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A jelenlévők Gáspár Laura, a bölcsőde gondozónőjének 
előadásában hallgathatták meg Az ezüst szál tanítása című 
verset, majd dr. Csomor Ervin kezdte a 2011-es visszate-
kintést. A szociális és oktatásügyért felelős alpolgármester 
hangsúlyozta: a helyszín azért jelképes, mert a Napsugár 
Bölcsőde, mint a kerület legújabb intézménye, jelképe le-
het a Kertváros folyamatos fejlődésének. Megépítése bizo-
nyítja azt a törekvést, hogy az Önkormányzat vezetése és 
a Képviselő-testület kiemelt figyelmet szentel a gyermeket 
nevelő családoknak. Mint a főváros legsikeresebben pályá-
zó kerületének, ezúttal is jelentős uniós forrás állt rendel-
kezésünkre az építkezéshez, ezért az intézményt a legkor-
szerűbb felszerelésekkel látták el.

Dr. Csomor Ervin elmondta: az „Egy óvoda - egy iskola” 
elnevezésű, intézmény-felújítási program keretében tavaly a 
Jókai Mór Általános Iskola rekonstrukcióját fejezték be, az 
óvodák közül pedig a Centenáriumi lakótelepen működő 
Gyerekkuckó Óvoda szépült meg a szülők segítségének is 
köszönhetően. 

Az alpolgármester kiemelte: az új köznevelési törvény elő-
írja, hogy 2014. szeptember 1-jétől minden 3. évét betöltött 
gyermeknek kötelező lesz óvodába járnia. Ennek megfelelően 
további óvodai férőhelyek bővítésére van szükség. Első lépés-
ként a mátyásföldi Fecskefészek Óvoda jobb oldali szárnyá-
nak felújításával fognak két új csoportnak helyet biztosítani, 
a jövőben pedig uniós pályázati forrásból tovább bővítik majd 
a felvehető gyerekek létszámát.

Dr. Csomor Ervin beszámolt még a 2011-ben elindított 
energiatakarékossági programról is, amelynek keretében elő-
ször kísérleti jelleggel a sashalmi Cziráki utcai bölcsődét, és a 

Szentmihályi Játszókert Óvodát szerelték fel olyan napkol-
lektoros rendszerrel, amely képes az éves melegvíz igény 70 
százalékának előállításához szükséges elektromos energiát 
biztosítani.

Nem várt, rendkívüli sikert aratott ugyanakkor az alpol-
gármester ötlete alapján elindult, Kattints, Nagyi! elneve-
zésű, a nyugdíjasok számára indított ingyenes számítógépes 
tanfolyam. Az első kurzus alkalmával 146 jelentkező tanul-
ta meg a gép alapfokú használatát, a program pedig idén is 
folytatódik.

Dr. Csomor Ervin kijelentette: az önkormányzati bérlakás-
koncepció is sikeres. A 2007-ben indult programot folytat-
ják, hogy új pályázók is eséllyel indulhassanak. Az Önkor-
mányzat egyre több olyan lakást vásárol, amelyeknek bérleti 
díját úgy állapítják meg, hogy az kevesebb legyen, mint egy 
albérleté. Az így befolyó összeget pedig garantáltan ezeknek 
a lakásoknak a fenntartására, karbantartására fordítják majd. 
Jelenleg 20 ilyen lakás van, és négyre éppen most írtak ki 
pályázatot, amelynek feltétele, hogy a jelentkezőnek legyen 
munkahelye és a bérleti díj, valamint a közüzemi költségek 
fizetésére elegendő igazolt jövedelme.

Az alpolgármester végezetül elmondta: régi vágya egy olyan 
internetes portál létrehozása, ahol a kisgyereket nevelő szü-
lők minden oktatással és egészségüggyel kapcsolatos prob-
lémára választ találhatnak. Ilyen még egy kerületben sincs, 
nálunk viszont az év második felére megvalósulhat.

Kovács Péter polgármester szakítva a hagyományokkal, 
néhány szóban kitért az országos politikára is, hiszen az ott 
zajló változások hatással vannak az önkormányzatokra is.   
                           Folytatás a 3. oldalon 

Mészáros Tibor

Kovács Péter polgármester és 
Dr. Csomor Ervin alpolgármes-
ter ötödik alkalommal számolt 
be a Kertvárosi Évértékelő ke-
retében az elmúlt évben meg-
valósult fejlesztésekről és az 
elért eredményekről. A hely-
szín ezúttal a Napsugár Bölcső-
de volt, a rendezvényt pedig 
most is Környeiné Rátz Kata-
lin, a Szívvel-Lélekkel Polgári 
Egyesület tagja szervezte.
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A 2011. október 1-je és 31-e között lezajlott ma-
gyarországi népszámlálás eredményéről ugyan még 
nincsenek végleges adatok, de a XVI. kerületi nép-
számlálóbiztosoknak és a Hivatal munkatársainak 
köszönhetően azonban elmondható, hogy a Kertvá-
rosban sikeresen zárult a referendum. 

Ancsin László jegyző elmondta: a hazai népszámlá-
lások történetében először volt arra lehetőség, hogy 
az állampolgár 3 féle módon válaszolhasson a kérdő-
ívekre. a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az online 
kitöltés esetén is előfordultak nehézségek, de ezek 
általánosságban a rendszer technikai problémáira ve-
zethetők vissza. A legtöbb bonyodalmat azonban az 
önkitöltési mód okozta a számlálóbiztosoknak, mi-
vel a gyakran hibás, hiányos, összefirkált kérdőíveket 
nekik kellett átmásolniuk, vagy a pontosítás miatt 
ismételten fel kellett keresniük az adott címet. 

A jegyző tájékoztatása szerint a 32.406 összeírás kö-
rébe tartozó cím esetében csak 34 esetben jelezték az 
adatszolgáltatás megtagadását. A pótösszeírás lezárá-

sát és az egyeztetést követően, ezekben az esetekben a 
szabálysértési hatóság az eljárást megindítja.

Ancsin László néhány pontatlanságra is felhívta a 
figyelmet: a KSH által kibocsátott és a körzetesítés 
alapjául szolgáló címállomány pontossága és idősze-
rűsége több esetben kívánnivalót hagyott maga után, 
ezért a körzetlista beazonosítása nehézségbe ütkö-
zött, hiszen még térképet sem kaptak mellé. Ezért 
előfordult, hogy több számlálóbiztos is részben azo-
nos területet kapott összeírásra. Az emiatt keletkezett 
problémát azonban az Önkormányzat dolgozói és a 
KSH kirendelt munkatársai együttesen megoldották.

A jegyző összegzésül kijelentette: a népszámlálás-
hoz szükséges nyomtatványok fogadása, tárolása és 
kiosztása zökkenőmentesen történt. A KSH kiren-
delt munkatársainak, a népszámlálási előadónak és 
a népszámlálási ügyintézőknek köszönhetően, az 
oktatás szervezése és lebonyolítása színvonalas volt. 
A számlálóbiztosaink tapasztalatai szerint az adat-
felvételhez az állampolgárok többsége pozitívan állt 
hozzá, így a 2011-es népszámlálás a XVI. kerületben 
eredményesen lebonyolították. 

Sikeres volt 
a kertvárosi 
népszámlálás

Pá lyá z at  
építési ügyintézői munkahelyre

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
pályázatot ír ki ÉpítÉsi ügyintÉző (magas-, illetve mélyépítési) 

munkakör betöltésére.
A kinevezés határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, a munkáltató 6 hónap 
próbaidőt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése: – elsőfokú építésügyi hatósági fel-
adatok ellátása – érdemi döntéshez teljes körű eljárás lefolytatása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:  9/1995. (II.3.) Kormány-
rendelet a köztisztviselők képesítési előírásáról szóló 1. sz. melléklet alapján 
(Építésügyi igazgatási feladatok, I. besorolási osztály) – Ktv. 21. §. szerinti 
összeférhetetlenségnek való megfelelés – cselekvőképesség – magyar állampol-
gárság – büntetlen előélet – felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok) számítógépes ismeret – vagyonnyilatkozat-tétel eljárás vállalása
Előnyt jelent: legalább 2 éves építéshatóság területén (magas-, illetve mélyépítés 
területen) szerzett közigazgatási gyakorlat – közigazgatási szakvizsga megléte.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 10. 

Az állás betölthető: 2012. március 12.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önélet-
rajz, motivációs levél, – iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát – 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, illetve megkéréséről 
szóló igazolás (kivéve, ha a pályázó jelenleg is közszolgálati jogviszonyban áll és 
ezt igazolja) – hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait az 
elbírálásban részt vevők megismerhetik – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes 
pályázati anyag részére történő visszaküldést kéri-e vagy sem.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a 
kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményéről a humán-
politikai  referens írásban, e-mail formájában értesíti. Az eredménytelenül pályázók 
pályázati anyagát csak abban az esetben küldjük vissza – az értesítéssel együtt, tér-
tivevényes küldeményként postai úton – ha ezt a pályázó az erre vonatkozó nyilat-
kozatában kifejezetten  kérte. Nyilatkozat hiányában a pályázati eljárás lezárását 
követően megsemmisítésre kerül.
A jelentkezések benyújtása: Postán vagy személyesen (zárt borítékban) Jónás Ká-
rolyné hu-mánpolitikai referens nevére címezve, „építési ügyintéző munkakörre” fel-
tüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. (I. em. 103. Humánpolitika).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Búr Csillától, az Építésügyi 
Iroda vezetőjétől a 4011-502 telefonszámon.

Pá lyá z at 
belső ellenőri munkakör betöltésére

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
pályázatot ír ki bElső EllEnőr munkakör betöltésére. 

A kinevezés határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, a munkáltató 6 hónap pró-
baidőt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése: Önkormányzat hivatalának valamint in-
tézményeinek ellenőrzése
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: Egyetem/Főiskola szakirányú végzettség 
a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §. (2) és (5) bekezdésben meghatározott képesí-
tés – legalább 2 éves jogviszony megléte ellenőrzési, költségvetési pénzügyi vagy számviteli 
munkakörben – Ktv. 21. §. Szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés – cselekvőké-
pesség –magyar állampolgárság – büntetlen előélet – felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások) számítógépes ismeret – vagyonnyilatkozat-tétel eljárás vállalása
Előnyt jelent: pedagógiai végzettség – önkormányzat vagy egyéb költségvetési terü-
leten szerzett legalább 2 éves gyakorlat – közigazgatási szakvizsga megléte
Elvárt kompetencia: jó szintű fogalmazáskészség 
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 10.
A pályázat elbírálásának határideje:  2012. március 25. 

Az állás betölthető: 2012. április 2.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 3 hónapnál 
nem régebbi hatósá-gi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely azt is igazolja, hogy a pá-
lyázó nem áll a költségvetési belső ellenőri foglalkozás vonatkozásában eltiltás hatálya 
alatt (kivéve, ha a pályázó jelenleg is közszolgálati jogviszonyban áll és ezt igazolja) – 
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait az elbírálásban részt ve-
vők megismerhetik – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a teljes pályázati anyag részére 
történő visszaküldést kéri-e vagy sem.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek: A pá-
lyázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kineve-
zési jogkör gyakorlója dönt. A pályázókat a  pályázat eredményéről a humánpolitikai  
referens írásban, e-mail formájában értesíti. Az eredménytelenül pályázok pályázati 
anyagát csak ab-ban az esetben küldjük vissza – az értesítéssel együtt, tértivevényes 
küldeményként postai úton – ha ezt a pályázó az erre vonatkozó nyilatkozatában 
kifejezetten  kérte. Nyilatkozat hiányában a pályázati eljárás lezárását követően meg-
semmisítésre kerül.
A jelentkezések benyújtása: Postán vagy személyesen (zárt borítékban) Jónás Károly-
né humánpolitikai referens nevére címezve, „belső ellenőr munkakörre” feltüntetésé-
vel. Cím: 1163 Budapest,  Havashalom u. 43. (I. em. 103. iroda, Humánpolitika)
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Nagy Tibor Belső Ellenőri Iro-
davezetőjétől a 4011-602 telefonszámon.

Gépjárműadó
Felhívjuk a tisztelt kerületi polgárok figyelmét, 
hogy a gépjárműadóval kapcsolatban idén nem 
változtak a magánszemélyekre vonatkozó sza-
bályok, a társadalmi szervezetek adómentessé-
ge azonban megszűnt. 

Lényeges változás ugyanakkor, hogy a cégek 
eddig telephely után is adózhattak, mostantól 
viszont csak a székhely után lehet adózni. 

A mozgáskorlátozottak korábban kiállított 
okmányaik alapján 2012. június 30-ig vehetik 
igénybe a kedvezményt, ezután azonban jog-
szabályi változások várhatók. Ezzel kapcsolatos 
kérdéseikre a 4011-576-os telefonszámon kap-
hatnak felvilágosítást. 

Az adó befizetésére szolgáló csekkeket február 
végéig postázza a Hivatal, a befizetési határidő 
március 15-e. Akihez nem érkezik meg időben 
a csekk, az szíveskedjen személyesen igényelni 
az Önkormányzat Adóügyi irodáján, hiszen 
ennek hiánya nem mentesít a fizetési kötele-
zettség alól!
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Lassan vége a farsangi mulatságok 
idejének, kezdődik a nagyböjt. So-
kan vannak azonban ma Magyaror-
szágon olyanok, akik nem a vallási 
hagyományok miatt, vagy divatból 
böjtölnek. Nekik egész egyszerűen 
nincs mit enniük. Nagyböjt a lemon-
dások időszaka. Ilyenkor nem csak 
azért nem eszünk húst, mert „nem 
szabad”, hanem azért is, hogy megta-
nuljunk különbséget tenni a fontos és 
a lényegtelen dolgok között. Gondol-
junk arra, hogy talán amiből nekünk 
feleslegünk van, másnak éppen az hi-
ányzik: támogassuk a rászorulókat! 
Jézus azt mondja: „Amikor böjtöltök, 
ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a 
képmutatók, akik komorrá változtat-
ják arcukat, hogy lássák böjtölésük! 
Bizony mondom nektek: megkapták 
jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend 
meg fejedet és mosd meg arcodat, 
hogy ne lássák rajtad az emberek, 
hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki 
a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, 
aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.”

Kedves 
   Olvasó!

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő:  

Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla

Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.
e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 
14–16 óráig a polgármesteri hivatalban:  

1163 Havashalom u. 43., Tel./fax: 4011-586
Nyomás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai 
Központ Bt., 8200 Veszprém, Házgyári u. 12.

Ügyvezető igazgató: Nagy Attila
Terjeszti: MAXI-BOX 2007 KFT.

Bozsányi Kálmánné  
1042 Bp., Rózsa utca 39., 06-30-828-0463

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat 
szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk 

a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 

Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely függvé-
nyében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot 
az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 

hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Folytatás az 1. oldalról 
A kerület vezetője szerint 
országos szinten egy na-
gyon jó irányba tartó, hosz-
szú távú változás indult el. 
A leglényegesebb az a 2012. 
január 1-jén életbe lépett 
Alaptörvény, amely felvál-
totta az 1949 óta hatályban 
lévő Alkotmányt, és amely-
ben azok a dolgok vannak 
rögzítve, amelyek minden 
magyar ember számára fontosak. Alapvető mondanivalója az, 
hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, hogy 
mi építeni tudunk, és össze tudunk fogni, ha kell. A polgár-
mester kiemelte: az Alkotmány után a Parlament olyan sarka-
latos törvényeket is elfogadott, amelyek elősegítik azt, hogy 
végre rend legyen az országban. Véleménye szerint 1990-ig 
parancsuralmi rendszer volt hazánkban. Az elmúlt 20 évben 
viszont átmeneti állapot uralkodott, ami bizonytalanságot 
okozott, ugyanis, aki betartotta a szabályokat, az általában 
nem járt jól. A „mutyi” Magyarországának azonban most 
vége, hiszen az Országházban azért dolgoznak, hogy az jusson 
előre, aki befizeti az adót és betartja a szabályokat. Ennek ré-
sze a többi között a köznevelési, az önkormányzati és a bíró-
sági törvény, illetve az idén tárgyalandó egészségügyi rendszer 
átalakításáról szóló jogszabály. Ahhoz persze idő kell, hogy ez 
a rendszer összeálljon.

Kovács Péter hangsúlyozta: a XVI. kerületi Önkormányzat 
vezetése ezt a munkát már 2006-ban elkezdte, hiszen a bevé-
teleket fejlesztésekbe fektetik. Ezért 2011-ben folytatódott az 
a munka, ami korábban kezdődött, vagyis évtizedes hiányokat 
számolt fel az Önkormányzat: megépült például a Sashalmi 
Piac. A kerületben ugyan Cinkotán, Sashalmon az EMG-ben, 
Mátyásföldön a szovjet laktanya területén és Rákosszentmihá-
lyon is volt régen strand, jelenleg azonban nincs. Ugyanilyen 
igény volt az uszoda, amelyből kettő is épült, most pedig, a la-
kossági igények felmérése után megkezdődött a strand építése 
az Erzsébetligeti Uszoda mellett. Fontos szempont volt, hogy 

minden igénynek megfeleljen az új létesítmény.
A Kertváros első embere kiemelte: az Önkormányzat több 

olyan programot folytatott 2011-ben, amely korábban népsze-
rű volt. Ilyen volt az őszi lombgyűjtési akció, amit azért indítot-
tak, hogy a lakók ne égessék el a leveleket, és a kerület levegője 
tisztább legyen. Kezdetben csak Ómátyásföldön, az elmúlt 2 
évben azonban a Kertváros egész területén ingyen szállította el 
az Önkormányzat az avart, amit azután komposztálással hasz-
nosítottak. A tervek szerint a Kerületgazda Szolgáltató Szerve-
zet – amely a munkanélkülieket is alkalmazza – segítségével, 
idén ezt már helyben fogják elvégezni, aki pedig összegyűjti a 
zöldhulladékot, az komposzt formájában vissza is kaphatja. Az 
ugyancsak korábban elindított, fekvőrendőr-programnak kö-
szönhetően egyre kevesebb olyan mellékutca van a kerületben, 
ahol száguldozni tudnának az autók. 

Kovács Péter hangsúlyozta: az Önkormányzat vezetése azt 
ígérte, hogy 2006 és 2010 kötött 150 új utat épít, amit azon-
ban sikerült túlszárnyalni és 162 út készült el. A következő 4 

évre 50 új út építését 
tervezték, ebből 2011-
ben már 12 elkészült. 
Lényeges program volt a 
térfigyelő kamerák tele-
pítése, amelyeket először 
a Jókai lakótelepen he-
lyeztek el. Hatásukra 60 
százalékkal esett vissza a 
bűnözés. Valószínűleg a 
kameráknak is köszön-
hető, hogy tavaly elnyer-

tük a „Legbiztonságosabb Kerület” kitüntető címet. Nálunk 
követték el a legkevesebb bűncselekményt, emellett pedig a 
bűnesetek közül a legtöbbet nálunk derítették fel. Idén a Cen-
tenáriumi lakótelepen is kiépítik a térfigyelő kamera rendszert.

A polgármester kiemelte: a Csömöri úti után már a második 
csapadékcsatornát építette meg az Önkormányzat uniós támo-
gatással az árpádföldi Állás utcánál. Ez a beruházás megoldja 
a terület dombos részeinek csapadékelvezetését, megépült a 
járda, az úttest és a zöldfelületet is korszerűsítették. A Bekecs 
utcánál folyó munkálatok márciusban folytatódnak majd.

Kovács Péter kijelentette: országos jelentőségű teljesítmény az 
Ikarus Atlétikai Centrum kialakítása. Az itt edző sportolók 
közül ki kell emelni Kiss Dániel, Európa-bajnoki harmadik 
helyezett gátfutót, pekingi olimpikont, aki már a londoni 
ötkarikás játékokra is kvalifikálta magát. Mivel rajta kívül 
számos kiváló atléta edz az Ikaruson, ezért az Önkormányzat 
saját forrásból megépítette azt a 8 sávos rekortán futópályát, 
amelyhez hasonló csak egy van Budapesten, a Puskás Ferenc 
Stadionban, amit azonban idén lebontanak, ezért a miénk 
lesz az egyetlen, ahol nemzetközi versenyeket lehet majd ren-
dezni, amiért a Magyar Atlétikai Szövetség nagyon hálás. Ez 
is mutatja, hogy az Önkormányzat hosszú távon gondolko-
dik, hiszen a sportba való befektetés egyrészt prevenció, mert 
aki sportol, az kevésbé lesz beteg, másrészt az edző rászól, 
hogy ne dohányozzon, ugyanakkor el is foglalja magát a fia-
tal, mert ameddig sportol, addig sem a számítógép előtt ül, 
vagy más káros szenvedélynek hódol. 

A kerület vezetője ismertette a Kertváros Kártya előnyeit is. 
Ezt a konstrukciót azért találta ki az Önkormányzat, hogy a 
kertvárosi emberek itt helyben költsék el a pénzüket, és a he-
lyi vállalkozóknál vásároljanak. Ezért cserébe a kerületi vállal-
kozóknak vállalniuk kell, hogy kedvezményeket biztosítanak 
azok számára, akik a kártyát 1500 forintért kiváltják, az Ön-
kormányzat pedig biztosítja ennek technikai hátterét. A kártya 
60 év felett ingyenes.

A polgármester kiemelte azt a XVI. kerületben egyedi tá-
mogatási formát, amellyel az ifjú tehetségeket támogatja az 
Önkormányzat. Ennek két része van: a sporttehetségek tá-
mogatása, illetve a zeneművészet, az irodalom, vagy a kép-
zőművészet terén kiemelkedőt alkotók elismerése. 2011-ben 
adták át először ezeket a támogatásokat, amelyekre 12 és 35 
év közötti kerületi fiatalok pályázhatnak, akik közül a sporto-
lók teljesítményüktől függően egy éven keresztül havi 30-150 
ezer forintnyi összeget, a művészeti támogatásban részesülők 
pedig havi 150 ezer forintot kaphatnak. Ezek után elmond-
ható, hogy a XVI. kerület lett az egyik legnagyobb sporttá-
mogató Magyarországon.  

Kovács Péter polgármester a 2012-es évvel kapcsolatban 
elmondta: ugyanezt a munkát fogják folytatni, ugyanilyen 
lendülettel. Habár a Sashalmi Piacon megépült a közösségi te-
rem, az Önkormányzat ugyanakkor szeretne még egy lelátóval 
ellátott, kézilabdapálya méretű sportcsarnokot is építeni, eh-
hez azonban pályázati támogatás szükséges. Az új törvénynek 
köszönhetően az önkormányzatok fenntartása alá fog kerülni 
minden olyan közterület, amely nem a fő tömegközlekedési 
útvonalakhoz, illetve a nem kiemelt parkokhoz tartozik. A Ke-
rületgazda Szolgáltató Szervezet feladata lesz a jövőben az ut-
cák, parkok, közintézmények rendjének biztosítása, ahogy azt 
a neve is mutatja, jó gazdához méltóan.

Sikeres évet 
zárt a Kertváros 
2011-ben
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A téli időszakban kialakult krízishely-
zetben a legfontosabb feladat, hogy 
azok, akik nem tudnak gondoskodni 
magukról, időben segítséget kapjanak. 
Ilyenkor elsősorban az egyedül élő, idős 
emberek kerülnek kiszolgáltatott hely-
zetbe, akiknek gondot jelenthet az ét-
kezés, és a megfelelő szobahőmérséklet 
biztosítása. A segítséghez több kerületi 
szervezet összefogására van szükség, 
amelyek feladatát Kovács Péter polgár-
mester, Szabó Tamás kabinetvezető és 
a kerületi polgári védelem vezetője, So-
mogyi Szabina határozta meg. A Csillik 
Kristóf vezette Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet feladata ilyenkor elsősorban 
az utak járhatóságának biztosítása, és a 
tüzelő esetleges házhoz szállítása. 

A legnagyobb feladat azonban mégis 
a Területi Szociális Szolgálatra hárul. 
Baloghné Szabó Olga a szervezet veze-
tője elmondta: a rendkívüli helyzetben 
fokozottan figyelik a szolgálathoz ebé-
delni járókat. Aki nem jelenik meg, azt 
felkeresik, és szükség esetén segítséget 
nyújtanak neki. Ilyenkor fokozottab-
ban figyelnek a kerületünkben élő haj-
léktalanokra is, akik szintén a TSZSZ 

konyhájára járnak ebédelni. Ha közü-
lük nem jelenik meg valaki, az nagyobb 
probléma, mert őket bejelentett lakcím 
hiányában nehéz megtalálni. Ennek el-

lenére próbálják számon tartani, és rá-
beszélni őket, hogy legalább a nagyon 
hideg napokon menjenek be valamelyik 
hajléktalanszállóra. 

Fontos szerep hárul a kijáró gondozó-
nőkre is, akik ilyenkor a napi ellátáson 
túl ellenőrzik azt is, hogy az időseknek 
van-e elég tüzelőjük. Ha nincs, akkor a 
szervezet szerény lehetőségeihez mérten 
tűzifát biztosít számukra. A Szolgálat 
munkatársai ugyanakkor szívesen segí-
tenek a máskor gondozásra nem szoru-
ló, de a krízishelyzetet megoldani nem 
tudó embereknek is. Emellett fontos 
szerep jut a technikai jelzőrendszernek 
is. Ez egy csuklóra rögzíthető adóve-

vő, amellyel az idős emberek segítséget 
hívhatnak, ha bajba kerülnek. Segély-
kérésüket napi 24 órában egy központ 
fogadja, ahonnan értesítik a Területi 
Szociális Szolgált vezetőjét, aki azonnal 
intézkedik a segítségnyújtásról. 

A katasztrófavédelem, a polgárőrség 
és a szociális szolgálat munkatársai szí-
vesen és lelkiismeretesen segítenek a rá-
szorulóknak, de ők sem tudnak mindig 
mindenhol ott lenni. Felhívjuk tehát 
minden kedves kerületi polgár figyelmét 
arra, hogy a hasonló időjárási körülmé-
nyek között fokozottabban figyeljenek 
saját, családtagjaik és szomszédaik testi 
épségére is! Csengessünk be, vagy tele-
fonáljunk naponta többször egymásnak, 
kérdezzük meg, hogy minden rendben 
van-e, vásároljunk be több napra, legyen 
otthon az alapvető gyógyszerekből. 

Felesleges viszont pánikba esnünk: 
a magyarországi télben az a normális, 
ha esik a hó. A mínusz 20 fok körüli 
hőmérséklet talán nem megszokott, de 
megfelelő öltözékben, egymásra foko-
zottabban figyelve, ezt a néhány fagyos 
napot is épségben átvészelhetjük. Azt 
pedig ne feledjük, hogy ilyen időben a 
bacilusok is megfagynak, a tavasz pe-
dig már közel van.

Közérdekű

A családi ház jellemzői
A ház megtekintése során az ingatlannal kapcsolatban 

számtalan dolgot kell megbeszélnünk az eladóval, és 
gyakran kapunk szépen hangzó tényekről felvilágosí-
tást. De ne feledjük, a szó elszáll, az írás megmarad. 
Ha a megtekintés, vagy az érdeklődés során az eladó 
tett nyilatkozatot az ingatlanról, akkor rögzítsük azt az 
adásvételi szerződésben is! Különösen figyeljünk erre 
akkor, ha ezek a nyilatkozatok olyan körülményekre 
vonatkoznak, amelyeket nehéz ellenőrizni. Sokszor 
halljuk, hogy a házban teljes csőcsere volt, vagy, hogy 
valamennyi elavult vezetéket újrahúzták a falban. Rög-
zítsük ezeket! Ne érezzük kellemetlennek azt, ha a szer-
ződésben, vagy annak mellékletében szerepelnek példá-
ul a vezetékrendszerhez felhasznált anyagok, időszakos 
körülmények. Ezek nagyban befolyásolhatják a vétel-
árat, az alku során az eladó sok esetben ezekre, mint 
értéknövelő tényezőkre hivatkozik.

 A közös tulajdon kérdései
Nagyon gyakori, hogy egy épületben több önálló lakás 

található, azonban sem a felépítményt, sem a földterüle-
tet a tulajdonosok hivatalosan soha nem osztották meg 
maguk között, azt az ingatlan nyilvántartásban nem ve-
zették át. Ilyenkor általában a tulajdonosok azt a tulaj-
doni hányadoknak vélhetően megfelelően elkerítették, 
és ezen állapot évtizedeken keresztül megfelelően műkö-
dött. Az eladó családi ház vevőjének érdekeit szolgálja, 
hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben megfelelően 
rendezésre kerüljön a viszony a tulajdonostárssal is, hogy 
a későbbiekben ne hosszas jogi eljárásokon keresztül 
kelljen a vételárért megszerzett tulajdont megvédeni. Így 
tehát ragaszkodjunk a valamennyi tulajdontárs által alá-
írt, és rajzzal alátámasztott használati megosztásról szóló 
szerződéshez! A hitelt nyújtó pénzintézetek már hosszú 
idő óta csak akkor folyósítanak, osztatlan közös tulaj-
donban álló ingatlan egy hányadának megvásárlására 
hitelt, ha ez a használati megállapodás rendelkezésre áll, 
ugyanis a bankok már jól tudják, hogy csak ez esetben 
tiszta a birtokviszony. Ugyanezen oknál fogva szükséges, 
hogy a tulajdonostárssal kapcsolatban az elővásárlási jog 

Jogi kisokos Házvásárlás - 
körültekintéssel

Dr. Lukács TiTaniLLa

Hidegben is
önzetlen gondoskodás

A mátyásföldi 
cserkészek közleménye
A mátyásföldi Alapítvány a 412-es 

Cserkészekért ezúton mond 
köszönetet a személyi jövedelem-

adó egy százalékából felajánlott 
támogatásokért.

Az adományokat idén is hálás 
köszönettel fogadjuk. 

Adószámunk: 18002739-1-42

Amint azt saját bőrünkön 
és közüzemi számláinkon is 
érezhettük, az idei tél húsz 
éve nem látott hideget tar-
togatott a februári napokra, 
ami terheket ró a kerületi 
gondozóhálózatra is. 

Mészáros Tibor

is kezelésre kerüljön. Ennek hiányában számos bonyoda-
lom merülhet fel a későbbiekben.

Engedéllyel vagy anélkül
Sokszor előfordul, hogy a telken lévő valamely kisebb 

vagy nagyobb építmény nem az építési hatóság engedé-
lyével épült. Ezt ellenőrizzük le, és amennyiben szabály-
talanságot tapasztalunk, úgy ragaszkodjunk hozzá, hogy 
a kérdést az adásvételi szerződés megfelelően kezelje. 
Például a volt tulajdonos vállalhatja a bírságok megfizeté-
sét, vagy az engedélyezési eljárás lefolytatását még a vétel 
előtt, illetve kérhetünk egyösszegű árengedményt is! 

Haszonélvezet a családi házon
 Sok esetben haszonélvezeti jog terheli az eladó családi 

házat. A haszonélvezet folytán a haszonélvező kizárólago-
san jogosult a családi ház használatára, így nagyon fontos 
ennek kezelése. A haszonélezeti jogról való lemondás, an-
nak megváltásának hatálya, pontos módja illetékfizetési 
szempontból jelentős körültekintést igényel, hogy az ille-
tékteher a lehető legkisebb legyen. Ugyanez igaz a családi 
ház vásárlásakor alapítandó haszonélvezeti jogra is.

 Energetikai tanusítvány
Végezetül pedig ne feledjük, hogy 2012. január 1-jétől  

a meglévő épület, önálló rendeltetési egység, lakás adás-
vételéhez, energetikai tanúsítvány (lakás zöldkártya) ki-
állítása szükséges. Ez azt jelenti, hogy érvényes adásvételi 
szerződés létrejöttéhez az kell, hogy ezt a tanusítványt az 
eladó a vevőnek átadja. Ez azonban nem csak kötelezett-
ség, de a vevők részére fontos jog is! Az energetikai ta-
núsítvány megmutatja, hogy a vásárolni kívánt ingatlan 
energetikai szempontból milyen kategóriába sorolható 
be, ez pedig komoly hatással lesz majd a számláinkra és 
ezzel a pénztárcánkra is. 

A házvásárlás tehát komoly döntés. Megfelelő körültekintés-
sel azonban boldog tulajdonosai lehetünk egy új otthonnak. 

Első fÉlÉvi progrAmok
február 18., március 10., 18.00  

JÁTÉKEST
március 11.  

Zsinagóga látogatása, idegenvezetővel. 
Előzetes jelentkezés Czár Balázsnál

ÁllAndó progrAmok: 
Hétfő 19 óra: néptáncpróba, Czárl 

Balázs: 06-70-243-3326
kedd-csütörtök 18 óra: Etka jóga, 

Gara Jenőné: 06-70-601-9333
szerda 18 óra: Harcművészet, Ga-

ramvölgyi István: 06-20-229-6588
Hétfő 18 óra: Hagyományőrző dal-
kör Gazsó Endréné: 06-20-540-1477
Hétfő 17 óra: Art 16 Képzőművészet
Kérjük az adója 1 %-ával támogassa az 
egyesületünket. Adószám: 18a167931-
1-42 Címünk: 1164 Bp. Vidámvásár 

u. 78. CKE Vezetőség 

Cinkotáért 
Közhasznú
Egyesület

Vidámvásár u. 72.

Családi házat vásárolni sokkal körültekintőbben kell, mint egy társasházban található ingatlant, 
hiszen itt az épület, és a kert teljes egésze, valamint ezek teljes kockázata is a vevőt terheli majd. 
Mivel kerületünk jellemzően családi házas övezet, így talán sikerül sokakat érintő kérdésben né-
hány újabb hasznos tanácsot adni. Az ingatlan adás-vétel általános alapelemeinek szerződésben 
történő rögzítése az eljáró ügyvéd feladata, és legtöbbször ezzel nem is szokott gond lenni, viszont 
van néhány apróság, amelyre érdemes a leendő tulajdonosnak is odafigyelnie a vásárlás során. 
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a családjához is. A házuk 
akkora volt, mint nálunk 
egy kisebb iroda, a vilá-
gítást pedig egy 12 voltos 
akkumulátor biztosítot-
ta, ezért úgy döntöttek, 
hogy az autókba felszerelt 
ledlámpáikat odaajándé-
kozzák a családnak. 

Ezekben az országok-
ban már gyerekkorban 
kialakul, hogy kinek, mi 
a dolga. Egy családból ál-
talában csak egy gyerek 
tanul tovább, és ő támo-
gatja később a keresetéből 
a többieket. Az afrikai országokban a nők azért szülnek 
ilyen sok gyereket, mert nagyon kevesen érik meg a fel-
nőtt kort a kolera, a malária, és más olyan betegségek 
miatt, amelyek ellen nem tudnak védekezni. A kórhá-
zakban pedig nincsenek meg az alapvető higiénés felté-
telek sem. 

A magyar résztvevők a legjobban annak örültek, hogy 
a Bamako Rally szervezői által, 2009-ben megkezdett 
iskola építése befejeződött: a régi sátor helyén már áll az 
épület, és táblák is vannak az intézményben. Az össze-
gyűjtött adományok egyharmadát – mintegy 800 darab 
füzetet és tollat, illetve a ruhákat – ide szállították. 

Mi európaiak sokszor hajlamosak vagyunk azt gon-
dolni, hogy minden afrikai ember tanulatlan, sokan 
vannak azonban köztük olyanok, akik minimum 3 
nyelven, kreol anyanyelvük mellet még angolul és fran-
ciául is beszélnek. A mauritán turisztikai vezető – aki 6 
nyelven beszél – beült a kerületi küldöttség autójába, 
így sokat tudtak vele beszélgetni a helyi szokásokról. Az 
elöljáró olyan gazdag, hogy szállodát üzemeltet, ő maga 
mégis sátorban lakik, mert ez a családi és vallási tradíció. 

Szlaukó Gábor elmondása szerint a legmegdöbben-
tőbb az volt, hogy egy nagyon szegény falu egyetlen 
boltjában árultak Coca-Colát, bár ezt kifejezetten a 
rally résztvevői miatt rendelték meg hetekkel előtte. A 
legtöbb helyen azonban csak úgy lehet megvásárolni a 

szükséges élelmiszereket 
és használati cikkeket, ha 
azokat előre felíratják, és 
másnap érte mennek. A 
ház körül ugyan tartanak 
állatokat – többnyire csir-
két, szarvasmarhát vagy 
szamarat –, de ezeket csak 
valami nagyobb családi 
ünnepség alkalmával fo-
gyasztják el. 

A magyar csapat tagjai 
a cél előtt arra lettek fi-
gyelmesek, hogy a konvoj 
egyik tagját egy motoros 
rendőr „üldözi”. Amikor 

félreálltak, akkor derült ki, hogy csak azért követte 
őket, hogy a célon rendőri felvezetéssel haladhassa-
nak át.  Ezek után a kormányzó és a miniszterelnök 
társaságában vacsoráztak, és mindenki nagy szeretettel 
fogadta őket. Olyan népünnepély volt ez, mint amikor 
nálunk először rendeztek Forma 1-es futamot. Az em-
berek énekeltek és tapsoltak az út szélén.

Szlaukó Róbert mesélt arról is, hogy az egyik kis fa-
luban táncot tanító hölgyről napokkal később kide-
rült, hogy a repülőtéri irodában dolgozó vámos. Ami-
kor a haza indulás napján még nem volt repülőjegyük, 
az ő segítségével sikerült szerezniük, mert bemutatta 
nekik a reptér igazgatóját, aki mindenben a segítsé-
gükre volt. 

Összegzésül a testvérpár elmondta: az afrikai embe-
rek az egyszerű dolgoktól is boldogok, míg mi európa-
iak folyton csak keressük a boldogságot. Míg nálunk 
a munka áll a rangsor élén, számukra a család és a ba-
rátok jelentik az élet igazi értelmét, ugyanakkor min-
denki igyekszik segíteni a másikon. 

Szlaukó Gábor és Szlaukó Róbert, valamint a kerüle-
ti csapat többi tagja egy rövid pihenő után már a jövő 
évi Bamako Rallyra készül, a Napsugár Óvodába járó 
gyerekek és szüleik lelkesedésén felbuzdulva pedig, az 
adománygyűjtést szeretnék meghonosítani a Kertváros 
összes oktatási intézményében is.

Aktuális

A cinkotai testvérpár már rutinos versenyzője a Bamako 
Rallynak, hiszen idén negyedik alkalommal vágtak neki 
a közel 9000 kilométeres útnak. Ennek ellenére nem 
csak a távolság, vagy a kulturális különbségek miatt si-
keredett kalandosra az utazás.

Szlaukó Róbert elmondta: minden alkalommal pró-
bálják úgy intézni a dolgokat, hogy az indulás előtti hé-
ten már ne kelljen semmi mással foglalkozniuk. Ennek 
ellenére idén is úgy alakult, hogy még a rajt előtti órák-
ban is szereltek a fiúk. A nagy kapkodásban Robinak 
itthon maradt az útlevele, amit csak Barcelonánál vettek 
észre. Az okmány azonban 20 óra múlva már a kézben 
volt: az a jó barát vitte utána, akit Robi a tavalyi futam 
alatt ismert meg. Akkor ő ment vissza 800 kilómétert 
az irataiért és napi szükségletű gyógyszereiért. A „Buda-
pest–Bamako” tehát arról is szól, hogy mindenki min-
denkinek, ott és abban segít, amiben tud.

Az izgalmak sora persze itt nem ért véget. Marokkó 
és Mauritánia  határnál egy magyar versenyzőpáros au-
tójának eltörött a lengőkarja.  Ez a közel 5 kilométeres 
szakasz egy aláaknásított határsáv, ahol a kitaposott út-
ról mindenütt felrobbantott autók képe fogadja az arra 
haladókat. A helyszínen két akkumulátorral, egy bika-
kábel és egy marék szög segítségével meghegesztették az 
eltört alkatrészt. 

Szlaukó Gábor kiemelte: Bissauban szembesültek az 
igazi afrikai élettel. Van egy falufőnök, egy tanárnő és 
egy családban 10-12 gyerek. Itt találkoztak egy Ruby 
nevű kislánnyal. Bár az afrikaiak nagyon bizalmatlanok, 
vele mégis annyira összebarátkoztak, hogy elvitte őket 

Visszatértek a 
bamakósok

Nagy örömmel fogadták a Bamako 
Rally magyar résztvevőit azokban az 
afrikai országokban, ahova a többi kö-
zött a XVI. kerületi Napsugár Óvoda és 
az Öt Falu Egyesület által összegyűj-
tött adományokat is vitték. A Szlaukó 
Gábor és Szlaukó Róbert által vezetett 
kertvárosi csapat néhány hete érkezett 
haza. Ígéretükhöz híven felkeresték az 
óvodásokat, hogy egy kis ajándékkal 
kedveskedjenek nekik segítségükért, és 
kalandjaikról meséljenek. Az élménybe-
számolóra Kovács Péter polgármester 
és Dr. Csomor Ervin is kíváncsi volt.

A belépéshez mindössze egy saját készítésű maciálarcra 
volt szükség, és aki ezt felmutatta, mackókról szóló me-
séket hallgathatott, és filmeket nézhetett, amelyekből 
megismerhette a medvék életét és tulajdonságait. Ez adta 
az ötletet, hogy össze kellene gyűjteni annyi féle macit, 
amennyit csak lehet.

A gyerekek rajongásában Hegedűs Ágnes tanárnő is osz-
tozott, és örömmel tapasztalta, hogy ez a lelkesedés csak-
hamar hatalmába kerítette a tanárokat is. Így az egyéb-
ként kihasználatlan portásfülkébe elkezdtek beköltözni 
a gombszemű macikomák, majd annyira elszaporodtak, 
hogy most már alig férnek el. Vannak közöttük aprók 
és egészen nagyok, több generáció emlékeit hordozó, 
nagyon régi játékok, és a mackólét legelején járó vado-
natújak. Van plüssmaci, horgolt maci, fiúmaci, lányma-
ci, egyszóval az embernek az az érzése, hogy Micimackó 
összes rokona, barátja és üzletfele a Sashalmi Tanoda 
portásfülkéjében adott randevút egymásnak. Amikor ott 

Micimackó rokonsága 
a Sashalmi Tanodában

A néphagyomány szerint február 2-án a 
medve kijön a barlangjából, és a visel-
kedéséből megállapíthatjuk, hogy vége 
van-e már a télnek, vagy vacognunk kell 
még egy darabig. Mivel idén a maci meg-
látta az árnyékát, ezért visszament a bar-
langjába, hogy tovább aludja téli álmát. 
Mi azonban nem maradtunk brumik nél-
kül, hiszen a Sashalmi Tanodában ezen a 
napon a mackók délutánja volt.

jártunk, hatszáznál is több mackó szorongott a polcokon, 
de közben is folyamatosan érkeztek az újabb és újabb 
medvék.

Hegedűs Ágnes tanárnő és Péteri Ildikó igazgatóhelyettes 
elmondta: a mackókiállítás a rendkívül látványos megje-
lenésen kívül pedagógiai értékeket is hordoz. A gyerekek 
ugyanis aktívan kivették részüket a kiállítás megszervezé-
séből és berendezéséből, amelynek, mint minden közös 
célért folyó kollektív tevékenységnek, közösségformáló 
ereje van. Ugyanakkor színt visz a kissé monoton, téli 
napok egyhangúságába. A tanárok által behozott medvék 
anonim szépségversenyre is benevezhettek, az érdeklődők 
pedig megtekinthették a világ legszebb szemű maciját 
is. Hogy miért látta mindenki mégis a saját szemét? Azt 
derítsék ki Önök, amikor megnézik a medvekiállítást, 
amely február 10-én nyílt meg afféle kisebb medveünnep 
keretében, ahol a macikról szóló irodalmi művek játszot-
ták a főszerepet, és ahol ki volt függesztve a medvék tél-
végi napjainak talán legnehezebb kérdése versbe szedve:

Barlangból kinézzek-e? / Fák között szétfürkésszek-e? / 
Lesz-e málna, odú, méz? / Ez a kérdés oly nehéz. 

Reméljük, a macik azóta megtalálták a választ erre a 
súlyos problémára! Ha mégsem, február 29-ig még se-
gíthetünk nekik.

szigeThy MargiT
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Policsányi Józsefnét 95. születésnapja al-
kalmából Dr. Csomor Ervin alpolgármes-
ter köszöntötte. Tercsi néni Solton született 
és ott is élt 3 évvel ezelőttig, amikor a jé-
gen elesett és kórházba került. Mivel azóta 
már nehezen tud gondoskodni magáról, 
ezért húgának családja fogadta be. Tercsi 
néniék kilencen voltak testvérek, de ő volt 
az, aki beteg édesanyjukat ápolta, hiszen 
gyereke nem született és férje is korán meg-
halt. Tercsi néni kezdetben pénztárosként 
dolgozott, majd háztartásbeli lett. Nagyon 
szeretett főzni, rajzolni és kézimunkázni. 

A mai napig szemüveg nélkül olvas, és csak 
rossz hallása zavarja a most is életvidám, 
mindig mosolygós szépkorú asszonyt. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!

– Hogy került a sokoldalú és világhírű, Kossuth- és Liszt-
díjas Muzsikás együttes a XVI. kerületbe?
– Ki ne ismerné Kodály tanár úr híres mondá-
sát: „Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes.” 
Ugyanakkor Kodály országában az általános isko-
lák többségében heti egy énekóra fér az órarend-
be. Emiatt az ellentmondás miatt határoztuk el, 
hogy ahova csak meghívnak minket, elmegyünk, 
és megpróbáljuk egy tanítási óra ideje alatt olyan 
zenei élményben részesíteni a diákokat, amely 
felhívja a figyelmüket a muzsika szépségére, ér-
zelmek, történések kifejezésére alkalmas művészi 
erejére.
– Mióta járják az iskolákat ezzel a kodályi kül-
detéssel?
– Hét éve kezdtük, és azóta közel 80-90 ezer gyerek 
hallgatott meg minket. Évente 350 iskolába jutunk 
el. Ez afféle misszió azért, hogy a zene valóban mindenkié 
legyen, ahogy azt Kodály tanár úr kívánatosnak tartotta.
– Ennek nyilván költségei is vannak.

– Igen, de szerencsére hazánk legnagyobb olaj- és 
gázforgalmazó cége felkarolta ezt a missziót, és költ-
ségeink 80 százalékát folyamatosan átvállalja. A ma-
radék 20 százalékot mi tesszük hozzá, így az általunk 

felkeresett iskoláknak egyetlen fillérjükbe sem kerül a 
Muzsikás látogatása. 
A rendhagyó énekóra keretében a zenészek először 

bemutatták hangszereiket: Sipos Mihály a hegedűt, 
Porteleki László a tamburát, Éri Péter pedig a brácsát 
és a hosszú furulyát. Majd néhány érzelmes dal köz-
ben azt is átélhette a hallgatóság, hogy a fülbemászó 

harmóniák hogyan képesek elérni egészen a szí-
vünkig.

Muzsikásék persze a gyerekeket is bevonták a ze-
nélésbe. Közismert népi dallamokat játszva énekel-
tették meg a láthatóan lelkes, együttműködő, tapso-
ló gyereksereget, és nem kevésbé lelkes tanáraikat is. 
– A Jókaiból hová visz tovább az újuk?
– Mondhatnám, hogy a Carnegie Hallba, mert né-
hány nap múlva ott lépünk föl, és már nem is elő-
ször. Ez a világ legnagyobb nézőterű koncertterme. 
Jelenleg 2804 ülőhely van az ötszintes nagyterem-
ben. Rendkívül magas beltere akusztikailag egye-
dülálló a világon. Valójában azonban még ma útba 
ejtjük a Néri Szent Fülöp és a Szent-Györgyi iskolát.
Tóth András iskolaigazgató elmondása szerint két 

évet vártak erre a páratlan élményre. Ám látva a zene han-
gulatával azonosuló gyerekeket, és a Muzsikás fáradhatat-
lan, mosolygós zenészeit, egészen biztosan megérte. 

Mozaik

A XVI. kerületből  
a Carnegie Hallba

Mészáros Tibor

Ének az esőben

Január 30-án a kerület három általános iskolájában is rendhagyó ének-
órán vehettek részt a szerencsés diákok, a főszereplő ugyanis a Muzsi-
kás együttes volt. A Jókai Mór Általános Iskolában már az első becsön-
getés előtt ott szorongott minden osztály az aulában, és a gyerekek 
érdeklődéssel figyelték a készülődő zenekart. Eközben Hamar Dániel, az 
együttes vezetője, a nagybőgő, az ütőgardon (olyan, csellóra emlékez-
tető, népi húros ritmushangszer, amit ütővel és pengetéssel szólaltatnak 
meg),a dob és az éneklés avatott mestere válaszolt néhány kérdésünkre.

Az Erzsébetligeti Színház ezt ajánlja: 
Ne menjen a központba, nézze meg 
a Kertvárosban! Az Ének az eső-
ben a zenés színházak repertoárjának 
olyan darabja, amelyért sokan a világ 
végére is elmennének. Január 29-én 
azonban a Pannon Várszínház társula-
tának jóvoltából házhoz jött az ötve-
nes évek világsikert aratott filmmusi-
caljének színpadi változata. A történet 
kicsit emlékeztet napjaink zavaros 

celebvilágára, ahol az ünnepelt sztár 
sokszor sokkal kevesebb, mint akinek 
rajongói gondolják. Ugyanakkor a 
háttérben ott van egy valódi tehetség, 
aki természetesen szerénysége ellenére 
szerencsés véletlenek folytán valahogy 
mégiscsak főszereplője lesz egy hozzá 
méltó színdarabnak. 

Az Ének az esőben története is kissé 
zavaros, és plágiumgyanúval övezett. 
A jobbnál jobb dalok közül is csak 
kettő készült ehhez a produkcióhoz, 
és a világhírű címadó sláger valójában 
egy korábbi filmben már elhangzott, 
de akkor még nem lett világsiker. 
Ez azonban mára már feledésbe me-
rült, és semmi nem gátolja azt, hogy 
a darab a világ valaha készített zenés 
produkcióinak ranglistáján tartósan 
az ötödik helyet foglalja el. Így aztán 
nem csoda, ha az Erzsébetligetbe is 
teltházat vonzott. 

Bár a Kertváros legnagyobb összefüg-
gő jégfelülete a Naplás-tavon található, 
köztudott, hogy ott legálisan nem lehet 
korcsolyázni. A sport szerelmeseinek 
azonban mégsem kell messzire menniük, 
hiszen a rákosszentmihályi Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola udvarán minden té-
len kialakítanak egy jégpályát, amit nem 
csak az iskola növendékei, hanem a kerü-
let többi lakója is használhat. Az ötletgaz-
da Nyolczas Péter testnevelő tanár volt, aki 
az elmúlt húsz évben korcsolyázási lehe-
tőséget teremtett a diákjainak. A jégpálya 
kialakítása rendkívül sok munkát igényel, 
Péter bácsi sokszor még éjszaka is bemegy 
az iskolába, hogy fellocsolja az udvart. 

– Az elmúlt húsz évben csak két olyan 
télre emlékszem – az egyik éppen tavaly 
volt –, amikor az enyhe időjárás nem tette 
lehetővé a jégpálya kialakítását. Ugyanak-
kor néhány éve volt olyan tél, amikor 31 
napon keresztül korizhattunk az iskolaud-
varon – mondta a pedagógus.

Az időjárási előrejelzések szerint feb-
ruár nagy részében fagypont alatti hideg 
lesz, így várhatóan több hétig üzemel 
majd a szentmihályi jégpálya. A közel 
1000 m2-es jégfelületet hétköznapokon 
csak az iskola tanulói használják. A pá-
lyát már reggel 7 órakor kinyitják, így a 
korán kelő diákok a tanítás megkezdése 
előtt is korcsolyázhatnak. A testneve-
lés órák többsége is az udvaron zajlik, 
és délután a napközisek is korcsolyával 
a lábukon tölthetik el szabadidejüket. 
Hétvégén 9 és 12 óra között azonban 
bárki használhatja a létesítményt. Az 
iskolának mindössze két kérése van: egy-
részt, hogy a korcsolyázók egy jelképes 
összeggel, 100 forinttal támogassák az is-
kola diáksportkörét. Másrészt a gyerekek 
és a felnőttek is tartsák be a biztonsági 
előírásokat, vagyis fedetlen fővel és kesz-
tyű nélkül ne menjenek a jégre, illetve 
kerüljék az ütközéseket. Ha pedig idejük 
engedi, akkor a használók a jégpálya le-
takarításából is kivehetik a részüket.

Megnyílt 
a szentmihályi jégpálya

riersch TaMás
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– Minden kisfiú valamikor élete folyamán egyszer biztosan rendőr szeretne lenni. A 
legtöbbjük később meggondolja magát, Ön nem tette. Miért lett rendőr?
– 1981-ben költöztünk föl Kalocsáról. Édesapám a büntetés-végrehajtásban dol-
gozott, úgyhogy valamilyen fegyveres beütés van a családban. Mindig nyomozó 
szerettem volna lenni. Láttam a különböző sorozatokat, a San Francisco utcá-
in-t, a Derricket, ezeken nőttem fel, és valamiért megfogott a dolog. Érettségi 
után jelentkezni lehetett a rendőrségre, 18 éves koromban be is kerültem és itt 
is ragadtam. Bár a 27 év alatt sohasem voltam nyomozó. Nagyrészt egyenru-
hás rendőrként, tehát járőrként végeztem a feladatom. Annak idején parancs-
noki javaslatra mehetett valaki főiskolára. Én elvégeztem és vezető lettem. 1992 
óta vagyok vezető beosztásban. Három és fél évig a XVI. kerületben szolgáltam 
rendőrkapitányként, ami vezetői pályafutásom legszebb időszaka volt, hiszen ez 
településrendezési és rendőrségi szempontból is egy kis gyöngyszem a kerületek 
között.
– A Kertvárosból a Duna túloldalára került. Abba a városrészbe, ahol a Sziget Fesz-
tivált is megrendezik nyáron. 
– 2004-ben átkerültem a III. kerületbe, akkor az volt a szerencsém, hogy én 
korábban már megszereztem a rutint itt. Az egy nagyságrendekkel nagyobb ke-
rület, sokkal több lakóval és magasabb bűnügyi mutatókkal. A Sziget Fesztivállal 
kapcsolatban pedig csak annyit, hogy idén a huszadikat rendezik meg, így mos-
tanra már működne nélkülünk is. Persze vannak bűnügyi vonzatai, hiszen, ahol 
megjelenik 400 ezer ember ott bűncselekmények is történnek. Összesen 10 évig 
voltam kapitányságvezető, ami nagy dolog. Szoktam mondani, hogy az ilyet ki 
kellene tömni és múzeumban mutogatni.
– Jelenlegi pozíciója nem tűnik nyugdíjas állásnak. Főleg annak fényében nem, hogy 
volt egy Európai Uniós elnöksége az országnak. 
– 260 delegáció volt a fél év alatt Budapesten, ez a társszervekkel együtt minden-
kinek újdonság volt. Szerencsére itt is csak úgy, mint korábban a kerületeknél, 
egy nagyon jó csapatot örököltem. Nekik már volt hasonló biztosítás terén rutin-
juk, így ez az időközben felmerült újdonságokon, váratlan helyzeteken segített 
átjutni. Mindenki félt attól, hogy Budapest össze fog omlani, az úthálózat nem 
fogja bírni a delegációk kísérést, de a végén még külföldről is pozitív visszajel-
zéseket kaptunk. A szokásos pénteki csúcsnál sem okoztunk nagyobb dugót a 
városban. Azt kell mondanom, hogy az egész nem is technikailag volt nehéz, 
hanem inkább fárasztó volt a folyamatos felpörgetett állapot miatt.
– Könnyedén beszél a vezetői feladatokról, noha nem tűnnek túl egyszerűnek. Van 
valami titka?
– Az egésznek egy titka van: hogy milyen csapatot kap, örököl, vagy épít az em-
ber. Egy kapitánynak nagyon sok mindennel kell foglalkoznia kerületi szinten is. 
Azzal is, hogy a kapitányság épülete beázik, de foglalkoznia kell az őrmesterrel is, 
akinek éppen valami családi problémája van. Én igyekszem demokratikus vezető 
lenni, azt vallom, hogy mindenkit hagyni kell dolgozni, mert a vezérigazgató, ha 
lemegy esztergálni, akkor nagyon sok selejtet fog csinálni. Azt nem tudom, hogy 

Kertvárosi arcképek

Egy szerethető 
rendőr

„Nem szereted a rendőröket? Akkor ha kira-
bolnak, hívj segítségül egy huligánt! – írja 
Moldova György: Bűn az élet című művében. 
Mi, kertvárosi polgárok azonban szeretjük a 
rendőreinket, hiszen ők értünk dolgoznak. 
Közülük most Markó Attilát, a budapes-
ti rendőrfőkapitány rendészeti helyettesét 
mutatjuk be, aki korábban évekig volt a XVI. 
kerület rendőrkapitánya, és nem utolsó sor-
ban, azóta is itt lakik. 

innen lehet –e feljebb jutni, de nem is én döntöm el. Ami feladatot rám bíznak, 
azt megpróbálom a legjobb tudásom szerint elvégezni. 
– Félretéve az egyenruhát. Lakosként hogy érzi magát a kerületben?
– 2004 óta lakunk itt, korábban Budapest különböző részein éltem. Abban az 
időben épült egy társasház, kimentem, megláttam és azt mondtam, hogy ez 
a legszebb része Árpádföldnek és belevágtunk. Persze mindehhez mondanom 
sem kell, hogy sok kölcsönt kellett felvenni. Érdekes momentum, hogy pont 
akkor költöztünk ide a kerületbe, amikor áthelyeztek Óbudára.  Ebben az egész 
miliőben egy kicsit visszakerültem a gyökereimhez. Talán azért is érzem itt jól 
magam, mert bár Budapesten élünk, de annak a szélén, és ez a városrész nagyon 
családias jellegű. A munka végeztével, az ember örömmel megy haza. Ki lehet 
ülni a kertbe, lehet beszélgetni a szomszédokkal, ami a fővárosban mostanság 
ritkaságszámba megy. Szerintem, ha valakit ide ledobnának, az nem biztos, 
hogy tudná, hogy Budapesten van. Amikor én a kerületben voltam kapitány, 
akkor még nem volt itt semmi, illetve minden csak a tervek és az elképzelések 
stádiumában. Akkoriban úgy gondoltam, hogy ez az egész olyan, mint egy 
nagy falu, és magánemberként sok mindent hiányoltam. Azóta a kerület arcu-
lata gyökeresen megváltozott jó irányban. Megújult a teljes úthálózat, nem sok 
olyan városrész van Budapesten, ahol még a legutolsó mellékutcát is leaszfal-
tozzák. Van két uszoda – akkoriban már egyet is nagy szónak tartottam volna 
–, és megújult a piac is. 
– Mennyire tudja ezeket kihasználni?
– Sajnos én nem nagyon tudom ezeket kihasználni, mert hétfőtől-péntekig dol-
gozom, de azért örülök neki. Az utca végén van egy kis bolt, drágább, mint egy 
szupermarket, ettől függetlenül szeretek ott vásárolni, mert ismernek és ked-
velnek, ami rögtön versenyképessé teszi az árakat. Amikor az Erzsébetligetben 
különféle rendezvények vannak, akkor oda természetesen el szoktunk menni, 
és nagyon jó érzés, hogy ott ismerősökbe botlik az ember. Ha már a Ligetnél 
tartunk, örülök neki, hogy lezárták az egészet, és így kulturális szempontból 
is fejlődni tud a kerület. Ugyanakkor még mindig el tudok menni úgy sétál-
ni, hogy a régi vidékies idillel találkozzam. Biztos vagyok benne, hogy még 
számtalan terve van a vezetésnek, hiszen a polgármester folyamatos fejlődésben 
gondolkodik, és ez jó.  



vagyok az, nem mások hite ellen.
– A nevedhez fűződik a Sánta Kutya-díj megalapítása. 
Kik kapják ezt a díjat?
– 1996 óta azok, akik demagóg módon, önös érdek-
ből, vagy megbízók kívánságát teljesítve félrevezetik 
az ország népét. Magyarul érdekből hazudnak. Mint 
tudjuk, a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sán-
ta kutyát. Minden olyan napon odaítélünk egy ilyen 
díjat, amikor 13-a péntekre esik.
– Sok, ennél sokkal komolyabb díj tulajdonosa vagy ma-
gad is. Van köztük egy különlegesség, az Árpád-pajzs.
– Ezt Szörényi Levente alapította. Ez egy valódi réz-
pajzs, a harciasság elismerésére szolgál, mert nem csak 
fegyverrel lehet harcolni, hanem szavakkal is. Ezt is-
merték el vele az adományozók.
– Végül ejtsünk egy szót a gazdaságról. Milyen kiutat látsz 
a jelenlegi válságból?
– Naponta három milliárd forint kamatot fizetünk 
ki a felvett hiteleink után. Ezt a folyamatot meg kell 
fordítani! A világgazdaság úgy él, hogy állandóan 
növekednie kell, a növekedés pedig elérte a végső 
határokat. Ezért meggyőződésem, hogy az emberi-
ség felismeri azt, hogy gyökeres életformaváltásra 
van szükség. Most Magyarország ebbe az irányban 
kísérelt meg lépéseket tenni, egyenlőre óriási ellen-
állásba ütközve. De a világ be fogja látni, hogy nincs 
más út. A pénz törvényét újból fel kell váltania az 
élet törvényének. Katolikus íróként úgy is fogalmaz-
hatnék, az Antikrisztus helyett ismét az istenhitnek 
kell az erkölcsi mércének lennie, és akkor talán újra 
emberhez méltó viszonyok között élhetünk – mond-
ta befejezésül Czakó Gábor. 

Az esthez Erdélyi Tibor népi szobrász vallásos tárgyú, 
fából készült szobrai adtak méltó hátteret, amelyekből 
az est végén kiállítás nyílt a közösségi teremben.    
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A kinti zord időjárás ellenére a terem mégis zsúfolásig 
megtelt, Czakó Gábor pedig a tőle megszokott stílus-
ban beszélt hitről, politikáról és történelemről, vala-
mint a különböző díjakhoz fűződő viszonyáról. 
– Véleményed szerint mi lehet annak az oka, hogy a 
rendszerváltás sajnálatosan félresiklott, és az azóta eltelt 
húsz év egyáltalán nem azt az eredményt hozta, amire 
számítottunk?
– Szerintem ott kell keresni az okot, hogy az MDF 
uralomra jutásakor nem állt rendelkezésre az az elit, 
amelynek szellemi kapacitására elengedhetetlenül 
szükség lett volna ahhoz, hogy jó irányba induljanak a 
dolgok. Az ’56-os forradalom után a mintegy 200 ezer 
menekülttel elhagyta az országot a hazai értelmiség 
egy jelentős része, ez az elit azonban nem termelődött 
újra. Így fordulhatott elő, hogy az a kor következett, 
amit én gazdaságkornak nevezek. A gazdaság elnyelte, 
maga alá rendelte és temette az emberi léptékű éle-
tet. Ma már csak az az érték, ami pénzzel mérhető. Az 
emberek többsége csak azt teszi meg, ami megéri. Így 

néz a társadalom is saját tagjaira, például az öregekre 
már nem érdemes költeni, mert nem éri meg. Ennél 
még a kutya is tisztességesebb, mert akkor is szereti a 
gazdáját, ha nem éri meg.

Az ember élete áldozat – folytatta az író. Saját éle-
tünkből áldozunk gyerekünkre, gondozásra szoruló 
szüleinkre, és ezzel az ő érdekükben hozunk áldozatot 
sajátunk rovására. Ezt fordították meg az országot ki-
árusító hazavesztő érdekemberek, akik hazájukat áldoz-
ták föl a saját egyéni érdekeikért. Az ország kiárusítása 
vezetett a tragikus eladósodáshoz, és sodorta a szakadék 
szélére az országot. A gazdaság szorításában az európai 
kultúra is a megsemmisülés útján halad. Megeszi a glo-
balizáció, a gazdasági érdekek könyörtelen végrehajtója. 
Ennek mindenképpen véget kell vetni.
– Rólad úgy tudjuk, katolikus író vagy. Mit jelent katoli-
kus írónak lenni?
– Sokan azt gondolják, hogy katolikus író az, aki 
elhatárolódik attól, aki nem katolikus vallású, és el-
lenségének tartja a más vallásúakat. Nálam ez nem 
innen indul. Én a katolikus hitemből táplálkozó er-
kölcsi alapokon vagyok katolikus író. A hitem miatt 

A tiszta láthatár
A Szentmihályi Esték előadássorozat 
vendége ezúttal Czakó Gábor volt. 
A Kossuth-díjas íróval a rákosszent-
mihályi katolikus plébánia közösségi 
termében Molnár Pál, kerületünkben 
élő újságíró, az MR1 Kossuth Rádió fő-
szerkesztője beszélgetett. 

Mészáros Tibor

SZÍNHÁZ 
március 8., csütörtök 19.00 – 
„Mondod-e még a szót, szeretlek?” – A 

Nemzetközi Nőnap alkalmából zenés párkapcsolati 
tréning V. Kulcsár Ildikó közreműködésével. Jegyek: 
1800 Ft-os áron elővételben kaphatók.

ZENE 
február 24. péntek 19.30 – Jazz 
Liget – A kertvárosi Jazz Klub vendége 

Csepregi Gyula szaxofonos és Rátonyi Róbert jazz-
zongorista a magyar jazzélet két kiemelkedő személyi-
sége. Jegyek: 1000 Ft-os áron elővételben kaphatók.
február 26. vasárnap 19.00 – Budapest Bár – 
HOPPÁ! Koncertszínház! Jegyek: 3000, 3500 Ft-os áron 
elővételben, 3900 Ft-os áron az előadás napján kaphatók.
március 2. péntek 20.00 – Gemini házibuli – A 
népszerű zenekar igazi buliján, a rock ’n rolltól, a mai 
slágerekig megszólal minden, amire táncolni jó. Je-
gyek: 1500 Ft-os áron elővételben kaphatók.
március 9. péntek 20.30 – Gesarol koncert – A 
XVI. kerület kultikus zenekara ismét koncertet ad 
megidézve a rock’n roll és a rock zene legnagyobbja-
inak szellemét. Jegyek: 1800 Ft-os áron elővételben , 
2200 Ft-os áron a koncert napján kaphatók.

GYERMEKPROGRAM  
február 19. vasárnap 11.00 – Ezer-
egyéjszaka meséi, avagy a Rózsamosolyú 

leány – A Maszk Bábszínház előadása. Jegyek: 700 Ft-
os áron elővételben kaphatók.

február 26. vasárnap Gyermekmulatság – Ko-
lompos táncház
10.30-tól 11.30-ig: Táncház a Kolompos együttessel
11.30 - 13.00 óráig: Varázsműhely kézműves játszó-
ház: Álarc készítés
Jegyek: 800 Ft-os áron elővételben kaphatók, 900 Ft-
os áron a helyszínen kaphatók. 3000 Ft-os áron családi 
jegyek (2 gyerek+2 felnőtt) csak elővételben kaphatók.

TÁNC 
liget táncakadémia kurzusai
Modern kurzus Alexis Fernandez és 

Lambodni Anna vezetésével. Kurzusok időpontjai: feb-
ruár 25. szombat 9.30, március 31. szombat 9.30
varidance tánckurzus – Táncolj együtt a pro-
fikkal – A magyar néptánc, a hip-hop, a kortárs és a 
sztepp tánc sajátos kombinációját tanulhatod meg 
Magyarország régi-új sikercsapatától, az Erzsébetligeti 
Színházban. Kurzusok időpontjai: február 19. vasár-
nap 11.00, március 3. szombat 11.00, március 10. 
szombat 11.00

EZ+AZ 
március 9-10-11. péntek 14.00–
19.00, szombat - vasárnap 9.00-19.00 

Vasútmodell Kiállítás – Jegyek: gyerek: 500 Ft, felnőtt: 
700 Ft, családi jegy (2 felnőtt+2 gyerek): 2000 Ft-os 
áron elővételben kaphatók.

PÓDIUM 
február 21. kedd 18.00 – Déli Ha-
rangszó Baráti Kör – Téma: Aki egymaga 

szembeszállt a gonosszal (Charlotte Corday regényes 
élettörténete). Vendég: Seremetyeff-Papp János restau-
rátorművész, egyetemi tanár. A belépés díjtalan!

NAGYRENDEZVÉNY 
március 2-3. péntek-szombat 
I. KERTVÁROSI ISKOLAVÁLASZTÓ

KIÁLLÍTÁSOK
február 26-ig Szipál Martin fotómű-
vész és tanítványai (Börzsey Bálint, Mák 

Dóra és Fekete Éva) – Megtekinthető a Harmónia Szalonban.
március 1-ig Art 16 művész csoport kiállítása
Címe: A világűr meghódítása – 55 éve történt – Szput-
nyik I – II. képzőművészeti kiállítás. – Megtekinthető 
a Kovács Attila Galériában.
március 1., csütörtök 16.00 – Dr. Kresz Mária 
Alapítvány /Fazekas Központ/ Címe: Mesterségünk di-
csérete. A kiállítást megnyitja: dr. Csomor Ervin alpolgár-
mester. Köszöntőt mond: Szabó Csilla, az Erzsébetligeti 
Színház igazgatója. Közreműködik: Rácz Aladár Zeneis-
kola növendékei  – A kiállítás megtekinthető március 25-
ig a Harmónia Teremben.

NE MENJEN a KÖzPONtBa, 
NÉzzE MEG a KERtVáROSBaN!

március 11. vasárnap 19.00 – Big Band Nap és 
Budapest Jazz Orchestra koncert
március 16. péntek 20.00 – Rock ’n Roll Party a 
ROLL’ Skate Boogie zenekarral, vendég: Komár László
március 18. vasárnap 17.00 – Fekete Péter –
operett bohózat

Programajánló
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/B. TELEfON: 401-3060.
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A zenakar alapvetően a ’30-as és ’40-es évek kávéházi 
cigányzenéjét kelti életre. Ehhez a korszakhoz tartoz-
nak a kuplék és slágerek, vagyis olyan dalok, amelyek 
akkor szórakoztatták a közönséget. Ebbe a műfajba 
pedig nagyon sok minden jól megfér. Az utolsó albu-
mukkal pedig egészen a ’80-as évekig nyúlnak előre, 
és olyan dalokat is játszanak, amelyeket korábban ci-
gányzeneként senki sem dolgozott fel.
– Ezzel a stílussal mennyire vagytok népszerűek?
– Ha a cigányzenéről beszélünk, akkor az valóban nem 
a legkelendőbb műfaj mostanság. Mi már a megalaku-
lás előtt sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne a 
cigányzenét valahogy megújítani, friss lendületet adni 
neki, mert a ’80-as évektől elég hanyatlóban volt.

2007-ben kezdtük el, első koncertünket a Kato-
na József Színházban adtuk. Akkor még senki sem 
tudta igazán, hogy mit takar a Budapest Bár, en-
nek ellenére egy este két előadás volt, és mindket-
tő teltház előtt. Azóta pedig folyamatosan ekkora 
érdeklődés mellett játszunk. Annak idején, amikor 
felkértem az énekeseket, olyan előadókban gondol-
kodtam, akik korábban még cigányzenekarral nem 
is dolgoztak együtt. Azt akartam, hogy a saját vilá-
gukat tudják ezekbe a dalokba becsempészni. Ami-
kor ez megtörtént, akkor már nem csak egyszerűen 
kelendő lett a zenénk, hanem a fiatalok szó szerint 
ráugrottak. Mostanra már elmondhatom, hogy akár 
színházban, akár fesztiválon játszunk, a gyerekektől 
a szülőkig minden generációt meg tudunk szólítani 
és ezt csak nagyon kevés együttes tudja elmondani 
magáról. 
– Olyan előadók is felbukkannak a Budapest Bárban, 
mint a Quimbyből ismert Kiss Tibi vagy a Kispál és a 
Borz énekese Lovasi András.  

Bennük lüktet a világ

A Varidance két táncművésze, Urbán 
Szabó Nikolett és Széchenyi Krisztián a 
rövid bemutatkozás után – profikhoz 
méltóan – nem a tánclépések gyakorlá-
sával kezdte az órát, hanem olyan be-
melegítéssel, amely az izomcsoportokat 
felkészíti a táncra. A balesetek elkerülése 
érdekében ugyanis sokat kell foglalkoz-
ni az izmokkal, mindegyiket külön kell 
terhelni és nyújtani addig, ameddig meg 
lehet próbálni az első tánclépést. 

Nikolett elmondta: ő és Krisztián  
nagyon széles választékot kínálnak a 
tanulni vágyóknak. Szinte az összes, 
napjainkban népszerű stílus szerepel a 
repertoárjukban. Saját koreográfiákat 

tanítanak, és személyre szóló tanácsok-
kal is ellátják a diákokat.
Amíg Nikolett és Krisztián a tánclépé-
seket mutatta be és ismételtette a lelkes 
társulattal, megérkezett az együttes ve-
zetője, Vári Bertalan is, hogy felügyelje 

a munkát. Közben 
persze néhány kérdé-
sünkre is volt ideje vá-
laszolni.
– Én néptáncosként 
indultam, ahol nagyon 
jó alapokat szerez-
het az ember. Ez egy 
igen sokrétű műfaj, 
fejlett ritmusérzéket, 
igényességet követel, 
alkalmazkodásra, kö-
zösségi munkára tanít, 
összetett képességeket 
kíván. Ugyanakkor fi-
zikai és lelki kondíció 
is kell hozzá. A felso-
roltak mind elengedhe-

tetlenek a táncművészet egyéb ágaiban is.
– Mi következett ezután?
– A Táncművészeti Főiskola, azaz a Balett-
intézet. Ennek elvégzése után kerültem a 
Honvéd Művészegyüttesbe Novák Ferenc, 
a legendás Tata csapatába. Hat évig itt tán-
coltam, majd következett az Experidance. 
Itt Román Sándor mellett tánckarvezető és 
koreográfus voltam tíz évig.
– Az Experidance nagyon híres csapat. Mi 
készteti az embert arra, hogy elhagyjon egy 
ilyen társulatot?
– Az igények különbözősége. Én sok 
mindent másképp szerettem volna, 
de erre ott nem volt lehetőség. A jól 
ismert két dudás egy csárdában hely-

zet. Ezért következett 
két év a nem kevés-
bé híres Presidance 
Companynál.
– Ott Ön alakította ki 
a művészeti koncepciót, 
és az együttes kreatív 
agyaként tartották szá-
mon.
– Igen, ez már köze-
lebb állt az elképzelé-
seimhez, de még min-
dig volt hiányérzetem, 
így 2011 májusában 
megalakítottam a 
Varidance társulatot. 
Itt tartunk most, és 
intenzíven dolgozunk 
legújabb produkción-
kon. A címe Varázs-
lat, és a koreográfiába 
bűvész trükköket is 
beépítettünk, hogy a 

produkció még látványosabb legyen. Szu-
perprodukció kell, és akkor talán külföldi 
fellépések is szóba jöhetnek majd.

Vári Bertalan tehát igazán nagy do-
básra készül, mint mindig. Eközben 
azonban szakít időt arra is, hogy kollégái 
közreműködésével több évtizedes tapasz-
talatát átadja a fiatalabb generációnak, és 
ezt nagy örömünkre éppen a XVI. kerü-
letben teszi. Talán éppen az ilyen neves 
művészek személyes jelenléte teszi, hogy 
az Erzsébetligeti Színház – amint azt a 
jelmondata is mutatja – „Több, mint 
egy helyszín”. 
(A kurzusok további időpontjairól a prog-
ramajánlóból tájékozódhat!)

„A zene, a tánc kisgyermek-
kortól az öröm egyik legfőbb 
forrása, a táncosnak életfogytig 
tartó gyönyörűsége. Az a nyelv, 
amelyen bárkinek bármit el-
mesélhet, amit a világ minden 
pontján megértenek és beszél-
nek. Bölcsője a néptánc, a nép-
zene, ami – bárhová szülessünk 
is – beleivódik a génjeinkbe, 
mozdulatainkba, vonalkódként 
árulkodva, kik vagyunk.” Ez 
Vári Bertalan mottó-
ja. A Harangózó Gyula-díjas 
táncművész most új társulatot 
alapított, hogy 
a magyar folk-
lórt a sztepp, 
a hiphop és 
a kortárs táncok elemeivel 
ötvözve mutassa meg, ho-
gyan lehet mégis megőriz-
ni értékeinket, tiszteletben 
tartani hagyományainkat. A 
Varidance tánccsoport művé-
szei amellett, hogy új előadá-
suk próbáit az Erzsébetligeti 
Színházban tartják, még egy 
mesterkurzust is rendeznek a 
műfaj iránt érdeklődő fiatalok-
nak. Február 4-én mi is elláto-
gattunk a Harmónia terembe, 
hogy ellessünk néhány lépést.

Mészáros Tibor

A Budapest Bár manapság az egyik legnép-
szerűbb zenekar Magyarországon. Az együt-
tes stílusában a cigány temperamentum ke-
veredik a magyaros dallamvilággal, amit némi 
füstös kávéházi hangulat tesz különlegessé. A 
fellépő előadók segítségével különböző korok 
zenéi ötvöződnek egymással, amit február 
26-án az Erzsébetligeti Színház közönsége is 
meghallgathat. A zenekar történetéről és az 
előkészületekről Farkas Róberttel, az együttes 
alapítójával beszélgettünk.

– Kiss Tibi a feleségem ötlete volt, Lovasi And-
risról pedig tudtam, hogy tud annyit csavarni a 
dolgon, hogy új színt vigyen azokba a dalokba, 
amelyeket már megszoktunk, vagy el is felejtet-
tünk. Drukkoltam, hogy elvállalják, hiszen tud-
tam, hogy nagyban hozzá tudnak járulni az al-
bum sikeréhez. 
– Hogy lehet azt kivitelezni, hogy olyan emberek csatla-
kozzanak hozzátok, akik máshol is zenélnek? Nem okoz 
ez gondot?
– Nehézséget okozott, hogy mindegyik énekes egy 
másik zenekarban játszik. Ha valaki megnézi az együt-
tes naptárát, láthatja, hogy a mi koncertjeink általá-
ban hétköznapokon vannak, vagyis a Budapest Bár 
hétköznap van nyitva. 
– Térjünk rá most a február 26-i koncertre, ami itt lesz 
az Erzsébetligeti Színházban. Mivel készül a Budapest 
Bár a kertvárosi közönségnek?
– Mátyásföldön a Hoppá! című színházi előadásun-
kat mutatjuk be, díszletekkel és jelmezekkel felvér-
tezve fogunk koncertezni, és a már említett ’80-as 
évekig kanyarodó Hoppá! album számai csendül-
nek majd fel. Az előadás egy fiktív térben játszódik 
a ’60-as évek körül, és lényegében a Budapest Bár 
egy napját mutatja be. Mindenféle bódék lesznek a 
színpadon: újságárus, kolbászos, lesz kocsmánk is, 
a résztvevők pedig a dalokon keresztül élettel töltik 
meg ezt a teret. Ahogy az énekesek mozognak a szín-
padon és megelevenítik a dalokat, egy nagyon izgal-
mas látvány. 

Természetesen elsősorban a zene az, amit mi sze-
retnénk a nézők elé tárni, de ha már színházi körül-
mények között leszünk, akkor azt is szeretnének, ha 
vizuális élményekkel is gazdagabban távoznának.    

az Erzsébetligetben



A téli vitaminhiány nem jár olyan tünetekkel, mint a nátha, 
a köhögés vagy a torokgyulladás, mégis mindenki érzékelhe-
ti, hogy fáradékonyabb, ingerültebb, türelmetlenebb, esetleg 
rosszabbul alszik. A téli hónapokban egyre nő a szervezet 
vitamin igénye. Ez mindenkinél más, többnyire a kortól, a 
szervezet állapotától, a nemtől, a fizikai aktivitástól, a 
táplálkozási szokásoktól, valamint attól függ, hogy mi-
lyen az anyagcseréje.

A gyógyszertárakban számos multi-vitamin és ásványi 
anyagokat tartalmazó készítmény kapható, de gondol-
junk arra, hogy a természet patikája sokkal gazdagabb 
vitaminforrásokkal szolgál a fontos tápanyagokat is 
tartalmazó gyümölcsök, zöldségek és fűszerek formá-
jában. A téli zimankóban ezek fertőtlenítő, gyulladás-
csökkentő, nyákoldó, köptető és antibakteriális hatá-
suk vetekedik a gyári szerekével.

Sok olyan fűszernövény van, amelyről nem is gon-
doljuk, hogy ebben a megfázós, náthás, lázas időben 
segítségünkre lehet. Ilyen például az oregánó vagy szu-
rokfű. Ismerjük, és gyak- ran használjuk, 
mint fűszert, de alig alkalmazzuk, 
mint gyógyszert, pe- dig egyi-
ke a leghatékonyabb 
természetes antibio-
tikumoknak. Kimu-
tatták, hogy olaja 
még a rettegett 

staphylococcus fertőzést is képes befolyásolni. Szárított for-
mában teaként ihatjuk. A magas zsírtartalmú, téli étkezés, 
sok emésztőszervi panaszt okoz. A rossz emésztés miatt fel-
gyülemlett méreganyagok eltávolítására kiváló a mustármag 
kúra. Egy-két hónapon keresztül, reggelente egy púpozott  
evőkanálnyi  étkezési mustármag, 3 dl folyadékkal bevéve 

letisztítja a bélfodrok-

ra rakódott és letapadt 
bélsárdarabokat. A mustármag azért ilyen hatékony, mert 
emésztetlenül képes áthaladni a beleken, és kisúrolja azokat. 

Egy másik, sokak által ismert növényi antibiotikum, a fok-
hagyma. Két gerezd fokhagyma, a vizsgálatok szerint, felér 

egymillió egység penicillinnel. Felhasználása sokrétű: olaja 
vírus- és gombaölő, értágító, vérnyomás- és koleszte-

rincsökkentő hatású. A póréhagyma gyógyhatása ha-
sonló a fokhagymáéhoz, baktérium- és gombaölő, 

de féreghajtóként is hatásos. A fekete retket sok 
éve használják a megfázás és torokfájás ellen. A 

grapefruitmag olaja is magas C-vitamin-tarta-
mú, húsát és levét is sokan használják a vita-
min pótlására. A méz és a propolisz szintén 
bő tárháza az antioxidánsoknak. 
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Téli vitaminhiány pótlása

Egészségnap a Szakrendelőben
A XVI. kerületi Önkormányzat Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 2012. 
március 31-én, szombaton 10.00 és 16.00 óra között „KERTVÁROSBAN 
EGÉSZSÉGESEN” címmel egészségnapot rendez a Szakrendelőben. (1163 
Jókai u. 3.) A rendezvény ideje alatt a Szakrendelő nyitva tart, és különböző 
ingyenes szűrővizsgálatokkal, mérésekkel, tanácsadással, kiállításokkal várja 
a kerület minden polgárát.

Örömmel tudatjuk, hogy a XVI. Kerü-
leti Védőnők ismételten megrendezik 
BABÁT VÁRUNK című előadás-soro-
zatot. Az előadások folyamán szakem-
berek segítségével feleletet kaphatnak 
minden olyan kérdésre, melyek a ter-
hességgel, a szüléssel, a gyermekággyal, 
a gyermek ápolásával kapcsolatban fel-
merül Önökben. Az előadásokat film-
vetítésekkel, gyakorlati bemutatókkal 
kívánjuk színesebbé tenni.
A foglalkozások szerdai napokon ke-
rülnek megrendezésre a Bp. XVI. Ker. 
Jókai u. 3. sz. alatti gyermekrendelő 
tanácsadó részén, 16.30 órai kezdettel, 
kb. 1-1.5 órai időtartamban. A részvé-
tel ingyenes. 

témák és időpontok:
február 22. Ismerkedés. A kismama 
életmódja. A magzat méhen belüli fej-
lődése. Vizsgálatokról. Szülőszerepre 
való készülés. március 07. Felkészülés 
a szülésre. Együttszülésről. Baba-ma-
ma szoba előnyeiről. Alternatív szülési 
módokról. (Filmvetítés). március 21. 
Az első napok otthon. A gyermekágyas 
időszak jellemzői, lélektana, fogamzás-

gátlás. Április 04. Természetesen anya-
tejjel. Az anyatejes táplálás előnyeiről és 
fontosságáról. Április 18. Az újszülött 
otthoni gondozása, legfontosabb teen-
dők, (fürdetés, pelenkázás) gyakorlása. 
május 02. Babamasszázs lépésről lé-
pésre. Babaúszás. május 16. Csecsemő 
fejlődése, játék tevékenység, mozgásfej-
lődés, fogzás, csecsemőkorral kapcsola-
tos problémák megbeszélése. (Életkori 
státusz vizsgálatok jelentősége). május 
30. Várandósággal, gyermekekkel kap-
csolatos juttatásokról általában. (Szülési 
szabadság, anyasági támogatás, családi 
pótlék, GYED, GYES stb.). Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várnak a 
kerület védőnői.

Vitamindús ételek, 
amelyek fogyasztásával 

elkerülhető a vitaminhiány.

Magas C-vitamin-tartalmú a ká-
poszta, főleg savanyít-
va, de bőven van 
benne   B-, E- és 
K-vitamin is. 
A céklában is 
nagy mennyiség-

ben található B- 
és C-vitamin, 
valamint vas 
és folsav is. 

A mandula és a 
dió sok folsavat, 
magnéziumot, 
k a l c i u m o t , 
káliumot, va-
lamint B- és 
E-vitamint tartal-
maz, de csak néhány szemet 
rágjunk el belőle. 
A sütőtök A-, B- és C-vita-

minban gazdag, 
emellett van 
benne kalci-
um, foszfor és 

magnézium is. 
Ugyanakkor az alma, 

a körte, a narancs, a banán, 
vagy a szárított gyümölcsök 
mind vitamin- és ásványi-
anyag-bombák.

Segítenek a védőnők

A Batthyány Ilona Alapítvány közleménye 
Az elmúlt évben egyéni adományokból, illetve a személyi jövedelemadó egy 
százalékának felajánlásából 812.809 Ft érkezett a Batthyány Ilona Alapítvány 
számlájára. A befolyt összeget hátrányos helyzetű tanulóink támogatására, te-

hetséggondozásra és iskolai programok lebonyolításának segítésére 
(Cinkota 7, farsang, táborok, gyermeknap) fordítottuk.

Adószám: 19662714-1-42 Bankszámlaszám: 11716008-20077820
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal támogatták alapít-

ványunkat. Dr. Csánkné Melegh Judit kuratórium elnöke

HASZNOS RECEPT MEGFÁZÁS ELLEN: Összekeverünk egy-egy csomag oregá-nót, majoránnát, hársfavirágot, köröm-virágot és kamillavirágot. A keverékből egy liter forrásban lévő vízhez adunk 3 evőkanállal, 1 percig áztatjuk, majd le-szűrjük. Az így készült teából naponta több alkalommal igyunk! 

BaBaMuzSiKa a zENEiSKOláBaN
Mókás, zenés mondóka- és daltanulás a babák ritmusérzékének, zenei hallásá-
nak és beszédkészségének korai, játékos fejlesztésére kedden délelőttönként, 8 
hónapos kortól Vályi Nagy Viktória zenetanár vezetésével. Érdeklődni lehet: 

06/30/337-90-88.
Babamuzsika népi ízzel 8 hónapos kórtól óvodás korig. Klasszikus és népi 
hangszerek kísérete mellett tanulhatnak mondókákat, dalokat, mozgásos és 
táncos játékokat a gyermekek. Vezeti csütörtök délelőttönként Bennő Katalin 
népzenetanár.Érdeklődni: 06/30/606-17 52. Helyszín: Rácz Aladár Zeneis-

kola, 1165 Bp., Táncsics u.7.



– Hogyan emlékszik a kezdetekre?
– 1949-ben léptem be az Ikarus dolgozóinak sorába, 
akkor inasként, 14 esztendősen. Pont azelőtt történt 
meg az államosítás, de amikor én kezdtem, akkor még 
az Uhri Zsigmond-féle cégre jellemző fegyelem és rend 
uralkodott. A munkarend, a takarítás, a dohányzás is 
szabályozott volt Uhri hagyatékaként. Lemezlakatos 
inasként kerültem oda. Abban az időben gyártották 
a Tr 5-ös autóbuszokat. Hetente egy darab készült el, 
minden folyamat kézi munkával zajlott. (Talán 1951-
ben érkezett az első présgépünk.) Nem hinném, hogy 
van olyan mátyásföldi autóbusz, aminek a gyártásában 
nem vettem volna részt, egészen a nyugdíjazásomig. 
1951-ben szabadultam, mint fiatal segéd. Annak az 
évnek a végén kerültem el ideiglenesen az autóbusz-
gyártásról, ugyanis megalakult a Különleges Főosztály, 
amely tulajdonképpen hadiüzemként működött, Lo-
vasi János volt a főosztályvezetője. Ott gyártottuk a 
hadiipar számára a speciális járműveket. Készült itt 
mozgó fotólabor, üzemanyag szállító, rádiós kocsik, 
lokátorok, sőt még mobil boncterem is.
– Úgy tudjuk, hogy a hadiipari cikkek mellett olyan ter-
mékeket is gyártottak, amelyek a civil lakosság igényeit 
szolgálták ki, és semmi közük nem volt az autóbuszok-
hoz.
– 1952 végén került sor az átállásra, Rákosi Mátyás 
elrendelte, hogy közhasználati cikkeket kell gyártani 
az Ikarusban. Itt készültek például a zárt babakocsik, 
kétkerekű kuli kocsik, egyéb háztartási cikkek, vala-
mint a mosógép elődje, a Mosóka, ha emlékeznek rá. 
1954-ben bevonultam katonának – önként vállaltam 
a tűzszerész szolgálatot – és 1956 decemberében tér-
tem vissza a gyárba. Addigra megszűnt a Különleges 
Főosztály, az Egyedi Főosztályra kerültem. Olyasmi-
ket gyártottunk, mint sörszállító tanker, tejszállító, 
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Ikarus-legenda 8. rész 

Nagy a baj, szóljatok 
Pista bácsinak!

Szlaukó István igazi élő lexikon, ha az Ikarus történetéről kér-
dezik. Ez nem véletlen, hiszen egyetlen munkahelye volt, 43 
esztendőn át dolgozott Mátyásföldön. 14 évesen, inasként 
került a céghez, amelyet nem sokkal azelőtt államosítottak. 
Ahogy mondja: szinte minden buszhoz köze volt, amit a Mar-
git utcában készítettek, egészen 1992-ig. 

Takács T. LászLó

hűtőkocsi. Rengeteget exportáltunk ezek közül, fő-
leg Kubába. Ebből az üzemből alakult ki később az 
Egyedi Gyáregység. Ott már kizárólag autóbuszokkal 
foglalkoztunk. Talán elsőként a svédeket említhet-
ném, akik fantáziát láttak az együttműködésben. Öt 
Volvo alvázra készült busszal kezdődött a kapcsolat, 
és – ahogy tudom – egészen az 1990-es évekig meg is 
maradt. Nagyon sok buszt gyártottunk nekik. 

Később átvezényeltek az Egyedi üzemből a kísérle-
tibe, ahol csoportvezető voltam. Ott készült az első 

csuklós busz, a 180-as, amit Schmitt Kázmér alkotott. 
1962-ben indult a program. Mádi Jenő feladata volt a 
csuklórész megalkotása. Ő akkor szabadult a börtön-
büntetésből, amit az 1956-os részvétele miatt szabtak 
ki rá. Ezután a program után visszakerültem az Egye-
dibe, ahol készült sok-sok különlegesség.
– Miket tudna kiemelni ezek közül?
– Szívesen emlékszem az első, Amerikába szállított 
csuklós buszra, amit László Ani mérnök tervezett. Egy 
kicsi, törékeny, nagyon jó képességű mérnöklány volt. 
El is nevezték a kocsit Anibusznak, ugyanis ő volt az, 
aki vezette is, és kivitte az Egyesült Államokba. Et-
től kezdve indult meg az Amerikába szánt csuklósok 
gyártása az Egyediben. Ezek félkész buszok voltak, 
mert az USA előírások miatt a bevitt járműveket ott 
kellett véglegesre szerelni.
– Vannak rossz emlékei is?
– Egy dán kereskedő rendelt nálunk kisméretű buszo-
kat, 30-40 fős járműveket, ki is szállítottuk. Kiderült, 
hogy egy szélhámos kezébe került a 13 busz, valaho-
gyan vissza kellett mentenünk. Tulajdonképpen félle-
gálisan mentünk át Dániába, és szinte visszaraboltuk 
a járműveket. Az akkori termelési igazgató parancsba 
adta, hogy az életünk árán is vissza kell hozni a ko-
csikat. Így is tettünk, de ez az egyik legrosszabb em-
lékem.
– Vannak olyan különlegességek a munkája során, amire 
szívesebben emlékszik?
– Egyetlen darab emeletes buszt gyártottunk, 1958 
környékén. Pécsre vittük, mert csak ott tudott köz-
lekedni, abban a városban ugyanis nem voltak felül-
járók. Ezen kívül az 555-ös volt az Ikarus első, emelt 

padlós járműve, Deák Laci bácsi készítette.
– Mire emlékszik szívesen a munkán kívül az Ikarussal 
kapcsolatban?
– Sok mindent kaptam ettől a gyártól. Tulajdonkép-
pen mindent. Olyan emberekkel voltam körülvéve, 
akik megbecsültek, szerettek. A feleségemmel is ott 
találkoztam. Sokat túráztunk, kirándultunk. Heten-
ként béreltünk egy autóbuszt. A Mátrától az Alföldig, 
Lillafüredtől a Kékesig bejártuk az országot. A felesé-
gem is a gyárban dolgozott, a túrákra a gyerekeket is 
vittük magunkkal. Szép emlékeink vannak. Egy dol-
got azonban nem tudok elfelejteni. 59 évesen kértem 
a nyugdíjazásomat. Korábban nálunk, az Egyediben 
a nyugdíjba vonulás egy parasztlakodalommal ért fel. 
Hosszú asztal fölterítve, eszem-iszom, ajándékok. Eh-
hez képest én úgy jöttem el, hogy nem volt, aki aláírja 
a kilépési iratokat, a főnököm alig járt be a gyárba, 
szétesett a cég. Úgy kellett keresnem valakit, aki végre 
aláírja a papírjaimat. Azóta a lábam be nem tettem a 
gyárba. Ezzel együtt az emlékeim szépek, jó volt ott 
dolgozni.
– Megbecsülték a jó szakembereket az Ön idejében?
– Igazgatótól kezdve mindenki tisztelt, becsült. Volt 
egy történet, amikor az amerikai csuklós buszokat 
gyártottuk. Kitalálták a technológusok, hogy a mo-
tortér ajtók műanyagból készüljenek, mert az köny-
nyű, és olcsón kivitelezhető. Ám, a tízedik busz mo-
torja kigyulladt, és az ajtó szétolvadt. A megrendelő 
megijedt, és már arról volt szó, hogy visszalépnek az 
egész üzlettől. Akkor jöttek hozzám, hogy találjunk 
ki valamit. Végül alumíniumból, élhajlítva csináltuk 
meg az ajtókat. 

Mint utóbb kiderült, a főnökségben válságstáb ült 
össze, Nagy Gábor vezérigazgató az igazgatói ülésen 
mondta, hogy nagy a baj, megoldást kell keresni. Papp 
Sándor volt a főtechnológus. Nagy Gábor azt mondta: 
– Sanyi, most fölállsz, lemész az Egyedibe, és megke-
resed a Pista bácsit, hogy találja meg a megoldást!

A mátyásföldi gyárban nem csak autóbuszok készültek, 
hanem például babakocsik is

Az Egyedi Gyáregységben számtalan olyan autóbuszt ké-
szítettek, amely Svédországban járta az utakat

Szlaukó István ma már boldog nagypapa
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Az első idézet, az írásos okmány-
nyal is alátámasztott visszaemléke-
zés (rendőrségi jegyzőkönyv) egész 
biztosan megfelel a valóságnak, már 
csak azért is, mert, mint a történe-
lemből már tudjuk, a németek a 
bekerítéstől tartva, harc nélkül ki-
vonták csapataikat Sashalom nagy 
részéről.

„Amíg Budán az oroszok jószerivel 
már a város szívében voltak, Pesten 
ekkor még egészen más volt a helyzet. 
Sashalmon például, a Fehér Sas ut-
cában (A háború idején még Rákó-
czi utcának hívták. L.A.), a Kilenc 
Patkó nevezetű étteremben december 
30-án Forró Tamás nyugdíjas adóhi-

vatali tisztviselő a barátaival a neve 
napját ünnepelte. A hat – kivétel 
nélkül hatvanon felüli – öregúr meg-
ebédelt a vendéglőben, majd fergete-
ges tekepartiba bonyolódott. Annyira 
belemerültek a játékba,, hogy letették 
kabátjaikat a tekepálya kerítésére. A 
játék olyannyira lefoglalta őket, azt 
sem vették észre, hogy valaki kizse-
belte őket. Elvitték a pénztárcájukat 
meg az órájukat, annyira kifosztot-
ták valamennyit, hogy a számlát sem 
tudták kifizetni. A felvett rendőrségi 
jegyzőkönyv szerint összesen kétszáz-
húsz pengő és négy zsebóra esett áldo-
zatul a tolvajok garázdálkodásának. 
A jegyzőkönyvet felvevő Szabó II. 
János rendőr törzsőrmester a kitöltött 

nyomtatvány szélére feljegyezte, hogy 
a bűntettel gyanúsítható Bokros Ala-
dár csömöri illetőségű személy iránt 
intézkedést tett folyamatba a csömöri 
csendőrörs irányába.”

Ezután nézzük a másik visszaem-
lékezést, melyet az író a Németor-
szágban élő Johannes Altmann, a 
háború alatt 24 éves bonyhádi ille-
tőségű SS rottenführer elbeszélése 
alapján rögzített:

„A százados összehasonlította a 
térképet a vonalas rajzzal, kék ceru-
zával különféle jelzéseket vetett rá, 
majd a rábízott szakaszt teherautók-
ra ültette, és kirobogtak Rákosszent-
mihályra… Amikor a körvasúthoz 
értünk, már nagyon közel hallatszott 
a lövöldözés. A kocsik megálltak, és egy 

magyar rendőr jött oda, hogy 
figyelmeztessen: az oroszok már 
a Rákóczi utcánál vannak. A 
Haptsturmführer megnézte a 
térképet, aztán megkérdezte, 
hogy eljuthatunk-e a Pálya 
utcáig. A rendőr igennel fe-
lelt, majd felkapaszkodott a 
kocsink hágcsójára, és irányí-
tott minket. Egy ipari telepre 
mentünk, azt hiszem, talán 
valami vasúti műhely lehetett, 
mert vonatkerekeket láttam 
lerakva, meg ilyeneket. Mi-

után mindkét autóról leszálltak az 
emberek, a parancsnok körülnézett, 
és hamarosan megtalálta, amit kere-
sett: egy betonozott csatornalejáratot. 
Amíg két utásszal felnyittatta a fede-
let, mi a Csömöri utat figyeltük, ahol 
néhány páncélos söpört el kelet felé. 
Legalább két párducot láttam, egy 
Marder III-ast, valamint két StuGot, 
és két teherautónyi gyalogság is ment 
utánuk. De nem maradt időm bá-
mészkodni, mert parancsot kaptunk: 
málhát lepakolni, mindenki csak a 
lőszert, a kézigránátokat hozza ma-
gával. A Hauptsturmführer maga elé 
intett, és kezében elemlámpával meg 
a térképpel előre ment: lemásztunk a 
csatornába. 

Visszaemlékezések és a valóság 1.
Újságunk előző három számában hivatalos forrásokból származó leírások és adatok 
alapján mutattuk be a kerületünket alkotó települések életét Budapest ostroma alatt, 
1944-45 telén. Érdemes bepillantanunk a visszaemlékezésekbe is, ahol az emberi 
emlékezet bizonytalanságait, esetleges direkt ferdítéseit is tetten érhetjük. Bemu-
tatunk két részletet Gasparovich László 1999-ben megjelent, A rettegés ötven napja 
című művéből. A könyv az eseményeket átélt személyek visszaemlékezéseire tá-
maszkodva mutatja be a kort.

LanTos anTaL

A Pálya utca sarkán ez a ház állt 1945-ben is.

A csatornajárat még másfél méter 
sem lehetett, téglából épített, cső ala-
kú járat volt, rémesen büdös, a falak 
ragadtak a nyálkás lerakódástól, és 
csizmaszárig gázoltunk a drekkben. 
A parancsnok elindult előre, és mi ká-
romkodva követtük. Nem elég, hogy 
majd térdig gázoltunk a szarban, még 
erősen előre is kellett hajolnunk, hogy 
ne verjük a fejünket a mennyezetbe. 
(A jelzett helyen, a Csömöri út alatt 
akkor egy csatorna gerincvezeték hú-
zódott, amelynek átmérője 140 cm 
volt) Ráadásul kétoldalt mindenfelől 
kisebb csövek torkolltak be a csator-
nába, és azokból is szép lassan csor-
gott befelé a bűzös szaft. Olyan büdös 
volt, hogy sokan – minden parancs 
nélkül – felvették a gázálarcot. Elég 
sokáig mentünk előre a csatornában, 
számításaim szerint legalább ötszáz 
métert. Körülbelül az út felénél egy-
szer csak pokoli lövöldözés kezdődött 
a fejünk mögött. Mögöttem Weiss 
Oberscharführer, a szakaszparancs-
nokunk loholt, egy szekszárdi pasas, 
aki sosem volt valami nagy vitéz. 

Amikor meghallotta a lövöldözést, 
rémületében keresztet vetett, halkan 
azt mondta: „Jézusom, ez az őrült 
átvitt minket a front alatt!” És iga-
za lett: vagy hatvan méterrel arrébb, 
amikor elhaladtunk egy csatornafedél 
alatt, a fejünk fölött orosz kiabálást 
hallottunk. Wittmann, aki már járt 
a keleti fronton, azt mondta, hogy a 
ruszki azért ordít, mert nem hozzák 
idejében az aknavető lőszert…

A Hauptsturmführer a rajzzal a 
kezében haladt előttünk, számolta a 
leágazásokat, és akkor megállt, egy-
szerre valamennyiünknek leszaladt a 
nadrágja: akkor értettük meg, hogy 
itt akar kimenni. Tényleg, előre hív-
ta az utászokat, és azok kemény erő-
feszítéssel, hang nélkül kiemelték és 
félrecsúsztatták a súlyos öntöttvas ak-
nafedelet. Akkor a Hauptsturmführer 
a térképtáskájába csúsztatta a rajzot 
meg az elemlámpát, aztán megmar-
kolta a géppisztolyát, és felszaladt a 
falba betonozott kapaszkodóvasakon. 
Mit tehettem? Mentem utána és jöttek 
a többiek is.”

Ismerje meg kerületünk múltját!
Már 26 kötete jelent meg 

a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozatnak! 
Olvasható: Cinkota, Sashalom, Rákosszentmihály története 
a képviselőtestületi jegyzőkönyvek alapján! Megírtuk (írjuk) 
az egyházak történetét! Két kötetbe összegyűjtöttük korabeli 
szerzők írásait elődtelepüléseinkről! Lajstromba vettük a ke-
rület művészeit! Két kötet szól a helyi sportról! Több kötetben 
közlünk visszaemlékezéseket Árpádföld, Cinkota, Mátyásföld, 
Rákosszentmihály, Sashalom hétköznapjairól, ünnepeiről! Már 

két kötet jelent meg az elődtelepülések rajzos történetéből!
Gyűjtse Ön is a sorozat köteteit!

Érdeklődjön reprezentatív albumunkról, amiben rengeteg  
képpel mutatjuk be kerületünk építészetét!

A kötetek a mai könyvárakhoz képest jutányos áron megvásá-
rolhatók a két helyi könyvtárban, az Erzsébetligeti Színházban, 

és a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjteményben!
Érdeklődni lehet a sorozatról a 40 10 866-os telefonszámon és 

a helytortenet16@gmail.com email címen.
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Diána először „élő munkaeszközeiről”, 
a virágokról beszélt, bár kedvence nincs, 
mivel mindegyiket egyformán szereti.
– A feladattól, illetve az ihlettől függ, hogy 
melyiket használom a kompozícióhoz. 
Olyasmi ez, mint amikor a festő festmé-
nye témájához keresi a megfelelő formát 
és színt. Gyermekkoromtól kezdve lelkesen 
segédkeztem édesanyámnak a ház körüli 

Aki a virágot szereti…

zsigMonD TünDe

munkákban. Családunkban ő az, akinek 
rajtam kívül még intenzív kapcsolata van 
a virágokkal. Sokat és örömmel kertészke-
dik. Így aztán, valószínűleg ennek hatá-
sára is, már akkor elhatároztam, hogy vi-
rágkötő leszek, amikor a Batthyány Ilona 
Általános Iskolába jártam. Azután egyér-
telmű volt, hogy ilyen irányú szakiskolá-
ban tanulok tovább. Szerencsére mindkét 
intézményben kitűnő tanárok tanítottak  
és nagyon jó közösség vett körül, egymást 
segítve haladtunk előre. 

Diána fiatal kora ellenére több hazai 
szakmai versenyen vett részt, de tehet-
ségének köszönhetően már külföldre is 
eljutott kompozícióival.
– A Néprajzi Múzeum adventi koszorú-

készítő versenyén 2010-ben első helyezést, 
rá egy évre pedig második helyezést értem 
el. Tavaly októberben pedig a 15 fős ma-
gyar csapat tagjaként vehettem részt Ang-
liában a World Skills – a szakmák olim-
piája – négy napos versenyén. Azt, hogy 
a két kézzel végzett teremtő munkának 
becsülete van a nagyvilágban, az is jelez-
te, hogy több, mint 50 ország képviselője, 
több, mint 40 szakmában mérte össze tu-
dását. Csapatunk nagy büszkeségünkre a 
középmezőny elején végzett.

A virágkötő lány különleges stílu-
sú csokrait, koszorúit mindig az adott 
alkalom hangulatát figyelembe véve, 
egyénre szabva, nagy kreativitással ké-
szíti. Egy ismerőse ballagására például 

kenyérdarabokkal „megspékelt” csok-
rot kötött. A siker nem maradt el, és 
a meghökkentőnek tűnő kompozíciót 
további megrendelések követték. 
– Sokan talán azt gondolják, hogy a vi-
rágkötészet nem megerőltető munka. Pe-
dig a drótozás, tűzés, a csokrok, koszorúk 
megemelése komoly fizikai igénybevétellel 
jár, amit persze örömest vállal az, aki sze-
reti ezt a mesterséget.

Takács Diána nagyon szeret Cinkotán 
élni. Csendes, a Caprera-patakhoz kö-
zeli házukba egy belvárosi, mozgalmas 
munkanap után mindig örömmel ér-
kezik haza, legtöbbször a kidobás elől 
megmentett virágokkal együtt, amiktől 
sokszor alig férnek el otthon. 

Lapunkban több olyan, kerületünkben élő, idős mesterembert mu-
tattunk már be, aki kétkezi munkával hoz létre remekműveket. Sze-
rencsére azonban lakókörnyezetünkben nagyon sok tehetséges fi-
atal is él. Takács Diána műhelye egy belvárosi virágszalonban 
van. A fiatal cinkotai virágkötő munkájának szerelmese.

– Mi az első, zenével kapcsolatos emléke?
– Több, korai zenei emlékem van. Négyéves lehettem, 
amikor a bátyám játszott a zongorán egy egyszerű da-
rabot, bebújtam a zongora alá és ott hangosan énekel-
tem azt. Aztán sokszor feltettem a lemezjátszóra Grieg 
Peer Gyntjét, és feltekertem a legnagyobb hangerőre 
azt a tételt, amit a legjobban szerettem, majd kint 
tomboltam rá a homokozóban.
– Úgy tudom, hogy a zeneszeretetet szó szerint az anyatejjel 
szívta magába, hiszen édesanyja, Ki-
rály Györgyi a Rácz Aladár Zeneiskola 
népzene és szolfézs tanszakán tanít.
– Édesanyám rengeteget énekelt ne-
kem gyerekkoromban. Sokat hallot-
tam gyakorolni őt a fellépései előtt 
is. Közös énekléseink szintén emlé-
kezetesek. A népi stílus bizonyára 
ezért áll ennyire közel hozzám, ezért 
szeretem annyira Bartók műveit ját-
szani. 
– Mégsem citerát vagy hegedűt fogott 
a kezébe, hanem zongorázni kezdett.
– Ez így nem teljesen igaz.  A hegedű 
volt az első.  Erre a hangszerre Bóna 
János tanár úr kezdett el tanítani  a ze-
neiskolában, majd  rá fél évre Major 
Edit tanárnőhöz kezdtem el járni zon-
gorázni. Negyedikes koromban felvet-
tek a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumba. 
Az ingázás miatt túl sok lett volna a kettő együtt,  így bár 
hegedülni is rendkívül szerettem,  a zongora mellett „tet-
tem le a voksot”. Ebben persze az is szerepet játszott, hogy 
1998-ban Nyíregyházán megnyertem az első országos zon-
gora versenyemet.
– 2010-ig 10 országos versenyen kapott nagydíjat, ért el 
első, illetve második helyezést, miközben érettségi után 
rögtön felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
klasszikus zongora előadóművészi tanszakára.
– Valóban, egyenesen a „Premiből”, a konzervatórium 
kihagyásával kerültem be a Zeneakadémiára. A 12. osz-
tály után jött a „megszállottság”, akkor határoztam el, 
hogy a zenei pályát választom. Így fél év alatt kellett 
megtanulnom azt az anyagot, amelynek elsajátítására 
normális esetben a „konziban” négy év áll a diákok ren-
delkezésére a zeneakadémiai felvételi előtt.

– Tanárai közül kiket emelne ki? Kik a példaképei?
– Major Edit zongoratanárnőnek, aki több mint tíz éven 
keresztül tanított, rendkívül sokat köszönhetek. Ő ná-
lunk családtagnak számít. Négyen vagyunk testvérek, és 
Edit néni most is foglakozik az öcséimmel. Így szeren-
csére a kapcsolatunk nem szakadt meg a Rácz Aladár 
Zeneiskolában folytatott tanulmányaim után sem. A 
Zeneakadémián prof. Nádor György, Kemenes András, 
Wágner Rita és Gulyás Márta a tanáraim, példaképeim.
– Mely zeneszerzők műveivel foglalkozik mostanában 

legszívesebben, és kik azok a zongoristák akiknek játékát 
örömmel hallgatja?
– Liszt és Bartók állandó „szerelmeim”. Mostanra 
megváltozott a Bachhoz való viszonyom is. Kezdem 
sokkal jobban megérte-
ni, megszeretni a mű-
veit. A nagy halhatatlan 
előadóművészek közül 
Richtert,  illetve a mai 
magyar zongoraművé-
szek közül Kocsis Zoltán 
Bartók, Schiff András 
Bach és Ránki Dezső Mo-
zart játékát emelném ki.
– Kevés fiatal előadómű-
vész dicsekedhet azzal, 
hogy zeneművet írnak a 

számára. Ön már ezt is elmondhatja magáról.
– 2003-ban egy CD-felvételen vettem részt, ahol 
Dianne Goolkasian Rahbe kortárs zeneszerző két, 
gyerekek számára írt zongoraversenyét játszottam el 
a MATÁV Szimfonikus Zenekar kíséretében.  A ve-
lük való munka eleve nagy élmény volt.  A zeneszer-
zővel való sikeres kapcsolat révén pedig még abban a 
megtiszteltetésben is részesültem, hogy a későbbiek 
során jónéhány művét dedikálta nekem. 
– Úgy tudom, most egyszerre két megmérettetésre is 

készül. Egy több fordulós nem-
zetközi versenyre, amelynek első 
szakaszán sikeresen túljutott. 
Közben pedig egy hazai kihívás 
is vár Önre.
– A nemzetközi verseny második 
fordulója Madridban lesz. Már-
ciusban pedig Szegeden rendezik 
meg a Nemzetközi Bartók Zon-
goraversenyt, és májusban, ha 
minden jól megy, lediplomázom. 
Minderre rendesen felkészülni 
sok gyakorlást, tanulást igényel. A 
munkában és a magánéletben egy-
aránt fontos a teljességre és a jóra 
való törekvés.
– Hol gyakorol legszívesebben? 
Milyen az a közeg, ahol ki tud 
kapcsolódni és jó érzi magát?

– Itthon, a XVI. kerületi családi házunkban, ahová szület-
tem. Itt nyugalomban, zeneszerető közegben tudok a leg-
jobban gyakorolni. Nálunk mindenki foglalkozik zenével, 
kivéve az édesapámat, aki viszont érti és szereti a zenét.  

zsigMonD TünDe

Zongorára 
hangolva
A zeneművészet terén elért, kimagasló teljesít-
ményének köszönhetően, 2011-ben az Önkor-
mányzattól elnyerte a XVI. kerület Ifjú Tehetsége 
címet, és az ezzel járó ösztöndíjat. A Magyaror-
szág soros uniós elnöksége alkalmából, Podgo-
ricában rendezett ünnepségen szólókoncertet 
adott. Fellépett már Milánóban, Bécsben, Krak-
kóban, Poprádon, Singenben, Brnoban és Tiraná-
ban is. A Zeneakadémia végzős növendékével, 
Horváth Benedekkel pályájáról és kertvárosi kö-
tődéseiről beszélgettünk.
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komolyabb szintre helyezzük a röplab-
dát a kerületben. Hóbor Béla játékveze-
tő segítségével felvettük a kapcsolatot a 
polgármesterrel, ő ajánlotta a KSE-hez 
való csatlakozást. Terveink szerint már 
idén megkezdjük az utánpótlás szerve-
zését. A testnevelőkkel egyeztetve vala-
mennyi kerületi iskolába elmennénk, 
ahol bemutatót tartanánk, majd a pe-
dagógusokkal együttműködve, a sportág 
alapjait is megtanítanánk. Azokat a 
gyerekeket, akik tehetségesnek bizonyul-
nak, megpróbálnánk a szakosztályunk-
hoz csábítani. A kerület a mátyásföldi 
uszoda mellett strandröplabda-pályával 
is rendelkezik, amely eddig nem volt 
kihasználva. Terveink szerint nyáron 
több strandröplabda-bemutatót is szer-
veznénk.

A KSE új szakosztálya nem csak a lá-
nyok, hanem a fiúk számára is szeretne 
sportolási lehetőséget nyújtani. A jog-
előd OSC-nek ugyanis van egy, szin-
tén a Budapest-bajnokság I. osztályá-
ban szereplő fiúcsapata is, akik eddig 
a XI. kerületben edzettek és játszottak. 
Hamarosan azonban ez a gárda is a 
XVI. kerületbe teszi át székhelyét.

A Kertvárosban immár tíz éve mű-

ködik a szabadidős tevékenységet 
és versenysportot egyaránt kínáló 
BOOSTER Z’ Thai boksz Klub. 

– Számos fellépésen vagyunk már túl, 
a többi között a magyarországi thai 
nagykövetség, és a Nagy Sportágvá-
lasztó rendezvényein is rendszeresen 
szereplünk – mondta Bánhegyi Zol-
tán, a kerületi thai bokszosok ve-
zetője. – Sportolóink országos verse-
nyeken rendszeresen dobogós helyeken 
végeznek, illetve meghívásos gálákon 
is gyakran részt veszünk. Az Egylethez 
való csatlakozással szeretnénk a kerü-
letben is megerősödni. A jövőben is vá-
runk minden 5 és 45 év közötti kerü-
leti lakost, aki szívesen megismerkedne 
ezzel a különleges mozgáskultúrával.

Sport

A kerületben többéves hagyománya van a torna-
sportnak, hiszen a lólengés első kiválósága, dr. Ma-
gyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok, a mátyásföldi 
Corvin Mátyás Gimnáziumban érettségizett, ahol 
tanára volt Keszthelyi Rudolf olimpikon tornász. Raj-
ta kívül Hídvégi Vid edzője, Laufer Béla (KSI SE) 
is kerületi lakos, aki a sporttevékenysége mellett az 
olimpiai baráti körnek is tagja. Ő szintén ott volt 
a rendezvényen, amelyet Berki Krisztián edzője, Ko-
vács István és a Szövetség főtitkára Ajtorjai Sándor is 
megtisztelt jelenlétével. A résztvevők a magyar torna-
sport jelenlegi helyzetéről és az ötkarikás játékokról 
beszélgettek. 

– Mint minden sportágat, így a tornát is jelentősen 
befolyásolja a média, illetve a közönség igénye. Ma már 
a nézők sztárokat akarnak látni, akik rövid, látványos 
küzdelemben döntik el, hogy melyikük a legjobb. Ezért 
van az, hogy egyre több az úgynevezett egy szeres tor-
nász. Mi jól igazodtunk ehhez, ennek köszönhetően dr. 

Magyar Zoltán és Borkai Zsolt után lólengésben ismét 
éremeséllyel utazhatunk az olimpiára – mondta a fő-
titkár.

Az érdeklődők felvételről megtekinthették a két 
sportoló fantasztikus világbajnoki gyakorlatát, és 
első kézből hallhattak arról, hogy miként készül, a 
tavaly az Év Sportolójának választott, Berki Krisztián 
élete legfontosabb versenyére. 

– A sajtó folyamatosan azt hangoztatja, hogy aranyat 
várnak tőlem. Ez megtisztelő, de egy dolgot azért figyel-
men kívül hagynak: nekem ez lesz az első olimpiám, 
nem ismerem az ötkarikás versenyek hangulatát, nem 
tudom, hogy leszek képes függetleníteni magam a közeg-
től és az elvárásoktól. Igyekszem nyugodtan felkészülni, 
és Londonban is megpróbálom majd a legjobbat kihoz-
ni magamból – hangsúlyozta Berki Krisztián. 

A két tornász július 28-án, az olimpia első verseny-
napján mutatja majd be gyakorlatát. Reményeink 
szerint mindketten bejutnak a döntőbe, és akkor au-
gusztus 5-én már az érmekért küzdhetnek. 

Világhírű tornászok látogattak a kerületbe

riersch TaMás

Berki Krisztián kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok, valamint  
Hídvégi Vid, a tavalyi év felfedezettje, a torinói világbajnokság negye-
dik helyezettje volt a vendége a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör február 
9-i rendezvényének. A tornasport két kiválóságában még valami közös: 
mindketten tagjai a londoni olimpián induló magyar csapatnak. Ráadásul 
a sporttársadalom Krisztiántól olimpiai aranyat, Vidtől pedig érmet vár. 
Ezek után érthető, hogy a két sportolót nagy érdeklődéssel fogadták a 
kertvárosi sportbarátok is. 

A Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör márciusi programja

Március 8., 17:00
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Közgyűlés, beszámoló a 2011 év munkájáról, a 
2012-es olimpiai programról és a jövő terveiről.

Március 19., 17:00
Az Erzsébetligeti Színházzal közös rendezvény 
vendégei: a pekingi olimpiai döntőt és a legutób-
bi labdarúgó VB negyeddöntőjét vezető Kassai 
Viktor (2011 FIFA Év játékvezetője), Vámos  
Tibor, Erős Gábor partbírók és Lipcsei Péter, az 

FTC korábbi labdarúgója.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
A belépés ingyenes.

Kollárik Mihály – a KSE elnöke – 
a két új szakosztállyal kapcsolatban 
hangsúlyozta: a thai boksz kiválóan 
illeszkedik az Egylet harcos, küzdő-
sportos vonalába, míg a röplabda a 
csapatszellemet erősítheti.
– Sportemberként azt kell mondanom, 

hogy a sport népszerűsítése és támoga-
tása érdekében minden lehetőséget ki 
kell használnunk. A két új szakosztály 
eddig önállóan próbált meg fennmarad-
ni, ám úgy érezték, hogy velünk közösen 
ez könnyebben megy. Mi pedig öröm-
mel vettük a megkeresésüket, hiszen a 

két csatlakozó sportággal az egyletünk 
sportkínálata is gazdagodik – mondta 
Kollárik Mihály.

Több mint öt éve már, hogy az Orvos-
egyetem Sport Klub (OSC) felnőtt női 
röplabda-csapata a Néri Szent Fülöp 
Katolikus Általános Iskola tornatermé-
be költözött. A Budapest-bajnokság I. 
osztályában szereplő együttesnek olyan 

kiválóságok a tagjai, 
mint Fodorné Kastner 
Vera, aki több mint 
százszoros válogatott 
volt, vagy a szintén 
több válogatottsággal 
rendelkező Kiss Kata-
lin. A csapat tagjainak 
életkora 16 és 47 év 
között van. Az OSC 
játékosai is részt vettek 
tavaly szeptemberben, 
a Sashalmi Közösségi 

Terem megnyitóján, és már akkor je-
lezték, hogy szívesen edzenének ott. Ez 
hamarosan valóra is vált.
– Nagy lépés volt ez az amatőr klubunk 
életében – mondta Barnucz Tibor, a 
lányok edzője. – Az infrastruktúra ja-
vulása arra késztetett bennünket, hogy 

Két új sportággal bővült  
a Kertvárosi Sport Egylet

riersch TaMás

Az eddigi három szakosztály, a birkózás és szumó, 
a ritmikus gimnasztika és a kick-boksz mellett im-
már röplabdázni és a thai bokszolni is lehet a XVI. 
kerületi klubban.
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A 2002-ben indult Héraklész program sportolói 2011-ben rekordszámú helye-
zést értek el a különböző világ- és Európa-bajnokságokon. A január 27-én, az 
Uránia Filmszínházban megrendezett Héraklész Gálán 108 sportolót és edzőt 
jutalmaztak. A jégkorongozók között a legjobbnak járó elismerést a mátyásföl-
di Németh Attila vehette át.
– Ilyen elismerésben még nem részesültem, ezért nagyon büszke vagyok – mondta a 
19 esztendős hokis. – Ez a díj visszajelzés számomra, hogy jó úton járok, és tovább 
ösztönöz majd, hogy elérhessem a céljaimat. 

Attila Cinkotára, a mostani Huncutka Óvodába járt, az óvónénik pedig gyak-
ran vitték a gyerekeket korcsolyázni. Egy ilyen alkalommal figyelt fel rá Keszt-
helyi Miklós, az UTE Jégkorong Szakosztályának utánpótlásedzője. Attila – már 
a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjaként – lila-fehér színekben 
kezdett hokizni. A tehetséges sportoló hat év után a Budapest Stars csapatába 
igazolt, ám ezzel párhuzamosan már egy szlovák csapatban is játéklehetőséget 
kapott. 14 éves kora óta tagja a korosztályos válogatottaknak, illetve a leg-
jobbakat támogató Héraklész programnak is. Az U18-as csapattal kétszer, az 
U20-as válogatottal pedig háromszor vett részt a világbajnokságon. Legutóbb 
Ukrajnában próbáltak meg feljutni a Divízió II-ből a Divízió I-be. Ez ugyan 
nem sikerült, de Attila így is kiemelkedett a csapatból, és a torna végén őt vá-
lasztották meg az együttes legjobb játékosának.

– Egész életemben a XVI. kerület-
ben, Cinkotán és Mátyásföldön él-
tem, így jól ismerem a városrészt. 
A sport miatt sokat utazom, de 
mindig szeretek hazajönni. Imádok 
itt lakni, imádok lejárni a közeli 
uszodába, és örömmel látom, hogy 
milyen gyors ütemben szépül a kör-
nyezetem.

A 19 éves mátyásföldi fiatalem-
ber már külföldön is kipróbál-
hatta magát. Az említett szlovák 
csapaton kívül ugyanis két évet Svédországban is eltöltött. Jelenleg az osztrák 
bajnokságban szereplő SAPA Fehérvár AV19 csapatában játszik támadóként. 
Egyszer már jégre lépett az osztrák ligában, az EBEL-ben is a Graz ellen, de 
többnyire a fehérváriak együttesében jut játéklehetőséghez. Legfőbb célja, hogy 
minél előbb bekerüljön a legjobbak közé, és állandó helye legyen az osztrák 
ligában szereplő csapatban. Ezen kívül a felnőtt válogatottság is a tervei között 
szerepel. Erre akár a közeljövőben is lehetősége lehet, hiszen a magyar váloga-
tott áprilisban a Divízió I-es világbajnokságra készül, és Attila, ha a ljubljanai 
csapatban még nem is, de a bővített keretben már helyet kaphat.

Mátyásföldi hokis 

a legjobbak legjobbja
riersch TaMás

A világ legjobb röplabda-játékvezetőjévé is megválasz-
tott Hóbor Béla, február 1-jén személyre szóló érte-
sítést kapott a nemzetközi szövetségtől (FIVB) arról, 
hogy beválasztották a londoni olimpia bírói közé. 
Hóbor Béla az ötkarikás játékokon nem csak kora, 

hanem tapasztalata miatt is a játékvezetők doyenje 
lesz, az 55. életévében járó szakember azonban idén 
befejezi aktív pályafutását. Hóbor Béla 2000 óta 
rendszeres résztvevője az ötkarikás játékoknak: Syd-
neyben és Pekingben a röplabda olimpia döntőjének 
második, Athénban pedig az elődöntő első játékveze-
tője volt. Négy olimpiai szereplésével csúcstartónak 
számít majd az aktív játékvezetők között.
Hóbor Bélának a nyári játékokig egy fontos feladata 

azért még lesz: a szövetségtől kapott szóbeli tájékoz-
tatás alapján a röplabda Bajnokok Ligája idei döntő-
jének is ő lesz majd az egyik játékvezetője.

Hóbor Béla 
mozgalmas év 
elé néz

riersch TaMás



16  A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA  2012. február 18.Ajánló

Sashalmi Közösségi 
terem ajánlatai

Focizni, kosarazni, röplabdázni, tollasozni szeretne?
Céges vagy kulturális rendezvényre készül?

Közeledik esküvőjének időpontja? 
Nem kell tovább keresnie! Az ideális helyszín 

a Sashalmi Közösségi terem!

Akciós terembérlettel (4.000-5.500 Ft/óra) várjuk 
minden hétköznap 9.00 és 16.00 óra között.

A sport- és rendezvénycsarnok szabad időpontjai 2012. április 1-jétől: 
hétfő, szerda, péntek 18.00 és 20.00 között. 

A délutáni árakról érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet.
Esküvőkre, céges- és kulturális rendezvényekre a terem 

már óránként 10.000 forinttól bérelhető! 
Esküvői ételajánlat: menü egy személyre 2.900 és 6.500 forint között.

Telefon: 06 20 2871703
Email: szabo.gergely@sashalmipiac.hu
Cím: 1163 Budapest, Sashalmi tér 5. 

(Sashalmi Piac mellett)

ii. taVaSzVáRÓ 
          tEREPFutÓVERSENy
NaPláS tÓ, 
MáRCiuS 10. 9 ÓRátÓl

Óvodai, iskolai, felnőtt versenyek, programok az egész 
családnak, értékes díjak, jó hangulat, friss levegő.

Keressük a legsportosabb osztályt!

tOVáBBi iNFORMáCiÓ:
Berendi antal: +36 30 466 5080, talabér attila: +36 20 466 0001

Bővebb információk: www.mahfusz.hu

1165 Bp., táncsics u. 7.
tel.: 403-2093, 407-2407.

február 24. péntek, 18 óra
Kicsinyek hangversenye (4. bérletes 
hangverseny) A műsorban közre-
működnek a Rácz Aladár Zeneisko-
la legifjabb növendékei. Helyszín: 

hangversenyterem.

február 24. péntek, 20 óra 
Big Band klub – A műsorban hallható-
ak a legismertebb Big Band feldolgozá-
sok, örökzöldek és az együttes legújabb 
produkciói. Az est énekese Bujdosó 

Eszter. Helyszín: hangversenyterem.

Dr. Onyestyák György 
tel.: 06-20/395-3537

február 21., kedd, 18.00 
Seremetyeff-Papp János restaurátormű-
vész, egyetemi tanár előadása: Aki egy-
maga szembeszállt a gonosszal (Char-

lotte Corday regényes élettörténete). 
Emlékezzünk mátyás királyra

A Déli Harangszó Baráti Kör, valamint 
a POFOSZ szeretettel meghívják Önt és 
családját, a Corvin Mátyás Gimnázium 
előtt álló Mátyás király szobor elé, feb-
ruár 24-én, pénteken délután 14.00 
órára, tisztelgő főhajtásra és emlékezésre, 
Mátyás király halálának 552. évforduló-
ja, és névnapja alkalmából. A műsor ge-

rincét a gimnázium fiataljai adják.
megemlékezés a kommunizmus 

áldozatairól
A Déli Harangszó Baráti Kör és az Ár-
pádföldi Közösségi Egyesület megemlé-
kezésre hív mindenkit február 25-én, 
szombaton, délután 15 órakor, Tóth 

Ilonka mártír szabadságharcos, kerüle-
tünk díszpolgárának szobrához, a Tóth 
Ilonka térre. Beszédet mond dr. Cso-
mor Ervin alpolgármester. Jeles művé-
szek gondolatait tolmácsolják a Kovász 
Egyesület kulturális csoportjának tagjai. 
Az összeállítást válogatta dr. Kratofil 

Ottóné tanárnő.
március 6., kedd, 18.00 

Batár Zsolt Botond történész, idegenfor-
galmi szakíró tart előadást Horvátország 
magyar emlékei címmel a 800 éves közös 
királyság, a hosszú termékeny együttélés 
kézzelfoghatóan megmaradt magyar em-
lékeiről. Helyszín: Erzsébetligeti Színház 
(1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b.), 

Harmónia terem.
Befizetések a Veres Péter 27. alatt 

hétfőként 17 - 19 között.
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél 

403-26-22 vagy 06-30/582-76-00

Déli Harangszó 
Baráti Kör

A Kertvárosi Birkózó- és Szumó Klub 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

március 3-án, szombaton 
megrendezendő 

KERTVÁROSI SPORT- ÉS EGÉSZSÉGFESZTIVÁLRA!
Az egész napos rendezvény ideje alatt a Havashalom parkban különféle 
sportágakat (futás, nordic walking, BMX, streetball) próbálhatnak ki az 
érdeklődők. A Sashalmi Piactéren a táncbemutatók, koncertek és a Mi-
kulásgyár adománygyűjtő sátra mellett, a Magyar Vöröskereszt véradóka-
mionja, illetve a XVI. kerületi Mentőalapítvány szervezésében ingyenes 
egészségügyi szűrések várják a résztvevőket. A Sashalmi Közösségi Terem-
ben pedig a kézműves foglalkozások és sportbemutatók után, 17 órától 
kerül sor arra az MMA gálára, amelynek bevételét egy újraélesztő készü-
lék megvásárlására fordítják a szervezők. Jegyek a Kultúrinfo Jegyirodában  

(1161 Budapest, Rákosi út 110.), 3500 forintos áron vásárolhatók.
Bővebb információt a Facebookon,  

a Kertvárosi Sport- és Egészségfesztivál oldalon találhatnak.

KERtVáROSi SPORt- ÉS 
EGÉSzSÉGFESztiVál

Veres Péter út 27. 
tel.: 06-70/239-5264 

lovag, vitéz Palla lászló elnök

kihelyezett ülés a bajtársi otthonban
2012. március 7-én szerdán 15 órakor nyilvános taggyűlést tartunk, ahova szere-
tettel meghívjuk minden tagunkat, és minden nem Pofosz-tagot is, akit politikai 
állásfoglalása miatt üldöztek, bebörtönöztek, kitelepítettek, megaláztak, vagy hát-
rányos helyzetbe kényszerítették. Nyílt taggyűlésünk helyszíne 1165 Bp. Mátyás-
föld, Diósy Lajos utca 28. szám alatti Bajtársi Otthon 2. emeleti tanácsterme. 

Napirenden szervezeti ügyeink, és a március 15-i ünnepség megbeszélése lesz. 

POFOSz XVi. kerületi 
szervezete

a Rácz aladár zeneiskola közleménye
Kedves Támogatóink!

Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt évben személyi jövede-
lemadójuk 1%-val támogatták a „Zenével a Holnapért” alapítványt. Ismer-
ve az önök segítőkészségét és tanulóink iránt mutatott szeretetét, kérjük, 
ismét támogassák alapítványunkat! A kedvezményezett „Zenével a Holna-

pért” alapítvány adószáma: 18166710-1-42
Ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amelyen aktuális híreinkről és prog-

ramjainkról olvashatnak: www.razeneiskola.hu 
Dr. Raffay Gézáné, az alapítvány elnöke,  

Eisenbacher Zoltán igazgató
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lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@freemail.hu e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.

Ingatlan
Sashalmon tulajdonostól eladó 2,5 szo-
bás körbejárható, hőszigetelt családi ház 
64 nm-es telken garázzsal, melléképü-

lettel. Irányár: 35 M Ft. 

Csömörön 2174 nm-es, 11 m széles két 
útra nyíló, osztatlan szántó 2 M Ft-ért 

eladó. 20-371-2400

Ó-Mátyásföldön 3 generációs, 
300 n-öles, 2 házzal beszámítással.  

20-913-4783

Sashalmon 57 nm-es új, részben búto-
rozott lakás, 58 E Ft- ért + rezsi kiadó. 

403-4606, 20-393-3122

Rákosszentmihályon 5 szobás, duplakom-
fortos ház –két család részére is- eladó 38 
M Ft-ért, vagy elcserélném kisebb 2-3 
szobás házra a kerületben. 30-537-3070

Igényes, 57 nm-es panellakás Rákos-
szentmihálytól 20 percre eladó. Irányár: 

7,3 M Ft. 30-851-8835

Örs vezér téri, tégla házban 68 nm-es igé-
nyes lakás/iroda kiadó/eladó. 30-401-7080

Eladó a XVI. kerületben 2 generációs 
ház 2 + 2 szobás, 2 fürdő, 3 WC, cirkós, 
csatornázva van, felújított. 30-231-3913

Eladó Biatorbágyi 1-es főútra nyíló kül-
területi zártkerti, 300 nm-es telek 600 

E Ft-ért. 30-463-7916

Garzon olcsó rezsivel a kerületben ki-
adó. Malomdomb. 70-298-0169

Cinkotán szoba fürdővel olcsón kiadó. 
70-932-2721

SOS eladó Rákosszentmihályon 180 
nm-es családi ház 150 n-öles telekkel 
áron alul. Megegyezünk, 33 M Ft. 20-

426-1581

XVI. kerület Cinkotán 55 nm-es, bú-
torozott gépiesített családi házas lakás, 

gépkocsi beállóval 75 E Ft-ért kiadó. 

Eladó XVI. Lándzsa u. ltp-n Vívó utcá-
ban II. emeleti nagyon jó állapotú tégla 
garzon. Alacsony fenntartású, gázkon-
vektoros, azonnal költözhető. 8,6 M Ft. 

30-609-9681

Eladó 69 nm-es, erkélyes, gázkonvekto-
ros lakás 15,9 M Ft-ért. 30-494-4328

Vegyes
Új fagor szagelszívó 9 E Ft, mosoga-
tógép 5 E Ft, mosógépmotor 2 E Ft, 
konyhaszekrény 5 E Ft, szagelszívó ven-
tilátor 1 E Ft, 5 l-es fonott és fonatlan 
üveg marmonkanna, hibás flex eladó. 

409-2240

Eladó drapp színű fél bárány bunda 
ezüst-róka sapka + gallér. 400-0703

Eladó 15 heti Hévízi 6 személyes üdülé-
si jog. 400-0703

3 X 11 fokos létra és leanderek eladók. 
30-210-8116

Orion mobilklíma és 75 X 140-es szür-
ke irodaasztal eladó. 30-210-8116

Antikvitás adás-vétel-csere. 30-541-
6383

Eladó kárpótlási jegy (termőföldért 
kaptuk). 30-463-7916

Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház 2012. év áprilisában megnyitja az ART-FESZT V. című 
tárlatot és felhívással fordul minden olyan képző és iparművészetben tevékenykedő amatőr alkotóhoz, aki 
szeretne bemutatkozni a nyilvánosság előtt. Pályázni legfeljebb 3 db alkotással lehet technikai, formai és 

méretbeli megkötöttség nélkül. Az alkotások kiállításra kész állapotban nyújthatók be. 
A pályázati díj 1000 Ft pályamunkánként, amit a művek beadásakor a helyszínen kérünk befizetni. 

Egy sorozat legfeljebb 3 műből állhat.
Pályázati adatlap letölthető a Corvin Művelődési Ház honlapjáról (www.kulturliget.hu). A kitöltött adat-
lapot keller.diana@kulturliget.hu címre kérjük visszaküldeni. Nevezni csak elektronikus formában lehet. 

nEvEzÉsi HAtÁridő: 2012. mÁrcius 19. HÉtfő, ÉjfÉl
A pályaművek leadási ideje: 2012. március 21-23. között, 9.00 - 17.00. Helye: Corvin Művelődési Ház, 

1165 Budapest Hunyadvár utca 43/b.
Az alkotásokat szakemberekből álló zsűri bírálja el. 

A nyertes pályázók alkotásai kiállításra kerülnek az ART-FESZT V. tárlaton.
Eredményhirdetés www.kulturliget.hu oldalon: 2012. március 29. csütörtökön.

A pályázók e-mailben is kapnak értesítést a zsűri döntéséről. 
A tárlat megnyitásának időpontja: 2012. április 1. vasárnap 15.00 óra. Helyszín: Corvin Művelődési Ház 
– Erzsébetligeti Színház. A nyertes pályamunkákból rendezett kiállítás megtekinthető: 2012. április 1. és 

április 30. között a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház, Harmónia termében.
A zsűri által be nem válogatott alkotások elvihetők: április 1-én

A kiállított pályaművek visszaadása: 2012. május 3-4. között 9.00 - 17.00 
A Ház a kiállításhoz kapcsolódó katalógust jelentet meg, ezért kérjük az alkotókat, hogy az adatlappal 
együtt rövid életrajzot (300-350 karakter) és arcképet (jpg, gif formátum, 1180x1180 pixel felbontás) is 

adjanak le elektronikus formában. 
Ezek hiányában nem áll módunkban megjelentetni a katalógusban az alkotót.

További információ www.kulturliget.hu weboldalon található. 
Érdeklődni lehet Keller Dianánál a keller.diana@kulturliget.hu és az info@kulturliget.hu cí-meken, 

továbbá a 401-3060-as telefonszámon.

ART-FESZT 
ötödször

Vércukormérő 4 E Ft, vérnyomásmérő 
4 E Ft, üvegpoharak 100 Ft/db eladó. 

30-463-7916

Fonott bútor, fonott áru eladó. 20-252-
8993, 403-9827

Kombinált gyalugép 200-as kés, 1250 
W-os eladó. 30-223-5981

Eladó keveset használt japán gyártmá-
nyú pénztárgép 40 E Ft-ért. 30-463-

7916

Diplomás nő állást keres 12 évi assziszten-
si tapasztalattal multinál. 30-389-3144

Lottó terminálkezelő vizsgával munkát 
keresek. 20-423-4603

Peugeot 175/65/R14 téli gumi acél 
felnivel, vonóhoroggal, csomagtartóval 

eladó. 30-895-0563

Nyugdíjas magángyűjtő keres régi ké-
peslapokat, papírpénzeket, postatiszta 

bélyeggyűjteményt. 20-543-0446

Elektromos szobabicikli, kétszemélyes 
sátor, csővázas hátizsák megegyezés sze-

rint eladó. 20-926-6132

Eladó kép és filmvetítésre alkalmas, 
komplett diavetítő egység. 405-5034, 

20-131-1917

Háború előtti szakácskönyveket, kézzel 
írt egyedi receptgyűjteményeket vásá-

rolnék. 20-935-1113

Vadonatúj, női mosómedve bunda 15 
E Ft, hozzá tartozó szőrme kalap 5 E 
Ft-ért eladó. 405-6484, 20-918-7317

9 kW-os ETNA kazán, alig használt, 
füstcsövekkel eladó. 30-505-7145

MEGúJult 
az áRPáDFÖlDi BaBaKluB!

(Árpádföldi Közösségi Ház 1162 Budapest Ci-
bakháza u. 45-47. Bejárat a Menyhért utcáról)

progrAmunk: 
09.30-10.00: Gyülekezés, játék 

10.00-11.00: A hónap első szerdáján: Játékos 
dallamok, zenés foglalkozás zenepedagógussal A 
hónap második szerdáján: Játszóház kézműves fog-
lalkozással, mese kuckóval, ahol óvónő, tanítónő 
mesél. A hónap harmadik szerdáján: A nevelés 
mindennapi művészete – Beszélgetés szakembe-
rekkel (orvos, védőnő, pedagógus, gyógypedagó-
gus, fejlesztőpedagógus, stb.) A hónap negyedik 
szerdáján: Játszóház mozgásos játékokkal, mese-
kuckóval, óvónő, tanítónő vezetésével. Abban a 
hónapban mikor ötször találkozhatunk a játszó-
ház mellett mini BABA BÖRZÉT szervezünk, 

ahol ruhák, játékok cserélhetnek gazdát. 
11.00-11.20: Tízórai, játék. 
11.20-11.30: Klub zárása. 

Szervező: XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesü-
lete. Érdeklődni lehet: 06-70-636-03-16

Februárban a következő eseményeket szerveztük:
február 22. szerda: Játszóház mozgásos játékok-
kal, mese kuckóval, farsangi hangulatban, aki sze-

retne jöhet jelmezben. 
február 29. szerda: Játszóház a gyerekeknek, és 

MINI BÖRZE a felnőtteknek.
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Egyetemisták, közép és általános is-
kolások MATEMATIKA, FIZIKA és 
KÉMIA korrepetálását vállalom. 20-
447-7550

Matematika, fizika, kémia, mechanika 
és ábrázoló geometria oktatás, felkészí-
tés 35 éves gyakorlattal. 403-6783, 30-
598-3432

AsztAlosmunkÁk vállaljuk 
konyhák, beépített bútorok, galériák, 
bejárati ajtók, előtetők és kocsi beállók 
készítését. Régi bútorok restaurálását, 
kópiák készítését, illetve fafaragást. 30-
401-1633, szeteyzoltan@freemail.hu

tAnuljon profiktól: tÁnc 
mint az egészség megőrzője és mint ver-
senysport. EurópAi stílus Eti-
kEtt oktAtÁs. Korhatár nélkül. 
20-936-0554 László Attila

LAKATOSIPARI BT. vállalja: ZÁRAK 
cseréjét, KERÍTÉSEK, KORLÁTOK, 
RÁCSOK gyártását, szerelését, javítá-
sát. Kádár, 30-646-1935, 400-2396

CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ JA-
VÍTÁS, FELÚJÍTÁS, TISZTÍTÁS. ÚJ 
KÁLYHA ÉPÍTÉSE. 407-3155, 30-
301-2616

Víz-gáz.fűtészerelés-vízóraszerelés ügy-
intézéssel, fürdőszobák felújítása, javí-
tások garanciával. 30-251-4931

Xvi. kerületi AsztAlos ajtók, ablakok 
javítását, szigetelését, zárcserét, egyedi bú-
torok készítését vállalja. Ingyen kiszállás! 
HÉTVÉGÉN IS! Kiss Ernő 30-447-4853

Magányosoknak lelki segítségnyújtást, 
felolvasást, beszélgetést vállalok. Igény 
szerint házhoz is megyek. Leinformál-
ható, bölcsész diplomás életmód ta-
nácsadó. Mottóm: „Vidáman, empati-
kusan”. 30-301-2616

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerekkel, 
napellenzők szerelése, javítása. Bemu-
tatótermünk: Csömöri u. – Szlovák u. 
sarok. 409-2229, 20-523-3801, 30-
209-5987

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBON-
TÁS NÉLKÜL. VÍZ, GÁZ, FŰTÉS-
SZERELÉS. 402-4330, 20-491-5089

Bádogos-tetőfedő-tetőszigetelő, új 
munkát és felújítást is vállal. 409-2069, 
20-510-0013

Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával, közüle-
teknek is. 405-5184, 30-931-3927

Takarítást, bejárónői munkát 
keres megbízható, leinformál-
ható, munkájára igényes, 38 
éves hölgy. Nagy tapasztalattal, 
referenciákkal. 30-613-3833 
www.otthontakaritas.hu 

Kőműves vállalkozó mindenféle kő-
műves és burkolói munkát vállal. 403-
2242, 30-299-2007

ANGOL, NÉMET nyelvtanítás, 
nyelvvizsgára –egyetemistáknak 
DIPLOMA MEGSZERZÉSÉHEZ 
- felkészítés. Házhoz is megyek! 
30-622-0570

XVI. kerület Újszász 119. 3 szo-
bás ház, 300 n-öles telken érvényes 
építési engedéllyel 29,5 M Ft-ért 
eladó. Lakás beszámítás lehetséges. 
20-913-4783

Petőfi kertben Nógrádverő u. 47. 4 
szobás, dupla garázsos sorház új beköl-
tözéssel, csere beszámítással. Zámbó 
István 20-913-4783

ANGOL órák, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás nyelvtanártól 
Mátyásföldön. Házhoz is megyek. 30-
280-4194

Veres Péter út 27.  
Tel.: 403-5562, délelõtt

XVi. Kerületi 
Vöröskereszt

EgÉszsÉgnAp
Március 1-jén (csütörtök) 9 – 12-ig. 
Helyszín: XVI. Veres Péter út. 27.
Ingyenes vérnyomás, vércukor és ko-
leszterinméréssel, gyógyító eszközök 
bemutatásával, életmód tanácsadással 
várjuk az érdeklődőket.

jogi tAnÁcsAdÁs
Minden második héten, szerdai napo-
kon 10-12 óráig. Legközelebb március 
7-én és 21-én lesz. A tanácsadás in-
gyenes. Előzetesen időpont egyeztetés 
szükséges. Az időpontot hétköznapokon 
délelőttönként személyesen, vagy a 403-
5562 telefonszámon lehet megbeszélni.

vÉrAdÁs És EgÉszsÉgnAp 
Március 3-án szombaton 08-14 óráig. 
Helyszín: 1163 Budapest, Sashalom 
Tér 5. Vért adhat minden 18-60 év kö-
zötti egészséges személy. Kérjük, hogy 
a véradó hozza magával személyi és lak-
címigazolványát, valamint EREDETI 
TAJ-kártyáját. Az Egészségnap a lakos-
ság részére ingyenes vérnyomás, vércu-
kor és koleszterinméréssel, és testössze-
tétel méréssel várjuk az érdeklődőket.

vÉrAdÁs
Március 31. Kertvárosi Egészség-
ügyi Szolgálat ( SZTK épülete) Cím: 
1163 Tekla utca 2/c.
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