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Báloztak a pedagógusok

A hagyományoknak megfelelően idén is átadták 
az Év Pedagógusa, az Év Óvodapedagógusa és 
az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja ki-
tüntető címeket.
A 2018-as év Év Pedagógusa kitüntetést Király Györgyi, a Rácz 
Aladár Zeneiskola zenepedagógusa kapta, aki egykori tanít-
ványból lett az iskola tanára.
Az Év Óvodapedagógusának Medve Lajosnét választották, aki 
óvónői teendői mellett a gyermekvédelem területén is kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott.
Az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja díjjal pedig Fe-
hér Ferencnét jutalmazták, aki 1993 óta dolgozik a Napsugár 
Óvodában, és mindenre kiterjedő figyelemmel végzett mun-
kája meghatározó egyéniségévé tette a kollektívának.

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás a címlapról
A hagyományoknak megfelelően a 21. 
Pedagógusbálon is Varga György, a Rácz 
Aladár Zeneiskola nyugalmazott igaz-
gatója köszöntötte kerületünk oktatási 
intézményeinek dolgozóit, ezúttal azon-
ban utoljára. A köztiszteletnek örvendő 
zenepedagógus úgy döntött, hogy a csú-
cson kell abbahagyni, és a pedagógusbál 
ceremóniamesteri feladatait ünnepélyes, 
de sok nevetéssel kísért aktus keretében 
átruházta Szász József alpolgármesterre 
azzal a feltétellel, hogy műsort vezetni 
csak csokornyakkendőben lehet. Kis za-
vart okozott, hogy az újdonsült ceremó-
niamester nyakát nem csokornyakkendő 
díszítette. Ám szerencsére – nyilván tel-
jesen véletlenül – lázas keresgélés után a 
zakója belső zsebében talált egy csokor-
nyakkendőt, így minden akadály elhárult 
hivatalba lépése elől. 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő hasonlóan oldott hangulatban foly-
tatta a megjelentek köszöntését, és azt 
a vízióját vetítette előre, amikor majd 
2040-ben Szász József adja át a ceremó-
niamesteri megbízatást az ő utódjának, 
amivel azt is üzente, hogy ha a pedagó-
gusbál túlélte az első két évtizedet, akkor 
most már az idők végezetéig része lesz a 
farsangi programoknak.

Kovács Péter polgármester megkérdez-
te a jelenlévőket, hogy van-e olyan kö-
zöttük, aki mind 
a 21 eddigi peda-
gógusbálon jelen 
volt. Hét ilyen 
jelentkezőt talált, 
akiket a többiek-
kel együtt arról 
biztosított, hogy a 
bálnak – mint ed-
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dig mindig – most is lesz három biztos 
alappillére: a vidámság, a tánc és a tom-
bola. Polgármesterünk és országgyűlési 
képviselőnk e gondolatok jegyében nyi-
totta meg a 21. Pedagógusbált.

A hagyományoknak megfelelően idén 
is átadták az Év Pedagógusa, az Év 
Óvodapedagógusa és az Év Pedagógiai 
Munkát Segítő Alkalmazottja kitüntető 
címeket.

A 2018-as év Év Pedagógusa kitüntetést 
Király Györgyi, a Rácz Aladár Zeneiskola 
zenepedagógusa kapta, aki egykori tanít-
ványból lett az iskola tanára.

Az Év Óvodapedagógusának Medve La-
josnét választották, aki óvónői teendői 
mellett a gyermekvédelem területén is 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkal-
mazottja díjjal pedig Fehér Ferencnét ju-
talmazták, aki 1993 óta dolgo-
zik a Napsugár Óvodában, és 
mindenre kiterjedő figyelem-
mel végzett munkája megha-
tározó egyéniségévé tette a 
kollektívának.

A kitüntetettek részletes 
szakmai életrajzát következő, 
február 13-án megjelenő szá-
munkban mutatjuk be.   

A kitűntetések átadása után 
a Fecskefészek óvoda dolgo-

zóinak fergeteges táncprodukciója kö-
vetkezett, amelynek végén az óvodave-
zető Schrott Ildikó fekete bőrruhában 
a legvadabb rockerként néhány másod-
percre elhomályosította Freddie Mercu-
ry emlékét.

Hasonló sikere volt a Szerb Antal Gim-
názium tanárai által előadott 6:3 című 
produkciónak is, amely Hobo hasonló 
témájú művének kabarétréfává módosí-
tott változatával tette próbára a közönség 
nevetőizmait.

Ezután a svédasztalos vacsora finom 
falatokból álló kínálata állította kelle-
mes megpróbáltatások elé a bálozókat, 
majd a Madarak együttes aktív testmoz-
gásra ingerlő zeneszámokkal sietett a 
jóllakottak segítségére. A táncot csak 
Oláh Gergő fellépése állította meg egy 
rövid időre, de leülnie ekkor sem kellett 

a hallgatóságnak, mert a 
népszerű előadó a szín-
padot elhagyva lement a 
hallgatóság közé és ott 
adta elő jól ismert dalait. 
Ezt követően még egy-
szer volt egy kis szünet a 
táncban, amikor elérke-
zett a tombolasorsolás. 
Utána azonban folytató-
dott az önfeledt táncmu-
latság.   
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Kedves Olvasó!
Ezt el kell mesélnem, jól fog szórakozni. Néhány 
éve a szomszédos Csömörre költözött egy kitűnő, 
megbízható mesterember ismerősöm. Ilyet ma 
nem nagyon lehet találni, és mivel a telefonszá-
mát nem tudtam, de a házát látásból ismertem, 
gondoltam, beülök Toyota márkájú hintómba, és 
felkeresem személyesen. Csöngetek. Kijön egy 
hozzám hasonló korú, ravasz szemű asszonyság, 
és közli velem, hogy akit keresek már onnan is 
továbbköltözött. Azonban olyan hihetetlen sze-
rencsés vagyok, hogy ő éppen indulóban van, és 
útba esik neki, amerre mennem kell. Ha elviszem, 
eligazít, hogyan jutok a keresett személyhez. Vá-
rakozás közben bentről az egyik szomszédos or-
szágban használatos szláv nyelven tanácskozás 
hangjai szűrődtek ki, majd meg is jelent leendő 
útitársam, szinte beszorulva két hatalmas, zsák-
szerű szatyor közé, azokat begyömöszölte a hátsó 
ülésre, és amikor újból kapott levegőt, engedé-
lyezte az indulást. Csömör széléről úttalan utakon 
tekeregve, tócsákat, hóbuckákat kikerülve egyszer 
csak ott álltunk a HÉV végállomása mellet. Azt 
mondta, ő csak idáig jön, de innen már csak egy 
ugrás, majd belekezdett az eligazításba:

– Látja ott azt a virágboltot? Na, ott kell megkér-
dezni, ott tudják, hol lakik a Pista úr. Csakhogy ahol 
álltunk, onnan is jól lehet látni a virágbolt ajtaján 
a táblát: Zárva. De ezt már nem tudtuk kitárgyal-
ni, mert idegenvezetőm szatyraiba temetkezve 
faképnél hagyott, hiszen indult a HÉV, amit neki 
el kellett érnie. Akkor fogtam fel, hogy ez az egy-
általán nem elveszett nőszemély jól bevitt az er-
dőbe. Valamiért nem éreztem úgy, hogy a fuvarért 
cserébe használható eligazítást kaptam. És még a 
székelyekre mondják, hogy ravaszak.

A csömörieket azonban megnyugtatom, hogy 
az általánosítás nagyon távol áll tőlem. De ko-
molyan. A mestert azonban azóta sem találtam 
meg. A virágboltban nem is hallottak róla.  

MÉSZÁROS TIBOR

A testületi ülésről 
jelentjük

Elfogadták a Fővárosi Önkormány-
zatot és a kerületi önkormányzatokat 
osztottan megillető bevételek 2019. 
évi megosztásáról szóló rendeletter-
vezet véleményezését. Ez a rendelet 
dönt majd arról, mennyi pénz jut a 
XVI. kerületnek a közös bevételekből.

A testület tárgyalt a 2019. évi költ-
ségvetésre tett javaslatról, amelyről 
előterjesztőként Kovács Péter polgár-
mester elmondta, hogy a XVI. kerület 
pénzügyi helyzete továbbra is stabil.
Az Önkormányzat vezetése a 2019. 
évre rendelkezésre álló összeg több, 
mint 45 százalékát tudja fejleszté-
sekre költeni, miközben jelentős 
tartalékkal is számolhatnak. Ennek 
lehetőségét az teremtette meg, hogy 
országgyűlési képviselőnk hathatós 
munkája nyomán idén 2,7 milliárd 
forint közvetlen állami forrás áll a 
Kertváros rendelkezésére. Jelentős 
pénzösszegeket terveztek a Jókai 
úti Szakrendelő bővítésére, a Móra 
Ferenc Általános Iskola felújításá-
nak első ütemére, a Centi Bölcsőde 
felújítására, valamint a felsőmalom 
utcai Napsugár Bölcsőde bővítésére 
és a Hősök terei szakrendelő belső 
felújítására. Folytatódik a lakótelepi 
közterületek felújítása is, idén a Jó-
kai úti lakótelep közterületei fognak 
megújulni. 

A 2019. évi költségvetésre tett javas-
latot a képviselő-testület elfogadta.

Ugyancsak jóváhagyták a nemzetisé-
gi önkormányzatok és a XVI. kerület 
Önkormányzata között hatályban lévő 
együttműködési megállapodások mó-
dosítását.

Egyhangúlag szavazta meg a testület 
a főépítész 2018. évi tevékenységére 

vonatkozó tájékoztató elfogadását. A 
Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bi-
zottság elnöke, Szatmáry László kü-
lön köszönetét fejezte ki Tóth Miklós 
főépítésznek elismerésre méltó mun-
kájáért.

Jóváhagyták a Mátyásföldi Fecske-
fészek Óvoda, a Gyerekkuckó Óvoda 
és a Sashalmi Manoda Óvoda intéz-
ményvezetői állásának betöltésére ki-
írt pályázatokat.

Három képviselő előterjesztésében 
tárgyaltak a munka törvénykönyvének 
módosítása után kialakult helyzetről. 
A Képviselő-testület megállapította, 
hogy sem a Polgármesteri Hivatal-
ban, sem az intézményeknél, de még 
az önkormányzati tulajdonú cégeknél 
sem jellemző a túlóra, a legtöbbet tú-
lórázó dolgozó sem közelítette meg a 
korábban törvényesen megengedett 
évi 250 túlórát, és ebben a jövőben 
sem lesz változás.  

A testületi ülés Kovács Péter közér-
dekű bejelentésével ért véget: a polgár-
mester közölte a testülettel, hogy az 
első forduló eredménytelensége miatt 
másodszor is kiírt jegyzői pályázat ez-
úttal eredményes volt. A tavaly augusz-
tusban távozott Ancsin László jegyző 
helyére a pályázók közül a több mint 
30 éves közigazgatási tapasztalattal és 
államigazgatási főiskolai végzettséggel 
is rendelkező jogászt, az eddigi alpol-
gármestert, dr. Csomor Ervint találták 
a legalkalmasabbnak. Dr. Csomor Er-
vin bejelentette, hogy 2019. január 31-i 
hatállyal mind képviselői mandátumá-
ról, mind alpolgármesteri tisztségéről 
lemond, és február 1-jétől kizárólag a 
jegyzői teendőket látja el.

MÉSZÁROS TIBOR

Január 23-án megkezdte 2019-es 
munkáját az Önkormányzat Kép-
viselő-testülete. 
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A megemlékezés a 929-es számú Szent 
Mihály cserkészcsapat tagjainak bevo-
nulásával és a Himnusz hangjaival kez-
dődött. Felvételről szólaltatták meg Sütő 
András írót, aki még 2006-ban, az első 
ünnepség alkalmából, hangüzenettel 
üdvözölte az emlékezőket. 

Zash Lóránt (eredeti nevén Szász Ló-
ránt) Erdély és Wass Albert Építők dala 
című versét dr. Kratofil Ottóné, nyugal-
mazott pedagógus szavalta el. A Kölcsey 
Ferenc Általános iskola PiCinke kórusa 
és tanítónőjük, Szedrák Ágnes ének-
szóval kedveskedtek. A megjelenteket  
Kovács Péter polgármester is köszön-
tötte, aki az Önkormányzat további tá-
mogatásáról biztosította a Wass Albert 
emlékét ápoló civil szervezeteket. Tóth 
Dominik színésznövendék, a Néri egy-
kori diákja Wass Albert Adjátok vissza a 
hegyeimet című versével idézte meg a tri-
anoni békediktátum keltette megrázkód-
tatást. Ezt követően az iskola Ördögborda 
citera együttese (Bennő Katalin zenepe-
dagógus és tanítványai), valamint a 4. a. 
osztály körtáncosai adtak zenés műsort.

"A nagy lelkek találkozásának" jegyé-
ben a Néri Iskola 4. a osztályának tanulói 
Lev Tolsztoj Panov apó karácsonya című 
meséjét játszották el, akiket dr. Kánnainé 
Ivony Anna készített fel.

Az ünnepség végén ez alkalommal is 
odaítélték a Wass Albert-díjat, melyet 
a magyar kultúra ápolásában jeleskedő 
személyek kaphatnak. Az idei kitüntetett 
Dörner György színművész, az Új Szín-
ház igazgatója lett, aki betegsége miatt 
nem tudta átvenni a díjat. Mireisz Tibor, 

Népszerű színművész kapta a Wass 
Albert-díjat Január 13-án, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában is-

mét megemlékeztek Wass Albert születésének évfordulójáról. A ne-
ves erdélyi származású író és költő 1908. január 8-án született az 
erdélyi Válaszútban. Az emlékünnepet – melyre idén tizennegyedik 
alkalommal került sor – a Kovász Egyesület, a Hittel a Nemzetért 
Alapítvány és a Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület szervezte. 

a Vitézi Rend budapesti szék-
kapitánya méltatta Dörner tevé-
kenységét, aki a "magyar darabo-
kat Magyarországnak" gondolat 
jegyében hosszú évek óta áldo-
zatos munkát végez a magyar 
színjátszásért és 
színházért.

Az emlékezés 
a Szózat hang-
jaitól kísérve, 
az író dombor-
művének meg-
koszorúzásával 
ért véget. 

GUETH ÁDÁM

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

A második országcsonkítás még aljassabb, és isszonyúbb volt, mint TRIANON!

MEGEMLÉKEZÉS ÉS GYERTYAGYÚJTÁS 
a 46 év véres megszállással koszorúzott párizsi „békeszerződés” évfordulóján (1947. február 10.)

2019. február 10-én, vasárnap délután 17.00 órakor,
Helyszín: az új XVI. kerületi Trianon emlékmű /Budapesti út – József utca sarok/

Közel 400 év idegen megszállás után, a Trianonban barbár módon megcsonkított és halálra ítélt Magyar Királyság, bár területének töredékén, 
de új és önálló életre kelt Horthy Miklós kormányzósága alatt. A gazdasági és a szellemi életerőben való gyarapodás lassacskán a legsűrűbben 
magyarok által lakott területek visszatérését is meghozta, határtalan örömmel ajándékozva meg a magyarságot. E töretlen emelkedést tiporta el a 
II. világháború és az azt talán még formailag sem lezáró párizsi békeszerződés, mely a nemzetnek máig ható pokoli évtizedeket hozott, úgy hogy 
még a legkisebb reményt is megölni igyekezett (lásd 1956 vérbefojtása a „művelt” nyugat segédletével, stb). Ezt, a trianoni évfordulóhoz képest botor 
módon feledni hagyott eseményt és következményeit, vesszük vizsgálódás alá.                                 Hiszünk Magyarország feltámadásában!

Dörner György
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A második világháború végén a szövetséges 
nagyhatalmak megegyeztek a németek kollek-
tív bűnösségéről, akiket jóvátételi munka cél-
jára szállítottak a Szovjetunióba. A szovjetek 
az áldozatokat egy "kis munkára" (oroszul, 
málenkaja rabota) hívták, mely valójában több 
éves távollétet és kínokat jelentett. Számos 
elhurcolt halt bele a megpróbáltatásokba, a 
túlélők pedig évtizedekig 
nem beszélhettek meg-
próbáltatásaikról.

A megemlékezés az is-
kola falán lévő emléktáb-
lánál vette kezdetét, ahol 
a POFOSZ, a Német Ön-
kormányzat, a XVI. kerü-
leti Önkormányzat és a 
Kossuth Lajos Nemzetőr 
Egyesület nevében he-
lyezték el az emlékezés 
koszorúit. A megjelentek 

a Himnusz és a Sváb Himnusz eléneklésével 
adóztak az áldozatok emlékének. A megem-
lékezés a teremben folytatódott, ahol német 
nyelvű énekekkel és prózával idézték meg a 
kor hangulatát. A történelmi eseményeket 
Kovács Péter polgármester, Szatmáry László 
önkormányzati képviselő, Péteri Ildikó, a Né-
met Önkormányzat kerületi elnöke, valamint 

Emlékezés a málenkij robot kerületi elhurcoltjaira
Január 19-én, a Waldorf Iskola egyik termében tartotta közös megemlékezését 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a POFOSZ, a málenkij robot kerüle-
ti áldozataira emlékezve. Ezen a napon, hetvennégy esztendővel ezelőtt, az 
iskola kertjéből vittek kényszermunkára több mint száz kerületi lakost, akik 
német származással vagy pusztán németes hangzású névvel rendelkeztek. 

lovag vitéz Palla László, a PO-
FOSZ XVI. kerületi elnöke 
elevenítette fel. A felszólalók 
utaltak arra, hogy a kommu-
nista diktatúra áldozataira az 
indokoltnál még mindig ke-
vesebb figyelem irányul, így a 
rájuk való emlékezés különö-
sen nagy jelentőséggel bír.

Az ünnepség végén Rozsnyai 
Ilona vetítette le dokumen-
tumfilmjét, melyet Georgiá-
ban (Grúzia) készített a má-
lenkij robot elhurcoltjairól. 

GUETH ÁDÁM

Január 12-én, a Cinkotai temetőben a már felújított hősi 
emlékműnél tartotta megemlékezését a XVI. kerületi Ön-
kormányzat, a doni tragédia 76. évfordulója alkalmából. Az 
1943. január 12-én indított szovjet támadásban a magyar 2. 
hadsereg súlyos veszteségeket szenvedett, mely történel-
münk egyik legnagyobb katonai veresége. A kissé megkopott 
emlékművet – mely elsősorban cinkotai elesettek nevét őrzi – 
az Önkormányzat a közelmúltban 2 millió 600 ezer forintos 
költséggel felújíttatta. A munkálatok kiterjedtek a meglévő 
mészkő felületek átcsiszolására, a szükséges vésetek pótlá-

sára, a betűk egységes aranyozására és a graffiti elleni véde-
lemre. A beton talapzat és lépcső új burkolatot kapott lángolt 
felületű, csúszásmentesített gránitlapokból. A megemléke-
zés az emlékműnél a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. 
A megjelenteket Szatmáry László önkormányzati képviselő 
üdvözölte, a korabeli eseményeket pedig Szász József alpol-
gármester és Kovács Péter polgármester idézte fel az áldoza-
tokra emlékezve. Az ünnepség a koszorúk elhelyezésével ért 
véget. 

GUETH ÁDÁM

Kertvárosi megemlékezés a doni tragédiáról
A XVI. kerületi Önkormányzat gondot for-
dít emlékműveink karbantartására. Saját 
erőből felújította a Csömöri úti sportem-
lékművet, az egykori cinkotai strand előtti 
első világháborús emlékművet, a cinkotai 
és a mátyásföldi országzászlót, és pályá-
zati támogatással a rákosszentmihályi 
öregtemető katonasírjait. E sorozat eddig 
utolsó darabja, a cinkotai temetőben álló, 
a doni katasztrófa áldozataira emlékezte-
tő emlékhely. 
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Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben 
lakó ÓVÓNŐNEK, TANÍTÓNAK, TANÁRNAK 

a figyelmét, aki 
1949-ben, 1954-ben, 1959-ben, illetve 1969-ben 

kapta meg PEDAGÓGUS DIPLOMÁJÁT

- állami vagy felekezeti intézményben,
- olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem mű-
ködtet pedagógusképző intézményt, továbbá 
- legalább 30 éven keresztül dolgozott a pedagógus pályán, 
vagy a művelődésügy területén, hogy

DÍSZOKLEVÉL 
ADOMÁNYOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELMÉT

2019. FEBRUÁR 28. NAPJÁIG 

juttassa el a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Humán Ügyosztályára személyesen, vagy postai úton. (1163 
Budapest, Havashalom u. 43. 221-es szoba)    
További információ kérhető: Erdősné dr. Kocsis Helga II. 
emelet 221-es szoba, telefon: 4011 421 

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:

- az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja veze-
tőjéhez címzett kérelem, amely tartalmazza az igénylő ne-
vét (hölgyeknél leánykori nevét), édesanyja leánykori nevét, 
születési helyét, idejét, TAJ számát, adóazonosító számát,
- szakmai önéletrajz,
-  az eredeti diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű 
diploma esetén, annak hiteles magyar fordítása szükséges!)
- a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a 
munkakönyv 1. és 9-12. oldalainak fénymásolata,
- ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél egyik fokoza-
tát, úgy a kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának 
és a szakmai önéletrajznak a csatolása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról - ameny-
nyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot készíttet-
ni - kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk, továbbá 
arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem 
áll módunkban elfogadni. 

A Corvini Domini 
Értékmentők és Értékteremtők Egyesülete

VAN 16 ÉRVÜNK!
címmel szervez VETÉLKEDŐT a kerületi családok számá-
ra, amelynek célja a környezettudatos magatartás elősegíté-
se, elsődleges témája pedig a hulladékgazdálkodás, szelek-

tív hulladékgyűjtés, hasznosítás, újrahasznosítás.

A vetélkedőre 3-5 fős családokat várunk szeretettel, életkori 
megkötés nélkül! Jöhet kismama és nagymama, apuka és 

anyuka, kisöcsi, nagybácsi, sógor, koma, testvér. 
Játékos, ügyességi és klasszikus feladatokkal 

egyaránt várjuk Önöket! 
Válasszon időpontot és nevezze be a családot egy jó hangu-
latú, ismeretszerző játékra! Az elődöntősök közül két-két 

család bejut a szuperdöntőbe és megmutathatják, hogy ők 
a kerület legjobbjai! 

Az eredményhirdetésre az Egyesület által szervezett 
Sztárvarázs Gála keretében, a döntő napján kerül sor.

Jelentkezni lehet: Szabó Andrásné Vali egyesületi 
elnöknél a 06/30/582-1202 telefonszámon, vagy a 

corvinidomini16@gmail.com e-mail címen, illetve az 
egyesület Facebook oldalán üzenetben, a család adatainak 
(játékosok száma, életkora), a csapat választott nevének, 

valamint az elődöntő időpontjának megadásával. Minden 
jelentkezőnek részletes felvilágosítást adunk!

Elődöntő időpontok: 
2019. február 23. 9.30 óra 
2019. február 23. 12.30 óra 

Helyszín: 1165 Budapest Táncsics u. 10. Civil Ház 
Szuperdöntő: 

2019. március 7. 17.00 óra, 
Helyszín: Erzsébetligeti Színház 

Harmónia terem és Színházterem

A program az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
támogatásával valósul meg.

40 éves a Jókai Mór 
Általános Iskola 

A Jókai Mór Általános Iskola az idei év februárjában ünnepeli 
fennállásának 40. évfordulóját. Az egykori Tiszakömlő utcai 
Általános Iskola mára már a kerület nagy létszámú intézmé-
nyei közé nőtte ki magát. Az iskola sok régi diákjának már a 
gyermekei is az intézmény padjait koptatják, és igyekeznek 
helytállni, mint szüleik. 

Negyven év nagy idő! 
S hogy mi minden történt a kezdetektől napjainkig? 

Ezt igyekszünk bemutatni 

február 22-én 11:00 órakor
KIÁLLÍTÁSSAL ÉS EGY KIS MŰSORRAL. 

Szeretettel várjuk volt tanárainkat és volt kollégáinkat!
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Kovács Péter polgármester köszöntötte SZUCSÁK JÓZSEFNÉT 
95. születésnapja alkalmából.

Margit néni a kárpátaljai Beregsom községben született, és 
iskolái elvégzése után az ottani elöljáróságon közalkalmazott-
ként állt munkába. Az élet sokszor kényszerítette munkahely-
változtatásra, majd végül sok dolgos év után egy rádióalkatré-
szeket gyártó vállalattól, a Remixtől ment nyugdíjba.  

1971 óta lakik a kerületben, azóta is abban a lakásban, ame-
lyikbe férjével és családjával beköltözött. Megszokta és meg-
szerette lakókörnyezetét. Még mindig igen aktív, legtöbbször 
visszautasítja lányai segítségét. Szerető család veszi körül, an-
nak ellenére, hogy nem él együtt velük, hiszen lakáson belül 
teljesen önellátó, igyekszik őrizni függetlenségét. Mindkét lá-
nya hívta, hogy költözzön hozzá, de szereti a lakását, köti hozzá 
a múlt, így amíg lehet, kitart a régi szép emlékek színhelyén. 
Férjét 2000-ben veszítette el, aki néhány nappal karácsony 
előtt még letöltötte utolsó munkanapját, és következhetett vol-
na a megérdemelt nyugdíj, de másnap váratlanul elhunyt. Ez 
nagyon nehéz időszak volt a család életében.

Napközben főz, takarít, és 
amikor ezeken túl van, kereszt-
rejtvényt fejt minden mennyi-
ségben. Megküzdött már nagy 
bajokkal, daganatos betegség-
gel is, ezeket mégsem emlegeti. 

A családnak ma is Margit néni 
jelenti a „tűzhelyet”, és nem 
csak azért, mert kitűnően főz. 
Amikor a konyhaművészet-
ről kérdezzük, azt válaszolja, 
hogy akkor sikerül az étel, ha 
szeretjük azt, akinek főzünk. A 
hosszú élet titka pedig szerinte 

nem más, mint a hit és a szeretet. Idáig azért imádkozott, hogy 
adja meg neki az Isten a 95. évet. Most már a 96-ért fohászko-
dik, de amilyen fiatalos, cseppet sem lennénk meglepve, hogy 
ha a 100. születésnapján is köszönthetnénk őt. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!

TÓTH ISTVÁNNÉ is a 95. szü-
letésnapját ünnepelte, akinek 
köszöntésére Kovács Péter pol-
gármestert elkísérte dr. Környe-
iné Rátz Katalin önkormányza-
ti képviselő, aki óvónőként az 
ünnepelt lányának kolléganője 
volt, és Ács Anikó önkormány-
zati képviselő, akinek pedig az 
ünnepelt lánya óvónénije volt.
Anna néni Heréden született, 
és egészen az elmúlt évekig 
ott élt. Szülei gazdálkodóként 
keresték kenyerüket, így Anna 
néninek már kisgyerek korától fogva bőven kijutott a mező-
gazdasági munkából. Nem volt könnyebb a felnőtt élete sem, 
hiszen akkor a hagyományos mezőgazdasági munkák mellé 
a vályogtégla készítés is hozzáadódott. Amikor vályogot vetet-
tek, napi 500 téglát készítettek. 

1941-ben kötött házasságot, amelyből egy lánya született, de 
ma már a két unoka és a hat dédunoka is gyakori vendég a 
házban.

Egész életét végigkísérte az istenhit, amely a mai napig fon-
tos szerepet tölt be az életében. Napközben gyakran imád-
kozik, szórakozásképpen pedig gyakran olvasgat. Valamikor 
kedvenc elfoglaltsága volt a kézimunkázás, melynek bizonyí-
tékaként lánya gyönyörű terítőket és kendőket, valamint egy 
színpompás népviseletbe öltöztetett babát mutat a vendégek-
nek.

Férjét 27 éve vesztette el, de csak két évvel ezelőtt engedett 
lánya hívó szavának, addig ragaszkodott herédi otthonához. 
Kis segítséggel maga tartotta rendbe a hatalmas kertet, ma 
már azonban állandó társa a bot, így a kertről le kellett monda-
nia, felköltözött a XVI. kerületbe. Szerinte a hosszú élet titka 
a folyamatos munka. Lehet, hogy így van, hiszen Anna néni-
nek bőven kijutott belőle. Kívánjuk, hogy élvezze dolgos élete 
gyümölcsét, lánya gondoskodását, és éltesse őt az Isten még 
nagyon sokáig!

A János utcai Derűs Alkony idősek klubjában köszöntötte 
Szász József alpolgármester NAGY PÁL IMRÉT 90. születés-
napja alkalmából.

Imre bácsi Hódmezővásárhelyen született. Szülővárosában 
végezte az iskoláit és ott szerzett műbútorasztalosi és intarzia-
készítő képesítést. Első munkahelye már Budapesten, Újpes-
ten volt. Az Újpesti Bútorgyárban 32 hölgynek volt a csoport-
vezetője négy és fél évig. Ezután meghívást kapott az Egressy 
Úti Faipari Középiskolába (ma Egressy Gábor Szakgimnázi-
um), ahol 45 évig tanított, és onnan ment nyugdíjba. Majd ez-
után még 10 évig nyugdíjasként is igényt tartottak a munkájá-
ra. Az intarziakészítést azonban még azóta sem hagyta abba.

24 évesen nősült meg, a házasságából két fiúgyermek szüle-
tett. Ez a házasság azonban 8 év után megromlott, és válással 
végződött, a gyerekek nevelése pedig rá maradt. Másodszor is 
megnősült, de sajnos az a kapcsolat sem bizonyult életre szó-
lónak. Közben felépítette saját házát, amelyen szinte mindent 
munkát saját kezűleg végzett el. Öt unokája így büszke lehet 
a nagypapára. 

Tíz éve kezdett a Derűs Alkony klubba járni. Akkor értesült 
róla, hogy létezik ez a közösség ahol hamarosan társra is ta-

lált. Választottjának egy nappal 
az övé után ünnepelték a 77. 
születésnapját.

Imre bácsi még most is te-
vékenyen él. Megteheti, mert 
fizikailag és szellemileg sokkal 
fiatalabb a koránál. Már nem 
szakmaszerűen, de baráti, is-
merősi segítségként sokszor és 
szívesen besegít, ahol megol-
dásra váró műszaki problémák 
vannak.

A hosszú élet titkát abban 
látja, hogy meg kell találni a 
munka és az egyéb elfoglalt-
ságok helyes arányát. Ezen kí-
vül a mértékletes élet biztosan 

senkinek nem megy az egészségére. Ha ezeken kívül még a 
lelki egyensúlyt is sikerül megtalálni, akkor minden rendben 
van. Úgy tűnik, Imre bácsinak sikerült. Isten éltesse őt még 
nagyon sokáig! 
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Január 17-én kortárs színházi szatírával nyitotta meg a sort a Mucsi Zoltán, Scherer 
Péter és Katona László színésztrió. A Nézőművészeti Főiskola című szatíra főisko-

lai szinten tanítja meg a nagyérdeműt 
színházi nézőnek lenni. Ezt a főiskolát 
a minisztérium azzal a céllal hozta lét-
re, hogy az elnéptelenedett színházak-
ban újból legyenek nézők, és ha már 
vannak, olyanok legyenek, akik a szí-
nészeknek is megfelelnek. Szerencsé-
re azonban ez a helyzet nem napjaink 
problémája, a darab a jövőben játszódik. 
Kitűnő alkalom azonban arra, hogy Mu-
csi, Scherer és Katona próbára tegye a 
nevetőizmainkat.

Néhány héten belül másodszor állhat-
tunk Gedeon Péter alkotásai előtt. Ez-
úttal az Erzsébetligeti Színház Napfény 
Galériájában, ahol január 18-tól látha-
tó a művész Nem a való hát, annak égi 
mása… című kiállítása. A megnyitón 
közreműködő Kemény János színész, fo-
tós, költő ismét elmondta, hogy Gedeon 
Péter építész – 1998-ban ő tervezte Az év 
épülete díjjal kitüntetett házat –, így kü-

lönös figyel-
met fordít az 
épített világ 
megörökíté-
sére. Ezúttal 
azonban fi-
nom, míves 
rajzain nem 
csak teljes 

épületek, hanem azok részletei is látha-
tók. Megörökítette például néhány ólom-
üveggel berakott ablak látványát, melyek 
különösen szép színekben pompáznak. 
Rajzai valóban megfelelnek a kultúráról 
alkotott véleményéről, amely így hang-
zik: a Magyar Esztétikai Kislexikon sze-
rint a kultúra az anyagi és a szellemi 
javak összessége. Gedeon Péter szerint 
azonban e meghatározáshoz odakíván-
kozik még egy harmadik elem, az em-
berek lelkivilága is. Az ő alkotásai be is 
bizonyítják ennek az állításnak az igazát.
Az érdeklődők február 27-ig tekinthetik 
meg a kiállítást.

A Magyar Kultúra Napja január 18-án 
a zenekedvelők számára is tartogatott 
egy csemegét. A Mini Duo adott nagy-
sikerű jazzkoncertet a Színházban. Tö-
rök Ádám, a magyar popszakma nagy 
öregje egy ideje már egy 13 éves gitár-
virtuózzal járja a színpadokat. Fehér 
Ádám a jövő nagy ígérete, aki már ma 
is egyenrangú partnere Török Ádám-
nak. Keze ördögi futamokra képes, 
ismeri a hangszerében rejlő összes le-
hetőséget, és nagyon muzikális. Török 
Ádám azt reméli, hogy az ifjú zenész 
lesz az ő zenei világának örököse. 

Január 19-én Novák Ferenc „Tata” a színházteremben 
tartott rendhagyó történelemórát az érdeklődőknek. A 
Kossuth- és Prima Primissima díjas koreográfus a Kár-
pát-medence népzenéjének vetített képekkel is illusztrált 
bemutatásán keresztül a XX. század egész történelmét is a 

hallgatóság elé tárta. 
A táncok bemutatá-
sában egy négytagú 
zenekar és egy nyolc-
tagú tánccsoport volt 
a segítségére. Az idős 
mester fiatalok fris-
sességét meghazud-
toló, másfél óránál 
is hosszabb előadása 
végén a színházterem 
a hivatásos táncosok 
vezetésével táncházzá 
alakult.

Január 20-án vasárnap az Inversidance 
Társulat Vuk, a kedves kis vörös róka 
történetét állította színpadra a gyerekek 
nagy örömére. A misztikus színpadkép, 
a megelevenedett nyuszik, kacsák sünök 
és kutyák, valamint a vadászok elől me-
nekülő erdőlakók nagy együttérzést 
keltettek a gyerekekben. Fekete István 
meséjéből eddig még senki nem csinált 
táncjátékot, az Inversidance Társulat így 
újdonsággal lepte meg a nézőket.

Január 21-én Csízy László komputer-grafi-
káiból nyílt kiállítás a Corvin Galériában. 
Szabó Tamás szájharmonika virtuóz egy 
bravúrszámmal köszöntötte a megjelen-
teket. A finom ízléssel megkomponált, 
harmonikus színvilágú, hálózatokból 
és apró geometriai elemek sokaságából 
felépülő művekről, 
valamint alkotójuk-
ról Balázs Sándor 
művészeti író tartott 
szakavatott ismerte-
tőt. A kiállítás febru-
ár 20-ig tekinthető 
meg az Erzsébetli-
geti Színház Corvin 
Galériájában.
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Idén az Erzsébetligeti Színház a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából nem egy napba sűrí-
tette gazdag kínálatát, hanem egy egész hetet 
szánt arra, hogy tisztelegjen a hazai művé-
szet előtt.  A rendezvénysorozat a Himnusz 
születésnapján, január 22-én ért véget. 

Január 20-án délután Mácsai 
Pál egy Örkény István életéről 
szóló egyszemélyes színdara-
bot mutatott be Azt meséld 
el, Pista! címmel. A színpadi 
művet az író saját szavainak 
felhasználásával, napló- és in-
terjúrészletekből, magnósza-
lagokon fennmaradt hangfel-
vételekből Bereményi Géza 
és Mácsai Pál állította szín-
padra. Az előadás úgy jelení-
ti meg Örkény alakját, mint-
ha ő maga is jelen lenne. A 
monodráma egyik erőssége, 
hogy a szerzők minden alkal-
mat megkerestek arra, hogy a 
híres örkényi humor is helyet 
kapjon az előadásban. 

A magyar kultúra erzsébetli-
geti napjainak egyhetes ren-
dezvénysorozatát a Jazzmánia 
Big Band koncertje zárta. A 
jazzbarátok – azon belül is a 
big band rajongói – régi isme-
rősöket üdvözölhettek a Szín-
ház színpadán, hiszen a Koll-
mann Gábor vezette együttes 
valamikor a Rácz Aladár Ze-
neiskolából indult, és azóta is 
rendszeresen fellép az Erzsé-
betligeti Színházban. Erre az 
estére sztárvendéget is hoztak 
magukkal Náray Erika sze-
mélyében. A Jazzmánia kon-
certje méltó befejezése volt a 
programsorozatnak.

Január 22-én kedden, kárpit- és 
textilművészek kiállítása nyílt 
a Harmónia teremben. Balogh 
Edit Ferenczy Noémi-díjas 
kárpitművész, valamint Bényi 
Eszter és Kőszegi Anna Má-
ria kárpitművészek, továbbá 
Benedek Noémi és Somodi 
Ildikó textilművészek mutat-
ták be alkotásaikat. A kiállított 

műveket és az alko-
tókat Molnár Eszter 
művészettörténész 
méltatta, miközben 
a textilművészet vi-
lágába is bevezette 
a megjelenteket. A 
január 22-én meg-
nyílt kiállítás címe, 
a Szálhimnuszok, 

A Szentmihályi Kulturális Központban a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából elsősorban a 
gyerekekre gondoltak. A Lilla és Tündérbogyó 
címet viselő gyermekelőadás Kádár Annamária 
érzelmi intelligenciát fejlesztő történeteiből állt 
össze mesejátékká. Egy Lilla nevű kislány kép-
zeletbeli barátja, 
Tündérbogyó tár-
saságában él át a 
kisgyerekek szá-
mára tanulságos 
kalandokat. Az 
előadást élőzene 
kísérte, majd kö-
tetlen beszélgetés 
követte a szerző-
vel, Kádár Anna-
máriával.

szellemes utalás a Himnusz születésnapjára, és az alkotók nívós 
műveinek – szinte szálakból komponált himnuszaiknak – össze-
függésére. Az ismertető után egy három ifjú hölgyből álló trió 
– Papp Tímea hárfa, Krulik Eszter brácsa és Nagy Judit fuvola 
– okozott igen kellemes meglepetést és nyújtott magas színvo-
nalú zenei élményt a kiállítás résztvevőinek. A Szálhimnuszok 
március 3-ig tekinthetők meg a Harmónia teremben.

Egy kissé bizarrul hangzó, de pszichológi-
ailag hasznos könyvbemutató is bekerült a 
Magyar Kultúra Napja gyermekprogram-
jai közé a Szentmihályi Kulturális Köz-
pontban: Hanga 
Réka „rettenete-
sen borzasztósá-
gos” Bibedombi 
szörnyhatározó 
című könyvének 
bemutatója. Az 
interaktív könyv-
b e m u t a t ó t 
Adamik Zsolt 
vezette, és köz-
ben a gyerekek 
lerajzolhatták saját félelmeiket, „ki-
rajzolva” magukból az őket kísérő fe-
szültségeket. Ez volt a célja a Szörny- 
határozó megírásának is, amelynek illuszt-
rációiból kiállítást is rendeztek a szentmi-
hályi intézményben.  

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlé-
kezet Központ hímző szakkörének 
vezetésével a vendégeknek lehetősé-
gük nyílt cinkotai hímzésmintákat 
készíteni, sablonok segítségével. A 
Kertvárosi Helytörténeti és Emléke-
zet Központban (1165 Veres Péter út 
157.) működő hímzőkörhöz folyama-
tosan lehet csatlakozni. További in-
formáció a 604-8342-es telefonszá-
mon kapható.

Gondoltak azokra a gyerekekre is, akik szeret-
nek kézműves foglalkozásokon „ügyeskedni”. 
Az Apró Mancsok Klubja számtalan tarka, fan-
táziamozgató alapanyaggal várta azokat, akik 

szívesen ké-
szítettek pa-
pírból dísztár-
gyakat, díszes 
d o b o z o k a t , 
ékszereket, és 
minden mást, 
ami ebből az 
anyagból elké-
szíthető.
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1823. január 1-jén született Petőfi Sándor. Népünknek nincs 
megrázóbb élménye 1848-49-nél. Ennek a másfél esztendő-
nek „lángoszlopa” Petőfi, részese, türelmetlen csinálója a for-
radalomnak. 1848-ban már pályája csúcsán ünnepli az ország 
és a műértő  kortársak – Arany, Jókai, Vörösmarty – elismerése 
mellett barátságukat is bírja. Vachot és Emich nyomdái ver-
sengenek műveiért. De most nem János vitézt kell írni, másfé-
le húrokat kell pengetni.

„ S te szívem, ha hozzád férne, hogy kevély légy, lehetnél! 
E hős ifjúság vezére voltam e nagy tetteknél.”
Zalától Ugocsáig, Árvától Küküllőig harsog a Talpra Magyar…
„A magyarok istenére esküszünk, esküszünk”…
Neki már nem csak tollal, fegyverrel kell helytállnia. Háború 

van, veszélyben a hon, menni muszáj, akkor is, ha szeretett 
asszonya várandósan nélküle marad. 
Bemnél jelentkezik, akivel egyszeriben 
azonos hullámhosszon égnek, aki rög-
tön meglátta benne a tömegeket mozgó-
sítani képes forradalmárt – akit óvni kell 
a tűztől –, segédtisztjévé avatja. Petőfi 
megérzi, hogy Bem az ő embere, az ő 
rettenthetetlen, lehetetlent nem ismerő 
tábornoka, a hazának oltalmazója, szigo-
rú, de érző katonája. A csaták során egy-
re elmélyültebb, rajongó szeretetet érez 
a vezér iránt. Bem Petőfit egyre inkább 
a hadsereg regulái fölött állóként keze-
li, ugyanakkor bátorságáért kitünteti, 
előlépteti. „Saját kezével tűzte mellemre 
az érdemjelt Bem, bal kezével, mert jobbja 
még föl volt kötve, s ezt mondá: Bal kézzel 
tűzöm föl, szívem felőli kezemmel – s mi-
dőn elvégzé, megölelt, hosszan és melegen 
ölelt! Az egész világ tudja, hogy én nem va-
gyok szerény ember, de istenemre mondom, 
ennyit nem érdemeltem.”

„Mi ne győznénk?  Hisz  Bem a  vezé-
rünk, a  szabadság régi bajnoka! Bosszú-
álló fénnyel jár előttünk Osztrolenka véres 
csillaga.” 

1849. július 29-én írja feleségének, utolsó levelében, két nap-
pal végzete előtt: 

„Szopik-e még a fiam? Válasszátok el minél előbb, s tanítsd be-
szélni, hogy meglepjen. Csókolom a lelketeket és szíveteket miljom-
szor számtalanszor imádó férjed. Sándor”  Aki írta, nem halni 
készült. Látni akarta fiát, feleségét, családi fészket akart a gyö-
nyörű, szépséges Erdélyben.

A veszni látszó segesvári csatamezőn bátran, vakmerőn, nem 
törődve magával, megpróbált menekülő bajtársaiba hitet ön-
teni. Bem parancsát vagy inkább tanácsát – tartsa magát tá-
vol a harctól – feledve, egyre feldúltabb, zaklatott lelkülettel 
szembesült a veszéllyel. Néhány szemtanú látta őt menekülni, 
gyalog, sarkában a kozákokkal. Bem már nem tudta megmen-
teni „fiát”, akinek évekkel korábbi soraiból fogadalmának és 

sorsának döbbenetes jóslata bekö-
vetkezett.

„Szabadság, szerelem, e kettő kell 
nekem. Szerelmemért föláldozom az 
életet, Szabadságért föláldozom Sze-
relmemet.” - 1847. január

„A hősöket egy közös sírnak adják, 
Kik érted haltak, szent világszabad-
ság.”

A XIX. század költői című versé-
ben nem csak a XIX. század költő-
inek, hanem a következő századok  
minden tenni tudó és akaró honfi-
társunknak üzen, programot adva 
és a célt kitűzve.
„Ha majd a bőség kosarából Minden-
ki egyaránt vehet,
 Ha majd a jognak asztalánál Mind 
egyaránt foglal helyet,
 Ha majd a szellem napvilága Ragyog 
minden ház ablakán:
 Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 
Mert itt van már a Kánaán!”

-1847. január-
HEGYI ÁKOS

Magyar szépmesék Kedves Olvasóink! Rovatunk célja anyanyelvünk, törté-
nelmi hagyományaink, magyarságtudatunk ápolása. 

A meteorológiai előrejelzések szerint feb-
ruár hónapban számíthatunk még némi 
hólapátolásra. Az ornitológusok ezért arra 
hívják fel a figyelmünket, hogy etessük 
folyamatosan kertünk madarait, még ak-
kor is, ha átmenetileg elolvad a hó, mert 
kis énekeseink vagy továbbállnak, ha nem 
találnak ennivalót, vagy egyszerűen éhen 
halnak még a hó nélküli fagyos környezet-
ben is. Egy cinke, vagy veréb 6-10 gramm 
testtömeggel rendelkezik, kis méreteik 
miatt nem tudnak raktározni, mint a na-
gyobb élőlények. A hozzáértők szerint a 
fagy mégsem annyira veszélyezteti őket, 

hiszen ha élelemhez jutnak, 
fenn tudják tartani testhő-
mérsékletüket. Évtizedekkel 
korábban, amikor előfordult 
még, hogy kemény fagyok 
mellett hetekig hó- és jégta-
karó fedett mindent, és a fák 
alatt lehullott madártetemeket 
találtak, megvizsgálták azo-
kat, és kiderült, hogy mindnek üres volt 
a begye, tehát nem a fagy végzett velük, 
hanem a hó, amely elzárta előlük az élel-
met. A legjobb, ha olajos magvakat adunk 
a kis légtornászoknak, és kitűnő táplá-

A madarak ellensége a tél lék a cinkegolyó (képünkön), 
amely valamilyen zsiradékba, 
faggyúba ágyazott magvakat 
tartalmaz, és minden élelmi-
szerlánc árulja. Erre a veréb 
és a vörösbegy is rárepül, ha 
kicsit ügyetlenebbül is, mint a 
cinegék. Tilos viszont kenyér-
morzsával etetni a madarakat, 
mert az megszívja magát ned-
vességgel, és fölfújódnak tőle, 
sőt el is pusztulhatnak. A nem 

költöző madarak ragaszkodnak ahhoz a 
területhez, ahol táplálékhoz jutottak, ezért 
nyáron számtalan kártevő elpusztításával 
akaratlanul is meghálálják, hogy télen 
gondoskodtunk róluk. 
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Paor Lilla a Magyar 
Kultúra Lovagja

– Életem egyik legfontosabb része a zene. 
Ennek alapjait a Táncsics Mihály Általá-
nos Iskolában sajátítottam el, ahol inten-
zív zenei élet folyt, de igazán életre szóló 
élményekkel a Szent István Gimnázium 
szimfonikus zenekarában találkoztam, 
ahol nagybőgőztem. Ott kezdtem ismer-
kedni az éneklés tudományával is. Magá-
val ragadott az ottani szemlélet, és valóban 
meghatározó szerepe volt életem további 
alakulásában. Az Akadémia előképzőjé-
be jártam énekelni, és mellette képesítés 
nélkül tanítottam a mai Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskolában, mások mel-
lett Tarnai Kiss Lászlóval, a Dankó Rádió 
alapító-főszerkesztőjével és Gyarmati 
Károllyal, későbbi férjemmel. Az iskolai 
munka mellett rendszeresen jártunk fel-
lépni. Közben elvégeztem a Budapesti Ta-
nítóképző Főiskola testnevelés-pedagógia 
szakát, utána pedig az ELTE TTK-n a föld-
rajz szakot, majd megszereztem a sanzon- 
énekesi működési engedélyt. Ezután 
párhuzamosan tanítottam és énekeltem. 
Jellemző az egész pályafutásomra, hogy 
mindig több mindent csináltam párhuza-
mosan. Ekkor kezdtem el televíziózni is. 
Énekesként készült velem egy riport, ami 
után meghívtak műsorvezetőnek Teréz-
városba. Nagyon sokat léptem föl, és any-
nyi felkérést kaptam itthonról és külföld-
ről is, hogy abbahagytam a tanítást. Ám 

nemsokára meghívtak korábbi munka-
helyemre, a XVII. kerületi Zrínyi Miklós 
Általános Iskolába igazgató-helyettesnek. 
Öt évig töltöttem be ezt a pozíciót, de köz-
ben annyira felszaporodott a tévés mun-
kám, hogy a tanítást végleg abbahagytam. 
Részt vettem a Metropol tévének, az első 
magyar kereskedelmi televíziónak a lét-
rehozásában. Ez volt számomra az igazi 
tévés iskola, ott tanultam meg mindent 
erről a műfajról. Közben külföldi turné-
kon énekeltem, és amikor Magyarorszá-
gon voltam, akkor televízióztam. 2000-
ben azonban végleg hazajöttem, mert 
ismét annyi felkérést kaptam, hogy már 
nem volt szükség a külföldi turnékra. A 
televízió lett a fő elfoglaltságom, mellet-
te énekeltem, de belevágtam valami újba 
is: elkezdtem színházban játszani. Akkor 
kaptam az Edith és Marlene főszerepét a 
Ruttkai Éva színházban. Majd 2011-ben 
létrehoztam a Hatoscsatornát. 

– MILYEN CÉLOK VEZÉRELTÉK EBBEN?
– Szerettem volna egy olyan tévécsator-
nát, amely nyugtatja az embereket, ér-
téket közvetít, és pozitív gondolkodást 
sugároz. Szerettem volna, ha minden 
műsor egy olyan tartalmas gondolat köré 
épülne, amelyet azután továbbvihetnek 
a nézők a hétköznapokon. Kulturális, 
egészségügyi, vallási, tudományos, hon-

Paor Lillát, kerületünk közismert előadóművé-
szét, tévés személyiségét és lokálpatriótáját év-
tizedek óta folytatott közösségi és közszolgálati 
munkájának elismeréséül a Magyar Kultúra Lo-
vagjává avatták. A mátyásföldi gyermekévektől a 
magas kitüntetésig vezető útról kérdeztük. 

védelmi, valamint bűn- és baleset-meg-
előzési műsorokat készítünk, és sok 
egyéb olyan témát kínálunk, ami kime-
ríti a közszolgálatiság fogalmát, ha ma 
már ez nem is használatos kifejezés. Föl-
karolunk olyan ügyeket, mint az operett 
és a magyar nóta népszerűsítése, amit a 
Duna tévén is csak egy fél éve lehet is-
mét látni. Előtte évekig nem volt, csak 
nálunk. Olyan kívánságműsor azonban 
tényleg nincs máshol, amelyben nem 
csak lejátsszuk a kért számot, hanem egy 
kis ismertetőt is adunk a művel, szerző-
vel vagy az előadóval kapcsolatban.

– HOGYAN TÖRTÉNT A KITÜNTETÉS 
ÁTADÁSA?
– A Stefánia Palotában igen látványos 
és színvonalas külsőségek között. A 
grémiumban magyarok és külföldiek is 
részt vettek a Kárpát-medencétől Svédor-
szágig. Az átadón pedig jelen voltak az 
EMMI kultúráért felelős államtitkársá-
gának, a Honvédelmi Minisztériumnak 
és a Magyar Művészeti Akadémiának 
a képviselői is. A díjat konkrétan Nick 
Ferenc, a kibocsájtó Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke adta 
át, miután egy díszkarddal érintve a vál-
lunkat lovaggá ütöttek minket.

A kitüntetéshez lapunk olvasói nevében is 
szívből gratulálunk!
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Ezért meggyőződésem, hogy a 
munkánk, amit végzünk itt a hely-
történeti gyűjteményben – két éve 
immár a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ részeként – 
nem hiábavaló. Az eredmény meg-
hálálja az erőfeszítést.

Így év elején szokás vissza- és 
előretekinteni. Közel húsz éve 
(631 millió 139040 másodperce) 
Lantos Antal összefogta a helytör-
téneti munkát, és munkatársaival 
belekezdett a múlt tudatos feldol-
gozásába. Következetességének ered-
ményeképpen jövő márciusban lesz tíz 
éve (315 millió 569520 másodperce), 
hogy a munka méltó elhelyezést nyert, 
megnyílt a Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény. Lantos Antal tavaly be-
következett haláláig közel ötven kötet-
ben dolgoztuk fel a kerület múltját, és 
mégsem lehet azt mondani, hogy nincs 
már több fehér folt. Például, Tóni bácsi 
szeretett Rákosszentmihályának törté-
netét már nem tudta befejezni. Azon 
túl, hogy ezt a hiányt pótolni a mi kö-
telességünk (konkrétan rám hagyta a 
feldolgozás folytatását), mit lehet még 
mondani ennek szeretett 33 és fél km2-
nek a történelméről? 

Tervünk rengeteg van, de nem akar-
nék előresietni, csak a közvetlen kö-
zeliekről beszélnék. Idén három hely-
történeti kötetet áll szándékunkban 
megjelentetni, az első félévben a helyi 
tűzoltóság és katasztrófavédelem tör-
ténetét mutatjuk be. A második félév-
re összegyűlik az anyag az 1950 után 
(már Budapest részeként) felállt tanácsi 
rendszerről, bemutatjuk annak helyi 
felépítését, működését. (Ez a kötetünk 
lesz az elindítója az 1950 utáni törté-
nelem feldolgozásának.) A harmadik 
tervezett kötetünk egy reprezentatív 
album a helyi sportnagyságokról. Távo-

Átléptük az új év kapuját 
Nézem a tájat a meleg szobából, hullnak a hópely-
hek – csak itt a kerítésünk négyzetében minden má-
sodpercben több millió – egységes, tiszta szövetet 
borítva a kertre. A történelem másodpercei meg-
számlálhatóbbak, azonban az idő szövete, ami az 
emlékezetünkre borul, már nem ad ilyen tiszta, átlát-
ható képet a múltról. Mi, akik a történelmet, helytör-
ténetet faggatjuk, amatőrök és profik vállvetve, az idő 
sodrából csak a történés mozaikkockáit kapkodjuk 

ki. Ezekből próbáljuk kirakni saját elképzelésünket, 
milyen is lehetett elődeink élete? Zabhegyezésnek 
tűnhet, de nem az. Komoly észokom erre nincs, de 
azt tudom, ha bármihez szeretettel fordulunk, meg-
hálálja azt. Így kell lennie ennek a történelemmel is. 
Kérdezhetitek: hogy lehet szeretni például a háborút? 
Egy válasz lehetséges: nem a háborút kell szeretni, 
hanem a történelem menetére ügyelők háborúra fel-
tett kérdéseit.

Helytörténet

labbi könyvkiadási terveinkben szerepel 
többek között az elődtelepülések ipara, 
kisipara, a HÉV vonalhoz kisvasúttal 
hozzárendelt ipari létesítmények törté-
nete, az Ikarus, az EMG, az Auras gyárak 
története, helyi gasztronómia-történet, a 
szocialista korszak kultúrtörténete. Sze-
retnénk feldolgozni részletesen a kerület 
iskoláinak a történetét. Az elődtelepülé-
sek műkedvelő színészetéről az anyag 
összegyűlt, már csak megírásra vár.

A könyvkiadáson túl (természetesen ah-
hoz szorosan kapcsolódva) a gyűjtemény 
archívumának fenntartása, kezelése, az 
anyaggyűjtés is nagyon fontos felada-
tunk. Ennek érdekében a gyűjtemény el-
rendezése idén megújul. Az eddigi nagy 
kutatóteremből és irodából kiköltözik 
az iroda, a kutatósarok a számítógéppel 
marad, a többi részt pedig megnyitjuk lá-
togatóink előtt, itt további kiállító-tárlók 
lesznek elhelyezve, valamint az intéz-
mény egyre gazdagodó könyvtára, ahol 
a helytörténeti köteteken túl egyetemes 
történeti, művészeti munkákat, fotóal-
bumokat is lapozhatnak az érdeklődők. 
Úgyszintén itt kutathatók a kerület pa-
píralapú sajtóanyagai is. Az állandó kiál-
lítás is megújul, az alapbeosztás megtar-
tásával frissítjük fel a tárlatot. Igyekszünk 
az Írás-Kép Galériát (itt láthatók intéz-
ményünk időszaki kiállításai) is otthono-

sabbá, alkalmassá tenni bemutató 
előadásokra, kiállítás megnyitókra. 

A gyűjtemény úgynevezett „szá-
las” állománya (eredeti iratok, ko-
rabeli plakátok, meghívók, fényké-
pek, albumok, személyes relikviák) 
feldolgozás után átkerülnek a gyűj-
temény új irodájába. Természete-
sen ezek is kutathatóak lesznek, 
csak mivel ezek eredeti példányok, 
más szabályokkal, mint a kutatóte-
remben a digitális archívum és az 
1950 utáni, digitálisan nem feldol-

gozott sajtóanyag. 
Az Írás-Kép Galériába idén előrelátha-

tólag négy kiállítást tervezünk, az első 
február végén dr. Jakab Sándorné, Hil-
da néni kiállítása lesz, amely a János 
utcai nyári táborok életét mutatja be 
tízegynéhány óriástablón. Ezen kívül 
a három könyvbemutatóhoz is társulni 
fog egy-egy kiállítás. A galéria termé-
ben fogjuk beszélgetős előadásainkat 
megtartani. Első alkalommal február 
7-én, 18 órakor, a jelenlegi Nyári teát-
rum – Strelisky Sándor , a századfordu-
lón élt színházi fényképész és mátyás-
földi nyaralótulajdonos kiállításának 
finisszázsán. 

Természetesen amit felsoroltam, 
nem idős gyerekek magányos játéka a 
homokozóban, közönség nélkül mun-
kánk tényleg zabhegyezés lehet. Kérjük 
lokálpatrióta olvasóinkat, hogy tovább-
ra is segítsék munkánkat. Látogatásuk-
kal, behozott történeteikkel, fényké-
pekkel, iratokkal, minden egyes darab, 
ami valamiféleképp ábrázolja a múltat: 
a történelem mozaik kockája, és mi eb-
ből próbáljuk kirakni eleink életét. 

SZÉMAN RICHÁRD
Telefon: 604 8392; 06 30 484 5264; 
email: helytortenet16@gmail.com; 
facebook: Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény és Emlékezet Központ
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1743-ból fennmaradt egy kézzel írott szakácskönyv, melynek keletkezési helye isme-
retlen. A kötet címe Szakáts Könyv. A szerző nevének csak a kezdőbetűit jegyezte 
fel, így a könyv M. Ts. szakácskönyve megnevezésként terjedt el a kutatók körében. 
Valószínű, hogy szerzője egy gazdagabb úri konyhán tevékenykedett szakácsmes-
terként, hiszen a kötet és a receptek szerkezete hasonlít a kor nyomtatott recep-
tes-könyveiben megjelent ételkészítési leírásokhoz. Tematikáját tekintve befőzési, 
illetve cukrászattal foglalkozó könyvnek sorolható be, hiszen a 127 recept több, mint 
a fele tésztafélékkel és liktáriumokkal foglalkozik.

GÖNCZI MÓNIKA

Kalandozások régi szakácskönyvek világában

M. Ts. szakácskönyve 1743-ból
A XVIII. században erős német hatás éri a magyar konyhaművészetet, de ezzel egyi-

dejűleg még fellelhető a törökök gasztronómiájának befolyása is, hiszen a 150 éves 
együttélés alatt az ízlésükhöz alakították a magyar piaci kínálatot. A hatás a polgári és 
főúri étkezésben egyaránt tetten érhető. Megjelenik a zsírt és az olajat helyettesítő vaj 
használata.  A században a szakácskönyvekben a magyar ételek mellett megjelennek a 

különböző hatások során magyarossá vált ételek is.

Íme, néhány recept a Szakáts Könyvből, 
korhű formában:

Frikeszin
Egy gyenge tyúkfiat meg kell mejjesz-
teni, egy tiszta ruhával meg kell törle-
ni, izenként fel kell vagdalni, szép fejér 
lisztbe mártani, szalonna- vagy hájzsir-
ban meg kell rántani, a mig piros lészen, 
tehénhuslében meg kell főzni jó erős-
sen, egy pohár bort beléje tölteni, egy 
kis tzitromhajat, szeretsendió-virágot, 
gyömbért belé, ezeket jól öszvefőzvén, 
egy szelet czipót jól meg kell rántani 
hájzsirban, aztot tálba kell tenni, s reája 
önteni az étket és asztalra adni.

Igen jó borsóleves
Verd által a borsót húslével és téjfellel, 
végy írós vajat, nádmézet, és megha-
jalt apritott mandolát, egy kevés borsót, 
hadd forrni, készitsd piritott semlére, 
hints apró szőlőt is reá.

Hogyan kell parasztfánkot 
tsinálni
Végy két egész tyúktojást és háromnak 
a székit egy porgolóba, és verd jól ösz-
ve, végy fél font nádmézet a porgolóba, 
és verd fél óráig, végy darabosan vagdalt 
mandolát négy latot és hoszatába vagdalt 
czitromhajat, szeretsendió-virágot és 
lisztet annyit, hogy hig tészta légyen be-
lőlle, osztán nem kell keverni, és tedd os-
tyára, mandolával szurdald meg, s süsd 
meg, felyül, midőn sütöd, több szén lé-
gyen, mintsem alatta. 

Szómagyarázat: 
frikeszin: frikasszé, francia eredetű szó, ap-
rított húsokból párolással és gyenge főzéssel 
készült sűrű mártásos étel;
hájzsir: disznóháj kiolvasztása, tehát kiol-
vasztott füstölt szalonna;
írós vaj: friss köpülésű vaj, amiből még nem 
gyúrták ki az írót;

Új 
rovatunkban 

gasztronómiai 

kultúránk történeté-

ből merítünk. 

Jó étvágyat 

hozzá!

liktárium: lekvár;
megrántani: lisztben megforgatva zsira-
dékban elősütni;
megmejjeszteni: megkopasztani;
porgoló: serpenyő;
tyúktojás széki: tojássárgája
Mértékegységek:
font: 0,56 kg; loth: korabeli mértékegy-
ség (lat), 17,5 g

Konyhai jelenetet ábrázoló 
metszet 1792-ből 

Hazánkban január-február az 
influenza legfőbb szezonja. 

Idén is megérkezett ez a kellemetlen ví-
rus, és az egészségügy 
illetékesei azt mondják, 
hogy még mindig érde-
mes igénybe venni az 
influenza elleni védőol-
tást. A statisztikák sze-
rint 85%-os védelmet 
nyújt, és ha valaki meg 

is kapja a betegséget, sokkal enyhébb 
lefolyású, mint a nem oltott egyének-
nél. De talán még ennél is fontosabb, 
hogy meg lehet előzni vele a szövődmé-

nyeket.
Jelenleg az A vírus 
van többségben, de 
az idei vakcina több 
vírustörzs ellen is 
védelmet nyújt. Kü-
lönösen ajánlott az 
oltás a szív- és ér-

rendszeri betegségekben szenvedők-
nek, továbbá a cukorbetegeknek, mert 
az ő esetükben a magas láz komoly 
problémákat okozhat. Ugyancsak ér-
demes beoltatni magukat a várandós 
kismamáknak, különösen akkor, ha 
terhességük időtartamában benne van 
a január és a február hónap, azaz a vár-
ható influenzaszezon.
Magyarországon a 60 év feletti lako-
soknak az oltás egészségi állapotuktól 
függetlenül ingyenes.  
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

Február 1. péntek 20:00 
GEMINI BULI
Jegyár: 1800 Ft (a helyszínen váltható)
Előzetes asztalfoglalás szükséges a 
+3630 65 75 896-os telefonszámon.

Február 2. szombat 18:00 
HOTEL MENTHOL 
rock and roll musical 
Az előadásra minden jegy elkelt! 
Ha lema-
radtak róla, 
esetleg újra 
megnéznék: 
március 2-án 
s z o m b a t o n 
14:00 órakor 
a 3. előadásra 
tudnak jegyet 
vásárolni! 

Február 4. hétfő 18:00 
SZABÓ PÉTER FASZOBRÁSZ 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető a Kovács Attila Galériá-
ban (1163 Bp., Havashalom utca 43.)

FEBRUÁR 9. SZOMBAT 9:30 
ISKOLAVÁLASZTÓ
Oktatási körkép szülőknek a XVI. kerü-
leti általános iskolákról. A belépés in-
gyenes!

FEBRUÁR 10. VASÁRNAP  10:30 
KOLOMPOS FARSANGI TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft
Családi (2 felnőtt+2 gyerek: 3000 Ft

Február 10. vasárnap 18:00 
AZ OROSZLÁN TÉLEN
történelmi dráma
Plantagenet Henrik, a nagy angol király 
hatalmas birodalmat épített, melyhez 
elfoglalta Franciaország nagy részét is. 
Karácsonyra összehívja családját, hogy 
rendelkezzen az ország jövőjéről. Ösz-

szecsapásaik, a hatalomért folytatott 
harcuk, egymás kijátszására tett folya-
matos kísérleteik vérre menően szelle-
mes helyzeteket teremtenek…
Főszerepben: Hernádi Judit, Gálffi Lász-
ló, Ötvös András, Mészáros Máté
Jegyár: 3500-4500 Ft

Február 15. péntek 19:30 
JAZZLIGET - 
JÁSZ ANDRIS&IVÁN SZANDRA
A bársonyosan búgó hangú, hangszerét 
érzékenyen megszólaltató Iván Szand-
ra nemzetközileg elismert zongorista, 
énekesnő és zeneszerző. Iván Szandra 

hangjához, zongorajátékához és egyéni-
ségéhez tökéletesen illeszkedik a füstös 
klubok hangulatát megidéző virtuóz, 
ugyanakkor letisztult szaxofonozást 
képviselő Jász Andris játéka.
Jegyár: 1600 Ft

Február 16. szombat  9:00 
NATURART TERMÉSZETFOTÓS 
FESZTIVÁL
Bővebb információ: naturart.hu

JÖN-JÖN-JÖN

Február 22. péntek 19:00 
MESEAUTÓ
zenés vígjáték a Körúti Színház előadá-
sában
Úgy tapasztaltuk, hogy nagy az igény a 
mindenkiben kellemes emlékeket éb-
resztő, zenés és imádnivaló darabokra. 
Így esett hát a választásunk az egyik 
legnagyobb magyar filmsikerre: a ME-
SEAUTÓRA.
Jegyárak: 2900 Ft, 3400 Ft, 3900 Ft

Február 15. péntek  20:00 
FARSANGI BULI A MADARAK 
HÁZIBULI ZENEKARRAL
Jegyár: 1500 Ft

Február 16. szombat 18:00 

Rendhagyó könyvbemutató és beszél-
getés a szerzővel. A részvétel ingyenes, 
kérjük jelezzék részvételi szándékukat: 
info@kulturliget.hu

Február 17. vasárnap 11:00 
BORIBON KIRÁNDUL
Marék Veronika könyvei alapján ké-
szült vidám, zenés bábelőadás. A 
10:00 órakor kezdődő előadásra minden 
jegy elkelet! Jegyárak: 1100 Ft (gyerek), 
1300 Ft (felnőtt), 4200 Ft (családi)

JÖN-JÖN-JÖN
Február 23. szombat  20:30 
RETRO FARSANGI BULI
Büfé, jelmezverseny, fergeteges KON-
GA SHOW, a talpalávalót DJ Wick-
silver szolgáltatja. Partnerünk az Öt 
Falu Egyesület.
Jegyár elővételben: 2000 Ft, Helyszí-
nen: 2200 Ft
Asztalfoglalás: info@kulturliget.hu
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LEHEL KATÁTÓL A KÖRÚTI SZÍNHÁZ 
FIATAL MŰVÉSZNŐJÉTŐL AZT KÉR-
DEZTEM, HOGY SZÍNÉSZI SZEMMEL 
MILYEN FELADAT KOVÁCS VERÁT 
MEGJELENÍTENI?
– Kovács Vera egy szegény, de csinos lány, 
egy bank alkalmazottja, akire szemet vet 
a bankigazgató. Szűcs János meg akar 
győződni arról, hogy a lány nem csak a 
pozíciójáért szereti, ezért félrevezeti őt, 
és a saját sofőrjének adja ki magát. Ter-
mészetesen a turpisság sok bonyodalom 
után kiderül, de addig Kovács Vera szél-
sőséges érzések között őrlődik, olykor a 
mennyben, olykor a pokolban érzi ma-
gát. Ezeknek a mély érzelmi viharoknak 
a megjelenítése nem könnyű feladat, 
ugyanakkor remek játéklehetőség a szí-
nésznek. Ez a szép benne.

– MENNYIRE HASZNÁLHATÓK EGY 
ILYEN HELYZETBEN A SAJÁT, MAGÁN- 
ÉLETI TAPASZTALATOK?
– Akár a saját életemből, akár a látókö-
römben lezajlott eseményekből tudok 
meríteni, de azért elsősorban mindenki 
magából építkezik. Az átélt helyzeteket 
könnyebb átvinni a szerepbe.

– EGY ILYEN SOKSZOR FELDOLGO-
ZOTT TÉMA ESETÉBEN MEG SZOKTA 
NÉZNI ELŐDEINEK, SOKSZOR NA-
GYON HÍRES ELŐDEINEK AZ ALAKÍ-
TÁSÁT?
– Nem. Egyrészt a rendezőnk sem ja-
vasolja, másrészt meg én magam sem 
igénylem, mert lehet, hogy megzavarna. 
Célszerűbb a szerep írott változata alap-
ján egy teljesen saját figurát felépíteni.

LIPTÁK PÉTER MÁR VOLT FŐSZEREP-
LŐJE JÓNÉHÁNY ELŐADÁSNAK. KÍ-
VÁNCSIAK VOLTUNK, HOGY A BANK- 
IGAZGATÓ SZEREPE MILYEN HELYET 
FOGLAL EL SZÍNÉSZI PÁLYÁJÁN. 

A Körúti Színház társulata ismét műsorára tűzte a 
Meseautó című zenés vígjátékot, amelyet február 
22-én 19 órai kezdettel nézhet meg az Erzsébetli-
geti Színház közönsége. Ez a Meseautó azonban 
minden korábbi feldolgozáshoz képest jelentős 
eltéréseket mutat. A szerepekről, az újdonságok-
ról és arról, hogy mire számíthat, aki jegyet vált 
a darabra, a két főszereplővel, Lehel Katával és 
Lipták Péterrel, valamint a rendezővel, Galam-
bos Zoltánnal beszélgettünk.

– Eddigi főszerepeim mindegyike egy tel-
jesen más világot jelentett. Előző fősze-
repeim komorabb, mélyebb gondolato-
kat közvetítettek, ezért szerettem őket. 
A bankvezér egy igazi bonviván szerep, 
a darab is kitűnő, igazi zenés vígjáték, 
ez ezért áll nagyon közel a szívemhez. 
Jó részt venni benne, már csak azért is, 
mert Lehel Katával mi a színpadon kívül 
is egy párt alkotunk. Ez néhol nehezíti, 
néhol könnyíti a játékot, de mindketten 
szeretjük ezt a feladatot.  

– MENNYIRE HASONLÍT GALAMBOS 
ZOLTÁN RENDEZŐ MESEAUTÓJA AZ 
EREDETI MESEAUTÓHOZ?
– Nem csak az eredetihez, de az általunk 
bemutatott 2012-es változathoz se na-
gyon. Ez a darab egy újragondolt válto-
zat, még új karakterek is vannak benne, 
és a dramaturgia is módosult egy kicsit a 
vígjátéki szál erősítése érdekében. 

– MIÉRT FONTOS AZ, AMIT A KÖRÚTI 
SZÍNHÁZ CSINÁL?
– Mert fő célunk a szórakoztatás. Sok víg-
játékot adunk elő, de ezek is hordoznak 
mély mondanivalókat, és bemutatnak 
olyan szép helyzeteket, amelyek a neve-
tés mellett olykor könnyet is csalnak az 
emberek szemébe. És ha ezt sikerül elér-
ni, maradandó élménnyel térnek haza a 
nézők az előadásainkról. 

ARRÓL, HOGY MIÉRT ÉPPEN A ME-
SEAUTÓT MUTATJA BE A KÖRÚTI 
SZÍNHÁZ TÁRSULATA, A RENDEZŐT, 
GALAMBOS ZOLTÁNT KÉRDEZTÜK.
– Régi tervem valósult meg ezzel. 
Még a Madách Színházban dolgoz-
tam, amikor egy éjszakába nyúló be-
szélgetésen egy nagyobb színházi tár-
saságban fölvetettem, hogy csináljuk 
meg az első hazai remake-et (újrafor-
gatás). Válasszunk egy népszerű té-

mát, és forgassuk le mai szereplőkkel, 
mai helyszínen. A társaság kórusban 
mondta, hogy ez a Meseautó legyen. 
Már jelentős munkát fektettem bele, 
már szereposztásom is volt, amikor az 
ötletet Kabay Barna szőröstül-bőröstül 
„lenyúlta”, és újraforgatta a Meseautót, 
mint saját ötletet. Bennem azonban 
megmaradt az az érzés, hogy ha már 
ennyit dolgoztam hiába, akkor azért 
valamikor nekem ezzel a darabbal még 
dolgom lesz. Amikor megalakítottam 
a Körúti Színházat, ez ismét eszembe 
jutott. Szerzőtársaimmal beleírtunk 
néhány új figurát, írattunk 16 új dalt, 
és 6-7 évvel ezelőtt bemutattuk. Vala-
miért azonban tele voltunk hiányérze-
tekkel, nem működött a darab. Sokszor 
ment ugyan, sikere is volt, de bennünk 
a színfalak mögött nem csak jó érzé-
seket keltett. Egy időre félretettük, de 
tudtam, hogy nem örökre. Most úgy 
látszik, szerencsés csillagzat alatt nyúl-
tunk hozzá, mert végre minden a he-
lyére került. Most olyan, amilyennek 
szerettük volna.

– ENNEK AZ ELŐADÁSNAK A FILM-
VÁLTOZATA NEM MERÜLT FEL ÖTLET-
KÉNT?
– De bizony, hiszen tavaly elkezdtünk 
filmeket készíteni az általunk játszott 
darabokból. Mégpedig azért, mert a 
színház nem maradandó műfaj, a film 
viszont igen. Ez nem a színházi előa-
dások felvételét jelenti, hanem külső 
helyszíneken, forgatókönyv alapján, 
valódi filmforgatáson örökítjük meg a 
darabokat. Egyelőre azonban most az a 
legfontosabb, hogy 22-én 19 órától jól 
szórakozzon az Erzsébetligeti Színház 
közönsége. Persze csak az, aki idejében 
gondoskodik jegyről, mert a Meseautóra 
szóló jegyek mindig gyorsan elkelnek.       

MÉSZÁROS TIBOR

Meseautó
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Mire figyeljünk a szolgáltatások igénybevételekor?

A budapesti és a vidéki fürdők is változatos programokkal vár-
ják a látogatókat, turistákat. A fogyasztók sokszor nincsenek 
tisztában a megvásárolt szolgáltatás, a kedvezményes fürdőbe-
lépő, bérlet vagy kártya tartalmával, felhasználási feltételeivel 
vagy az igénybevett fürdők Házirendjével.

Az egyik esetben a fogyasztó megvásárolt egy klubkártyát, 
mely egész évre szóló kedvezményes belépést biztosított szá-
mára 2 választott budapesti gyógyfürdőbe. A kártya megvásár-
lásakor, az igénylés kitöltésekor a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt. ( BGYH Zrt.) részletes tájékoztatást adott arról, 
hogy a klubkártya és a kedvezményes belépő át nem ruházha-
tó, kizárólag az igénylő használhatja. A fogyasztó kapott egy 
levelet a fürdőtől, hogy 2018 évre letiltották a kártyáját, holott 
ő azt még csak pár alkalommal használta. 

Egy másik esetben a fogyasztó OEP támogatással kívánt ked-
vezményes gyógyvizes orvosi kezelést igénybe venni az egyik 
budapesti gyógyfürdőben. Három kezelés után levelet kapott 
a fürdőtől, hogy megvonják a kedvezményes kezelési lehető-
ségét. Kiderült, hogy a fürdő ellenőrzési rendszere szerint a 
15 alkalmas gyógyvizes gyógymedence kezelést 2 különböző 
személy vette igénybe.

A harmadik esetben a szállásfoglalás során a fogyasztó azért 
választotta azt a magyarországi szállodát, mert a wellness ré-
szen gyógyvizes szolgáltatást szeretett volna igénybe venni. 
Amikor a szálláson megjelent, akkor derült ki, hogy a szállo-
da ezen wellness része éppen felújítás alatt áll, így az egyéb 
medencéket és a szaunát ugyan használhatja, de a gyógyvizes 
szolgáltatást nem tudja igénybe venni. 

Hasznos tanácsok

1. A fürdők házirendjét a vendégek a belépési jog megvásár-
lásával egyidejűleg (pl. jegy, bérlet, kedvezményes kártya, 
kupon) elfogadják és tudomásul veszik. Az egyik legfonto-
sabb információ, hogy a vendégek személyes értéktárgyai-
ért (mobiltelefon, kulcstartó, karóra, ékszerek stb.) a fürdők 
csak abban az esetben vállalnak felelősséget, ha azok az erre 
kialakított értékmegőrzőkben lettek elhelyezve. 

2. A látogatók kérdezzenek rá, hogy a megváltani kívánt be-
lépőjegy vagy bérlet pontosan mit foglal magában. A ked-

vezményes jegyek megvétele esetén (diák, nyugdíjas) arra fi-
gyeljenek, hogy a kedvezményre jogosító igazolványaikat ne 
felejtsék otthon! Tanulmányozzák át akár interneten, akár a 
belépőjegy mellékleteként kapott Fürdőhasználati feltétele-
ket vagy Tájékoztatót! Alaposan olvassák át a kedvezményes 
szolgáltatások, a klubkártyák és a bérletek használatának 
pontos feltételeit!

3. Azokban a fürdőkben, ahol a vendégeknek ún. proxyórát 
kell venniük – melynek chipje a belépésre valamint a megvá-
sárolt szolgáltatásokra vonatkozó információkat tartalmaz-
za – ügyelniük kell arra, hogy azt ne hagyják el, mert akkor 
kártérítést kell fizetniük. Arra is figyeljenek, hogy ne lépjék 
át az óra által a fürdőben biztosított maximális tartózkodási 
időtartamot!

4. Fürdőbe lépéskor célszerű tájékozódni arról is, hogy min-
den medence vagy egyéb- a belépő árában foglalt – well-
ness-szolgáltatás működik-e. Ha később kiderül, hogy az 
adott napon a megváltott jegy ellenére e szolgáltatások nem 
működnek és erről a fürdő előzetesen nem tájékoztatta a fo-
gyasztót, akkor jogosan kérhet kártérítést. 

5. Akkor is jogosan kérhet kártérítést a fogyasztó, ha a lefog-
lalt szálláshely nem biztosítja maradéktalanul a reklámjában 
foglalt wellness-szolgáltatást. Ebben az esetben haladéktala-
nul jelezzék a szálloda recepciójánál a panaszukat!

6. A vendégek jogosultak a fürdők szolgáltatásainak módjára, 
minőségére is észrevételt vagy kifogást tenni akár szóban, 
akár írásban. Panaszaikról – ha az nyomban nem kerül or-
voslásra – minden esetben köteles a fürdő vagy a szálloda 
jegyzőkönyvet felvenni, az egyéb bejegyzéseket a Vásárlók 
Könyvébe írhatják be a vendégek. A fürdő vagy szálloda ve-
zetőjének kötelessége a panaszokat és észrevételeket kivizs-
gálni, illetőleg az alapján intézkedni.

7. Ha a fürdő vagy a szálloda wellness részén baleset, sérülés 
vagy káreset történik, akkor minden esetben jegyzőkönyvet 
kötelesek felvenni. Ezen bejelentést a sérelmet szenvedett 
vendégnek kell haladéktalanul megtenni, a későbbi bizonyí-
tási nehézségek vagy félreértések elkerülése miatt.

8. Ha a fogyasztó vitáját nem tudja a vállalkozással közvetle-
nül rendezni, akkor forduljon a Budapesti Békéltető Testü-
lethez, vegye igénybe az ingyenes, gyors eljárást akár már 
mobilapplikáción keresztül is! 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Egyre többen érdeklődnek a wellnessprogramok 
iránt országszerte és Budapesten is. Egyre több 
fogyasztó veszi igénybe a magyarországi fürdők 
és a szállodák wellness-szolgáltatásait. 

Szentmihályi esték

BÁBOZÁSTÓL A NORDIC WALKING RECEPTIG
címmel tart előadást kicsiknek és nagyoknak

február 9-én, szombaton 16 órakor
BISZTRAI GYÖRGY
teológus, sportoktató

Bábművészet, szabadidő sport, közösség teremtés, közös gondolkozás
Helyszín: 1161 Budapest, Templom tér 3. Szenmihályi Plébánia

Támogató: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata
Szervező: Kovász Egyesület 

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
INGYENESEN SZÁLLÍTJA

 a kerületi betegeket a kertvárosi 
szakorvosi rendelőkbe és 

a kistarcsai kórházba. 
Bejelentkezni a 06-40/200-801 
üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Helyreigazítás

Előző lapszámunkban a KMSE 2018-as évéről szóló cik-
künkbe sajnálatos módon néhány pontatlanság csúszott. A 
KMSE saját nevelésű játékosának neve  – aki  a Veszprém vi-
lágverő csapatának egyik kapusa lett – helyesen Balázsovics 
Norbert, a 101 szeres válogatott, Európa-bajnok kapusedzőé 
pedig Sugár Tímea. Az érintettektől elnézést kérünk.

...................................................................................................

Megragadjuk az alkalmat annak közlésére is, hogy
AKI JELENTKEZNI SZERETNE 

A KMSE KÉZILABDACSAPATÁBA, 
ezt megteheti az ifo@kmse.hu email címen.

96 éves korában elhunyt DETZKY 
JÚLIA, kerületünk művészvilágá-
nak közismert tagja, belsőépítész, 
keramikus, festőművész. 1921-ben 
született Budapesten, Iparművész 
édesanyja mellett ismerkedett a mű-
vészetek alapjaival. 1942-ben vég-
zett az Iparművészeti Főiskola kisp-
lasztika és kerámia szakán, majd 
1949-ben belsőépítészi oklevelet is 
szerzett. A belsőépítészet 30 évig 
főfoglalkozása volt. Szakértelmét 
sokáig az Országos Műemlék Felügyelőség munkatársaként 
kamatoztatta. Emellett azonban folyamatosan festett is. Nagy 
országjáróként, a természet szépségein kívül sok olyan épüle-
tet is megörökített, amelyek eredeti állapotukban már csak az 
ő festményein léteznek. Egyik leghíresebb sorozata, amelynek 
létrehozása mintegy 50 évet vett igénybe, a történelmi Magyar-
ország összes várait és várromjait ábrázolja. Maradandót alko-
tott textilfestés és batikolás terén is. Utóbbit elsősorban az ős-
magyar motívumok és jelrendszer megörökítésére alkalmazta.

1966-tól napjainkig közel 80 egyéni és 100 csoportos kiállí-
táson vett részt. Sok más művészcsoport mellett három évti-
zeden keresztül volt tagja a Corvin Művészklubnak, melynek 
Őszi Tárlatán 2006-ban a Művészetért díjat kapta, a Mohácsi 
Regős Ferenc Asztaltársaság pedig 2013-ban jutalmazta élet-
mű díjjal művészi tevékenységét.

Detzky Júlia emlékét kegyelettel őrzik családtagjai, művész-
társai és tisztelői. Nyugodjék békében!  

Most nem neves közéleti sze-
replőtől, tudóstól, művésztől bú-
csúzunk, hanem olyan embertől, 
aki a közéletben, tudományban, 
művészetben egyaránt otthon volt, 
akit minden érdekelt, mert Polgár 
volt a szó legmélyebb értelmében. 
Nem egy reflektorfényben álló sze-
mély távozott közülünk, hanem 
egy köztiszteletben álló konzer-
vatív szemléletű mérnökember, 
akit nagyon sokan ismertek és 
szerettek. Akinek mindenről volt 
megalapozott véleménye, rendkí-

vüli lexikális tudásával mindnyájunkat lenyűgözött. Úgy be-
szélt mások által nem ismert műszaki dolgokról, mint a világ 
legtermészetesebb dolgairól, az irodalomnak, a könnyű és a 
szimfonikus zenének egyaránt alapos ismerője és lelkes élve-
zője volt, és ez a széles körű ismeretanyag az ő esetében halk 
szóval, szerénységgel és finom humorral párosult. 

Egy értékes, igaz magyar emberrel lettünk szegényebbek. Ta-
lán azért voltunk annyian barátai, mert jó volt vele lenni. Sze-
mérmes emberként, nem beszélt problémáiról, sőt évek óta 
tartó súlyos betegségeiről, fájdalmáról sem. Sejtettük, hogy 
beteg, de csak az utolsó hónapban – amikor már nem lehetett 
titkolni –, tudtuk meg, hogy már csak napokig van közöttünk.
Köszönjük az Úristennek, hogy egy életen át együtt lehettünk. 

A család és a barátaid nevében kívánom, nyugodj békében!
Végh Aladár

TÓTH BOTONDTÓL családja, barátai és ismerősei január 
25-én 11 órakor vettek végső búcsút a mátyásföldi református 
templomban. 

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A Nótakör következő összejövetele a hónap második 
szerdáján február 13-án 17 órakor lesz a szokott helyen, a 

Rákosi út 71. szám alatt a Civilek Házában. 
MÁRCIUSBAN VÁLTOZÁS!

A márciusi Nótakört kivételesen NEM A MÁSODIK, 
hanem az első szerdán, március 6-án tartjuk, mert az álta-
lunk megszokott időben más rendezvény van a házban. A 
helyszín és az időpont nem változik: Rákosi út 71, 17 óra. 

Utána ismét visszatérünk a második szerdákhoz. 
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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.

INGATLAN
Nagytarcsa határában eladó 
12.000nm szántó. 70-286-3716

Szobát bérelnék konyha, fürdő-
szoba használattal. mihalyher-
gelt@gmail.com; 20-252-0255

Eladó a Centenáriumi lakótele-
pen 1+2 félszobás, délnyugati fek-
vésű, felújított II. emeleti lakás. 
Irányár: 28,5M Ft. 30-940-0494

Férfi hosszútávra albérletet vagy 
társbérletet keres a XVI. kerü-
letben. 20-252-0255 mihalypos-
tas@freemail.hu

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 
3 generációs ingatlan eladó. Cse-
re beszámítással. 20-913-4783

Eladó 1,5-2 szobás lakást kere-
sek. akár azonnali készpénz fi-
zetéssel. Tartozással terhelt, fel-
újítandó is érdekel. 20-527-0601

Befektetésként eladó Mátyás-
földön 2 generációs családi ház 
lakottan, későbbi vissza vásárlás-
sal. 20-970-6986

Árpádföldön eladó egy 681 nm-
es építési telek a Budapesti úton. 
70-286-3716

Kertes házat vásárolnék tulajdo-
nostól beköltözéssel, lehet felújí-
tásra váró is. 70-326-4088

Kiadó garázst keresek „garázsvá-
sár” céljára heti 4 alkalommal. 
30-949-6332

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

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

Mátyásföldön a Bökényföldi út 
mellett 4785nm-es belterület el-
adó. 400-0440; 70-299-3400

Beköltözhető kertesházat vásá-
rolnék TULAJDONOSTÓL re-
ális áron. Alaprajzokat, fotókat 
kérek revaivira@gmail.com, 30-
317-4744

Eladó tulajdonostól 800nm 
saroktelken 120nm-es 4 szo-
bás ház Mátyásföldön. 30-940-
0494

Rákosszentmihályon 220 nm-
es családi ház működő üzlettel 
együtt eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es 
házamat kis telekkel hasonlóra a 
XV.; XVI; XIV. kerületben – ráfi-
zetéssel! 30-599-0677

Építési telek 1082nm eladó Ár-
pádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, 
csatorna telken belül. Új par-
cellázás, már lehet rá építkezni. 
35M Ft. 30-482-0700

Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz 
közeli kétgenerációs családi 
ház 13,9M Ft-ért eladó. 30-826-
2395

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 
nm-es öröklakásomat cserélném 
1 szobás önkormányzatira. 20-
327-7398

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

Kiadó szobát keresek vagy tár-
sulnék. Internet szükséges. Max 
50E Ft/hó rezsivel. 30-575-4473 
(18.00 után)

VEGYES
Közepes méretű blúzok, kézi 
kötésű pulóverek, sapka-sál, 
csizmák 500Ft/db; húsdaráló, 
kancsó, termosz eladók. 30-895-
5868

Eladó kerti szecskavágó (kom-
posztaprító). 70-286-3716

Rádiotechnika folyóirat és év-
könyv 70 db egyben 1,5E Ft-ért 
eladó. 631-6208

Brendon Montreal átalakítható 
babaágy olcsón eladó kókusz-
matraccal, megkímélt állapot-
ban. 30-320-4201

Opel Bora 2004-es, 73.000 km-
el első tulajdonostól eladó szer-
vízkönyvvel. 30-320-4201

Chicco gyerekkocsi féláron el-
adó. 25E Ft. 403-0093

Lecserélné ruhatárát? Jó állapo-
tú, szép ruhákat vennék olcsón. 
30-853-5167

Terménydaráló eladó. Ár meg-
egyezés szerint. 30-246-7545

HWK 46/42 550W-os kerti szi-
vattyú, mosógép motor, 42 V-os 
biztonsági trafó, fénycső armatú-
ra, 32 cm-es képcsöves TV 2,5E 
Ft, mobil komposztáló, kerti 
szerszámok, gorenje gáztűzhely 
eladók. 409-2240

Disznóvágási kellékek (bárd, 
hurkatöltő, bödön stb.) 409-1267

Kerti bútorok, napernyők, 110 
literes hűtőszekrény eladó. 403-
1090

Eladó réz pálinkafőző és ápolási 
szék. 408-0498

Komódok, cipősszekrény, kris-
tály csillárok és fali karok, réz 
csillárok és fali karok, képkere-
tek. 407-3447

Takarítónőt keresünk havi 1 alka-
lommal. 400-2845

Acéllemez radiátor 60x60 6E Ft; 
rozsdamentes csepptálcás moso-
gató 6E Ft; férfi új ¾-es irhabun-
da 15E Ft; 52-es bőrdzseki 10E 
Ft-ért eladók. 403-1335
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Nyugdíjasok vállalnak ki-
sebb szerelési munkát. Vil-
lany, - vízvezeték szerelést és 
burkolást (konvektorok, WC 
tartályok, csapok, bojlerek, 
lejárt vízórák). 20-402-5638

Vízszerelés; csapok; szifo-
nok; WC-k; radiátorok stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépí-
tése. 20-412-0524

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

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán 70-519-2470; szer-
viz@szerviz.info

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533

Gyógypedikűrösként: mani-
kürt és gyógypedikürt vállalok. 
Csak házhoz megyek. Időpont 
egyeztetés: 70-518-0720

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752

Eladó légterápiás készülékek, 
philips videomagnó, eurotech 
vasaló, álló ventilátor, könyvek. 
403-0213

Eladó összecsukható esernyő ba-
bakocsi fix lábtámasszal. 3,5E Ft. 
20-421-4035

Heverő, jó állapotú és rokkant 
kerekesszék olcsón elvihető. 
405-1913

225nm-re elegendő új Bramac 
Ecotec 110 tetőfólia 60E Ft; 2 db 
bontott 80-90-40-80-as vasab-
lak beépítő kerettel 10E Ft-ért 
eladók. 70-248-7579

Eladó jó állapotban lévő tölgyfa 
ajtós 9db-os konyhaszekrénysor 
2 tálcás rozsdamentes mosoga-
tóval, csapteleppel. I.ár: 80E Ft, 
20-232-9272

Lábfürdő + masszírozógép elekt-
romos, többféle programmal 8E 
Ft-ért eladó. 30-949-6332

Eladó egy bőr garnitúra + 2 
fotel kihúzható lábtartóval. 2 
fekhellyé alakítható. Ár meg-
egyezés szerint. 407-2021; 20-
567-6126

Magánszemélytől vásárolnék 
megfelelő állapotú – Suzuki 
Swift vagy Daewoo – 2000-
2003-as évjáratút. 70-309-1736

Univerzális fitnesz gép BS2400 
Fold N Sep taposógép állítható 
fokozattal olcsón eladó, 30-427-
8664

Nagyméretű barna bőrdzseki, 
Concord telefon nagyméretű 
világítós számokkal időseknek, 
Thuasne-lombax új, megerősí-
tett ágyéki fűző eladó. 70-426-
8677

Vadonat új Happy VBM 7800 
bébiőr videofelvétellel 15E Ft; új 
Chicco Juju 3in1 babakocsi 35E 
Ft-ért eladó. 403-4606; 20-918-
7317

Háztartási segítséget keresek 
rendszeres munkára XVI. kerü-
leti családi házba. 20-935-2473

Autogén hegesztő teljes felszere-
léssel, szőnyeg (jó állapotú) 2 db, 
üstház égő eladó. 409-1267

Leinformálható, gyakorlott, 
megbízható takarítónőt keresek 
rendszeres munkára, családi 
házban. 20-935-2473

Eltartási szerződést kötne közép-
korú, elvált hölgy idős, gyermek-
telen XVI. kerületi személlyel. 
30/420-2238

Eltartási szerződést kötne idős 
hölggyel vagy úrral 57 éves 
nyugdíj előtt álló szakápolónő. 
70/246-0887

Légterápiás készülék, Philips VR 
171 videomagnó, Eurotec vasaló 
és könyvek eladók. 30/527-8598

Újszerű gyári kukakocsi eladó 
6900 Ft-ért. 20/517-0307

Építési vállalkozót keresek 725 
nm-es telkemre ikerház építésé-
hez. 30/461-9114

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 
nm-es öröklakásomat egyszo-
bás önkormányzatira cserélném. 
20/327-7398

Női velúr télikabát, XL-es, új, 
műszőrmés kapucnival 5 E Ft-
ért eladó. 20/526-4262

Eladó Ceragem jáde köves masz-
szírozó ágy alig használt, újsze-
rű állapotban. 20/228-9026

Súlyos mozgássérültnek eladó 
többféle pozícióba állítható kere-
kesszék. Elektromos is. Nemesa-
cél üst (E) 408-0498

Haspad kétféle, borovi fenyőből 
készült kétszemélyes hálóágy 
dupla ráccsal, két éjjeli szekrény-
nyel, falra akasztható TV állvány. 
405-7089

Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásáro-
lunk, ingyenes kiszállás, 06-
20-9220-001, 06-1-266-3277

Bp. XVI. kerületében FÜR-
JEK gondozására, tojás sze-
désére keresünk munkavál-
lalót. Naponta csak 2,5 órás 
munka, de minden nap 
kell jönni! 06-70-458-4483, 
0630-9980-888




