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Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő és Szász József alpolgármester könnyen talált segí-
tőket a májusfa felállításához. (Képes beszámolónkat a majá-
lisról az 10-11. oldalakon tekinthetik meg.)

Zene, tánc és kirakodó- 
vásár a Ligetben

Szívből köszöntjük az édesanyákat!
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A testületi ülésről jelentjük

Döntést hoztak a képviselők arról, 
hogy a Corvin Művelődési Ház – Er-
zsébetligeti Színház igazgatói állására 
kiírt pályázat alapján további öt évre 
Szabó Csillát bízzák meg az intéz-
mény vezetésével. Az értékelésnél ki-
emelték, hogy az igazgatónő vezetése 
alatt az intézmény minden politikai 
szempontot kizár az éves program ösz-
szeállításakor, és rendezvényszervezői 
csapata csakis kulturális és művészeti 
értékek alapján választja ki programja-
inak szereplőit.

Több oktatási- és gyermekintézmény vezetőjének jár le eb-
ben az évben a megbízatása. Az iskolák esetében a Testü-
letnek csak véleményezési joga van, a kinevezés az oktatási 
miniszter feladata. Ennek megfelelően a képviselők a meg-
ismert pályázatok alapján továbbra is bizalmat szavaztak és 
javasolták Inotai István, a Szerb Antal Gimnázium, Dobre 
Lajos, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bohus Mihály, a 
Jókai Mór Általános iskola igazgatójának további öt évre tör-
ténő kinevezését.

Ugyancsak véleményezte és támogatandónak találta a Tes-
tület Mosányi Emőkének, a Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat főigazgatói munkakörére benyújtotta pályázatát, és így 
megbízását javasolta.

Az óvodavezetők kinevezéséről viszont a kerületi képviselők 
döntenek. Így további öt évre kapott megbízást Dénes Hilda, 
a Gyerekkuckó Óvoda és Illésné Schrott Ildikó, a Fecskefé-
szek Óvoda vezetője. A Sashalmi Manoda Óvoda azonban 

új vezetővel foly-
tatja tevékenysé-
gét, mert Benisné 
Hepp Zsuzsanna 
nemsokára nyug-
díjba vonul, ezért 
nem pályázott. 
Helyét az óvoda 
dolgozója, eddigi jobbkeze, Gulyás Györgyné veszi át, akinek 
pályázatát ellenszavazat nélkül fogadta el a Testület. (A vele 
készült bemutatkozó interjút következő lapszámunkban közöl-
jük.) 

Elfogadta a Testület a kerület 2018. évi környezetállapot je-
lentését, amelyet Szász József alpolgármester terjesztett elő.  

Javaslat hangzott el a sashalmi erdő területén épülő játszó-
tér, sportpálya és pihenőhelyek kivitelezéséhez szükséges 
döntés meghozatalára, amelyet a képviselők elfogadtak.

Előterjesztés érkezett azzal a javaslattal, hogy az Önkor-
mányzat egészségmegőrzés és környezetvédelmi okokból 
rendezvényein, ülésein törekedjen a lehető legkevesebb 
PET-palackos ital megvásárlására. A módosító javaslat befo-
gadása után, és a megvalósíthatóság kidolgozásának érdeké-
ben a határozat megalkotását egy későbbi határidővel elha-
lasztották.

A döntéshozatalok lezárása után Szász József alpolgármes-
ter számolt be arról, hogy a Kárpátaljai Szolidaritási Program 
keretében egynapos látogatást tettek testvértelepülésünkön, 
Zápszonyban. Adományt vittek, amelynek gyűjtését a Bat-
thyány Ilona Általános Iskola tantestülete kezdeményezte 
és csatlakozott hozzá a mátyásföldi református gyülekezet 
is. Több mint 600 ezer forint értékű adomány gyűlt össze, 
amelyből a zápszonyi általános iskola egy okostáblát kapott, 
és ezen felül még 100 ezer forint készpénzt is átadtak az in-
tézménynek. Ezzel párhuzamosan egy 35 fős XVI. kerületi 
turistacsoport is érkezett Zápszonyba, hogy ismerkedjenek 
Kárpátalja szépségeivel.

A testületi ülést mindig a képviselői kérdésekkel zárul. 
Ennek keretében észrevétel érkezett arról, hogy egyes véle-
mények szerint a korábbi javuláshoz képest romlott a repü-
lészajjal kapcsolatos helyzet. A polgármester válaszában azt 
mondta, hogy a statisztikák nem ezt mutatják, azonban a 
kérdés nem jutott nyugvópontra, mert azok a városrészek, 
amelyek rovására nálunk javult a helyzet, tiltakozásba kezd-
tek, így további „csaták” várhatók ebben az ügyben.

Kérdés érkezett a HÉV-Metro összekapcsolásának pillanat-
nyi helyzetéről is, amelyre Kovács Péter azt válaszolta, hogy 
az eddig együttműködőnek tűnő X. kerület próbál kihátrálni 
a megegyezésből, már a XIV. kerület is módosított eredeti 
hozzáállásán, és további gondot okoz, hogy a HÉV nem álla-
mi tulajdonú cég, míg a Metro igen. Ám a polgármester re-
ményei szerint ezek a nehézségek csak időveszteséget okoz-
nak, a terv végül meg fog valósulni. 

MÉSZÁROS TIBOR

Képviselő-testületi ülés
2019. április 24.

Igen sok munkája volt a Képviselő-testületnek április 24-i ülésén, 
amikor 30 napirendi pontot kellett megtárgyalniuk a kerület képvi-
selőinek, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak voltak:

Inotai István, Dobre Lajos és Bohus Mihály

Szabó Csilla

Dénes Hilda, Illésné Schrott Ildikó és Gulyás Györgyné
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés 
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. 
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására. 
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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Kedves 

Olvasó!

Fiamhoz

Ahogy az évek egyre fogynak, és te lassan fejemre nősz, 
Most éppen tavasz jön ugyan, de egyre több benne az ősz.
Megszülettél, majd másfél évtized fogyott-olvadt el máris,
Mint két szó közt egy sóhajtás. Csak annyi volt. Siratni kár is.
Tizenöt év mit is jelenthet? Nem férfikor bizonyosan,
S ahogy leperegtek az évek, a többi is csak elrohan.
Hiszen nemrég a tenyeremben még szinte eltűnt kicsi kezed,
Ma meg már mind gyakrabban hallom: Anya! Ma nem megyek veled.
Megnőttél. Örömmel nézek rád. Mondják, szép szál, erős gyerek,
De még szeretem tudni, hol vagy. Ha később jössz, még féltelek.
Nem tudom, mit cipelsz magadban, S mi az, mit megosztasz velem,
Csak gondolom, hogy néha-néha jó még megfogni a kezem.
Lehet, hogy tiltom, amit nem kell, lehet, hogy sok mást rád hagyok,
De ha a kezedet kinyújtod, érezd mindig, hogy itt vagyok.
Felnőtt a test, gyermek a lélek. Utálod ezt a szót: kamasz.
De hogyha négy évszak az élet, neked most jött el a tavasz.
A lányok pillantása mintha nem érdekelne, úgy teszel,
De te is jól tudod, hogy egyszer egynek nagyon fontos leszel.
Valahol összetalálkoztok, s mindketten érzitek: ez „Ő” !
Azután kezébe vesz mindent a Sors, ez a nagy rendező.
E naptól együtt lesztek mindig. Ritkán nyitod rám a kaput,
És hosszabb-rövidebb időre el is felejted az anyut.
Nem lázadok, hisz’ jól tudom, ez jól van így, a rend örök.
Csak tovarohannak az évek. Csak kicsit fáj, hogy őszülök.
Titkon még valamiben bízom… Jó nézni, ahogy nősz.
Mégis, ha eljön a szeptember, mázsás kő szívemen az ősz.

SZÍV ESZTER

Budapest Főváros XVI. kerület 
2018. évi 

környezetállapot jelentése
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) pont e) bekezdése a 
települési önkormányzatok feladatai közé sorolja a 
környezet állapotának rendszeres elemzését és érté-
kelését, és kimondja, hogy ennek eredményéről tájé-
koztatni kell a lakosságot is. 

Budapest XVI. kerületének állapotvizsgálata alapján 
elmondható, hogy az elmúlt évben a környezeti ele-
mekben továbbra sem történt olyan mértékű negatív 
változás, amely jelentős beavatkozást igényelt volna. 

Annak érdekében, hogy a kerület még lakhatóbbá 
váljon és méltó legyen a Kertváros címhez, 2018-ban 
is történtek fejlesztések.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, mint a köz-
területi zöldfelületek alapvető fenntartója az „Út a 
munkaerőpiacra” VEKOP-8.1.1-15-2015-0001 munka-
erő-piaci program keretében lehetőséget kapott 2017 
novemberétől 5 fő közalkalmazott felvételére, vala-
mint a VEKOP-8.2.1-15 Ifjúsági Garancia a Közép-ma-
gyarországi program támogatásával 2017 novemberé-
től további 2 fő foglalkoztatásához nyújtott segítséget. 
Mindkét program 2018-ban fejeződött be. A Szervezet 
folyamatos fejlesztése kapcsán 1 db új Fiat Ducato 
gépjármű, 1 db új Peugeot Boxer gépjármű, továb-
bá fűnyíró traktor, fűkasza, fűnyírógép, láncfűrész,  
lombfúvó, kerti henger és 1 db kommunális kisteher-
autó (takarítógép) került 2018-ban beszerzésre.

Megvalósult az Erzsébetligeti Színház főbejárata 
előtt lévő közterület rendezése, műfüves labdarugó 
pálya épült az Erzsébetligetben, rekortán futópálya 
létesült az MLTC területén, valamint megtörtént az 
Egyenes utcai lakótelep közterületeinek megújítása.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is sikerrel 
zárult a Környezetvédelmi Iroda által koordinált lakos-
sági faültetési akció, babafa akció, valamint a lakos-
sági komposztálási akció, továbbá a Kerületfejlesztési 
Iroda által bonyolított csapadékvízgyűjtő akció is.

Tárgyévben tovább fejlődött az infrastruktúra háló-
zat; utak, járdák épültek és a csapadékvízgyűjtő háló-
zat is bővült.

Összességében megállapítható, hogy a XVI. kerület 
továbbra is őrzi azon környezeti értékeit, amelyek von-
zóak az itt élők számára.

Jármay Katalin 
Környezetvédelmi Irodavezető

Köszöntsük ezzel a verssel 
az édesanyákat:
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakó-
épületek felújításának pénzügyi támogatásáról szóló, többször 
módosított 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továb-
biakban: rendelet) alapján a Polgármester a következő pályázati 
felhívást teszi közzé.
1. A pályázat célja
Jelen pályázat célja, hogy az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium által az „Otthon Melege Program” Földgázüzemű 
konvektorok cseréjére irányuló alprogram keretében, közzétett 
állami pályázaton (továbbiakban: állami pályázat) részt vevő, a 
2. pontban foglalt természetes személyek által, az állami pá-
lyázaton elnyert vissza nem térítendő központi támogatást Bu-
dapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) további támogatással egészítse ki annak érde-
kében, hogy kerületünk lakástulajdonosai minél szélesebb kör-
ben igénybe tudják venni az állami pályázati lehetőséget. 

2. Pályázat benyújtásának feltételei: 
- A pályázat Budapest XVI. kerület közigazgatási területén belül 
található, lakott, földgázüzemű konvektoros fűtési rendszerrel 
rendelkező, a Pályázó magánszemély tulajdonában álló lakó-
épület, illetve társasházi lakás energetikai felújítására (a továb-
biakban: lakóingatlan) irányul.
- A Pályázó a lakóingatlanban lakcímmel rendelkező, természe-
tes személy, tulajdonos/társtulajdonos, aki magyar adóazonosí-
tó jellel rendelkezik (a továbbiakban: Pályázó).
- A Pályázó az állami pályázatot már benyújtotta. 
Kizárólag az nyújthat be pályázatot jelen pályázati felhívás alap-
ján önkormányzati támogatásra, aki a 2019. április 3. napján 
újranyitott ZFR-KONVEKTOR/2017 kódszámú állami támoga-
tásra pályázatát benyújtotta!

A pályázat részleteit az Önkormányzat honlapján olvashatók:
/www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok 

Sabáli Éva, az intézmény igazgatója kö-
szöntötte a családi nap résztvevőit és el-
mondta, hogy a kora délelőttől késő dél-
utánig tartó programba beillesztették a 
kézilabda pálya fölavatását is, amellyel 
befejezettnek tekinthető az iskolaudvar 
felújítása. Az elmúlt években ugyanis kor-
szerű játszóteret, focipályát és egy filagó-
riát vehettek birtokba a gyerekek, majd új 
borítást kapott az udvar felső része, most 
pedig hivatalosan is átadják a korszerűsí-
tett kézilabdapályát.

Kovács Péter polgármester elmondta, 
hogy iskolásként még ő is gyakran ké-
zilabdázott ezen a pályán, csak akkor 
még aszfaltburkolata volt. Ez a második 

műanyag borítású 
kézilabdapálya a 
kerületben, amely 
a Magyar Kézilabda 
Szövetség hathatós 
támogatásával valósulhatott meg.

A polgármester emlékeztetett arra is, 
hogy azért is szerencsés, hogy itt egy XXI. 
századi színvonalú pálya létesült, mert 
ennek a játéknak a Centi iskola területén 
nagy hagyományai vannak, és ezen a pá-
lyán gyakorolnak a KMSE-nek, a magyar 
kézilabda utánpótlás egyik legfontosabb 
bázisának ifjú játékosai is. 

Egy rövid műsor után Sabáli Éva igazga-
tóasszony, Kovács Péter polgármester va-

lamint dr. Környeiné Rátz Katalin 
és Abonyi János önkormányzati 
képviselő ragadott ollót, hogy a 
nemzeti színű szalag átvágásával 
ünnepélyesen felavassák az új pá-
lyát, amelyet a gyerekek és szüleik 
azonnal birtokba is vettek.  

A program főrendezője Berkes 
Györgyi, a tanítói munkaközösség 
vezetője elmondta, hogy negyedik 
alkalommal rendezték meg a csa-
ládi napot, amelynek célja közös 

Közös élmény, 
közös öröm
Pályaavatóval egybekötött családi napot tartottak 
a Centenáriumi Általános Iskolában a polgármes-
ter és önkormányzati képviselők jelenlétében.

élmények által közelebb hozni egymáshoz 
a szülőket, a gyerekeket és a pedagóguso-
kat. A kínálatban hagyományosan meg-
találhatók voltak sorversenyek, amelyben 
szülők és gyerekek egy csapatban küzd-
hettek a győzelemért. Akikhez közel áll 
a muzsika, a zene-bona kvíz kitöltésével 
mérhették fel zenei tájékozottságukat. Az 
elmebajnokság résztvevői 13+1 kérdéses 
totót tölthettek ki, és most is sok érdeklő-
dőt vonzottak a kézműves foglalkozások.

Különleges élményt nyújtott az állatsimo-
gató, ahol az Életfa Állatsimogató tulajdono-
sa, egy régi centis diák édesanyja hozott eg-
zotikus állatokat, például szakállas agámát, 
amely békésen tűrte a simogatást. A színes 
program forgatagában megfáradt résztve-
vők pedig pihenésképpen megkóstolhatták 
a süteményversenyre érkezett „pályaműve-
ket”, ám itt sokan a gyakorlatban tapasztal-
hatták meg, mit is jelent a reklámokból jól 
ismert figyelmeztetés: amíg a készlet tart.  

MÉSZÁROS TIBOR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
XVI. kerületi lakóingatlanok gázkonvektoros fűtési rendszerének 

energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére
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SZOLGÁLTATÁSOK: • szakembert nem igénylő HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK 
• BETEGSZÁLLÍTÁS a kerületi háziorvosi és szakrendelőkbe valamint a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórházba

NYUGDÍJASOK
SEGÍTŐ SZOLGÁLATA

06-1-407-2008 (üzenetrögzítős szám)
1162 Budapest, János u. 49. 

E-mail: nyugd.szolgalat@gmail.com Koordinátor: Lucza Józsefné Livia

Herczeg Anitát Kovács Péter polgármes-
ter, Ács Anikó alpolgármester és Szabó 
Csilla intézményvezető fogadta. Ötszáz 
XVI. kerületi óvodás töltötte meg a szín-
ház nézőterét, amikor a műsorvezető, a 
népszerű DJ Dominiqe, azaz Várkonyi At-
tila köszöntötte a megjelenteket. Miután 
az óvodásoknak is érthető megfogalma-
zásban elmondta, mi is a célja a rendez-
vénynek, a Gyerekkuckó és a Fecskefészek 
óvoda egy-egy csoportja mutatta be az 
erre az alkalomra készített műsorát. Majd 
Herczegh Anita, Áder János köztársasá-
gi elnök felesége egy bolgár népmesével 

hozta közelebb a fogyatékosság fogalmát 
az óvodás korú hallgatósághoz. A mese 
egy vak és egy sánta emberről szólt, akik 
egymást kiegészítve, összefogva keltek át 
a folyón, amire egyedül nem lettek volna 
képesek. 

Herczegh Anita elmondta, hogy minden-
ki kerülhet olyan helyzetbe, amikor segít-

ségre szorul. Ám segíteni csak 
akkor tudunk, ha érzékenyek 
vagyunk más gondjaira, észre-
vesszük az ilyen helyzeteket. 
Kifejezte reményét, hogy a Ké-
zenFogva Alapítvány törekvései 
elvezetnek majd oda, hogy isme-
retterjesztő rendezvényeik ered-
ményeképpen a felnövekvő nemzedék tag-
jai nem szánalommal, hanem segítőkész 
együttérzéssel tekintenek majd a környe-
zetükben fogyatékkal élő embertársaikra.

Kovács Péter polgármester arra emlékez-
tetett, hogy kerületünk önkormányzata 
mindig nagy figyelmet fordított azokra, 
akik segítségre szorulnak. 2014-ben a Hi 
atal elnyerte a Fogyatékosbarát Önkor-
mányzat címet, és azóta is minden évben 
tesz valamit azért, hogy a segítségre szoru-
lók helyzetén javítson.

Játék- és élménynap 
KézenFogva
Április 24-én a KézenFogva Alapítvány rendezésében já-
ték- és élménynapot tartottak az Erzsébetligeti Színház-
ban, hogy érzékenyebbé, megértőbbé tegyék a gyerekeket 
fogyatékos társaikkal szemben. Az eseményen megjelent 
Herczegh Anita, az „érzékenyítő nap” fővédnöke.

Pordán Ákos, a KézenFogva Alapítvány 
ügyvezetője – kerületünk lakója – arról 
tájékoztatta a jelenlévő felnőtteket, hogy 
a játék- és élménynapnak lesz folytatása, 
hiszen az óvodapedagógusok számára 
ősszel oktatást rendeznek e témakörben, 
majd ezután a szülők számára is bizto-
sítanak konzultációs lehetőséget, hogy 
befogadóbbak legyenek gyermekeik fo-
gyatékos társaival szemben. Mindebben 
jelentős segítséget nyújt az alapítvány ál-
landó támogatója, az OTP.

A gyerekek legnagyobb örömére a mű-
sor Fedák Krisztina terápiás kutyáinak 
látványos bemutatójával folytatódott, őket 
pedig a Baross Imre Artistaképző Szak-
középiskola és Szakiskola növendékeinek 
szintén nagyon látványos bemutatója kö-
vette.  Majd Herczegh Anita Kovács Pé-
ter társaságában a boccia nevű játékban 
együtt gurított a kerekesszékhez kötött 
Ujpál Dalmával, a KézenFogva alapítvány 
„arcával”. Ezt követően pedig végigjárták 
azokat az állomásokat – Siketek szigete, 
Kék sziget, Vakok szigete, Mozgássérültek 
szigete, Kalózkamion–, amelyek mind-
egyike a fogyatékkal élők helyzetével, éle-
tével kapcsolatos tudnivalókat ismertette 
meg a gyerekekkel.      

MÉSZÁROS TIBOR
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Már hagyománnyá vált, hogy Máriusz atya minden évben meg-
hívja a kórust egy húsvét utáni templomi közreműködésre. Vikol 
Kálmán természetesen mindig úgy állítja össze az előadandó mű-
vek listáját, hogy az ne különálló produkciónak tűnjön, hanem 
belesimuljon a szentmise menetébe. Ezért egyéb művek mellett 
a kórus előadásában mindig elhangzik egy mise is. Idén a kerüle-
tünkben lakó Kuti Krisztián saját szerzeménye a Kuti-mise hang-
zott fel a templom falai között. A mára nagyon összecsiszolódott 
Corvin Kórus kifinomult hangzása, összeadódva Isten házának 
atmoszférájával valószínűleg a különleges élmények között fog 
megőrződni a hívek emlékezetében. A művek megszólaltatásá-
ban ezúttal Pálmai Zoltán zeneszerző-zongoraművész, valamint 
Virág László hegedűművész, a Magyar Rádió zenekarának tagja 
is közreműködött. Az erdélyi körútra készülő Corvin Kórus leg-

Koncert a templomban
Április 28-án az árpádföldi Szent Anna-templom 
10 órakor kezdődő szentmiséjén Novaczek Má-
riusz atya meghívására részt vett a Corvin Kórus 
is. A kitűnően felkészített csapat Vikol Kálmán 
vezetésével a szentmise keretei között is valódi 
koncertélményt nyújtott.

közelebb június 2-án a Corvin Mátyás téren, a zenepavilonban 
fog koncertet adni. Utána nem sokkal útra kelnek, és Gyimes-
felsőlokról kiindulva több helyen is fellépnek a gyimesi csángók 
földjén, miközben szép kirándulások, és a csíksomlyói nyereg 
felkeresése is szerepel a programjukban. 

MÉSZÁROS TIBOR

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ és 
a Corvin Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt 

2019. május 23-án, csütörtökön, 18 órára 

Hózer Banjámin: 
RIADÓ 

Fejezetek a XVI. Kerület és elődtelepüléseinek 
tűzoltó és légoltalmi múltjából 

című könyvbemutatójára. 

Helyszín: Szentmihályi Kulturális Központ 
1161 Budapest, János utca 141–153.

A könyvbemutató után, 
június 6-án, du. 18 órakor nyílik meg a 

KÖNYVHÖZ CSATLAKOZÓ KIÁLLÍTÁS 

a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
Írás-kép Galériájában. 

Cím: Bp. 1165 Veres Péter út 157.
Előzetes információ: +36 1 604 83 42
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A több elődszervezet szakmai hagyományait folytató Raktár-
bázis történetét Virág Lajos nyugállományú ezredes, az ün-
neplő alakulat egykori parancsnoka foglalta össze. Elmondta, 
milyen körülmények között dolgoztak a kezdetekkor, és hova 
fejlődött mára az alakulat. Harmincéves vezetési tapasztala-
tait is megosztotta a hallgatósággal, és kifejezte meggyőző-
dését, hogy a Raktárbázis a hozzáértő parancsnoki, valamint 
a lelkes és jól képzett beosztotti állománynak, továbbá a kor-
mányzat által biztosított rendkívül jelentős anyagi háttérnek 
köszönhetően a jövőben is a kor követelményeinek megfele-
lő szinten látja majd el feladatát.

Az ünnepi visszatekintés után az elismerések átadása kö-
vetkezett, majd a Netz-táncegyüttes virtuóz táncosai és kísé-
rőzenekaruk mutatott be egy csokorra valót a Kárpát-meden-
ce színes zenei és tánckultúrájából.

A felhőtlen vidámság percei után az emlékezés következett. 
2013 óta egy kopjafa emlékezteti az aktív állományt minden-
kori elődeire. Az emlékművön az első koszorú elhelyezésére 
Kovács Péter polgármestert kérték fel. 

Végül Csinga Mihály ezredes és Kolonics Attila ezredes, a 
Raktárbázis parancsnoka egy emléktábla leleplezésével jelké-
pesen letette az alapkövét annak az emlékműnek, amelyet a 
80 évvel ezelőtt megalapított gépkocsizó egység hősi halotta-
inak emlékére újítanak föl még ebben az évben.
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A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Egressy úti 
épületében, a szertárban álló tűzoltóautók szomszédságában 
sorakoztak fel a XIV. és XVI. kerület tűzoltói, hogy részt vegye-
nek az ünnepségen. A parancsnokságot Salamon Lajos tűzol-
tó alezredes, a kirendeltség parancsnoka és helyettese Sautek 
Sándor tűzoltó alezredes képviselte. Szabó Rebeka alpolgár-
mestert Aranyossy Zsolt védelmi ügyintéző, és Kovács Péter 
polgármestert Víg András közbiztonsági referens kísérte el az 
ünnepi állománygyűlésre.  

Tóth Gábor százados ünnepi beszédében elmondta, hogy a 
tűzoltók munkáját nem lehet eléggé megbecsülni, hiszen saját 
életüket kockáztatják mások biztonsága érdekében. Kezdetben 
a legrettegettebb elem, a tűz pusztítása ellen szinte csak az 
imádság szolgált eszközül. Ma már fejlett technika áll a lánglo-
vagok rendelkezésére, azonban az olyan alapvető erényekre, 
mint a bátorság, a hősiesség, az önfeláldozás és a bajtársias-
ság, ugyanolyan nagy szükség van, mint a korábbi korokban. 
Ezért a szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó tűzol-
tókat elismerésben részesítik. Mivel a szolgálattevők mind-
két kerületben dolgoznak, ezért Szabó Rebeka Zugló önkor-
mányzata nevében Bartók István, Kovács Tamás és Moharos 

Kitüntetések Szent Flórián napján
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. kerületi 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnksága május 3-án tartotta ünnepi állománygyűlését Szent Flóriánnak, a 
tűzoltók védőszentjének napja alkalmából. Az ünnepségen elismeréseket is kiosztottak, amelyeket 
Szabó Rebeka, a XIV. kerület alpolgármestere, és Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere adott át 
a kitüntetetteknek. 

Attila tűzoltó főtörzsőrmestereknek, Molnár Mihály tűzoltó 
törzszászlósnak, Nagy Dávid tűzoltó törzsőrmesternek, Rácz 
József tűzoltó zászlósnak és Varga Attila tűzoltó őrmesternek, 
Kovács Péter a Kertváros polgármestere pedig Bagyinszki Jó-
zsef, Benkó Miklós, Dezső Zoltán, Gerhát Péter Csaba tűzoltó 
főtörzsőrmestereknek, Kardos Zoltán tűzoltó törzsőrmester-
nek és Hocza Péter tűzoltó őrmesternek nyujtotta át az okleve-
let és a kitüntetéssel járó pénzjutalmat. 
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Egy híján háromnegyed évszázad
Ünnepélyes állománygyűlést tartottak a Magyar 
Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Újszász utcai 
objektumában az alakulat és a katonai elődszerve-
zetek fennállásának 74. évfordulója alkalmából. Az 
ünnepségen megjelent Csinga Mihály ezredes, a Ma-
gyar Honvédség Logisztikai Központjának parancs-
noka, és meghívást kapott a Raktárbázisnak helyet 
adó XVI. kerület polgármestere, Kovács Péter is.
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Árpádföldi Polgárok Érdekközössége  
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)

Csanádi György, a Magyar Kerékpá-
rosklub aktivistája elmondta, hogy az 
I Bike Budapest (Kerékpározom Buda-
pest) felvonulás annak a sorozatnak a 
része, amelyet már 2015 óta minden 
évben megrendez a Kerékpárosklub, 

és amelynek elődje a Critical Mass (kri-
tikus tömeg) nevű rendezvény volt. A 
célok azóta sem változtak: kerékpáro-
zással, minél kevesebb gépjármű-hasz-
nálattal küzdeni egy tisztább levegőjű, 
egészségesebb, élhetőbb környezetért, 

Ismét nyeregben a bringások
Április 28-án délben kerékpárosok szállták meg a Veres Péter út 
és Jókai utca sarkát, ahol évadnyitó felvonulásukra készültek a 
bringások. A Magyar Kerékpárosklub Kelet-pesti Területi Szer-
vezete egy kis szelet csokival, egy doboz üdítővel és az útvona-
lat tartalmazó kiadvánnyal várta a kétkerék szerelmeseit, ame-
lyek szétosztásában Kovács Péter polgármester is részt vett.

Ács Anikó alpolgármester köszöntötte QIN GUOZHENT, aki 
95. születésnapját ünnepelte. 

Guozhen néni Kína Szecsuán tartományában, egy kisvárosban 
született. Ottani életének nagy részét ruhagyári munkásként töl-
tötte. Lánya és annak családja 1991-ben települt át Magyarország-
ra, a szülők négy évvel később követték őket. Guozhen asszony 
már akkor is 71 éves volt. Ebben az életkorban már nem könnyű 
egy új hazát megszokni. Neki mégis sikerült. 2003-ban költöztek 
a XVI. kerületbe. 
A Kertvárosban jól 
érzi magát, szeret 
a kertben dolgoz-
ni, és olykor még a 
konyhában is talál 
elfoglaltságot, sőt 
nem veti meg a szá-
mítógépet sem. 

Úgy gondolja, a 
hosszú élet egyik 
titka, hogy jóked-
vűen kell élni, meg 
kell találni a napi boldogságot. És hogy ez nála nem csak üres 
szólam, álljon itt bizonyítéknak a mostani és az öt évvel ezelőtti 
mosolyt megörökítő képpár. Ugye Önök is zavarban vannak, me-
lyik készült korábban? 

Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

MÁJUS HAVI PROGRAMOK

Női torna: hétfői napokon: Senior pilates 17 óra
Köredzés eszközökkel: 18 óra, Cardio pilates MIX: 19 óra

minden szerda: Zsírégető interval pilates 19-20 óra
Angol és számítógép ismeretek: Minden csütörtök 9-12 óra.

Meridián torna: Minden csütörtök 9 - 9.30 óra
Gyermek tánc: Kedd ovis balett 16.30-17.15-ig, 

Szerda 17.30 -18.30-ig Csütörtök 16.30-17.30 Hip-hop modern 
tánc, Péntek 17.15-18.15-ig Zumba

Alapozó terápia, mozgásfejlesztés: minden kedd 17.45-18.45 
óra, minden szerda: 19-20 óra, 
minden csütörtökön 18-19 óra

Superwomen Tóus-tuning: minden csütörtökön 18-19 óra
Baba-mama zenede Kálmán bácsival: 

minden hétfőn 10-11 óráig
Művészetek percei: 24-én 15 óra

Vásár és fogadónap: 3., 17.  8-14 óra
Kisvásár: minden pénteken 7-12 óra

továbbá kihasználni a kerékpározás egész-
ségmegőrző hatását, és részesülni a cso-
portos biciklizés közösségteremtő élmé-
nyében. 

A mátyásföldi helyszínen igen népes 
csapat gyűlt össze, hogy a város több más 
pontján gyülekező csoportokhoz csatla-
kozva érkezzenek a Margitszigetre. On-
nan pedig rendőri felvezetés mellett a tel-
jes mezőny átkerekezett a Városligetbe. 

MÉSZÁROS TIBOR
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Mizsei László köszöntője és programis-
mertetője után Kovács Péter polgármester 
arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy 
a Föld már sok nagy válságot, jégkorszakot 
és kozmikus katasztrófát túlélt, és mégis 
megmaradt. A kérdés tehát nem az, hogy 
az otthonunkat adó bolygó megmerad-e, 
hanem az, hogy az emberiség túléli-e az 
általa okozott természetrombolás követ-

kezményeit. A Földre tehát elsősorban 
magunk miatt kell vigyáznunk, hogy to-
vábbra is élhető hely maradjon az embe-

rek számára. Ezért azonban tennünk kell.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 

azt emelte ki, hogy nem elég a tanköny-
vekből megtanulni a természetet, ki kell 
menni az iskolákból, és a helyszínen kell 
megismerni az erdőt-mezőt, a növénye-
ket és az állatvilágot. Erre kitűnő alkalmat 
nyújt a Föld napja. Elmondta még azt is, 
hogy bolygónkra nem olyan örökségként 
kell tekintenünk, mint ami csak a miénk, 
hiszen tovább kell adnunk utódainknak, 
mégpedig lehetőleg nem rosszabb állapot-
ban, mint ahogy mi örököltük.

Hogy ennek a kihívásnak hogyan tudunk 
megfelelni, arról szólt az a Hermina park 
hat különböző helyszínén megtartott is-
meretterjesztő előadás, amelyeket az Agy-
klub, a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület, a Természetvédelmi 
Őrszolgálat, a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), a Levegő 
Munkacsoport Országos Környezetvédő 
Egyesület és az Erdőmentők Alapítvány 
szakemberei tartottak látványos illusztrá-

Az Egyesület vezetője, Dernovics Mihály, valamint Kovács Pé-
ter polgármester hagyományos köszöntője után Baán Katalin 
fotóművész nyitotta meg a Corvin Művészklub alkotója, a mű-
vésztárs és barátnő, Jó Ilona fotóművész Tíz év képekben című 
kiállítását.

Jó Ilona nagy világjáró. Aki hazánktól távoli, érdekes, a mi sze-
münknek szokatlan környezetbe téved, akármerre elsüti a fény-
képezőgépét, érdekes fotókkal tér haza. Jó Ilona azonban ennél 
sokkal többre vállalkozik. Rendkívüli kompozíciós érzékkel örö-
kíti meg a Föld különböző pontjain kínálkozó, szemet gyönyör-
ködtető tájakat, házakat, tengerpartokat, állatokat, virágokat, és 
minden olyan látványt, amire jólesik ránézni. Fotóit csodálva az 
első gondolatunk a féltés: jaj, csak nehogy áldozatul essen ez a 
felbecsülhetetlen természeti érték az ember környezetpusztító 
létezésének. A tíz év külföldi és hazai utazásaiból összegyűlt fo-
tók elsődleges üzenete, – ahogy azt beszédében a polgármester is 

A Föld napja Cinkotán
A Cinkotáért Közhasznú Egyesület 19. alkalommal rendezte meg a Föld napja al-
kalmából azt a rendezvényét, amellyel a világméretű mozgalomhoz csatlakozva a 
Föld és a természet védelmének fontosságára kívánják fölhívni a figyelmet. 

megemlítette – a Föld gyönyö-
rű. Napjainkban azonban nem 
lehetünk benne biztosak, hogy 
egy évtized múlva is olyan pá-
ratlanul szép lesz, mint most. 
Jó Ilona képei azt az érzést erő-
sítik a nézőben, hogy tennünk 
kell közös életterünk, a Föld 
megóvásáért.

A rendezvény hagyományaihoz tartozik az is, hogy a minden-
kori polgármester elültet egy fát a Cinkotai Kultúrház Kertjében. 
Kovács Péter Dernovics Mihály segédlete mellett ezúttal egy szil-
vafával gazdagította a kert növényvilágát. Reméljük, a csemete jó 
talajra talál, és hosszú évtizedekig része lesz egy zöldebb, egész-
ségesebb, környezettudatosabb világnak.
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Földünk csak egy van
A XVI. kerületi Önkormányzat a 
Hermina parkban idén is meg-
tartotta ismeretterjesztő, a kör-
nyezettudatosság fontosságát 
hangsúlyozó rendezvényét a 
Föld napja alkalmából. Az anya-
gi hátteret a Környezetvédelmi 
és Közbiztonsági Bizottság biz-
tosította, a rendezési munkákat 
pedig a Bizottság elnöke, ifjabb 
Mizsei László fogta össze.

ciós anyaggal és ismeretterjesztő kiadvá-
nyokkal felszerelve.

Az iskolák csoportjai 25 percenként 
haladtak tovább a következő állomásra, 
és mire mind a hat állomást érintették, 
földi jövőnk szempontjából rendkívül 
fontos ismeretekkel gazdagodtak. A leg-
népszerűbb állomás azonban bizonyára 
a hetedik, a ráadásállomás volt, ahol a ti-
szafüredi Magyar Környezetgazdálkodási 
és Vidékfejlesztési Társaság elnöke Kiss 
Balázs egyórás ragadozómadár bemutatót 
tartott egy idomított ölyvvel a karján.  

MÉSZÁROS TIBOR
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Midőn ezen zátonyok képződtek Európa nagy területén, számos 
sekély, belföldi tenger volt, melyekben nagy számmal hemzsegtek 
az apróbb állati lények, az alacsony szigeteken pedig pálmák és 
különböző trópusi növények díszlettek, a folyóvizekben krokodilok 
tanyáztak, a legelőkön lovak, a sűrű bozótokban - pedig különböző 
vastagbőrűek: orrszavú, víziló, elefánt legeltek.

Meleg, délszaki táj volt a mi vidékünkön is, olyan, mint aminőt 
manapság Afrikából, az egyenlítő vidékéről ismerünk.

Ebben az időben rakódtak le azok a hatalmas kavics-rétegek, me-
lyek környékünk fekvőjét szolgáltatják. A már említett zátonyszerű 
vonulatokban talált sokszámú osztrigakagylókon kívül igen érde-
kes más tengeri kagylók, csigák, sőt sokszor cápaszerű nagy halak 
maradványaira is találunk. Ezen kagylók és csigák utódai ma is 
nagy számmal élnek tengereinkben és a ma is élő fajok kompre-
henzív típusainak tekinthetők, vagyis olyanoknak, amelyekből a 
ma élők származnak. Azt a korszakot, melyben a ma élő állat- és 
növényfajták közvetlen ősei már megtalálhatók, a föld történetének 
kutatói harmadkornak nevezték el, melyet megint — aszerint, hogy 
több vagy kevesebb komprehenzív típus található bennük — négy 
alkorra (epocha) és ezeket ismét több szakaszra (facies) osztottak 
fel. Az első három alkorszak világosan vízi üledék lévén, a víz ren-
des hatása következtében jöttek létre és igen jó képét tárják elénk a 
föld állapotáról képződésük idején, míg a negyedik alkorszak már 
az úgynevezett jégkorszak idejével esik egybe és jellemző, hogy 
a víz rendes működése más tényezők hatása folytán zavarva volt. 

Az első három alkorszak rétegei rendkívül változékonyak és sza-
bálytalanok, csak körvonalaik határozottak, mint a belföldi tengerek, 
tavak körvonalai és a tengeri és édesvíz gyakori változását matatják. 

Abban az időben, mikor itt tenger volt, a Sárgacsikó-megállónál, 
ott, hol most a Grassalkovich-kastély áll, a tengerből kiemelkedő 
sziget állott, egy kis szigetecske, melyet messzire tenger Övezett 
körül. Abban az időben a szentendrei hegyektől kezdve egész a 
csömör- mogyoródi hegyekig talán csak ez: az egy kiemelkedő 
Szárazföld, volt, akkora területekkel körülbelül, mint a mai Mar-
gitsziget vagy egy kevéssé kisebb ennél.

A kastély dombaljában egy feltárás van, hol egy érdekes réteget 
találunk. Ez a réteg teljesen elüt úgy a fekvő, mind pedig a fedő 
rétegtől. Míg emezek határozottan vízi eredésűek, az előbbi ten-
geri, az utóbbi édesvízi eredésű, addig e közbeeső réteg a szent-
endrei vulkánok kitöréseiből ered és vulkáni tufát alkot. Ez habos 
szerkezetű, tüzeredésű köféleség, mely a tűzhányók ú. n. Vulká-
ni Homokjából és hamujából képződik, Ezek kihányási termékek, 
melyek a tengerbe vagy a tengerből kiálló szigetekre jutnak és ott 
összeálló rétegeket képeznek. A tufák gyakran tartalmaznak növé-
nyi lenyomatokat, vagy állati maradványokat is,

A Sárgacsikónál levő vulkáni tufa településéről eltérők a vélemé-
nyek. Sokan azt állítják, hogy a sekély tengervízbe hullva rakódott 
le, azonban ekkor a sekély vízre jellemző kövületeket vagy ezek 
nyomait kellene tartalmaznia. Sokkal valószínűbb, mint ezt töb-
ben állítják is, az. hogy sziget volt, kiemelkedett hely, melyre a szél 
a vulkáni hamut összehordta. Annál inkább valószínű ez a felte-
vés, mert ma is kiemelkedett hely, körülötte pedig telve van a vidék 
tengeri üledékkel.

S mialatt ez ismeretlen nevű szigetre a vulkáni hamu lehullott, 
körülötte a hordalékanyag egyre töltötte fel a mélységeket. A forró 
délszaki" éghajlatot is mindinkább hűvösebb és hűvösebb éghajlat 

Amikor Sashalmon még tenger volt.(A kövek beszélnek)
A Rákosvidéki Új Nemzedék, 1920. januári cikksorozata, 2., befejező rész.

Helytörténet

váltotta fel és az kezdett'átalakulni a maihoz hasonló mérsékelt ég-
hajlattá. A tenger, mely itt elárasztotta a vidéket, mindig sekélyebb 
és sekélyebb lett és vize, a sós tengeri víz fokozatosan alakult át 
édes tóvízzé.

Ezt az átalakulást igen szépen figyelemmel kísérhetjük. Ugyanis 
a belföldi tengerek lefolyása után számos sósvizű, nagykiterjedé-
sű tó, mocsár maradt vissza, melynek állatvilága alkalmazkodott 
a megváltozott körülményekhez. Azok, amelyek alkalmazkodni 
nem tudtak, elpusztultak és helyüket új, eddig nem ismert egyé-
nek foglalták el. A mocsarak, tavak között elterülő szárazföldeken 
pedig megindult az élet. Termőföld keletkezett a puszta kavicson, 
melybe a szél, a víz különböző magvakat vetett. Azok kicsiráztak, 
gyökeret vertek a földben és ott, ahol egypár évezred előtt még 
tenger terült el, buja erdők burjánzottak. Ma is találunk környé-
künkön olyan köveket, melyek e hajdani erdőkben fák voltak, me-
lyek között az elefántnak az ősei, a mamut, masztodon, az őslovak 
csordái tanyáztak. Ezeknek csontjai mind szépen megtalálhatók 
a felső kavicsrétegekbe beágyazva, azokkal a csiga- és kagylóma-
radványokkal egyetemben, melyek a fajok változásának élénk bi-
zonyítékai.

Rég letűnt tízezredévek választanak él bennünket ettől a kortól, 
melyben oly csodás volt a világ. Ott, hol talán nem is sejtenők, 
íme, tengerfenék volt egykor, hol az állatok miriádjai élték életü-
ket. Később e vidéket szigetek tették érdekessé, hol csodás álla-
tok tarkították a réteket, de még egy iszonyú pusztulásnak kellett 
elkövetkeznie, hogy vidékünk, Bakos és környéke egy kedves táj 
benyomását keltse bennünk. Ez a rettenetes kor a jégkorszak, me-
lyet már az első emberek is végigküzdöttek. A barátságos, kelle-
mes éghajlat zord hideggé változott és a tundrákon csak zuzmó 
és moha nőtt ki a mindent elborító hó alól, Szibériaivá változott 
Európa nagy része, de csodák csodája, környékünkön még sütött 
a nap is. De Sashalom sem vitte el szárazon a negyedik alkorszak 
idejét. Hatalmas viharok korbácsolták fel vizeit, rettenetes záporok 
pusztították a fák lombkoronáját és minden ilyen zápor és vihar 
sokat elsöpört hegyeinkből, völgyeinkből. Minden zápor feltűnő 
nyomokat hagy a hegyoldalban és gyakran tekintélyes vastagságú 
iszapot találunk az ár lefutása után a lapályon és ha az ilyen, gyak-
ran pár óra alatt történt változást évezredekre számítjuk, könnyen 
belátható, hogy míg a rohanó ár egyik helyütt hegyeket mos el, 
másik helyütt meg kitölt minden mélyedést. Rákos környékén is 
ékkor töltődtek fel a különböző mocsarak és anyaguk ma a téglave-
téshez szükséges anyagot, márgát szolgáltatják. És ekkor hatalmas 
árral tört keresztül itt a Duna. A csömöri hegyeken jól megfigyel-
hető terraszokat alkotott. Ezen terraszok mesélnek nekünk egy 
hatalmas, rakoncátlan folyóról, mely zúgva-búgva törte át a gátat, 
melyet a természet állított fel A visegrádi szűk szorulatból kitörve, 
szélesen helyezkedett el a pilisi és csömöri hegyek között, finom 
kavicsot és még finomabb homokot hagyván maga után. És midőn 
mostani medrét már meg is találta a Duna, egyik ága itt húzódott 
el Sashalom lába alatt.

Ez Sashalomnak régi története.
Erről regélnek nékem a kövek — (melyekkel meghajítanak), me-

lyeket utamban találok. Sokan félrerúgják őket, én fölveszem és 
csendes szobámban, midőn egyedül vágyók, magam elé teszem 
és hallgatom, hogy mit regélnek, igen - mert a kövek is beszélnek.

KARDOS JÓZSEF



Az Önkormányzat  lapja      13

Szabó Réka Zsuzsanna, a XVI. Kerü-
leti Újság volt főszerkesztője a korábbi 
kiállításokon látott képek felidézésével 
emlékeztetett arra, hogy az est főszerep-
lője nem kezdő művész, komoly alkotói 
múlt áll mögötte. Krónikás, aki a múlt 
emlékeit művészi képekben elraktároz-
va nyújtja át mindazoknak, akik szeretik 
felidézni a letűnt időket. 

Kovács Péter polgármester azt a tehet-
séget, különleges látásmódot emelte ki, 
amely képessé teszi Szé-
man Richárdot arra, 
hogy észrevegyen a 
világból olyan részlete-
ket, amelyek esztétikai 
élményt nyújtanak, az 
átlagos szemlélő azon-
ban csak elsétál mellet-
tük.

Széman „Ricsi” külö-
nös figura, igazi egyéni-
ség, akihez nem nagyon 
illik egy sablonos könyv-
bemutató. Erre jó ér-
zékkel tapintott rá a régi 
cimbora, Kincses Károly 
fotótörténész aki alkal- mazkodva 
a helyzethez egészen rendhagyó módon 
tett eleget annak a felkérésnek, hogy 
kikérdezze barátját annak eddigi pályá-
járól a kezdetektől egészen napjainkig. 
A hallgatóság megismerkedhetett egy 
olyan életpálya főbb állomásaival, amely 

szerencsésen ötvözi a szerző művészi 
fotók készítésére és a múlt emlékeinek 
megőrzésére irányuló igényét. A sok hu-
moros pillanattal fűszerezett beszélgetés-
ből olyan titkok derültek ki, mint az, hogy 
Ricsit már kisgyerekkorában vonzották a 
padlások rejtekén megbúvó titokzatos 
emléktárgyak. A fotózás iránti érdeklő-
déséhez köze van egy sok negatívot tar-
talmazó „padlásleletnek” is. Még csak 3 
éves volt, amikor későbbi bérmakeresz-

tapja egy fényképezőgép-
pel ajándékozta meg őt, 
amelyet tizenéves korá-
ban kezdett használni. 
Megtudtuk azt is, hogy a 
Mert az idő könyörtelen 
jonatán kötetcím egy el-
hallás eredménye, ő így 
hallotta gyerekkorában 
Koncz Zsuzsa slágeré-
nek szövegét.

A kötet szerkesztője 
Kiscsatári Marianna 
arról beszélt, hogyan 
tudtak együttműköd-
ni, a könyv készítése-

kor. Elmondta, hogy a végső változat a 
nagyon sokadik átszerkesztés, de végül 
mégiscsak magán hordozza egy életmű-
kötet ismérveit. A szöveg kevés benne, 
de nagyon lényegre törő. Akárcsak a ké-
pekhez csatlakozó haikuk, amelyekhez 
különös tömörítési képesség szükséges, 

Akinek a pályája a padláson indult
Széman Richárd, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
(KHEK) munkatársa elismert fotóművész. Tavaly 60. születésnap-
jára kollégáitól egy könyv megjelentetésének lehetőségét kapta 
ajándékba. A könyv elkészült, bemutatóját április 25-én tartották 
a Szentmihályi Kulturális Központban, ahol ugyanakkor kiállítás is 
nyílt a kötetben látható fotókból. 

ami a fotók esetében is rendkívül fontos. 
Széman Richárd kitűnően ír. Sokszor a 
nem művészi igénnyel születő helytörté-
neti munkáiba is belekeverednek olyan 
láttató erejű mondatok, amelyek szokat-
lanok a nem szépirodalmi művek nyel-
vezetében.

A könyvbemutatón fellépett Fehérváry 
Lilla előadóművész, aki a kötet végén 
található, 1984-ben született Keringő 
című költemény megzenésített változa-
tát adta elő.

A különleges rendezvényhez külön-
leges díszletül szolgált a másik jóbarát, 
Mach András által készített óriás kalei-
doszkóp, amelyben azonban kismére-
tű testvéreivel ellentétben nem színes 
üvegdarabok váltakoznak ha meghajtja 
az ember, hanem a könyv fotóinak üveg-
lapocskákra kasírozott miniatúrái. 

MÉSZÁROS TIBOR
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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.

Május 11. szombat 10:00 
TOSZ - ORSZÁGOS IFJÚSÁGI ÉS 
TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPIS-
KOLÁK FESZTIVÁLJA 
A program a nagyközönség számára is lát-
ványos és izgalmas élmény.

Május 14. kedd 17:00 
A VARJÚ VILMOS OLIMPIAI BARÁTI 
KÖR 
Vendégek: a hazai rendezésű női Euró-
pa-bajnokságra készülő röplabdaspor-
tunk két kiemelkedő egyénisége, a 85-szö-
rös magyar válogatott Dobi Edina és a 
Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, a 
korábbi szövetségi kapitány Ludvig Zsolt 
valamint más meglepetés vendégek.
A belépés ingyenes!

Május 16. csütörtök 18:00 
S Z Í N - T É Z I S : 
SZURDOKI JU-
DIT képző- és ipar-
művész és  KOCAI 
PÉTER képzőmű-
vész közös kiállítá-
sának megnyitója a 
Harmónia Szalon-
ban. 

Május 18. szombat 10:00 
XXVIII. ORSZÁGOS GYERMEK 
TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
A program a nagyközönség számára is lát-
ványos és izgalmas élmény. 

Május 23. csütörtök 18:00 
FÉNYJÁTÉKOK: DR. HORVÁTH GYÖR-
GYI festmény- 
és tűzzománc 
kiállítása
A kiállítás meg-
tekinthető 2019. 
június 13-ig a 
Kamara Galéri-
ában.

Május 24. péntek 17:00 
VÉGZŐSÖK - A FOTÓART FOTÓSIS-
KOLA KIÁLLÍTÁSA

Gyereknapon legyen a gyerekeké az 
Erzsébetliget. 

Kirakodóvásárral, finom falatokkal, 
vidámparkkal és  sok-sok játékkal várjuk 

a családokat.
A színpadi programokat rossz idő esetén 

is megtartjuk!

Április 27-én a nagymosás eszközeinek bemutatójára, a te-
vékenység kipróbálására várták a szervezők a modern mosó-
gépekhez és folttisztító vegyszerekhez szokott háziasszonyo-
kat, csemetéiket és csodálkozó párjaikat. Ki lehetett próbálni a 
mosás egykori munkafolyamatait: a sikálást, a mángorlást és 
a teregetést. 

A programot a különféle szappanokból, vasalókból és mun-
kaeszközökből összeállított kiállítás tette még érdekesebbé.

A Cinkotai Tájházban legközelebb június 8-án délután, pün-
kösd szombatján vehetnek részt újabb érdekes programon a 
kedves látogatók.

KARELNÉ MÁTÉ ORSOLYA

Nagymosás Cinkotán
Minden évben a Szent György napi állatkihajtáshoz kötődően rendezik 
meg az országos Tájházak Napja című programot. Bár a Cinkotai Tájház-
ban egész évben – disznóvágástól ádventig – várják a vendégeket, mégis 
a Tájházak Napja számít országszerte szezonnyitó eseménynek.

S Z Í N PA D I  P RO G R A M O K
10:00 Fabók Mancsi bábszínháza: 
           Vitéz László
11:00 Ruttkai Bori zenekar
12:00 TOMBOLASORSOLÁS
14:40 Kertvárosi tehetségek 
          bemutatkozása
15:50 TOMBOLASORSOLÁS
17:00 Apacuka koncert 
A műsor-, szereplő- és időpontváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

JÖN-JÖN-JÖN!

Június 13. csütörtök 18:00 
Duna Karnevál

Nemzetközi Kulturális Fesztivál 
LÁNCHÍD 

Nemzetközi Néptáncverseny 
A fellépő külföldi táncegyüttesek:
- Brazília – Caripaiguarás Művészeti Tár-
saság, Guaporé
- Bulgária – Pirin Állami Népzenei és 
Néptánc Együttes, Blagoevgrad
- Dél-Afrika – Afrika Szépsége tánc-
együttes, Port Elizabeth
- Georgia – "Arsiani" Ajarai Állami Aka-
démiai Ének- és Táncegyüttes, Batumi
- Törökország – Anatóliai Folklór Alapít-
vány táncegyüttese, Ankara

A belépés előzetes regisztrációt követően 
ingyenes! 

Regisztrálni az info@kulturliget.hu 
címen lehet!
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A rendezvény kettős célt szolgált. Egyrészt méltóképpen megem-
lékezni a Tánc Világnapjáról, másrészt „önjótékonykodni”, hi-
szen a rendezvény bevétele az együttes nyári Amerikai Egyesült 
Államokba történő kiutazásának költségeihez járult hozzá. 

A rendezvényen jelen volt Kovács Péter polgármester is, aki mél-
tatta a Liget Táncakadémia folyamatosan magas színvonalú mun-
káját, és ahogy azt már korábban is megtette néhányszor, fölaján-
lotta, hogy az est bevételét saját keretéből megduplázza.

A táncgálán a Duna Művészegyüttes és az Állami Népiegyüt-
tes szólistái, a Magyar Táncművészeti Egyetem végzősei, a Liget 
Táncakadémia tanárai és több mint száz növendék lépett fel.

Nagyszabású táncgálát rendezett a Liget Tán-
cakadémia április 28-án az Erzsébetligeti Szín-
házban.

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy szerettünk,

HATVANI KATALIN
2019. április 18-án, életének 

39. évében váratlanul elhunyt.
Csömörön, a Szabadság úti 

temetőben kísérjük utolsó útjára 
2019. május 14-én, 

délután 15.00 órakor.
Várjuk mindazokat, akik szeretné-

nek Tőle végső búcsút venni.
A gyászoló család
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IKARUS NYÁRI ATLÉTIKAI TÁBOR 
Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően idén is megrendezzük  atlétikai táborunkat 

a nemzetközi színvonalú IKARUS pályán 6-14 évesek számára. 

Az egybegyűlteket Szeli-Varga Mónika, a 
Kertvárosi Kft. ügyvezető igazgatója kö-
szöntötte, aki bejelentette, hogy az uszoda 
e naptól fogva a Varjú Vilmos Olimpiai Ba-
ráti Kör javaslatára az Erzsébetligeti Ráto-
nyi Gábor Uszoda nevet fogja viselni.

Ezt követően Kovács Péter polgármester 
méltatta a néhai sportembert. Beszédében 
felidézte, hogy Rátonyi aktív sporttevé-
kenysége mellett edzőként is maradandót 
alkotott. Legeredményesebb tanítványa 
öttusában olimpiai ezüstérmet szerzett. 
Rátonyi Gábornak mindene volt a sport, 

hitvallása szerint, ha az ember karban tart-
ja testét, nem kell orvosra költenie. Kovács 
Péter és Szeli-Varga Mónika közösen lep-
lezték le az emléktáblát, amelyen a Dorogi 
Ferenc által készített arckép állít immár 
örök emléket az intézményvezetőnek.  A 

Lemhényi Dezső Általános iskola 
diákjai az alkalomhoz illő versekkel 
vettek részt a megemlékezésben. 
Riersch Tamás újságíró, a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Kör tagja 
vetített képes előadással idézte meg 
az egykori ügyvezető igazgató pá-
lyafutásának fontosabb  pillanatait. 
Ezután a koszorúk elhelyezése kö-
vetkezett.

Az ünnepség az uszoda előtti 
téren folytatódott. A Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskola diákjai 
sporttal kapcsolatos verseket és pró-
zákat adtak elő. Kovács Péter a vers-
ben elhangzottakhoz csatlakozva 
beszélt a sport személyiségfejlesztő 
erejéről. A Rácz Aladár Zeneisko-

la diákjai, Fehérvári Hunor és Szív Zalán 
hegedűjátékkal vettek részt a műsorban. 
Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia 
főtitkára a Magyar Olimpiai Bizottság kép-
viseletében köszöntötte a jelenlévőket, 
majd ismertette azokat a kiegészítéseket 
és új eredményeket, melyekkel a létesít-

mény falán látható olimpiai emléktáblák 
bővültek. Az ünnepség keretében egy 
új táblát is felavattak, melyen az Ifjúsági 
Olimpia résztvevőinek neve olvasható. Az 
új táblát Kovács Péter és Győr Béla leplez-
te le, majd ismét koszorúzás következett.  
Az ünnepség utáni fogadás jó lehetőséget 
kínált arra, hogy a megjelentek felidézzék 
a nagy tiszteletnek örvendő Rátonyi Gábor 
emlékét.

GUETH ÁDÁM

Névadó ünnepség Rátonyi Gábor emlékére
Április 30-án névadó és táblaavató ünnepséget rendezett a XVI. kerületi Önkormányzat, a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör és a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. az Erzsébetligeti Uszodában 
a Magyar Sport Napja alkalmából. Ezt az alkalmat használták fel arra, hogy örök emléket állítsanak 
Rátonyi Gábornak, a Kertvárosi Kft. nemrég elhunyt igazgatójának.  A megemlékezés az uszoda előte-
rében elhelyezett emléktábla előtt történt. Danada Juditon, Rátonyi Gábor özvegyén és gyermekeiken 
kívül a rendezvényen sok ismert közéleti személyiség és sportvezető is megjelent. 

Helyszín: IKARUS BSE Atlétikai Centrum 
1165, Budapest Bátony utca 1-3.
Edzések: napi két edzés, 
egy atlétikai és egy játékos sportfoglalkozás.
Koordinációfejlesztés, gyorsaság fejlesztése, állóképesség, ügyes-
ségfejlesztés, gátfutás, távolugrás, rúdugrás, sorverseny, dobások. 
A játékos edzésen kidobó játék, méta, kincsvadász és sok izgal-
mas játékban vehetsz részt. 
Program: Napi két edzés. Az időjárás függvényében heti 2 
strandolási lehetőség, fagyi, lovarda látogatás, mozi. 
Étkezés: Napi háromszori étkezést biztosítunk melyből az 
ebéd főtt étel.
Részvételi díj: 
Ikarusos atlétáknak 20 000 Ft, külsősöknek: 23 000 Ft

Jelentkezési határidő: minden turnust megelőző hét csü-
törtökéig, 5000 Ft előleg megfizetésével.
Jelentkezés és információ az alábbi e-mail címen: Budai 
Tamás: tamas.budai79@gmail.com vagy az alábbi telefon-
számon: +36 30 160 8825

Turnusok: 
• június 17 - június 21-ig • június 22 - június 28-ig 
• július 01 - július 05-ig • július08 - július 12-ig 

Szeretettel várjuk táborunka minden szakosztályi tagunkat 
és az atlétika iránt  érdeklődő fiatalokat! 

Szép nyarat és örömteli sportolást kíván az Ikarus BSE 
Atlétika Szakosztálya!
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A 90 éves Borovitz Tamást, 
a Varjú Vilmos Olimpiai Ba-
ráti Kör (VVOBK) tisztelet-
beli elnökét utódja, Hóbor 
Béla köszöntötte. Elmondta, 
hogy Borovitz fiatal korában 
focizott, asztaliteniszezett és 
röplabdázott. A Testnevelési 
Főiskolán megszerzett sport-
szervezői diplomáját végül a 
röplabdasport területén ka-
matoztatta. 1962-től a Magyar 
Röplabda Szövetség elnöksé-
gi tagja, majd 1970 és 1974 
között a Szövetség főtitkárává 
választották. Ebben az idő-
szakban élte aranykorát a dr. 
Kocsis Attiláné által vezetett 
női röplabda-válogatott. A ma-
gyar lányok a müncheni olim-
pián 5. helyezést értek el, ahol 
Borovitz Tamás szakkom-
mentátorként tevékenykedett. 
Az olimpia eszméje és légkö-
re teljesen hatalmába kerítet-
te. Feleségével még öt olim-
pián vett részt. Ekkor kezdett 
ébredezni benne az olimpiai 

relikviák gyűjtésének szenve-
délye is. A néhány jelvénnyel 
induló hobbi az évek folya-
mán több ezer tárgyból álló 
gyűjteménnyé bővült. 1972-
től 325 alkalommal rendeztek 
kiállítást ebből az anyagból. 
Majd 2007 szeptemberében 
megalakult a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör, amely-
nek elnökévé választották. 
Most korára való tekintettel 
már csak tiszteletbeli elnök, 

de most is mindenben segíti 
a baráti kör munkáját.

Gedó Györgyöt a VVOBK al-
elnöke, Abonyi János köszön-
tötte.

Az ünnepelt egy ötgyerme-
kes polgári családban született 
Újpesten. Gyermekkorát Bé-
késcsabán töltötte, ott ismer-
kedett meg az ökölvívással is. 
Sikereinek színhelye a Vasas, 
ahol 1968-ban a válogatott tag-
ja lett, és egészen 1980-ig tagja 
volt az ökölvívás nagy generá-
ciójának. 597 mérkőzéséből 
mindössze 10-szer kapott ki. 
Hazájához mindig hűséges 
volt, sokszor lett volna lehe-
tősége kint maradni egy-egy 
nyugati versenyen, de őt a szí-
ve mindig hazahúzta. Pályafu-
tásának csúcsa a katonasága 
előtti időszakra tehető. 1969-
ben Bukarestben Európa-baj-
nok lett, amit két évvel ké-
sőbb Madridban megismételt, 
1972-ben pedig pehelysúlyban 
olimpiai bajnoki aranyérmet 

szerzett. Életében sok megpró-
báltatás érte, de csibészes mo-
solya megmaradt. A köszöntés 
után Gedó György idézte fel 
pályafutása emlékeit. 

A Magyar Olimpiai Akadé-
mia főtitkára Győr Béla mind-
két ünnepeltet az Akadémia 
díszjelvényével, Kovács Péter 
polgármester pedig az Ön-
kormányzat ajándékával kö-
szöntötte. 

MÉSZÁROS TIBOR

Kettős 
születésnap
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör április 9-i összejövetele szü-
letésnapi ünnepségként kerül be 
a Baráti Kör történetébe. Boro-
vitz Tamás 90. és Gedó György 
70. születésnapját ünnepelték.

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 3 
generációs ingatlan eladó. Csere be-
számítással. 20-913-4783

Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek. 
akár azonnali készpénz fizetéssel. 
Tartozással terhelt, felújítandó is ér-
dekel. 20-527-0601

Befektetésként eladó Mátyásföldön 2 
generációs családi ház lakottan, ké-
sőbbi vissza vásárlással. 20-970-6986

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

Újpesti 47nm-es utcai, földszinti, 
teljesen felújított légkondis teraszos 
lakás garázzsal cserélném önkor-
mányzati kis felújítandó lakásra ráfi-
zetek. 20-270-7161

XVI. kerület Akácos úti 2018nm 
szántó mobilháznak ipari árammal 
eladó. 30-787-8505

2569nm ipari telek Bökényföl-
di-Cinkotai útnál raktárnak/üzem-
nek eladó. 30-787-8505

INGATLAN

Eladó tulajdonostól az Erzsébet-li-
getben 56nm-es IV. emeleti, légkon-
dis, tégla lakás. 30-660-1414

Cinkotai temető mellett kb. 4700 nm 
szántóföld eladó. Ár megegyezés sze-
rint. Jó befektetés! 30-482-0700

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

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

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

Domonyban eladó 800-as építési te-
lek. Villany van. Víz, gáz, csatorna a 
telek előtt. Horgásztó, strand, lovas-
tanya a közelben. 30-582-5471

Kerepesen építési telek eladó 
1490nm 19,8M Ft, ikerház építésére 
alkalmas. 20-397-5593

Fürge utcában 1090nm-es összköz-
műves telek eladó. Akár 2 lakásos 
társasház is építhető rá. Ár: 37M Ft. 
20-925-2042

Albérletet keresek hosszútávra a 
XVI. kerületben. Nyogdíjas férfi. 
Társulnék is! mihalyhergelt@gmail.
com 20-252-0255

Eladó a centenáriumi lakótelepen 
1+2 félszobás, délnyugati fekvésű, 
felújított, II. emeleti lakás. Irány ár: 
28,5M Ft 30-940-0494

Kertes házat vásárolnék tulajdonos-
tól beköltözéssel, lehet felújításra 
váró is. 70-326-4088

Szadán eladó 800-as építési telek. 
Villany van. Víz, gáz, csatorna a te-
lek előtt. Betongyűrűs kút a kertben. 
30-582-5471

Eladó Dány-Szentegyeden 200nm-
es telek, horgásztóhoz közel. Nyá-
ron lakható kisházzal, tulajdonostól. 
20-412-3876

Gödöllőn a Kert utcában, összköz-
műves, faházas telek befektetésre, 
építkezésre eladó. 450nm, 17m szé-
les 14M Ft. 20-772-2429

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

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

Mátyásföldön a Bökényföldi út mel-
lett 4785nm-es belterület eladó. 
400-0440; 70-299-3400
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Hajóépítésből maradt 100 kg üveg-
paplan 450 grammos, 60 kg üveg-
szövet 480 grammos mindkettő 
500 Ft/kg. 20/498-6812

Hintaágy 40x40-es zártszelvény-
ből, 4 személyes, nagyon erős, 
szép. 30E Ft. 20/498-6812

Nagyméretű sprottáska, új szú-
nyogháló, Silver Royal edénykész-
let, jénai, közepes méretű kosztüm 
és blúzok eladók.  30-895-5868

Hosszú női bőrkabát, nadrág, szok-
nya, dzseki 48-as méretben eladó. 
403-0524

Női alkalmi ruhák 48-as méretben 
eladók. 403-0524

Eladó 2 db különböző méretű, fe-
hér harmonika ajtó, 1 szófa háttám-
lás ülőgarnitúra, 1 étkezőasztal és 
külön kerek asztallap. 20-559-8756

Gyeprács 10 db 50x50 cm használ-
tan eladó. 20-915-1656

Eladó Grundig színes TV; egy női 
kék bőrkabát, hosszított fazon, ke-
ringés javítására szolgáló elektro-
mos fürdető berendezés. 20-559-
8756

Eladó új Samsung virtuális szem-
üveg 16E Ft-ért; Future Board 55E 
Ft-ért; gyümölcs-zöldség centrifu-
ga 20E Ft-ért; új táskák 20E Ft-ért. 
(17:00 után) 30-575-4473

Gyári új elszívó ventilátor 220V-os, 
falba építhető, nagy teljesítményű 
13E Ft. 20-498-6812

Hintaágy 40x40-es zártszelvény-
ből, nagyon erős, szép 35E Ft. 20-
498-6812

HWK 46/42 550W-os kerti szivaty-
tyú, mosógép motor, 42 V-os biz-
tonsági trafó, fénycső armatúra, 32 
cm-es képcsöves TV 2,5E Ft, mobil 
komposztáló, kerti szerszámok, hű-
tőszekrény eladók. 409-2240

Ingyen elvihető 4 db postagalamb. 
409-1267

Super Tena Comfort mini pelenka, 
30 db 1000 Ft. 409-1267

Kertépítés-telekrendezés! 
Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, 
kertépítés, tereprendezés, 
egyéb kertészeti és kőmű-
vesmunkák reális áron. 
www.telekrendezes.hu 20-
259-6319; 781-4021

Duguláselhárítás: mosdó, 
kád, WC 25E Ft-tól, kame-
rás csővizsgálat 25E Ft-tól. 
Festés, tapétázás. 70-250-
9132

Beköltözhető kertesházat vásárol-
nék TULAJDONOSTÓL reális áron. 
Alaprajzokat, fotókat kérek revaivi-
ra@gmail.com, 30-317-4744

Építési telek 1082nm eladó Árpád-
földön. Fürge utca. Gáz, víz, csator-
na telken belül. Új parcellázás, már 
lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-482-
0700

Zsemlékes úti mobiltorony közelé-
ben szántót vennék. 20-421-3814

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

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
zamat kis telekkel hasonlóra a XV.; 
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 

30-599-0677

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

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

VEGYES
Kézzel húzható kiskocsi 100x180-
as rakfelülettel segédmotor kere-
kekkel, hátulja nyitható, könnyű, 
erős, 10E Ft. 20/498-6812

Műanyag hordók, kék, vastagfalú 
200 literes 5 E Ft, 100 literes 3E Ft. 
20/498-6812



Gyógypedikűrösként: női-férfi 
manikürt és pedikürt válla-
lok. Házhoz megyek. Időpont 
egyeztetés: 70-518-0720

Vízszerelés, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás. Családbarát 
áron. Ingyenesfelméréssel, 
kiszállással, precíz munkavég-
zéssel. 30-938-9713

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, an-
tik bútorokat, órákat, ezüst 
tárgyakat, porcelánokat, 
bronzokat, régi katonai ki-
tüntetéseket, stb., teljes ha-
gyatékokat. IX. Ráday u. 6.; 
20-280-0151; 
herendi77@gmail.com

Asztalos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok szigetelését, ja-
vítását, régi ablakszárnyak 
thermo üvegre alakítását, 
elöregedett szigetelő gumik 
cseréjét, régi és új fa lép-
csők gyártását, javítását. 
30-265-9477

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

XVII. kerületi cukrászda 
munkatársat keres takarítói 
és mosogatói feladatokra. Je-
lentkezni a 06-30/798-4428 
telefonszámon lehet.

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 

Aradi Zoltán 70-519-2470
szerviz@szerviz.info

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

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090

Vízszerelés. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC tartályok, 
kádak, zuhanytálcák stb. 
cseéje. Új vezetékek kiépí-
tése, régiek cseréje. 20-412-
0524

X. kerületi gyógyszeripari 
céghez keresünk csoma-
golókat! Kereseti lehetőség 
230-300.000 Ft + cafeteria
Jelentkezni telefonon 
70-882-9500; 
dori.hajos@mentonjobs.hu




