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Ingyenes lett 
a Kertváros Kártya
A XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-
testületének határozata alapján már min-
den 14. életévét betöltött kertvárosi polgár, 
sőt mindenki, aki lakóhelyünkön dolgozik is 
ingyenesen juthat hozzá a számtalan ked-
vezményt kínáló Kertváros Kártyához. Ez-
zel Kovács Péter polgármester 2014-2019 
közötti ciklusra meghirdetett, a Fejlődő 
Kertváros Program III. nevet viselő 32 vál-
lalási pontja közül az első máris teljesült.

Folytatás 
a 2. oldalon

130 éves a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola
Rákosszentmihályon 1884-ben felépítettek egy iskolát, a mostani 
Csömöri út és Iskola utca sarkán található épületről – amit azóta 
kibővítettek – pedig ma már elmondhatjuk, hogy a XVI. kerület 
legrégebbi oktatási intézménye. Tóth András igazgató vezetésé-
vel a 130. jubileum alkalmából egyhetes programsorozattal em-
lékeztek elődeikre tanárok és diákok, a november 17-én megtar-
tott ünnepélyes megnyitón pedig többek között részt vett Kovács 
Péter polgármester, Csatári József birkózó olimpikon, az iskola 
volt diákja és Majsai Károly asztaliteniszező paralimpikon. Raj-
tuk kívül megjelentek az egykori igazgatók: Ádám Jánosné, Kiss 
Gyula és Kovács Imre, illetve Beltovszky Mária és Kádi Gergelyné 
hajdani igazgatóhelyettesek, valamint korábbi pedagógusok is.

Folytatás az 5. oldalon

A cinkotai közösség tagjai ökumenikus adventi gyertyagyújtást szerveztek a Tabódy Ida térre no-
vember 30-án. A rendezvényen mintegy százan - köztük Szász József alpolgármester - állták körül 
az adventi koszorút, amelyen az első gyertyát Vető István evangélikus lelkész gyújtotta meg (ké-
pünkön). Szerinte ez az örökkévalóságot jelképezi, majd ahogy egymás után meggyulladnak rajta 
a fények, úgy kerülünk egyre közelebb a Világ világosságához: Jézus Krisztushoz. A magyarul és 
szlovákul előadott karácsonyi énekek után a szervezők zsíros kenyérrel és forralt borral kínálták 
a jelenlévőket. Árpádföld és Rákosszentmihály Polgári Köre a Kölcsey Ferenc Általános Iskolával 
közösen ugyanakkor már hatodik alkalommal rendezett ünnepséget advent első vasárnapján, így 
a Hősök terén felállított koszorún is meggyújtották az első gyertyát. A diákok előadása után pedig 
a résztvevők a Gábor József képzőművész által készített betlehemet is megtekinthették.

Kigyúltak a fények
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Folytatás a címlapról
Az Önkormányzat kis- és középvállalkozásokat 
támogató, valamint a lokálpatriotizmust erősí-
tő kezdeményezése révén 2011-ben jött létre a 
Kertváros Kártya, amely 8-30 százalék közötti 
kedvezményt biztosít tulajdonosának, aki már 
117 kerületi elfogadóhelyen és az Önkormány-
zat által üzemeltetett létesítményeknél – az 
Erzsébetligeti Színházban, a Kertvárosi Sportlé-
tesítményeket Üzemeltető Kft.-nél, illetve a Sas-
halmi Közösségi Teremben – is kedvezményesen 
vásárolhat vele. A kártya – amit eddig1636 helyi 
polgár igényelt – elfogadásáról minden esetben 
a Kertváros Kártya hivatalos emblémájával ellá-
tott matrica, vagy a vállalkozás honlapján elfo-
gadott kép tájékoztat. 

Kozma Viktor, a Sashalmi Piac Kft. ügyvezetője 
elmondta: amellett, hogy a kártya igénylése min-
den arra jogosult számára ingyenes, november 19-
től már nemcsak a kerületünkben élők, hanem az 
itt dolgozók is igénybe vehetik annak kedvezmé-
nyeit. Az ügyvezető elárulta továbbá, hogy terve-
zik a kártyát készítő ügyfélszolgálat nyitva tartásá-
nak meghosszabbítását is, így a jövőben akár már 
a szombati bevásárlás ideje alatt is lehetne majd 
kártyát készíttetni. Emellett kiemelte, hogy to-
vábbra is várják a kezdeményezéshez csatlakozni 
kívánó kerületi vállalkozások jelentkezését is.

Az igénylésről és a kártya előállításának részle-
teiről már Cserey Hajnalkát, az ügyfélszolgálat 
vezetőjét kérdeztük. 

– Fontos tudni, hogy mostantól már meg sem kell 
újítani a kártyákat, hiszen azok a hátoldalon fel-
tüntetett lejárati időtől függetlenül is érvényesek. 
Mindezek mellett sokkal jobban is kell majd rájuk 
vigyázni, mivel – bár az első mindenki számá-
ra ingyenes – az elveszett, vagy megrongálódott 
pótlása a 60 év felettiek esetében is 2000 forintos 
költséggel jár. Az igénylőlapokat hétköznap a Sas-
halmi Közösségi Teremben működő ügyfélszolgála-
tunkon 8.00 és 16.00 óra között lehet leadni, napi 
4 órában – hétfőn, szerdán, pénteken 8-12 óráig, 
illetve kedden és csütörtökön 14-18 óráig – pedig 
helyben, maximum 10 perc alatt el is tudjuk ké-
szíteni a kártyákat. Az adminisztrációhoz minden 
kerületi polgár hozza magával érvényes személyi 
igazolványát, lakcímkártyáját, a Kertvárosban 
dolgozóknak pedig ezeken felül még egy munkál-
tatói igazolásra is szükségük lesz.
Az igénylőlap és az elfogadóhelyek naponta ak-
tualizált állapota elérhető a Kertváros Kártya 
honlapján (www.kartya.sashalmipiac.hu), továb-
bi információkat pedig a www.facebook.com/
kertvaroskartya oldalon, illetve a 403-0365-ös 
telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

A XVI. KerületI ÖKormányzAt 

versenyképes áron kínálja megvételre 

építési telkeit
 Cím: Terület: m² Kikiáltási ár: 

Nógrádverőce u. 67.  ......... 1349 ............ 15 514 000 Ft+Áfa
Nógrádverőce u. 69. ..........1128 ...........  12 972 000 Ft+Áfa
Nógrádverőce u. 71.  ........... 967 ............ 11 121 000 Ft+Áfa
Sasvár utca 86/A ................. 750 ............19 200 000 Ft+Áfa
Sasvár utca 86/B ................. 842  ...........21 555 200 Ft+Áfa 
és Keringő utca  ................. +80 ....... (az ár az ingatlanokra együtt érvényes)

Érdeklődni a vagyoni@bp16.hu e-mail címen, 
vagy a 06-30/404-3419-es telefonszámon lehet.

Kihagyhatatlan 
ajánlat

Minden kerületi polgár és itt dolgozó szá-
mára ingyenes a Kertváros Kártya
Szász József terjesztette elő a Kertváros Kártya 
kibocsátásáról és használatáról szóló rendelet mó-
dosításáról, valamint ingyenessé tételéről szóló 
javaslatot, amit egyhangú szavazással elfogadtak a 
képviselők. (A Kertváros Kártya igénylésével kapcso-
latos tudnivalókról kiemelt cikkünkben olvashatnak 
bővebben.) 

Véleményezték a közlekedési stratégiát
Szász József előterjesztőként a Balázs Mór-tervvel 
kapcsolatban elmondta: a Budapesti Közlekedési 
Központ vezetője augusztus végén kérte fel a Kép-
viselő-testületet arra, hogy véleményezze Budapest 
2014-2030 közötti Közlekedésfejlesztési Stratégiá-
jának társadalmi egyeztetési változatát, amit Tóth 
Miklós főépítész részletesen elemzett. Ezek után 
kiderült, hogy a tervnek három olyan pontja van, 
amely különösen érinti a kerületet: a HÉV és a 
metró összekötése, a Körvasútsor melletti körút 
kiépítése szükségességének felülvizsgálata, illetve az 
összefüggő kerékpáros főhálózat. 

A Kerületfejlesztési Bizottság javaslatai, majd a 
képviselők tanácskozása és Varga Ilona, valamint 
Szatmáry László módosító indítványának befoga-
dása után a Testület egyetértett a tervben megfo-
galmazott élhető városi környezet kialakításának 
fontosságával, a biztonságos, kiszámítható és di-
namikus közlekedés megvalósításával, valamint 
azokkal a stratégiai célokkal, amelyek a kooperatív 

térségi kapcsolatokra vonatkoznak. Emellett az el-
fogadott határozat javasolja, hogy a H8-as és a H9-
es HÉV-vonalak, valamint az M2-es metró összekö-
tésének munkálatai a 2021-ig terjedő európai uniós 
fejlesztési cikluson belül kezdődjenek el, az időpon-
tot pedig rögzítsék is a tervben. Ugyanakkor mivel 
a HÉV jelenlegi nyomvonala kettévágja a kerületet 
– ezzel nagymértékben gátolva a keresztirányú for-
galmat –, ezért a Testület javasolja, hogy legalább a 
Kertváros központi részein valósuljon meg a HÉV 
pályaszerkezetének kéregvasutas kialakítása.

A képviselők egyetértettek a Körvasútsori körút ki-
alakításának felülvizsgálatával is, hiszen szerintük ez 
továbbra sem indokolt, mivel jelentős terhelést okoz-
na az ottani két lakótelep és a családi házak lakóinak, 
az ott működő óvodának, illetve a környezetnek is.

A Testület javaslatot tett arra is, hogy a kerék-
páros munkába járás elősegítése érdekében a helyi 
bicikliutat kössék össze a Hungária körúttal, és 
építsék ki Gödöllő felé, a Cinkotai temetőtől hi-
ányzó szakaszt pedig pótolják.  

Interpelláció a XVI. Kerületi Újságról
Abonyi János képviselő Kovács Péterhez benyújtott 
interpellációjában azt szerette volna megtudni, miért 
nem szerepel az ellenzék többször az Önkormányzat 
lapjában. Kérdései főként arra vonatkoztak, hogy 
az újság pártatlan-e, és eleget tesz-e az SZMSZ-ben 
foglalt előírásoknak, amelyek szerint rendszeresen 
tájékoztatnia kell a testületi ülésekről, valamint be 
kell számolnia a hivatal munkájáról. Kovács Péter 

A testületi ülésről jelentjük
Az Önkormányzat Képviselő-testülete november 19-én tartotta következő soros 
ülését, ahol a többi között módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
(SZMSZ), illetve a költségvetést is, döntöttek arról, hogy az idegenforgalmi adó 
bevezetésének jogát továbbra is átengedik a Fővárosi Önkormányzat számára, 
és megválasztották Szász József alpolgármestert a XVI. kerületi Értéktár Bizott-
ság elnökévé. A legfontosabb napirendek azonban a Kertváros Kártya ingyenes-
sé tételéről és Budapest 2014-2030 közötti Közlekedésfejlesztési Stratégiájá-
nak, vagyis a Balázs Mór-tervnek a véleményezéséről szóltak.

válaszában elmondta: a XVI. Kerületi Újság nem a 
polgármestert népszerűsíti, csupán beszámol a ren-
dezvényeken végzett munkájáról. Emellett felhívta a 
figyelmet arra is, hogy 2002 és 2006 között – amikor 
Abonyi János alpolgármester volt – a nem a többség-
hez tartozó képviselők kevesebbszer szerepeltek, mint 
most. Összefoglalva tehát a polgármester szerint a lap 
az SZMSZ szerint működik, pártatlanul és arányosan 
tájékoztat a Képviselő-testület, valamint az Önkor-
mányzat munkájáról, tartalmáért pedig a főszerkesztő 
egy személyben felel. A választ elfogadta a Testület. 

Ingyenes lett 
a Kertváros Kártya
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Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

Elkezdődött az év talán legszebb idő-
szaka. A napsugarakat ugyan keveseb-
bet látjuk, de a gyertyák és a színes 
égők fényei világosságot hoznak a min-
dennapjainkba. Ilyenkor mindenkiben 
felerősödik a várakozás érzése: a gye-
rekek ajándékra, a szerelmesek meg-
hitt pillanatokra, a betegek gyógyulás-
ra, az idősek pedig törődésre vágynak. 
Adventben mindenkinek teljesülhet a 
kívánsága, csak tennünk kell érte, hogy 
aztán karácsonykor megszülessen a lel-
künkben az örök világosság: maga az 
Isten. „Ha csalódott vagy, s úgy érzed, 
hogy minden hullám összecsap, gondolj 
bele, mennyi ember vállalná sorsodat. 
Mindig csak a jóra figyelj, s hibáidat el-
feledd, ha önmagadat elfogadod, köny-
nyebb lesz az életed. Ha nem látod a 
fényt, a Napot, nyisd ki jobban a sze-
med, gondjaid közt tartogat még cso-
dákat az életed. Mindig csak a mának 
élj, s az örök szabályt ne feledd: A hol-
nap mindig tiszta, mivel nem szennyezi 
semmi tett.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Kellner Gergely
Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14–16 óráig 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.ringier.hu
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
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 függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Pályázat fűtési támogatásra
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat polgármestere pályázatot hirdet nagycsa-
ládosok és nyugdíjasok fűtési támogatására. A részletek megtekinthetők az Önkormányzat 

hirdetőtábláján, valamint a www.budapest16.hu honlapon. 
A pályázattal kapcsolatban információk a 4011-424-es, a 4011-428-as, a 4011-429-es,  

a 4011-568-as, a 4011-571-es és a 4011-682-es telefonszámokon kérhetők.

A Budapesti Ön-
kormányzatok Szö-
vetségét (BÖSZ) 
2011-ben hozta 
létre a 23 fővárosi 
kerület vezetője 
annak érdekében, 

hogy a lakóhelyek minden polgár számára élhe-
tőbbek, otthonosabbak legyenek. A tagok szerint 
a szervezett együttműködésre azért van szükség, 
hogy az egyeztető fórumokon kialakított közös ál-
láspontokat és megfogalmazott javaslatokat érvé-
nyesíteni tudják a mindenkori kormányzat felé is. 
A BÖSZ november 28-án megtartott közgyűlésén 
Kovács Péter XVI. kerületi polgármestert válasz-

tották meg elnöknek, a megbízatás pedig egy évre 
szól. Alelnökei Hassay Zsófia, a VI. kerület, dr. 
Hoffmann Tamás, a XI. kerület és Riz Levente, a 
XVII. kerület vezetői lettek. 
A Kertváros első embere elmondta: a Szövetség-

ben való részvétel azért hasznos, mert például a 
kormányzat önkormányzatokat érintő átalakítása-
inál el tudják mondani a véleményüket, és har-
cosan képviselhetik az egyes kerületek érdekeit. 
2015 ebből a szempontból is egy kiemelt év lesz, 
hiszen az önkormányzati rendszer átalakítása után 
most a „finomhangolás” következik, amelynek so-
rán számos egyeztetés várható. Január 1-jétől pél-
dául a szociális rendszer is megváltozik, amelynek 
részletiről egy későbbi lapszámunkban adunk hírt.

Kovács Péter lett a 
Budapesti Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke

ÉJSZAKAI PoRTÁS 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkakör határozatlan idejű 
munkaviszony. 

Betölthető: középfokú végzettséggel. 
Ellátandó feladatok: az önkormányzat éjszakai 

portaszolgálatának biztosítása.
A jelentkezés határideje: december 10.

Az állás betölthető: 
kiválasztást követően azonnal.
A jelentkezéshez csatolni kell: 

- részletes  önéletrajzot, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-
latát,
- nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező anya-
gában foglalt személyes adatainak kezeléséhez 
hozzájárul.

Jelentkezni lehet elektronikus úton Jónás Károly-
nénál a joka@bp16.hu e-mail címen.

A munkakörrel és a feladattal kapcsolatos infor-
mációt Katáné Pergel Ágnes Beszerzési irodave-

zető nyújt a 4011-556-os telefonszámon.

IGAZGATÁSI ÜGyINTÉZőI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkakör határozott időre, 
2015. február 7-ig szól. 

Betölthető: jogász végzettséggel.   
Ellátandó feladatok: közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megsértése miatt, hatósági, valamint 

a jegyző hatáskörébe tartozó ipar-kereskedelmi 
ügyekben eljárások lefolytatása.

A jelentkezés határideje: december 10.
Az állás betölthető: kiválasztást követően azonnal.

A jelentkezéshez csatolni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező anya-
gában foglalt személyes adatainak kezeléséhez 
hozzájárul.
Jelentkezni lehet elektronikus úton Jónás Károly-

nénál a joka@bp16.hu e-mail címen.
A munkakörrel és a feladattal kapcsolatos informá-
ciót Wittlinger Zoltán Igazgatási és Ügyfélszolgálati  

irodavezető nyújt a 4011-589-es telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője állást hirdet
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– Mivel telt a megválasztása utáni néhány hét?
– Az elődömhöz, Kovács Raymundhoz tartózó te-
rületeket vettem át, amelyek a környezetvédelem, a 
környezeti tisztaság, a közbiztonság, a közétkeztetés, 
a kultúra és a sport. Először tehát leültem a 
közterület-felügyelőkkel, és megbeszéltük, 
hogy miként lehetne még hatékonyabbá 
tenni a munkájukat. Ezután a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezetnél tartottunk 
egy állománygyűlést, ahol nem ígértem 
kevesebb feladatot, de biztosítottam őket 
arról, hogy továbbra is minden eszközt a 
rendelkezésükre bocsátunk ahhoz, hogy 
a munkavégzésük zavartalan, feladataik 
pedig tervezhetők legyenek a kerület tisz-
taságának érdekében. Az Önkormányzat 
Környezetvédelmi Irodája jól működik, így 
ott is inkább a zökkenőmentes átállás volt 
a cél. Az első másfél hét nehéz volt ugyan, 
de azóta már napi rutin szerint működnek 
a dolgok. 

– Rendszeresen részt vesz a Te Szedd! elne-
vezésű szemétszedő akcióban, sőt a civilek-
kel közösen már többször kitakarították a Cinkotai 
Strand területét is. Családjával környezettudatos élet-
módot folytatnak, ezért kertjükben több komposztáló 
edény is van. Milyen változásokat tervez a környezet-
védelem terén?

– A programunkban is benne volt, hogy ezt a te-
rületet meg szeretnénk erősíteni. Úgy látom, hogy 
a Környezetvédelmi Bizottság is partner lesz abban, 
hogy „nevelési célzattal” tudjunk nyitni a kerületi la-
kók felé, ugyanis a komposztálási akcióra is többször 
jelentkeznek ugyanazok a polgárok, ezért szélesíteni 
szeretnénk azoknak a körét, akik ilyen módon hasz-
nosítják a zöld javakat, hiszen ezek kiváló tápanyagok 
a kert számára. A komposztálási és lombgyűjtési akci-
ót ezért szeretnénk összekötni, és tájékoztató kiadvá-
nyokkal kiegészíteni. Az viszont már előrelépés, hogy 
a Kertvárosban évek óta nem égetik el a leveleket, 
ami nemcsak a fővárosi tiltó rendeletnek köszönhető, 
hanem annak is, hogy az Önkormányzat egy környe-
zetbarát alternatívát kínál. A megfelelő tájékoztatás 
viszont azért is fontos, mert a zsákokba nemcsak 
lomb, hanem sokszor sitt, vagy konyhai hulladék is 
kerül. Ez azért probléma, mert plusz munkát jelent 
a Kerületgazda munkatársainak, akik a zöld javakat 
részben komposztálják, a fahulladékot pedig ledarál-
ják, majd brikettesítik. Viszont sajnos megesett már 
az is, hogy egy nagy vaslemez került a gallyak közé, 
ami jelentős kárt okozott a darálógépben.

– Van arra lehetőség, hogy valaki több komposztáló 
ládát is használjon?

– Természetesen van, mivel a jelentkezőkkel szer-
ződést köt az Önkormányzat, és egy-egy nagyobb 
kertben akár 3-4 darabra is szükség lehet, ugyanis 
ezek hamar megtelnek, de el is használódhatnak. 

Szerencsére azonban nemcsak a kerület családi há-
zas övezeteiben komposztálnak, hiszen környezet-
tudatos lakók élnek a lakótelepeken is, akik szintén 
használják ezeket a ládákat. Bár a Centenáriumi 
lakótelepen előfordult az is, hogy ellopták azokat. 
Ilyen esetekben természetesen újra lehet pályázni.  

– A kerületi iskolákban folyó közétkeztetés minden-
napi témává vált az elmúlt időszakban, ezért meg-
alakult a helyi Kaja Kommandó, amelynek keretében 
Kovács Péter polgármesterrel felkeresik a menzákat, és 
együtt ebédelnek a gyerekekkel. Ezzel egy időben kon-
zultációt folytattak a szülőkkel. Mik a tapasztalatok? 

– Egy hete fejeződött be a kérdőívek feldolgozása, 
jelenleg az értékelés folyik. Ami a szülők javaslatai 
alapján már egyértelműen megállapítható, az az, 
hogy szeretnék, ha a gyerekek két azonos tápértékű 
és árú menüből választhatnának. Az is fontos, hogy 
több nyers gyümölcsöt és zöldséget szeretnének a 
kitöltők, akik között vannak szülők és felsős diá-
kok is. Talán ennek is köszönhető néhány humoros 
megjegyzés, amely szerint szarvasgombát és kaviárt 
is szívesen látnának az étlapon. Természetesen ilyen 
igényeket nem tudunk kielégíteni, bár a szülők több-
sége vállalná, hogy a minőség javítása érdekében akár 
többet is fizessen. A Kaja Kommandó tapasztalatai 
viszont azt mutatják, hogy a gyerkőcök sokszor meg 
sem kóstolják az ételt, amit aztán társaik is követnek, 
a szülők pedig így nem feltétlenül tudnak objektív 
képet alkotni a koszt minőségéről. A menzán enni 
mindenesetre nosztalgikus élmény, így jó példát kell 
mutatni a diákoknak, és mindent meg kell enni. Én 
gyerekkoromban sem voltam válogatós, egyetlen dol-
got nem szeretek, az a kapros tökfőzelék, és egyik al-
kalommal az volt az ebéd. Ahogy nagypapám mond-
ta: „Megfájdul tőle a sarkam”, de kénytelen voltam 
megenni, mert az összes nebuló kíváncsian figyelt. 

– Korábban részt vett a Közlekedési és Közbiztonsági 
Bizottság munkájában is, tehát ez a feladat sem új 
Önnek. Milyen fejlesztéseket tervez ezen a területen?

– A kerületi rendőrkapitánnyal elsők között tár-

gyaltam, az pedig évek óta kimutatható, hogy a 
Kertváros Budapest legbiztonságosabb kerülete. 
Amióta pedig felszerelték a térfigyelő kamerákat a 
Jókai és a Centenáriumi lakótelepen, valamint az 
Önkormányzat előtti parkban és a Sashalmi Piacon 
is, azóta egyre kevésbé jelentünk célpontot a bűnö-

zőknek. Természetesen 2019-ig tervezzük a 
kamerarendszer bővítését a Lándzsa utcai, 
a Szent Korona és az Egyenes utcai lakó-
telepen, azután pedig a többi közterületen 
is, bár a sok lombos fa miatt több olyan 
hely van, ahova nem tudunk ilyen eszközt 
telepíteni, hiszen a növények kiirtása ellen-
kezne a környezetvédelmi politikánkkal. 
Az utóbbi időben felmerült gyermekeltű-
nési ügyeket is átbeszéltük a kapitánnyal. 
Ahogy arról már a XVI. Kerületi Újság is 
beszámolt, itt több városi legenda és va-
lós bűncselekmény keveredett össze, ami 
a kontroll nélküli közösségi oldalak rossz 
hatásának is köszönhető volt. Arra sajnos 
nincs hatásunk, hogy a rémhírek terjedését 
meggátoljuk, csak a folyamatos és objektív 
tájékoztatással tudunk segíteni, és azt java-
soljuk, hogy az olyan hivatalos oldalakról 

tájékozódjanak, mint az Önkormányzat és a rend-
őrség honlapja.

– Volt a Kulturális Bizottság elnöke is, a kerület kul-
turális központjában, az Erzsébetligeti Színházban 
rendszeresen megfordul, de a sport is közel áll Önhöz, 
hiszen évek óta az Ikarus atlétikai szakosztályának 
társadalmi elnökeként is tevékenykedik. Hogy látja 
ezeknek a területeknek a működését?

– Ezek a legjobban működő területek a kerület-
ben. A sport egy sikertörténet, hiszen az elmúlt 
nyolc évben az uszodáknak, a rekortán futó- és a 
műfüves focipályáknak, valamint az új bicikliútnak 
köszönhetően jelentősen bővültek a sportolási le-
hetőségek lakóhelyünkön. Jól mutatja ezt az Ikarus 
sportolóinak növekvő létszáma, illetve az a támo-
gatási rendszer is, amit a jól tanuló és jól sportoló 
diákok számára nyújt az Önkormányzat. Sokan 
szembe akarják állítani a verseny- és a tömegspor-
tot, de ez egy hibás elképzelés, hiszen utóbbiból 
nőnek ki a kiváló teljesítményt nyújtó versenyző-
ink, akik példaképek lehetnek a többi fiatal számá-
ra. Ugyanakkor az Erzsébetligeti Színház a kultúra 
fellegvára, amit a legjobban a „Gyere inkább mi-
hozzánk!” szlogen jellemez. Az igazgatóasszonnyal 
is egyetértettünk abban, hogy az elmúlt években 
túlsúlyba kerültek a minőségi produkciók, a lakók 
pedig szívesen látogatják az intézmény programjait.  

Szász József az eddigi, jól működő területek mel-
lé kapott egy új feladatot is, amelyben szintén van 
már tapasztalata, hiszen korábban dolgozott egy pá-
lyázatkezelő cégnél is. Most uniós pályázatok felku-
tatásával kell segítenie azokat, akik beruházásaiknál 
megújuló energiaforrásokat szeretnének használni. 
Munkájához ezúton is sok sikert kívánunk!

Szász Józsefet nem kell bemutatnunk olvasóinknak, hiszen 
tősgyökeres cinkotaiként 1990 óta vesz részt a kerület po-
litikai életében, idén pedig ötödik ciklusát kezdte meg a te-
lepülésrész önkormányzati képviselőjeként, hiszen 1998 óta 
minden voksolást ő nyert meg. Két diplomája van, és ed-
dig főként oktatásügyi témákkal foglalkozott: ötletgazdája 
volt például a Batthyány Ilona Általános Iskola teljes körű 
felújításának. Az ő kezdeményezésére renoválták az egykori 

Cinkotai Strand előtt található I. világháborús hősi emlék-
művet, majd a teljes parkot is. Nyelvtanár feleségével és két 
gyermekével Cinkotán élnek, ugyanakkor gyakran vesznek 
részt a kerületi közösség programjain. Szász József most új 
feladatot kapott, hiszen Kovács Péter polgármester felkéré-
sére, és a Képviselő-testület egyhangú szavazása alapján 
október 23-a óta dr. Csomor Ervinnel együtt ő látja el az 
alpolgármesteri teendőket. 

Alpolgármesterként az egész kerületért

Szigethy Margit
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lesznek a 2034-es felbontásakor, bizonyára sok ér-
dekességet találnak majd benne. 

A Szent-Györgyi Hét zárásaként a tantestület 
tagjaiból összeállt alkalmi társulat A Cinkotai nó-
tárius című népi komédiát adta elő. A taps azon-
ban nemcsak a színpadon állóknak szólt, hanem 
mindenkinek, aki munkájával segítette a meg-
emlékezést, közülük is különösképpen Csenki 

Katalin tanárnőt illeti elismerés. 
A záró ünnepségen részt vett 
Dobre Dániel és Szatmáry 

László önkormányzati képvise-
lő, Rátonyi Gábor, a Kertvárosi 

Sportlétesítményeket Üzemeltető 
Kft. ügyvezetője – aki az évforduló 

alkalmából 157 darabból álló 
sportkönyv gyűjteményt ado-
mányozott az iskolának – és dr. 

Konrád Ferenc olimpiai bajnok vízilab-
dázó is. Végül a diákigazgató visszaadta az 

iskola kulcsát Tóth Andrásnak, hogy hétfőtől 
ismét folytatódhasson a megszokott munka a ke-
rület legidősebb oktatási intézményében.

Oktatás

Folytatás a címlapról
Az ünnepségen a díszvendégek között foglalt he-

lyet többek között Lantos Antal helytörténész, vitéz 
lovag Palla László, a PoFoSZ XVI. kerületi elnö-
ke, vitéz lovag Máriási György, a Kossuth Nem-
zetőrség Corvin tagozatának parancsnoka, Dorogi 
Ferenc Miklós szobrászművész, Teszák Sándor gra-
fikusművész és Varga Ferenc sporttörténész is. 

A néptánc csoport produkciója után Kovács Péter 
köszöntőjében arra bíztatta az iskola jelenlegi tanu-
lóit, hogy legyenek büszkék arra a nagy múltú épü-
letre, ahol megtanulnak írni, olvasni és számolni, 
aztán majd felsősként is őrizzék meg az intézmény 
hagyományait, tanulmányi eredményeikkel pedig 
járuljanak hozzá jó hírnevének öregbítéséhez. Ez-
után a polgármester átadta Beltovszky Máriának a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, amit Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások minisztere adományo-
zott számára az oktatásban kifejtett, több évtizedes 
munkájáért.

Ezt követően Csatári József idézte fel az iskolához 
kötődő emlékeit és csínytevéseit, majd elmondta, 
hogy ennek az épületnek a falai között ébredt rá 
a tanulás ízére, itt értette meg, hogy a tudás olyan 
kincs, amit senki nem vehet el az embertől.

Lantos Antal már az építkezés körülményeiről, 
majd az új iskolában folyó oktatásról mesélt, hi-
szen ő is itt kezdte meg tanulmányait egy 68 fős 

osztályban, ami nagy megpróbáltatást jelentett a 
pedagógusok és a gyerekek számára is. A helytörté-
nész emlékeztetett arra, hogy akkoriban a tanárnak 
lakás is járt, az igazgató pedig önálló házra volt jo-
gosult az iskola területén, vagy annak közelében. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter kinevezése alap-
ján Wayand Károly Budáról, Drumár Ilona pedig 
Aradról érkezett, hogy elindítsák az oktatást Rákos-
szentmihályon. Végül Kiss Gyula egykori, és Tóth 
András jelenlegi direktor idézték fel az elmúlt 130 
év jelentős eseményeinek történetét.

Ezután a jubileumi ünnepi hétre kijelölt diák-
igazgató, Vánky Viktor Leó vette át az intézmény 
kulcsát, ezzel is jelezve, hogy a tanári kar szerepe 
átmenetileg korlátozódik, majd kihirdetett néhány 
rendeletet és játékot. 

A  számtalan érdekes program között a felső-
söknek a Varga Ferenc, Borovitz Tamás és Teszák 
Sándor által készített olimpiatörténeti könyv ere-
deti rajzaiból nyílt kiállítás, az alsósoknak pedig a 
Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai 
állítottak össze egy bemutatót régi fényképekből. 
Igazi különlegességként látható volt egy százévesnél 
idősebb iskolapad, amely falapokból és kovácsolt-

Az ünnepségsorozat keretében az alsó tagozato-
soknak a Kertvárosi Kertbarát Kör tartott ter-
mékmustrával és kóstolóval egybekötött délutáni 
programot. A növényekből készült díszek mellett 
különleges lekvárokat, süteményeket és egyéb 
kulináris különlegességeket ízlelhettek meg a 
diákok, akik Koós Emi jóvoltából még a papír-
művészet rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek.  
A kicsik kedvence a lekváros kenyér volt, de a túrós 
rukkolasaláta, a csicsókából készített chips, vagy 
a zöldparadicsomból főzött dzsem is óriási sikert 
aratott, míg a házi csipkebogyótea is pillanatok 
alatt elfogyott. A batáta, vagyis édesburgonya – az 
amerikai kontinens középső részén őshonos, egész-
séges, vitamindús növény – pedig mindenkinek 
elnyerte a tetszését. 

A KALoT Szilasmenti Népfőiskola Egyesület tag-
szervezeteként működő kertbarátok célja, hogy nép-
szerűsítsék a környezettudatos kertművelést, és szak-
mai segítséget nyújtsanak a kerületi kertészkedőknek. 

– Számtalan érv szól a saját kertben megtermelt 
növények mellett, amelyek közül a legfontosabb talán 
a káros anyagok és a vegyszerek mentessége. A figye-
lemfelhívást pedig minél korábban kezdjük el, annál 
sikeresebbek leszünk, tehát kiemelten kezeljük a fia-
talokat, akiknek meg kell mutatni a saját termeszté-
sű zöldségek és gyümölcsök előállításának, illetve fo-
gyasztásának pozitívumait. Annak ellenére ugyanis, 
hogy a XVI. kerület Kertváros, sajnos időhiány miatt 
sokan csak fűvel és tujával ültetik be kertjeiket. Mi 
viszont abban bízunk, hogy a gyerekek révén a szülő-
ket is inspiráljuk, így ezután egyre többen választják 
majd az egészségesebb élet felé vezető utat – hangsú-
lyozta Bányi Gyuláné. 

A kóstolóval egy időben az egyik teremben Bá-
nyi Gyula vezetésével saját ismereteiket tehették 
próbára a nebulók, az előadás során ugyanis az ér-
dekes információk mellett különböző növényeket 
kellett felismerni. Aki pedig helyesen válaszolt, az 
versenybe szállhatott a különböző gyümölcsöket és 
magvakat tartalmazó ajándékokért.

130 éves a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola

vas vázból állt. Sokan voltak kíváncsi-
ak az iskola saját gyűjteményére: régi 
bizonyítványokra, fotókra, osztálytab-
lókra, iratokra, taneszközökre, márto-
gatós tollakra, tintatartókra és egyéb 
használati tárgyakra, amelyeket gon-
dos hagyományőrzők gyűjtöttek össze. 

Két vállalkozó szellemű tanítónak 
– Halász Henriettnek és Némethné 

Virág Gyöngyinek – köszönhetően 
osztatlan matekórát is tartottak az 
első négy évfolyamnak kö-
zösen, ahogyan régen. 
A pedagógusok korhű 
öltözetben és eszközök-
kel oktatták a számolás 
tudományát, a nebulók 
pedig palatáblára írták 
a számtanpéldákat. Az előadások során többek 
között Varga Ferenc az elmúlt 100 év meglepően 
mozgalmas sportéletéről mesélt a gyerkőcöknek, 
emellett volt ügyességi vetélkedő és rajzverseny is, 
amelyre az iskola épületeiről készült alkotásokkal 
lehetett nevezni. 

Az Önkormányzat jóvoltából a diákok négy em-
lékfát ültettek az ünnep tiszteletére, sőt, üzentek 
is a jövőnek. A Ferenc József uralkodása idejéből 
származó, iskolaalapítást rögzítő gránittábla mellett 
kialakítottak egy kis fülkét a falban, amelyben min-
den osztály elhelyezte az üzenetét, majd a Dorogi 
Ferenc Miklós szobrászművész által készített fedő-
lappal 20 évre lezárták a kis szelencét. Akik jelen 

MéSzároS tibor

Kellner gergely

A falapokból és kovácsolt-
vas vázból álló, százévesnél 
idősebb iskolapad
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A versenyt Kovács Péter polgármester nyitotta 
meg, aki beszédében kiemelte, hogy a zsűriben he-
lyet foglalók személyében a fiatalok találkozhatnak 
olyanokkal, akik 1956 októberében fegyvert fogva 
küzdöttek hazánk szabadságáért. Éppen ezért arra 
bíztatta őket, hogy beszélgessenek el a magyar tör-
ténelem egyik legfontosabb eseményének hőseivel. 

Végül egy, a Kertváros posztumusz díszpolgárával, 
Tóth Ilonával kapcsolatos kérdéssel tette próbára 
a nebulók felkészültségét. A kerület első embere 
ugyanis arra volt kíváncsi, hogy a diákok tudják-e, 
lakóhelyünk melyik részén született az 56-os már-
tír medika. A tanulók egy kivételével Árpádföldre 
tippeltek, amivel a mai állapotok szerint helyes vá-
laszt adtak, habár a korabeli viszonyok szerint ez a 

terület Tóth Ilonka szü-
letésekor, vagyis 1932-
ben még Cinkotához 
tartozott.

Ezt követően a Him-
nusz közös eléneklése 
után a zsűri elnöke, vitéz 
lovag Palla László kö-
szöntötte a fiatalokat és 
a pedagógusokat, majd 
kiemelte a PoFoSZ 
alapszabályának egyik 
legfontosabb pontját, 

amely szerint az 1956-os forradalom eseményei-
ről és mártírjairól rendszeresen meg kell emlékez-
ni, szellemiségét pedig tovább kell adni a fiatalabb 
generációknak. Végül arra kérte a diákokat, hogy a 
magyar nép egyik legtragikusabb, ugyanakkor leg-
hősiesebb eseményeivel kapcsolatban tanultakat, és 
az élő tanúk történeteit is adják tovább társaiknak, 
akik ezáltal jobban megismerhetik az események hi-
teles történetét. 

A csapatoknak most is változatos feladatokat kel-
lett megoldaniuk a győzelemért, a diákoknak azon-
ban nem csupán írásban, hanem szóban is számot 
kellett adniuk tudásukról. A legtöbben Tóth Ilo-
na életét, és az ellene koholt vádakkal lefolytatott 
koncepciós pert ismertették részletesen. Az előadás 
a jókaisoknak sikerült a legjobban, hiszen a zsűri 
értékelése alapján ők szerezték meg az első helyet. 
A második a Kölcsey, míg a harmadik a Táncsics is-
kola gárdája lett, a vetélkedő végén pedig minden 
résztvevő értékes történelmi könyvekkel és oklevél-
lel térhetett haza.

Az eseményen a névadó életének főbb állomásait, leg-
híresebb találmányait, valamint munkatársával, Bán-
ki Donáttal közösen kifejlesztett műszaki eszközöket 
Ács Sándor mutatta be a jelenlévőknek. Csonka János 
neve hallatán elsősorban a folyékony üzemanyaggal 
működő motorok hatékony üzemeltetésének elen-
gedhetetlen alkatrésze, a porlasztó jut eszünkbe, pedig 
ezen kívül számtalan más találmánya is széles körben 
elterjedt. Vezetésével magyar személyautó is készült, és 
folyamatos megrendelői között volt a Magyar Posta, 
de gyártott teherautókat és buszokat is. Petróleummo-
torjait sokáig használták áramfejlesztésre olyan terüle-
teken, ahol még nem volt elektromos hálózat. Csonka 
János külön érdeme, hogy a fejlett nyugati iparhoz 
képest nagyon mostoha hazai körülmények között is 
maradandót tudott alkotni.

Az iskola történetéről megtudtuk, hogy az Ikarus 
gyár által adományozott területen 1979-ben kezdő-
dött meg az építkezés, 1985 áprilisában már tanítás 
folyt az új épületben, és az 1988-89-es tanév orszá-
gos megnyitóját – amit a Magyar Televízió közvetített 

– is itt tartották, ahol Pozsgay Imre államminiszter 
mondott megnyitóbeszédet. Az iskola jogelődje volt 
a Frankel Leó Szakmunkásképző Intézet, ahol olyan, 
később ismertté vált diákok sajátították el az autósze-
relő szakmát, mint Simándi József operaénekes, vagy 
Szabó Gyula színművész, akik szintén eljöttek a meg-
nyitóra.

A névfelvételről már abban az időben tárgyaltak 
Csonka Pállal, a névadó legkisebb fiával. A feltaláló 
halálának 50. évfordulójától, vagyis 1989. október 

Új korszak küszöbén a Csonka
A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 25 éve vette fel a 
magyar autógyártás egyik legkiemelkedőbb alakjának nevét, aki a többi 
között a porlasztó és sok más fontos műszaki találmány feltalálója volt. A 
jubileum alkalmából november 12-én rendezett ünnepségre mi is ellátogat-
tunk, majd az intézmény jövőjéről kérdeztük Vásárhelyiné Gaál Gyöngyit, 
az iskola megbízott igazgatóját.

Élő történelem
Negyedik alkalommal rendeztek az 1956-os forradalommal kapcsolatos történelmi ve-
télkedőt a kerületi általános iskolák felső tagozatos diákjai számára. A Tóth András 
vezette Szent-Györyi Albert Általános Iskola által, a XVI. Kerületi Önkormányzat házas-
ságkötő termében szervezett eseményen hét csapat vett részt november 13-án. A zsű-
riben ezúttal Szatmáry László önkormányzati képviselő, vitéz lovag Palla László a Politi-
kai Foglyok Országos Szövetségének (POFOSZ) XVI. kerületi elnöke, vitéz lovag Máriási 
György, a Kossuth Nemzetőrség Corvin tagozatának parancsnoka, dr. Zakariás László, 
a Kossuth Nemzetőrség ezredese, vitéz Marosvári Imre, 56-os veterán és Petrovics 
Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke foglalt helyet.

Kellner gergely

27-e óta pedig a Mátyásföld és Rákosszentmihály ha-
tárán működő szakközépiskola viseli az autósszakma 
összes ága számára példaképnek tekinthető Csonka 
János nevét.

A visszaemlékezés végén a megbízott igazgatónő és 
kollégái az osztályok képviselői, valamint a meghí-
vott vendégek jelenlétében megkoszorúzták a feltaláló 
mellszobrát.

Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi szerint a legfontosabb 
feladat, hogy tanulókat toborozzanak.

– Az autóipar válsága nagy visszaesést idézett elő 
intézményünk diáklétszámában. Most azonban a kor-
mányprogram fontos részévé vált a szakmunkáskép-
zés. Reméljük, hogy az ország fejlődése sok jól képzett 
szakembert igényel, így felvállaltuk a hiányszakma-
ként jelentkező hegesztőképzést is.

– Milyen szakmákra lehet Önöknél jelentkezni?
– oktatási-képzési kínálatunk 15 különböző aján-

latot tartalmaz. Van köztük 3 és 4 éves képzés. A 
legfontosabb szakágak az autószerelő, az autóelekt-
ronikai műszerész, az autótechnikus, a karosszéria-

lakatos, a járműfényező és a gépjármű 
mechatronikus. A hegesztőképzésünk-
re jelentkező, nyolc általánost végzett 
diákok ösztöndíjat is kapnak, és ne fe-
ledkezzünk meg a nappali, illetve esti 
felnőttképzési lehetőségekről sem. Az ér-
deklődők számára nyílt napot is tartunk 
december 8-án és 9-én. A képzéssel kap-
csolatos részletek pedig megtalálhatók 
honlapunkon, a www.csonka-bp.sulinet.
hu oldalon.  Mindenkit szeretettel vá-
runk iskolánkba!

MéSzároS tibor
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A napközi otthon irányítója az ÉNo történeté-
vel kapcsolatban elmondta: az intézmény 1989-es 
megnyitásának azért volt kiemelkedő jelentősége, 
mert a kerületi sérült gyerekek 1952 óta működő 
általános iskolai oktatása, majd az 1970-ben elin-
dított óvodai nevelése után, a napközi segítségével 
biztosíthatóvá vált folyamatos ellátásuk és fejleszté-
sük egészen idős korukig. A huszonkét éve az Ér-
sekújvári utcában működő intézményben – ahol 
jelenleg összesen 30, különböző fogyatékkal élő 
ellátottról gondoskodnak – a fiatalok közösségben, 
fejlesztő foglalkozásokkal és tartalmas szabadidős 
tevékenységekkel (kézművesség, zene, torna, szín-
ház, hittan, séta) tölthetik idejüket, így szüleik nap-
közben nyugodtan dolgozhatnak. Pihokker Ferenc 
hangsúlyozta: elsődleges feladatuknak tekintik, 

hogy azokat a képességeket fejlesszék, 
amelyek a hétköznapokban szükséges 
önellátást erősítik.

Dr. Csomor Ervin először dr. Balla Mik-
lósné szakmai hozzáértésére és gondosko-
dására hívta fel a figyelmet, amellyel Éva 
néni elkezdte a felnőtt korú sérült fiatalok 
nevelését és oktatását a Kertvárosban. Az 
alpolgármester elmondta: a Területi Szo-
ciális Szolgálat részeként működő ÉNo 
munkájához az Önkormányzat a továb-

biakban is megadja a szükséges támogatást, 
amit az is bizonyít, hogy a jelenlegi elavult 
állapotokat felszámolva, a napközit a Fővárosi 
Kormányhivatal határozata alapján a jövőben 
a Cziráki utcába költöztetik, ahol XXI. száza-
di körülmények várják majd a gondozottakat. 
Az építkezéshez viszont uniós támogatásra lesz 
szükség. Dr. Csomor Ervin végül méltatta azo-
kat, a fiatalok által készített munkákat, amelye-

ket egy kiállítás keretében meg is tekinthettek a jelen-
lévők, akiket arra kért, hogy legyenek büszkék rájuk.

A fogyatékkal élők ugyanis sokszor talán több sze-
retetet tudnak adni, mint ilyennel nem rendelkező 
társaik, és köztük is nagyon sok tehetséget találunk. 
Mindezt a beszédek után be is bizonyították a ven-
dégeknek, hiszen többen szavaltak verset, adtak elő 
néptáncot, az egyik fiatalember pedig éppolyan tisz-
tán énekelt el egy mai slágert, mint az eredeti elő-
adója. A gondozónők gondoskodó szeretete tehát el-
érte a célját, mivel a produkció kiválóan sikerült. Az 
ünnepségen pedig természetesen születésnapi torta is 
volt, amelyből mindenki boldogan falatozott.

A Nyugdíjasok 
Segítő Szolgálata 

ingyenesen szállítja a kerületi 
betegeket a kertvárosi szakorvosi 

rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 
Bejelentkezni a 06-40/200-801 

üzenetrögzítős telefonon lehet.

Fejlesztéssel egészen 
az időskorig

Budapest Főváros XVI. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
december 5-én (pénteken) 17.00-18.00 óra között

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T
tart a XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatalban

(1163 Budapest, Havashalom utca 43. I. em. 125. szoba)
Az állampolgárok és a helyi szervezetek képviselői közérdekű ügyekben közvetlenül terjeszthetik elő 

kérdéseiket, illetve tehetik meg javaslataikat a Képviselő-testületnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

Gyalogné Gergely Katalin elnök

A XVI. kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) fennállásának 25. 
évfordulóját ünnepelte november 13-án az Erzsébetligeti Színház Harmónia 
termében. Az eseményen többek között részt vett Kovács Péter polgármester, 
dr. Csomor Ervin alpolgármester, Erdősné Kocsis Helga, a Humán Ügyosztály 
vezetője, Müller Kinga Intézményi irodavezető, Baloghné Szabó Olga, a Terüle-
ti Szociális Szolgálat vezetője és dr. Balla Miklósné, az intézmény ötletgazdája 
is, akit Pihokker Ferenc jelenlegi vezető egy szál virággal köszöntött.

Sz. r. zS.
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Budai Ilona Győr közelében, Felpécen született, 
és a szomszédos faluban, Gyömörén gyerekes-
kedett. Mind a családhoz, mind a falu népéhez 
közel állt az éneklés. Édesanyja minden reggel 
dallal ébresztette gyermekeit, az ünnepnapokon 
pedig faluszerte éneklő csoportok hangját lehetett 
hallani. Így nem csoda, hogy a rendkívüli hangi 
adottságokkal megáldott kislány már korán ba-
rátságot kötött a dallal. Az 1968-as Ki mit tud? 
című műsorban ismerhette meg a közönség, az 
1995-ben alapított Magyar Örökség-díjat pedig 
az elsők között kapta meg Puskás Ferenc és Balc-
zó András társaságában. Ma egy budai iskolában 
tanít népdaléneklést, és járja az országot. Művé-
szetére felfigyelt Nagy László is, akivel több közös 
fellépésük is volt, és aki Szólítlak hattyú címmel 

verset írt a művésznőhöz, „Énekes Budai Iloná-
nak” ajánlással.

A népdal nagykövete azonban nem csak az ének-
léssel szolgálja a népi kultúra ügyét. Hangzó kiad-
ványai mellett megjelent egy mesekönyve is Székely 
mesebeszéd címmel, és műsorait gyakran színesíti 
egy-egy mese elmondásával. 

Takács Bencével a Semmelweis Egyetemen talál-
koztak, ahol Schulek Ágoston, a neves sportszakem-
ber, a Testnevelési és Sporttudományi Kar Atlétikai 
Tanszékének docense TF esték néven kulturális 
sorozatot szervezett. A rendezvényre olyan, a nem-
zeti értékek mellett elkötelezett vendégeket hívott 
meg, mint Balczó András olimpiai bajnok öttusázó, 
Döbrentei Kornél író, költő, Nagy László költő, Fe-
rencz Éva előadóművész és Makovecz Imre építész. 

A jelenleg műsorvezetőként dolgozó fiatalember 
és Budai Ilona hamar megtalálta a közös hangot, 

Kultúra

A hatodik alkalommal meghirdetett novellapályázatra 
idén is mintegy 150 pályamű érkezett. A kiadó társtulaj-
donosa, Nagy Milada 
elmondta: öröm szá-
mukra, hogy az érdek-
lődés továbbra is töret-
len az irodalom iránt, 
mivel a tehetséges szer-
zők mindig korszerű 
témákkal vesznek részt 
a megmérettetésen. 
Éppen ezért a zsűri szá-
mára komoly feladatot 
jelent az értékelés, a be-
érkezett írások legjobb-

Major Eszter Anna üvegművész 
Üvegrajzok című tárlata november 
11-én nyílt meg az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében. A ki-
állító a Zeneakadémián végzett, de 
a fellépések alatt annyira lámpalázas 
volt, hogy már a tanulmányai során 
elkezdett üveggel is foglalkozni. Ké-
peinek többsége nonfiguratív, ame-
lyeket az alkotás öröméért kivitelezett 
az elmúlt tizenegy évben. Képző- és 
iparművészeti alkotásai dekoráció-
ként és használati tárgyként is megáll-
nák a helyüket.

Major Eszter Anna egyébként szer-
kesztő a Magyar Televíziónál, ezért 
felkérte Jelenczki István filmrendezőt, 
hogy nyissa meg a kiállítást, Fenyves 
Márk táncművész pedig egy gyönyö-
rű produkciót adott elő. A katedráli-
sok ablakainak szakrális fényeit idéző 
tárlatot december 7-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők. 

Koncert a templomban
Művészet és vallás találkozott a mátyásföldi Szent Jó-
zsef katolikus templomban, amikor november 16-án az 
esti szentmise után Budai Ilona Magyar Örökség-díjas 
népdalénekes műsorát hallgathatták meg az érdeklő-
dők. A művésznőt elkísérte Takács Bence színész-mű-
sorvezető is, aki a népzenéhez és a nyelvhez kapcsoló-
dó versekkel színesítette a műsort.

így egy ideje már közösen lépnek fel. Hogy műso-
rukat a kertvárosiak is meghallgathassák, ugyanak-
kor Gréczi Lászlóra is szükség volt, aki a mátyásföl-
di templomba jár, és a közelmúltban készített egy 
interjúkötetet, amelyben a pályájáról, a népdalról, 
a művészi hitvallásáról és a hitéről kérdezte a mű-
vésznőt.

Budai Ilona szerint a népdalkincs jelenleg nincs 
veszélyben, hiszen számos néptánc és népzenei ver-
senyt rendeznek országszerte. ő most Mária-éne-
keket és a hitélethez kapcsolódó népi dallamokat 
adott elő, hangja minden erősítés nélkül betöltötte 
a templomot, mikrofonra pedig csak ahhoz a szé-
kely népmeséhez volt szüksége, amit hibátlan táj-
szólással és sok humorral adott elő. A dalcsokrok 
között Takács Bence idézett határon túli és anyaor-
szági költők verseiből, a koncertet végül egy adventi 
dalcsokor zárta.    

Novellárium
Az Erzsébetligeti Színház őszi programjai 
közül az egyik legnagyobb érdeklődés-
sel várt esemény az Aposztróf Kiadóval 
közösen meghirdetett novellapályázat 
eredményhirdetése, amelyre november 
16-án került sor a Harmónia teremben.

„Dörmögj testvér, egy sor Petőfit,
köréd varázskör teremtődik.”

A KÖLTŐ VISSZATÉR
„Kelj fel Petőfi! Sírodat rázom!”

Az előadók  
a 06/20-395-3537-es 

telefonszámon vagy az 
ony@freemail.hu 

e-mail címen jelentkezhetnek.
Petőfi Sándor születésének 192. évfordulójára 

a Déli Harangszó Baráti Kör 13. alkalommal rendez 
Petőfi estet 

december 30-án, kedden 15 órai kezdettel,
amelyre szeretettel várnak minden kerületi polgárt.

MéSzároS tibor

jait – most ötvennégyet – pedig a hagyományok szerint 
meg is jelentetik.

Az ítészek között Makai Dóra, a Színház rendezvényszer-
vezője is helyet kapott, aki elmondta: szívesen támogatnak 
minden színvonalas irodalmi rendezvényt, hiszen a teát-
rumnak is az irodalom az alapja. Mindezt jól bizonyítja, 
hogy a Körúti Színház művészei a díjazott novellák közül 
néhányat jelenetek formájában is bemutattak. Az alkotá-
sok színpadra állítását Galambos Zoltán igazgató-rendező 
vállalta, a felnőtt színészek mellett pedig néhány színi ta-
nodás is szerepet kapott.

A három fődíjat idén a Diána Shell néven író Kapocsi 
Judit Kalakukko, Polgár Vera Mindörökké Dzsingülbelsz 
és Varga Lóránt Robot című novellája kapta. Aposztróf 
különdíjban részesült Angeli Marina SMS, Gerle Kiss 
Éva Feledés, Molnár Csaba Kereszt-út, Nikolényi Ger-

gely Android 4ever és 
Szimeonídisz Niké 
Léleg című munkájá-
ért. A Corvin Műve-
lődési Ház különdíjait 
pedig Dinnyés Viktó-
ria Klaryssa, Fejesné 
Móri Ágnes A fojtoga-
tó, Nyolczas Marcsi Is, 
Papp Fruzsina Moulin 
Rouge, valamint Hor-
vát Gábor Illés című 
munkájáért kapta.

MéSzároS tibor
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Négykezes, hárfa és trombita

Dr. Kolyvek Antónia – akit korábban 
már bemutattunk olvasóinknak – 
egy kivételes ember. Őt nemcsak a 
ruhái, hanem a mosolya és pozitív 
személyisége is öltözteti. A kerü-
letben él, és jogászként dolgozik, 
emellett pedig van egy saját már-
kája, amelynek különleges darabjait 
ő maga álmodja meg. Mezőkövesdi 
lányként gyerekkorától kezdve elbű-
völi őt a matyó rózsák színpompás 
világa, amelyeket ruhakölteményein 
is megjelenít. November 20-án ezek-
ből nyílt kiállítás az Erzsébetligeti 
Színházban, ahol desszertként íny-
csiklandó eperbort és csokoládé 
fondüt kínáltak a vendégeknek. 

Szabó Csilla igazgató köszöntőjében arra a tehet-
ségre hívta fel a figyelmet, amelyből nagyon sok van 
a kerületben, de semmit sem érne, ha a lakók nem 
alkotnának kiváló közösséget, és nem gondoznák 
őket. Közülük Beale Emma, a Kertvárosi Tehet-

Az est első részében Horváth Anikó zongoramű-
vész, zenepedagógus, a Clavicsembaló Alapítvány 
vezetője – aki már számos alkalommal kápráztatta 
el a közönséget kiváló zongorajátékával, valamint a 
zeneszerzőkhöz és darabjaikhoz kapcsolódó érdekes 
történetekkel –, illetve egyik kiemelkedő tehetségű 
tanítványa, Csizmadia Angelika kápráztatta el a je-
lenlévőket. Négykezeseket hallgatni mindig különle-
ges élmény, a két előadó ujjai pedig olyan könnyed-
séggel futottak végig a 
billentyűkön, mintha a 
zongora eleve négy kéz-
re lett volna kitalálva. 
olykor szólamot vál-
tottak, helyet cseréltek, 
és ugyanolyan hibátlan 
egységben játszottak to-
vább, mint addig.

A két hölgy ezúttal a 
klasszikus zongorajá-
ték szépségeiből adott 

ízelítőt, de mindkettőjüknek inkább a csembaló a 
szívügyük. Ez a hangszer ma már védelemre szorul, 
és tenni kell azért, hogy ne kopjon ki a koncertter-
mek repertoárjából. Horváth Anikó mellett ennek 
a törekvésnek élharcosa Csizmadia Angelika, aki 21 
éve tanítja a csembalójátékot egy szentendrei zene-
iskolában, ami a hangszerrel kapcsolatos technikai 
nehézségek miatt a mai napig ritkaság. A művésznő 
emellett közreműködik a tanterv és a csembalóver-
senyek anyagának összeállításában is, tanítványai 
pedig sorra nyerik a  zenei megmérettetéseket. 

Képzőművészek, muzsikusok, irodalmárok, neves közéleti személyiségek. Mi az, ami ösz-
szeköti őket? A több, mint húsz éve működő, néhány fős baráti körből dísztermet megtöltő 
társasággá bővült Törley Szalon. Az ötletgazda, a mátyásföldi szobrászművész R. Törley 
Mária november 15-én a Rácz Aladár Zeneiskola koncerttermébe invitálta a hallgatósá-
got, ahova újságunk munkatársai is mindig kiváló muzsikára nyitott fülekkel érkeznek.

Munkáját mindezekért a Clavicsembaló Alapítvány 
a Pro Clavicsembaló kitüntetéssel ismerte el, amely 
egy R. Törley Mária által készített plakett volt.

A zenei élmények azonban itt még nem értek 
véget, hiszen a jelenlévők meghallgathatták Ma-
ros Éva Liszt Ferenc-díjas hárfaművész és Geiger 
György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas trombita-
művész különleges duóját is. Virtuóz játékuk any-
nyira magával ragadó volt, hogy először könnyeket 

csalt a jelenlévők szemébe, 
majd a végén mindenki 
kacagásban tört ki, ami-
kor Rossini Macskaduettjét 
nemcsak eljátszották, de 
a művésznő még élethűen 
nyávogott is.

A megismételhetetlen zenei 
élmények után a jó társaság, 
néhány finom falat és a kivá-
ló pezsgő íze tette teljessé az 
estét.  

Desszert 
a divatban

ségkutató felfedezettje 
dalcsokrával köszöntöt-
te az est főszereplőjét, 
akivel kapcsolatban Ko-
vács Péter polgármes-
ternek a Piramis együt-
tes száma jutott eszébe. 
Dr. Kolyvek Antóni-
ának ugyanis valóban 
két élete van, de ezek 
jól megférnek egymás 
mellett, sőt, a paragra-
fusok tanulmányozása 

és a ruhatervezés mellett még két fiút is nevelnek 
a férjével. 

„Ha szárnyak nélkül születtél, hagyd, hogy kinő-
jenek!” – mondta Coco Chanel, aki maga volt a di-
vat. Habár dr. Kolyvek Antónia nem az egyszerűség 
híve, mint nagy elődje, kreációi mégis mindenki-
nek jól állnak, hiszen ruháit „személyre szabja”. Kö-
zös jellemzőjük pedig az, hogy van stílusuk és vise-
lőjük jól érzi magát bennük. A kiváló divattervező 
ugyanis a legapróbb kiegészítőben is lát fantáziát, 
és a legkülönbözőbb alkalmak is inspirálják egy-
egy ruha megtervezésénél. Saját elmondása sze-
rint a kiállítás berendezésénél is annyi ötlete volt, 
hogy már segítőinek kellett őt visszafogniuk.

Dr. Kolyvek Antónia elsősorban a családjának 
és Szabó Csillának mondott köszönetet azért, 
hogy ez a különleges, divatfotókat és estélyiket 
felvonultató tárlat megvalósulhatott. Mesélt 
ugyanakkor a Színház folyosóján látható alkotá-
sok történeteiről, amelyek között az úgynevezett 
lovas ruha egy világkupára készült, de elhozta a 
„lila kollekció” egyik darabját is, amit Körtvély 
Adrienn tervezőtársával közösen mutatott be 

egy brünoi divatmustrán. Az érdeklődők láthat-
ták még a „faruhának” nevezett kreációt, ami a 
természetközeliséget szimbolizálja, de szóba került 
egy sárga bőrönd is, amellyel egy moszkvai kiál-
lításra utazott, és amit a vámosok el akartak tőle 
kobozni, mert annyi ruha volt benne. Mivel dr. 
Kolyvek Antónia egy igazi nő, ezért ott is azzal 
vágta ki magát, hogy azért van szüksége ennyi hol-
mira, mert egy hölgy öltözködik reggel, délben és 
este is. 

A tervező fantáziájának sokszínűségét mutatja, 
hogy még a férje nagymamájától örökölt gobelint 
is beleálmodta egy fűzőbe, a piros szín pedig szinte 
minden kollekciójában megtalálható, főként a ma-
tyó rózsák között, amelyeket viszont saját nagyma-
májától tanult meg hímezni.

Ha még nem látták a kiállítást, akkor siessenek az 
Erzsébetligeti Színházba megnézni, ha pedig mégis 
lemaradtak volna róla, akkor keressék az Anthony 
design-t, mert egészen biztosan Önökre is kiszab 
majd valamit!

MéSzároS tibor

Sz. r. zS.
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Idén is lesz 
AdVENTI KoNcERT 

a sashalmi katolikus templomban (Sasvár u. 23.) 
december 20-án, 17.45 órakor. 

Várkonyi Szilvia művésznő ezúttal a „Mária altatók, altatócskák” című cd-
jéről mutat be egy összeállítást. A belépés ingyenes, de ismét lesz jótékony-
sági gyűjtés, amelyre szeretettel várják az adományokat. Az elmúlt évben a 
jószívű adakozók jóvoltából Böjte Csaba árvái kapták az összegyűlt tartós 
élelmiszereket és tisztítószereket. A helyszínen kapható lesz az említett cd. 

Várkonyi Szilvia a bevétel felével járul hozzá az adományokhoz. 
Mindenkit szeretettel várnak!

Negyedik alkalommal rendezték meg az 
Erzsébetligeti Színházban a bálok bálját, 
Az Estélyt, amely a kerület legelegánsabb 
táncos rendezvénye, és ahol a névnapjukat 
ünneplő Erzsébet és Katalin nevet viselő höl-
gyeket is köszöntötték. A vendégeket a Picnic 
Band kellemes muzsikája fogadta, majd Ko-
vács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő, a rendezvény fő-
védnökei köszöntötték a közönséget.

A nyitótánc – ahogy az egy igazi magyar bálhoz illik – a pa-
lotás volt, amit ebben az évben is a Szerb Antal Gimnázium 
szalagavatóra készülő végzős diákjai mutattak be. Az est folya-
mán a jelenlévők láthatták még a Liget Táncakadémia tagjainak 
lírai görög, illetve magyar és ír néptáncos előadását, valamint 
a Mazotti Fitness tehetségeinek sok humorral és akrobatikus 
elemekkel tűzdelt, a film világába kalauzoló produkcióit. Raj-
tuk kívül pedig a Kertvárosi Tehetségkutató egyik felfedezettje, 
Beale Emma – aki már a Madách Színház Mary Poppins című 
musicaljében is szerepet kapott – énekét is megcsodálhatták.

Rákosi út 224., Sarkad utca sarok  
06-70/242-6798

Sarkad Udvar – 
Kézművelők Egyesülete

December 20., szombat 14.30 órai kezdettel - TIBRUS TOLVAJ 
15. századi pásztor mókajáték és betlehemes a Mirákulum Amatőr Színkör előadásában.

Tibrus mágiával, fondorlattal megszerzi a báránykát. A pásztorok azonban fogadalmat tesznek: nem 
esznek, nem isznak, házukba nem térnek, szemüket le nem hunyják, amíg fel nem lelik tolvaj teremté-

sit, ha holt, ha eleven. Végül megérkezik az angyali hírnök: MEGSZÜLETETT A MEGVÁLTÓ!
Ezt követően: meleg tea, lepény, alkotóház, lovacskázás 

a Kézművelők és Hagyományőrzők Egyesületével.
A program 7 éven felülieknek ajánlott és teljesen ingyenes!

Info: sarkadudvar@gmail.com, tel: 06-70/519-7896

Kultúra
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Kultúra

A parkettet a vacsora után elfoglalták a táncos lábú párok, akik hajnalig 
ropták Gönczi Gábor és együttese, a Smile Rock Circus dallamaira. Pi-
henni pedig csak azért álltak meg, hogy meghallgassák a hegedűsként és 
énekesként is egyaránt kiváló előadóművész, Illényi Katica lírai műsorát, 
valamint megtudják, hogy ki nyerte meg a tombola fődíját.  

Programajánló
1165 BudAPEsT, HuNYAdVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.

Zene
December 12. péntek 19:30 
JAZZLIGET - JUST4U

A JUST4U együttes zenéje egyedi módon ötvözi a 
pop, a blues és a jazz elemeit. A közismert popsláge-
rek új hangszerelésben szólalnak meg.
Jegyár: 1200 Ft

JÖN-JÖN-JÖN
december 20. szombat 19:00 
ÖRÖKSÉG KoNCERT
Jegyár elővételben: 3000 Ft és 3500 Ft, 
helyszínen: 3400 Ft és 3900 Ft

családi
December 7. vasárnap 9:30 
és 11:00 

MIKULÁS BÁCSI NAGy VARÁZSKÖNyVE 
Interaktív zenés mesejáték
Az igazi nagykarácsonyi 
Mikulás most ellátogat Mi-
kulásfalváról a gyerekekhez 
és személyesen adja át az 
ajándékokat.
3 éves kortól ajánlják.
Jegyár: gyerek: 1100 Ft (ebből 400 Ft a meglepe-
tés ajándék ára), kísérő: 700 Ft

Kiáll ítás
December 8. hétfő, 18:00
GEDEoN PÉTER építész munkái-

ból AQUA címmel a CoRVIN Művészklub ren-
dezésében. Megtekinthető: 2015. január 15-ig a 
Kovács Attila Galériában

December 11. csütörtök 18:00 
ART 16 –TÉLI TÁRLAT Munkácsy Mihály szü-
letésének 170. évfordulójára
A kiállítást megnyitja dr. Kelényi István művé-
szettörténész, közreműködik: A. Bak Péter festő-
művész, az Art 16 elnöke. Megtekinthető: a Cor-
vin Galériában 2015. január 10-ig.

2015. január 19-ig Fekete Gyula kiállítása 
megtekinthető a Kamara teremben.
2015. január 7-ig Tahán Zsana és Pangó Judit 
kiállítása megtekinthető a Napfény Galériában.

Ha már csodálatról esett szó, ez az este tartogatott egy valódi különlegességet is, 
amit eddig még sosem láthattak a kertvárosiak. Dr. Kolyvek Antónia egy nem 
mindennapi nő, aki jogászi munkája mellett divattervezéssel is foglalkozik. 
Egyedi kollekciójának darabjait most másik 10 nem mindennapi nő – Tárnok 
Mária, Kovács Péter polgármester felesége, Gubola Krisztina, dr. Csomor Er-
vin alpolgármester felesége, Szászné Gödör Katalin, Szász József alpolgármes-
ter felesége, Simon Beáta, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő felesége, 
Szatmáry-Jähl Angéla, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja, 
dr. Hajducsek-Láposi Enikő, a Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, dr. Lukács 
Titanilla, a Vagyonhasznosítási Iroda vezetője, dr. Kozma Enikő alpolgármes-
teri jogi referens, Paor Lilla előadóművész és Szabó Réka Zsuzsanna, a XVI. 
Kerületi Újság főszerkesztője – közreműködésével mutatta be Desszert a divat-
ban címmel. A matyó népviselet ihlette estélyik és a koktélruhák pedig minden 
hölgyön úgy álltak, mintha rájuk öntötték volna.
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– Meglepett a hír, de nagyon megtisztelve éreztem 
magam amiatt, hogy olyan világklasszis sportolók 
társaságában vehettem át a kitüntetést, mint a szin-
tén a Kertvárosban élő jégkorongozó Szuper Leven-
te, a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Steinmetz 
Barnabás, vagy a világbajnok ökölvívó Kótai Mihály. 
Számtalan elismerést kaptam már a pályafutásom 
során, idén még a kerület díszpolgárává is megvá-
lasztottak, de ez a mostani cím valóban egy komoly 
összegezője az eddigieknek. 

– Mikor indult edzői pályája?
– Szeptember 21-én volt 38 éve annak, hogy az első 

toborzót még egymagam tartottam meg a kerületi is-
kolásoknak. Az azóta eltelt idő alatt pedig az Ikarus 

BSE atlétikai szakosztályának edzői létszáma 
14-re, míg a sportolóké 350-re bővült.

– Mit tart pályafutása legnagyobb sikerének?
– Nagyon sok egykori atlétám már felnőttként tér 

vissza, és hozza le saját gyermekét. Számomra ez a 
legnagyobb elismerés, és az, ahogyan mesélnek az 
itt eltöltött évekről. Természetesen szép számmal 
voltak kiugróan sikeres sportolóim is, akikre szintén 
nagyon büszke vagyok. Eddigi pályafutásom alatt a 
különböző korosztályokban nálam versenyzők közül 
több, mint négyszázan értek el az országos bajnoki 
címig, és olyanok is vannak, akik világversenyeken 
is dobogós helyezésig jutottak. Hál’ istennek olyan 
sokan vannak, hogy képtelenség lenne mindnyáju-
kat felsorolni.

– Jelenleg milyen feladatot lát el az Egyesületnél?
– Ez év februárjában a fiamnak, ifjabb Tomhauser 

Istvánnak adtam át a stafétát, így ő lett a vezetőedző, 
én pedig – mivel már nagyon régóta szinte minden-

nel foglalkoznom kellett – a technikai vezetői pozíci-
óban tevékenykedem tovább. Így jelenleg a szakosz-
tály működésével kapcsolatos háttértevékenységeket 
végzem, de természetesen délutánonként a serdülő 
és felnőtt középtávfutóknak, illetve a 400 gátasok-
nak továbbra is én tartom az edzéseket.

– Meddig folytatja a munkát?
– Már engem is régóta foglalkoztat ez a kérdés. Volt 

egy komolyabb műtétem, akkor is elgondolkoztam a 
folytatáson, és a 75. születésnapom is egy ilyen pont 
volt, de végül mindig találtam olyan okot, ami a pá-
lyán tartott. Terveim szerint, illetve ha az egészségem 
engedi, és a szakosztály vezetői is igényt tartanak 
még a munkámra, akkor a 2016-os riói olimpiáig 
mindenféleképpen folytatom. Így addigra már ép-
pen 40 év, és tíz olimpiai ciklus lesz a hátam mögött. 
Természetesen ezt követően is lejárnék a pályára, de 
jól esne végre egy kicsit szabadabbnak lenni, hogy 
több időt tölthessek a feleségemmel.

Sport

Az eseményen három különböző csoportba osztották a közel 150 röplabdást, akik 
mindegyike 2004. január 1-je után született. A hazaiak két együttessel is indultak, 
és szépen helytálltak a neves klubok alkotta mezőnyben. 

– Mivel meggyőződésem, hogy eredményeket csak a serdülő korosztálytól érdemes 
elvárni, így az egyetlen célunk az volt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Az ilyen 
megmérettetések remek versenyzési lehetőséget és jelentős sikerélményt biztosítanak a 
legkisebbeknek, de mi nem a győzelmekben, hanem az apróságok mosolyában mérjük 
a sikert, éppen ezért minden egyes pontnak örültünk. A játék élvezete mellett azonban 
azt is bebizonyította mindenki, hogy az edzéseken tanultakat képesek versenyhelyzet-

Évtizedek óta 
a kerületi atlétikáért

Idősebb Tomhauser István, az Ikarus BSE atlétikai szakosztályá-
nak technikai vezetője november 17-én, a Városháza dísztermé-
ben, a főváros egyesítésének 141. évfordulója alkalmából tartott 
ünnepségen Papp László Budapest-sportdíjat kapott.

Ahol a 
gyerekek mosolya 
a legnagyobb siker

A Budapesti Röplabda Szövetség és a Kert-
városi SE a Sashalmi Közösségi Teremben 
rendezte meg a XVI. kerület harmadik 
szupermini felkészülési tornáját novem-
ber 22-én. A Magyar Olimpiai Bizottság 
szabadidősport pályázatán nyert támoga-
tásból megvalósult versenyen tizennyolc csapat reg-
geltől estig küzdött egymással. A tornát Kovács Péter 
polgármester nyitotta meg, a hazaiaknak pedig komoly 
szurkolótáboruk volt, ugyanis többek között Szász Jó-
zsef alpolgármester, Ancsin László jegyző, Bacsa Péter, 
a Kertvárosi SE elnöke, Hóbor Béla világhírű röplabda-
játékvezető, Borovitz Tamás, a Magyar Röplabda Szö-
vetség egykori főtitkára, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör vezetője is a helyszínen szorított nekik. 

ben is alkalmazni, sőt sokukból még jóval többet is kihozott – mondta László Éva 
edző, a kerületi női röplabdacsapat játékosa.

A KSE röplabdásai a második csoportban indultak, és remekül helytálltak, így 
az erős mezőnyben végül a bronzéremért szállhattak harcba. A tornán végig re-
mekül játszó Delta ellen azonban most nem sikerült győzniük, de a negyedik 
hely mellett a Varjú Vilmos olimpiai Baráti Kör által felajánlott két különdíjat, 
a leglelkesebb együttesnek járó serleget, valamint Juhász Csaba jóvoltából a leg-
jobb játékosnak járó emlékplakettet is elhozták. A díjak átadásában egyébként 
dr. Kotsis Attiláné Gabi néni mellett – akit már a Hírességek Csarnokának tagjai 
közé is beválasztottak – Szász József, Borovitz Tamás és Bacsa Péter is segédkezett. 

– A rendszeres testmozgás a gyerekek számára elengedhetetlen a testi és lelki fejlő-
déshez. A különböző csapatsportágak – mint amilyen a röplabda is – pedig amellett, 
hogy közösségteremtő hatásuk van, fejlesztik az ügyességet, javítják a koordinációt és a 
koncentrációt, ugyanakkor a küzdőképesség és az egészséges önbizalom kialakításában 
is jelentős szerepük van. Ráadásul egy ilyen torna tartalmas program lehet az egész 
család számára. Mindezek miatt fektet egyesületünk óriási hangsúlyt az utánpótlás 
korosztályok nevelésre, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a több, mint 200 kerü-
leti sportoló, aki a Kertvárosi SE színeiben versenyez – emelte ki Bacsa Péter.

A fiatalok mellett a közelmúltban a kerület felnőtt röplabdásai is kitettek ma-
gukért, hiszen mindamellett, hogy a női és a férfi gárda is először indulhatott el 
a Magyar Kupában, ahol rögtön a nyolcad döntőig jutottak, a hölgyek veretlenül 
vezetik a Budapest Bajnokságot, míg a férfiak „A” csapata szintén az első, a „B” 
pedig a második helyen áll a főváros legjobb csapatait tömörítő küzdelmekben.

Kellner gergely

Kellner gergely

Adorján István, Tomhauserné Ildikó, 
id. Tomhauser István és Kovács Péter
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Kellner gergely
Az eseményen részt vett többek között Lengyák 
György, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-re-
ferense, Korompai Péter, a Budapesti Atlétikai Szövet-
ség elnöke és Sátor László a szervezet főtitkára, Kámán 
Bálint, a Magyar olimpiai Bizottság atlétikai utánpót-
lás vezetője, Svantner István, az Ikarus BSE ügyvezető 
elnöke, Loch Ferenc, az Egyesület társadalmi elnöke, 
Kiss Dániel és Baji Balázs olimpikon gátfutók, Rátonyi 
Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető 
Kft. ügyvezetője, valamint idősebb Gattyán György 
és felesége, a főtámogató Docler Holding képviseleté-
ben, illetve Nemes Tamás a cég projekt koordinátora. 

Szász József köszöntőjében először gratulált idősebb 
Tomhauser Istvánnak, a szakosztály jelenleg is aktívan 
dolgozó vezetőségi tagjának, aki közel négy évtize-
des közösségteremtő munkájáért Papp László Buda-
pest-sportdíjban részesült, ezután pedig átadta a szót 
Adorján Istvánnak, az Ikarus atlétikai szakosztálya 
vezetőjének, aki a 2014-es év szakmai összefoglalóját 
ismertette, és hangsúlyozta: jövőre is azon fáradoznak 
majd, hogy az Egyesület sikeres utánpótlás-fejlesztő és 
nevelő munkája tovább folytatódjon.

Ezt követően ifjabb Tomhauser István vezetőedző 
értékelte az Ikarus 2014-es eredményeit. A szakember 
kiemelte, hogy a mintegy 350 atlétának szinte minden 
területen sikerült felülmúlnia a tavalyi, ugyancsak re-

mek teljesítményt, amelynek köszönhetően idén négy 
fővel többen, vagyis már tizennyolcan – Kiss Dániel, 
Gyürkés Viktória, Kéri Tamás, Rab Attila, Kővári Ta-
más, Ludvig Benjámin, Horváth Csaba, Detrik Ba-
lázs, Szatló Nóra, Tano Leonardo, Kovács László, Jere-
miás Donát, Kovács Noel, Finta Sára, Horváth Leon, 
Papp Szabolcs, Barcsay Csanád, Bak Bálint – képvi-
selték hazánkat a korosztályos és felnőtt válogatott 
versenyeken. A sikeres sportolók mögött pedig most 
is tapasztalt trénerek álltak, akik mellett már az új 
edzőgeneráció tehetséges tagjai is dolgoznak: idősebb 
Tomhauser István, ifjabb Tomhauser István, Nagy 
József, Kőrös András, Vékony Judit, Kovács Gyula, 
Schőnviszky Ágnes, Etédi Endre, Nagy Réka, Melkvi 
Lili, Budai Tamás, Gulyás Norbert és Soltész Renáta. 
Az ő érdemük is, hogy idén ismét számtalan jelentős 
nemzetközi, országos, vagy regionális verseny színhe-
lye volt a kiváló minőségű Bátony utcai sporttelep, és 
az újonc, illetve serdülő atléták országos eredményei is 
felülmúlták a tavalyit, amelynek 89 országos bajnok-
ságon szerzett érem lett az eredménye. 

Kovács Péter először az Egyesületet is érintő sze-
mélyi változásokról beszélt: gratulált Antalóczy Csa-
bának, az Ikarus egykori sportolójának, akit Árpád-
föld önkormányzati képviselőjévé választottak, majd 
Szász Józsefnek, aki alpolgármester lett. Elődjét, Ko-
vács Raymundot pedig új szerepében köszöntötte, 

A Kertváros legnagyobb egyesülete, az Ikarus BSE atlétikai szakosz-
tálya november 21-én tartotta évzáró ünnepségét az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében, ahol Kovács Péter polgármester, a szak-
osztály tiszteletbeli elnöke, egykori ikarusos atléta és Szász József 

alpolgármester, a szakosztály társadalmi elnöke adta át a jutalmakat 
az elmúlt év legeredményesebb sportolóinak és edzőinek. Az ő si-
kereiknek köszönhetően ugyanis hosszú évek óta a magyar atlétika 
éllovasai között tartják számon a XVI. kerületi klubot.

hiszen ő a közeljövőben a Kertváros sportéletében 
kap majd fontos megbízatást. Ezt követték a kerü-
let első emberének inspiráló célkitűzései, azonban 
ezúttal szakítva a hagyományokkal, nem csupán a 
következő évre, hanem egészen 2020-ig fogalmazta 
meg elvárásait. Elsőként azt kérte, hogy legyen húsz 
felnőtt atlétája a klubnak, és az országos bajnokságo-
kon ezentúl legalább száz érem kerüljön a Kertváros 
legnagyobb egyesületének atlétáihoz, akik közül két 
év múlva legyen legalább egy versenyző, aki a riói 
olimpián is képviselheti hazánkat. A polgármester 
azonban még ennyivel sem érte be, ugyanis elkép-
zelései szerint a 2020-as ötkarikás játékokon már 
nemcsak versenyzőt kell indítania az Ikarusnak, de 
annak az atlétának olimpiai pontot is kell szereznie. 
Zárásként pedig azzal bíztatta a jelenlévőket, hogy 
ha a növekvő létszám miatt már nem fognak elférni 
a sporttelepen, akkor elgondolkodnak egy új pálya 
építésén is.

Ezt követően Lengyák György és Korompai Péter is 
díjakkal jutalmazta a legjobb atléták egész éves telje-
sítményét. Végezetül a BEAC atlétikai szakosztályának 
nevében Gerendási István elnök köszönte meg a fel-
nőtt csapatbajnokság közös együttesében szereplő, és 
az országos döntőn remekül teljesítő ikarusos verseny-
zők helytállását, ezért Gyürkés Viktóriának és Kiss 
Dánielnek emlékplakettet adott át. 

Tartósan az ország legjobbjai között az Ikarus

A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség a Ma-
gyar Kupa együttes kéziszer csapatversenyét Mogyo-
ródon, a város sportcsarnokában tartotta november 
15-én, ahol a KSE versenyzői is szőnyegre léptek.

– Mindig nagy lelkesedéssel készülünk erre a verseny-
re, hiszen itt csak az ország leg-
jobbjai méretik meg magukat, 
ami miatt az itteni sikerek iga-
zán komoly eredménynek szá-
mítanak. Éppen ezért az elmúlt 
időszakban is sokat gyakorol-
tunk és edzettünk annak érde-
kében, hogy minden mozdulat 
tökéletesen sikerüljön – mondta 
Forray Vanda, a KSE ritmikus 
gimnasztika szakosztályának 
vezetője.

A kitartás és a sok munka pedig meghozta a várt 
sikert, ugyanis a mieink bearanyozták a hétvégét: a 
Mogyorósy Virág, Szabó Eszter, Kónya Kitti, Gréc-
zi Boglárka és Szénás Emma alkotta csapat az első 
helyen végzett a gyermek 2-es korosztály 11 gárdája 
között, míg a gyermek 3-as korcsoportosok a hete-
dikek lettek. A versenyzők kitartása, és az őket fel-

készítő edzők – Forray Vanda, 
Kolozsy Alexandra és Forray 
Fanni – munkája ismét bebi-
zonyította, hogy a KSE a rit-
mikus gimnasztika sportágban 
is a hazai klubok élmezőnyébe 
tartozik.

November 16-án pedig a 
kerületi birkózók léptek sző-
nyegre, ugyanis Mezőfalván 
rendezték meg a felnőtt má-
sodosztályú csapatbajnokság 

Kellner gergely

Aranyos ritmusok, élvonalbeli birkózók
A Kertvárosi SE (KSE) ritmikus gimnasztikásai és birkózói is remek teljesítményükkel 
hívták fel magukra a figyelmet a közelmúlt versenyein. A lányok a Magyar Kupáról, 
míg a fiúk a felnőtt másodosztályú csapatbajnokságról térhettek haza elégedetten.

„A” csoportjának mérkőzéseit, amelyeken Török-
szentmiklós, Baja és Dunaújváros legjobbjaival mér-
ték össze tudásukat a mieink, és csupán egy hajszál 
választotta el őket a bravúrtól, vagyis a csoport meg-
nyerésétől, így a legjobb hat közé jutástól. A spor-
tolók egyébként remekül birkóztak, és a Dunaferr 
csapatán kívül minden ellenfelüket fölényesen le-
győzték. 

– Módos Pétert ezúttal sajnos nélkülöznünk kellett, 
de így is olyan eredményesek voltunk, és annyi pontot 
gyűjtöttünk, hogy valószínűleg az előkelő hetedik, vagy 
nyolcadik helyen végeztünk országos szinten. Ez pedig 
mindenképpen szép eredmény első felnőtt csapatbajnok-
ságunkon – jelentette ki Forray Attila szakosztályve-
zető.

A versenyen Ancsin László jegyző, a csapat kor-
elnöke is szőnyegre lépett, majd a fiatalabbakat is 
meghazudtoló elszántsággal és akaraterővel mindkét 
mérkőzését megnyerte. Mellette dr. Sarnyai Ákos 
is remek teljesítményével tűnt ki a mezőnyből, és 
hat összecsapásából négyszer győzött. A fiatalabb 
birkózók közül pedig Tompa Miklós és Pap Arnold 
valósággal átgázolt ellenfelein, de a többi csapattag 
– Gazdag Mátyás, Faragó Dániel, Áron Caneva, Ju-
hász Gergely és Kispéter Mihály – is kitett magáért.
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Gyenge jegy helytörténetből
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ez év novembe-
rében, 17-től 21-ig ünnepelte az iskola megalapításának 
130. évfordulóját. Ezalatt minden nap egy-két előadás-
sal emlékeztek az intézmény fennállásának jelentősebb 
eseményeire. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy 
felkértek: a megnyitó ünnepségen az első iskola felépí-

téséről és az első tanítókról beszéljek. Az ünnepséget 
követő kedden pedig két negyven perces előadást tart-
hattam a hetedikes és nyolcadikos, majd az ötödikes és 
hatodikos diákoknak. Annak ellenére, hogy az adott idő-
szak eseményeit, adatait jól ismerem, a rendelkezésem-
re álló anyagot mégis alaposan áttekintettem. 

Az előadások lényegében zavartalanul folytak le, 
kivéve azt az egy-két alkalmat, amikor egy-két 
másodpercre megálltam egy-két izgága 
gyerek miatt, akik a szomszédaikat sem 
hagyták nyugton figyelni. Próbáltam né-
hány vidámabb epizóddal színesíteni az 
előadást, de ez sem hozott különösebb 
eredményt, láttam a gyerekek arcán az ér-
dektelenséget. 

A gyerekek előadások utáni kérdései tet-
ték számomra világossá, miért hiányzik 
az érdeklődésük a téma iránt. Ez egyben 
a helytörténet oktatás hiányosságaira is 
rámutat. Az előadásomban elmondtam, 
hogy Rákosszentmihályon az 1898-ban 
összeírt tankötelesek száma 355 volt, 
ezek befogadására összesen három tante-
rem volt, három tanítóval. Egy év múlva 
a tanulók száma már elérte az ötszázat. 
A gyerekek csodálkozva és most már ér-
deklődéssel kérdezték, hogyan fértek el 
ennyien a tantermekben? Nehéz helyzetbe 
kerültem, mert megértettem, hogy a gyerekek 
számára az egész korszak valóságos élete isme-
retlen. Az idő rövidsége miatt csak tömör vála-

szokat adtam, elmondtam, hogy az iskolában a 
gyerekek a katedra körül is ültek, valamint, hogy 
a köteles létszám egyharmada mindig hiányzott, 
mert sok volt a járványos betegség, sok gyerek-

nek tavasszal meg ősszel a szüleiknek kellett segí-
teni a gazdaságban, vagy a piacozásban, szerdán 
és szombaton. (Mert akkor még szombaton is 

volt tanítás.) Elmondtam azt is, hogy volt, aki-
nek nem volt téli cipője és kabátja sem, a testvé-
rek felváltva viselték. 

A továbbiakban csak úgy zúdultak a kérdések. 
Miért kellett minden tanítónak egy terem? 
Azért, mert osztott tanítás volt, a gyere-
kek 8-12-ig tanultak, délben hazamentek 
ebédelni, majd 2-től 4-ig ismét iskolában 
voltak. Akkor is kellett záró dolgozatot 
írni? Nem, mert füzetük sem volt, hanem 
palatáblára írtak palavesszővel. Hányszor 
váltottak egy héten fehérneműt? Csak 
egyszer, mert nem volt több. Hányszor 
fürödtek? Egyszer egy héten, lavórban. 
Miért nem ebédeltek az iskolában? Mert 
állami támogatást a szegény gyerekek csak 
az I. világháború után kaptak. Számom-
ra a legmegdöbbentőbb kérdés: Hogyan 
működött a diák önkormányzat? Sehogy. 
A gyerekeknek csak kötelessége volt, és ezt 
a szó mellett a nádpálca biztosította. 

Hát így vizsgáztam én a gyerekek előtt a 
kor helytörténetéből. Hiába sorolom fel a 
sok hiteles adatot, tényt a korszakról, ha a 

gyerekek ismeretanyaga ilyen hiányos a korabeli 
életről általában. Ezért pedig a mai történelem-
oktatás is felelőssé tehető. 

lantoS antal

A kerület históriása - 25 év a helytörténet berkeiben 
- című kiállítást rendezi Széman Richárd. 

Köszöntőt mond, és a kiállítást megnyitja: Kovács Péter polgármester.
Lantos Antal – Széman Richárd: őrzendő emlékeink 

– a múlt értékei az épületektől a természetig 
című művét Ráday Mihály Kossuth-díjas operatőr, a Város és Faluvédők 

Szövetségének országos elnöke mutatja be. 
A helyszínen a könyv 20%-os kedvezménnyel vásárolható meg.

Közreműködnek: Teszák Mariann gyermektáncosai.
Édesapját köszönti: Lantos-Lyka Antal előadóművész, jazz zenész, barátjával, Szakcsi 

Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművésszel.
Fellépnek még: Zeys buzukiművész, Sarantis buzukiművész, 

Horvát Norbert gitárművész, jazz zenész. 
Műsorvezető: Szabó Réka Zsuzsanna, a XVI. Kerületi Újság főszerkesztője. 

Teszák Sándor karikatúrája Lantos Antal 2003-as 
Rákosszentmihály története című művéből.

A Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
karácsonyi akciója!

Karácsonyhoz közelítve arra gondoltunk, örömet szerzünk a 
helytörténet kedvelőinek, karácsonyi akcióinkon átlag húsz száza-
lékos engedménnyel áruljuk 500 forinton felüli könyveinket! (pl.: 

a Kerület épített világa 6300 helyett 5000 Ft-ért lesz kapható!) 
Az akciók ideje és helye: 

december 10. szerda 9.00.-14.00 
 XVI. kerületi Önkormányzat 

Kovács Attila Galéria 
(Havashalom u. 43.)

A Sashalmi Könyvtár 
szeretettel meghívja Önt és gyermekeit 

a dedikálással egybekötött könyvbemutatójára
december 12-én 17:00 órára. 

Gyárfás Endre József Attila-díjas író, költő, 
műfordító új könyvének címe: 
„Mátyásföld, alkonyuló éden”

Az író a helyszínen dedikálja megvásárolt 
és régebbi könyveit.

Cím: 1163 Bp., Veres Péter út. 53.

A Corvin Művelődési Ház és a Corvin Helytörté-
neti Klub szeretettel meghívja Önt 2014. dec-
ember 9-én kedden 18 órára az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében tartandó ünnep-
ségre, amely tisztelgés a 85. évét betöltő Lan-
tos Antal helytörténeti munkássága előtt.
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Elhunyt Horváth Zoltán, a 100 
Tagú Cigányzenekar szólamveze-
tő brácsása és zeneszerzője. Közis-
mert ózdi zenészcsaládban szüle-
tett 1945. január 8-án. Édesapja 
jó érzékkel választott hangszert 
gyermekeinek, Zoltán az ő javas-
latára kezdett brácsán játszani. 
Tehetsége korán megmutatko-
zott, és nemsokára már a Rajkó 

Zenekar tagjaként ismerkedett a cigányzene mesterfo-
gásaival. A felnőttkor határára már sok hazai és külföl-
di koncert tapasztalatával érkezett. Azonnal felvették a 
Magyar Állami Népi Együttesbe, és attól kezdve egészen 
haláláig az élvonalbeli zenészek közé tartozott. Alapító 
tagja volt a 100 Tagú Cigányzenekarnak, amellyel a világ 
szinte összes országát bejárta. Szívén viselte a cigányzene 
és a magyar nóta sorsát, az értékes zenei hagyományok 
megőrzését és az utánpótlás-nevelést.

Szerette hazáját, soha nem hagyta volna el Magyaror-
szágot, és azon belül Mátyásföldet sem. Lakóhelye iránti 
szeretetének egyik megnyilvánulása volt a Mátyásföldi 
Sztárzenekar megalapítása, amellyel az volt a célja, hogy 
azt a világszínvonalú zenét, amit a nyugati közönség 
csak drága belépőjegyek megvásárlásával hallgathatott 
meg, a XVI. kerületi idős emberek elérhető áron, évente 
többször élvezhessék. Százötvennél is több saját szer-
zeménye gazdagítja a magyar nótakincset. Megjelenés 
előtt áll három kis kottakönyve, amelyek közül az egyik 
az általa szerzett legkedvesebb magyar nótákat, a másik 
cigánydalokat, a harmadik pedig a zenekari számokat 
tartalmazza. Ezek kiadását azonban már nem érhette 
meg. Horváth Zoltán januárban lett volna 70 éves. 

Németországban november utolsó hét-
végéjén emlékeznek a halottakra. Ehhez 
igazodva a Péteri Ildikó vezette XVI. ke-
rületi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat november 23-án tartott ünnepséget 
a cinkotai temetőben nyugvó hét, a II. 
világháborúban elesett német katona 
sírjánál. Az eseményen Uwe Clemens 
ezredes, a Német Szövetségi Köztársaság 
újonnan kinevezett budapesti katonai at-
taséja mondott beszédet. Az erdélyi szász 
származású tiszt – aki elődeivel ellentét-
ben kitűnően beszél magyarul – kiemel-
te, hogy nemcsak a kerületben eltemetett honvédekre gondol kegyelettel, hanem minden olyan 
katonára és civilre, aki háború, terrortámadás, etnikai, vagy vallási zavargás, politikai üldöztetés, 
vagy bűncselekmény következtében vesztette életét. Sajnálatos módon azonban az erőszak jelen 
van a mindennapjainkban is, az emberiség pedig nem tanult a nagy világégések borzalmaiból. 
Még Európa sem találta meg a tökéletes választ a tartós béke megteremtésére, nem is beszélve 
Afrika, Ázsia, vagy Dél-Amerika egyes területeiről. Mi, az öreg kontinensen azonban a kisebb 
etnikai feszültségeket leszámítva mégiscsak békében élhetünk. Ennek fenntartásához viszont 
higgadt gondolkodásra van szükség, és a múlt borzalmaiból le kell vonnunk a megfelelő követ-
keztetéseket. 
A megemlékezésen a Corvin Mátyás Gimnázium diákjai hangszerekkel kísért, irodalmi idéze-
tekben gazdag műsora után Kocsik Mónika evangélikus lelkész kérte Isten áldását az elhuny-
takra és a jelenlévőkre.      

Ingatlan
XVI. kerületben különbejáratú lak-
rész berendezve, 1 fő részére kiadó. 

30-969-3697

Szlovák út közelében 80 nm-es, száraz helyiség 
kiadó raktárnak. 30-991-6439

 Sashalmon 1,5 szobás, cirkúfűtéses ház kiadó. 
Kábeltv, internet, kocsibeálló 60 E Ft/hó + rezsi 
+ kaució. 30-971-5125

Különálló szoba-konyha külön épületben kaidó. 
400-2845

Eladó a Centenáriumi lakótelepen egy 75 nm-es, 
IV. Emeleti, 3 szobás lakás. 20-360-3543

Corvinus parkban világos, emeleti, 47 nm-es 
lakás zárható parkolóval eladó. Irányár: 12 M Ft. 
30-248-2404

Vegyes
Apple iPad Mini 3 wifi, 64 gb ARANy színű. 
Vadi új, 1 év garancia, remek KARÁCSoNyI 
ajándéknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
144999 Ft. 30-6511095

Eladó 30 l-es, 10 l-es kőagyag edény 8 E Ft, 4 E 
Ft és zsíros bödönök 3-4 E Ft-ért. 20-969-3061

Parabola antenna: 110 cm, 2 fejes, masszív 
konzollal, állítható, karbantartott, üzemkész 
állapotban. 11 E Ft. 20-483-8116

Élsportoló sürgősen állást keres – marketing, 
kereskedelem, magánsofőri, bármilyen kerti 
vagy ház körüli munkát. 30-413-7441

Nyugdíjas kertészt keresek a XVI. Kerületben. 
20-546-6991

Grundig TV 70 cm-es képátlóval 8,5 E Ft-ért 
eladó. 20-580-9034

Eladó 300 db kisméretű, bontott tégla és 60 
db Bramac Natura új tetőcserép. 30-291-5648

Eladó 1 éves, vegyes tüzelésű kályha 49 E Ft. 
Új ár Baumaxban 84 E Ft. 30-463-7916

Eladó Smart kétüléses autó, 2000-ben üzembe 
helyezett benzines, 990 E Ft-ért. 30-463-7916

Eladó műhelyben való asztal, kerti szerszámok, 
olaj radiátor, kerti székek, súlyzók stb. 30-463-
7916

Eladó 6 nm-es, 10x20 as fagyálló padlólap, tél-
álló szekrény, étkező asztal 6 székkel, hűtőszek-
rény, stb. 30-463-7916

Eladó garázsban felgyült ezerféle holmi, fűnyí-
ró, permetező, 3x9-es létra, kerékpár. 30-463-
7916

Eladó 200 cm széles, 140 cm magas, 5 lapos 
üvegpolc, hűtő-fűtő ventillátor. 30-463-7916

Számítógép asztal, 1 nagy klasszikus merev 
bőrönd, levegő párásító, masszírozó gép (kézi) 
eladó. 20-556-1104, 405-7089

WEINBACH pianinó jó állapotban eladó. Át 
megegyezés szerint. 30-974-3171

Új konyha bútor mosogatóval, csappal, villany 
főzőlapokkal, sürgősen eladó. 30-345-9552

Redőnyök, szúnyogháló-rendsze-
rekkel, napellenzők szerelése, javítá-
sa. Bemutatótermünk: Csömöri u. 
– Szlovák u. sarok, XVI. ker Rózsa 
utca 37. 409-2229, 30-209-5987

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL-
BoNTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZ-
FŰTÉSSZERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől a 
teljes felújításig. Díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény!  406-
4095, 30-734-0411

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés 
ügyintézéssel, fürdőszobák fel-
újítása, javítások garanciával. 30-
251-4931

Izomletapadások, fej,- nyak,- hát-
fájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőkben (Csengery 
utca 25., Vörösvári utca 88-96.), 
vagy az ön otthonában. Csipak Zol-
tán gyógymasszőrtől. 20-595-3057

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FAL-
BONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZE-
RŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN 
ISTVÁN 20-317-0843

Nemeskéri árnyékolástechnika. 
Redőny, szúnyogháló, napellenző, 
szalagfüggöny, roletta készítés/ja-
vítás. 20-971-9201, 257-1875

Gázkészülék javítás! Konvektor, cir-
kó, vízmelegítő karbantartása, javí-
tása korrekt áron. Hegedűs István, 
70-500-7326

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

Kerületi cég keres friss nyugdíjas gép-
járművezetőt áru terítésére. Jelent-
kezni lehet a 402-0866-os számon.

Kerületi cég keres friss nyugdíjas ad-
minisztrátort irodai munkára. Jelent-
kezni lehet a 402-0866-os számon.

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

XVI. kerületi 
Vöröskereszt

DEcEMBER 16-ÁN 14.00 ÉS 18.00 KÖZÖTT 
VÉRADÁS LESZ A JóKAI úTI SZAKRENDELŐBEN.

Kérjük, a jelentkezők hozzák magukkal személyi igazolványukon 
kívül eredeti TAJ-kártyájukat, 

valamint véradás előtt fogyasszanak sok folyadékot! 
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Ha fáradt, vagy elfoglalt, hívjon 
bizalommal! Magánházaknál ta-
karítást, ablaktisztítást vállal cé-
günk. Rend a lelke mindennek! 
20-595-3057

NyUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI 
ÉLETJÁRADÉK SZERZőDÉS-
SEL! Éljen gondtalanul kényel-
mesen saját ingatlanában. 30-921-
2418

BoLHAPIAC!! Megunt, haszonta-
lan tárgyait eladhatja, elcserélheti. 
Helypénz 1000 Ft. 30-921-2418

Fakivágás, kertrendezés, kerttisztí-
tás, kútfúrás reális áron szakember-
től. Hívjon bizalommal. 70-220-
6206
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