azonban nem volt felfestve rajtvonal, és 
a startpisztolyt sem kellett megvárni. Az érdeklődők négy különböző 
számban indulhattak. A háromkörös futóversenyen az órák által mért 
összesített időeredményükkel versenyeztek a futók, a lépésszámláló já-
tékban pedig az egyhelyben, egy perc alatt megtett lépéseikkel dönt-
hettek rekordot a résztvevők. A sportnap legnépszerűbb versenyszáma 
természetesen a családi futás volt, ahol az egész család, akár babakocsival 
együtt indult egy teljes körre, és versenyezhetett a többi családdal.

A digitális sporteszközök viszont mindig is a profi sportolók köré-
ben lesznek a legnépszerűbbek. Róluk sem feledkezett meg a Garmin, 
ugyanis számukra egy ultrafutás elnevezésű, háromórás futóversenyt 
hirdettek. Az indulók akár a rendezvény előtti napokban is teljesíthették 

a feladatot, az egyetlen kikötés az volt, hogy valamilyen eszközzel mérjék 
az adott időtartam alatt megtett távot. Így nem kellett senkinek a töb-
bi futót kerülgetnie a pályán, vagy esetleg a déli napsütésben izzadnia, 
hiszen akár a hajnali órákban is lefuthatta a kijelölt időintervallumot. 

A résztvevők az eredményhirdetésig kipróbálhatták az okosjátékokat 
is, amik a nevükkel ellentétben semmiféle digitális elemmel nem ren-
delkeznek. Nem mérik a játékkal töltött időt vagy a mozgás sebességét, 
ellenben fejlesztik a gyerekek és a felnőttek készségeit. Az érdeklődők ki-
próbálhatták az óriás tollast, gólyalábon sétálhattak, csúzli-teniszezhettek 
vagy épp egy thai-chi labdában ügyeskedhettek egy golyót a helyére.

A versenyszámok teljesítése után minden induló érmet kapott, a leg-
jobbakat pedig fiú és lány kategóriában a Garmin ajándékcsomagokkal 
jutalmazta. A második alkalommal megrendezett családi sportnap a 
népszerűségének köszönhetően jövő tavasszal újra várja majd az érdek-
lődőket a Havashalom parkban.

» vaN

»Második alkalommal szervezte meg az Öt Falu Egyesü-
let és a Garmin családi sportnapját a Havashalom park-

ban. A rendezvényen az okos sporteszközök segítségével 
együtt versenyeztek kicsik és nagyok, fiúk és lányok.

Minden futás lehet verseny

»Az 1956 Magyar Nemzetőrség második alkalommal rendezte meg Csömö-
rön a Tóth Ilona Női Kézilabdakupát szeptember 4-én. Az esemény védnöke 

Kovács Péter, a XVI. kerület, és Fábry István, Csömör polgármestere volt.

Gólokkal emlékeztek
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A bonszai kisméretű, kimondottan a 
környezet díszítését szolgáló fás szá-
rú növény, amelynek koronáját úgy 
alakítják ki, hogy látványa művészi 
élményt nyújtson szemlélőjének. A 
közhiedelemmel ellentétben a bonszai 
kultúra nem japán, hanem kínai ere-
detű, viszont ma inkább a japánok 
tartják életben. Jelentése „tálban ne-
velt kis fa”. Az alapnövény sok egyéb 
mellett lehet boróka, tuja, fenyő, ró-
zsa, citromfa, illetve más, nálunk nem 
honos fásszárú faj is. Olykor pedig 
nemcsak a koronát, hanem a szárat 
is befolyásolják a fejlődésben, amitől 
szép hullámok, csavarodások kelet-
keznek benne. Létezik kül- és beltéri, 
hőség- és fagytűrő, szobai és nagyobb, 
kerti változat is. 

» MésZáros tIbor

A bonszai rákos-
szentmihályi mestere

»A Bányi Gyuláné vezetésével működő Kert-
városi Kertbarát Kör tagjainak különös él-

ményben lehetett részük szeptember 14-én a 
Meszlényi Zoltán katolikus közösségi házban 
megrendezett összejövetelükön. A konyhakerti 
növények és virágok ápolásában járatos résztve-
vők a díszkertészet egy Ázsiából eredő ágával, 
a bonszai készítésével ismerkedhettek a meg-
hívott előadó, a hallássérült Mészáros Norbert 
segítségével, aki Rákosszentmihályon lakik, egy 
zuglói óvoda kertésze és több mint 20 éve hódol 
érdekes hobbijának. 

Kiváló üzleti lehetőség közvetlenül az Önkormányzattól

Gyönyörű, 
zöldövezeti 

négy lakás építésére 
alkalmas nyeles telek 

a Caprera utca 1. 
szám alatt eladó. 

A nagysága 1353 m2, 
a vételára 

28 658 031 forint+áfa.

érdeklődni a vagyoni@bp16.hu e-mail címen és a 4011-480-as, a 4011-484-es vagy a 4011-483-as telefonszámon lehet. 
a pályázati feltételek a www.budapest16.hu weboldalon, az ingatlanhirdetések menü alatt találhatók, 

a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján megtekinthetők vagy nyomtatott formában elvihetők 
a hivatal Ügyfélszolgálati irodájáról.

A XVI. kerület 
Veres Péter út 87. szám 
alatt, forgalmas helyen, 
felújítandó 30 m2-es 
üzlethelyiség kiadó. 
A bérleti díj 51 687 
forint+áfa/hó. A bérleti 
díja a jelenlegi állapotra 
vonatkozik, a társasház-
tól utcafronti telekrész 
bérelhető nagyon kedvező 
áron.

A XVI. kerület 
Centenáriumi sétány 16. 
szám alatt az 
üzletsoron felújítandó 
45 m2-es üzlethelyiség 
kiadó. 
A bérleti díj 66 150 
forint+áfa/hó. A helyiség 
bérleti díja a jelenlegi álla-
potra vonatkozik.

kétlakásos társasház 
építésére alkalmas 

telek 
a dobó utca 66. 

szám alatt, 788 m2 

nagyságú területtel 
19 763 040 forint+áfa 

vételárért eladó. 
Nagyon kedvező 

fizetési feltételekkel.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsé- 
gének XVI. kerületi csoportja 

dr. Nemesszeghy György elnök
---------------------------------------------------------------------------------
Október 5., szerda 18.00-20.00 óra • Helyszín: Rákosi út 71. 

Napirend: Várjuk a még élő tanúkat. 
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-

dulójáról. Ezekből az érdeklődőknek e-mailen, illetve sokszorosítva 
összeállítást adunk át ajándékba.

ajá
nl

óKALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 
dr. Nemesszeghy György elnök, 06-30/897-7764

---------------------------------------------------------------------------------
október 4., kedd 18.00-20.00 óra 

a helyszín megváltozott: rákosi út 71. sz. 
Napirend: Hogyan győzhetjük le agyunkkal a stresszt és a depresz-
sziót (Baginé Nagy Katalin). Agyserkentő gyógynövények, fűsze-

rek, ételek. Alzheimer kór és az acetil-kolin. 
Gyengéd növényvédelem, növényi permetlevek.

ajá
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Az Alpha kurzus egy 10+2 (1 nyitó + 1 záró) alkalomból 
álló előadás-sorozat hétfő esténként vacsorával, beszélgetés-
sel, amely sok érdekes, a kereszténységgel kapcsolatos kér-
désről szól (Jézus, bűn, megváltás, Biblia, ima, hit, Isten 
vezet, Szentlélek, gonosz). Az Alpha kurzus ingyenes.
Várjuk mindazokat, akik 
• szeretnének többet megtudni a keresztény hitről,
• szívesen meghallgatnak esténként egy érdekes előadást,
• szeretnének vidáman, jó társaságban elkölteni egy finom vacsorát,
• szeretnének jókat beszélgetni, esetleg vannak olyan kérdéseik a té-
mában, amelyeket még nem mertek vagy nem volt kinek feltenniük.
Amennyiben a téma érdekel Téged, mi sok szeretettel várunk. Ha 
ismersz valakit, aki szívesen csatlakozna, akit szívesen meghívnál, ér-
tesítsd és hívd közénk az első összejövetelre, amelyen az előadás címe: 
„a kereszténység unalmas, hamis vagy elavult?” Ezután mindenki 
szabadon eldöntheti, hogy akar-e még 10 hetet velünk tölteni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gödölle Márton plébános és Alpha-csapata

Kérjük, jelezd, ha eljönnél, a mf.sztjozsef.alpha@gmail.com e-mail címen, 
vagy Gödölle Márton atyának a Mátyásföldi Szent József Plébánián, hogy 
tudjuk, hány főre készítsünk vacsorát. Ha az induló Alphával kapcsolatos 
kérdésed lenne, azt is felteheted ugyanitt (06-30/263-8524).

mátyásföldi alPha
Alpha kurzus indul a közösségi házban (Pilóta u. 27.)

első alkalom: október 3., hétfő 19.00

asztalos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok, tetőtéri ablakok 
szigetelését, javítását, régi ab-
lakszárnyak thermo üvegre át-
alakítását, elöregedett szigetelő 
gumik cseréjét. 30-265-9477

bádogos-tetőfedő, tetőszigete-
lő, új munkákat és felújítást is 
vállal. 409-2069, 20-510-0013

Lakásfelújítás, építkezés. Min-
den munka egy kézben. Ács,- 
kőműves, - burkoló, - villany-
szerelő, stb. 30479-2776

angol nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társalgási gyakor-
latot, nyelvtani rendszerezést 
vállalok a XVi. kerületben. 
Céges és skype-os online 
nyelvtanítás is lehetséges! 
hívjon bátran a 06-20-320-
3001-es számon!

duguláselhárÍtás. fal-
bontás nélkül, szakszerű, gép-
tisztítás.  fábián istVán 
20-317-0843

Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a 
nemzetközi és hazai nyelvvizs-
gáig. Érettségire felkészítés profi 
nyelvtanárnál, nagy gyakorlat-
tal. 20-596-4600;  405-2950

Felvételi előkészítés matemati-
kából 4, 6 és 8 osztályos gimná-
ziumba.Egyeztetésért délelőtt, 
vagy este 8 után hívjon. 70-428 
-3322 Fuchs Erzsébet tanító.

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb. Teljes 
hagyatékot első vevőként leg-
magasabb áron. 20/280-0151; 
herendi77@gmail.com

Ingatlan
Sashalmon másfél szobás I. emeleti la-
kás zöldövezetben, csendes helyen, jó 
közlekedéssel hosszú távra kiadó. 1hó+ 
2 hó kaució + rezsi. 30-734-9904

Lándzsa utcai lakótelepen 2. emelti 
32nm-es lakás eladó. Irányár 13,4M Ft. 
30-730-9661

1 vagy 1,5 szobás, bútorozatlan, kiadó 
lakást keresek hosszú távra 55E Ft+ re-
zsiig. 30-482-6656

XV. Rákos úton zárt udvarban másfél-
szobás + terasz teljesen felújított, fiata-
los, tehermentes lakás azonnal költöz-
hetően eladó. 17,5M Ft. 30-515-5533

Otthonra talál, amíg építkezik. 
Kiadó 2 szintes ház alsó szintje. (80nm) 
20- 447-7681

Csömörön a haranglábnál 804m2 telek fa-
házzal eladó. I.ár.: 9,8M Ft. 20-483-0787

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

Önkormányzati lakást vásárolnék 
35nm-ig, vagy öröklakásomat cserél-
ném értékkülönbözettel önkormányza-
tira. 20-327-7398

Budapesttől 35km-re, Leányváradon, 
a várdombon összközműves, 1037nm 
építési telek eladó. 20-580-7255

Nagytarcsa határában 12000nm szántó 
eladó. 70-286-3716

Vegyes
Összecsukható esernyő babakocsi 4E Ft-
ért eladó. 403-7116 

Fűnyíráshoz, kerti munkához értőt kere-
sek a  XVI. kerületből, alkalomszerűen. 
403-1090

Maine Coon kölyök macskák eladók. 30-
559-9281

Fa kiságy matraccal 10E Ft-ért eladó. 
Etetőszék rózsaszín 10E Ft. 405-0810

Háti permetező 7E Ft-ért, acél marmon 
kanna 20l-es 1E Ft-ért eladó. 70-228-
4872

Vaskályha eladó 10E, lemez fürdőkád 
halvány zöld 5E Ft. 405-0810

12-es gyerek kerékpár piros 10E, görkor-
csolya térdvédővel 5E. 405-0810

Gyerekülés kocsiba 8E, kerékpár gyerek-
ülés 3E Ft. 405-0810

Új, műanyag bejárati ajtó 50E Ft-ért el-
adó. 405-0810

Ingyen elvihető 195x85cm-es ágynemű-
tartós heverő. 405-1855

Art deco tükrös fésülködő 20E Ft; új 
Whirpool szagelszívó 39E Ft-ért eladó. 
20-918-7317; 405-6484

Új Angel Care légzésfigyelő + őrző 17E 
Ft;  Philips 50cm-es TV 6 E Ft-ért; Baby 
Zone testvér babakocsi 13 E Ft-ért eladó. 
405-6484; 20-918-7317

2 db öntöttvas, mintás, tisztítandó kály-
ha előke cserépkályhához, vaskályhához, 
jancsikályhához szikrafogónak eladó.  
Együtt 1,8 E Ft; külön 1 E Ft/db. 30-
952-0333

Eladó férfi bőrdzseki, férfi bőrnadrág, 
női hosszú mű szőrme bunda, 5 db la-
pos Zsolnai tányér, 1 db Doxa zsebóra. 
259-0405

Húsdaráló, térdszorító, 41-es gumicsiz-
ma (újak), szőlő daráló eladó. 403-1638, 
20-415-1979 

Kovász Egyesület 
Rákosszentmihályi Plébánia

---------------------------------------------------------------------------------
október 2., vasárnap 10.00 óra

szent mihály-naPi búCsú
az ünnepi szentmisét majnek antal munkácsi megyéspüspök mu-
tatja be, majd kovács Péter polgármester köszönti az egybegyűlteket.
Program: óvodások műsora, Habók János bűvész fellépése, iskolá-
sok műsora. A színes vásári forgatag mellett cserkész sátor, bohóc, 
óriás zsiráf, halacskázó, mobil játszóház, körhinta, kürtőskalács és 

lángos is várja az érdeklődőket. helyszín: templom tér

ajá
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MIXERAUTÓ gépkocsive-
zetőket keresünk. Feltétel: C 
kat. jogosítvány GKI, PÁV, 
Nehézgépkezelői igazolvány. 
Amit nyújtunk: Havi fix 
alapbér+jutalék, fizetés időben, 
pontos elszámolás, budapesti 
munkavégzés Azonnali kezdés. 
20-972-8424, 30-518-9711 
jelentkezes.dttgbeton@gmail.
com

Kerületi cég keres nyugdíjas 
gépjárművezetőt áru terítésére. 
Jelentkezni lehet a 402-0866-os 
telefonszámon.

NÉMET kezdő, haladó nyelv-
oktatás, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítés, hétvégén is 
szaktanárnőnél. 407-2047; 20-
368-7284

Kerület cég keres friss nyugdíjas 
szervízes-karbantartót. Jelent-
kezni lehet a 402-0866-os tele-
fonszámon.

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
SÖVÉNYNYÍRÁST, KERT-
R E N D E Z É S T / É P Í T É S T, 
GYEPSZŐNYEG-telepítést, fü-
vesítést. INGYENES FELMÉ-
RÉS! Profi gépekkel, szakszerű-
en, megbízhatóan. 30-287-4348

Csempézést, padlóburkolást, 
díszkövezést vállalok. 
20-558-3240

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőtelenítése, 
javítása, cseréje. Rácz Mihály 
30-296-5590; 260-7090

Dr. Boda László ügyvéd, polgá-
ri, társasági, családi jog. 30-200-
1526
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