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Kovács Péter 
folytatja 

Kovács Péter polgármesterrel készült 
interjúnkat a 4-5. oldalakon olvashatják. 

Átadták a 
Csúszdaparkot

Október 23-án a kerület több pontján 
tartottak megemlékezést. A Déli Ha-
rangszó Baráti Kör a Paulheim téren 
ünnepelt.

Részletes beszámolónkat 
a 10-11. oldalakon olvashatják. 
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A polgármester-jelöltek közül Kovács Pé-
terre szavazott 18 803 fő (57,42%), Nemes 
Gábor 12 705 (38,8%) szavazatot kapott, 
Schaffer Viktorra pedig 1238-an (3,78%) 
szavaztak.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZETÉTELE 
A KÖVETKEZŐKÉPPEN ALAKULT:
Egyéni választókerületi képviselőként 
vesz részt a testület munkájában a  
FIDESZ–KDNP által támogatott jelöltek 
közül Antalóczy Csaba (7. vk.), Ács Anikó 
(10. vk.),  Dobre Dániel (4. vk.), Kovács 
Péter (9. vk.), Kovács Raymund (11. vk.), 
dr. Környeiné Rátz Katalin (6. vk.), Szász 
József (12. vk.), Szatmáry László (1. vk.) és 
Vass Pál (8. vk.), a Momentum, a DK, az 

MSZP, a Párbeszéd, az LMP, és a Jobbik 
közös jelöltjeként pedig Abonyi János (5. 
vk.), Mizsei László (3. vk.) és Vajda Zoltán 
(2. vk.).  

Kompenzációs listán jutott be a testü-
letbe a Momentum, a DK, az MSZP, a 
Párbeszéd, az LMP és a Jobbik Magyar-
ország közös jelöltjeiként Csizmazia 
Ferenc, Hollai Gábor és Nemes Gábor, 
a FIDESZ–KDMP jelöltjeként Horváth 
Ádám és a Civil 16 Egyesület jelöltjeként 
Schaffer Viktor.

További részletek és országos adatok elér-
hetők a https://www.valasztas.hu/helyi-on-
kormanyzati-valasztasok-2019 oldalon.

A 2019. október 13-i választás XVI. kerületi eredményei
A polgármester- és önkormányzati képviselő választáson a névjegyzékben szereplő 57 981 szava-
zásra jogosult személy közül 33 387 fő (57,58%) adta le szavazatát. Nem kívánt élni szavazójogával 
24 594 fő (42,42%). A szavazatszámláló bizottság által bélyegzővel hitelesített szavazólapok szá-
ma 33 357. Ebből érvénytelen volt 611 szavazólap. Az érvényes szavazatok száma 32 746.

A képviselő-testület:
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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.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Kedves Olvasó!
A híradások szerint az elmúlt 30 nap alatt 60-an 
vesztették életüket közlekedési balesetben. Ha 
már most így van, mi lesz itt télen, amikor csúsz-
nak az utak? A Közlekedésrendészet statisztikája 
szerint nem a sztrádákon sok a karambol, hanem 
az alacsonyabb rendű utakon, ahol többször kény-
szerülünk előzésre. Ugyanezeknek a statisztikák-
nak a tanúsága szerint a vezető páros a gyors- 
hajtás és a telefonálás. Én még hozzá tennék egy 
harmadik, számomra nagyon bosszantó jelensé-
get. Eddig a nálam vagányabb honfitársaink csak 
átsurrangattak a sárgán, a bátrabbak még megcsíp- 
ték a piros jelzés elejét is, de mára rendszeresen 
tapasztalom, hogy ha nekem már régen zöld a 
lámpa, a szemből érkezők közül alkalmi vakságot 
tettetve még legalább négyen-öten befordulnak, 
amikor nekik már hosszú másodpercek óta piro-
sat mutat a közlekedési lámpa. Kezd kialakulni 
egy közlekedési übermens réteg, akiknek a KRESZ 
szabályaitól függetlenül mindig elsőbbségük van. 
Pedig ennek nem lesz jó vége. Most már harminc 
évvel a rendszerváltás után valahogy el kellene 
érnünk, hogy – úgy, mint ahogy az a boldog bé-
keidőkben volt – szégyen legyen butának lenni. 
Mert azért nagyapáink idejében, ha valaki átment 
a piroson, azt talán nem is butának, hanem egye-
nesen hülyének nézték, mert azt feltételezték róla, 
hogy nem tudja, mit jelent a piros jelzés. Sajnos 
azonban nem sok reményt fűzök ahhoz, hogy a 
dolgok jó irányba kanyarodjanak, ugyanis napja-
inkra visszájára fordult a megítélés. A napokban 
ugyanis, amikor sárga jelzésnél már nem mentem 
át, rám dudált egy a napi nemzeti vágtában autó-
val résztvevő közlekedési vitéz, és átkiabált, hogy 
ennyire ráérek? Egy hirtelen ötlettől vezérelve rá-
néztem az órára, hogy tudjam, mennyit raboltam 
el mulyaságommal az életéből. Teljes 1 perc 25 
másodpercet, akkor váltott ismét zöldre a lámpa. 

MÉSZÁROS TIBOR

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének ren-
delete alapján a Polgármester a következő pályázati felhívást teszi közzé.

A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
(a továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő támogatást nyújt-
son a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek, vagy dila-
tációs hézaggal elválasztott épületrészek (lépcsőházak) utólagos homlok-
zati hőszigeteléséhez.

Pályázat benyújtásának feltételei:
- A pályázat Budapest XVI. kerület közigazgatási területén belül található, 
társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésére 
irányul, melynek eredményeként az épület valamennyi oldala (szabadon 
álló homlokzata) szigetelésre kerül.
- A pályázó a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek tulajdonos la-
kóközössége (társasház, lakásszövetkezet; a továbbiakban együttesen: Pá-
lyázó).
- A pályázatot - az alapszabályban, illetve alapító okiratban meghatározott 
képviselő útján - a Pályázók, legalább az összes tulajdoni hányad több 
mint 51%-ával rendelkező tulajdonostársak, vagy lakásszövetkezet ese-
tében a lakások tulajdonjogának többségével rendelkezők beleegyezését 
igazolójegyzőkönyv hiteles másolatának csatolásával nyújthatnak be. 
Pályázatok benyújtási módja, helye:

A pályázatokat 
a) magyar nyelven, 
b) papír alapon,
c) mindent kitöltve (kihúzva azt, ahol adat nem kerül feltüntetésre), 
d) A/4-es formátumban, 
e) a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot aláírva, 
f ) egy eredeti példányban, 
g) folyamatos oldalszámozással ellátva,  
h) személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43. fsz. 8. (Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: 
hétfő: 8.00-18.00; kedd: 8.00-16.00; szerda: 8.00-16.30; csütörtök: 8.00-
16.00; péntek: 8.00-13.30), vagy
i) postai úton (postacím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.), vagy 
j) elektronikus úton (e-mail cím: palyazat@bp16.hu) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 29. 

A pályázat minden részletre kiterjedő ismertetése megtalálható az Ön-
kormányzat honlapján, a bp16.hu oldalra kattintva, a Pályázati felhívások 
rovatban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A XVI. KERÜLETI TÁRSASHÁZI ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETI 

LAKÓÉPÜLETEK HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉSÉNEK 
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA
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– HOGYAN TOVÁBB, POLGÁRMESTER ÚR?
– Haladunk tovább a megkezdett úton. A célokat most is a Fej-
lődő Kertváros programban határoztuk meg, amelyből most a 
negyedik tervcsomag megvalósításához kezdünk hozzá. Ezt a 
programot mindig a lakosság javaslatait és igényeit figyelembe 
véve állítjuk össze a csapatommal. Ennek megfelelően a 2019-
től 2024-ig tartó ciklusban is kiemelt figyelmet fordítunk az 
egészségügyre. Ezen belül a két legfontosabb terv a Jókai utcai 
Szakrendelő bővítése, valamint a Kertvárosi Sürgősségi Ellátás 
megszervezése. Utóbbi azt a célt szolgálja majd, hogy akinek 
netán nagy fájdalmai vannak, vagy bármilyen okból azonna-
li orvosi segítségre szorul, a szükséges ellátást a kerületben 
kaphassa meg, vagy ha az ügyeletes lehetőségein túlmutató 
probléma adódik, a megfelelő intézménybe irányítsa a beteget.

– AZ EGÉSZSÉGÜGYÖN KÍVÜL MELYEK A LEGFONTOSABB 
CÉLKITŰZÉSEK?
– Tovább erősítjük kerületünk zöld arculatát. Szeretnénk az 
erre alkalmas területeken erdőt telepíteni, folytatjuk a zöld-
hulladék begyűjtését, és a komposztálásra, továbbá az esővíz 
összegyűjtésére ösztönző akcióinkat, amelyekhez eszközöket 
biztosítunk. Újdonság lesz a tavaszi virágosztási akció. A le-

hullott lomb hasznosítására szeretnénk saját komposztáló 
üzemet építeni. Továbbra is célom, hogy a Kertváros előbb-
utóbb hasonlítson egy ausztriai kisváros tisztaságára és rende-
zettségére. Ennek érdekében mind a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezetet, mind a Közterület-felügyeletet megerősítjük. Sze-
retnénk átvenni a fővárosi utak melletti zöldfelületek karban-
tartását azzal a pénzzel együtt, amelyet most a Főváros költ el 
erre a célra, és ezt kiegészítjük annyival, amennyi elegendő 
a jelenleginél színvonalasabb, igényesebb állapot fenntartásá-
hoz.

– FOLYTATÓDNAK AZ ÚTÉPÍTÉSEK IS?
– Igen, rövid időn belül minden utca szilárd útburkolatot kap, 
és elkezdjük a legrosszabb aszfaltutak felújítását is.

– VÁLTOZIK-E VALAMI AZ ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK FELÚJÍTÁ-
SA TERÉN?
– Az eddigi ütemben folytatódnak tovább az iskola- és óvo-
da-felújítások. Figyelnünk kell azonban a bölcsődei férőhelyek 
bővítése is. Két helyen is építünk bölcsődét. A Cinkota és Ár-
pádföld határán lévő Napsugár Bölcsőde bővítése már eljutott 
a szerkezetkész állapotig, továbbá nyitunk egy bölcsődét a 

Kovács Péter 
folytatja
Kovács Péter polgármestert a XVI. kerületi vá-
lasztópolgárok 57,42 százaléka tartotta alkal-
masnak a 2006-ban megkezdett munka foly-
tatására, így negyedik ciklusát kezdheti meg a 
kerület élén. Megkérdeztük, milyen tervekkel 
kezdi meg újabb polgármesteri megbízatását.

A XVI. kerületi Önkormányzat idén is megszervezi az őszi lomb és nyesedék begyűjté-
sét. A kihelyezett zsákok elszállítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai 
végzik, aminek üteme függ az időjárástól és a kihelyezett mennyiségtől is. 

UTOLSÓ KIKÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: DECEMBER 8., VASÁRNAP

A begyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében az alábbiak 
betartásához kérjük a tisztelt lakók együttműködését:

• csak és kizárólag az akció időtartama alatt helyezzék ki a 
  zöldhulladékot (az akció időtartamán kívüli közterületi 
  kihelyezés 50 000 forintos bírságot von maga után)
• a zsákokba kizárólag kerti zöldhulladékot tegyenek 
  (például: lomb, fa- és bokornyesedék, gyom, nyírt fű)
• a vastagabb faágakat legfeljebb egy méteresre darabolva, 
  összekötve helyezzék ki

• a zsákokat minden esetben kössék be
• fontos: a zsákok és a kötegelt faágak mérete és súlya 
  egy ember által mozgatható nagyságú legyen! 

Az őszi lombgyűjtési akcióval kapcsolatos észrevéte-
leiket és javaslataikat az info@bp16.hu e-mail címen, 

illetve a 06-80/200-938-as, ingyenesen hívható 
zöldszámon fogadjuk. Bővebb információ a 
www.keruletgazda.hu honlapon található.

ŐSZI LOMB- ÉS NYESEDÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

A zökkenőmentes akció lebonyolításához, a tiszta Kertváros érdekében 
köszönjük az együttműködésüket és türelmüket! 
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1162 Budapest, 
János u. 49. 

06-1-407-2008 (üzenetrögzítős szám)
 E-mail: nyugd.szolgalat@gmail.com 

Koordinátor: Lucza Józsefné Livia
SZOLGÁLTATÁSOK:

• szakembert nem igénylő 
HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK

• BETEGSZÁLLÍTÁS a kerületi háziorvosi 
és szakrendelőkbe valamint a kerepestarcsai 

Flór Ferenc Kórházba

NYUGDÍJASOK
SEGÍTŐ SZOLGÁLATA

Lándzsa utcai lakótelepen is, ahol a megüresedett Munkaügyi 
Központ átalakításával juthatunk új bölcsődei férőhelyekhez. 
Óvodaépítés is szerepel a tervek között, hiszen a Napsugár 
Bölcsőde mellett még a bővítés után is marad elég hely egy 
óvoda létrehozására. Ha ezek a beruházások elkészülnek, való-
színűleg minden XVI. kerületi gyermeknek lesz helye a Kert-
város valamelyik gyermekintézményében.

– SZOCIÁLIS TERÜLETEN VÁRHATÓ VALAMILYEN FEJLESZ-
TÉS?
– Itt nagy lépésre készülünk. Idősek otthonát szeretnénk nyit-
ni a kerületben. Szóba jöhet az egykori Georgina utcai, meg-
szüntetett intézmény jelenleg üresen álló épületének felújítá-
sa, de ha lesz ilyen témájú pályázat, nem kizárt egy zöldmezős 
beruházás, egy vadonatúj épület építése sem. Természetesen 
befejezzük az előző ciklusról áthúzódó, még folyamatban lévő 
munkálatokat is. Az iskolai étkezés után a szociális étkezésben 
résztvevők számára is biztosítjuk a menüválasztás lehetőségét.

– GYAKRAN ÉRI KRITIKA A ZÖLDFELÜLETEK TISZTASÁGÁT, 
AMI AZONBAN NAGYRÉSZT A LAKOSSÁG MAGATARTÁ-
SÁN MÚLIK. EBBEN AZ ÜGYBEN LEHET VALAMIT TENNI?
– Itt is nagy előrelépésre számítok. Ennek érdekében létrehoz-
zuk a parkőri rendszert, hogy minden egyes jelentősebb zöld-
felületnek legyen egy saját felelőse, gazdája.

– A KERÜLET MINDIG JELENTŐS ÖSSZEGEKKEL TÁMO-
GATTA A SPORTOT. ÍGY LESZ EZ A JÖVŐBEN IS?
– Az eddigi támogatásokon túl az infrastruktúra fejlesztése is 
szerepel a tervek között. Egy jégcsarnok és egy kézilabdacsar-
nok építését támogatjuk. Mindkettőre van igény és sportegye-
sületi kezdeményezés is a TAO-támogatás igénybevételével.

– VAN MÉG VALAMI, AMIT ÖN FONTOSNAK TART, DE NEM 
ÉRINTETTÜK?
– Igen, például a Kertváros egyes pontjain a közlekedés rend-
jén változtatni kell (Rákóczi utca, Rákospalotai határút, Kés-
márk utca), valamint előre kell lépnünk a csapadékvíz keze-
lése és elvezetése terén is. Közterületi munkatervünkben 

szerepel még a Centenáriumi lakótelep belső útjainak és par-
kolóinak megújítása is. Megemlíthetem még az állatvédelmi 
járőrszolgálat megszervezését, szorgalmazni fogjuk a közmű-
cégek légvezetékeinek a föld alá telepítését, tovább szigorítjuk 
az építési szabályokat, bővítjük a játszótéri illemhelyek számát 
és bevezetjük az ingyenes úszásoktatást az óvodások számára.
Az egyedülálló édesanyákat ügyes-bajos dolgaik elintézésében 
délutáni gyermekfelügyelet megszervezésével kívánjuk segíte-
ni.

Ismét kétszer 16 pontban foglaltuk össze vállalásainkat. 
Mindig nagyon komolyan vesszük, hogy ezek a ciklus végé-
re maradéktalanul megvalósuljanak, és ezen leszünk most is. 
Összefoglalva arra törekszünk, hogy a Kertváros olyan rende-
zett legyen, mint egy ausztriai kisváros, megőrizzük a legbiz-
tonságosabb kerület címet, megfelelő közterek, közparkok és 
közintézmények álljanak a lakosság rendelkezésére, ahol bé-
kés, nyugodt körülmények között élhetnek az emberek. 

  
– MI LESZ A SORSA A HÉV-METRO ÖSSZEKÖTÉSI TERVÉ-
NEK?
– Mivel a Kertvárosban nagy szükség lenne a közösségi közle-
kedés fejlesztésére, tovább dolgozunk rajta.

– HOGYAN BEFOLYÁSOLHATJA EZT, ÉS A KERÜLET TOVÁB-
BI ÉLETÉT AZ, HOGY KARÁCSONY GERGELY LETT BUDA-
PEST FŐPOLGÁRMESTERE?
– Erre most még nem tudok válaszolni. Még nem dolgoztam 
együtt Karácsony Gergellyel, bár együtt kellett volna lennünk 
a fővárosi közgyűlésben, de ő nem nagyon vett részt az ülé-
seken. Most új feladat előtt áll, még nem ismerjük főpolgár-
mesteri munkamódszerét. Az biztos, hogy minden olyan 
elképzelését támogatni fogom, amely a Kertváros fejlődését 
szolgálja. A főváros jóindulatától függ, hogy átvállalhatjuk-e 
a főutak melletti zöldterületek gondozását, és megkapjuk-e a 
hozzá tartozó pénzt is, a főútvonalak felújításához is a főváros 
biztosítja az anyagi hátteret, és a HÉV-METRO összekötése ki-
viteli tervének költségét is a fővárosnak kellene állnia. Ezekért 
az elképzeléseinkért minden tőlem telhetőt meg fogok tenni.
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A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) 

önkormányzati rendelete értelmében 
a NYUGDÍJASOK és NAGYCSALÁDOSOK fűtési költségeihez való hozzá-

járulásként FŰTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ. 
Fűtési támogatást minden év október 1. napjától november 15. napjáig lehet igényelni.
A támogatás jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányosabb esetben sem 
haladhatja meg a 76 950 forint összeghatárt. A fűtési támogatás összege december, január, 
február, március hónapokra havi 4000 forint. A támogatás egy összegben, január hónap-
ban kerül folyósításra. 
A támogatás iránti igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 
Szociális Irodáján, valamint az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át, továbbá a 
hivatal www.bp16.hu honlapjáról tölthető le.

A kérelmet november 15-ig a Szociális Irodán lehet benyújtani. 
A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 

A támogatással kapcsolatban részletes információk a 4011-424-es, a 4011-428-as, a 4011-
429-es, a 4011-568-as, illetve a 4011-682-es telefonszámokon kérhetők. 

Tájékoztató 
fűtési támogatásról



XVI.  Kerület i  Újság6

Fontos állomásához érkezett a Napsugár Bölcső-
de bővítése. Az építőmesterek ősi hagyománya 
szerint október 10-én már megtarthatták a bokré-
taünnepet, ami azt jelenti, hogy az új rész elérke-
zett a szerkezetkész állapotig.

Kovács Péter polgár-
mester ismertetőjé-
ből megtudhattuk, 
hogy a Napsugár 
Bölcsőde a bőví-
tés után 56-tal több 
gyermeket tud majd 
fogadni, mint koráb-
ban. Ez a mostani 
férőhelyek 40 szá-
zaléka. Az építkezés 
befejezése a jövő év 

közepére várható. Ezzel a kapacitásbővítéssel ismét elfogy a 
várólista, minden XVI. kerületi kisgyereknek lesz helye a ke-
rület valamelyik gyermekintézményében, nem kell senkit el-
utasítani.

A beruházás 425 millió forintba került, de ebből sikerült pá-
lyázat útján 300 milliót nyerni, így az önkormányzat büdzséjét 
„csak” 125 millióval terhelte meg a kivitelezés.

Antalóczy Csaba, a körzet önkormányzati képviselője köszö-
netet mondott a polgármesternek és a képviselő-testületnek, 
hogy lehetővé tette a bölcsőde bővítését, hiszen a családok 
között járva érzékeli, milyen nagy problémát jelent a dolgozó 
szülőknek gyermekük napközbeni őrizete és elhelyezése.

Kovács Péter elmondta még, hogy a férőhelybővítés folyta-
tódik, hiszen a most épülő új szárny szomszédságában egy 
óvoda felépítése is szerepel a tervek között. Így nem okoz 
majd problémát, ha folytatódik az a tendencia, hogy fiatal 
házasok, vagy már gyermekes családok szívesen költöznek 
a Kertvárosba.
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Október 10-én, a felújítást követetően Kovács Péter polgármes-
ter, Ács Anikó alpolgármester és Antalóczy Csaba, a Kulturális 
és Sportbizottság elnöke valamint Tóth Ildikó, a bölcsőde ve-
zetője közösen nyitották meg az intézmény külterét. Az udvart 
330 m2 területen műfű borítással látták el, valamint vadonatúj 
kerítés, homokozó és rúgós játékok gondoskodnak a kicsik biz-
tonságos kikapcsolódásáról. A beruházás értéke 21 millió forin-
tot tesz ki, melyet a Prémium Pázsit Kft. kivitelezett.  
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A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde vezetője, Tamás 
Jánosné üdvözlő szavai, majd, Vincze Ágnes önkormányzati 
képviselő tájékoztatója után Kovács Péter polgármester elmond-
ta, hogy a Centi bölcsőde felújításának érdekes előzményei 
voltak. Szatmári Kristóf országgyűlési képviselő hathatós köz-
benjárása nyomán 95 millió forinthoz jutott az Önkormányzat 
bölcsődebővítésre, 
de nem a Centená-
riumi bölcsőde, ha-
nem a Cinkota és Ár-
pádföld határán lévő 
Napsugár Bölcsőde 
megnagyobbítására. 
Közben azonban hí-
rét vették, hogy lesz 
célzottan bölcsőde 
pályázat is. Úgy gon-
dolták, hogy a már 
rendelkezésre álló 
95 milliót átcsopor-
tosítják a Centi Bölcsőde felújítására, és pályáznak a további, 
elnyerhető 300 millióra a Napsugár céljaira. Ebben volt némi 
kockázat, hiszen sikertelen pályázat esetén a Napsugár bővíté-
sét saját erőből kellett volna finanszírozni. A dolgok azonban 
jól alakultak, megérkezett a plusz 300 millió is. Ennek köszön-
hetően végül a Centi bölcsődére a 14 plusz férőhely kialakítá-
sára és a konyha felújítására végül 165 millió jutott, amelyből 
120 millió volt a pályázati pénz, és ezt csak 46 millióval kellett 
önerőből kiegészíteni.

A felújítás három fő területre terjedt ki: a főzőkonyha felújítá-
sára, a férőhelybővítéssel egybekötött átalakításra és felújításra, 
valamint a raktár, a fürdőszoba, az átadó és a kocsitároló felújí-
tására. Az épületen kicseréltek 14 nyílászárót, új nyomvonalon 
új csatornahálózatot építettek ki, új a szellőzőrendszer is, meg-
újult a gépészet, és a legmodernebb konyhatechnikai eszközö-
ket építettek be a konyhába. Megtörtént a tető és a homlokzat 
hőszigetelése is, és természetesen a belső festés sem maradt el. 
Ezentúl a Centin egy szinte új bölcsődébe járhatnak a gyerekek.  

MÉSZÁROS TIBOR

A munkálatok jól 
haladnak

Kibővült és megszépült a 
Centenáriumi Bölcsőde

A bölcsőde dolgozói az új konyhára 
a legbüszkébbek.

Zöld udvar új játékokkal
A bölcsődések számára a játék és a játszótér nem tré-
fadolog. Az árpádföldi Borostyán Bölcsőde (a Kertvá-
rosi Egyesített Bölcsőde tagintézménye) udvara ezért 
megújult játékokkal és felszereltséggel várja a sza-
badban játszadozó kisgyermekeket. 
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Kovács Péter polgármester ünnepi beszédében először is kö-
szönetet mondott a Miniszterelnökség támogatásáért, amelyet 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő javaslatára Gulyás 
Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott a Re-
formátorok tere 2-es ütemének, a csúszdaparknak a megvaló-
sításához. A támogatás nagyon jelentős volt, hiszen a beruhá-
zás 398 millió forintba került, és ebből 395 millió forintot állt 
a magyar kormány. Enélkül még sok évet kellett volna várni 
arra, hogy a Reformátorok tere teljes lehes-
sen. Így azonban a kilátó, a park, a kávézó, 
a játszótér, a csúszdák, valamint a két ingye-
nes parkoló és az ingyenes illemhely teljes 
egységet alkot.

Gulyás Gergely – aki a reformátorok tere 
1. ütemének átadásán is jelen volt – el-
mondta, úgy érzi, a kilátó, a reformátorok 
szobrai, a szökőkút és a park a felnőttek 
számára készült, most azonban a gyerekek 
kaptak egy ahhoz hasonló nagy ajándékot. 
Így a Reformátorok tere a legifjabbaktól a 
legidősebbekig mindenkinek közösségi tere, találkozási pontja 
és kikapcsolódási, szórakozási helyszíne lehet. A miniszter úgy 
gondolja, hogy ez a hely nem csak a kerületnek lehet neveze-
tessége, hanem ízléses megjelenésével a fővárosnak is példát 
mutathat a jövőbeni fejlesztésekhez. Elmondta továbbá azt is, 
hogy ha ilyen világos, kiérlelt és áttekinthető tervvel találkoz-
nak, mint amilyet a XVI. kerület nyújtott be, természetes, hogy 
a kormány támogatja a megvalósítást.

Szatmáry Kristóf arról beszélt, hogy amikor 2006-ban hiva-
talba léptek, és Kovács Péterrel a jövőt tervezgették, úgy gon-
dolták, hogy szívós munkával, jó ötletekkel és jó csapattal ez a 
kerület adottságainál fogva nem csak Pest, de az egész főváros 

Teljessé 
vált a 
Reformátorok 
tere

A Reformátorok tere mellett épülő, és azzal egysé-
get alkotó csúszdaparkot és játszóteret már építé-
se alatt is nagy érdeklődés kísérte. Így az október 
11-ére kitűzött átadóünnepségen a sok érdeklődőt 
nem csak a miniszterelnökséget vezető minisz-
ter, Gulyás Gergely személyes jelenléte, hanem a 
csúszdák, és a közel húszféle, izgalmas kalandot 
ígérő játék is a helyszínre csalogatta. 

egyik legélhetőbb, legvonzóbb kerülete lehet, ahol a családok 
igazi otthonra lelhetnek. Úgy tűnik, hogy az elmúlt bő évtized-
ben ez a törekvés napról napra közelebb jut a megvalósulás-
hoz. Ennek záloga a kerület közössége, és az a tevékeny csapat, 
amelyik Kovács Péter irányításával mindent megvalósít, amit 
megálmodnak. Ennek köszönhető, hogy a néhány évvel ez-
előtt még gazos, sáros tér, és az egykori bányagödör most egy 
színvonalas, egységes közösségi térré változott. A fejlesztések 
azonban ezzel nem fejeződtek be. Friss hír, hogy a Vízművek 
nemrég nyilatkozott arról, hogy a Havashalom park alsó részén 
lévő telephelyükből egy másfél hektáros, általuk nem használt 
területet átadnak az Önkormányzatnak. Ez a terület lehet a ter-
vezett zöldfelületi fejlesztések egyik következő célpontja. 

Az ünnepi beszédeket a Liget Táncakadémia színpompás 
népviseletbe öltözött táncosainak műsora követte. Majd Gulyás 

Gergely, Szatmáry Kristóf, Kovács Péter és 
Dobre Dániel, a körzet önkormányzati kép-
viselője közösen vágta át a nemzeti színű 
szalagot, jelképesen átadva ezzel a játszó-
teret azoknak, akiknek készült. A gyerekek 
azonban még mindig nem vehették birtok-
ba a csúszdát, hiszen a valódi felavatást az 
jelentette, hogy a miniszter, a polgármester 
és a parlamenti képviselő egymással párhu-
zamosan lecsúsztak a csúszdacsöveken. Ez-
után azonban már valóban semmi akadálya 
nem volt annak, hogy a gyerekek vegyék át 

a hatalmat a játszótér összes mászókája, trambulinja, erőgépe, 
hintája valamint a drótkötélpálya, a homokozó, és a rugókon 
álló, imbolygó hajó fölött. Hamarosan minden játékon fürtök-
ben lógtak a kicsik, és ennek csak az vetett véget, hogy leszállt 
az este. 

Az óriáscsúszdával akadt egy kis zökkenő. Bár minden enge-
déllyel rendelkezett a csúszda, a legkisebbek számára egy kicsit 
gyorsnak bizonyult. Mivel a gyermekek biztonsága az első, a 
polgármester kérésére a kivitelező cég két csúszdát kanyar-
gósabbá, lassabbá épített át. Október 23-tól újra mindhárom 
csúszda használható.  

MÉSZÁROS TIBOR
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Önkormányzat

A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Érsekújvár utcai tagintézményének egykori 
gondnoki épülete teljes felújításon esett át. Ezt 
az épületet már korábban is használták részben 
szociális foglalkoztatás, részben raktározás cél-
jára. A fenntartó Észak-Pesti Tankerületi Köz-
pont most kívül-belül felújíttatta az épületet, 
amelyet megtekintett Kovács Katalin, a Tanke-
rületi Központ igazgatója is. A munkálatok ered-
ményeképpen a jövőben egy új, korszerű, színes, 
gyermekbarát csoportszoba és teljesen felújított 
járulékos helyiségek várják az óvodáskorú gye-
rekeket. Az intézményvezető Nagyné Bajnóczi 
Zsuzsanna elmondta, hogy a fogyatékkal élő gye-
rekeket nevelő családok sok megpróbáltatáson 
mennek keresztül. Ezek közül is az egyik leg-
megrázóbb, amikor azzal szembesülnek, hogy 
sehol nem tudják elhelyezni gyermeküket, mert 
nem fér be az oktatási rendszerbe. Az Érsekújvár 
utcai tagintézményben eddig is voltak óvodások, 

ám az új csoportszobának köszönhetően most 
akár tízzel több gyereket is be tudnak fogadni. 
Itt szakirányú képzettséggel rendelkező peda-
gógusok foglalkoznak a kicsikkel, és az ilyen be-
ruházásokkal nem csak a szülők gondja oldódik 
meg, nem csak a gyerekek érzik magukat jobban 
a szép környezetben, de a korszerűen felszerelt 
épületben a pedagógusok munkája is könnyebbé 
válik. A tankerület mellett segítő kezet nyújtott a 
XVI. kerületi Önkormányzat Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezete is, akik az akadálymentesítés 
elvégzésére kaptak megbízást, a Balázs-Diák Kft. 
pedig célszerű és esztétikus bútorokat tervezett 
az épület minden helyisége számára. 
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Az intézmény igazgatója, Pihokker Fe-
renc, majd Kovács Péter polgármester 
köszöntője után az ÉNO alapító igaz-
gatója, dr. Balla Miklósné idézte fel az 
intézmény három évtizedes történetét. 
Elmondta, hogy kezdetben csak fejlesz-
tő iskolaként működtek, de egyre erősö-
dött az igény, hogy a fiatalok egész nap 
az intézményben lehessenek, hiszen a 
szülőknek munkába kellett járniuk. Bal-
láné Éva néni ekkor intenzív szervező 
munkába kezdett, és sok nehézség árán, 
igazgatói kinevezése után öt évvel, sokak 
támogatása mellett sikerült létrehoznia 
a napköziotthonos iskolát, ahol 15 fiatal 
számára egész napos foglalkoztatást biz-
tosíthattak. Ebben kiemelkedő szerep 
jutott Siklósi Attilának, a Szociális Fog-
lalkoztató akkori igazgatójának, aki az 
első helyszínt biztosította a napközi szá-
mára. A pedagógusok közül kiemelkedő 
szerep jutott Váradi Gizellának, Gecse 
Istvánnénak és Szappanos Gábornénak. 

30 éves az ÉNO
Harmincadik születésnapját ünnepelte 
az Érsekújvár utcai Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona. Az évforduló tiszteleté-
re rendezett megemlékezést az Erzsébet-
ligeti Színház Harmónia termé-
ben tartották október 16-án.

Utóbbi szívós utá-
najárással elintéz-
te, hogy a fiatalok 
munkát vállalhas-
sanak, és rokkant-
nyugdíjat is kapja-
nak, ami különösen 

nagy szerepet játszott az önbecsülésük 
kialakulásában.

1990-ben létrehozták a Szülők és Pe-
dagógusok Baráti Társaságát. Addigra az 
egyre több jelentkező miatt már kinőtték 
az első, Csömöri úti épületet, és létre 
hoztak egy alapítványt egy új épület fel-
építésére. Végül azonban 1992-ben egy 
az Érsekújvár utcában éppen megszűnő 
bölcsőde épületébe költözhettek be. 

A szülők azonban nem csak a napköz-
beni ellátást akarták megoldani. Kezde-
ményezték, hogy hozzanak létre egy ott-
hont, amelyben akkor is gondoskodnak 

majd gyermekeik-
ről, amikor ők ezt 
már nem tehetik 
meg. Egy szom-
szédos telken sike-
rült is létrehozni 
ezt az intézményt, 
azonban dr. Balla 
Miklósné számára 
máig is fájdalmas 
tény, hogy ebben 
nagyrészt nem az 
ÉNO gyermekei 
kaptak helyet. 

Az ÉNO azonban 
változatlan céllal ma is működik, sze-
retetteljes, békés környezetet biztosítva 
a fejlesztőmunkának, és a napközbeni 
foglalkoztatásnak.

Az alapító igazgatónő végül egy mécses 
meggyújtásával emlékezett azokra, akik 
egykor az intézmény gondozottjai vol-
tak, de az évfordulós ünnepségen már 
nem vehettek részt.

Ezután a fiatalok rövid műsorral szó-
rakoztatták a megjelenteket, és legalább 
akkora tapsot kaptak, mint az utánuk 
meglepetésvendégként fellépő díszpol-
gárunk, Mező Misi, aki együttese, a Mag-
na Cum Laude két, talán legnépszerűbb 
dalát énekelte el.

Az ünnepség egy hatalmas, közel egy 
négyzetméteres torta felvágásával ért vé-
get.
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Korszerű, színes, 
gyermekbarát környezet
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Az oklevelek átadását egy rövid műsor 
előzte meg, amelyben Dobra Bernadette 
Kosztolányi Karina versét mondta el, a 
zenéről pedig Németh Noémi és Ágos-
ton Géza zenepedagógusok, valamint a 
Rácz Aladár Zeneiskola három növendé-
ke által alkotott kamaraegyüttes – Kele-
men Ádám, Kelemen Dániel és Kelemen 
Márton – gondoskodott.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő öt különdíjat ajánlott fel olyan ta-
nulóknak, akik a pályázók közül több, 
egymástól független területen is kiemel-
kedő eredményeket értek el. Libri könyv- 
utalványt vehetett át Barki Zsófia Réka, 
Kosztolányi Karina, Peresztegi Hanna Do-
rina, Pesti Bianka Anna és Sajósi Benedek.

Kovács Péter polgármester, Ács Anikó 
és Szász József alpolgármesterek, vala-
mint Vincze Ágnes önkormányzati kép-
viselő az alábbi tehetséges fiataloknak 
nyújtotta át a támogatásról szóló okmá-
nyokat: 
Auer Zsófia, Avar Tamás Barnabás, Ba-
rabás Bence Milán, Barki Dóra Valenti-
na, Barki Zsófia Réka, Barna Zsombor 

István, Becker Dóra, Berkes Júlia, Boér 
Panna Rita, Bruzsa Lili, Budavári Cson-
gor, Csépány Nikolett, Csige Bence Ger-
gő, Dajka Lili, Dobra Bernadette, Eggen-
hofer Liza, Fedor Levente, Fejes Zsófia, 
Forsthoffer Réka Flóra, Gábori Lenke, 
Gábriel Eszter, Gábriel Tamás, Gasparik 
Szidónia, Göndöcs Gabriella, Göndör 
Jakab, Hargitai Levente Bálint, Hargitai 
Petra Zsófia, Hegyi Tamás, Hortobágyi 
Eszter, Jánni Petra, Jutasi Sári Edit, 
Kalugyer Anna, Karna Rebeka, Kelemen 
Ádám, Kelemen Dániel, Kelemen Már-
ton, Kertész Bertalan, Kertész Domokos, 
Kóczián Lilla, Kosztolányi Karina, Kosz-
tolni Szabina, Kovács Boldizsár, Kovács 
Pongrác, Kovács Fruzsina Petra, Kovács 
Réka, Kőrösi Lili, Krstulovic Vladimir, 
Lajkó Petra, Lévai Alex Zoltán, Macsus 
Máté, Magyar Bence Levente, Magyar 
Flóra Hanna, Maior Eszter, Majer Han-
na Kata, Márczis Márk, Mayer Viktor, 
Megyeri Bodza Zsuzsanna, Mészáros 
Jázmin, Molnár Csaba Levente, Mol-
nár Csongor Sebestyén, Molnár Martin 
Lénárd, Molnár Tamara Kinga, Mó-

ri-Nagy Adrienn, Nagy Emília, Nagy 
Eszter Hajnalka, Nagy Lora Szonja, Né-
meth Adél Flóra, Németh Lola Dalma, 
Németh Beáta, Ónozó Zsófia, Pálffy Ta-
más, Pálvölgyi Elizabet Vivien, Pálvöl-
gyi Kristóf, Pap Virág, Pap Zsombor, Pá-
pai Bianka Beáta, Papp Lőrinc Andor, 
Pataki Gergő, Pataki Patrik, Peresztegi 
Hanna Dorina, Pesti Bianka Anna, Pes-
ti Janka Panna, Pinczés Bálint, Pongor 
Petra, Rényi Petra Dorka, Rozmán Ben-
ce, Sajósi Benedek, Seres Dániel, Sieferer 
Robin Stefan, Simon Bíborka Borbála, 
Simon Viktória, Strádl Bence, Szabó 
Ákos, Szabó Réka, Szabó Flóra, Sza-
nyi-Feri Csaba, Szatmári Zsófi Sára, 
Szegedi Csongor, Szekér Gréta, Szekér 
Jácinta, Szekeres Dávid, Szekeres Lin-
da, Szénás Anna Lilla, Szilágyi Sára, 
Táborszki Bálint, Tóth Bíborka, Tóth 
Máté Roland, Tóth Zsombor Zoltán, 
Tóth Zsombor Levente, Tóthpál Milán, 
Turi Botond László, Turi Vivien Ágnes, 
Varvasovszky Balázs, Zahorecz Réka 
Viktória, Zánkai Zoltán, Zelenyánszky 
Lőrinc, Zelenyánszky Janka.

A legtehetségesebbek
A XVI. kerület Önkormányzata idén is támogatásban részesítette azokat a fiatalokat, akik valamilyen 
területen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az erről szóló oklevelet és támogatási szerződést a 
kerület tehetségei október 8-án vehették át az Önkormányzat vezetőitől az Erzsébetligeti Színházban.

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja 

a 2020. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT 
FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK („A” típusú pályázat), valamint 

FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK („B” típusú pályázat) számára. 

• Az „A” típusú és a „B” típusú pályázat kiírásának részletei a 
www.bp16.hu honlapon olvashatók.
• A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2019. november 5.
• A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói 
regisztráció szükséges.

• A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva, a pályázó által aláírva, a kötelező 
csatolandó mellékletekkel együtt egy példányban személye-
sen vagy postai úton kell benyújtani a XVI. kerületi Önkor-
mányzat Szociális Iroda 1163 Bp. Havashalom u. 43. címre.
• További információ kérhető a 4011-432-es telefonszámon, 
Huszka Andrea irodavezetőnél.
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Október 21-én, az Önkormányzat Kovács Attila 
Galériájában tartotta hagyományos közös ün-
nepi megemlékezését a POFOSZ XVI. kerületi 
szervezete és a Corvin Művészklub. 

Az 1956-os eseményeknek emléket állító rendezvényt Ko-
vács Péter polgármester nyitotta meg. Szentpétery Csabáné 
az ünnep hangulatához illő idézetekkel és versekkel, Matus 
Mihály pedig tárogatójátékkal járult hozzá az ünnepi han-
gulat megteremtéséhez. A klub elnöke, Koltayné Zolder 
Klára mutatta be a kiállított műveket, valamint reményét 
fejezte ki, hogy gondos munkával 1956-ot a magyar nem-
zet emlékezetében hasonló nimbusz övezheti majd, mint 
1848-49-et. Vitéz lovag Palla László, a POFOSZ XVI. ke-
rületi elnöke és felesége, Palla Lászlóné nemzetesasszony 
beszédükben felidézték a korszak eseményeit, a megtorlás 
időszakát, valamint a munkástanácsok kiemelt szerepét. 
Bíznak benne, hogy a fiatalok továbbviszik az általuk képvi-
selt szellemiséget és az ’56-os forradalmi lelkületet.

A Paulheim téri emlékműnél a Déli Harangszó 
Baráti Kör tartott megemlékezést. 

A Kör elnöke, dr. Onyestyák György mondott ünnepi beszé-
det, és Schild Mihály, az 1956-os forradalom és szabadság-
harc résztvevője idézte fel a szabadságharcosok lelkesedé-
sét, a különleges, euforikus pillanatokat. Varga Laura népi 
énekes szép dallamokkal tette ünnepélyessé a megemléke-
zést.

Az Erzsébet-ligetben a Forradalom lángja emlékműnél 
17 óra 30 perckor kezdődött a központi megemlékezés. 
Amíg az ünneplők összegyűltek, a Mátyásföldi Fúvószene-
kar adott térzenét. 

A hazafias érzelmek 
művészi megjelenítéseként 
Géczi Erika, az egykori 
Kormorán együttes 
énekese adott elő néhány 
dalt a hazaszeretetről és a 
szabadságról.

Kovács Péter 
polgármester ünnepi 
köszöntőjében 
emlékezésre és 
főhajtásra hívta 
a megjelenteket. 
Emlékeztetett arra, 
hogy amikor már 
elviselhetetlen 
volt a diktatúra, a 
magyarok – elsősorban 

a fiatalok – megelégelték az elnyomást, és az életük 
kockáztatása árán is megpróbálták kivívni a szabadságot. 
Ugyanakkor emlékeznünk kell arra is, hogy a forradalom 
és szabadságharc egy korábbi évfordulóján, amikor az 
Erzsébetligeti Színházban éppen az ünnepi műsor folyt, 
melynek szereplője volt Demszky Gábor felesége is, 
ezért az akkori főpolgármester is itt volt a színházban, 
Gyurcsány rendőrsége éppen rátámadt saját népére. 
Azért is emlékezzünk erre, hogy ez soha többet ne 
fordulhasson elő. A főhajtás pedig azoknak a XVI. kerületi 
lakosoknak jár, akik 1956. október 23-án részt vettek a harci 
cselekményekben, közülük is különösen azoknak, akik 
még élő tanúként köztünk vannak.
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o k t ó b e r  2 3 . 

Szatmári Kristóf országgyűlési képviselő a magyarok világszerte elismerést kiváltó elszántságáról 
beszélt, amely arra indította ennek a kis népnek a fiait, hogy szembeszálljanak a világ legerősebb 
hadseregével, és úgy gondolták, a demokrácia, a szabadság, a nemzet függetlensége megér 
minden kockázatot, még az emberi élet kockáztatását is. A történtekből ugyanakkor levonhatjuk a 
következtetéseket is, például azt, hogy mindig számíthattunk a nyugati országok elismerésére, de 
segítségükre soha. Ezért tudnunk kell, hogy a saját érdekeinket csak mi magunk harcolhatjuk ki. A 
magasztos eszmék tudatos vállalása mellett azonban van egy érzelmi motívum is az emberekben. Az, 
hogy a természetből adódó normális életre vágynak. Olyan országra, ahol érték a család, érték a munka, 
ahol lehet boldogulni, nem kell aggódniuk szeretteikért, és büszkék lehetnek arra, hogy magyarok.

Lovag vitéz Palla László, a POFOSZ XVI. kerületi 
szervezetének elnöke azt emelte ki, hogy 1848-ban és 
1956-ban is győzött a forradalom, a hatalmas túlerő 
azonban végül mindig eltaposta a szabadságra irányuló 
törekvéseinket. Legyőzni ugyan le tudtak minket, de a 
forradalom lángját mégsem tudták kiirtani a magyarságból. 
Így évtizedekkel később ugyan, de lassan mégiscsak 
megvalósul mindaz, amiért a forradalmárok az életüket 
áldozták, és a megtorlás megpróbáltatásait eltűrték.

Ezután az Önkormányzat, a pártok, és a civil 
szervezetek helyezték el a megemlékezés 

virágait az emlékmű talapzatán.

Az ünnepség a színházteremben kihelyezett testületi üléssel folytatódott. A választási bizottság elnöke, dr. 
Szőke Tibor ismertette az október 13-i polgármester- és képviselőválasztás eredményét. Az ismertető után 
a negyedszer is polgármesterré választott Kovács Péter eskütétele következett, majd a választási bizottság 
elnöke minden megválasztott képviselőnek átadta a megbízólevelét, akik szintén esküt tettek.
Ács Anikó és Szász József alpolgármesterek hivatali eskütétele után végül dr. Szőke Tibor bejelentette, hogy 
ezzel hivatalosan is megalakult az újonnan megválasztott képviselő-testület, amely első ülését október 30-án 
tartja.
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Az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás természetvédelem prog-
ramjának keretében kerületünk kisgyermekei is csatlakoztak az 
„Álompatak – patakunk, mint ideális élőhely” elnevezésű versenyhez.

A vetélkedő keretében a Teleki Blanka gimnázium versenyzői (akik 
tavaly az első helyet is megszerezték) a Sashalmi Tanodával közremű-
ködve az óvodás korosztályt hívták segítségül, hogy elvégezzék az úgy-
nevezett BISEL-tesztet, mely a vizek ökológiai állapotának felmérésére 
szolgál. A Caprera-patak BISEL-indexe 7-es, amivel büszkén viselhe-
ti a Budapest legtisztább vizű patakja címet. A vizsgálatok során az 
óvodások megismerkedhettek a víz élővilágával, többek között olyan, 
szemmel alig látható makrogerinctelenekkel (rákok, tegzesek, stb.), 
melyek a patak tisztaságának fontos mutatói. A kicsik a gumicsizmás 
kutatáson túl kézműves foglalkozáson is részt vehettek, ahol aranyos, 
tegzes babákat készíthettek. 

A résztvevők remélik, hogy a foglalkozás és a verseny jóvoltából töb-
ben megismerhetik a Caprera-patak különleges világát, és bíznak ben-

ne, hogy további 
lépeseket tudnak 
tenni az ökológiai 
csodának számító 
terület védelmé-
ben. 
Erdősi Boglárka, a 
Sashalmi Tanoda 
volt tanulójának be-
számolója alapján 
szerkesztette:

GUETH ÁDÁM

A főzőverseny zsű-
rijét a hitelesség 
kedvéért egymástól 
nagyon távol eső 
foglalkozású tagok-
ból állították össze. 
Az ételeket Sinko-
vics Zsuzsanna, a 
GAMESZ vezetője, 
Hóbor Béla az utób-
bi évtizedek legsike-
resebb röplabda-já-
tékvezetője, a Varjú 
Vilmos Olimpiai Ba-

ráti Kör elnöke, Bácsi Gergely a Kerületgazda Szolgál-
tató Szervezet műszaki vezetője és Decsi István első 
osztályú vívó és nyolcszoros vidékbajnok, a Kertvárosi 
VSE alapítója bírálta el. A zsűri elnöke a sokoldalú dr. 
Kolyvek Antónia, a Békéltető Testület jogásza, kerüle-
tünk közismert ruhatervezője, az Ízemlékek című sza-
kácskönyv szerzője volt.

Döntésük alapján különdíjban részesült a BKIK XVI. 
kerületi szervezetének csapata, akik csülkös sertéspör-
költjükkel és libatöpörtyűjükkel érdemeltek ki 5x2 da-
rab belépőjegyet a Madarak együttes koncertjére.

III. helyezést ért a Csúcsfejek Bakacsupor nevű éte-
le, amellyel az Erzsébetligeti Színház Verslábak című 
előadására szóló 3x2 belépőjegyen kívül Bronz Fakanál 
díjban is részesültek. 

II. helyezést ért az Északpesti Tankerületi Központ 
Ízek, nemzetek, lecsók című összeállítása, melynek 
jutalma az Erzsébetligeti Színház Intermezzo című 
előadására szóló 3x2 belépőjegy, valamint a Martonyi 
Öko Agro Kft. 5000 forint értékű szürkemarha termé-
keket tartalmazó csomagja, továbbá az Ezüst Fakanál 
díj volt.

Az I. helyet idén a Honfoglalók csapata szerezte meg 
különlegesen ízletes marhapörköltjével, amiért a csapat 
az Erzsébetligeti Színház Valódi hamisítvány című előa-
dását tekintheti meg, továbbá átvehették a Martonyi Öko 
Agro Kft. 20 000 forint értékű szürkemarha termékeket 
tartalmazó csomagját és az Arany Fakanál díjat is.

A fődíjat, a díjak díját, a főzőverseny óriáskupáját pedig 
a Nagyiccei horgászbarátok csapata vihette haza, akik 
szamosi zöldséges halászlével és gombás hallal töltött 
palacsintával kápráztatták el a zsűrit. Ezzel, az Önkor-
mányzat fölajánlásának köszönhetően, 4 fő részére egy-
hetes balatonszárszói üdülést nyertek.

A Kertvárosi 
Vigasságok 

főtámogatója az 
OTP XVI. kerületi 

kirendeltsége volt.

Ők főztek a legjobban
Ígéretünk szerint – bár a helyhiány miatt 
kissé megkésve – közöljük a Kertvárosi Vi-
gasságok főzőversenyének nyerteseit.

Gumicsizmás 
természetvédelem
Október 6-án különleges biológiai programban vehettek részt 
azok, akik a cinkotai Caprera-patak környékére látogattak.

Utcabál a Kossuth utcában
Október 5-én a rossz idő 
ellenére is fesztiváli han-
gulat költözött a Kossuth 
utcába. A rendezvény 
ötletgazdája és szerve-
zője, Petrovics Sándor, a 
Kovász Egyesület elnöke 
saját háza elé várta mind-
azokat, akik egy kis kikap-
csolódásra vágytak a zord 
időben. 

A vendégeket meleg étellel és finom borokkal várták, a jó hangulatról 
pedig a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola kisdiákjai, valamint a 
Quo Vadis együttes gondoskodott, Szabó Levente vezetésével. Bár a zi-
vatar miatt a színpadi technikát idő előtt elbontották, a szervezők saját 
házukban is szeretettel fogadták a kitartó keménymagot. 

GUETH ÁDÁM

A díjak díja, a főzőverseny óriásku-
pája a Nagyiccei horgászbarátok 
csapatához került idén
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GÁL ILONÁNAK szintén 90. születés-
napja alkalmából volt része polgármes-
teri köszöntésben.
Ilonka néni a Vas megyei Jákon szüle-

tett hatodik leánygyermekként. Mind-
össze 9 hónapos volt, amikor édesapja 
elhunyt. A nehéz körülmények miatt 
korán munkába kellett állnia, a 14 éves 
Ilonka 1944-ben Kistarcsára költözött, 
ahol nővére gyermekei nevelésében 
segített, közben pedig kitanulta a fod-
rász szakmát. 1948-ban ment férjhez 
majd egy év múlva megszületett kis-
lánya.
1951-től 1989-ig, 38 éven keresztül 

három műszakban a Kistarcsai Fésűs-
fonóban dolgozott fonónőként. 1953-
ban költöztek Mátyásföldre, amikor 
rendőr férjét, Kovács Vilmost a XVI. 

kerületi kapitányság ál-
lományába helyezték. 
Ő azonban 1976-ban, 
28 évi boldog házas-
ság után elhunyt. 13 
év özvegység követke-
zett, majd kanadai ro-
konok – nem minden 
hátsó szándék nélkül 
– meghívták Ili nénit 
egy látogatásra, ahol 
„véletlenül” ott volt Gál 
Ferenc is, aki aztán 15 
évre Kanadához lán-
colta a magyarországi 
vendéget. Sajnos azon-
ban második férjét is 
elvesztette, ezért 2006-ban hazajött 
Magyarországra. Lányával él, aki leve-

szi válláról a napi gondo-
kat, és gyakran látja két 
unokáját és dédunokáját 
is, akik mindig nagy örö-
met okoznak jelenlétük-
kel.
A kertben már nem 

nagyon dolgozik, de a la-
kásban még mindig talál 
magának elfoglaltságot.
Ilonka néni úgy gon-

dolja, hogy az ő esetében 
talán a szerető család, a 
jó mátyásföldi levegő és 
a nyugodt környezet kö-
vetkezménye lehet, hogy 
megünnepelhette 90. 

születésnapját.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig! 

Kovács Péter polgármester köszöntöt-
te LEZSÁK ISTVÁNNÉT, aki 90. szü-
letésnapját ünnepelte.

Ilona néni Nagykátán született. Az 
iskolában töltött évek után kemény 
mezőgazdasági munka várt rá, nap-
számosként ültetett, kapált, betaka-
rított, ahogy azt sok kortársa is tette. 
Emlékei szerint a legnehezebb mun-
ka a szőlőben várta őket.

19 évesen férjhez ment, és a főváros-
ba jött munkát keresni. Ám az élet itt 
sem volt könnyebb, mert kezdetben 
kőművesek mellett dolgozott, és mun-
kásszálláson lakott. Később elvégezte 

a gépkezelői tanfolyamot, és kisebb gépek – betonkeve-
rő, födémdaru, felvonó – kezelését bízták rá. Hűséges 
maradt az építőiparhoz, hiszen több mint 20 évig ott 
dolgozott.

Közben egy fiú- és egy leánygyermekkel bővült a csa-
lád, most pedig már 5 unoka és hat dédunoka neve is be-
került a családi névjegyzékbe, amely hamarosan bővülni 
fog, hiszen jelezte érkezését a hetedik dédunoka is.

1961 óta lakik a XVI. kerületben. Kicsit bizonytalan az 
egyensúlyérzéke, ezért inkább csak olyasmivel foglal-
kozik, ami ülve elvégezhető. A hosszú élet titkát nem 
próbálta megfejteni, de azt gondolja, hogy sokat dolgo-
zott a szabadban, jó levegőn, az talán oka lehet a tartós 
egészségnek.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!   

Kovács Péter polgármester 
és Vincze Ágnes önkor-
mányzati képviselő köszön-
tötte KOVÁCS JÓZSEFET 
90. születésnapján. Ám 
az ünnepeltet más öröm 
is érte ezen a jeles napon, 
reggel 7 órakor megszüle-
tett 4. dédunokája, Milán.

Jóska bácsi az Ajka és Sü-
meg közötti Kisversegen 
született. 19 évet tanult, 
mert mielőtt érdeklődése a 
Műszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Kara felé fordult 
volna, elvégezte a tanító-
képzőt is, de úgy érezte, nem ez az, ami-
re vágyott.

1954-ben vette át gépészmérnöki dip-
lomáját, majd lekerült Szolnokra. Ott 
azonban nem azt találta, amit ígértek, 
ezért két nem túl jókedvű év után visz-
szatért a fővárosba, ahol a Pannónia 
Szőrmegyár már kedvére való munkát 
ajánlott neki. Érkezésekor új szemléletet 

is vitt új munkahelyé-
re. Energetikusként a 
széntüzelésű kazáno-
kat hamarosan átállí-
totta olajtüzelésűre, 
ami az akkori filléres 
olajárak mellett na-
gyon nagy megtakarí-
tást jelentett. Főnöke 
– látva, hogy kreatív 
emberrel van dolga – 
fölvetette, nem tudna-e 
valamit tenni azért, 
hogy lecsökkenjen a 
szőrmetermékek elő-
állításához szükséges 

rengeteg kézi munka. Erre Jóska bácsi 
saját kivitelezésben készített 4-5 kisgé-
pet, amelyek olyan kitűnően működtek, 
hogy országosan ismertté tették a nevét 
a szakmában. Több mint 20 évet töltött 
a Pannóniánál, onnan vonult nyugdíjba.

1954-ben nősült meg. Feleségével egé-
szen a tavalyi évig, 64 évet éltek boldog 
házasságban, tavaly azonban elvesztette 

őt. Erre vigaszt csak lánya, három unoká-
ja és most már 4 dédunokája jelent. Úgy 
gondolja, a hosszú élet titka a mozgás, 
az unokák és a dédunokák, valamint egy 
kis vörösbor. 90 évesen még semmilyen 
gyógyszert nem szed. Még mindig na-
gyon aktív, szemmel tartja a kertet, a há-
zat, észrevesz minden rendellenességet, 
és általában házilag old meg mindent.
Legyen továbbra is így, Isten éltesse őt 
még nagyon sokáig!

CIVIL16 Egyesület
NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ 

a Legenda Sörfőzdében, minden hó-
nap utolsó csütörtökén 16:00 órától. 
Színpadi produkciók, előadások, 
zene, tánc. Az októberben 31-i és a no-
vemberben 28-i rendezvényre a belé-
pés díjtalan. A december 19-i Ünnepi 
műsorra – László Attila és egy bűvész 
közreműködésével – a belépő 1000 
Ft, amelyből 500 Ft lefogyasztható.
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János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó

1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 
TELEFON: 401-3060.

November 8. péntek 20:00  GEMINI
Hamisítatlan retro bulihangulat várja Önöket, ahol a Gemi-
ni együttes örökzöld slágerei biztosítják a talpalávalót.
Belépő: 2000 Ft. Asztalt foglalni Bihari István (ISU) telefon-
számán: +36 30 602-6834, vagy a bihariistvan@hotmail.
com e-mail címen lehet!

November 9. szombat 11:00 
HALÁSZ JUDIT KONCERT - Az előadásra minden jegy elkelt!

November 14. csütörtök 19:00 
VARIDANCE - 
VERSLÁBAK, A FALKA
A zene, a tánc és a vers talál-
kozásakor a különböző művé-
szeti ágak közötti átjárhatóság 
kiteljesedik, erősítik és formál-
ják egymást és önmagukat.
A Varidance Társulat  több 
műfaj ötvözésével egy újsze-
rű, izgalmas darabot készített, mely a közönség széles réte-
gének az érdeklődésére tarthat számot.
Jegyár: 2500-3800 Ft

J Ö N - J Ö N - J Ö N
December 15. vasárnap 15:00 
és 18:00 óra  DIÓTÖRŐ
Az egyik leggyakrabban játszott, 
legtöbb koreográfust megihlető 
klasszikus balettzene Csajkovsz-
kij Diótörője – a Szegedi Kortárs 
Balett előadásában láthatják a 
népszerű mesebalettet az Erszébetligeti Színház színpadán. 
Jegyár: 2100 Ft-2800 Ft

Nagysikerű koncertet adott Mező Misi és a Magna 
Cum Laude együttes Csak ülünk és zenélünk címmel 
október 12-én az Erzsébetligeti Színházban. 

Akusztikus-szimfonikus 
műsoruk tele volt zenei 
finomsággal, és inkább 
az érzelmi oldalt kíván-
ta hangsúlyozni. Ezt az 
összeállítást csak ritkán, 
különleges alkalmakkor 
tűzik műsorukra, így aki 
ott volt, különleges élmé-
nyekkel gazdagodva tér-
hetett haza.

November 9. szombat 16:00 
EMLÉKEK - VARGAY ZOLTÁN 
KIÁLLÍTÁSA
Köszöntőt mond: 
Szabó Csilla igazgató
A kiállítást megnyitja és az emlé-
kekről beszél: Vargay Zoltán. 
Közreműködik: Szabó Tamás
 szájharmonikás 
A kiállítás megtekinthető 
2020. január 14-ig.

November 14-16. csütörtök-szombat 9:00 
TESTÜNK A CSODA
Az emberi test műkö-
dését interaktív játékok 
segítségével bemutató 
kiállítás
A biológiai tanulmá-
nyokon alapuló játék-
parkkal találkozhatnak 
a látogatók, amelyeket 
saját maguk fedez-
hetnek fel. A játékok 
gyerekeknek és felnőt-
teknek egyaránt szóra-
koztatóak: biológiai ismeretek, az emberi test működésének 
megismerése, és mindenekelőtt JÁTÉK!
Belépő: gyerek: 900Ft, felnőtt: 1100Ft, családi (2 gyerek+2 fel-
nőtt): 3600Ft. A csoportokat – előzetes időpont egyeztetést köve-
tően – kedvezményes áru jeggyel várjuk!
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– HOGYAN KEZDTÉL EL ÉRDEKLŐDNI 
A SZÍNÉSZET IRÁNT ?
– Ez még a gyerekkoromból fakad, bár 
nem készültem színésznek a kezdetek-
től. 6-7 éves koromban a nővérem kez-
dett el járni egy musical stúdióba, amely 
nyílt napot tartott, amin én is részt vet-
tem. Nagyon megtetszett a dolog, ezért 
megkértem a szüleimet, hogy hadd jár-
hassak én is. Az első hivatalos színházi 
munkám a Budapesti Operettszínház 
Valahol Európában című darabja volt, 
amelyhez sok gyerekszereplő kellett. 11 
éves koromban kerültem az előadásba, 
mert a mi stúdiónkból is kerestek sze-
replőket és beválogattak. Az egyik utolsó 
előadás, amelyben gyerekszínészként 
vettem részt, pont egy musicalgála volt, 
többek közt Kaszás Attilával. Az ő élet-
útja nagyon fontos példa volt számomra 
akkor is, és ma is az.

– FŐLEG MOST, AMIKOR ELNYERTED 
A KASZÁS ATTILA-DÍJAT. MESÉLJ NE-
KÜNK PICIT ENNEK KÖRÜLMÉNYEI-
RŐL!
– Az elismerés háromfordulós szavazási 
rendszer során kerül a díjazotthoz. Az 
első körben a magyar nyelvű kőszínházi 
társulatok maguk közül választanak egy-
egy jelöltet, utána ezek a jelöltek egymás 
közül kiválasztják azt a három embert, 
akik közül végül a közönség szavazata 
alapján dől el a verseny. Király Attila és 
Harsányi Attila mellett voltam esélyes a 
díjra, akik nagyszerű kollegák. A nézők 
döntése is nagyon hízelgő, de emellett a 
szakma elismerése is éppen ilyen fontos. 

– A ZENÉBEN IS KIPRÓBÁLTAD MA-
GAD, DE UTAD VISSZAVEZETETT A 
SZÍNÉSZET FELÉ. 
– Kamaszkoromban abbahagytam a szí-
nészetet, és elkezdtem zenélni két ze-
nekarban is. Ez viszont újra meghozta 
a kedvemet a színpadi szerepléshez, és 
a felvételi papírjaimat a Színművészeti 
Egyetemre adtam be. Abban az évben vi-
szont nem indult zenés képzés, csak pró-
zai osztály. Legnagyobb meglepetésem-
re elsőre fel is vettek. Az osztályunkat 
Zsámbéki Gábor és Zsótér Sándor vezet-
te, és Bodó Viktor volt a tanársegédünk.

– MELY SZÍNHÁZAKBAN TALÁLKOZ-
HATUNK VELED JELENLEG?
– Jelenleg a Vígszínház tagja vagyok. 
Leginkább itt dolgozom, ez különböző 
játszóhelyeket foglal magába. Emellett 
független társulatokban is megfordulok. 
Hetedik éve játsszuk a FÜGE és a MU 
Színház közös produkciójában a Kara-
mazov című darabunkat, de játszom a 
Spirit Színházban is, illetve nyaranta 
szabadtéri színpadokon. Ezelőtt hét évig 
a Maladype Színháznál voltam, akikkel 
beutaztuk a világot. Nagyszebenben fé-
lig románul, félig angolul játszottam, 
tavaly pedig Berlinben volt egy bemuta-
tóm németül, német társulattal. Az előző 
évadban még a rendezésben is kipróbál-
hattam magam, E. T. A. Hoffman Homok- 
ember című művét vittem színre a  
Mozsár Műhelyben.

– SZÁMOS FILMSZEREPBEN IS MEG-
MUTATHATTAD TEHETSÉGEDET, PÉL-

DÁUL AZ ÖRÖK TÉL CÍMŰ 
TÖRTÉNELMI DRÁMÁBAN.
– Szerencsére folyamatosan 
filmezek, nagyon szeretem 
ezeket a munkákat. 2014-ben 
Cannes-ba is kijutottunk a Pro-
vincia című kisfilmmel, melyet 
Kárpáti György Mór rendezett. 
Az Örök telet szerencsére elég 
nagy siker kíséri, és ez jó ér-
zéssel tölt el, magát a munkát 
is élveztem. Külön büszkeség, 
hogy legjobb férfi melléksze-

„Maximális szakmai odaadással, 
jókedvvel és energiával”
Interjú Orosz Ákossal
Orosz Ákos színművészre méltán lehet büszke Kertvárosunk. Az 
ifjú tehetséggel a nemrég elnyert Kaszás Attila-díjról, színházról, 
filmezésről és zenei karrierjéről beszélgettünk. 

replőnek jelöltek az idei Magyar Filmhé-
ten. Legutóbb pedig a film főszereplője, 
Gera Marina, akivel egyébként osztály-
társak voltunk, első magyar színészként 
nemzetközi Emmy-díj jelölést kapott. Eb-
ben az évben kerül a mozikba az a film, 
amelyet az Oscar-díjas Szabó Istvánnal 
forgattam, Klaus Maria Brandauer volt az 
egyik partnerem, akit többek közt a Me-
phisto főszereplőjeként is ismerhetünk. 
Jövő nyáron érkezik még egy film, amit 
Ultra munkacímen forgattunk, de való-
színűleg Más liga címmel mutatják majd 
be, ezt Nagy Viktor Oszkár rendezte. 

– MILYEN A KAPCSOLATOD A KERTVÁ-
ROSSAL?
– Tősgyökeres tizenhatodik kerületi va-
gyok, pár éve költöztem el a munkám 
miatt, de az egész családom jelenleg is 
ezen a környéken lakik, ezért a mai napig 
rendszeresen megfordulok itt. A Made in 
Hungáriát ráadásul részben a XVI. kerü-
letben forgattuk, az Ikarus Művelődési 
Házban, ahová sokat jártunk a Centenári-
umi Általános Iskolával iskolai előadások-
ra, programokra. Zenekarom, az Aszittem 
szintén a kerületben alakult, és több évnyi 
kihagyás után tavaly újra életre kelt. 

– MILYEN TERVEID VANNAK?
– Nemrég mutattuk be a Pesti Színház-
ban Spiró György Honderű című darab-
ját. Már próbálom a Vígszínházban a 
Mágnás Miskát, ez a műfaj újdonság lesz 
számomra. Szeretném maximális szak-
mai odaadással, jókedvvel és energiával 
képviselni a szerepeimet, a jövőben is 
rendezni, sokat filmezni, valamint a ze-
nei projektjeimen is dolgozni. 

GUETH ÁDÁM

Fotó: Szkárossy Zsuzsa 
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„Az 1950-es években egy idősödő férfi látogatta rendszeresen, 
hétről hétre minden szombat este, vasár- és ünnepnapon délelőtt 
a főváros katolikus templomait, meghallgatta a prédikációkat, 
betérdelt a gyóntatószékekbe, beszédbe elegyedett a templomok 
környékén a hívekkel és a járókelőkkel. Az idős úr minden igye-
kezete arra irányult, hogy kitudakolja a megszólított, megfigyelt 
személyek politikai véleményét, személyes meggyőződését a val-
lásról, a pártról, a népi demokráciáról, a béketáborról. Informá-
cióit papírra vetette, és megbízható pontossággal megküldte az 
állam egyházakat felügyelő hivatala fővárosi tanácshoz kihelye-
zett előadója részére.”

A számtalan jelentés közül egy jellemzőt emelek ki, de ha 
valaki hozzájut, érdemes az egészet elolvasni. Az interneten 
is megtalálható: http://mek.oszk.hu/14000/14019/14019.pdf
„1953. november 29-i jelentés
(…) N. N.-né, a XIV. kerületi Őrnagy utcai általános iskola 
alsó tagozati nevelője (volt rákosszentmihályi tanítónő) N. N. 
nevű fia a XVI. kerületi Corvin Mátyás 
Gimnázium III. osztályos tanulója. 
N.-né fiától hallotta a következőket, 
amik az általános helyzetre is jellem-
zők, nem csupán egy gimnázium éle-
tére. Mindent úgy írok le, ahogy N.-né 
mondta, de előző tapasztalataim mind 
arra vallanak, hogy N.-né adatai is, az 
adatok megítélései is megfelelők.
1. N.-né arról beszélt, hogy Sipos Ferenc 
gimnáziumigazgató milyen szerencsés 
ember.

a) Szerencsésen intéződött el szeptem-
berben párttagságának ügye. Júliusban 
vagy augusztusban kitudódott, hogy 
Sipos vagy 9 hónapja nem fizetett tagdíjat az MDP ottani szer-
vezeténél. Úgy volt, hogy Sípost kizárják a Pártból. Sipos az-
zal a kifogással hozakodott elő, hogy nála senki nem járt, senki 
nem akarta behajtani a tagdíjat. Maga pedig megfeledkezett az 
egészről. - Szóval - a mátyásföldi általános gimnázium igazga-
tója feledkezett meg ilyen hosszú időre a Pártról. Jegyezzük fel, 
hogy ugyanez a gimnáziumigazgató a Pedagógus Szakszerve-
zet XVI. kerületi csoportjának is elnöke.

b) A mátyásföldi gimnáziumokhoz volt beosztva kb. másfél 
vagy két éve egy tanárnő. Erős párttag, N.-né szerint ávós tiszt 
is. Amikor ezt a párttag tanárnőt odahelyezték, a nevelőtestü-
letben mindenki megijedt, zavarba jött. Mi lesz most, a reakciós 
nevelőtestület hogyan tudja folytatni az eddigi klerikális-reakciós 
aknamunkát? Súlyosbította a helyzetet, ami a tedeum után tör-
tént. X. Y. tanuló (a volt rákosszentmihályi mozitulajdonos uno-
kája, gazdag ember fia) sorbaállította osztálytársait. Elindította 

a menetet s harsányan rendelkezett: „Irány az egész csapatnak 
a katolikus templom!” Hallotta ezt a tanárnő is. Az igazgató 
megállította a menetet, de a botrány így is megtörtént. Mindenki 
attól tartott, hogy Sípos igazgatót áthelyezik. De Síposnak itt is 
különleges szerencséje volt, hogy nem őt helyezték át, hanem az 
ávós tanárnőt. (Lehet, hogy nem is ávós tiszt volt, csak az Allam-
védelemmel kapcsolatban állt tanárnő.) Vagy csak képzelődés az 
egész. 

c) Az érettségizők júniusi osztályvizsga utáni ballagásán is re-
akciós, hetvenkedő kiállás történt. A diákok olyan nemzetiszínü 
zászlóval vonultak fel, amelyiken nem a népköztársaság címere 
volt, hanem az apostoli királysági, kettős keresztes címer. Sípos 
élénk beszélgetésbe kezdett a pártszervezet kiküldötteivel, hogy 
figyelmüket elvonja, lekösse. Ez sikerült is valahogy.

d) A mátyásföldi gimnáziumnak van egy idős, régi tanárnője, 
aki fél, hogy baj lesz a gimnazisták túl hangos, soha nem szüne-
telő reakcióskodásából. Ez mérsékletre akarta inteni a diákokat. 

Elmondták a diákok ezt az esetet Vella 
Nándor történelemtanárnak, aki meg-
találta a reakciós hangot s a felülkere-
kedést. „Ha arra kerül a sor, ti lesztek 
majd a gyújtogatók” - mondta a diá-
koknak.

A diákok nagyon szeretik reakciós 
kiállásáért Vella Nándor történelemta-
nárt. Vella júniusban vizsgázott az esti 
egyetemen. Előbb egyik pesti általános 
iskola igazgatója volt. Lévai Sándor 
szakmunkás (mérnökhallgató az esti 
egyetemen, igen erős párttag) felfedez-
te a pesti igazgató Vellában a rákosz-
szentmihályi nagy klerikális reakcióst, 

a gyermekei mellett nevelőnek volt apácát tartó, példás maga-
tartású templomlátogatót. Lévai a Párton át elintézte, hogy le-
váltották az igazgatásról Vellát. A XVI. kerületbe helyezték. Ott 
a kerületi oktatási osztály rögtön igazgató-helyettessé tette őt az 
árpádföldi általános iskolánál. Vella most szeptemberben került 
a mátyásföldi gimnáziumhoz, ahol mesterüknek tekintik őt az 
N.-né szerint „rettenetesen reakciós” diákok. (De hát a tantestü-
letben több mesterük is lehet.)

e) N.-né szerint a mátyásföldi gimnázium egész tanulóifjú-
sága „rettenetesen reakciós”. Persze N.-né sem tartja lényegesen 
jobbnak más iskolának - a többi iskolának - tanulóifjúságát sem. 
Ennek példája, hogy hételejei, hétvégi zászlófelvonásokra, zász-
lólevonásokra másutt sem visznek le soha vörös zászlót, csak 
két-három nemzetiszínüt. És heti jelmondatokban csupa részlet-
problémáról, részlegfeladat elvégzéséről van szó. A békéről, béke-
harcról nincs szó a jelmondatokban.”

Helytörténet
„Lapzárta” után
Már a könyv epilógusát is megírtam, 1954-ig kész volt a tördelés, amikor a kezembe került egy kötet, az Osi-
ris – Budapest Főváros Levéltára gondozásában megjelent Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 1953 Szabó 
Csaba szerkesztésében. A kötetnek jócskán vannak XVI. kerületi tanácsi vonatkozásai, a legjellemzőbbet 
még idemásolom záró képként. A szerkesztő előszavában írta le a következőket: (Utolsó részlet a Tanács, 
vagy utasítás című kötetből.)                                                                                                       SZÉMAN RICHÁRD

A Corvin Mátyás Gimnázium egyik tanterme
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Néhány jó magyar és cseh étel főzésének 
feljegyzése a XVI. századbólRovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

Szegfűbors

A recepteket kezdetben a XV. 
századra datálták, majd a le-
írásokat elemezve a kutatók 
arra jutottak, hogy bár a XV. 
század ízlésvilágának meg-
felelnek, viszont több recept 
tartalmaz szegfűborsot, amit 
az európai ember csak a XVI. 
században kezdett el használ-
ni, ennek tudatában a recep-
tek datálása a XVI. századra 
tehető. 

Íme a négy recept leírása, 
Dittmayer Andor fordításában:

Szegfűborslé a rántott harcsához, 
pontyhoz vagy más halakhoz
Végy mazsolát, mézeskalácsot, egy 
zsemlét, snidlinget, és tedd egy mo- 
zsárba, törd jó apróra. Tedd fel a tüzre, 
és főzd fel borral, majd nyomd át egy 
szitán, tedd ismét a tüzre, és füszerezd 

meg szegfüborssal, fahéj-
jal, sáfránnyal, tégy bele 
egész mazsolát, kevés 
mézet és egy kevés ecetet, 
kóstold meg, hogy elég 
izletes-e, tedd bele a sült 
halakat, és tálald meg.

Sült kappan gyömbéres 
lében
Végy egy jó bort, egy 
zsemlének a morzsáját, 
tedd fel a tüzre, s ha jól 

felfőtt, nyomd át egy szitán, tedd ismét 
a tüzre s hagyd félig befőni, utána füsze-
rezd meg gyömbérrel, kevés borssal, 
sáfránnyal, kevés mézzel, sóval és öntsd 
a felszeletelt kappansültre.

Borslémártás vadsülthöz
Végy egy kis szárnyaszsírt, egy zsem-
lemorzsát és tedd a tüzre, hogy forr-

jon, nyomd jól át egy szitán, keverd el  
borecettel és vizzel. Tedd ismét a tüzre, 
hagyd jól felforrni, füszerezd meg bors-
sal, sáfránnyal, mézzel, s ha sótlan, sózd 
meg, ahogy illik…

Ponty zsírral párolva és egy fácánlé
A pontyot tisztitsd meg, hempergesd 
meg zsemle- és mézeskalácsmorzsában, 
süsd meg roston szép pirosra. Tégy egy 
üstbe vagy serpenyőbe jó bort, tégy bele 
körtét vagy almát, törd át egy szitán, tedd 
fel ismét a tüzre, tedd bele a felszeletelt 
halad, s ha felforrott, szegfüborssal, fa-
héjjal, sáfránnyal, ha savanykás, egy kis 
mézzel füszerezd meg és ha vadhoz 
adod, akkor sózd meg illően.

A receptek Szántó András Eleink ételei 
című művében találhatók.

GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

A jelenleg ismert legrégebbi magyar vonatkozású recepttöredékek a XVI. századból 
valók. A Következnek a szakácssághoz való mesterségek kezdetű szakácskönyvtöredéket 
a müncheni könyvtárban őrzik, ebben található négy magyar vonatkozású recept, né-
met nyelven, Néhány jó magyar és cseh étel főzésének művészete címmel.

Október 12-én Eperjes Károly Kos-
suth-díjas színművész volt a Szent-
mihályi Esték vendége a rákosszent-
mihályi plébánia közösségi termében. 
„Szamóca” rendhagyó, zenés irodalmi önál-
ló estjét hozta Rákosszentmihályra, amelyet 
istenkereső költők műveiből állított össze. A 
címet József Attilától kölcsönözte: Az igazat 
mondd, ne csak a valódit. Az összeállításban 
elsősorban Ady Endre, Babits Mihály, József Attila és Pilinszky János 
művei kerültek be. A versek között Négyessy Katalin gordonkaművész 
szólaltatott meg néhány, a költemények hangulatához tökéletesen il-
leszkedő zeneművet. Mivel az önálló est országjáró turné közben ér-
kezett Rákosszentmihályra, fotót nem készíthettünk róla, ezért illuszt-
rációként archívumunkból vettünk elő egy Eperjes Károly fotót. Az 
akkori fellépésének a szentmihályi templom volt a helyszíne.  

Tisztelt Kovács Péter Polgármester Úr!
Örömmel vettük tudomásul, hogy a Mátyásföld, repülőtéri HÉV- 
megállóban lévő  ütött-kopott, rozsdás kerékpártárolót elbontották, 
és újat tettek a helyére, rendbe hozták a nosztalgikus padot is me-
lyet lefestve kaptunk vissza. Ugyancsak nagy örömet okozott, hogy 
a buszmegállóban lévő,  1932-ben felállított, és egy tragikus baleset-
re emlékeztető emlékművet is rendbe hozatta, amely majd a színe-
zéssel és a dísztábla visszahelyezésével lesz teljes. 
Mindezért köszönetet mond az  O.NY.P.E. XVI. kerületi elnöksége, 
és minden egyes  tagja.

Budapest, 2019. 10. 20., Kőkúti  Lászlóné, elnök
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Új kerületi derbi
Az utolsó években a Budapest Bajnokság különböző osztályaiban 
a két mátyásföldi egyesület labdarúgó csapatai jobban szerepeltek, 
mint a szentmihályiak. Túl a 2019/20. évi bajnokság őszi idényének 
felén, fordult a kocka. Elmondható, hogy a RAFC és az RSC kiváló raj-
tot vett, míg az Ikarus és az MLTC finoman szólva bukdácsol.

Különösen igaz ez az I. osztályban szereplő Ikarusra, amely ki-
lenc forduló után a tizenhatos mezőnyben a 15. helyen áll, hét 
vereséggel és egy-egy győzelemmel és döntetlennel. (Utóbbival 
viszont az eddigi fordulók legnagyobb meglepetését okozták, a 
bajnokság favoritjával (a Csepel mellett) a BVSC-vel szemben 
elért döntetlennel.) Mindenesetre a stábnak és a játékosoknak 
össze kell szedniük magukat, különben az IkA nagyon nehéz 
tavasz elé nézhet. 
Eredmények: Ikarus – Újpest II 0-4 (0-0), REAC – Ikarus 5-0 
(1-0), Ikarus – BVSC 2-2 (1-1) Ikarus – Union 1-2 (1-1), Pénzü-
győr – Ikarus 2-1 (1-0).

Váltakozó teljesítményt nyújtott a másik mátyásföldi együt-
tes, az MLTC, a Bp. II. osztályban. Győzelmek (3) és vereségek 
(4) váltották egymást, egy döntetlen mellett. Az egy meccsel 
kevesebbet játszó fekete-fehérek jelenleg a 10. helyen állnak, 
de ha elmaradt mérkőzésüket megnyerik, felzárkózhatnak 
akár a 6. helyre is. A kilencedik fordulóban egyébként, hatal-
mas meglepetést okozva, idegenben 3-0-ra verték a bajnokság 
legjobbjának tartott Kelen II-t.

Közben a Bökényföldi úton lejátszották a legújabb kerületi 
derbit. Évek óta ezt a titulust az Ikarus – RAFC meccsek kap-
ták meg, a RAFC I. osztályból való kiesése után viszont ez át-
szállt a két II. osztályban szereplő kerületi csapatunkra. 

Az ötödik fordulóban lejátszott mérkőzésre szép számmal 
látogattak ki a szurkolók és nem is csalódtak. A két csapat vál-
tozatos, helyenként színvonalas, izgalmas mérkőzést játszott. 

Az MLTC Nagy Ádám révén a 32. percben vezetést szerzett, a 
RAFC azonban hamar fordított: a 34. percben Balatoni Máté, 
majd a 38. minutumban Lukács Dániel volt eredményes. Még 
a szünet előtt Schile Bende egyenlített, sőt, ugyanő a 72. perc-
ben a vezetést is megszerezte a hazai csapat számára. Ekkor 
azonban a RAFC megrázta magát és a 75. percben Balatoni 
Máté, a 80.-ban Ébenhardt Tamás, a 83. percben pedig – hogy 
a tesó se maradjon le – Balatoni Balázs is betalált. Így alakult 
ki a 3-5-ös végeredmény.

Mindkét csapat dicséretet érdemel, a találkozó kiérdemelte a 
kerületi rangadó címet! 

Eredmények: MLTC – RAFC 3-5 (2-2), MLTC – TF SE 2-5 (0-
3), MLTC – Új Buda- Voyage 0-1 (0-0), MLTC – Hidegkút 4-1 
(2-0), Kelen II – MLTC 0-3 (0-1) 

A RAFC-nál maradva, évek óta nem vett ilyen kitűnő rajtot a 
kék-sárga gárda. Kilenc forduló után – a csoport egyetlen ve-
retlenjeként – öt győzelemmel és négy döntetlennel –, úgy áll a 
második helyen 19 ponttal, hogy a nagy favorit Kelen II ugyan-
csak 19 pontjával, eggyel több győzelmével vezeti a tabellát. 

Vörös Péter, a visszatért játékos-edző munkája már mutat-
kozik. Igyekszik rendet tenni a fejekben, kezd kialakulni egy 
jószellemű, egymásért is küzdő társaság. Egyre több szerepet 
kapnak a fiatalok, akik, ha megszokják a felnőtt mérkőzések 
keményebb ritmusát, tapasztaltabb társaikkal együtt meré-
szebb célokat is kitűzhetnek maguk elé.

Eredmények: MLTC – RAFC 3-5 (2-2), RAFC – Újbuda Voya-
ge 4-0 (2-0), Hidegkút – RAFC1-1 (0-0), RAFC – Kelen II 
1-1 (1-1), II. kerület – RAFC 1-3 (0-2).

A másik szentmihályi együttes az RSC is régen várt, kitűnő 
rajtot vett a Bp. III. osztályban. Hét forduló után, öt győzelem-
mel és egy-egy döntetlennel és vereséggel az elsőtől (Újpesti 
Flotta 18 p) mindössze két ponttal lemaradva, a második Budai 
FC-vel azonos pontszámmal 

A csapat a nyáron megerősödött. Több, az új edzőhöz, Czine-
ge Lászlóhoz kötődő Ikarus játékos is ide igazolt, és mindez az 
eredményekben is tükröződik. Ha továbbra is így menetelnek, 
akár a feljutásra is esélyük lehet. 

Eredmények: Nagytétény – RSC 6-0 (4-0), (ez nem igazolja a 
fentieket…Hat meccsen csak két gólt kaptak, ezen hatot!), RSC 
– II. Kerület 2.  5-1 (3-0) (Góró László 4 góljával!), BEAC – RSC 
0-5 (0-4) (már az első félidőben eldőlt.), RSC – Futballféria 3-0 
(az ellenfél nem állt ki), Svábhegy II – RSC 0-0 (ezért kár volt…)

Hat forduló van még hátra, bízunk csapataink jó szereplésében.
VARGA FERENC

Vitrayn 
nem fog az idő 
A magyar televíziózás egyik legis-
mertebb alakja, Vitray Tamás volt 
a vendége a Területi Szociális Szol-
gálat Veres Péter úti központjában 
működő nyugdíjasklubnak. 

A 87 éves tévés legenda Borovitz Tamás, 
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör örö-
kös tiszteletbeli elnökének meghívására 

vállalta el a közön-
ségtalálkozót. A 
helyszíni szerve-
zést és a rendez-
vény levezetését 
Brumár Beatrix 
vállalta magára. 

Vitray Tamáson 
úgy látszik, nem 

fog az idő, bár ő ezt másképp gondol-
ja. Fiatalos, szellemileg teljesen friss 
Vitrayval találkozhattak a nyugdíjasklub 
tagjai, aki elhozta „élete cédéjét” amely 
sportriporteri pályafutását foglalja össze. 
A vetítés ennek ellenére felért egy élő 

beszélgetéssel, hiszen a képsort időről 
időre megszakítva, érdekesebbnél érde-
kesebb kiegészítéseket fűzött az életrajzi 
összeállításhoz.

MÉSZÁROS TIBOR
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A tíz napon át zajló küzdelmek során 
209 ország közel 2000 versenyzője lé-
pett „porondra”. Számtalan óriási csatát, 
kiélezett küzdelmet láthattak a helyszín-
re kilátogatók, vagy a közvetítést követők. 
Ezúttal is folytatódott az a trend, hogy 
egyre nehezebb szintek teljesítése volt 
szükséges egyáltalán a versenyre történő 
kvalifikációhoz. Az egész eseményre jel-
lemző volt az extrém forróság és a magas 
páratartalom. Ennek javítására a stadion-
ban klíma berendezés is üzemelt.

Wagner-Gyürkés Viktória sikeresen 
kijutott a világversenyre, és jó formáját 
bizonyítva még szeptember 1-én, Ber-
linben országos csúcsot futott 2000 m 
akadályon. 

A dohai világbajnokságon természete-
sen már 3000 méteres akadályfutásban 
álhatott rajthoz Berkovics Imre tanítvá-

nya. Sajnos a ver-
seny elején beleke-
veredett egy kisebb 
balesetbe, ahol sok 
időt és ritmust ve-
szített. 9:52.11-es 
idővel ért végül cél-
ba, amivel sajnos 
nem lett döntős, futamában 11. lett.

Volt egy másik érdekeltségünk is Dohá-
ban.

Ifj. Tomhauser István edzőként utazott 
a válogatottal, mert egyik tanítványa, Ke-
rekes Gréta 100 m gáton szerepelhetett 
a világ legjobbjai között. Gréta sajnos há-
rom század másodperccel lecsúszott az 
elődöntőről. Vezetőedzőnkről elmond-
ható, hogy a 2009-es berlini világbaj-
nokság óta mindegyik ilyen világverse-
nyen részt vett tanítványaival. Előbb Kiss 

Mátyásföldi részvétel a világbajnokságon
A katari fővárosban, Dohában, a Khalifa Interna-
tional Stadiumban rendezték idén a szabadtéri 
atlétika világbajnokságot, leszámítva természete-
sen a gyaloglás és maratoni futó versenyszámo-
kat, amelyet utcán bonyolítanak le. 

Dániellel, aki egyébként Kerekes Gréta 
munkáját is segíti, később pedig Baji Ba-
lázzsal. 

Összességében mindenkit dicséret 
és gratuláció illet. Azon a világbajnok-
ságon vettek részt, ahol 43 ország atlé-
tái szereztek érmet, és a Nemzetközi 
Atlétika Szövetség statisztikái alapján 
(Spiriev-ponttáblázat), valamennyi telje-
sítmény összesítésével ez volt az eddigi 
legmagasabb szintű ilyen esemény.

BUDAI TAMÁS
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A fűtési szezonban sokszor megugrik annak a fogyasztónak a fű-
tésszámlája, aki a tényleges fogyasztás alapján fizet díjat. Van azon-
ban arra is lehetőség, hogy egyenletes díjfizetéssel, egész évben 
közel ugyanakkora ún. rész számlákat fizessen a felhasználó, és 
évente egyszer az elszámoló számlában történjen meg a tényleges 
fogyasztás és a részszámlákban kiszámlázott fogyasztás összeve-
tése. Amennyiben már előre látszik, hogy valamilyen oknál fogva 
fizetési nehézségeink lesznek, ne várjuk meg, míg lejár a fizeté-
si határidő, hanem minél hamarabb jelezzük ezt a szolgáltatónál, 
hogy a kedvezményekkel, könnyítésekkel élni tudjunk, vagy siker-
rel kérelmezhessük a védendő fogyasztói státuszt.

Egy konkrét ügyben a fogyasztónak megnövekedett a fogyasztása, 
melynek hátterében a fűtésrendszer nem megfelelő működése állt. 
Ezért a fűtésrendszer tisztítására bízott meg egy vállalkozást, majd 
az elvégzett munka minőségét utólag kifogásolta és szerette volna 
visszakérni a kifizetett jelentős összegű munkadíj egy részét. 

A későbbi problémák elkerülése és a családunk testi épsége és 
egészsége érdekében sosem késő átvizsgáltatni a fűtésrendszert, a 
kazánt, akkor is, ha már használatba vettük a nyári időszak után, 
vagy éppen a téli időszakban költözünk be az új vagy használt la-
kásba, házba. Hiszen nem csak az lehet kérdés, hogy egyáltalán 
működik-e, hanem az is, hogy jól, vagy gazdaságosan működik. 
Szükség van-e a fűtésrendszer karbantartására vagy felülvizsgálatá-
ra. Fontos, hogy kizárólag szakképesítéssel rendelkező víz-, gázsze-
relő helyezheti üzembe a kazánt, így átvizsgálni, karbantartani is 
csak ők jogosultak. A kötelező kéményellenőrzést kétévente egy al-
kalommal kell elvégezni annál az égéstermék-elvezetőnél, amelyre 
gáznemű anyaggal üzemelő tüzelőberendezés, vagy zárt égésterű 
tüzelőberendezés csatlakozik. Szilárd tüzelésű kémények esetében 
évi egy alkalommal kell a szolgáltatónak ellenőriznie az adott égés-
termék-elvezetőt. Természetesen semmi akadálya nincs, hogy a 
fogyasztók esetileg rendeljék meg – függetlenül a kötelező ellenőr-
zéstől – az élet- és vagyonbiztonságot garantáló ellenőrzést, ennek 
feltételeiről az adott szolgáltatónál tudnak érdeklődni a fogyasztók.  

Továbbá javasolt a gázfűtéses lakásokban szén-monoxid érzékelőt 
felszerelni. Nem mindegy azonban melyiket választjuk. Ilyen ké-
szüléket csak szaküzletben vásároljunk, és előtte érdemes tájéko-

zódni a www.fogyasztovedelem.kormany.hu honlapon megtalálható 
pozitív és negatív listáról. A hatóság több alkalommal végzett elle-
nőrzéseket, vizsgálva a termékek megfelelőségét, biztonságosságát, 
ezen tapasztalatok alapján állította össze ezeket a listákat. 

Ha új kazánt vásárolunk vagy olyan légkondicionáló készüléket, 
ami nem csak hűt, hanem fűt is, akkor fontos, hogy a márkaszer-
vizt kérjük meg a beszerelésre, majd az évenkénti karbantartásra, 
így garantálható, hogy évekig megfelelő minőségben használhatjuk 
a terméket. Olyan szakembert válasszunk, aki a Nemzeti Klímavé-
delmi Hatóságnál regisztrált, hiszen így garantálható, hogy megfe-
lelő szakképesítéssel rendelkezik. Valamint olyan készüléket vásá-
roljunk, ami szintén átesett a regisztráció folyamatán. 

TOVÁBBI JÓ TANÁCSOK A FOGYASZTÓKNAK:
1. Családuk testi épsége és egészsége érdekében sosem késő átvizs-
gáltatni a fűtésrendszert, a kazánt!
2. Ellenőrizzék, hogy a kötelező kéményellenőrzés megtörtént-e!
3. Gázfűtéses lakásokban szereltessenek fel szaküzletben vásá-
rolt szén-monoxid érzékelőt! Beszerzés előtt tájékozódjanak a  
www.fogyasztovedelem.kormany.hu honlapon!
4. Amennyiben szabályozható a fűtés, akkor tekerjék lejjebb a fű-
tést 1 Celsius fokkal, így körülbelül 5 százalékkal csökken az ener-
giafelhasználásuk! Szellőztessenek röviden, de gyakrabban! Télen 
3-5 percre teljesen tárják ki az ablakokat, akkor nem hűl ki a lakás, 
de felfrissül a levegő.
5. A téli napsütéses napokon húzzák szét a függönyt, éjszakára 
viszont engedjék le a redőnyöket. Ne minden helyiségben legyen 
azonos a hőmérséklet. A konyhában elég a 18-19 Celsius fok, a nap-
paliban 20-21, a fürdőszobában 24 Celsius fok az ideális.
6. Szereljenek fel hő visszaverő fóliát a radiátorok mögé! Ügyel-
jenek rá, hogy a függöny ne takarja el a fűtőtestet, más tárgyat se 
tegyenek a radiátorra!
7. A hideg burkolatokkal fedett padlóra a téli hónapokban tegyenek 
vastag szőnyeget valamint az ajtókhoz vagy nagyobb üvegablakok-
hoz a padlóra helyezzenek el vastag, összetekert takarókat.

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Fűtünk, de hogyan?
A téli időszakban egy rosszul működő kazán vagy ké-
mény súlyos gondokat okozhat, akár családunk vagy 
gyermekeink élete is veszélyben foroghat, amivel nem 
szabad játszanunk! Ennél kisebb, de jelentős prob-
lémát jelentenek a megemelkedett fűtési költségek, 
amelyek néhány praktikával csökkenthetők. Hogyan 
tudjuk elejét venni a veszélyes helyzeteknek?

Kedves Polgártárs!
Nagy örömet szerzett azzal, hogy elvesztett pénz-
tárcámat, amelyben irataim, egy 20 ezer forintos 
és sok fémpénz volt, megtalálta, és „becsületesen” 
egy mátyásföldi kertbe bedobta. A „becsületesen” 
azért került idézőjelbe, mert még jobb érzéssel 
gondolnék Önre, ha a pénzt is benne hagyta vol-
na, ami egy nyugdíjasnak nagyon tud hiányozni.

Tóth Botondné Krisztina

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a népszerű csömöri kul-
turális egyesületet tévesen Báró Lipót Kulturális 
Egyesületként jelentettük meg. Az egyesület neve 
helyesen Báló Lipót Kulturális Egyesület. Az érin-
tettektől elnézést kérünk.

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

Épületasztalos szakember mel-
lé segítő munkaerőt keresek 
XVI. kerületi munkahelyre. Fi-
zetés megegyezés szerint. 
Kelemen László 20-934-6071

Ácsmunkát, régi tetők fel-
újítását, új tetők készítését, 
ereszcsatornázást vállalok. 
Tel.: 06-20-262-09-31

VEGYES
Kétkezes, 50 kg-os súlyzó 7 E Ft. 20/498-6812

Akkutöltő, kisipari gyártmány, 12-24 V-os töltéshez, 
amper- és voltmérő műszerrel. 6 fokozat töltésre, 
42 V-os kivezetés dugalj. 14 EFt. 20/498-6812

Kerti műkő virágtartó, háromlábú, oldala stok-
kolt, érdesített félkör alakú, felület 65 cm széles. 
Nagyon szép. 15 EFt. 20/498-6812

Szaratov hűtőszekrény, 80 l-es, tartaléknak hasz-
nált, 2-3 évet működött. 5 EFt.

Dalmayer üzemi kávéfőző darálóval eladó. 
70/380-7121

Eladó 6 fiókos íróasztal vas kerettel 2E Ft, 
1000W fű gyűjtős fűnyíró 8E Ft, 4 db OPEL fel-
ni gumival 16E Ft, 50l fehér műanyag hordó 5E 
Ft. 409-0411
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AZONNALI KÉSZPÉNZFIZE-
TÉSSEL! VÁSÁROLUNK: AN-
TIK ÉS RÉGI FESTMÉNYELET, 
PORCELÁNOKAT, KERÁMIÁ-
KAT, BÚTOROKAT, ÓRÁKAT, 
ÉKSZEREKET, EZÜSTTÁR-
GYAKAT KIEMELT MAGAS 
ÁRON VÁSÁROLUNK! BI-
ZUSUKAT, RÉZ,-BRONZ 
TÁRGYAKAT, SZŐNYEGET, 
VITRINDÍSZTÁRGYAKAT, 
CSILLÁROKAT, HAGYATÉ-
KOT, RÉGISÉGET ÉS MIN-
DENFÉLE ANTIK ÉS RÉGI 
BAKBERENDEZÉSI TÁRGYA-
KAT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS-
SAL! HÍVJON BIZALOMMAL! 

20-486-2342 
ekszerbecslo@gmail.com

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

VILLANYSZERELÉS javítás 
és kivitelezés, HAJDU boj-
ler vízkőtelenítés és csere 
garanciával. Tóth Balázs 30-
294-8045; 406-5775

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

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

Kerti munkát vállalok! Fű-
nyírás, fakivágás, kertfenn-
tartás, metszés, permete-
zés, lombgyűjtés, gallyak 
és nyesedékek elszállítása, 
tuják és sövények nyírása. 
Farkas Norbert 30-550-7761

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

Kreatív tanulás. Tanulási 
zavarok, nehézségek, aka-
dályozottság terápia, be-
szédtechnika gyermekeknek 
és felnőtteknek művészet-
terápiás elemekkel, XVI. 
kerületben. www.kreativta-
nulas.com. 70-336-6615, ku-
tató-mesterpedagógus

Villanyszerelést, gyengeá-
ramú hálózatok szerelését, 
vagyonvédelmi rendszerek 
kiépítését vállalom. Meg-
bízható szakember, precíz 
munka 20 év tapasztalat. 
30-477-3196

Villanyszerelés, hibaelhárí-
tás, számlával, garanciával. 
Rövid határidővel vállaljuk 
munkáinkat, hívjanak biza-
lommal, sürgős esetekben 
is. Feroszvill, Karcsics Fe-
renc E.V. tel: 06-70/882-
0474, 06-30/716-8599, fe-
roszvill@gmail.com
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V í z s z e r e l é s ; 
csapok; szi-
fonok; WC-k; 
radiátorok stb. 
cseréje. Új ve-
zetékek kiépíté-
se. 20-412-0524

Gázkészülék-szerelés! Ké-
szüljön fel a télre! Karban-
tartás, ellenőrzés, tisztítás, 
javítás, fűtésrendszer át-
mosás, vízkezelés. Kőrösi 
András gázkészülék-szerelő 
technikus. 20-936-0581

Mérlegképes könyvelőt kere-
sek heti 1-2 napra XVI. kerületi 
könyvelő irodába. Lehet pá-
lyakezdő, nyugdíjas vagy GYES-
es. Rugalmas munkaidő. Jelent-
kezni lehet a 06-30/582-2650 
telefonszámon vagy a ttt995@
vipmail.hu email címen.

Nem tudja, mit kezdjen a hagyatékából 
maradt elektromos műszereivel? Keres-
sen minket, műszereket vásárolunk meg-
őrzésre az utókornak, kiállításra, felújítás-
ra. (Különböző intézmények selejtezését 
is vállaljuk) instrumentsmuseum@free-
mail.hu 06-20/974-8604






