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»Gyönyörű zöld füvön, új játékokkal és nem utolsó sorban mintegy két-
szer akkora területen játszhatnak ezentúl a Cinkotai Huncutka Óvoda 

Jövendő utcai tagintézményébe járó apróságok, az Önkormányzat által 
tavaly elindított óvodaudvar felújítási program győztesei ugyanis idén ők 
voltak. Az ünnepélyes átadóra szeptember 17-én került sor, ahol a gyere-
kek egy néptánc-előadással köszönték meg Kovács Péter polgármester-
nek, dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgármesternek, valamint a Csil-
lik Kristóf vezette Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársainak, 
hogy ezentúl ilyen szép udvaron tölthetik az idejüket. 

Bemutatkoznak 
az önkormányzati 
képviselők 
Varga Ilona
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Akadálymentes 
tüdőgondozó
»Elkészült a lift a Hunyadvár utcai tüdőgondozóban. 

A 17 millió forintból megépült felvonót Kovács Péter 
polgármester, dr. Csomor Ervin alpolgármester és dr. 
Kiss Marianna, a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálatának vezetője adta át szeptember 8-án.

Kovács Péter elmondta: az erzsébetligeti épületben végzik a tüdőszű-
rést és minden olyan vizsgálatot, amellyel a súlyosabb betegségek, így 
a rák is kiszűrhető. Nagy problémát jelentett viszont eddig, hogy az 
idősebbek nehezen jutottak fel az emeletre. Éppen ezért egy olyan liftet 
alakítottak ki, amelyben kényelmesen elfér egy betegszállító ágy is. A 
munkálatokat az Old Lift 2000 Kft. végezte.

Dr. Kiss Marianna megköszönte az Önkormányzat támogatását, majd 
kiemelte, hogy a fejlesztés keretében nemcsak egy liftet kapott az épü-
let, hanem az akadálymentesítés jegyében kialakítottak egy mozgássé-
rült vizesblokkot és egy új kezelő helyiséget, sőt, a földszinti nyílászáró-
kat is kicserélték.

Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta: az Önkormányzat ebben a ciklusban 
is kiemelt területként kezeli az egészségügyet, amelynek legfontosabb 
elemei között szerepel a várakozási idő csökkentése a Szakrendelőben, 
a műszerpark és az infrastruktúra fejlesztése – mint a felvonó is a tüdő-
gondozóban –, valamint egy olyan életpályamodell kialakítása, amellyel 
a kollégák számára szerethető munkahelyet, Budapesten pedig példaér-
tékű egészségügyi ellátórendszert tudnak kialakítani a XVI. kerületben. 

» Sz. R. Zs.

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevé-
kenységi körök:
– hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi ren-
dezvények, vetélkedők, kiállítás szervezése,
– történelmi emlékhelyekre szervezett kirán-
dulások,
– közművelődési, kulturális, amatőr művészeti 
és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, 
kiállítások és egyéb programok, rendezvények 
szervezése, rendezése,
– a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével 
kapcsolatos programok szervezése, rendezése,
– környezeti nevelést szolgáló programok.

Pályázhatnak: a XVI. kerületi önkormányzati 
fenntartású költségvetési szervek.

A „Közművelődés támogatása” elnevezésű 
pályázati keret: 1 300 000 forint.
Benyújtandó példányszám: 1db.

Tartalmi és formai követelmények:
pályázni kizárólag a felhíváshoz mellékelt Ké-
relemhez/pályázathoz elnevezésű adatlappal, 
az ott felsorolt mellékletek egyidejű csatolásá-
val lehet.
– 1. sz. melléklet: a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
szóló nyilatkozat,
– 2. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat.
Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelmé-
hez/pályázatához nem csatolja az összes mel-
lékletet, és azokat hiánypótlásra való felszólítás 
után sem pótolja, a polgármester a kérelmet/
pályázatot elutasítja.
Az adatlap a felhívás közzétételétől szerezhe-
tő be a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján, valamint letölthető az Önkormány-
zat honlapjáról (www.budapest16.hu). 

A pályázat benyújtása:
A pályázatok a Polgármesteri Kabineten (111. 
szoba) és az Ügyfélszolgálati Irodán adhatók le 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.), elektro-
nikus úton nem nyújthatók be.
Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a 
pályázatokat külön-külön kell beadni a kiírás-
ban meghatározott időre a Kulturális és Sport 
Bizottsághoz. A jogszabály szerinti befogadó 
nyilatkozat kiadására, illetve az érdemi eluta-
sításról szóló döntés meghozatalára a polgár-
mester jogosult.

A pályázatokról a Kulturális és Sport Bizottság 
a pályázati határidő leteltét követő 30 napon 
belül dönt.

A pályázatok benyújtási határideje: 
október 9. 13.00 óra

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehető-
ség október 16. 13.00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
A támogatás csak a pályázatban megfogalma-
zott tevékenység megvalósítására használható 
fel. A támogatásban részesülőknek a támogatá-
si összeg felhasználásával kapcsolatban tételes 
elszámolási és szöveges beszámolási kötelezett-
ségük van, a támogatási szerződésben rögzített 
feltételekkel. 
A pályázattal kapcsolatban jogorvoslati lehető-
ség vagy kifogás kizárt.
A pályázók írásban kapnak értesítést az ered-
ményről a döntés meghozatalát követő 15 na-
pon belül.
A támogatás nem visszatérítendő. 

Felvilágosítás kérhető a 401-1527-es és 
a 401-1401-es telefonszámon, valamint 
elektronikus úton a szonyi.petra@bp16.hu 
e-mail címen.

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat képviselő-testületének kulturális és Sport Bizottsága 
a kerületben 2015-ben megvalósuló, 

a kerület közműVelődéSéhez kapcSolódó programok támogatáSára 
pályázatot ír ki. 
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Kedves 
      Olvasó!

Néhány napig úgy érezhettük, hogy a 
hosszú, forró nyárnak valóban vége, és 
visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz. 
Előkerültek a meleg takarók, a színes sá-
lak és a pöttyös esernyők is. Aztán még-
is visszatért a bőrünknek mindig olyan 
jóleső napsütés, a mámorosan simogató 
szél, a roskadásig telt gyümölcsös ko-
sarak pedig a szüret kezdetét jelzik. A 
vénasszonyok nyarának gyermekeként a 
szín- és ízkavalkád ellenére sokáig még-
sem szerettem az őszt. Talán így érezhet-
te Ady Endre is, amikor versét megírta: 
„A lombhulláskor vigaszunkra Eljön a víg 
szüret megint, Lesz már, ami fölmelegít-
sen, Ha kissé hűsebb szél legyint. A sző-
lőskertek vígan vannak, Aki most búsul, 
mind bohó, Egy jelszavunk legyen szü-
retkor: A dáridó, a dáridó. A világ kezd 
már szörnyen kopni, Megavult, ócska, 
szintelen, Borzasztó sok az ember gond-
ja, A bánat is töméntelen. Könnyítsünk 
hát bús sziveinken, Lobbanjon fel a régi 
láng, Álljon elő egy pillanatra A régi, bol-
dog, jó világ!”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

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

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

www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 

csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Rendelet a növények védelmében
A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és 
pótlásáról szóló rendelet tervezetét június 24-én 
tárgyalta a Testület, majd a polgármester meg-
küldte azt az illetékes környezetvédelmi igazgatá-
si szervnek véleményezésre, a szomszédos önkor-
mányzatoknak pedig tájékoztatásul. A rendelet 
célja a fás szárú növények rongálásának, értéke 
csökkenésének és pusztításának megakadályo-
zása, a zöldterületi és zöldfelületi területeken a 
növényállomány indokolatlan megszűnésének, 
károsodásának megelőzése, elhárítása, és a bekö-
vetkezett károsodás csökkentése, valamint az in-
dokoltan megszűnő zöldterület, zöldfelület nö-
vényállományának pótlásáról való gondoskodás. 
Mivel az Önkormányzat számára nagyon fontos 
a környezet védelme, ezért a képviselők termé-
szetesen elfogadták a javaslatot.

Idén is lehet pályázni a Bursa Hungarica 
ösztöndíjra
Mint 2000 óta minden évben, így idén is csat-
lakozott a kerület a Bursa Hungarica elnevezésű 
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat-
hoz, amelynek két típusa van. Az „A" típusú 
pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hó-
nap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 
A „B" típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj idő-
tartama 3x10 hónap, vagyis hat egymást követő 
tanulmányi félév. A részletekről következő szá-
munkban olvashatnak bővebben.

Átszervezik a Napraforgót 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény módosítása értelmében január 1-je 
óta a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgálta-
tással együtt, egy szolgáltató keretében valósulhat 
meg. A feladat pedig már nem lakosságszámhoz 
kötött, hanem az önkormányzatnak kell biztosí-
tania akkor, ha polgármesteri hivatalt működtet 
a településen. Éppen ezért a közeljövőben ponto-
sítják a családsegítés keretében végzett tevékeny-
ségeket, viszont 2016. január 1-jétől új feladat 
lesz a szociális diagnózis készítése, amelynek so-
rán a család szociális helyzetének átfogó vizsgála-
tára kerül sor, megalapozva a szükséges szolgálta-
tásokat. 2017. január 1-jétől ugyanakkor a nagy 
létszámú intézmények átalakítását követően tá-
mogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését 

is el kell végezniük a munkatársaknak. Miután a 
Testület megtárgyalta, a képviselők elfogadták a 
Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családse-
gítő Szolgálat átszervezéséről szóló javaslatot. 

Továbbra is lesz jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját ott-
honukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék 
megfelelő használatára képes időskorú vagy fo-
gyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett fel-
merülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyúj-
tott ellátás. Dr. Csomor Ervin előterjesztőként 
elmondta: 2013 óta az államnak kellene ellátni 
ezt, de továbbra is az Önkormányzat végzi ön-
ként vállalt feladatként, ezáltal pedig 75 idős 
embernek nyújt segítséget. Most három ajánla-
tot kértek, amelyek közül az SOS Központ Kft. 
adta a legkedvezőbbet. Az új rendszerben pedig 
mindegyik karóra tartalmaz majd egy GPS mo-
dult, így ha valami történik a nyugdíjassal, akkor 
be lehet azonosítani, hogy a gondozónőnek hova 
kell mennie, amely életet menthet. A képviselők 
természetesen megszavazták a javaslatot. 

A kerületé a tulajdonjog, kezdődhet 
a felújítás
Az Önkormányzat megkereste Tarlós István fő-
polgármestert, hogy a Kertváros közigazgatási te-
rületén, a Jókai, az Egyenes utcai, valamint a Cen-
tenáriumi lakótelepen és a Mátyás király téren 
lévő, park funkciójú területeket térítésmentesen 
adja a XVI. Kerületi Önkormányzat tulajdoná-
ba, hiszen az ingatlanok jelenleg is Önkormány-
zatunk fenntartásában vannak. Kovács Péter 
előterjesztőként kiemelte: a most nagyon rossz 
állapotban lévő Mátyás király tér Ómátyásföld 
egyik jelentős köztere, amit hamarosan felújíta-
nak azért, hogy az is közösségi térré válhasson, és 
visszanyerje eredeti pompáját, mint a 2013-ban 
megszépült Imre utca. A Jókai és az Egyenes utcai 
lakótelepen lévő parkok teljes felújítását ugyan-
akkor 2019-ig tervezi az Önkormányzat. A kép-
viselők jóváhagyták a megállapodást. 

A testületi ülésről jelentjük

»A nyári szünet utáni első rendes 
ülését szeptember 16-án tartotta 
meg az Önkormányzat Képviselő-

testülete. A tanácskozás kezdetén egy 
háromtusa bajnokot köszöntött Kovács 
Péter polgármester, Sarcia Borbála 
ugyanis első helyezést ért el a portugáli-
ai Caldas De Rahinhában megrendezett 
Ifjúsági B Európa-bajnokságon. (Az ifjú 
sporttehetséggel a 15. oldalon olvashat-
nak interjút.) A fontosabb napirendeket 
az alábbiakban foglaltuk össze.



4  ❘  » a XVi. kErÜLEti önkormányzat LaPJaközérdekű

Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Varga Ilona

»Harminchét éve él a kerületben. 
»Két fia, egy saját unokája és a párja 
három gyermeke révén öt fogadott 
unokája van.

»2009 óta a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom tagja.

– Milyen családba született?
– Építész édesanya és katonatiszt 
édesapa gyermekeiként láttuk 
meg a napvilágot a húgommal. A 
forradalom kitörésekor édesapám 
a Budaörsi Katonai Repülőtér 
parancsnokaként helikopterekkel 
lőszert szállított a Kilián Lakta-
nyába. A forradalom leverése után 
ennek természetesen súlyos követ-
kezményei lettek: letartóztatták, 
és sok sorstársával együtt egy haj-
szálon múlt az élete. 

– Az Ön sorsát befolyásolta 
édesapja 56-os múltja?

– Valószínűleg igen, hiszen a si-
keres felvételi ellenére sem vettek 
fel az egyetemre helyhiány miatt. 
Ezért műszaki rajzolóként dol-
goztam egy évig, majd amikor 
másodszor is helyhiány miatt uta-
sítottak el, kimentem az NDK-ba 
dolgozni és nyelvet tanulni. Ott 
ismerkedtem meg a férjemmel, 
aki szintén ott dolgozott mérnök-
ként.

– Feladta továbbtanulási álma-
it?

– Nem, hiszen két év múlva ép-
pen ez hozott haza bennünket, 
ugyanis felvettek a Bánki Donát 
Műszaki Főiskolára, amit estin 
végeztem el, mert közben ösz-
szeházasodtunk. Tanulmányaim 
alatt a FÉG-nél dolgoztam, mint 
szerkesztő, majd amikor végez-
tem, részt vettem a Centenáriumi 
lakótelep építésében, mint műsza-
ki szervező.

– Hogyan alakult a magánélete?
– Még a főiskolai tanulmányaim 

alatt megszületett mind a két fi-
unk. 1978-ban költöztünk a XVI. 
kerületbe, a Jókai lakótelepre. 
Akkor kezdtem a cinkotai Auras-
AFIT gyárban dolgozni, műszaki 
fejlesztési előadóként. Azokra az 

évekre a mai napig szívesen em-
lékszem, különösen azokra a kol-
légáimra, akik olyan lokálpatrióta 
érzéseket adtak át nekem, hogy 
azóta született XVI. kerületinek 
érzem magam. A legnagyobb vál-
tozás, tragikus törés 1985-ben kö-
vetkezett be az életünkben, ami-
kor a férjem váratlanul meghalt. 
A 9 és 11 éves kisfiaimmal akkor 
megbeszéltük, hogy az életünket 
igyekeznünk kell továbbra is úgy 
élni, mint ahogy azt az édesapjuk-
kal elterveztük. Ez a célkitűzés a 
következő tíz évben meghatározó 
segítség volt.

– Hogyan próbálta átvészelni 
ezt az időszakot?

– A rendszerváltásig több mun-
kahelyem volt. Mindig műszaki- 
és gyártmányfejlesztéssel foglal-
koztam. 1989-ben egy saját kft.-t 
alapítottam, német exportra ter-
meltünk. 1992-ben egy véletlen 
találkozás kelet felé irányította a 
figyelmem. Néhány civil részt-
vevővel megalakítottuk a Kazah-
Magyar Társaságot, amelynek a 
főtitkára lettem. Fogadott ben-
nünket Nazarbajev államelnök 
is, és onnan számíthatjuk a ka-
zah-magyar kapcsolatok kezdetét. 
Ezt követően főleg Kazahsztánnal 
kereskedtem. 

– Milyen területeken tudtak 
együttműködni?

– A külkereskedelmi kapcsola-
tok eleinte élelmiszerszállításból, 
később fogyasztási cikkek, majd 
nagy beruházásokhoz való építő-
anyag szállításából álltak. A gyá-
rak privatizálása, majd bezárása és 
a termelés csaknem teljes leállítása 
után a magyar külkereskedelem 
teljesen ellehetetlenült. Az idegen 
befektetők ugyanis nemcsak a ha-
zai, hanem a külföldi piacainkat 

is megvásárolták. A 
vállalkozásomat ezért 
meg kellett szüntetni. 
Ezután a Pest Megyei 
Önkormányzat Hi-
vatalának Vagyongaz-
dálkodási és Műszaki 
Főosztályára kerültem, 
mint vezető főtaná-

csos, majd onnan mentem nyug-
díjba.

– Ehhez a sokrétű tevékenység-
hez elég volt a főiskolán meg-
szerzett műszaki ismeretanyag?

– Természetesen nem, a minden-
kori munkakörömnek megfelelő-
en számos kiegészítő végzettséget 
szereztem. Iparjogvédelmi szak-
mérnök, közbeszerzési-menedzser 
szakértő vagyok és közigazgatá-
si szakvizsgával is rendelkezem. 
Továbbképeztem magam a gaz-
dasági, külkereskedelmi, vállalat-
irányítási, ingatlanértékbecslő- és 
forgalmazási területeken, vala-
mint európai uniós operatív isme-
reteket is szereztem. 

– Mi indította a politika felé?
– A gazdaság korábban említett 

leépülése, amely részben tudatlan-
ságból, de jelentős részben szán-
dékosan, hazánk érdekei ellen irá-
nyuló politikai döntésekből eredt. 
Soha nem akartam politizálni, de 
ezek a folyamatok mégis arra indí-
tottak, hogy tenni kellene valamit. 
Mindig nemzeti érzelmű, elkö-
telezett civilnek éreztem magam, 
aki inkább a tetteivel szolgálja a 
hazát. Majd jött a 2009-es Európa 
parlamenti választás, és mivel ko-
rábban azt tapasztaltam, hogy aki-
ket Brüsszelbe delegáltunk, nem a 
haza, hanem mindenféle frakciók 
érdekeit képviselik, nem tudtam, 
hogy kire adjam a szavazatomat. 
Akkor véletlenül hallgattam meg 
Morvai Krisztinának, a Jobbik 
képviselőjelöltjének az előadását, 
aki éppen arról beszélt, amiért én 
egy magyar képviselőt küldenék 
oda. Ez felkeltette az érdeklődése-
met a Jobbik iránt, tanulmányoz-
tam a programját, és úgy éreztem, 
hogy azzal maximálisan azonosul-
ni tudok.

– A Jobbikot gyakran túlzott 
radikalizmussal vádolják. Ön 
mit gondol erről?

– Számomra a radikalizmus azt 
jelenti, hogy amikor egy prob-
lémát észlelek, azt igyekszem 
megismerni, feltárni az okait és 
megoldást találni rá. Különösen 
fontos ez az elv, ha a hazánkról, 
a nemzetünkről és természete-
sen a közvetlen környezetünkről, 
a lakóhelyünkről van szó. Ezt az 
elvet igyekszem az önkormányzati 
munkám során alkalmazni.

– Hogy érzi magát ellenzéki-
ként a Képviselő-testületben?

– Köszönöm, jól. Összességben 
elmondhatom, hogy az Önkor-
mányzat jól működik, a Testület-
ben a különböző pártok képvise-
lőivel jó munkakapcsolat alakult 
ki, és mindenki arra törekszik, 
hogy a nagypolitikát ne hozza be 
a Testület üléseire. A szakbizottsá-
gokban pedig kimondottan haté-
kony szakmai munka folyik.

– Ön kerületi politikusként 
milyen feladatokat lát el?

– Az előző ciklusban a Gazda-
sági és Pénzügyi Bizottság mun-
kájában vettem részt, mint a 
Jobbik által delegált külsős tag. 
Feladatomnak tekintem a felelős 
gazdálkodást és az önkormányza-
ti vagyon megőrzését. Jelenleg a 
Közbeszerzési Bizottság elnöke-
ként, illetve a Környezetvédelmi 
és Közbiztonsági Bizottság tagja-
ként veszek részt a szakmai mun-
kában. Listás helyről kerültem 
be a Testületbe, ami azt jelenti, 
hogy bár kisebb a legitimitásom, 
de szebb, felelősségteljesebb a fel-
adatom, mert a Kertváros min-
den egyes lakóját kell képvisel-
nem. 

– Mivel kapcsolatban változ-
tatna a Képviselő-testület mun-
kamódszerén?

– Azt szeretném, ha a szakmai 
szemlélet a Testület ülésein még 
a mostaninál is jobban megvaló-
sulna, és a szavazásokkor nem a 
frakciófegyelem betartása lenne az 
irányadó. 

» Mészáros Tibor
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Folytatás a címlapról
Váradi Marianna intézményvezető köszöntője után Kovács Péter el-
mondta: amikor két évvel ezelőtt felújították az épületet, akkor hívta fel 
a figyelmét Szász József, Cinkota önkormányzati képviselője arra, hogy 
az elavult, poros udvar is megérett a rekonstrukcióra. Ez adta az ötletet 
ahhoz is, hogy az Önkormányzat elindítsa az óvoda-, majd az iskolaud-
var felújítási programot. A polgármester kiemelte: a fű locsolását a kör-
nyezettudatosság jegyében esővízzel fogják 
megoldani, amikor csak lehetséges. (Ehhez 
egyébként több esővízgyűjtő edényt is kihe-
lyeztek, amelyek megvásárlásához a kom-
posztáló ládával együtt a HungaroControl 
Társadalmi Felelősségvállalás Operatív 
Programjának keretében nyert támogatást 
az Önkormányzat.) Ha viszont nincs elég 
csapadék, akkor a telken lévő kút vizével öntöznek, így gyakorlatilag 
nem használnak vezetékes vizet. 

Kovács Péter végül megköszönte a kerületgazdák munkáját, akik a te-
rületrendezést, a locsolórendszer szakszerű telepítését és a gyepnyírást 
végezték mintegy hárommillió forintból. 

» Sz. R. Zs.

A kerület vezetője a sajtó kép-
viselőinek elmondta: a hátsó 
udvar elhasználódott aszfaltját 
az Everling Kft. rekord idő, 
vagyis egy hónap alatt cserélte 
ki rekortán burkolatra, ame-
lyen már balesetmentesen le-
het focizni, kézilabdázni, sőt 
krikettezni is, hiszen éppen a 
rendezvény előtt vettek fel az 

intézményben egy oktatófilmet, 
mivel a hermanos diákok közül 
néhányan űzik ezt a sportágat. 
Kovács Péter kiemelte, hogy a 
Kerületgazda Szolgáltató Szer-
vezet munkatársai az itteni kerí-
tést is kicserélték és lefestették, 
a két beruházás pedig összesen 
25 millió forintba került.   

» Sz. R. Zs.

Rekortán 
rekord idő alatt 

»A XVI. Kerületi Önkormányzat minden évben 
felújít egy óvodát, egy iskolát, egy orvosi ren-
delőt, egy óvoda- és egy iskolaudvart is. Az 

utóbbiak közül Dobre Dániel, a körzet önkormány-
zati képviselőjének javaslatára idén a Herman Ottó 
Általános Iskola udvara szépült meg. Az átadót 
szeptember 18-án tartották, és egy focimeccsel ün-
nepelték meg. Az intézmény két csapatának össze-
csapását Kovács Péter polgármester, Szász József 
alpolgármester és Dobre Dániel azonban nemcsak 
a pálya széléről követte, hanem tevékenyen kivette 
részét a játékból is. Az eseményre ellátogatott dr. 
Csomor Ervin alpolgármester és Abonyi János ön-
kormányzati képviselő is.

Zöldebb 
Jövendő

A Centenáriumi sétányon ezúttal is sokan gyűltek össze, hogy meg-
tekintsék a kerületi iskolások produkcióit vagy meghallgassák a 
Harmónia Csellóegyüttes és a Fifty’s Heaven Zenekar koncertjét. A 
kicsik most is vidáman vonatoztak vagy pattogtak az ugrálóvárban, 
örömmel vettek részt a Bagdiné Seres Edit vezette kézműves fog-
lalkozáson, és ismét sokan álltak sorba Horváth Ildikó óvónőnél is, 
aki most is gyönyörű virágokat, pillangókat vagy katicákat festett 
a gyerekek arcára és kezére. Dr. Környeiné Rátz Katalin főszervező 
köszönetet mondott az Önkormányzat Kulturális és Sport Bizott-
ságának – amelynek elnöke, Horváth János is megjelent az esemé-
nyen – a támogatásért. A Kovács Péter fővédnöksége alatt megtar-
tott nyárbúcsúztató műsorvezetője Péteri Ildikó volt.

»A Centenáriumi Lakótelepért Egyesület he-
tedik alkalommal rendezett nyárbúcsúztató 
ünnepséget szeptember 19-én. 

Az Energy Trió előadása
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A jó ügy 
mellé álltak
»Jótékonysági rendezvény helyszíne volt szep-

tember 5-én a Cinkotai Tájház, ahol széles 
körű civil összefogással és a XVI. Kerületi 

Önkormányzat támogatásával egész napos kultu-
rális program várta a segítőkész kertvárosiakat. 
A rendezvény bevétele a törökbálinti Thábita 
Gyermekhospice Alapítványt gazdagította.

Szász József alpolgármester, a rendezvény fővédnöke köszöntőjében el-
mondta: másfél évvel ezelőtt kereste meg őt Horváth Valéria, az Életfa  
Egészségház vezetője, és Sasinszky Klára, a Cinkotaiak, Segítsünk Egy-
máson! facebookcsoport létrehozója a gyermekhospice ház támogatá-
sának ötletével. Szász József természetesen azonnal a jó ügy mellé állt, 
és a XVI. Kerületi Önkormányzat nevében ígéretet tett a rendezvény 
megvalósításának elősegítésére.

A megnyitón megjelent Králik Istvánné, az intézmény főnővére, aki 
hangsúlyozta: a hospice szolgáltatás felnőttek esetében a végstádiumban 
lévő gyógyíthatatlan betegek utolsó időszakának elviselhetővé tételét te-
kinti feladatának. Gyerekek esetében azonban olyan rászorulók gondo-
zása a cél, akik nem halálos, de az életkilátásokat megrövidítő, tartós 
betegségekben szenvednek. Ezek köre sajnos, nagyon széles, rendszerint 
veleszületett elváltozásokról van szó, de természetesen a daganatos bete-
geket is figyelemmel kísérik.

A rendezők felkérésére igent mondott az Alma zenekar, Rupa Ilona 
és Tarnai Kiss László népdalénekes, Farkasházy Réka és kísérőzenekara, 
a Tintanyúl, a Fifty’s Heaven, a Shamrock, Voloncs Katalin táncdal-

énekes, Czuczor Gidai Zsófi, a Napfény Mozgásstúdió, a Rácz Aladár 
Zeneiskola fúvós kamaraegyüttese Kovács Zsolt vezetésével, egy a brazil  
harc- és a táncművészetet ötvöző capoeira, illetve az Aphrodite Hastánc 
Csoport, a Szitakötő Táncstúdió és a Cinkotai Hagyományőrző Dal-
kör. Így a legkisebbektől a szépkorúakig mindenki találhatott magának 
nézni- és hallgatnivalót. Akit mégsem kötöttek le a színpadi események, 
részt vehetett kézműves foglalkozáson, szappanbuborékot fújhatott, 
csecsebecséket vásárolhatott és finom falatokat is kóstolhatott. Talán a 
gazdag programnak is köszönhető, hogy a nap folyamán a rossz idő 
ellenére is nagyon sokan látogattak el a Tájházba.

A rendezvény végén dr. Benyó Gábor, a Thábita főorvosa megköszön-
te mindenkinek az önzetlen segítséget, a fellépőknek az ingyenes pro-
dukciókat, a szervezőknek a fáradságot nem ismerő lelkesedést, és nagy 
örömmel vette át azt az 566 700 forintot, amely a gyermekhospice ház 
javára összegyűlt. 

» Mészáros Tibor

»A rákosszentmihályi Kossuth utca la-
kóközössége szeptember 12-én idén 

is megtartotta hagyományos utcabálját. 
A rendező ismét Petrovics Sándor, a Ko-
vász Egyesület elnöke volt.

Amíg pattogott a tűz a bográcsok alatt, a szín-
padon a Szent-Györgyi Albert Általános Isko-
la aikido csoportja tartott bemutatót Aranyi 
Zsolt négy danos mester vezetésével. Ennek 
érdekessége az volt, hogy a sportolók között 
volt Tóth András igazgató is. Ezután Rédey 
Gergely, a Kossuth utca fiatal lakója a tiné-
dzsereket célozta meg egy szál fehér gitárján 

előadott csuparitmus zenéjével, majd egy hosz-
szabb népzene- és néptáncblokk következett a 
Toborzó citeraegyüttes előadásában Vikol Kál-
mán vezetésével. Végül pedig Szabó Levente, 
kerületünk ismert zenésze Cseh Tamás-dalok-
kal szórakoztatta az utcabál résztvevőit. A mű-
sorszámok között Horváth János és Szatmáry 
László önkormányzati képviselő, dr. Horváth 
Attila jogtörténész, a Kertváros díszpolgára, 
valamint dr. Sándor Tibor László, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma közigazgatási főta-
nácsadója köszöntötte a lakókat. A rendezvé-
nyen részt vett Dobre Dániel önkormányzati 
képviselő is.

»Kellemes koraesti napsütésben 
adott térzenét az Erzsébetligeti 

Színház épülete előtt a Mátyásföldi 
Fúvószenekar Vaszlik Kálmán és Vikol 
Kálmán vezetésével. 
Akik más forrásból nem értesültek a szeptem-
ber 12-i koncertről, azokat a muzsika hangjai 
csalogatták az előadás helyszínére. Az egyórás 
program végén viszont csak a zenészek álltak 
fel a helyükről, a közönség ugyanis vastaps-
sal próbálta további zenélésre buzdítani az 
együttest, ám ezúttal csak egy plusz meghaj-
lást tudtak elérni. Térzene viszont lesz máskor 
is, sőt, az is lehet, hogy ráadással.
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Szász József alpolgármester elmondta: a XVI. kerület csatlakozott Áder 
János köztársasági elnök Élő bolygó elnevezésű felhívásához, amelynek 
célja egymilliárd aláírás összegyűjtése annak érdekében, hogy a politikai 
vezetők hatékony intézkedésekkel állítsák meg vagy legalább mérsékeljék 
azokat a folyamatokat – a többi között a széndioxid kibocsátást –, ame-
lyek a globális felmelegedéshez, az éghajlat megváltozásához vezetnek. 
Ennek egyik eleme lehet a komposztálás a kerti hulladékok elégetése 
helyett. A HungaroControl által kiírt pályázaton elnyert támogatásnak 
köszönhetően pedig most a lakossági komposztálóedényeknél nagyobb, 
intézmények számára is alkalmas méretű komposztládákat osztottak ki. 

»Ismét komposztládákat osztottak szeptember 18-
án az Önkormányzat udvarán azoknak a kerület-

lakóknak, akik igényüket előre bejelentették.

Október 7. szerda
10.00 Szülői nevelési stílusok
Spiller Mariann PhS, pszichológus, igazságügyi családjogi mediátor
11.00 Babamasszázs XVI. Kerületi Védőnői Szolgálat
11.00-13.00 Felnőtt rajzképelemzés
Spiller Mariann PhS, pszichológus, igazságügyi családjogi mediátor
12.00 Bemutatkozik a Maraya - Egyedi, kényelmes babahordozók 
válogatott alapanyagokból. Jakubovics Veronika
16.00 Mit tegyek, ha baj van? – Mindennapi vészhelyzetek
Dr. Goschler Ádám, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat orvos igazgatója
17.30 Igény szerint? - hitek és tévhitek szoptatásról és altatásról
Sződy Judit pszichológus, IBCLC

Október 8. csütörtök
10.00 A védőoltásokról anya- és gyermekgyógyász szemmel
dr. Baranyi Judit gyermekorvos
11.00 Babahordozás a mindennapokban
Szalai Zsanett Pynky dúla, babahordozási tanácsadó, 
kommunikációs tréner, haptoterapeuta
12.00 „Szörfözni az Élet hullámain” – békés módszerekkel a 
teljes életért (EMK és haptonómia), Szalai Zsanett Pynky dúla, 
babahordozási tanácsadó, kommunikációs tréner, haptoterapeuta
16.15 Maminbaba, a szórakoztató anyacsinosító, 
hordozós latin fitness Fityó Marianna Maminbaba oktató

17.00 Ringató 
Hazay Annamária Ringató foglalkozásvezető
17.45 Vajon szeretni fogja? – Testvérféltékenység, hiszti
Csörgőné Polgár Andrea pedagógus, perinatális szaktanácsadó

Október 9. péntek
10.00 Hogyan csinálják máshol, hogyan nevelkednek a babák 
testközelben a világ más tájain? 
Szabó Vera baba- és gyermekhordozási tanácsadó, oktató, hordozo.hu
10.00-14.00 Lazító masszázs (ingyenes) 
Kis F. Kornélia, Farkasinszky Mónika shiatsu terapeuta
11.00 Hordozós zumba Fodorné Ferenci Eszter zumba oktató
11.30 Az anyasággal kapcsolatos lelki változások megkönnyítése 
Bach-virágterápiával Mádai Andrea reflexológus természetgyógyász,  
Bach-virágterápiás és Schüssler só terapeuta
16.00 Helen Doron bemutató óra
17.00 

                              – gyermekkoncert
18.00 ToMBoLASoRSoLáS

Apacuka Mini
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Idén lenne 120 éves

»Ha működne, idén ünnepelhetné alapításának 120. évfordulóját legendás autóbuszgyárunk, az 
Ikarus. Jubileumi ünnepséget sajnos nem, de a nosztalgianapot idén is megrendezték az egykori 
dolgozók szeptember 12-én a Bátony utcai sporttelepen.

Nem tudni, hogy az évforduló vagy a jó idő 
csalogatott ennyi látogatót a helyszínre, de az 
tény, hogy az utóbbi évek legnépesebb és leg-
sikeresebb Ikarus-nosztalgianapja volt a mos-
tani. Nemcsak a látogatók, hanem az ilyenkor 
szokásos veterán bemutatón felsorakoztatott 
régi buszok száma is rekordot döntött, most 
ugyanis 16 különféle gyártmányban gyönyör-
ködhettek a résztvevők.

Az eseményen Szabó Zsó-
ka, az Otthonunk a XVI. 
Kerület Egyesület vezetője 
köszöntötte Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési képviselőt, 
dr. Csomor Ervin alpolgár-
mestert, Adamis Gábort, a 
gyár volt vezérigazgató-he-
lyettesét, valamint az egyko-
ri dolgozókat. 

Szatmáry Kristóf elmond-
ta: sajnos, a bevándorlók 
áradata még a nosztalgia-
napra is hatással volt, mert 
a rendezők együttműködés-
re mindig kész partnere, a 
Magyar Honvédség Újszász 
utcai Anyagellátó Raktárbá-
zisa szinte az utolsó pillanatban kényszerült le-
mondani részvételét, hiszen az összes sátrukra 
és gulyáságyújukra szükség van a déli határon. 
A lelkes rendezők azonban az Önkormányzat 
segítségével megoldották a helyzetet.

A honatya kiemelte: az Ikarus nagyságát és 
erejét bizonyítja, hogy az emberekben milyen 
erősen él a világhírű gyár emléke, és több mint 
két évtizeddel a gyártás megszűnése után is 
milyen sokan  szeretnének újra felszállni egy 
régi buszra, beszélgetni egykori kollégákkal, és 
visszaidézni a fénykort. Emellett sokan egy pil-
lanatra sem törődtek bele abba, hogy Mátyás-
földön megszűnjön a buszgyártás, és kisebb 
műhelyekben folyamatosan készítenek autó-
buszokat. Ezért a vezetők mind kormányzati 
szinten, mind a XVI. kerületben keresik a lehe-
tőségét annak, hogyan tudnák elősegíteni egy 
nagyobb volumenű szériagyártás újraindítását.

Dr. Csomor Ervin arról beszélt, hogy Kovács 
Péter polgármesterrel ellentétben – akinek 

szülei az Ikarusban dolgoztak – neki nem volt 
személyes kötődése a gyárhoz, de attól néhány 
száz méterre nőtt fel, kertjükből pedig látni 
lehetett az égbe nyúló gyárkéményt és a víztor-
nyot. Az ő utcájukban is sok ikarusos lakott, 
így már gyerekként is tudta, hogy ők nemcsak 
bemennek egy munkahelyre, hanem egy erős 
közösséghez tartoznak, amelynek rangja van, 
és az összetartozás még ma is tart. Az alpol-

gármester ugyan-
akkor sajnálattal 
állapította meg, 
hogy az Ikarus 
elsorvadását ke-
rületi szinten 
nem tudták befo-
lyásolni, de leg-
alább az óvodát 
és a sportpályát 
megmentették 
az utókor számá-
ra. Dr. Csomor 
Ervin végül tol-
mácsolta Kovács 
Péter üzenetét 
a gyártelep vár-
ható sorsával 

kapcsolatban, amelyről mára egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy jelenlegi tulajdonosa 
szerződésben rögzített kötelességeinek nem 
tesz eleget, a megállapodásokat nem tartja be, 
együttműködési hajlandóságot nem mutat, 
ezért a hivatal felszámolási eljárást indít ellene. 
Ez valószínűleg hosszú folyamat lesz, de remél-

hetőleg egy olyan szemléletű új tulajdonos ke-
rülhet a helyére, aki megbecsüli és továbbviszi 
azokat a hagyományokat, amelyeket az Ikarus 
név képvisel. 

Adamis Gábor a gyár történetével kapcso-
latban elmondta: az üzem 1980 után kezdett 
igazán fejlődni a hazai járműprogram egyik 
pilléreként. Fénykorát 90 éves k o -
rában érte el. Alapításának 
100. évfordulóját még meg 
tudták ünnepelni, de azután 
nem sokkal felszámolták. Ez 
a 100 év azonban elég volt 
ahhoz, hogy ha a világon 
bárhol kiejtik az Ikarus nevet, 
ma szinte senkinek nem a görög irodalomból 
ismert szárnyas mondahős, hanem a magyar 
autóbusz jut eszébe. 

A beszédek után több veterán autóbusz is el-
indult utasaival egy nosztalgiakörre az Örs ve-
zér teréig és vissza. Egy másik öreg jármű több-
szöri fordulóval gyárlátogatásra vitte azokat, 
akik szerették volna újra látni egykori mun-
kahelyüket. A sátorban filmvetítés mutatta be 
a gyár történetét, gyártmányait és fontosabb 
eseményeit. A színpadon a háromtagú Ikarus 
együttes játszott rockzenét, de volt főzőverseny 
és tombolasorsolás is.

A rendezvény csak úgy jöhetett létre, hogy 
az Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület veze-
tője, Szabó Zsóka és segítői fáradságot nem 
ismerve dolgoztak a sikerért, a XVI. Kerü-
leti Önkormányzat jelentős pénzösszeggel, 
a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat tagjai 

pedig aktivistaként támo-
gatták a megvalósulását. 
Ugyancsak köszönet illeti 
Adamis Gábort, aki a ha-
tárvédelemre rendelt má-
tyásföldi katonák helyett 
a sátrat, illetve a Budapest 
Helyőrség dandár katoná-
it, akik a Petőfi laktanya 
honvédeiként a hangosí-
tást biztosították.

» Mészáros Tibor

Adamis Gábor, dr. Csomor Ervin, 
Szatmáry Kristóf és Szabó Zsóka
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Az örökös
»Az ikarusosok arcképcsarnokában eddig olyan szakembereket 

sorakoztattunk fel, akik vagy messze a nyugdíjkorhatáron túl 
vagy annak közelében élik mindennapjaikat. Az 1962-es szüle-

tésű Pénzes László azonban egy másik generáció tagja. Ő az egyik 
örökös, aki a gyár nagy egyéniségei mellett „nőtt fel”, és a busz-
gyártás megszűnésekor továbbvihette a tapasztalatokat.

– Milyen tanulmányokat folytatott?
– Szegedi értelmiségi családból származom. 
Műszaki érdeklődésemet alapvetően nem szü-
leim irányították, édesanyám matematika-fi-
zika szakos középiskolai tanárként, édesapám 
pedig kórházi vegyészként dolgozott. Csalá-
dunk 1978-ban költözött a fővárosba, így a 
gimnázium 3. és 4. osztályát már Budapesten 
végeztem. Amikor leérettségiztem, már egyér-
telmű volt, hogy a Budapesti Műszaki Egye-
temen szeretnék tovább tanulni. Kezdetben 
építészmérnök szerettem volna lenni, de oda 
annyira reménytelen volt a bejutás, hogy reáli-
sabbnak látszott a járműgépész-mérnöki szak. 
Ott is nagy volt a túljelentkezés, és már a fel-
vételi vizsgánál azt tanácsolták, hogy az anyag-
mozgató gépeket válasszam szakterületemnek. 
Én azonban nem akartam targoncatervező 
lenni, így végül a vasútgépészetet választottam. 

– Hogy vezetett az út mégis az Ikarusba?
– A Ganz-MAVAG-ba jártunk gyakorlatra. 

Próbáltak rávenni, hogy frissdiplomásként 
náluk kezdjek dolgozni, de akkor már egyér-
telműen látszott, hogy vége a cégnek, így in-
kább az Ikarusszal kerestem a kapcsolatot. Ez 
a lehetőség szinte az ölembe hullott, mert az 
egyetemen a mechanikát Michelberger Pál, a 
termék- és formatervezést pedig Finta Lász-
ló, az Ikarus két kiváló szakembere tanította. 
Ennek is köszönhető, hogy már abban az idő-
szakban megkaptam az első ikarushoz kötődő 
megbízásomat. Akkor ugyanis a Ganz és az 
Ikarus közös kivitelezésben gyártott egy sínau-
tóbuszt. Én évközi tervezési feladatként az ak-
kor újdonságnak számító 400-as karosszériát 
adaptáltam hozzá. 

– Mikor lett teljes jogú ikarusos?
– Amint 1985-ben átvettem a diplomámat, 

felszálltam egy buszra, elmentem Mátyásföldre, 

jelentkeztem a személyzeti osztályon, és a Finta 
László „birodalmának” számító Formastúdió-
ban kaptam munkát, amit talán az ő kedvenc 
mondatával lehetne jellemezni: „Sportkocsit 
mindenki tud tervezni, de jó buszt vagy villa-
most alkotni, az már teljesítmény”. A stúdió-
nak egyértelműen ő volt a vezéralakja, de olyan 
kitűnő munkatársak vették körül, mint például 
Oszetzky Károly és Bauer Ernő, akikkel érdemi 
szakmai vitákat tudott folytatni.

– Milyen feladatok vártak ott egy pálya-
kezdő mérnökre?

– Először természetesen mérnöki segédmun-
kák, de az is nagyon hasznos időszak volt, mert 
a nagyok mellett mindig van alkalom a tanulás-
ra, a mesterfogások ellesésére. Viszont aki ter-
vezéssel foglalkozik, annak mindig számítania 
kell arra, hogy a munkája egy része a fiókban 
marad, nem válik termékké. De aki tehetséges, 
előbb-utóbb komoly feladatokra is számíthat.   

– Új típusokat csak néhány évente vezettek 
be. A kívülálló azt gondolná, hogy a közbe-
eső időszakban nincs is szükség a tervező-
mérnökökre.

– Ez természetesen nem így van, hiszen ál-
landó az igény a technikai frissítésekre. A le-
gendás 200-as család három évtizedig játszott 
főszerepet a gyár életében, de ennek is számta-
lan változatát gyártottuk, ezért hívhattuk csa-
ládnak. Ha pedig egy gyártási folyamat évekig 
fut, azalatt az igények is változnak. Erre jó pél-
da, hogy a felhasználók a 80-as évektől egyre 
inkább az alacsonyabb padló- és lépcsőszintű 
járműveket rendelték, de a látványt is hamar 
megunták, ezért a megjelenést is időről időre 
meg kellett újítani. Vagyis ezek mind komoly 
feladat elé állították és állítják ma is a terve-
zőket.

– Ön meddig dolgozott az Ikarusban?

– Rákos András kollégámmal mindig azt a 
keserű mondatot mondogattuk egymásnak, 
hogy amelyikünk utoljára megy ki a gyárból, 
oltsa le a lámpát. Mi a végsőkig kitartottunk.

– Hogyan alakult az Ön sorsa a gyár meg-
szűnése után? 

– Fő munkahelyem jelenleg a Közlekedés-
tudományi Intézet. Mivel azonban ebben az 
országban mindenhol egykori ikarusosok van-
nak, ahol négy keréken gurul valami, a régi is-
merősök sokszor megkeresnek tervezési mun-
kákkal is. Jó kapcsolatban vagyok például az 
Újszász utcai Mabi-Bus Kft.-vel vagy az Egye-
di gyáregységben dolgozó régi kollégákkal is.

– Mit adott Önnek ez a legendás gyár?
– Nagyon széles körű rálátást a szakmára. 

Például az ott megismert szakirodalom-kuta-
tás még ma is a hasznomra van. Mindenről tu-
dom, hol kell keresni, nem kell megoldhatat-
lan feladatokkal szembesülnöm. Azt hiszem, 
az egyetemen megszerzett tudásom a Forma-
stúdióban vált alkalmazható, gyártmányok 
előállítására alkalmas, hasznosítható ismeret-
anyaggá. 

– Ön is érezte azt a különleges, családias 
légkört, amit mindenki nosztalgiával említ?

– Erről nem beszélhetünk múlt időben, mert 
ezt még ma is minden egykori ikarusos érzi. 
Ebbe pedig bárki belekóstolhat minden szep-
temberben az Ikarus-napon.

» Mészáros Tibor

Az ÖnkormányzAt pályázAtot hirdet 
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• a Rákosmenti Mezei Örszolgálat, 
• a Területi Szociális Szolgálat, 

• a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, valamint 
• a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 
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Szeptember 16-án többek között 
olyan emberek születtek, mint 
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas 
orvos, biokémikus és Ladányi 
Istvánné, akit 90. születésnap-
ja alkalmából Kovács Péter pol-
gármester és dr. Környeiné Rátz 
Katalin önkormányzati képviselő 
köszöntött.

Ági néni Kőbányán született egy 
hétgyermekes család utolsó sarja-
ként. Az elemi és a polgári iskola 
elvégzése után, amikor jól tanu-
ló, tehetséges diákokat kerestek a 
Kohó- és Gépipari Minisztérium 
szervezésében indított Számviteli Főiskolára, akkor jelentkezett, és 
az ott megszerzett tudásnak köszönhetően mindig számviteli mun-
kakörben dolgozott. Először az akkori Katolikus Sajtó Vállalatnál 
helyezkedett el, majd 1980-as nyugdíjba vonulásáig a Danuvia 2. 
számú, Monori úti gyáregységénél tevékenykedett. Sajnos, megjárta 
a rettegett Andrássy út 60-at, az ÁVH hírhedt központját is, ahol 

annak idején sokan örökre eltűntek. 
A bűne az volt, hogy segített egy né-
met katonai autó  egyenruhásainak 
eligazodni az utcán. Ezt meglátta 
egyik szomszédja, és feljelentette őt, 
de szerencsére kiengedték.

Az ünnepelt 1948-ban kötött 
házasságot. Férje az asztalos szak-
mában dolgozott – egy ideig még 
az Ikarusnál is –, és családszerető, 
szorgalmas, hű társa volt, de sajnos, 
már közel húsz éve elhunyt. Házas-
ságukból egy fiuk született, és van 
két unokájuk is.

Ági néni önellátó, sokat kertész-
kedik, sőt, menye édesapjára is ő főz. Sokat olvas és rendszeresen 
fejt keresztrejtvényt is, emellett a piacra is egyedül jár. Mindig ta-
lál valamilyen tennivalót, unatkozni sohasem szokott. Azt vallja, 
hogy akkor élhet az ember békességben a környezetével, ha úgy 
viselkedik, ahogy azt elvárja másoktól. Isten éltesse még nagyon 
sokáig!

Szász József alpolgármester és Dobre Dániel önkormányzati képvi-
selő köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Tigyi Károlynét, aki 
Törökszentmiklóson született. 31 éves koráig élt ott, majd 1956-ban 
költözött férjével Budapestre, akivel 1945-ben kötött házasságot. 
Mátyásföldön, a Petőfi-kertben éltek. Piroska néni 20 évvel ezelőtt 
vesztette el párját, ezután egy lakótelepi lakásba költözött.

Az ünnepeltnek két gyermeke, két unokája és egy dédunokája szü-
letett. Varrónőként egy elegáns ruhaüzletből, a Váci utcai Ádám és 
Éva szalonból ment nyugdíjba, ahol kizárólag férfiruhákat készített.

Piroska néni 89 éves koráig teljesen önellátó volt, de akkor egy 
stroke átmenetileg megváltoztatta az életét. A gondos ápolás ered-
ményeként azonban a kívülállók ennek már nyomát sem látják 
rajta. Hétköznapjait az Őszi Napfény elnevezésű idősek otthoná-
ban tölti, ahonnan két fia felváltva minden hétvégére hazahozza. 
A hosszú élet titka szerinte is a munka. Isten éltesse még nagyon 
sokáig!
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Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Vincze Ágnes, a körzet ön-
kormányzati képviselője köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 
Nagy Dezsőt, aki Szegeden született, de csak ötéves koráig élt 
ott, mert nagynénje elégedetlen volt a sovány kisgyerek fejlődésé-
vel, és úgy döntött, pár hétre elviszi magával Hódmezővásárhely-
re, hogy felerősítse. A néhány hétből 25 év lett, ezért az ünnepelt 
az elemi iskolát és a polgári fiúiskolát, majd a Bethlen Gábor Re-
formátus Gimnáziumot is ott végezte el. Ezután néhány munká-

val eltöltött év után a Szolnoki Műszaki Egyetem közlekedésmér-
nöki karán folytatta tanulmányait, amit már Budapesten fejezett 
be. Emellett elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 
gazdaságmérnöki kart is. Friss diplomásként a Vasúttervező In-
tézetbe hívta az egyik professzora. Ott húsz évig dolgozott, majd 
átkerült az Út- és Vasúttervező Intézetbe (ma Zrt.), végül pedig a 
Közlekedéstudományi Intézetbe, ahonnan 1983-ban közlekedés-
tudományi főmunkatársként ment nyugdíjba.

Dezső bácsi és felesége úgy gondolta, hogy egy gyermek elég, de 
az legyen tökéletes. Szerintük ez sikerült, mert fiuk orvos lett, és 
három unokával is megajándékozta őket. Menyük szintén gyógyít, 
és jó ismerőse a XVI. Kerületi Önkormányzat dolgozóinak, hiszen 
ő az üzemorvosuk. 

Az ünnepelt igyekszik példás rendet tartani a kertben, hiszen kora 
ellenére nagyon mozgékony, és szellemileg is kitűnő állapotban van. 
Ezért még a szakmától sem szakadt el teljesen, közlekedési szakla-
pokban néha még megjelennek cikkei. Az utóbbi években közülük 
az egyik legjelentősebb egy 11 oldalas tanulmány volt az európai 
gyorsvasúthálózat automatikájának tervezésével kapcsolatban. Kö-
veti a világ eseményeit is, és hírforrásként nem csak magyar nyelvű 
tévéadók vagy sajtótermékek jöhetnek számításba, mert felsőfokú 
nyelvvizsgája van angolból, de németül is megért mindent. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!    
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a program sokféle zenés produkcióból áll majd, de lesz benne humor is. 
Időhiány miatt elmarad viszont a tombolasorsolás.

– Hány szereplőre számítanak?
– Tizenkét művész fogadta el a meghívást, és természetesen én is szín-

padra lépek. Harangozó Teri is fellépett volna, de ő sajnos, már az égi 
színpadon énekel. Halála különösen mélyen érint, mert együtt kezd-
tük a pályát. Itt lesz viszont Agárdi László humorista, Csibe, aki egy 
sokoldalú tehetséggel megáldott fiatal hölgy, valamint az erzsébetligeti 
közönség által már jól ismert előadók: Budai Beatrix, Dócs Péter, Her-
czeg Gergő, Kalina Enikő, Nagy Ibolya, Munkácsy Sándor, Sárkány 
Krisztián, Tarnai Kiss László, Tóth János és Várkonyi Szilvia.

– Öcsi bácsi jelen lesz a gálán?
– Amennyiben egészségi állapota megengedi, a műsor kitalálóját, ke-

rületünk díszpolgárát várjuk az első sorba.  
» Mészáros Tibor
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Az ünnepelt családja több mint 100 éve 
lakik a kerületben, ő pedig mindvégig a 
Bökényföldi úti családi fészekben élt.  
Azért született Zsámbékon, mert édes-
anyja csak két héttel későbbre várta, ezért 
lement meglátogatni ott dolgozó férjét. 
Öcsi bácsi tanulmányait a Corvin Mátyás 
Gimnáziumban végezte, amíg összetűzés-
be nem került annak igazgatójával, ezért 
az Eötvös Gimnáziumban szerzett érettségi bi-
zonyítványt. Már a középiskolai évek alatt volt 
két lova, és ezek jelentették első megélhetését 
is. Közösségi közlekedés hiányában kezdet-
ben afféle lovastaxi szolgáltatást végzett, a vá-
rosból munka után hazaigyekvőket szállította 
lovaskocsiján Mátyásföldre, majd fuvarozásba 
kezdett. Szállítmányai között helyet kaptak a 
termények is, és ez adta az ötletet ahhoz, hogy 
terményboltot nyisson. Az államosításnak azon-
ban áldozatul estek a járművei és a terménybolt 

Egy ideig úgy tűnt, a Sztárvarázs veszélybe kerül, mert egy kormány-
határozat alapján a székháza elhagyására kényszerült Corvini Domini 
Egyesület hontalanná vált, a műsor kitalálója, rendezője, Kázmér Öcsi 
bácsi pedig éppen lábadozik. Mostanra azonban minden a helyére ke-
rült, mert a háttérmunkát erre az alkalomra a Szívvel-Lélekkel Polgári 
Egyesület és dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő, a 
rendező szerepét pedig Poór Péter vállalta, aki eddig is állandó szereplő-
je volt a gálaműsoroknak.

– Miben lesz más a 24. Sztárvarázs, mint az elődei?
– A belépés természetesen továbbra is ingyenes. A műsort azonban rö-

videbbre tervezzük, így 21.00 óráig fog tartani, közben pedig egy 15-20 
perces szünetet iktatunk be. Kovács Péter polgármester köszöntője után 

»Díszpolgárnak kijáró tiszte-
lettel köszöntötték az Önkor-

mányzat vezetői 90. születésnapja 
alkalmából Kázmér Józsefet, akit 
legtöbben csak Mátyásföld Öcsi 
bácsijaként ismernek. A kis házi 
ünnepségre Kovács Péter polgár-
mestert elkísérte dr. Csomor Ervin 
és Szász József alpolgármester, va-
lamint Ács Anikó és dr. Környeiné 
Rátz Katalin önkormányzati képvi-
selő is. 

is, ezért új foglalkozás után kellett néznie, így 
sógora írószerboltjában kapott munkát, amely 
akkor a Nagykörúton volt. Más írószerek mel-
lett megismerkedett a golyóstollakkal és azok 
előállításával is, majd amikor már lehetett kis-
ipari engedélyt váltani, önállósította magát. 
Ám nemcsak árulta, hanem saját műhelyében 
gyártotta is a golyóstollakat, amellyel egészen 
nyugdíjba vonulásáig foglalkozott. 

Öcsi bácsi azonban a rendszerváltás, majd a 
szovjetek kivonulása után más nagy terveket is 
szövögetett. Elhatározta, hogy megpróbálja új-

jáéleszteni azt a színvonalas közösségi éle-
tet és polgári szemléletet, amely egészen 
a kommunizmus megjelenéséig kitűnően 
működött Ó-Mátyásföldön. Hogy ezt 
minél hatékonyabban tehesse, az első sza-
badon választott önkormányzatban kép-
viselői munkát is vállalt. Felkarolta egyé-
nek és kisebb közösségek ügyeit, ezekben 
pedig legtöbbször célhoz is ért.

Közben újjászervezte a Mátyásföldi 
Ház- és Nyaralótulajdonosok Egyesületét 
Corvini Domini Egyesület néven, amely 
jogutódja lett nagy múltú elődjének. Az 
általa rendezett színes programok közül is 
kiemelkedik a Sztárvarázs, amelynek ke-
retében az elmúlt 23 évben a nyugdíjasok 
ingyenesen hallgathattak meg számtalan 
neves énekest. A kezdeményezés elindí-
tásában pedig Öcsi bácsi segítségére volt 
a tavaly elhunyt Kovács Erzsi, aki a töb-
bi országos hírű művész mellett, maga is 
állandó fellépője volt a gálaműsoroknak. 

Kázmér József a XVI. kerületért kifejtett mun-
kájáért 2012-ben megkapta a díszpolgári címet.

Öcsi bácsi 1968-ban talált rá az igazira Etelka 
asszony személyében, házasságukból pedig egy 
fiúgyermekük született. Az ünnepelt mostaná-
ban kisebb egészségügyi problémákkal küzd, 
de szerető felesége mindenben a segítségére 
van, és mindketten bíznak abban, hogy hama-
rosan visszanyeri régi lendületét, amellyel még 
sokat tehet szeretett szülőhelye, Mátyásföld ér-
dekében. Isten éltesse még nagyon sokáig!

A Sztárvarázs folytatódik
»A Sztárvarázs idén 

október 8-án, csü-
törtökön 17.30 órai 

kezdettel várja az érdek-
lődőket az Erzsébetligeti 
Színházban. A 24. alkalom-
mal megrendezendő ingye-
nes gálaműsor azonban ki-
csit más lesz, mint elődei. 
A részletekről Poór Péter 
előadóművésszel beszél-
gettünk. 
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Amiről a térképek beszélnek
Újságunk augusztus 12-i számában arról írtunk, hogy egy 
adott kor embere a térképek segítségével, valamint sok 
más információval együtt, hogyan látta a világot. A törté-
nelemmel foglalkozó kutatóban azonnal fölmerül a kérdés: 
vajon a valóság hiteles ábrázolását látjuk-e a kezünkbe 
vett térképen? Az előző írásomban közölt térkép biztosan 
hiteles, hisz minden adata megtalálható Cinkota telek-

könyvi betéteiben. A térképek nagy része mögött azon-
ban nincsenek megfelelő dokumentumok. Vannak szép 
számmal olyanok is, ahol az iratok nem támasztják alá a 
térképen ábrázoltakat. Az eltérés lehet tévedésből, isme-
rethiányból, beidegződött rossz hagyományokból. Ezekből 
említenék néhány példát, mellékelve egy olyan térképet, 
ahol az egyes területek elnevezése nincs a helyén. 

A legegyszerűbb hiba talán a névelírások-
ból származik. Szentmihályon például Pál-
fi János neve a térképeken olvasható Pálfy, 
Pálffy, Pállfy változatban, Almásy Pál neve 
pedig Almássyként és Almássiként is. Nem 
egy helyi térképünkön felcserélték a Szilas-
patakon lévő alsó- illetve felsőmalmot. Ezek a 
térképészek valószínűleg nem tudták, hogy a 
malmokat a községen belül a folyásirány sze-
rint nevezték el. Akadt többek között rosszul 
datált térkép is, melynek készítését 1896-97-
re írták, azonban már szerepelt rajta az 1900-
ban kiépített HÉV-vonal. Tehát a térkép csak 
ezután készülhetett. A hibákra a legjellem-
zőbb, hogy az egyszer elkövetett téves felira-
tot a következő térképeken megrögzötten újra 
felvezették. Ennek legjobb példája a sashalmi 
„Dühöngő”, amely a mai Hősök fasora és a 
mátyásföldi határ között állt. Írták sokfé-
leképpen térképek egész során, de helyesen 
csak egyszer, a képviselőtestület által elfoga-
dott Újtelep névvel együtt, a sashalmi Balogh 
Antal rajzolta és Zagyva József iskolaigazgató 
által 1927-ben kiadott térképen.

Nézzük meg ezek után a mellékelt, a Kar-
tográfiai Vállalat által 1983-84-ben  „A 
XVI. kerület alaptérképe” néven kiadott, 
színezésnélküli, nyomtatott térképnek né-
hány jellemző hibáját. A térképészek régi, 
bevett szokása, hogy egyes települések neve-
it nem a település területére írják fel, hanem 
a legközelebbi, a térképen üres helyre. Az 
itt bemutatott térkép a legjobb példa erre. 

A legnagyobb baki talán az, hogy Rákos-
szentmihály nevét a településrészen kívülre, 
Mátyásföld területére írták, Újmátyásföld 
pedig lekerült a Szilas-patak mellé. Indok-
lás lehet, hogy nem akarták a 
Rákosszentmihály nevet a be-
épített területre írni. De akkor 
Sashalmot miért lehetett? És, 
ha már Sashalmon vagyunk, 
a Huszka-telep részben miért 
csúszott át Újmátyásföldre? Ha 
a Huszka-telepet kiírták, miért 
hagyták el a múltjában jelen-
tősebb Ehmann Viktorról el-
nevezett telepet? Sashalomról 
hogyan került a Nagyicce-te-
lep a Mátyásföldi repülőtérre? 
Ha Mátyásföldön belül kiírták 
Újmátyásföldet, miért nem sze-
repel Ómátyásföld is? 

A hibákból Cinkota területe sem maradt ki. 
Ilonatelep a Gazdaságút és a temető közötti 
terület. A felirat elcsúszott a temetőhöz, a te-
lepülés északi része melletti Árpádföld nevét 
pedig ráírták a jelenlegi Ostoros-Bóbitás úti 
lakótelep helyére. Ebből adódott is egy ki-
sebb galiba a 2000-es évek elején, ugyanis az 
újonnan épülő telep lakásait árpádföldiként 
árulták. Amikor felvetettük, hogy az a terület 
az ősi Cinkota része, tömören így válaszoltak: 
a vevőknek Árpád neve csábítóbb, mint a pa-
raszt Cinkotáé. 

Azonban nem csak az ilyen indokok mi-
att kell a településrészeket 
megfelelő helyre írni. Kerü-
letünkben a volt községek 
nevei tükrözik azok jellegét 
is. Cinkota a területünkön 
egyetlen fennmaradt job-
bágytelepülés, jellegzetes 
faluszerkezetével és szeren-
csére több fennmaradt jel-
legzetes földműves portá-
val. Ómátyásföld az egykor 
volt nagypolgári lakosságot 
képviseli meglévő villáival. 
Újmátyásföld már a kispol-
gárság lakóhelye volt. Rá-
kosszentmihály már jelleg-

zetesen polgári, tisztviselői helyként alakult 
ki. Sashalom lakóinak nagy többsége pedig 
munkásemberekből adódott. 

A településeken belüli egyes telepek vál-

tozatossága már sokkal nagyobb. Voltak, 
amelyeket parcellázó egyesületek hoztak 
létre. Ilyen volt Ómátyásföld, Rákosszent-
mihályon a József főherceg- és Almásy-telep, 
az Árpád- és Anna-telepek. Egyes telepek a 
parcellázók nevét viselték, Szentmihályon a 
Vida- és Erős-telep, Sashalmon az Ehmann- 
és Huszka-telep, Cinkotán pedig az Ilona-te-
lep. Nagyicce a híres vendégfogadójáról kap-
ta a nevét. Hogyan lehetett ezt a mátyásföldi 
repülőtérre írni? 

Ahogy fent már írtam róla, a személynevek 
helyes leírása is fontos. A Pálfi tér Szentmi-
hály egyik, ha nem a leghíresebb újratelepí-
tőjéről kapta a nevét, aki 1899-ben Paulusról 
magyarosított. A tér 1935-ig az eredeti nevet 
viselte, ekkor Pálfi János 80. születésnapja 
alkalmával változtatták meg a magyarosított 
névre. Budapest utcaneveivel kapcsolatban 
olyan indoklást is olvastam, hogy a tér nevét 
gróf Pálffy János főispán, főrendiházi tag, a 
híres mecénás és műgyűjtő után kapta. Ne-
künk, kerületieknek viszont az jelent nagy 
értéket, amit Pálfi János, a volt Paulus tett 
Rákosszentmihály fejlődéséért, több mint 40 
évi közéleti tevékenységével.

» Lantos Antal
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A Corvin Művészklub felhívást intéz a XVI. kerület alkotó mű-
vészeihez, valamint művészetkedvelő és pártoló lakosaihoz, hogy 

képző-, ipar- és népművészeti munkáikkal jelentkezzenek 
a már hagyományosan megrendezendő

ŐSZI TÁRLAT
című kiállításra.

A kiállításmegnyitó október 21-én (csütörtök) 18.00 órakor 
lesz az Erzsébetligeti Színház Harmónia szalonjában.

Beadási nap: október 14. (szerda) 10-18 óráig, az Erzsébetligeti 
Színház Kamara termében. (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b)  

Koordinátor: Koltayné Zolder Klára, 
a Corvin Művész Klub vezetője, tel: 406-8529.

A beadás feltételei: maximum két alkotást, átlag méretű munkát (festmény ese-
tében 50x70 cm) fogadunk el egy pályázótól. Ettől eltérő esetben, kérjük, egyez-
tessenek a koordinátorral. A műveket kiállításra alkalmas állapotban, ép keretben, 
akasztóval, névvel, címmel, mérettel, a technika megjelölésével kérjük beadni. A 
pályaműveket zsűri bírálja el. A ki nem állított műveket nem áll módunkban 

tárolni, ezért legkésőbb október 21-ig kérjük elszállítani azokat. 
MINDEN PÁLYÁZÓNKNAK ELŐRE IS MEGKÖSZÖNVE 
JELENTKEZÉSÉT, EREDMÉNYES MUNKÁT KÍVÁNUNK.

szaBaDtÉr
október 3. szombat 17:00 
SzABAD SzomBAT A DESIgn jEgyéBEn
Koncertek és kirakodóvásár a Színház előtti téren.
17:00 Fák alatt zenekar, 18:30 GYÍK zenekar 
Kiegészítő programok: bio- és design piac 
16:00 szabadtéri slackline tanítás 
17:00 szabadtéri acro yoga bemutató

zEnE
október 2. péntek 20:00 
HázIBuLI A gEmInI EgyüTTESSEL
Előzetes asztalfoglalás a 401-3060-as telefonszá-
mon és a recepcio@kulturliget.hu e-mail címen.
Jegyár: 1500 Ft

cSaládI
október 3. szombat 10:00-12:00 
PALInTA kLuB
Veres Andi zenéje, magával ragadó stílusa, 
gyönyörű hangja utaztat minket a kodá-
lyi hagyományokra épülő, fülbemászó saját 
dallamvilága szárnyán. A dalok alkalmasak 
a kicsikkel való közös éneklésre, a koncertet 
követő kézműves foglalkozáson síkbáb-készí-
téssel várják a gyerekeket.
3-8 éves korig ajánljuk!
Jegyár: 700 Ft

október 4. vasárnap 10:00 
A kIS HErCEg
A könyv, amelyről min-
denkinek van emléke, és 
egy mondatot biztosan 
fel tud idézni belőle. A 
történet mostani zenés 
feldolgozása humorral 
és a gyermeklélekhez illő 
kedvességgel teli, miköz-
ben a lényegi mondani-
való érintetlen marad.
6 éves kortól ajánljuk!
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 f.+2 gy.)

jöN- jöN- jöN
október 10. szombat 10:30 

A Manómozi rendhagyó programján ezúttal 
Bogyó és Babóca kalandjait vetítjük.
3-8 éves korig ajánljuk!
Jegyár: 800 Ft

október 11. vasárnap 10:00 
HISTórIáS TÖrTénETI jáTSzóHáz
Folytatódik nagy sikerű történelmi játszóház-
sorozatunk. Októberben egy középkori vásár 

forgatagát idézzük fel. Elvegyülhetsz a mu-
tatványosok közt vagy választhatsz: kézműves 
leszel, esetleg kereskedő?
6-12 éves korig ajánljuk!
Jegyár: 1000 Ft

SzÍNház
október 4. 
vasárnap 19:00 
W. Somerset maugham: 
CSoDáLAToS VAgy, jÚLIA!
Szerelem, szenvedély, színház
Spirit Színház előadása
A darab főszereplője egy ko-
rosodó, ámde nagyszerű szí-
nésznő, aki soha nem volt ké-
pes különbséget tenni a valódi és a játszott világ 
között. A játék Júlia mindene. Annyira, hogy 
képtelen abbahagyni. Még akkor sem, amikor 
beleszeret egy nála sokkal fiatalabb férfiba, ám 
ifjú szerelme inkább egy korban hozzá illő, fel-
törekvő naivát választ. De még akkor sem, ami-
kor a hűtlen fiatalember épp Júliánál keres pro-
tekciót új szerelme pályájának megsegítésére. A 
darab örökzöld slágerekkel a színház álomvilá-
gába repít, amelybe mindannyian szerelmesek 
vagyunk kicsit.
Főbb szerepekben: Détár Enikő és Perjés János
Jegyár: 2500 Ft

P r o g r a m a j á n l ó
1165 BudapeSt, huNYadVár utca 43/B. 

teleFoN: 401-3060.

    Rácz aladár zeneiskola (Táncsics utca 7.)
      -------------------------------------------------------------------------

       Sok szeretettel várunk mindenkit a Zene Világnapja tiszteletére 
megrendezendő hangversenyre október 1-jén, 18.00 órai kezdettel

a Rácz Aladár Zeneiskola hangversenytermébe.
Közreműködnek a Zeneiskola művésztanárai. A belépés díjtalan.
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poFoSz XVI. 
kerületi szervezete

Veres Péter út 27. 
Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László

-------------------------------------------------------------------------
Értesítünk mindenkit, hogy következő összejövetelünket 

október 5-én, hétfőn 15.00 órakor tartjuk. 
A rendezvény nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, 
támogató és hagyományőrző tagjainkat, valamint minden 
nem POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meg-
győződése, származása miatt üldöztek, bebörtönöztek, kény-
szermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak vagy 

hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
Helyszín: Veres Péter út 27.

Napirenden: részvételünk az októberi rendezvényeken, az 
október 19-i, Corvin Művészklubbal közösen rendezendő 

emlékkiállításon, valamint az év végi ünnepeken.
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KaLoT „jövőnkért” Népfőiskola 
dr. nemesszeghy györgy elnök, 06-30/897-7764

----------------------------------------------------------------------
október 6., kedd 18.00 és 20.00 óra között

Helyszín: Bp. XVI kerület Veres Péter u. 27 számú 
épület (kerületi Vöröskereszt) emeleti nagyterme.

Kugler Róbert: táplálék kiegészítők fontossága és veszélyei. 
A hónap gyógynövénye a vérehulló fecskefű és a hibiszkusz. 

Őszi permetezés növényi levekkel.

ajá
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»A Jó Szívért Közhasznú Egyesület már lassan 20 éve 
küzd sporttal és mozgással a szívbetegségek ellen, 

idén pedig a Szolnokon megrendezett XXVI. Szívbetegek 
Országos Sporttalálkozóján meg is mutatták, hogy ez mi-
lyen sokat jelent. Az évek óta tartó nyerő szériájuk to-
vábbra is töretlen, ugyanis férfi és vegyes csapatuk most 
is első helyezést ért el. 

A rendszeres testmozgás elengedhetetlen része az infarktus utáni élet-
nek, ezért hozta létre Osvald Péter társaival saját költségén a Jó Szívért 
Egyesületet. A tagok mindegyikének volt már infarktusa, ketten pe-
dig szívműtéten is átestek, ez persze inkább csak erősebb ösztönzés az 
egészségesebb élet felé. A létszám ugyanakkor folyamatosan nő, ezért 
két helyszínen – a Néri Szent Fülöp Katolikus és a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskolában – is tartanak edzéseket. A Szívbetegek Országos 
Sporttalálkozóján pedig minden évben megméretteti magát a csapat, 
és az utóbbi években ez egyet jelentett a győzelemmel.

Idén augusztusban 350 sorstársukkal együtt 14 sportágban mérhet-
ték össze tudásukat. A versenyhétvége első 
napján bemelegítés gyanánt a résztvevők 
Szolnok nevezetességeit látogatták meg, 
másnap pedig két serleget is hazahoztak.  

Ezután azonban újabb fontos események 
következnek az Egyesület életében, hiszen 
szeptembertől már nemcsak a XVI. kerület-
ben tartják edzéseiket, hanem a székhelyük 
a kerülethez is fog tartozni, hiszen a tagok 
túlnyomó többsége itt él. Emellett önköltsé-
gükön vásárolnak egy defibrillátort is, amit a 
Néri Szent Fülöp iskolában fognak elhelyez-
ni, hogy a gyerekek és a felnőttek számára is 
közel legyen a segítség.

A Jó Szívért Közhasznú Egyesületben 
Osvald Péter (06-30/999-2667) és Kövecs 
Gyula (06-30/275-0883) is szeretettel várja 
a további sporttársak jelentkezését.

» VAN

Az Egészség győzelme

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. idén is ellenőrzi a XVI. 
kerületi kémények állapotát. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a 
FŐKÉTÜSZ emellett a regisztrált ügyfelek részére bevezetett egy új, in-
gyenes szolgáltatást is. Akik ugyanis regisztrálnak a www.kemenysepro.hu 
oldalon – ahol további hasznos információkat is találnak az érdeklődők –, 
azok 7 nappal a tervezett ellenőrzés előtt értesítést kaphatnak e-mail-ben 
vagy sms-ben a munka elvégzésének pontos időpontjáról, amit a társaság 3 
nappal a vizsgálat előtt sms-ben megerősít.

A FŐKÉTÜSZ októberben az alábbi közterületeken tervezi a kémények ellenőrzését:
XVI. kerület – 1. Körzet: András utca, Homokdomb utca, Egyenes utca, Mátrafüred utca, 
Sashalmi piac tér, Sashalmi köz, Talpfa utca, Vörösmajor utca, Sashalom utca, Veres Péter út, 
Thököly út, Pirosrózsa  utca, Veres Péter út, Mátyás király utca, Kerepesi út, Szabadság utca, 

Lucfenyő utca, Rovás utca, Thaly Kálmán utca, Cziráki utca, Keringő  utca, Kőszirt utca, Datolya 
utca, Sasvár utca, Kishalom utca, Olga utca

XVI. kerület – 2. Körzet: Ostorhegy utca, Simongáti köz, Szakács utca, Szárnyaskerék út, 
Tátraszirt sor, Tópart utca, Varró utca, Vérszerződés utca, Avarszállás utca, Csutora utca, Rozsos 

utca, Arany János utca, Péterke utca, Mezősas utca, Géza utca, Menyhért utca, István király utca, 
Kötőfék utca, Töltény utca, Lakat utca, Szilaj utca, László utca, Etelka utca, Katymár  köz, Pejkó 

utca, Gyula utca, Benő utca, Emma utca, Károly utca, Margitháza utca, Fürge utca, Katymár  
utca, Monoki utca, Fahéj utca, Művezető utca, Kistelek  utca, Vecseház utca, Dezsőfia utca, 

Fábián utca, Baross Gábor utca.

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.

A Göllesz Szent Imre utcai beszédjavító tagintézményben 
a gyerekek lelkesen húzták fel Kangoo cipőiket szept-
ember 8-án, amikor a hagyományos bemutatóra készü-
lődtek Ádee tiszteletére. A rendezvényen a legkisebbek 
is megismerkedhettek ezzel a kiváló sportággal, elhunyt 
fiáról pedig Tarnai Klára igazgatónő emlékezett meg. 

Hornyák Ádám, becenevén Ádee, a Kangoo magyar-
országi meghonosítója 2008. szeptember 8-án egy tra-
gikus autóbalesetben életét vesztette. Mivel azonban a 
sportágnak szerinte is folytatódnia kell, ezért azóta is 
hűen ápolják az örökségét. Miközben pedig a sok kis-
gyerek önfeledten ugrándozott a zenére, még a nap is 
kisütött, mintha Ádee is mosolygott volna az égből. 

Emléknap 
Ádee tiszteletére

A MoLaRi következő ellenőrzése 
oKTóBER 5-én 11.00 óRAKoR LESZ 

a Csökkentett üzemű (morgató) próba jelzéssel. 
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– Mennyire volt nehéz helytállni az idősebb 
indulókkal szemben?
– Habár két évvel fiatalabb vagyok a korosz-
tálynál, ez sosem jelentett hátrányt. Már az első 
versenyemen is negyedik helyezést értem el, és 
akkor elhatároztam, hogy ki szeretnék jutni 
egy Eb-re. Ehhez pedig évente öt olyan ver-
senyen lehet indulni, amelyekkel kvalifikálha-
tunk. Mivel idén én szereztem a legtöbb pon-
tot a magyar mezőnyben, így nem volt kérdés, 
hogy indulhatok-e a megmérettetésen. Odafelé 
pedig már a repülőn összebarátkoztunk a csa-
pattagokkal, és a versenyen sem a rivalizálás 
volt a jellemző, mert a külföldi együttesekkel is 
nagyon közvetlen és jó volt a kapcsolat.

– Miért választottad az öttusát?
– Kezdetben én is, mint a bátyáim jégkoron-

goztam, de emellett már akkor is lovagoltam, 
futó versenyeken indultam és úsztam. Az egyik 

úszóedzőm javasolta, hogy próbáljak ki egy 
pentatlon edzést, ami már az első alkalommal 
megfogott. Takács Gyula volt az első edzőm, 
aki annyi történetet és élményt adott át az öt-
tusa világából, hogy nagyon megszerettem ezt a 
sportot. Most már mind az öt számban végzek 
edzéseket, és idén hivatalosan is öttusázóként 
fognak regisztrálni. Ebben az évben azonban 
csak két- és háromtusa számokban indultam, 
de jövőre már vívni is fogok, ami számomra a 
legnehezebb, így a következő évem eredménye-
it ez fogja a legjobban befolyásolni. 

– Milyen versenyek lesznek még idén?
– Egy hét múlva indulok egy edzőtáborba, 

ahol felkészülünk az októberi országos bajnok-
ságra, egy négytusa bajnokságra és az Olimpiai 
Reménységek Versenyére, amit Prágában ren-
deznek. Ott szeretnék minél jobb eredményt 
elérni, mert jövő év márciusától a négytusa szá-

mokban is indulni fogok. Természetesen sze-
retnék részt venni négy- és öttusa világbajnok-
ságokon, de a fő cél, hogy kijussak az ifjúsági 
olimpiára. 

– Hogyan hangolod össze a sportot a tanu-
lással?

– Általában reggel 5-től este 7-ig edzéseken 
és iskolában vagyok, így a hétvégékre marad a 
tanulás és a különórák. Nyolcadik osztályos va-
gyok a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolá-
ban, és nemsokára be kell adnom a gimnáziumi 
jelentkezésem, így ez az év több szempontból is 
nehéz lesz. Szerencsére az iskola, amiben csak 
tud, támogat, és az Önkormányzat is sokat se-
gített az ifjú sporttehetségeknek járó ösztöndíj-
jal. Jövőre pedig szeretnék olyan középiskolába 
járni, ami szintén támogatja a sportkarriere-
met, mert számomra most ez a legfontosabb.

» VAN

A fiatalok legifjabb bajnoka
»A portugáliai Caldas De Rahinhában megtartott Ifjúsági B Európa-bajnok-

ság diadalmenet volt a magyar csapat számára. A hazai versenyzők közül a 
legkiemelkedőbb teljesítményt mégis Sarcia Borbála, a KSI tizennégy éves 

sportolója érte el, a kertvárosi sporttehetség ugyanis Gulyás Michellel együtt 
háromtusa bajnok lett futásban, lövészetben és úszásban.

– Egy évtizednyi külföldi munka után milyen 
érzés újra magyar vívót felkészíteni?
– Mindig is ez volt számomra a végső cél. Az 
elmúlt időszak főként tapasztalatszerzés volt, 
kezdve 2003-tól, amikor az Egyesült Államok-
ban dolgoztam. Utána 2006-ban Hongkongban, 
majd Pekingben, 2012-ben pedig Szingapúrban 
készítettem fel a vívókat, és mindenhol valami 
egyedi dologgal találkoztam. Időközben csalá-
dot is alapítottam, és 2010-ben megszületett a 
lányom, majd 2012-ben a fiam, de a terv min-
dig is az volt, hogy egyszer hazaköltözünk, és 
a magyar vívásban fogom kamatoztatni a 
tudásomat.

– Mennyire volt nehéz a váltás?
– Nagyon gyorsan pörögtek az esemé-

nyek. Miután Áronnal megbeszéltük a 
részleteket, a költözést és az edzéseket is 
nagyon hamar meg kellett kezdeni, mert 
az idei versenyévet megnyújtották a 
szervezők, és október 9-én tartják 
az első világkupát. Ezért ami-
kor elmondtam a szingapúri 
csapatnak, hogy megkaptam 
azt a felkérést, amit vártam, 
nagyon segítőkészek voltak, 

és szerencsémre mindenben támogattak. Miu-
tán Áronnal megegyeztünk, másfél héttel később 
már a repülőn ültünk. Persze nem ment volna 
ilyen gyorsan az átállás, ha nem támogatott volna 
az egész családom. A feleségem intézte a családdal 
kapcsolatos feladatokat, így én foglalkozhattam a 
csapatváltással és az edzéstervek készítésével. 

– Miért Önt választotta Szilágyi áron?
– Áronnal régóta tartjuk a kapcsolatot, és min-

dig is hasonló elveket vallottunk. Mindketten 
fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai fejlő-

dést, és keressük az újdonságokat. Áron a 
vívók élvonalába tartozik, minden trófeát 
begyűjtött, amit csak lehetett, ezt pedig 
főként céltudatosságának és határozott-
ságának köszönheti. Az állandó fejlődés 
az a közös pont, ami miatt jó csapatot 
fogunk alkotni. A következő időszakban 
az lesz a legfontosabb, hogy ne hátráltas-

sa az átállás, amíg teljesen össze 
nem csiszolódunk. Mindketten 
hosszú távra tervezünk, és a 
jó edző-tanítvány viszonyhoz 
a végén már szavak nélkül 
is értenünk kell a másikat. 
Természetesen nemcsak én 

Edzőváltással Rióba
»A Vasas SC 25 éves versenyzője, Szilágyi Áron olimpiai baj-

nok vívó bejelentette, hogy új edzője a vívóként tízszeres 
magyar bajnok, kadett világbajnok, junior Európa-bajnok, 

valamint felnőtt Eb-ezüstérmes Decsi András lesz. Az elmúlt tíz 
évet külföldön töltő tréner szeptember elején kapta meg a felké-
rést, azóta pedig már a felkészítő csapat élére is állt.

készítem fel, de a technikai edző és sportoló vi-
szonynak kell a legközvetlenebbnek lennie.

– Milyen a közös munka az edzőcsapattal?
– Velük is könnyen ment az átállás, mert a sa-

ját területén mindegyikük profi. Áron erőnléti 
felkészülését a hazai és nemzetközi szakmai ké-
pesítésekkel rendelkező Kiss Áron vezeti, így az 
ő edzéseikre is ellátogattam már. Szerencsére a 
csapat többi tagja is támogatott bennünket Áron 
döntésével kapcsolatban, így ez nem lesz hatással 
a felkészülésre.

– Az október elején megrendezendő világ-
versenyre milyen esélyekkel indulnak?

– Az utolsó megmérettetést követő pihenő után 
már elkezdődött egy nagyon céltudatos és irányí-
tott felkészülés, amelynek köszönhetően Áron 
remek fizikai állapotban van. Részt vett már egy 
edző versenyen Ázsiában, ahol a legjobb formáját 
hozta. Így nagy reményekkel utazunk a világku-
pára, amely plusz állomás lesz a listán, így még 
több pontot tudunk gyűjteni az olimpiára.

– Biztos az út Rióba?
– Áron most a harmadik helyen áll a világ-

ranglistán, és jelenleg a pontjai is biztosítják a 
kijutást. Persze a kvalifikációs időszak csak 2016. 
március 31-én zárul le, és addig hat világkupa, 
illetve grand prix verseny van még hátra, de na-
gyon jó helyzetből és nagy reményekkel indu-
lunk Rió felé.

Decsi András tehát visszaköltözött a Kertváros-
ba, a gyermekeit pedig már be is íratta az óvodá-
ba. Felesége korábban a kínai vívó válogatott tagja 
volt, így elképzelhető, hogy edzőként ő is csatla-
kozik a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület edzőgár-
dájához. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

» VAN
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ingatlan

Cserepartnert keresek! XVI. kerüle-
ti ingatlant szeretnék 100nm felett. 
Cserébe kis ingatlant és budapesti 
lakást adnék. 20-936-0554

Eladó Újpalotán, egy 55nm-es, 2+1 
fél szobás, erkélyes 2. emeleti panel-
lakás. I.ár.: 13,9M Ft. 30-887-7851

Vegyes

Fa boroshordók (70l-es és 100l-es) 
és fa darálókád eladó. 30-481-4270

Eladó kifogástalan állapotú ónémet 
stílusú ruhásszekrény. 20-286-1155

Cseh József tulajdonos használt, 
bontott tetőcserepet ad ingyen. 
403-8891

Eladó 1db 50l-es szőlőprés, 1db 
szőlődaráló, 2db 50l-es tölgyfa bo-
roshordó, 2db 20l-es kerámia sa-
vanyúság tartósító edény. 20-964-
2137

Jó állapotú gimnáziumi (9-12.-ig) 
tankönyvek 1E Ft/db, art-deco tük-
rös fésülködő 20E Ft; Siemens XS 
2200W porszívó 9E Ft-ért eladó. 
20-918-7317; 405-6484

Új, hatszögletű Teak fa asztal 15E 
Ft; járóka tölgyfából 1x1M-es 6E 
Ft; utazó kiságy-járóka 8E Ft-ért el-
adók. 405-6484; 20-918-7317

3 db bontott tetőablak (60x100cm) 
ingyen elvihető, kis felújításra szo-
rulnak. 30-912-7748

ajáNló

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, 
telepítések, alkatrészcsere garanciá-
val. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 
70-519-2470; szerviz@szerviz.infoKínai császárfa shang don! Labor-

ban vizsgált gyorsan növő, a leve-
gő 90%-át tisztítja, tüzelés és ipari 
célra is hasznosítható, gyönyörű 
kékes lila virágzata van. Ha tőböl 
elvágjuk újra nő. Rendelhető 1 
éves 2000 Ft/db. 30-924-9284

Kertfenntrtás-kertgondozás: 
lombeltakarítás, fűnyírás, sö-
vénynyírás, gyomlálás, metszés, 
mulcsolás- szakszerűen, igénye-
sen, legálisan. 30-578-4394

Egészségügyi és szervezői végzett-
séggel friss nyugdíjas eltartási szer-
ződést kötne Ó-mátyásföldön vagy 
Sashalmon. Kissné 70-333-8928

Az Alpha kurzus egy 10+2 (1 nyitó + 1 záró) alkalomból 
álló előadás-sorozat hétfő esténként vacsorával, beszélge-
téssel, amely sok érdekes, a kereszténységgel kapcsolatos 
kérdésről szól (Jézus, bűn, megváltás, Biblia, ima, hit, Isten 
vezet, Szentlélek, gonosz). Az Alpha kurzus ingyenes.
Várjuk mindazokat, akik 
• szeretnének többet megtudni a keresztény hitről,
• szívesen meghallgatnak esténként egy érdekes előadást,
• szeretnének vidáman, jó társaságban elkölteni egy finom vacsorát,
• szeretnének jókat beszélgetni, esetleg vannak olyan kérdéseik a té-
mában, amelyeket még nem mertek vagy nem volt kinek feltenniük.
Amennyiben a téma érdekel Téged, mi sok szeretettel várunk. Ha 
ismersz valakit, aki szívesen csatlakozna, akit szívesen meghívnál, ér-
tesítsd és hívd közénk az első összejövetelre, amelyen az előadás címe: 
„A kereszténység unalmas, hamis vagy elavult?” Ezután mindenki 
szabadon eldöntheti, hogy akar-e még 10 hetet velünk tölteni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gödölle Márton plébános és Alpha-csapata

Kérjük, jelezd, ha eljönnél, a mf.sztjozsef.alpha@gmail.com e-mail címen, 
vagy Gödölle Márton atyának a Mátyásföldi Szent József Plébánián, hogy 
tudjuk, hány főre készítsünk vacsorát. Ha az induló Alphával kapcsolatos 
kérdésed lenne, azt is felteheted ugyanitt (06-30/263-8524).

MáTYáSFÖLDI ALPHA
Alpha kurzus indul a közösségi házban (Pilóta u. 27.)

Első alkalom: szeptember 28., hétfő 19.00
Meghívó
Mindszenty bíboros 
mielőbbi boldoggá- és szentté 
avatásáért rendezendő
konferenciára

Helyszín: rákosszentmihályi plébánia
(Templom tér 3.)

Időpont: október 3., szombat 14.45 óra

Előadók:
• Dr. Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsá-
ga tagja. Előadásának címe: Az Állami Egyházügyi Hivatal jelenté-
se Mindszenty József Emlékirataim című munkájáról
• Kovács Gergely történelem-olasz tanár, okleveles posztulátor
Előadásának címe: Az Emlékirataim főszereplője − szemléletváltás 
Mindszenty ügyben
• Dr. Krajsovszky Gábor gyógyszerész, a Semmelweis Egyetem 
docense
Előadásának címe: "Istennek hála, hogy szerény eszköz lehettem"
• Dr. Adriányi Gábor egyháztörténész
Előadásának címe: Találkozásaim Mindszenty bíborossal
Levezető elnök: dr. Horváth Attila, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem tanszékvezető docense, jogtörténész, a Hittel a Nemze-
tért Alapítvány elnöke

A konferencián 6. alkalommal adják át a 
Mindszenty Emlékplakettet

Laudációt mond: dr. Krajsovszky Gábor, a Hittel a Nemzetért 
Alapítvány kuratóriumának tiszteletbeli tagja

18.00 órakor koncelebrációs szentmise 
a bíboros boldoggá avatásáért

19.00 órakor koszorúzás és mécsesgyújtás 
Mindszenty József szobránál

Mindenkit szeretettel vár a Hittel a Nemzetért Alapítvány.

Kovász Egyesület
Petrovics Sándor (06-30/655-9271)

---------------------------------------------------------------------------------
Szeptember 27. vasárnap
Szent Mihály-napi búcsú

9.30: Ünnepi szentmise
celebrál: Kajtár Edvárd, a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa

11.30: A vásári forgatag megnyitása, a Mátyásföldi Fúvószenekar 
bevonulása, Kovács Péter polgármester köszöntője.

 A délután folyamán az érdeklődők megtekinthetik a kerületi óvo-
dások és iskolások bemutatóit, de ugrálóvár, cserkészsátor, a Sarkad 
Udvar játékai, bohóc, kürtöskalács és lángos is várja a látogatókat.

ajá
nl

ó

   árpádföldi Szent anna plébánia
állás u. 70.

---------------------------------------------------------------------------------
október 11-én, vasárnap a 8.00 órai és a 10.00 órai szentmisét 

Mohos Gábor atya, a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
titkára celebrálja a templomban. 

Várunk szeretettel mindenkit.
Megközelíthető az Örs vezér térről a 31-es busszal 

a Menyhért utcai megállónál a Postánál.

ajá
nl

ó



2015. szeptember 23. «   ❘   17hIrdetéS

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FAL-
BoNTáS NÉLKÜLI, SZAK-
SZERŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. 
FáBIáN ISTVáN 20-317-0843

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

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! ZÁRNYITÁS, ZÁR-
SZERELÉS, RÁCSOK, KAPUK, 
KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE. 
EGYÉB LAKATOSMUNKÁK. 
30-299-1211

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS, 
MINDEN MUNKA EGY KÉZ-
BEN. áCS, KŐMŰVES, FESTŐ, 
BURKOLÓ, VÍZSZERELŐ, STB. 
30-479-2776

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rán-
dulások kezelésére hatékony mód-
szer a CSONTKOVÁCSOLÁS. 
Gerincterápia, masszázs, nyirok-
masszás, talpreflexológia. 70-347-
5077. Akár otthonában is.

Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával. 
Bádogos műhelyemben legyártá-
sokat is vállalunk 100 cm-es gé-
peken. 405-5184, 30-931-3927

OKJ-s dajka, pedagógiai- és 
gyógypedagógiai segítő szak-
képzés, felkészítés. 30-269-
1061, www.kaszaszakkepzes.hu, 
E-000766/2014

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
anyagi felelősséggel. KERTÉPÍ-
TÉS/ rendezés, füvesítés, gyepsző-
nyegezés, sövénnyírás, bozótirtás, 
térkövezés megbízhatóan, profi 
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a 
nemzetközi és hazai nyelvvizs-
gáig. Érettségire felkészítés profi 
nyelvtanárral, nagy gyakorlattal. 
20-596-4600; 405-2950

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés 
ügyintézéssel, fürdőszobák felújí-
tása, javítások garanciával. 30-
251-4931

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók, napellenzők és műanyag nyí-
lászárók szerelése, javítása. XVI. 
ker. Rózsa utca 37. 409-2229, 
30-209-5987, 20-523-3801

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10 % ked-
vezmény! 406-4095, 30-734-0411

Fodrász házhoz megy a XVI. 
kerületben INGYENES KI-
SZÁLLÁSSAL, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. 20-477-8353
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Régi és új könyveket, teljes 
könyvtárakat, papír régiségeket, 
DVD-ket, hanglemezeket, CD-
ket készpénzért vásárolunk. 266-
3277, 20-922-0001

VILLANYSZERELÉS és 
HAJDÚ típusú bojler javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Tóth 
Balázs 30-294-8045, 406-5775

ASZTALOS vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, keríté-
sek stb. építését. 30-265-9477

XIX-XX. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 
vétele készpénzért. Tel.: 06-30-
949-29-00 Email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu Nemes Galéria: 
1024. Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

országos Nyugdíjas 
polgári Egyesület

XVI. kerületi csoportja
(Kőkuti Lászlóné 403-6920)

Az ONYPE XVI. kerületi szervezete 
szeretettel meghívja az érdeklődőket 
szeptember 25-én 17.00 órára a Já-
nos utca 53. szám alatti közösségi ház-
ba, ahol Ancsin László, a XVI. Kerü-
leti Önkormányzat jegyzője, a Magyar 
Sumo Szakszövetség elnöke, a Magyar 
Birkózó Szövetség elnökségi tagja lesz 
az Egyesület vendége. A beszélge-
tés fő témái: a jegyző feladatköre az 
önkormányzatban, illetve az október 
15-én, az Erzsébetligetben megnyíló 
vívó-, birkózó- és sumocsarnok, va-
lamint az abban rejlő lehetőségek az 
említett sportok kerületi művelői szá-
mára. A belépés ingyenes.
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