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Kedves 

Olvasó!
Megesik, hogy az újság-
írónak ezernyi gondolat 
kavarog a fejében, még 
sincs mondanivalója. A 
farsangról a maskarák he-
lyett az álarc jut eszébe, 
amit az emberek nap mint 
nap viselnek, a jelmezek-
ről pedig azok az előítéle-
tek, amelyek már a gyere-
kek között is megjelennek. 
Mintha a pénz ebben is 
nagyobb szerepet játsza-
na, mint a szülői kreativi-
tás. Sokszor nem tudjuk, 
egyes emberek miért ke-
resztezik az utunkat, még-
is mindenkinek, akivel 
néhány percnél többet töl-
tünk, feladata van az éle-
tünkben. Előfordul, hogy 
hasonló helyzetekből sem 
tanuljuk meg a leckét, de 
fentről akkor is féltőn óvó 
szeretettel vigyáznak ránk. 
Nemes Nagy Ágnes verse 
jutott az eszembe: „Ma-
gas hegyekre áhitok, hol 
megfejtődik száz titok, 
hol nincsen bűn és nincs 
piszok, csak fényes ég és 
nárciszok.” Közeledik a 
nagyböjt és ezzel együtt 
lassan kitavaszodik. 

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
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a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
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www.mediaworks.hu
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Az éppen zajló Kultúrházak Éjjel-Nappal el-
nevezésű rendezvénysorozat alkalmából kiírt 
rajzpályázat díjátadója után Szabó Csilla, a 
Színház igazgatója köszöntötte a Harmónia 
termet most is teljesen megtöltő érdeklődő-
ket. Ezután Kovács Péter – akinek mindhárom 
gyermeke befejezte már az általános iskolát – 
elmondta: a legfontosabb az, hogy a kicsiknek 
szimpatikus legyen a tanító néni, illetve meg-
tanuljanak írni, olvasni és számolni. 

A polgármester hangsúlyozta: a szülők és a 
diákok semmit nem fognak észrevenni abból, 
hogy január 1-jétől a fenntartás mellett az isko-
lák üzemeltetése is az Észak-Pesti Tankerületi 
Központhoz került. Éppen ezért folytatódnak a 
már megkezdett programok: 5. osztályig a di-
ákok továbbra is megkapják az állam által biz-
tosított ingyenes tankönyvcsomagot – amely a 
XVI. kerületben minden általános iskolásnak 
jár 1-8. osztályig –, sőt, a Kertvárosban az alsó-
sok az Önkormányzat jóvoltából még a füze-
tekhez is ingyen juthatnak hozzá. Ezzel kap-
csolatban egyébként lehet pályázni arra, hogy 
mi legyen a borítókon (a részleteket a www.
bp16.hu-n és a Facebookon találják). Mindeze-
ken felül folytatódik az iskola-felújítás a Sas-
halmi Tanoda II. ütemével, illetve az iskolaud-
var-rekonstrukció a Táncsics udvarával. 

Szász József alpolgármester gyakorló édes-
apaként és pedagógusként arra hívta fel a szü-

lők figyelmét, hogy lehetőleg az otthonukhoz 
legközelebbi, vagyis a körzetes iskolát válasz-
szák. 2006 óta ugyanis közel 6000 fővel nőtt 
a kerület lakossága, és főként tehetősebb, kis-
gyerekes családok költöztek ide, akik autóval 
közlekednek. Vagyis, ha például Rákosszent-
mihályról szeretnék Cinkotára iskolába vinni 
a nebulókat, akkor minimum egy órával előbb 
fel kell kelniük, mert a reggeli dugóban ne-
hezebb közlekedni. Fontos ugyanakkor az is, 
hogy míg az alsósokat általában szüleik viszik 

HATodIK ALKALoMMAL REndEZTéK MEG A KERTVÁRoSI ISKoLAVÁLASZTóT 
AZ ERZSébETLIGETI SZínHÁZbAn fEbRuÁR 11-én. AZ ESEMényEn 

KoVÁcS PéTER PoLGÁRMESTER éS KoVÁcS KATALIn, AZ éSZAK-PESTI 
TAnKERÜLETI KöZPonT IGAZGATóJA TÁJéKoZTATTA A JELEnLéVőKET 
A TudnIVALóKRóL, MAJd A SZÜLőK fELTEHETTéK KéRdéSEIKET ÁcS 
AnIKónAK, AZ oKTATÁSI-, IfJÚSÁG éS GyERMEKVédELMI bIZoTTSÁG 

ELnöKénEK, ILLETVE dR. KöRnyEIné RÁTZ KATALInnAK, A bIZoTTSÁG 
TAGJÁnAK, VIncZE JudITnAK, A KERÜLETI nEVELéSI TAnÁcSAdó 

VEZETőJénEK, VALAMInT AZ ARAny, A bATTHyÁny, A cEnTEnÁRIuMI, A 
GöLLESZ, A HERMAn, A JóKAI, A KöLcSEy, A LEMHényI, A MóRA, A SASHALMI 

TAnodA, A SZEnT-GyöRGyI éS A TÁncSIcS ISKoLA IGAZGATóJÁnAK.
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fontos információk 
KI A TAnKöTELES KoRÚ GyEREK?

Aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, annak abban, de legkésőbb a 
következő tanévben meg kell kezdenie tanulmányait. Szülői kérésre azonban 6 
éves kor előtt is mehet iskolába a gyerek kormányhivatali engedéllyel, szakértői 
vélemény alapján pedig további egy évig óvodában maradhat a kicsi.

KI dönT A TAnKöTELEZETTSéGRőL?

Az óvoda vezetője, aki kiállítja a szakvéleményt. Ha nincs egyetértés az óvodave-
zető és a szülők között, akkor iskolaérettségi vizsgálaton kell a gyereknek részt 
vennie, mint ahogy akkor is, ha nem jár óvodába. Ezekben az esetekben a szakér-
tői bizottság dönt.

MIKoR LESZ A bEIRATKoZÁS éS MIT KELL VInnI?

A beiratkozás április 1-je és 30-a között lesz, a pontos dátumot még nem lehet tud-
ni. A beiratkozáshoz szükség van a gyerek személyazonosságát igazoló születési 
anyakönyvi kivonatra vagy személyi igazolványára (ha van), a lakcímkártyájára, 
illetve az iskolaérettséget igazoló, eredeti óvodai szakvéleményre.

HoVA KELL MEnnI bEIRATKoZnI?

Elsősorban a körzetes iskolába kell menni beiratkozni. (A körzethatárok évek óta 
nem változtak a kerületben.) Ha viszont egy másik iskolába szeretnék a gyereket 
járatni, akkor is el kell menni a körzetes iskolába, ahol jelezni kell mindezt.

KIT KöTELES fELVEnnI AZ ÁLTALÁnoS ISKoLA?

• Akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében van. 
(Ha van állandó lakóhelye, amely nem a Kertvárosban található, akkor egyik kerü-
leti iskola sem köteles felvenni a gyereket.) 
• A körzetesek után előnyben kell részesíteni a hátrányos és a halmozottan hátrá-
nyos helyzetűeket. Közülük is előnyt élveznek a kerületiek. 
• Ha az iskolának még mindig van szabad helye, akkor sorsolás nélkül felveheti 

a sajátos nevelési igényű, illetve 
a különleges helyzetű nebulókat, 

akiknek szülője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
a gyerek testvére az intézménybe jár, vagy 
a kicsi lakóhelye az iskola egy kilométeres körzetén belül található, valamint 
a szülő munkahelye az intézmény körzetében van. 

Minden esetben a kerületieket kell előnyben részesíteni.

autóval az iskolába, addig a felsősök már 
tömegközlekedéssel vagy kerékpárral jut-
nak el oda, így az sem mindegy, hogy az 
intézmény milyen távolságban van. 

SZ. R. ZS.

Kovács Péter, Szász József és Kovács Katalin
.........................................................................
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A parlamenti képviselő válaszol

– HOgYAN VÁLTOZOTT A cSALÁdI 
AdóKEdVEZMéNY éS A BéREK RENd-
SZERE?
– Mivel a Kormánynak és személy sze-
rint nekem is nagyon fontos a család, 
ezért is vezettük be még 2011-ben az 
új, családi adórendszert. Ezen a téren is 
igyekszünk mindig előrébb lépni. Ennek 
eredményét érezheti mintegy 350 ezer 
kétgyermekes család, akiknek az adó-
kedvezménye ez év elejétől már 30 ezer 
forint. A munka világa a másik fontos 
terület, amely alapvetően határozza meg 
az emberek mindennapjait. A szó szoros 
értelmében januártól jobban megéri Ma-
gyarországon dolgozni. A versenyszférá-
ban a minimálbér 15 százalékos, illetve 
a garantált bérminimum emelése azt 
jelentette, hogy 1,2 millió munkavállaló 
fizetése nőtt. Az alacsonyabb bérkategó-
riákban pedig évente több mint 183 ezer 
forinttal vihetnek többet haza a polgá-
rok. Ezen a téren mindig lesz tennivaló, 
de azt gondolom, ezzel az intézkedéssel 
jelentős lépést tettünk előre, 2018-ban 
ugyanakkor várhatóan újabb jelentős 
növekedésre számíthatnak a dolgozók. 
Mindehhez hozzá kell tenni, hogy ebben 

a Kormány segítő kezet nyújt a munka-
adóknak, hiszen csökkentettük a rájuk 
nehezedő járulékok mértékét is.

– MELY TERMéKEKNéL cSÖKKENT AZ 
ÁFA?
– Mindig érzékeny téma az általános for-
galmi adó kérdése. Ezen a téren, főként 
egyes élelmiszereknél, már korábban is 
voltak jelentős csökkentések. A legna-
gyobb mértékű csökkenés a baromfihús, 
a tojás és a friss tej forgalmi adóját érin-
ti, az áfa ezeknél egységesen 5 százalék. 
Így a fogyasztók legalább 17 százalékos 
árcsökkenésre számíthatnak a felsorolt 
termékeknél. 

– A LEguTóBBI HíRAdÁSOK ARRóL 
SZóLTAK, HOgY IdéN IS LEHET PÁ-
LYÁZNI ENERgETIKAI KORSZERűSí-
TéSRE. MIT LEHET TudNI ERRőL?
– Az Otthon Melege programot annak 
érdekében indítottuk el, hogy korszerű-
sítsük a háztartások energia-felhasználá-
sát, és ezzel tovább mérsékeljük a csalá-
dok kiadásait. Eddig 23 milliárd forintból  
mintegy 125 ezer családnak tettük lehető-
vé az energia-takarékosságot eredménye-

Az egy határozott idejű és az egy határozatlan idejű 
óVodApedAgógus 
- aki lehet pályakezdő vagy gyakornok is - 
azonnal beléphet, ha a feltételeknek megfelel. 

Bővebb információt 
Illésné schrott Ildikó 
intézményvezető ad 
a 4030-404-es 
telefonszámon.

A Mátyásföldi fecskefészek óvodában 
mosolygós, kedves 

óVónénIJéT 
keresi két csoportnyi gyerkőc.

A KERTVÁRoS PoLGÁRAI KöZÜL TöbbEn KERESTEK MEG bEnnÜnKET 
KÜLönböZő KöZéRdEKű KéRdéSEKKEL KAPcSoLATbAn. RoVATunKbAn 

MoST SZATMÁRy KRISTóf oRSZÁGGyűLéSI KéPVISELő VÁLASZoL. A 
LEVELEKET ToVÁbbRA IS VÁRJuK A foszerkeszto@bp16.hu E-MAIL cíMRE.

ző eszközcserét az épületek energetikai 
korszerűsítésével. Eddig a kerületben 
119 lakás nyert a pályázaton, amely 75 
százalékos vissza nem térítendő állami 
támogatással megvalósuló beruházást 
jelent, kezdve a nyílászáró-cseréktől egé-
szen a fűtés-korszerűsítésig. Jelenleg is 
elbírálás alatt van több olyan igény, ame-
lyeket helyi lakosok nyújtottak be.

Komoly kormányzati szándék van arra, 
hogy ez a program ebben az évben is 
folytatódjon azért, hogy minél több pénz 
maradjon a családoknál az energia-meg-
takarítás révén. Várhatóan tavasszal írják 
ki az újabb pályázatokat, ezért érdemes 
figyelni az erre vonatkozó híreket. Arra 
törekszünk, hogy támogatható tevékeny-
ségként az eddigi nyílászárócsere és szi-
getelés mellett a teljes műszaki tartalom 
megújítása, a megújuló energia és a fű-
tés-hűtés korszerűsítés is megjelenjen. 
Jó esély van arra is, hogy az eddigi, támo-
gatott háztartási eszközcsere programot 
más termékekre is kiterjesszük.

MuNKATÁRSuNKTóL

Lakossági 
komposztálási 
akció 2017

Az önkormányzat idén is folytatja az előző években 
sikeres házi komposztálási programot. 

A részleteket következő számunkban, 
illetve az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) 

és Facebook oldalán olvashatják az érdeklődők.
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Ismét közösen emlékezik a

KommunIzmus áldozAtAIrA 
a XVI. Kerületi Önkormányzat és 

a POFOSZ XVI. kerületi szervezete 

február 25-én szombAton.
program:

09.45 óra gyülekező az Önkormányzat épülete (Havashalom 
utca 43.) előtt. 
10.00 óra indulás busszal. 
1. állomás: a KOZMA uTCAI TEMETő 301-ES PARCELLáJA, 
beszédet mond Szatmáry László önkormányzati képviselő.
2. állomás: a TóTH ILONA SZOBOR, beszédet mond 
Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő (koszorúzás).
14.30 óra MEgEMLÉKEZÉS az Erzsébetligeti Színház Har-
mónia termében. (A termet 14:15 órakor nyitják.)
beszédet mond: Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő és vitéz lovag Palla László, a POFOSZ 
XVI. kerületi szervezetének elnöke, a kerület díszpolgára. 
műsorvezető: Szatmáry László önkormányzati képviselő.
A műsorban közreműködik Tomhauser Noémi és a Harmónia 
Csellóegyüttes.

PáLyáZATI FELHíVáS
reformácIó 500 – jubIleumI tárlAt 

Az Erzsébetligeti Színház és a Corvin Művészklub 
felhívással fordul minden olyan képző- és 

iparművészetben tevékenykedő alkotóhoz, aki a 
reformáció 500. évfordulójához köthető témában 

szeretne bemutatkozni a nyilvánosság előtt. Pályázni 
legfeljebb három alkotással lehet technikai, formai és 
méretbeli megkötöttség nélkül. A művek kiállításra 

kész állapotban nyújthatók be.
leadási határidő: március 31. 10.00-16.00

Eredményhirdetés a beérkezett alkotásokból szervezett kiállítás megnyitóján, 
április 6-án 18.00 órakor. További információk: info@kulturliget.hu, telefon: 

401-3060, www.kulturliget.hu. A témával kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a 
Corvin Művészklub vezetője, Koltayné Zolder Klára ad (telefon: 406-8529).

XVI. Kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt

jogI tAnácsAdás
február 22., szerda 10.00-12.00 óráig

A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont-egyez-
tetés szükséges. Az időpontot hétköznapokon 

délelőttönként személyesen, vagy a 403-5562-es 
telefonszámon lehet megbeszélni, illetve a 16.ker@

voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

A 2016. december 14-i lapszá-
munkban megjelent, gyer-
tyagyújtás a szeretet jegyében 
című cikkünkben tévesen je-
lentettük meg a műsort adó 
diákok okatási intézményének 
nevét, akik a Móra Ferenc álta-
lános Iskolából érkeztek. A té-
vedésért elnézést kérünk.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves 

családját és barátait

terényi István 
festő

„Hommage 
à Luther”

című kiállítására
Időpont: 

március 2. 
csütörtök 18.00

Köszöntőt mond: Kendeh K. Péter
a Luther Kiadó igazgatója 

Megnyitja: dr. Kelényi István
művészettörténész, docens 

Megtekinthető: április 4-ig 
az Erzsébetligeti Színház  

Kamara Galériájában 
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b

401-3060, www.kulturliget.hu, 
info@kulturliget.hu
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Oláh Csabától, a mezőőrök vezetőjétől 
megtudhattuk, hogy a lakóhelyünk köze-
lében található erdős részeken őz, róka, 
nyest, nyúl és fácán is a szemünk elé ke-
rülhet, a Naplás tó környékén pedig még 
két kisebb vaddisznócsalád is él, de a 
velük való találkozás esélye igen csekély. 
Az állatok ugyanis előbb észlelnek ben-
nünket, mint mi őket, és elmenekülnek, 
mert félnek az embertől.

– A rókáknak most van a párzási idejük, a 
koslatás. Ezért előfordulhat, hogy figyelmet-
lenebbek, és nemcsak este merészkednek elő, 
hanem nappal is, tovább maradnak szem 
előtt, könnyebben az autónk elé kerülnek az 
úton, de semmiféle veszélyt nem jelentenek. 
Az is lehet, hogy egy-egy fia-
talabb példány – amelyiknek 
még nincsenek rossz tapasz-
talatai az emberről – talán 
közelebb engedi magához a 
sétálókat, de végül ő is elme-
nekül. Emberre nem támad-
nak és a kutyáktól is félnek. 
Az ebeket kötelezően be kell 
oltani veszettség ellen, és 
1983 óta szájon át immuni-
záljuk a rókákat is, minden 
évben megkapják a csalétek-

be helyezett veszettség elleni gyógyszert, így 
ez a veszélyforrás sem valós. Persze előfor-
dulhat, hogy valamelyik nem eszi meg a 
csalit és nem válik védetté. De a veszettség-
nek külső jelei vannak: habzó száj, túlzott 
szelídség, rühes szőrzet, de hasonlót a Kert-

városban nem igazán 
találunk. 

Kijelenthetjük tehát, 
hogy a Szilas-patak 
teljes hosszában nyu-
godtan sétálhatunk, 
vagy kerékpározha-
tunk családostól, se a 
kutyánkat, se a gyer-
mekeinket nem fogja 
megmarni egy éhes 
róka sem. 

MéSZÁROS TIBOR

„gratulálunk! Ön nyert!”
Az utóbbi időben történtek olyan esetek, 
amikor a telefonálók közismert áruház-
láncok nevében nyereményjátékra vagy 
nyeremény-azonosításra hivatkozva 
kerestek meg budapesti lakosokat, és 
azt állították, hogy a telefonszámukat 
„kisorsolták”. A nyeremény átvéte-
léhez azonban szükségük van arra, 
hogy a nyertes személy egy ATM au-
tomatán keresztül több tízezer forint 
értékben mobiltelefon feltöltéseket 
hajtson végre a hívók által megadott 
telefonszámokra. 
A jóhiszemű és gyanútlan sértettek 
reménykedve az ígért több százez-
res, de akár milliós nagyságú pénz-
összeg vagy nagy értékű tárgy meg-
nyerésében, a felszólításnak eleget 
tesznek és a csaló által diktált szám-

sorra feltöltést hajtanak végre a kijelölt 
ATM-nél. Ezt azonban természetesen 
nem követi az ígért nyeremény átadása, 
átutalása. 

Ha nyert, nem Ön fizet!
nAGy éRTéKű AJÁndéKoK HELyETT KoMoLy AnyAGI VESZTESéG 
éRHETI, HA bEdőL A cSALóKnAK, AKIK nyEREMényEKRE 
HIVATKoZVA PRóbÁLJÁK MEGTéVESZTEnI.

Kérjük, hogy ha ismeretlen személy 
ilyen történettel jelentkezne Önnél, 
akkor semmilyen körülmények között 
ne utaljon át pénzt és ne keressen fel 
bankautomatát a csalók által megadott 
kódok vagy telefonszámok beütése cél-
jából! 
ne adja ki telefonon személyes, illetve 
bankkártyájának adatait, valamint ne 
árulja el lakcímét vagy tartózkodási he-
lyét!
járjon el körültekintően, hívja fel a 
megnevezett céget és ellenőrizze a hí-
vás hitelességét! ezzel az érintett vállal-
kozást is segíti, hiszen így tudomására 
jut, hogy a nevükben élnek vissza má-
sok jóhiszeműségével.

Hívták telefonon, 
de nem tudja, hogy mit tegyen?

Ha mégis hasonló jellegű bűncselek-
mény áldozatává vált, 
hívja a 107-es, 112-es 

központi telefonszámok valamelyikét 
vagy jelentkezzen 

az ingyenesen hívható 0680/555-111-es 
„telefontanú” zöld számán.

Nem kell félnünk a rókától!
A VAdon éLő ÁLLAToK EGyRE GyAKRAbbAn KERESIK fEL 
AZ éLőHELyÜK KöZELébEn fEKVő LAKoTT TERÜLETEKET, 
HoGy éLELEMHEZ JuSSAnAK. TöbbEn JELEZTéK, HoGy 
A KERÜLETbEn IS LÁTTAK őZET éS RóKÁT, SőT, AKAd 
oLyAn IS, AKI ATTóL TART, HoGy GyERMEKE éS KuTyÁJA IS 
VESZéLybEn VAn. A TéMÁVAL KAPcSoLATbAn A RÁKoSMEnTI 
MEZEI őRSZoLGÁLATnÁL TudAKoZódTunK. 
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A gAMESZ az Önkormányzat és a hozzá 
tartozó intézmények működéséért fele-
lős. Az Önkormányzat biztosítja a pénzt, 
a gAMESZ pedig kezeli és szükségleteik 
szerint továbbítja az intézmények felé, 
felügyeli a felhasználását és az elszámo-
lásokat.  

– MIéRT VÁLASZTOTTA A KÖZgAZdA-
SÁgI PÁLYÁT?
– A szüleim irányítottak a közgazdaság-
tudomány felé. Budapesten születtem, 
és itt végeztem a tanulmányaimat is. Az 
újpesti Berzeviczy gergely Közgazdasági 
és Külkereskedelmi Szakközépiskolában 
érettségiztem, ahol képesített könyvelő, 
vállalati tervező és statisztikus képesítést 
szereztem, majd elvégeztem az akkor 
még két éves mérlegképes könyvelői tan-
folyamot is. Ezután könyvelőként, később 
számviteli csoportvezetőként dolgoztam. 
Közben elvégeztem a főiskolát is, és okle-
veles közgazdász lettem.

– HOgYAN ALAKuLT A MAgÁNéLETE? 
– Két házasságból három lányom szüle-
tett. A legnagyobb már 17 éves, a középső 
15, és úgy tűnik, különös tehetsége van 
a kosárlabdához, hiszen az u15-ös válo-
gatott csapat tagja, már külföldi mérkő-
zéseken is bemutatkozott. A legkisebb 
négyéves múlt. Mindhármuk életéhez 
hozzátartozik a tanulás, a zene és a sport. 
Szerintem ez a hármas nagyon fontos a 
gyerekek fejlődésében.

– MIKOR éRKEZETT A gAMESZ-HOZ?
– 2016-ban. Nagyon intenzív informá-
ciógyűjtéssel telt az elmúlt egy év, úgy 
érzem, sokat tanultam ez alatt az időszak 
alatt. Nagy segítség volt továbbá az is, 
hogy a kollégáim elismerték a munkámat, 
és amikor kiderült, hogy dr. Ivicz Mihály 
elhagyja az intézményt, jelezték, örülné-
nek, ha én lennék az utódja, mert ismer-
nek és megbíznak bennem. Ez a belső tá-
mogatás nagyon jólesett, és előre vetítette 
egy hatékony, együttműködő munkavég-
zés lehetőségét.

– VEZETőKéNT MILYEN FELAdATOK 
VÁRNAK ÖNRE?
– A XVI. kerületi gAMESZ egy nagyon jól 
felépített intézmény, jól működő folyama-
tokkal, jól képzett munkatársakkal. Ne-
kem az a dolgom, hogy ezt megőrizzem 
és továbbfejlesszem. Ez az új munkakör 
azért jelent kihívást, mert a megnöveke-
dett felelősség és a megváltozott feladatok 
annak ellenére is sok újdonságot rejtenek, 
hogy nem külsősként érkeztem, hanem 
korábban is ismertem a folyamatokat. De 
örök optimistaként, továbbá olyan ember-
ként, aki a céljait tűzzel-vassal igyekszik 
megvalósítani, biztos vagyok benne, hogy 
továbbra is jól fog működni a gAMESZ.

MéSZÁROS TIBOR

„örök optimistaként, továbbá olyan em-
berként, aki a céljait tűzzel-vassal igyek-
szik megvalósítani, biztos vagyok ben-
ne, hogy továbbra is jól fog működni a 
GAMESZ.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AMInT ARRóL ELőZő 
LAPSZÁMunKbAn HíRT AdTunK, 
A KéPVISELő-TESTÜLET dR. IVIcZ 
MIHÁLy uTódJAKénT SInKoVIcS 

ZSuZSAnnÁT nEVEZTE KI A GAZdASÁGI 
MűSZAKI ELLÁTó éS SZoLGÁLTATó 

SZERVEZET (GAMESZ) éLéRE. AZ 
InTéZMényVEZETőVEL EddIGI 

éLETÚTJÁRóL, ÚJ MunKAKöRéRőL 
éS TERVEIRőL bESZéLGETTÜnK.

További információt a 
www.bp16.hu honlapon az 
Ingatlanok menüpont alatt, 

illetve a 
4011-480-as és a 4011-484-es 

telefonszámokon 
kaphatnak az érdeklődők.

ÚJ PARcELLÁ-
ZÁSÚ TELKEK 
MÁTyÁSföLdön, 
közvetlenül 
a XVI. kerületi 
Önkormányzattól.

Minimál ár: 
21 736 000  
forint+áfa

építési szabályzat készítése
A XVI. kerület, Fürge utca beépítetlen 
oldalán egy teleksor lakóterületkénti 
hasznosítására a Budapest Főváros 
Településszerkezeti Tervében történt 
lakóterületkénti területfelhasználás 
ad lehetőséget.

Főként e területen az építési szabá-
lyok meghatározására építési szabály-
zat készül a XVI. kerületi határ – Bu-
dapesti út – Csömöri HÉV-vonal által 
határolt területre.

Az építési szabályzat készítésekor 
előírt államigazgatási és partnerségi 
egyeztetésen túl, tájékoztatjuk a ke-
rület lakosságát az építési szabályzat 
megalkotásának szándékáról.

A kerület lakói előzetesen észrevéte-
leket, javaslatokat tehetnek. A kidolgo-
zott építési szabályzatot az egyeztetést 
követően az önkormányzati hirdetőfe-
lületen, a helyi lapban, valamint az ön-
kormányzat honlapján közzétesszük.

Új vezető a 
gAMESZ élén
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ködéshez kívánt boldog újévet, amelyre már 
csak azért is igen jó esély van, mert a kakas éve 
mindig a kreativitás és a pénzügyi sikerek éve 
a vietnamiak hiedelme szerint.

A köszöntők után kiemelkedő tanulmányi 
eredményeket elérő, Magyarországon tanuló 
vietnami diákokat tüntettek ki, majd ázsiai 
pompával megterített asztalok várták a meg-
jelenteket, akik között helyet foglalt a Magyar-
országon Élő Vietnamiak Szövetségének alel-
nöke, Vu Quy Duong, a 
nagykövetség valamennyi 
munkatársa, a magyaror-
szági vietnami szerveze-
tek képviselői és számos 
hazai üzletember, akik 
nagymúltú kereskedelmi 
kapcsolatot ápolnak Viet-
nammal.

A vacsorát színpompás 
tűzijáték követte, majd a színházterem-
ben ünnepi műsort adtak a hazánkban 
működő vietnami civil szervezetek ön-
kéntesei.

MéSZÁROS TIBOR

A megjelenteket a Vietnámi Szocialista Köztársa-
ság nagykövete, Nguyen Quoc Dung köszöntötte, 
aki elmondta: ilyenkor a vietnámi-magyar kap-
csolatok felvételének évfordulóját is ünneplik. 
Ez a gyümölcsöző kereskedelmi és diplomáciai 
partnerség 67 éve működik megszakítás nélkül, 
rugalmasan alkalmazkodik a világ változásaihoz, 
és mára egy politika felett álló együttműködéssé 
alakult.

Ezután Váraljai Márton, a Magyar-Vietnámi Ba-
ráti Társaság alelnöke beszédében kiemelte: az 
elmúlt év sok kedvezőtlen fordulatot hozott ázsiában, ennek 
ellenére az ország helyzete stabil, gazdasági fejlődése pedig je-
lenleg meghaladja a 6,5 százalékot. A diplomata mesélt 13 évig 
tartó kiküldetéséről is, amelynek során megtapasztalta, hogy 
milyen hatalmas fejlődésen ment át ez a háborús romokból 
újjáépített ország. Ennek folytatásához és a további együttmű-

A Munkácsról 
kiutasított pap 
1929. augusztus 
25-én tartotta első 
árpádföldi szent-
miséjét. Nevéhez 
azonban nem-
csak az önálló 
gyülekezet meg-
szervezése és a 
templom építése 
fűződik, hanem 
az a példamutató 

életvitel is, amely olyan elismertté tette, hogy nyolc 
évtizeddel a halála után még mindig élénken él a 
hívek emlékezetében. Emlékét a gyülekezet kegye-
lettel őrzi, továbbadja, és ennek köszönhetően pél-
daképe lehet azoknak a nemzedékeknek is, ame-
lyeknek már nem volt kortársa. 

Szociális érzékenységéről megható történetek 
maradtak fenn. Lyukas kabátban járt, de másoknak 
ruhát szerzett, ellenőrizte az iskolás gyerekek láb-
belijét, és akinek lyukas volt a cipője, saját költségén 
megjavíttatta, miközben neki élelemre is alig jutott. 
Haza- és emberszeretete, kötelességtudata és hite 
páratlan volt, miközben az egyházellenes hatóságok 
állandó zaklatását kellett elviselnie. Az örökös fe-
szültség felőrölte egészségét, és 1936. február 2-án, 
56 éves korában elhunyt. Életútját a gyülekezet fia-
taljai idézték fel a szentmise résztvevőinek.

Az ünnepi alkalmat a közösség kihasználta arra is, 
hogy a Szabó Lajos közösségi házban a Tóth Ilon-
ka Szülőházáért Alapítvánnyal együtt megköszön-
jék Nowaczek Mariusz plébános segítségét, amit a 
Tóth Ilonka Emlékház építéséhez nyújtott. A kitün-
tetést Weyde gyula, az Alapítvány kuratóriumának 
tagja és Veres árpád nyújtotta át a plébánosnak.

MéSZÁROS TIBOR

Az utódok 
nem felednek

HALÁLÁnAK éVfoRduLóJÁn 
ÜnnEPI SZEnTMISén 

EMLéKEZETT MEG EGyKoRI 
PLébÁnoSÁRóL, SZAbó LAJoS 

ESPERESRőL A SZEnT AnnA 
TEMPLoM fELSZEnTELéSénEK 
90. éVfoRduLóJÁRA KéSZÜLő 

KAToLIKuS KöZöSSéG. 

Kiemelt köszönetet 
mondtak dragán 
Tiborné Margónak 
is, aki évtizedek óta 
fáradhatatlanul szol-
gálja az egyházat. 
Az ő munkáját a Váci 
Egyházközség irodis-
tája, egykori mun-
katársa, Tóth csaba 
méltatta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A kakas éve
A HAZÁnKbAn éLő VIETnAMIAK 
KöZöSSéGE ISMéT AZ ERZSébETLIGETI 
SZínHÁZbAn ÜnnEPELTE MEG A 
HoLdÚJéVET JAnuÁR 28-Án.

nguyen Quoc dung, a Vi-
etnámi Szocialista Köztár-
saság nagykövete
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A most már nyolc napos ökumenikus imahéten többek között 
Nowaczek Mariusz árpádföldi, gödölle Márton cinkotai és 
mátyásföldi, Nagy Zoltán sashalmi, illetve urbán gábor rákos-
szentmihályi katolikus plébános, Vető István cinkotai evangé-
likus, Nyikos András árpádföldi és Bíró Botond mátyásföldi 
református, valamint Eszes Zoltán cinkotai és Marton Zsolt 
rákosszentmihályi baptista lelkész hirdetett igét. A január 22-i 
záró alkalmon jelen volt még Börönte Márta rákosszentmihá-
lyi evangélikus lelkész is.

Az imahét fő mottója a II. Korintusi levélből vett igerész volt: 
„Krisztus szeretete szorongat minket”. Ennek lényege, hogy 

Jézus nem úgy bánik velünk, ahogy mi tesszük embertársa-
inkkal, amikor szinte megfojtjuk őket, hanem az ő magához 
ölelő, felemelő szeretetével gondoskodik rólunk. Éppen ezért 
fontos, hogy ne csak test szerint akarjuk ismerni egymást, ha-
nem Isten szent lelkén keresztül.

Mivel a jelenünket nagyban meghatározza a múltban tör-
tént eseményekhez való viszonyunk, ezért sokszor szeretnénk 
megszabadulni a fájdalmas emlékektől, vagy a számunkra kel-
lemetlen emberektől épp úgy, mint amikor egy fényképezőgép 
memóriáját töröljük. De nekünk Isten segítségével meg kell 
tanulnunk elengedni azokat a dolgokat, amelyek a múltban 

történtek, különben nem tudunk élni az új lehe-
tőségekkel. Nem szabad tehát kővé válni emiatt, 
ahogy Lót felesége tette, mert visszatekintett. 
ugyanis, ha valaki nem tud továbblépni, akkor 
nem látja Krisztust, aki a jövő felől közelít felénk. 

Ebben segíthet bennünket az a közösség is, 
amelynek részei vagyunk, hiszen annak megtar-
tó ereje van. Ilyen lehet például egy felekezet is, 
az azonban fontos, hogy ne csak a bajban imád-
kozzunk egymásért, hanem mindig, mivel a 
testvérek azért vannak, hogy egymás életét meg-
könnyítsék még akkor is, ha más-más felekezet 
tagjai.

SZ. R. ZS.

„Krisztus szeretete szorongat minket”
AZ öKuMEnIKuS IMAHETEK céLJA, HoGy AZoKRA A doLGoKRA fIGyELJÜnK, AMELyEK A KÜLönböZőSéGEK 

ELLEnéRE öSSZEKöTnEK bEnnÜnKET. ILyEnKoR nEM SZÁMíT, HoGy KI MELyIK fELEKEZETbőL éRKEZETT, 
cSAK AZ, HoGy MIndEnKInEK VAn MÚLTJA, JELEnE éS REMényTELJES JöVőJE AZ ÜdVöSSéGbEn, AMIT  

A MEnnyEI ATyA KínÁL. EZ PEdIG A REfoRMÁcIó 500. éVébEn KÜLönöSEn fonToS.

A KALOT mozgalom 1935-ben indult a 
Szeged környéki tanyavilágban. Műkö-
désének első tíz éve alatt hatalmas taglét-
számot ért el, és 20 népfőiskolát alapított 
Magyarországon, valamint a határontúli 
magyarlakta területeken. A 20 intéz-
ményből nyolcban oktattak kertészeti is-
mereteket, a népfőiskolához tartozó több 
kataszteri holdon.

A mozgalom négyes jelszavával – Krisz-
tusibb embert! Műveltebb népet! Életerős 
nemzetet! Önérzetes magyart! – formálta 
tagjai személyiségét, fejlesztette kultú-
ráját, építette életközösségét, alakította 
nemzeti öntudatát. A KALOT mozgalom 
1988-ban éledt újjá, az egykori alapel-
veket és célokat továbbra is szem előtt 
tartva, ugyanakkor korszerűsítve. Fő te-
vékenysége a magyar nemzet szociális és 
kulturális magára találásának elősegítése.

A KALOT olyan életprogram és élet-
forma, amelyben a négyes jelszó tartal-
mának megvalósítására törekszünk. A 
saját és a nemzeti kultúra fejlesztésére, 
az emberhez méltó megélhetés biztosí-
tására, valamint a helyes nemzeti érzés, 
identitás elsajátítására. 

A KALOT mozgalom küldöttközgyűlé-
se Miklós Zalán árpád atya elnök vezeté-
sével meghirdette a mozgalom új célki-
tűzését: „Megújulva megerősíteni!” 

Hívunk és várunk minden, a társada-
lomért, a városért, a vidékért, az egész 
magyar nemzetünk felemelkedéséért 
elkötelezett embert, akik egyetértenek 
céljainkkal és szívesen részt vesznek 
tevékenységeinkben. Képzéseink, prog-
ramjaink az élet sok területén nyújtanak 
használható ismereteket, miközben a 
közösség fejlődését is szolgálják.

A KALoT KAToLIKuS néPfőISKoLAI MoZGALoM fEbRuÁR 4-én A 
MESZLényI ZoLTÁn KAToLIKuS KöZöSSéGI HÁZbAn TARToTTA KÜL-
döTTKöZGyűLéSéT.

érdeklődni és programjainkra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Telefon: 0630/329-9413, 409-1208
e-mail: kalotiroda@gmail.com, banyigy@t-online.hu • www.kalot.hu
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P R O g R A M A J Á N L ó
1165 BudAPEST, HuNYAdVÁR uTcA 43/B. 

TELEFON: 401-3060.

február 18. szombat 14:00 
II. KOREOgRáFuS VERSENy 
JESZENSZKy ENDRE EMLÉKÉRE
A Táncpedagógusok Országos Szövet-
sége által rendezett versenyen lehető-
ség nyílik arra, hogy a táncpedagógu-
sok koreográfiájuk által mérettessenek 
meg. A program a nagyközönség szá-
mára is látványos és izgalmas élmény, 
amit a XVI. kerületi lakosok (lakcím-
kártyával igazoltan) díjmentesen, más 
kerületekből érkező felnőttek 1000 Ft-os, 
gyerekek 500 Ft-os belépőjegy vásárlásával 
tekinthetnek meg.

február 18. szombat 10:30
MANóMOZI 
Interaktív diafilmvetítés és kézműves 
foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat köz-
reműködésével. Februárban a Pöttöm 
Panna és a Pincérfrakk utcai cicák 
című diafilmeket vetítjük.
Jegyárak: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 400 Ft, 
családi (2 gyerek+2 felnőtt): 2200 Ft

február 19. vasárnap 17:00
MEZíTLáB A PARKBAN 

A fiatal feleség, Corie össze akarja bo-
ronálni mamáját a vagány öregedő 
szomszéddal. A lány terve azonban 
csak félig sikerül. Fergeteges vígjáték a 
Körúti Színház művészeinek tolmácso-
lásában. Ünnepi 150. előadás!
Főbb szerepekben: Pikali gerda, gyeb-
nár Csekka, Koncz gábor
Jegyár: 2200 Ft, 2700 Ft

február 23. csütörtök 18:00
AHOgy ÉN LáTOM - LAMPERT BE-
NEDEK FOTóKIáLLíTáSA
„Egy fénykép minden nyelven beszél” 
- szól az ismert mondás. Különösen, 
ha több műfajból is szemezgetünk. A 
kiállítás - ahol természetfotó, város, táj-

kép és extrém Lego figura fotózásból 
látható válogatás - pontosan ezt próbál-
ja megvalósítani. A fényképek által úgy 
láthatjuk mindennapjainkat vagy épp 
környezetünk rejtett értékeit, ahogy 
szabad szemmel soha.
Megnyitja: Szabó Csilla, az 
Erzsébetligeti Színház igazgatója.
gitáron közreműködik: Topál Dániel.
Megtekinthető március 30-ig a Corvin 
galériában.

február 24. péntek 19:00 
BORLIgET – BOREST

Borestünkön hangulatos zene mellett 
ismerhetnek meg egy-egy borvidéket, 
találkozhatnak a tájegység boraival, 
majd az összeállított borsort szakértő 
borászok útmutatása mellett kóstol-
hatják végig. A téli időszak vége felé 
a 2016-os szüretelésű borok kerülnek 
fókuszba. Ezúttal a mátrai borvidékről 
érkező Dominium Pincészettel ismer-
kedhetünk meg.
A kellemes muzsikáról a BlueRoom 
trio (Bencze Janka, Remete Marcell, 
Budai Benjámin) gondoskodik.
Belépő: 2500 Ft, amely tartalmazza a 
programot és a borsort.
A belépő megvásárolható személyesen a 
pénztár nyitvatartási idejében vagy a ren-
dezvény előtt közvetlenül. Helyet foglalni 
a makai.dora@kulturliget.hu címen le-
het.

JÖN-JÖN-JÖN
február 25. szombat 12:00-20:30
NATuRART TERMÉSZETFOTó 
FESZTIVáL – Világhírű természetfo-

tósok részvételével
A NaturArt Magyar Természetfotósok 
Szövetsége hagyományos idénynyitó 
Természetfotó Fesztiválján olyan ven-
dégekkel találkozhatnak az érdeklődők, 
mint Javier Aznar gonzález de Rueda 
spanyol vagy Bágyi Ferenc, a Német-
országban élő magyar természetfotós, 
valamint Daróczi Csaba és Selmeczi 
Dániel, akik 2016-ban az Év Termé-
szetfotósai lettek.
Belépőjegy: 1600 Ft
Jegyek elővételben is kaphatók az 
Erzsébetligeti Színház jegypénztárában.
 
február 25. szombat 9:00
BABA- ÉS gyEREKRuHABÖRZE
Töltse fel gyermeke polcait, szekrényét, 
vásároljon kedvező áron jó állapotú 
használt könyvet, ruhákat, játékot.
Asztaljegyet - amelynek ára ára magán-
személyeknek 2500 Ft, kereskedőknek 
5000 Ft - február 20-án, hétfőn 14:00-
19:00 óra között árusítunk a készlet ere-
jéig.

február 26. vasárnap 10:30
KOLOMPOS FARSANgI TáNCHáZ
A Kolompos együttes 1990 óta muzsi-
kál gyerekeknek. óvodákban, iskolák-
ban, művelődési házakban ismertetik 
meg a kicsikkel a népzene, néptánc és 
a népszokások alapjait, mindezt szóra-
koztató formában. 
 2-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 fel-
nőtt+2 gyerek)

február 26. vasárnap 15:00
HERNáDI PONT

Hernádi Judit szórakoztató, zenés est-
je, közreműködik: Heilig gábor és ze-
nekara.
Jegyár: 2800 Ft, 3500 Ft
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Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Veres Péter út 157., 

e-mail: emlekezetkozpont@bp16.hu, Tel.: 630-1962

február 18., szombat 7.00-15.00 óra
HAgyOMáNyOS DISZNóVágáS A CINKOTAI TáJHáZBAN

( Batthyány Ilona utca 16.)
 

Program: a disznó szúrása, pörzsölése, feldolgozása hagyomá-
nyos eszközökkel, amelynek egyes munkafolyamataiba minden 

érdeklődő felnőtt és gyerek besegíthet.

11.30-13.30 óra
„Jó EBÉDHEZ SZóL A NóTA!” 

a Mező Együttes népzenei és néptánc bemutatója
 

A Cinkotai gazdakör toros káposztája, a XVI. Kerületi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat farsangi fánkja és frissen sült 

pecsenyeételek várják a kemény munkában megéhezett 
és korgó gyomrú vendégeket. 

A hidegre való tekintettel meleg teát is kínálunk.
A rendezvény ideje alatt őstermelőtől 

disznótoros ételek vásárolhatók.
A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

Keresztény értelmiségiek Szövetsége 
XVI. kerületi csoportja
március 1. 18.00-20.00 óra

„AZ IDőK JELEI” CíMű VITASOROZAT  
keretében Székely Tibor a migrációról, Benda József 

pedig demográfiai kérdésekről beszél majd.  
A 20-30 perces előadásokat vita követi, amelyek  

anyagát feltesszük a www.kesz16.huhonlapunkra. 
Vitáinkhoz hozzászólásokat a vitaforum@kesz16.hu 

e-mail címen várjuk.
Helyszín: Rákosi út 71.

KALoT „Jövőnkért” népfőiskola

március 7., kedd 18.00
Elnöki ismertető a 2016-os tagdíjak 
felhasználásáról és az idei tervekről. 

Enzimek és enzim tartalmú gyógynövények, 
valamint felhasználásuk ismertetése. 

E-mailen mindenki ajándékba kapja anyagainkat, 
ha megadja e-mail címét.

Helyszín: Rákosi út 71.
Nemesszeghy györgy elnök

SARKAd udVAR 
Rákosi út 224. • Tel.: 0670/519-7896 

email.sarkadudvar@gmail.com

február 25. 15.00 óra
Várjunk a lelkes télűzőket ingyenes kinti programun-

kon, amit a nyolc év feletti korosztálynak ajánlunk.
Mindenki hozzon magával takarót, innivalót és 

zajkeltő eszközt! A jelmezekről, a muzsikáról és az 
ennivalóról a Kézművelők és Hagyományőrzők Egye-

sülete gondoskodik.
Mindekit szeretettel várunk!

„Kertvárosom” 
fotópályázat amatőr fotósoknak 

a föld napja alkalmából
A Föld Napja alkalmából az Erzsébetligeti Színház 

és az Öt Falu Egyesület tavaszi fotópályázatot hirdet.
A képeket március 26-ig várjuk a  

FotopalyazatCMH@gmail.com email címre 
„Kertvárosom” tárggyal.

További információ: Szabó Patrícia  
(szabo.patricia@kulturliget.hu), www.kulturliget.hu

LIgeti baba Klub 
facebook.com/ligetibabaklub

február 22. szerda, 10.00 óra
Témánk: szoptatas befejezese szepen. 

Hogyan szoktassuk le gyermekünket, hogy az neki és 
anyának is a legkevesebb nehézséggel járjon.

Helyszín: Erzsébetligeti Színház, Harmónia terem 
Ajánlott korosztály: 0-3 éves gyermekek és szüleik



XVI.  Kerület i  Újság12

Ami kimaradt 
Rákosszentmihály történetéből 10.

Változatosságként most visszafordulunk egy régebbi sorozatunkhoz, mivel újabb 
érdekes adalékot találtunk a kerületi sajtótörténethez. Eddig is tudtuk, hogy Rákos-
szentmihály és környéke legtovább működő lapját, a Balázsovich Zoltán szerkesztet-
te Rákos Vidékét 1938-ban megszüntették, de eddig a konkrét okot nem ismertük. A 
korabeli sajtóban azonban most ezt is megtaláltuk. Balázsovich bátor cikket közölt 
(minden valószínűség szerint ő is írta) újságja címlapján. utólag visszatekintve a 
háborút közvetlenül megelőző zűrzavaros évre, sejtjük, hogy miért szűnt meg a lap. 
Harminchat éves munkája alapján nem vonhatjuk kétségbe Balázsovich hazaszere-
tetét, vezércikkében is ezt bizonyítja, – a címlap másik írásában dr. Kárpáthy László 
Felvidék visszafoglalása kapcsán érzett örömét, köszönetét címzi Istenhez – ez azon-
ban nem volt elég a nagypolitika elvárásainak. Itt most bemutatjuk a több fővárosi fo-
lyóiratban is megjelentetett hírt és néhány jellemző részletet a Rákos Vidéke cikkéből.

1938. december 1. csütörtök. „Betiltott heti-
lap   A 8 órai újság tudósítása – Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter a Balázsovich Zoltánné 
kiadásában és Balázsovich Zoltán felelős szer-
kesztésében meg jelenő Rákos Vidéke c. időszaki 
lap további meg jelenését és terjesztését betiltotta, 
mert a lap november 13-iki keltezéssel meg jelent 
számában „itt élned, halnod kell” című közlemé-
nyével az ország külpolitikai érdekeit súlyosan 
veszélyeztette.” 

A belügyminiszter egyébként három hónap-
pal később, 1939. február 24-én betiltotta a 
hungarista mozgalmat is, nem hiszem, hogy 
vezeklésként. A lapnak novemberben még két 
száma jelent meg, decembertől megszűnt. 

Rákos Vidéke, 1938. november 13. Vezércikk, 
Itt élned, halnod kell címmel. Részletek. „A 
húsz éves trianoni átok nagy megpróbáltatás volt 
különösen a fiatalságunkra nézve, amely tehetet-
lenül látta, hogy a csonka hazában érvényesülni 
nem tud, sőt még gyakran a mindennapi kenyér 
megszerzésére is képtelen. Az ifjúság különben is 
lobbanékony, türelmetlen és arra nem illetékes 
helyről könnyen befolyásolható. élettapasztalatok 
híján higgadt mérlegelésre képtelen. Így történt, 
hogy a mi lelkes, derék fiatalságunk egy része is 
mindenféle komolytalan áramlatok hatalmába 
került és nem kívánatos eszmékkel szívta tele 
magát. Másokat viszont messziről kecsegtetőnek 
látszó idegen példák lelkesítettek. (…) 

Fiatalságunk e csoportjának egyik hangos tag ja 
néhány hónappal ezelőtt végre is elutazott kül-
földre. Onnan lepett meg érdekes levelével, amely-
ből nemcsak a hazaszeretet és honvágy csendül 

ki, hanem nyílt és egyenes vallo-
mástétel a régi igazság mellett, 
hogy nem mind arany, ami fény-
lik és mindenütt jó, de leg jobb ott-
hon.” A következő néhány mon-
dat a fiatalember levelét közli: 
„(…) 1653 kilométert tettem meg 
és négy templomot találtam, ellen-
ben 124 pártirodát és legalább 500 
pártmegbízottat, nem beszélve a 
titkos besúgókról. Íme egy egysze-
rű példa, amely megmutatja a nép 
mai arcát: Előttem gázolt el egy te-
herkocsi egy szegény nyomorultat. 
Az arcán ment át, rögtön meghalt. 
Mit csinál erre a jó nép? Éppen 
gyűjtenek a téli segélyre, zeneka-
rokkal, hát odajön a zenekar, ahol 
az a szerencsétlen vérben fetrengve 
éppen az utolsót rúg ja és elkezd 
játszani, hogy az egybegyűlt töme-
get gyorsan meg lehessen pumpol-
ni.” Ezután még néhány sor a le-
vélből és Balázsovichra gyakran 
jellemző pátoszos mondat következik, majd 
így zárja le a cikket: „Fiúk, fiúk, magyar fiúk! 
Az éjjeli lepke fényt és meleget keres a lámpa lo-
bogó láng jában és összeégeti magát. Ne keressé-
tek a boldogságot a messziről csillogó, de közelről 
nem ismert idegenben. Az a világ nem a miénk. 
A miénk ez a kicsi haza, amelyre két évtized után 
most virradt az első nyájas reggel. Kívánjon tő-
lünk bármit, örömmel viseljük el és adjunk hálát 
Istenünknek, hogy magyarnak születhettünk.”

Helytörténet

balázsovich bátor cikket közölt újságja 
címlapján. 
......................................................

Most így újra elolvasva, ha a pátosz, mint 
nyelvi lelemény büntethetőségét bevezették 
volna, jobban érteném a betiltást. De egy ki-
csiny terület hetilapjaként mitől veszélyezteti 
ez a szavaiban talán érzelmes, de Balázsovich 
múltjának ismeretében tudom, hogy őszin-
tén átélt cikk a külpolitikai érdekeket? Ezt 
talán sosem fogom felérni ésszel.

Szentmihályi műkedvelők
Még egy érdekesség Rákosszentmihályról. 

A Színházi Élet 1923 februári számában meg-
jelent rövid fényképes tudósítás Szentmihály 
műkedvelő színházi életéből ad ízelítőt. A 
három műkedvelő színész között örömmel 
ismertük fel Stróbl J Nándort, Rákosszentmi-
hály kedvelt fényképészét. 

Széman Richárd

Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotó(ka)t, iratokat, korabeli 
sajtópéldányokat, esetleg néhány soros leírást küldenek a kerületünkben történt esemé-
nyekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes 
személyekről. Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek 
küldeni, vagy hívjanak a 06 30 4845264-es, illetve a 630 34 35-os telefonon: A gyűjte-
ménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni 
kívánó tulajdonosoknak. Köszönjük segítségüket, a kapott adatokat folyamatosan feldol-
gozzuk, és sort kerítünk a közlésükre is.

„A Rákosszentmihályi bohém ifjak a helybeli evangélikus temp-
lom építésének javára az úri kaszinó dísztermében, szépen si-
került műsoros teaestélyt rendeztek. Az egyes számokat danis 
konferálta be. dr. ungárné Papp Katinka, Veszprémy Győző, 
Marjay Micike, Horváth Károly, Hóra Valika, és Stróbl J nándor 
pompás számai után a „háromszög” című egyfelvonásost ad-
ták elő meglepően jó előadásban. A szereplők – dr. ungvárné 
Katóka (!) danis Győző és Stróbl I (!) nándor – igen szép sikert 
arattak. A műsor után hajnalig tartó tánc következett. 
................................................................................
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Erdős Richárd 39 éves vállalkozó. A ke-
rületben él feleségével és két gyermeké-
vel. Szülei javaslatára egy XV. kerületi 
közlekedési és közgazdasági ismereteket 
adó szakközépiskolában érettségizett. Fi-
atal, tervekkel, ötletekkel teli üzletember, 
aki azt vallja, hogy minden lehetséges, 
csak kitartás kell hozzá. Nem szereti az 
„ügyeskedést”, a törvényes, tiszta megol-
dások híve. 

– Mivel foglalkoznak?
– Két alappillérre építettük a vállalko-

zást. A társam viszi a logisztikai részt, 
amely a Dunántúlon hűtött áruk szállítá-
sával foglalkozik több vidéki telephellyel. 
Az én fő profilom a takarítási szolgálta-
tás, amely telephelyek, irodák, valamint 

Új tulajdonosé az Ikarus kultúrház
AKIK REndSZERESEn A MARGIT uTcÁn KöZLEKEdnEK, AZT TAPASZTALHATTÁK, HoGy AZ EGyKoRI IKARuS 
KuLTÚRHÁZ ELőTTI PARKoLó MEGTELT LAKóKonTénEREKKEL. EnnEK oKÁRóL ERdőS RIcHÁRdTóL, 
AZ InGATLAnT MEGVÁSÁRLó céG ÜGyVEZETő IGAZGATóJÁTóL KéRTÜnK TÁJéKoZTATÁST.

járművek takarítását foglalja magában. A 
többi között számos hazai fesztiválon fe-
leltünk a takarítási feladatok ellátásáért. 

– Miért van szüksége a cégnek az 
Ikarus kultúrházra?

– Eddig mindig béreltük az irodahelyi-
ségeket, de már szerettünk volna saját 
telephelyet, ahol nem kell alkalmazkod-
nunk az adott viszonyokhoz. Szándéko-
san felújításra váró épületet kerestünk, 
hogy átalakításokat végezhessünk, és a 
belső beosztást, valamint a technikai fel-
szereltséget teljesen a mi igényeink sze-
rint tudjuk kialakítani. Tulajdonképpen 
nem az ingatlant vásároltuk meg, hanem 
a tulajdonosnak azt a cégét, amelynek ré-
sze volt a kultúrház és a hozzá tartozó 
6400 négyzetméteres telek.

– Milyen állapotban van az épület?
– A 60 éves falakkal nincs baj, szerkeze-

tileg elég jók, de műszakilag nem túlzás 
tragikusnak nevezni a mostani helyze-
tet. Új fűtésrendszerre, új elektromos-, 
víz- és szennyvízhálózatra van szükség, 
és még a tető is beázik. Jelen pillanatban 
semmire sem lehet használni. áprilisban 
szeretnénk megkezdeni a teljes felújítást, 
amely reményeink szerint legkésőbb 
novemberre elkészül. Első lépésként ad-

dig szeretnénk eljutni, hogy 
az irodáinkat, amelyeket a 
parkolóban látható 10 konté-
nerben rendeztünk be, beköl-
töztethessük. Később további 
irodahelyiségeket is kialakí-
tanánk, és azokat vagy kiad-
nánk, vagy a partnercégeink 
kapnának ott helyet. Lehető-
ség szerint szeretnénk egy 
színvonalas éttermet nyitni, 
amellyel kapcsolatban már 
előrehaladott tárgyalásokat 

folytatunk. Mindezek mellett szeretnénk 
hasznosítani a színháztermet is, ahol 
rendezvényeket, esküvőket, szalagavatót 
és bármilyen odaillő programot el tu-
dunk képzelni. Erről is több rendezvény-
szervező céggel tárgyalunk már.

– A cég logisztikai üzletága a du-
nántúlra koncentrálódik, azonban 
a takarítási tevékenységet főként 
Budapesten végzi. Itt fogják tárolni 
az ehhez használt 20 kisteherautót, 
valamint az egyéb eszközöket is?

– Egy-két teherautó megfordul eset-
leg itt is, bár a gépkocsik általában úton 
vannak, a telephelyen keveset állnak. A 
felújított épületben elsősorban a 15 alkal-
mazottunknak szeretnénk irodát biztosí-
tani, és esetleg egy 150-300 négyzetméte-
res raktárhelyiség kialakítását tervezzük, 
amelyben például az utak felszórásához 
szükséges csúszásmentesítő anyagot és 
kisebb helyigényű eszközöket tárolnánk. 
A terveink szerint itt a cégünk központ-
ja lesz, ahol csak operációs, szervezési és 
adminisztrációs munkát folytatunk majd. 

– Van tervük az épületen kívülre is?
– Igen, tárgyalunk egy 800 vagy egy 

1000 négyzetméteres mobil jégpálya 
beszerzéséről, amit az épület mellett 
állítanánk fel. Azt szeretnénk, ha a téli 
időszakban délelőttönként az ovisok és 
az iskolások egy jelképes összegért vagy 
akár ingyen is használhatnák, délután 
pedig a felnőtteké lenne a pálya. A csa-
ládomban van, aki üzemeltet jégpályát, 
így rendelkezünk ismeretekkel egy ilyen 
beruházás erőforrás-igényeiről. A spor-
tot nagyon fontosnak tartjuk, ezért két 
jégkorongcsapatot, továbbá két kisebb 
vidéki futballcsapatot is rendszeresen tá-
mogatásban részesítünk.

MéSZÁROS TIBORMindezek mellett szeretnénk hasznosítani a színház-
termet is, ahol rendezvényeket, esküvőket, szalagava-
tót és bármilyen odaillő programot el tudunk képzelni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Farsangi menü (4 személyre)

Tejfölös krumplileves füstölt kolbásszal és vörösbabbal
Hozzávalók: 2 szál répa, 2 szál fehérrépa, 1 konzerv vörösbab, 1 szál füstölt kolbász, 
4 kisebb krumpli, 1 vöröshagyma, só, feketebors, 1 babérlevél, 1 gerezd fokhagyma, 
1 kis tejföl, 2 evőkanál olaj, 1 húsleves-kocka, pici keményítő.
A vöröshagymát, a fokhagymát, a krumplit és a zöldségeket megtisztítjuk, felkoc-
kázzuk. A hagymát és a fokhagymát az olajon megfonnyasztjuk és hozzáadjuk a 
felkarikázott kolbászt, majd pároljuk. Ezután a zöldségeket is rádobjuk, és pici vízzel 
felöntve a babérlevelet hozzáadva pároljuk tovább. A végén hozzáadjuk a levétől le-
csöpögtetett konzerv vörösbabot és pár percig a húsleveskockával felengedett vízben 
főzzük, fűszerezzük, végül a keményítővel kikevert tejföllel behabarjuk.

Mézes-chilis sertésoldalas zellerpürével
Hozzávalók: 1,5 kg sertésoldalas felszeletelve, só, bors, 2-3 gerezd fokhagyma, sült 
piros paprika, 1 egész chili paprika felszelve, 1 dl rose bor, 4 evőkanál méz, 1 nagyobb 
zeller, 0,5 dl tejszín, pici vaj.
A húst befűszerezzük és fóliával letakart sütőben kb. 1 óráig sütjük a borral felöntve.
Ezután a fóliát levéve megkenjük a húsokat a mézzel elkevert chilivel és grillezzük.
A körethez a megtisztított zellert felszeletelve megfőzzük, majd kézi mixerrel pépe-
sítjük, 1 dl tejszínnel, sóval és pici vajjal habosra keverjük.

Túrófánk
Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 3 egész tojás, 175 g tejföl, 1 tk szódabikar-
bóna, 3 evőkanál cukor, 1 vaníliás cukor, 1 csipet só, olaj, fahéjas cukor.
A hozzávalókat a robotgéppel alaposan elkeverjük, majd bő, forró olajban kis golyó-
kat szaggatva kisütjük és még forrón fahéjas cukorba hempergetjük.

EbédszünetA fARSAnGI IdőSZAK A bÁ-
LoK, MuLATSÁGoK IdEJE. 
ILyEnKoR SZERETÜnK ESET-
LEG A KELLETénéL TöbbET 
IS KoRTyoLnI A JófAJTA nE-
dűKbőL, AMIT AZTÁn MAcS-
KAJAJ KöVET. A MÁSnAPoS-
SÁG ELLEn AZTÁn JóLESIK 
EGy TöMény SAVAnyÚ LE-
VES éS EGy ZSíRoSAbb HÚS-
éTEL. A fARSAnGI MEnÜbőL 
AZonbAn nEM MARAdHAT 
KI A fÁnK SEM.

dohogok 
Emberek! Joggal dohogok. A téli hó-
napok nem tartoznak a kedvenceim 
közé. Megéltem jó pár telet, ponto-
sabban már hetvennyolcat, de ilyen 
farkasordító hideg már régen volt. 
Igaz, a tél mindig is a hidegről szólt, 
vagy legalábbis arról, hogy nincs 
meleg. Le merném fogadni – nagy 
tételben, nyugdíjasként a pénz nem 
számít – hogy nyáron viszont az 
lesz. Szubjektív véleményem szerint 
télen legyen tél. De ennyire?!

Sebaj, február másodikán eljött az 
igazság pillanata. Az állatkert időjósai megmutatták a releváns 
időképünket. Nehéz feladat, de ők pragmatikusan megoldot-
ták: nem mentek vissza a barlangba. Lám, milyen kevéssel is 
boldoggá lehet tenni az embereket!

Az ünnepeket pedig már ne is említsük. A fenyővé vissza-
vedlett karácsonyfát még el sem vitték a köztisztasági szak-
emberek, de a Valentin-nap már kopogtat az ajtón. Karöltve 
a farsanggal, mögöttük pedig már derűsen integet a nőnap. 
Igaz, az utóbbi még nem az ajtóban, csupán az utcán várako-
zik. Nincs kibúvó, kutyakötelességünk jól érezni magunkat. 

Egy kissé földhözragadtabb 
téma, szó szerint. A globális 
felmelegedést megcáfolva 
kerületünk járdái igazi jég-
pályává váltak. Persze kri-
tikusan, sőt, önkritikusan 
jelzem, hogy elsősorban mi, 
vagyis a lakók csináltunk egy 
kis bakit. Mit nekünk az épü-
lő focipályák? A járdák most 
lehetőséget adnak minden-
kinek korosztálytól, súlytól, 
nemtől függetlenül a tripla 
leszúrt rittbergerek, a dup-
la axelek bemutatására. Vi-
szont nem csupán a kreatív 

egyének és a dicsőségre vágyók gyakorolhattak mostanság, a 
lehetőség mindenkinek adott volt. Nem kellett a kertvárosi bir-
kózóteremig elmenni, esetleg a Mazotti csapatba belépni vagy 
a vívókat felkeresni, hogy az aranyéremre esélyes mozdulato-
kat elsajátítsuk. Sajnos, a dobogóra lépés nem volt garantált, 
csupán a baleseti osztályra lehetett belépőt nyerni a jégtánccal.

Kitartás! Hetvennyolc évem alatt szerzett tapasztalataimra 
hagyatkozva ki merem jelenteni: a tél után szinte száz száza-
lék, hogy tavasz lesz, tehát előre megfontolt szándékkal jön a 
kikelet, a napsütés. Legalábbis ebben bízom:

 -SZÁK

KOLYVEK ANTóNIA NEMcSAK EREdMéNYES JOgÁSZ éS KIVÁLó 
dIVATTERVEZő, dE A KONYHAMűVéSZETBEN IS JÁRTAS. 
LEgÚJABB ROVATuNKBAN ő AJÁNL OLVASóINKNAK AZ AKTuÁLIS 
üNNEPKÖRHÖZ ILLő éTELEKET, AMELYHEZ Jó éTVÁgYAT KíVÁNuNK!
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Egyéniben Szilágyi áron remekül for-
gatta a kardot és az ötödik helyen vég-
zett, Decsi Tamás az olasz Ochiuzzi el-
len vezetett, azonban a londoni olimpia 
ezüstérmese megfordította a mérkőzést, 
így a kerületi tehetség a főtábla első kö-
rében búcsúzott a versenytől. 

A csapatversenyben viszont a tizenhat 
között Törökországot búcsúztatták köny-
nyedén a mieink, majd a nyolc között a 
franciák köszönhettek el a továbbjutás-
tól, a bronzmérkőzésen pedig az iránia-
kat győzték le. A fiúk természetesen ez-
után sem pihennek, hiszen a következő 
megmérettetés Lengyelországban lesz.

ugyanezen a hétvégén a gerevich Ala-
dár Sportcsarnokban a plovdivi Európa-
bajnokság előtt kadet országos bajnok-

ságot tartottak a fiatal vívók számára. Az 
eseményen Baaken Mátyás épphogy le-
maradt a dobogóról, így az ötödik helyen 
végzett. Csapatban a Kertvárosi Vívó 
Sport Egyesület (KVSE) először az MTK, 
majd a Vasas csapatát győzte le. A döntő-
ben a BVSC-vel ütköztek meg, a dobogó 
tetejére azonban az ellenfél állhatott fel.

Egy héttel korábban szintén a gerevich 
Aladár Sportcsarnokban kapott helyet 
a nemzetközi kardválogató, ahol az 
50 vívó között Decsi Tamás és további 
négy fiatal kertvárosi versenyző is meg-
mérette magát a felnőtt mezőnyben. A 
csoportmérkőzések során a KVSE tagjai 
remekül vívtak, Tamás veretlenül, He-
gedűs Márton és Baaken Mátyás pedig 
négy győzelemmel zárta a csoportkört, 

vagyis mindkét versenyzőn csak egy-
szer kerekedtek felül ellenfeleik. A leg-
jobb 32-nél azonban már nem jutottak 
tovább. Most mindketten a következő 
versenyükre koncentrálnak, Hegedűs 
Márton a dourdani világkupára, Baaken 
Mátyás pedig a kadet országos bajnok-
ságra készül. 

Decsi Tamás azonban tovább küzdött 
a nemzetközi kardválogatón, az elődön-
tőben válogatott vívótársával, gémesi 
Csanáddal nézett farkasszemet a pás-
ton, a döntőben pedig az olasz Stefano 
Scbragat győzte le. A díjátadón testvére, 
a januárban a magyar válogatott férfi 
kard szakágának edzőjévé kinevezett 
Decsi András akasztotta az aranyérmet 
a nyakába. 

A Budapest II. osztályban induló rá-
kosszentmihályi sc-ről az utóbbi évek-
ben sajnos, nem sok jót lehet mondani. 
Már az előző idényben is éppen hogy 
bentmaradtak, és az idei bajnokságban 
sem úgy szerepelnek, ahogy a játékos-
állományt figyelembe véve elvárható 
lenne. A tizenöt mérkőzésből négyet si-
került megnyerniük, döntetlent (egyedül 
a mezőnyben) nem játszottak, tizenegy 
alkalommal viszont vesztesként hagyták 
el a pályát. Ez a teljesítmény a tizenhat 
csapatos osztályban a 13. helyre volt elég, 
és mindössze két ponttal szereztek töb-
bet a 14. (már kieső) együttesnél.

A csapat január 25-én kezdte el a felké-
szülést a február 25-én folytatódó idény-

re, és négy edzőmérkőzést is játszanak a 
rajtig. Az első fordulóban a bajnoki cím 
várományosa, a BVSC látogat az RSC-
hez (február 25. 11.00 óra, Ikarus pálya). 
Reméljük, összeszedi magát a társa-
ság, és a nagy múltú csapat kiharcolja a 
bennmaradást.

Szép sikert ért el a Budapest III. osz-
tályban szereplő mltc csapata. A RAFC 
által hagyományosan az őszi szezon 
előtt megrendezett Kovács gábor Em-
léktornára kaptak meghívást, és ha már 
ott voltak, meg is nyerték azt magasabb 
osztályú csapatok előtt (RAFC, RSC, Mo-
gyoród)!

Mint már többször említettük, három 
éve az MLTC a Zséli László által edzett 

ifjúsági csapatát indította el a felnőtt 
bajnokságban. A fiatalok nem vallottak 
szégyent, általában az élmezőnyben ta-
lálhatók. így van ez az idén is: a tavaszi 
rajtot a 3. helytől mindössze 4 ponttal le-
maradva, a 6. pozícióból várják.

A szisztematikus munka, a fiatalok lel-
kesedése, az egyre jobban összekovácso-
lódó csapat szép reményekre jogosít, a 
közeljövőben akár a feljutás is elképzel-
hető. A tavaszi első fordulóban (márci-
us 11-én) az MLTC hazai pályán fogadja 
egyik nagy riválisát, a „33” FC-t.

Csapatainknak sérülésmentes, eredményes 
tavaszt kívánunk!

VARgA FERENc

ELőZő ALKALoMMAL A budAPEST I. oSZTÁLybAn EREd-
MényESEn SZEREPLő cSAPATAInKRóL (RAfc, IKARuS) 
VoLT SZó, MoST LÁSSuK, HoGy TELT AZ őSZI Idény 
KERÜLETÜnK MÁSIK KéT LAbdARÚGócSAPATÁnÁL. 

Tarolt a KVSE 
A LEGníVóSAbb HELyEKEn KVALIfIKÁLT VERSEnyZőK 
VETTéK KEZÜKbE A KARdoT A PAdoVÁbAn 60. ALKALoMMAL 
MEGREndEZETT LuXARdo KuPÁn fEbRuÁR 4-én. A 200 
RéSZTVEVő KöZöTT TERMéSZETESEn oTT VoLT A dEcSI 
AndRÁS VEZETTE MAGyAR VÁLoGAToTT (SZILÁGyI ÁRon, 
dEcSI TAMÁS, GéMESI cSAnÁd, SZATMÁRI AndRÁS) IS. 
A VERSEnySoRoZAT TöRTénETébEn EddIG HéTSZER 
ÁLLHAToTT A doboGó VALAMELy foKÁRA MAGyAR 
VERSEnyZő – TöbbEK KöZöTT dEcSI TAMÁS éS SZILÁGyI 
ÁRon –, AZ éREMKoLLEKcIó PEdIG MoST EGGyEL bőVÜLT. 

Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi csanád és decsi Tamás
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Az I. kerületi Krisz-
tina téren született 
1924-ben. Négy éves 
volt, amikor a sashal-
mi Vörösmarty utcába 
(ma Borotvás utca), 
hat évvel később pe-
dig abba a házba köl-
töztek, ahol Karcsi bá-
csi haláláig lakott. 

A Corvin Mátyás 
gimnáziumban érett-
ségizett és szabadide-
jének jelentős részét 
a mátyásföldi repülő-
téren töltötte. Lenyű-
gözte a vasmadarak 
világa, a pilóták és 
ejtőernyősök bátorsá-
ga, és minden vágya az volt, hogy egyszer 
közéjük tartozzon. Tizenöt évesen már 
Farkashegyre járt vitorlázni. A gimnázi-
um utolsó évében jelentkezett a ferihegyi 
kiképzőbázisra, ahonnan átvette őt és tár-
sait a Repülő Akadémia, vagyis teljesült 
a vágya: hivatalosan is vadászpilóta lett a 
Magyar Királyi Légierőnél.

1944-től számtalan bevetésen vett részt, 
tudva, hogy bármelyik felszállás az utol-
só lehet, de ő ügyességének, és sokszor 
vakmerőségének köszönhetően minden 
esetben szerencsésen földet ért, miköz-
ben évfolyamtársainak közel fele odave-
szett.

A háború végén nyugati területen orosz 

fogságba esett. A magyar 
pilóták keresettek voltak 
nyugaton, őt is csábítot-
ták, de a szíve hazahúzta. 
állást azonban a múltja 
miatt nem talált. Rendfo-
kozatától megfosztották 
és B-listára került. Mivel 
azonban korábban válo-
gatott szinten atletizált, 
a Vasas sportolójaként a 
gázműveknél sportállást 
kapott, ami biztosította a 
megélhetést számára. Ak-

kor került kapcsolatba élete másik fontos 
részével, az informatikával. Elvégezte a 
Közgazdaságtudományi Egyetem pénz-
ügyi szakát, majd olyan nagyvállalatok 
számítógépes rendszerének kiépítését 
bízták rá, mint a Díjbeszedő Vállalat, 
amelynek 20 évig volt alkalmazottja. Ez-
után a Pamutnyomó-ipari Vállalat infor-
matikai rendszerét építette fel, végül az 
Országos Vízügyi Hivatalnál töltött újabb 
húsz évet szintén hasonló pozícióban. 
Mivel szaktekintélynek számított, főnökei 
felajánlották, hogy ha belép a pártba, ki-
nevezik pénzügyi-számviteli főosztályve-
zetőnek. Nem lépett be, de tudására olyan 
nagy szükség volt, hogy párttagság nél-

kül is betölthette a posztot. Onnan ment 
nyugdíjba, de munkakörét még hosszú 
ideig megtartotta. 

1990-ben indult az önkormányzati kép-
viselőválasztáson. Munkája legfontosabb 
eredményének a 418 erzsébetligeti lakás 
szovjetektől való visszaszerzését és a 
színház megvásárlását tartotta.

Különösen sokoldalú tehetséggel és pá-
ratlanul eseménydús élettel ajándékozta 
meg a sors. Kilencven évesen még autót 
vezetett, motorozott és fiatalabb pilótatár-
sai felügyelete mellett repült is. Mindezek 
mellett teniszezett, vitorlázott a Balato-
non, sőt, németül és franciául is beszélt. 
Repülősként a szó szoros értelmében az 
életét kockáztatta hazájáért, értelmiségi-
ként pedig mindig olyan dologgal foglal-
kozott, amivel kicsit megelőzte a korát.

Leonardo da Vinci ezt mondta a repü-
lésről: „Ha egyszer megízleled a repülést, 
utána úgy fogsz járni a földön, hogy sze-
med az eget fürkészi, mert ott voltál fent 
és oda vágysz vissza!” Mi most már Tóvá-
rosi Károly, sokunk Karcsi bácsija miatt is 
fürkésszük az eget, mert ő már túl van az 
utolsó felszálláson, örökre odaért, ahon-
nan már soha nincs földet érés, és onnan 
néz le szeretett lányára, unokáira és déd-
unokáira. Emlékét örökre megőrizzük.

éLETénEK 90. éVébEn ELHunyT KERÜLE-
TÜnK díSZPoLGÁRA, LAKI KÁRoLy, aki a 
Vas megyei Felsőmesteriben született. Von-
zotta a repülés, ezért 1942-ben beiratkozott 
egy repülős katonaiskolába. Mivel azonban 
századuk nem volt hajlandó felesküdni Szá-
lasi kormányára, büntetésből a frontra vezé-
nyelték őket. 1945-ben orosz fogságba esett, 
de őrzői éberségét kijátszva, bajtársi segít-
séggel háromszor is sikerült megszöknie, 
így menekült meg a munkatáborok poklá-
tól.

A háború után nehézségek árán ugyan, de 
elvégezte a Bánki Donát Műszaki Főiskolát. 
Az 1956-os forradalomban a Nemzetőrség 
szervezésében az élelmiszer-ellátásban 
tevékenykedett, majd volt repülős társai 
megkeresték, és rábízták a budaörsi reptér 
parancsnokságát. November 4-én azonban 
az oroszok letartóztatták és átadták őt az 
áVH-nak. Verések, vallatások, kínzások kö-
vetkeztek, majd a pálhalmai szigorított bör-
tönbe vetették köztörvényes bűnözők közé. 
A keserves börtönévek után megbélyegzett 
lett, az ásványolaj Forgalmi Vállalat alkal-
mazottjaként feladata az üzemanyagtöltő 
állomások országos ellenőrzése volt. Ezért 

járta a magyar vidéket, és 
ahol a paraszti élettel kap-
csolatos tárgyi emlékek-
re bukkant, elkérte vagy 
megvásárolta azokat.

1973-ra már annyi mű-
tárgy volt a birtokában, 
hogy március 15-én, az 
1848-as forradalom és 
szabadságharc 125. év-
fordulójának tiszteletére 
mátyásföldi házában meg-
nyitotta néprajzi magán-
múzeumát. Nem a gyűjtő-
szenvedély vezette, hanem 
nagyapja intelme, az ősök 
tisztelete, az értékmentés 
és a hagyományok továbbadása. A gyűjte-
mény egyre gyarapodott, majd hamarosan 
országos hírűvé vált, pedig Károly bácsinak 
nem volt néprajzos végzettsége. A kiállított 
művek között olyan gyöngyszemekre buk-
kanhatott a figyelmes szemlélő, mint Mind-
szenty József bíboros hercegprímás gyertya-
tartója, egy családi Biblia, amit egy áVH-s 
pribék brutálisan megszaggatott, Deák Fe-
renc órája vagy egy kézzel hajtható mosógép. 

Károly bácsi 80 évesen 
még fiatalos lendülettel fo-
gadta a látogatókat, és tar-
talmas előadásokat tartva 
vezette végig őket a gyűj-
teményen. Vendégkönyvé-
ben sok külföldi bejegyzés 
mellett ott volt a Japán 
Tudományos Akadémia 
elnökének saját kezű alá-
írása, aki személyesen járt 
a Kalitka utcában. Károly 
bácsi egészsége azonban 
sajnos, megromlott, és rá-
kényszerült, hogy eladja 
a házat a gyűjteménnyel 
együtt. Nagy megnyugvás 

volt számára, hogy életműve jó kezekbe ke-
rült, és egyben is maradt. Élete utolsó éveit 
otthonában töltötte szakszerű ápolás, és a fia 
gondoskodása mellett.

Január 29-én aludt el örökre. Küzdelmes, 
de tartalmas életet élt, és alakját nemcsak a 
bajtársak, barátok, tisztelők és ismerősök 
emlékezete őrzi majd, hanem az az értékes 
szellemi és tárgyi örökség is, amit ránk ha-
gyott. Nyugodjék békében! 

éLETénEK 93. éVébEn ELHunyT TóVÁRoSI KÁRoLy, AKI 1990 
éS 1994 KöZöTT A XVI. KERÜLET KéPVISELő-TESTÜLETénEK 
TAGJA, MAJd ÚJAbb néGy éVIG KoVÁcS ATTILA PoLGÁRMESTER 
PénZÜGyI-GAZdASÁGI TAnÁcSAdóJA VoLT. 
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InGATLAn
Nagytarcsa határában 12.000nm 
szántó eladó. 70-286-3716

Kiadó garázst keresek a Pálya 
utcai lakótelep környékén. 30-
932-5654

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

VEGyES
Eladó 3db új tollpaplan, üstház + 
üst + gázégő, használt könyvek. 
409-1267

Eladó kék színű, plüss és sötét-
barna bútorszövet. 409-1267

Eladó két medencés rozsdamen-
tes mosogató szifonnal 6E Ft; 
fürdőszobai tükör 2 égővel 6E 
Ft; gépi csomózású szőnyeg 1,5E 
Ft; HP 920C nyomtatú 4,5E Ft-
ért. 30-555-8975

Eladó 2db ködlámpa, hólánc, 
csomagtartóra ponya, szivattyús 
kerékpumpa. 403-1335

Eladó ¾-es férfi és női hosszú 
bőrkabát (42-es), kisméretű író-
asztal; 2 ajtós polcos komód. 
403-1335

Jó állapotú 3 ajtós ruhásszekrény 

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az Önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERüLETI ÚJSÁg HIRdETéS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 
HIRdETéSEK A XVI. KERüLETI ÚJSÁgBA feliratú postaládába.

Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,
üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.

Csontkovácsolás, gyógy masz-
százs, nyirokmasszázs, talp-
reflexológia, gerinc problémák 
kezelése a XVI. kerületben. 
Törődjön az egészségével! 70-
347-5077

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

16. Kerületi Söröző Lottó-
zóba keresek önmagára 
és környezetére igényes 
vendégcentrikus kolléga 
nőt. Terminál Kezelői Bizo-
nyítvány előny. Jelentkezni 
06703777712 telefonszá-
mon. gyalogné gergely Ka-
talin

fAKIVágás, gallyazás el-
szállítással is. Ingyenes fel-
mérés. 30-2874348

Dr. Ertsey Diána ügyvéd va-
gyok. A szakmaiság és az 
ügyfélközpontúság híveként 
nagyon fontos számomra, 
hogy az ügyfeleim gyors és 
precíz jogi segítségnyújtás-
ban részesüljenek, elérhető 
áron.  Szakterületeim: in-
gatlanjog, cégjog, családjog, 
munkajog. 20-395-1498; 
diana.ertsey@gmail.com

gábor Eszmeralda becsüs, 
műgyűjtőnő legmagasabb 
áron készpénzért vásárol 
festményeket, bútorokat 
(ezüst tárgyakat +6-12 evő-
eszközüket) órákat, (fazont 
is), szobrokat borostyáno-
kat, porcelánokat ( Heren-
dit, Kovács Margitot), egye-
beket. Kiszállás díjtalan. 
Üzletünk: 789-1693, 30-
382-7020 

olcsón eladó. 407-0068

Eladó gépkocsihoz 2db ködlám-
pa, hólánc, csomagtartóra pony-
va, kerékpumpa. 403-1335

Eladó férfi háromnegyedes irha-
bunda 52-es, női hosszú bőrka-
bát 42-és. 403-1335

TV műsorok felvételére ideális 
160 gB-os Sony DVD felvevő 
36E Ft-árt eladó. 70-248-7579

Chicco trio babakocsi szett (mó-
zeskosár, hordozó, babakocsi) 
29E Ft-ért eladó. 20-918-7317; 
403-4606

Új francia ágy 160x220 50E Ft-
ért, 2x3m-és gyapjú szőnyegek 
eladók 16E Ft-ért. 403-4606; 
20-918-7317

Láncos emelő (5t), mosógépmo-
tor, kályhacsövek, kerti szerszá-
mok, fénycső armatúrák, boros-
poharak eladók. 409-2240

Újszerű műhelyasztal – szekré-
nyes, polcos, fiókos – 3mm-es 
lemez borítással 320x90mm 
70E Ft-ért eladó. 20-498-6812

Tintasugaras nyomtató – 
fekete+színes+fax HP Office Jet 
5500 all i non series 12E Fft-ért 
eladó. 20-498-6812

45-ös, új hoki Bauer Suprem 

korcsolya 18E Ft-ért eladó. 20-
498-6812

Megbízható hölgy sok éves ta-
pasztalattal házvezetői és idős-
gondozási munkát vállal. 70-
204-2237

Kifogástalan állapotú unisex 
Besafe izi sleep babahordozó és 
autósülés 35E Ft-ért, Chipolino 
etetőszék 9E Ft-ért eladó. 70-
248-7579

A nyugdíjasok 
Segítő Szolgálata 

ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a 
kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistar-

csai kórházba. Bejelentkezni a 
0640/200-801-es 

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

Vaszary jános, szőnyi István, 
márffy Ödön, scheiber 

Hugó, berény róbert, egry 
józsef, Kádár béla, batthyány 
gyula, schönberger Armand, 
czigány dezső, perlrott csa-

ba Vilmos, ziffer sándor
FESTőMűVÉSZEK ALKOTáSA-

IT KERESSÜK MEgVÉTELRE 
KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes galéria  

Tel.: 06-30-949-29-00  
nemes.gyula@nemesgaleria.hu  

1024. Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Angol nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társalgási gyakor-
latot, nyelvtani rendszerezést 
vállalok a XVI. kerületben. cé-
ges és skype-os online nyelvta-
nítás is lehetséges! 
Hívjon bátran a 06-20-320-
3001-es számon!

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, te-
lepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes ki-
szállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

duguláselHárÍtás. fal-
bontás nélkül, szakszerű, gép-
tisztítás.  fábIán IstVán 

20-317-0843

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526

Készpénzért vásárolok búto-
rokat, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, 
könyveket, csillárt, szőrmét, 
bizsukat, borostyánt, kitűn-
tetést, csipkét, teljes hagya-
tékot díjtalan kiszállással. 
30-308-9148

Korrekt hölgy, arany, ezüst 
felvásárlást végez, napi leg-
magasabb áron, tört arany 
7E-14E ftig, borostyán ék-
szerek (nyaklánc, karkötők, 
fülbevalók 5E-100E Ft-ig). 
Magas áron vásárolunk fest-
ményeket, bútorokat, por-
celánt, kerámiát, Zsolnait, 
ezüst és bronz tárgyakat, ki-
tüntetéseket, képeslapokat. 
XVI. kerület Sashalmi tér 1. 
CBA közérttel szemben lévő 
üveg pavilon. 70-600-5082

VILLANySZERELÉS és 
HAJDÚ típusú bojler javí-
tás, vízkőtelenítés garanci-
ával. Tóth Balázs 30-294-
8045, 406-5775
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Családokhoz ajánlunk, ke-
resünk megbízható idős-
gondozókat, takarítónőket, 
bébiszittereket. Empátia. 
336-1094; 70-3805650

Asztalosmunkák: vállaljuk 
konyhák, beépített búto-
rok, galériák, bejárati ajtók, 
előtetők és kocsi beállók 
készítését. Régi bútorok 
restaurálását, kópiák ké-
szítését illetve fafaragását. 
szeteyzoltan@freemail.hu; 
30-401-1633

AsztAlos vállal: meglévő 
ajtók, ablakok, tetőtéri ab-
lakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre átalakítását, elörege-
dett szigetelő gumik cseré-
jét. 30-265-9477

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




