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»Hetedik alkalommal rendezte meg a Kertvárosi Évértékelőt a Szív-
vel-Lélekkel Polgári Egyesület. Az eseménynek ezúttal a tavaly az 
Önkormányzat által 500 millió forintból felújított Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola adott otthont, ahol dr. Környeiné Rátz Katalin köszön-
tője után Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter pol-
gármester, valamint dr. Csomor Ervin és Szász József alpolgármester 
számolt be az elmúlt év eredményeiről. 

Öt éve 
együtt 
egymásért

11 | évforduló

Évér téke lő 2015Áldott 
húsvéti ünnepeket 
kíván a Kertváros 

minden kedves 
polgárának

Kovács Péter 
polgármester

és a XVI. Kerületi 
Önkormányzat!
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Ellátandó körzet: az Önkormányzat 25/2005. (X. 
3.) rendeletében meghatározott III. számú felnőtt 
fogorvosi körzet.
Ellátandó lakosságszám: 4250 fő.
Telephely: 1161 Budapest, Hősök tere 7-8. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő rendelő.

Pályázati feltételek: 
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi te-
vékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedé-
lyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren-
deletben előírt egyéb feltételek megléte.
2. Büntetlen előélet
3. Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
A pályázatban előírt feltételeknek a praxis betöltésé-
nek időpontjában kell fennállniuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• részletes személyi és szakmai tevékenységet bemuta-
tó fényképes önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai 
gyakorlatot
• orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakké-
pesítést igazoló okiratok másolati példányai
• nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő 
működtetésére, egyéni vállalkozó esetén igazolás az 
egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, illetve tár-
sas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 
okirat és a társaság alapító okiratának másolata
• működési nyilvántartási igazolvány másolata, Orvo-
si Kamarai tagság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Járási Népegészségügyi Intézet által kiadott igazolás 
a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
• nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a 
pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megis-
merhessék
• nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testü-
let nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: április 11. 
A pályázat elbírálásának határideje: május 11.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton Buda-
pest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményi 
Iroda, 1163 Budapest, Havashalom u. 43., Tóth Dóra 
részére címezve, a borítékon kérjük feltüntetni: „III. 
számú felnőtt fogorvosi körzet”
További információ kérhető a 4011-430-as telefon-
számon Boross-Tóth Dóra egészségügyi referensnél.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa.

A praxis betölthetőségének időpontja: a nyertes 
pályázó számára a működési engedély kiadását kö-
vetően azonnal.

A praxis térítésmentesen betölthető.

Megjegyzések: A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó 
feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren-
delet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes 
hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

LAKOSSÁGI FÓRUM
A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL
Az elmúlt hónapokban a kormány több módosítást fogadott el, 
amelyek tovább bővítik a Családok Otthonteremtési Kedvezmé-
nyének feltételeit és előnyeit. A változásokról a Nemzetgazda-
sági Minisztérium szakértője tart előadást a kerületben, illetve 
válaszol az érdeklődők kérdéseire is. 

Időpont: 2016. április 7. csütörtök, 17:30 
Helyszín:  Sashalmi Közösségi Terem (Sashalmi Piac) 

1163 Bp., Sashalmi tér 5.

Házigazda: 

Szatmáry Kristóf, 
a Kertváros országgyűlési 

képviselője
dr. Csomor Ervin 
alpolgármester 

Ingyenes tavaszi 
nyesedékgyűjtő 

akció

Ezúton értesítjük a 
kertvárosi polgárokat, 

hogy az Önkormányzat a 
nagysikerű őszi lombgyűjtési 
akció mintájára a kertekben 

tavasszal keletkező zöld 
javakat is összegyűjti. 

Az akció április 
18-ig tart. 
Kérjük, hogy az 

összekötözött, egy 
méternél nem hosszabb 
nyesedéket és gallyakat 

az ingatlanjuk elé 
hétfőnként 

(március 28., 
április 4., 11., 18.)

helyezzék ki, hogy a  
Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet munkatársai 
elszállíthassák azokat. 
Bővebb információt a 

403-2928-as 
telefonszámon kaphatnak 

az érdeklődők.

A XVI. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet, 
területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt fogorvosi körzet 
fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.
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Kedves 
      Olvasó!

„Most nem sietek, most nem rohanok, 
most nem tervezek, most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, csak en-
gedem, hogy szeressen az Isten.” Túr-
mezei Erzsébet versében benne foglal-
tatik a feltámadás misztériuma. Jézus 
nagycsütörtökön még együtt vacsorá-
zott barátaival, nagypénteken pedig 
mindannyiunkért adta az életét. A két-
kedők úgy érezték, becsapta őket, hús-
vét hajnalban azonban bebizonyította, 
hogy szava nem csak üres ígéret volt. 
Krisztus keresztútján még esés köz-
ben is adott: Cirenei Simonnak segítő 
szívet, Veronikának a képmását, a síró 
asszonyoknak megnyugvást, nekünk 
pedig a megváltás kegyelmét. „S míg 
ölel a fény és ölel a csend, és árad be-
lém, és újjáteremt, (…) új gyümölcs te-
rem, másoknak terem, érik csendesen 
erő, győzelem…” Munkatársaim nevé-
ben áldott, boldog húsvétot kívánok 
minden kedves olvasónknak!

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. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

A testületi ülésről jelentjük

»Az Önkormányzat Képviselő-
testülete március 9-én tartotta 

soros ülését. A tanácskozás előtt 
Kovács Péter polgármester virág-
csokorral köszöntötte Kern Biankát, 
a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
kiválóságát, aki az Újvidéken meg-
rendezett kadét Európa-bajnoksá-
gon aranyérmet szerzett csapatban. 
A fontosabb napirendeket az alábbi-
akban foglaltuk össze.

Beszámoló a XIV. kerületi tűzoltóság 
tavalyi tevékenységéről
A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság – amelynek működési területe a XIV. 
és a XVI. kerület – beszámolójából  kiderült, 
hogy lakóhelyünkről tavaly 525 esetben kap-
tak riasztást. Ezek közül 64 volt tűzeset, 270 
műszaki mentés és 93 téves jelzés. 92 alka-
lommal már a tűzoltók kiérkezése előtt meg-
szüntették a káreseményt, hatszor pedig csak 
utólagosan jelezték. Salamon Lajos tűzoltóőr-
nagy a tűzcsapokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy azokat a Fővárosi Vízművek tartja kar-
ban, mivel a cég tulajdonában vannak, de a 
katasztrófavédelem folyamatosan figyelem-
mel kíséri a működésüket. A téves riasztások 
tekintetében fontos, hogy a katasztrófavé-
delem rendelkezik olyan készülékkel, amely 
kijelzi a hívó számát, ezért az ilyenek meg-
szűntek. Kovács Péter kiegészítésként hang-
súlyozta: dolgoznak azon, hogy a kerületben 
ismét legyen tűzoltóállomás.

Idén sem emelkednek az óvodai és 
az iskolai térítési díjak 
Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy 
az általa fenntartott óvodákban és az általa 
működtetett iskolákban a gyerekek megfe-
lelő minőségű ételt kapjanak, amely ár-érték 
arányban is megfizethető. Mivel pedig nincs 
infláció, ezért idén sem kell emelni a térítési 
díjakon. 

Javaslat a Gyerekkuckó Óvoda át-
szervezésére
Dr. Csomor Ervin alpolgármester előter-
jesztőként elmondta: sajnos, egyre emelke-
dik az autizmussal diagnosztizált gyerekek 
száma, ezért szükséges, hogy az eddigieken 
túl más óvodában is foglalkozzanak velük, 
a Gyerekkuckó Óvoda pedig alkalmas erre 
a feldatra. Az alpolgármester kiemelte: fo-
lyamatos szakmai vita zajlik az integráció és 
a szegregáció kérdéséről, de az autizmussal 
kapcsolatban egyértelműen az integráció a 
támogatott. A Sashalmi Manoda Óvodába 
már járnak autista gyerekek, és a tapaszta-
lat szerint csoportonként két ilyen aprósá-

got lehet integráltan nevelni. Dr. Csomor 
Ervin hangsúlyozta: az Önkormányzat 
anyagilag támogatja 15 óvodapedagógus 
szakirányú továbbképzését, illetve újabb 
diplomájuk megszerzését.

A kerületi oktatás színvonala 
megfelelő
Abonyi János és Vajda Zoltán Az oktatás 
és gyermekeink jövője címmel nyújtott be 
előterjesztést, a Testület pedig hosszasan ta-
nácskozott a XVI. kerületi oktatás helyzeté-
ről. Először meghallgatták Kovács Katalint, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XVI. Tankerületének igazgató-
ját, valamint Csillik Kristófot, a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet vezetőjét, akik 
tájékoztatást nyújtottak a kerületi oktatá-
si intézmények működéséről. Majd ezek 
alapján a képviselők megállapították, hogy 
a kertvárosi pedagógusok béremelése min-
den esetben maradéktalanul megvalósult, 
az iskoláknak és az intézményfenntartónak 
nincs tartozása, az iskolák működésének fel-
tételei biztosítottak, a tanárok a tankönyvek 
tanári példányát megkapták, a tanulók pe-
dig sikeresen szerepelnek a tanulmányi ver-
senyeken. Emellett a Testület úgy döntött, 
hogy amennyiben az iskolákat fenntartó 
magyar állam biztosítja a pedagógusok és az 
oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők 
illetményét, azok járulékait és a jogszabály 
által előírt térítésmentes tankönyvek költ-
ségeit, az Önkormányzat minden egyéb, 
az intézmények működésével kapcsolatos 
költség viselését vállalja. Ezért felkérték a 
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
az emberi erőforrások miniszterét, ezen felül 
látogasson el minden kertvárosi iskolába, és 
mérje fel az ottani helyzetet. Abonyi János 
és Vajda Zoltán előterjesztésében az is szere-
pelt, hogy a Testület csatlakozzon a miskolci 
Herman Ottó Gimnázium 2015. november 
27-i nyílt leveléhez, a képviselők azonban 
ezt elutasították, hiszen a beszámolóból ki-
derült, hogy a levélben szereplő problémák 
túlnyomó része a XVI. kerületben megol-
dott.  
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Dr. Csomor Ervin alpolgármes-
ter kijelentette: a 2014 és 2019 kö-
zött vállalt 32 pont, vagyis a Fejlődő 
Kertváros III. program nemcsak egy 
üres papírlap, hanem az abban fog-
laltakat meg is kívánják valósítani. 
A korábbi 2x32 pontot ugyanis 90 
százalék felett teljesítette az Önkor-
mányzat, és bíznak abban, hogy ez 
most is sikerülni fog. Az alpolgár-
mester az „Egy óvoda-egy iskola” és 
az „Egy háziorvosi rendelő” felújítási 
programmal kapcsolatban elmondta: 
a kiválasztott oktatási intézmény ta-
valy az évértékelő helyszíne, vagyis a 
Kölcsey-iskola volt, az óvodák közül 

pedig a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utcai telephelye 
szépült meg, ahol a teljes belső felújítás mellett egy új tornaszobát is ki-
alakítottak, illetve az udvar nagyobb problémáit is sikerült megoldani. 
Dr. Csomor Ervin – miután megköszönte a jelenlévő Illésné Schrott 
Ildikó intézményvezetőnek, valamint az odajáró apróságok szüleinek a 
segítőkészséget és a türelmet – hangsúlyozta, hogy a program ezután is 
folytatódni fog, az idei nyertes pedig a Horváth Zsoltné vezette Napsu-
gár Óvoda Ágoston Péter utcai telephelye lesz. 

Az elmúlt évben megújult a Délceg utcai háziorvosi rendelő is, amely-
lyel kapcsolatban az alpolgármester elmondta, hogy ez volt a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet „referencia-munkája”, ugyanis a kollégák 
bebizonyították, hogy nemcsak füvet tudnak kaszálni vagy kisebb fel-
újításokat végezni, hanem nagyobb feladatokat is el tudnak látni. Mivel 
a Délceg utcában egymás mellett van az egészséges és a beteg gyerek-
rendelés, amely már régóta nehézséget okozott, ezért idén ez az intéz-
mény is megújul, a problémát pedig ezzel orvosolni fogják. 

Dr. Csomor Ervin beszélt a tavaly elindított „Egy óvoda-, egy iskola-

udvar” felújítási programról is, amelynek keretében a Cinkotai Hun-
cutka Óvoda Jövendő utcai székhelyének, valamint a Herman Ottó 
Általános Iskolának az udvara szépült meg. Mindezeken felül idén foly-
tatódik a Táncsics Mihály Általános Iskola ablakainak cseréje, illetve a 
konyha átalakítása, amellyel egy új tantermet is létrehoznak. 

Az egészségügyért is felelős alpolgármester hangsúlyozta: igyekeznek 
egy olyan programot megvalósítani, amely országos szinten is példa-
értékű lehet, hiszen tudják, hogy számtalan probléma van ezen a terü-
leten. A cél az, hogy a kerületi Szakrendelőben minden rendelésre 20 
munkanapon belül kapjon időpontot a páciens. Ebben már előrelépés 
is tapasztalható, hiszen tavaly a gasztroenterológián vásároltak egy új 
kezelőegységet, felvettek három részállású orvost, ezáltal a vizsgálatok 
száma 170-ről 800-ra nőtt. A nagy áttörés viszont csak akkor várható, 
amikor megoldják a finanszírozás kérdését is, ugyanis a Szakrendelőét 
akkor állapították meg, amikor felújítás alatt állt, azóta azonban meg-
nőtt a betegforgalom. Ebben természetesen számítanak Szatmáry Kris-
tóf segítségére is. 

Dr. Csomor Ervin elmondta, hogy az életpályamodell kezdő lépéseit 
is bevezették, így a Szakrendelő dolgozói visszatérítendő és vissza nem 
térítendő támogatási formát is igénybe vehetnek. Mindezeken felül tá-
mogatják az óvodapedagógusokat is, hiszen részt vehettek egy jobb agy-
féltekés rajztanfolyamon, valamint egy ingyenes informatikai kurzuson 
is. Emellett pedig – mivel egyre nő a sajátos nevelési igényű gyerekek 
száma – az Önkormányzat tanulmányi szerződést köt azokkal, akik 
szeretnének továbbtanulni, és állja az ezzel kapcsolatos költségeket is. 
Ennek hatásra ez év elején tizenöten jelentkeztek szakirányú tovább-
képzésre vagy új diploma megszerzésére, amit a mindennapi munkájuk 
során tudnak majd hasznosítani. 

Az alpolgármester végül kiemelte: nem szerepelt a programban, de 
az Önkormányzat egy árverésen megvásárolta a János utcában találha-
tó, egykori MDF székházat, amit szeretnének a mellette lévő nyugdíjas 
klubhoz csatolni, ezzel is bővítve az oda járó rákosszentmihályi idősek 
lehetőségeit.

aktuálIs

Szatmáry Kristóf az elmúlt egy évvel kapcsolatban kiemel-
te, hogy ugyan mindig vannak megoldásra váró feladatok, de a 
Kormány gazdasági intézkedései – mint a rezsicsökkentés vagy 
a devizaadósság kivezetése – jól működnek. Ez pedig nagyban 
befolyásolja a közhangulatot, hiszen az emberek jövője tervez-
hető és kiszámítható. Habár a munkanélküliség nem szűnt 
meg az ország minden területén, a vállalkozásoknál inkább a 
szakképzett munkaerő hiányzik, amely annak is köszönhető, 
hogy a fiatalok hosszabb vagy rövidebb időre elmennek kül-
földre dolgozni. Éppen ezért az a kérdés, hogy az elkövetke-
zendő hat évben hogyan tudják a béreket a nyugat-európai-
akhoz igazítani. A munkaerő kérdése természetesen összefügg 
az oktatással, amelynek színvonala nagyon fontos az általános 
iskolától az egyetemig. Az egészségüggyel kapcsolatban a hon-
atya elmondta, hogy különbséget kell tenni a problémák és a 
felfokozott kijelentések között, ugyanis a területen az elmúlt 
években akkor is zajlottak nagyarányú fejlesztések, ha ezek 
nem mindig voltak látványosak. 

Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: a Kormány egy nagy munka közepén 
tart, az országot sikerült kihozni a gödörből és lerakni az alapokat, a 

legfontosabb kérdésekhez, mint az állami bü-
rokrácia, az egészségügy vagy az oktatás pedig 
most látnak hozzá, ezek viszont konfliktussal 
járnak. A migránsválság ugyanakkor olyan 
helyzet elé állítja Európát és Magyarországot 
is, amely lehet, hogy maga alá temeti az itteni 
eredményeket. Az Unió bukása ugyanis bukás 
lenne hazánknak még akkor is, ha ideológiai-
lag nem mindenben értünk egyet.

A fontos kerületi kérdésekkel kapcsolatban a 
parlamenti képviselő hangsúlyozta: előrelépé-
sek várhatók a hév és a repülőgépzaj ügyében 
is. A honatya szerint jobb, hogy az állam át-
vállalta a közösségi közlekedés finanszírozását, 
mert így könnyebben juthatunk támogatáshoz. 
A repülőgépekkel kapcsolatban pedig kiemel-
te, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak 

a HungaroControllal, és nagy esély van arra, hogy a kerületet kettévágó 
légifolyosót megszüntessék, a fel- és leszálló gépeket ugyanakkor egy 
kevésbé zavaró időkorlát szerint fogják szabályozni. 
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Szász József alpolgármester egy 
szubjektív vallomással kezdte beszá-
molóját: az elmúlt évben fogyott 10 
kilogrammot, amit szerinte annak is 
köszönhet, hogy a Kertváros nemcsak 
fejlődő, hanem sportos is. Vagyis az 
Önkormányzat nemcsak új sportlé-
tesítményeket hoz létre, de ezekhez 
hozzáértő sportvezetők is társulnak, 
és ők a zálogai annak, hogy fiatalja-
ink eredményeket érnek el. Ehhez 
kapcsolódik még az az önkormányza-
ti sportösztöndíj rendszer, amit már 
kisiskolás kortól igénybe lehet venni. 
Az alpolgármester ehhez kapcsolódó-
an elmondta: tovább folytatódott a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közös 
műfüves pályaépítési program, amelynek keretében tavaly az Arany János, 
a Centenáriumi, a Móra Ferenc, illetve a Táncsics Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium gazdagodott egy-egy ilyen létesítménnyel, idén pedig a Jókai 
és a Szent-Györgyi-iskola fog. 

Szász József beszélt a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumról is, 
amely az egészséges nevelést tűzte ki célul, ezért az a feladata, hogy egyfajta 
tudásbázisként működve olyan kiadványokat gondozzon, mint a Ne tedd, 
ne tűrd! című brosúra, amely az általános és a középiskolás diákoknak, 
illetve szüleiknek segít eligazodni a jogszabályok útvesztőiben, hogy a fi-
atalok se elkövetővé, se áldozattá ne váljanak. 12 éves kortól ugyanis már 
büntethetők a tanulók, ha a törvények ellen vétenek. 

Az alpolgármester a környezetvédelemmel kapcsolatban elmondta: ta-
valy rendezték meg a párizsi klímakonferenciát, amit Magyarországon 
Áder János köztársasági elnök Az élő bolygó elnevezésű kezdeményezés-
sel támogatott. Ezzel azokat szerette volna megnyerni, akik tevőlegesen 
részt vállalnának a fenntartható fejlődés előmozdításából. Éppen ezért az 
Önkormányzat csatlakozott ehhez és számtalan környezetvédelmi válla-
lást tett. Ilyen volt a többi között a lokálpatriotizmust is erősítő „Minden 
születendő gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésű program, amelynek 
keretében az első jelentkezők tavasszal már gyönyörködhetnek utódaik fa-

csemetéiben. A már évek óta működő komposztálási mellett pedig az Ön-
kormányzat meghirdette az esővízgyűjtő akciót is, amely annyira sikeres, 
hogy a költségvetés májusi módosításánál valószínűleg újabb összeget kell 
erre elkülöníteni, hiszen az eddig ingyenesen igényelhető edények elfogy-
tak.

Szász József hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják a környezeti nevelést 
is, amelyben partnerek a kerületi óvodák és iskolák is. Éppen ezért tavaly 
az óvodások számára folytatódott a Szeretjük a Naplás tavat elnevezésű 
program, az iskolások pedig idén – szintén Az élő bolygóhoz kapcsolódva 
– egyszerre fognak részt venni a környezetvédelmi versenyen a Föld napja, 
vagyis április 22-e alkalmából. 

Az alpolgármester felsorolta azokat az elismeréseket is, amelyeket tavaly 
elnyert az Önkormányzat. Ilyen volt például A zöld városért díj, a társadal-
mi felelősségvállalás kapcsán a CSR piacon ugyanakkor egyedüli önkor-
mányzatként már harmadszorra vehetünk részt úgy, hogy a rendezvényen 
többnyire civil szervezetek és vállalatok képviseltetik magukat. A hivatal 
kiérdemelte a Családbarát Önkormányzat címet és pályázott az Unicefnél 
a gyerekbarát elismerésért is. Mindezek mellett a Virágos Magyarországért 
elnevezésű versenyen egyedüli budapesti kerületként különdíjat nyert a 
Kertváros.

Szász József a közbiztonsággal kapcsolatban kiemelte, hogy tavaly is az 
elsők között végzett a XVI. kerület Budapesten, a kertvárosi közterület-
felügyelők, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat és a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet összefogásának köszönhetően pedig a lomtalanítás is egyre keve-
sebb problémát jelent évről évre. 

Az alpolgármester végül a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban el-
mondta, hogy a 2004-es csúfos végeredményű népszavazás után nem sokkal 
a kerületi Képviselő-testület döntött arról, hogy minden elcsatolt magyar-
lakta országrészből legyen egy testvérvárosunk, így azóta is jó kapcsola-
tot ápolunk a felvidéki Pozsonypüspökivel, az erdélyi Érmihályfalvával, 
a délvidéki Kishegyessel, illetve a kárpátaljai Zápszonnyal. Gyakran lát-
juk vendégül az ő fiataljaikat és sportolóikat a rendezvényeinken, és az 
Önkormányzattól is rendszeresen látogatnak el hozzájuk, ezek pedig nem 
pusztán találkozások, hanem építő jellegű véleménycserék. Éppen ezért az 
idei Kertvárosi Vigasságokra meghívják az összes említett település képvi-
selőjét, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak számukra.

aktuálIs

Kovács Péter beszámolójában kiemelte: amikor 2006-ban polgár-
mester lett, akkor 30 éves problémákat kellett megoldania, hiszen nem 
voltak utak, az egészségügyi ellátás rossz állapotban volt, hiányoztak 
a gyalogátkelőhelyek és a jelzőlámpák, sőt, az oktatási-nevelési infra-
struktúra is elavult volt, ezért nagy lemaradást kellett behozni. Termé-
szetesen vannak még megoldandó feladatok, mint például a Csömöri 
út felújítása, amelyre már nagyon régóta várnak a lakók, de végre ez is 
elkezdődött. A XVI. kerületen ugyanakkor látszik, hogy az életszínvo-
nal növekedésével az elvárások is magasabbak. A Kertváros ugyanis a 
közé a néhány település közé tartozik Budapesten, ahol nő a népesség-
szám, ezért a felmerülő igényeket néhány év alatt meg kell oldani.

A polgármester kiemelte: szerencsére a Képviselő-testület tagjai is a 
kerületért akarnak dolgozni, ezért – habár vannak nézeteltérések, és 
legutóbb a nagypolitika is terítékre került – a legtöbb kérdésben még-
iscsak egyetértés van. A fejlődő Kertvárosban éppen ezért már szinte 
nincs egyetlen földút sem, a meglévő aszfaltburkolatokat azonban fel 
kell újítani, foglalkozni kell a csapadékvíz-elvezetéssel és az intézmé-
nyek felújításával, de ezzel együtt a kerület fejlettségi szintje kezd a bel-
városéhoz hasonlítani a külváros nyugalmával és biztonságával.

A kerület vezetője elmondta: a Szatmáry Kristóf által tavaly az ál-
lami költségvetésből szerzett 300 millió forintból 100 milliót az 
erzsébetligeti egykori tiszti étterem felújítására költöttek, ahol egy új 
vívó, birkózó és szumócsarnokot alakítottak ki. Idén 100 millió fo-
rintot fordítanak a Strand bővítésére, jövőre pedig a maradék összeget 
is fejlesztésre költik.  

Kovács Péter hangsúlyozta: az elmúlt két ciklusban a 32-ből a legtöbb 
programpontot teljesítették határidőre, amelyeket pedig nem, azok meg-
valósítása csak időben tolódott el. A helyzet most is hasonló, hiszen a 

2014 és 2019 között meghirdetett 
32 pontból többet elkezdtek, sőt, 
vannak olyanok, amelyeket már 
meg is valósítottak: ilyen például 
a Kölcsey-iskola 100 éves épületé-
nek felújítása. Egy új tornaterem 
mellett hét új tanterem épült és a 
pincét is rendbe hozták, amely a 
hivatal dolgozóinak, a kerületgaz-
dáknak, az iskola munkatársainak 
és a kivitelezőknek is köszönhető. 
Mindezeken felül idén nyáron el-
készül az intézmény udvara és a 
megígért liftet is beszerelik. Ha pe-
dig egy felújítást elkezdenek, akkor 
azt teljes egészében befejezik, így 

nemcsak a rákosszentmihályi iskola, hanem az előtte lévő Hősök tere is 
megújulhatott.

A polgármester beszélt az Otthon melege programról is, amelyhez 
szintén csatlakozott az Önkormányzat. A pályázók közül a legtöbben 
nyertek is, amelyért köszönetet mondott Szatmáry Kristófnak.

Mivel pedig Kovács Péter a fővárosi közgyűlésnek is tagja, ezért a Csö-
möri út mellett megújul az Arany János utca, a Bökényföldi út és a 
Nagytarcsai út, sőt, elkezdődik a Mátyás király utca, a Rákosi út és a 
Cinkotai út egy-egy szakaszának közbeszerzési eljárása is. Mindez per-
sze annak is köszönhető, hogy az Önkormányzat elkészítette a terve-
ket, ugyanis ezzel is igyekszik országos szinten példát mutatni, hiszen 
nálunk konszenzus van az oktatás, az egészségügy és más területen is. 
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Az 1848-as forradalom és szabadság-
harc 168. évfordulója alkalmából a 
POFOSZ kihelyezett ünnepi taggyűlést 
tartott a Corvin Művészklub alkotóinak 
közreműködésével a Kovács Attila Ga-
lériában. Az eseményen Koltayné Zolder 
Klára, a Művészklub elnökének köszöntője 
után Kovács Péter polgármester elmond-
ta: ezúttal sem csak festmények, grafikák és 
plasztikák emlékeztetnek az ünnepre, hanem 

egy 1840-ből származó Szigligeti Ede-színmű, egy 1843-as Petőfi-
műfordítás, két korabeli pisztoly kópiája, valamint egy-egy eredeti 
puska- és ágyúgolyó is. A kerület vezetője kiemelte, hogy a forrada-
lom a fiatalok műfaja, de a győzelemhez nemcsak lázadás, hanem 
érett megfontoltság is szükséges. Ez utóbbi inkább az idősebbek sa-
játja, ezért eredményt csak a nemzedékeken átívelő összefogással lehet 
elérni. Minden történelmi korban egységesen ki kell állni a magyar 
érdekek mellett, és erre napjaink fenyegető viszonyai között ismét 
nagy szükség van, hiszen most is akadnak magukat magyarnak valló, 
mégis a nemzet elemi érdekei ellen munkálkodó „honfitársaink”.  

Ezután Sorki Dala Andor, a Corvin Művészklub alapító tagja, kép-
zőművész, Nívó-díjas költő olvasta fel erre az alkalomra írt versét, 
majd vitéz lovag Palla László, a POFOSZ kerületi elnöke, díszpolgár 

mondott ünnepi beszédet, amelyben azt emel-
te ki, hogy az 1703-as Rákóczi-féle felkelés, az 
1848-as, illetve az 1956-os forradalom és sza-
badságharc annak ellenére sem volt hiábavaló, 
hogy a túlerő mindhármat leverte, mert ezek a 
történelemformáló események így is önbecsü-
lést, tartást és nemzeti öntudatot adtak a hazá-
nak. Jelszavai pedig máig érvényesek.

A kiállított műveket és alkotóikat Koltayné 
Zolder Klára mutatta be a hallgatóságnak, 
1848 legszebb kurucnótáit pedig Matus Mi-
hály szólaltatta meg tárogatón.

Az Erzsébetligeti Színház Napfény Galériájában az 1956 Magyar Nemzet-
őrség és az ART 16 Művész Egyesület tartott közös megemlékezést. Dö-
mötör Zoltán vezérezredes, az 1956 Magyar Nemzetőrség főparancsnoka bevezetője 
után Szatmáry László önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet, amelyben 
kiemelte: Magyarország a török uralma és a Rákóczi-szabadságharc bukása után is 
önállóságában korlátozott nemzet volt. Noha kisebb eredményeket, mint például a 
Monarchia többi államától való jogi függetlenséget kiharcolt magának, a nyugati or-
szágokhoz képest mégis súlyos lemaradással küzdött. Éppen ezért sokáig nem részesült 
a reformkor szociális, társadalmi és technikai vívmányainak jótékony, az élet minőségét 
javító hatásaiban. Abban az időszakban kezdett kialakulni azonban a nemzeti öntudat, 
akkor született meg a Himnusz, a Szózat, és akkor ért véget a feudalizmus, a polgári 
átalakulásnak mindezek ellenére számtalan akadálya volt. Ez a feszültség vezetett az 
1848-as eseményekhez. A szabadságharc elbukott ugyan, mégis mérföldkövévé vált a 
haza fejlődésének és örök jelképévé a függetlenségnek, illetve a szabadságnak. A kiállí-
tott műveket A. Bak Péter, az Art 16 elnöke mutatta be, majd Erdélyi Szerencse Ödön 
író, költő ezúttal is saját versével tisztelgett a szabadságharc emléke előtt.    

A Gyerekkuckó Óvodában a pedagógiai program 
része a nemzethez való tartozás tudatának megala-
pozása. Az ide tartozó fogalmakat és szimbólumokat 
– mint a nemzeti színek, a Szent Korona vagy a ha-
zaszeretet – leginkább a nemzeti ünnephez kapcsoló-
dóan lehet megismertetni az apróságokkal. A Dénes 
Hilda vezette intézményben ezért idén a szülők és 
a gyerekek közös feladata volt március 15-re a mé-
zeskalács-huszárok elkészítése, a műveket pedig ki is 
állították. Emellett valódi huszárok is felkeresték az 
óvodát, a Mátyásföldi Lovasegylet jóvoltából ugyanis 
három igazi huszár lovát, egyenruháját és fegyverze-
tét is megcsodálhatták a kicsik, akik korábban a Par-
lamentbe is ellátogattak.
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Tizennyolcadik alkalommal rendezett emlékező sétát a 
Dernovics Mihály vezette Cinkotáért Közhasznú Egyesület 
március 14-én. A résztvevők ezúttal is végigjárták az ősi telepü-
lésrész minden emlékhelyét, amely a 1848-49-es forradalomhoz 
kapcsolódik. Az első állomás az evangélikus templom mellett lévő 
Öregtemető volt, ahol Beniczky Ödön, Cinkota egykori földesurá-

nak sírjánál Dernovics Mihály elmondta, hogy ő még az áprilisi 
törvények előtt felszabadította saját jobbágyait. (Ezután Magyaror-
szág első női díszpolgárának, Tabódy Idának síremlékét látogatták 
meg a jelenlévők, neki köszönhető ugyanis, hogy az I. világháborút 
követően tovább működhetett a pozsonyi Magyar Királyi Állami 
Tanítónőképző a mai Szerb Antal Gimnáziumban.) Az evangélikus 
parókia udvarán a legenda szerint Aulich Lajos a kútkávára állva 
hirdette ki a Habsburg-ház trónfosztását. A Georgina utcában pe-
dig Petőfi Sándor nagybátyjának, Hrúz Ádámnak egykori háza áll, 
ahol a szabadságharc költője többször megfordult, és az itt töltött 
idő emlékére írta a Felhő és Csillag című verset, amit Dernovicsné 
Tanács Anna olvasott fel.

Az emlékséta utolsó állomása idén is a cinkotai Országzászlónál 
volt, ahol a résztvevőket a forradalom indulóival várta a Mátyás-

földi Koncertfúvós Zenekar Vaszlik Kálmán vezetésével. Szász Jó-
zsef alpolgármester pedig elmondta, hogy a Himnusz és a Szózat 
mellett azért énekeljük el a Székely himnuszt is a márciusi meg-
emlékezésen, mert ez a határon túli magyarokkal való összetartozás 
szimbóluma. 
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A Katymár és a Timúr utca találkozásánál lévő emlékhelyen 
az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége tartott megemléke-
zést. Sebők Gyuláné, a rendezvény szervezője bevezetőjében arról a 
nemkívánatos jelenségről beszélt, hogy az utóbbi évek ünnepeiből 
hiányzott az a minden magyar polgártól elvárható kompromisz-
szumkészség, amely politikai nézetektől függetlenül lehetővé tenné 
az egységes, közös visszatekintést történelmünk egyik legmeghatá-
rozóbb eseményére. Kitért arra is, hogy szerinte az oktatásügy ne-
hézségei és a bizonytalan kimenetelű migránsválság közepette ez a 
nemzeti egység egyre messzebbre kerül. 

Szatmáry László önkormányzati képviselő a forradalom és a sza-
badságharc előzményeit ismertette, majd méltatta többek között 
Batthyány Lajos, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, 
Szemere Bertalan és Eötvös József szerepét, akiknek a születőben 
levő új világ megalapozásában olyan fontos szerep jutott. Végül 
Deák Ferenc napjainkban fokozottan érvényes és megszívlelendő 
mondatát idézve zárta beszédét: „Engedni ott, ahol az engedés ön-
gyilkosság, kockáztatni ott, ahol erre szükség nem kényszerít, egy-
aránt bűn volna a nemzet ellen.” Az ünnepségen ezúttal is az Arany 
János Általános Iskola 8. osztályos tanulói adtak műsort.

A Pálfi téren a Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola diákjai elevenítették fel a 
168 évvel ezelőtti forradalmi esemé-
nyeket, majd Kiss Tímea cserkészveze-
tő, a 929-es Szent Mihály cserkészcsapat 
tagja Örök magyar című saját versében 
vallott arról, mit jelent számára a haza 
és a hazaszeretet. Ünnepi beszédet Mar-
cel Miklós mondott, aki szintén a Szent 
Mihály cserkészcsapat tagja. Szerinte az 
1848-as események jelentősége nemcsak 
abban áll, hogy az ország lerázta az oszt-
rák igát, hanem abban is, hogy máig ható 
példát állított az utódnemzedékek elé. 
Megmutatta, hogy nemzeti összefogással, 
a saját- és a csoportérdekeket félretéve 
elérhetők olyan célok is, amelyek koráb-
ban reménytelennek látszottak, és erre az 
összefogásra napjainkban is égetően nagy 
szükség van.

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 168. évfordulója alkalmából 
az Erzsébetligeti Színház rajzpályá-
zatot hirdetett, amelyre 4 és 14 éves 
kor közötti pályázók jelentkezését 
várták, akik alkotásaikon azt mutat-
ták be, hogyan képzelik el az akkori 
eseményeket. Nyertest három kate-
góriában hirdettek, a díjakat pedig 
Kovács Péter polgármester adta át a 
győzteseknek.
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Március 15-én a központi ünnepséget ezúttal 
is a Pilóta és a Prodám utca sarkánál található 
hősi emlékműnél rendezte meg az Önkormány-
zat és az Erzsébetligeti Színház. 

Az idő pedig épp olyan volt, mint 168 évvel ezelőtt, 
ezért a szakadó eső miatt a tervezett táncelőadás elma-
radt. Kovács Péter polgármester azonban megtartotta 
ünnepi beszédét, amelyben elmondta: amikor ő még 
gyerek volt, akkor március 15-e nem volt ünnep, hiszen 
helyette a Tanácsköztársaság kikiáltásáról és a szovjet 
csapatok bevonulásának évfordulójáról kellett megem-
lékezni. A kerület vezetője feltette a kérdést: miért épp 
az 1848-as forradalmat ünnepeljük, és nem a muhi csa-
ta vagy a Dózsa-féle parasztháború kitörésének napját? 

– Azért, mert március 15-e az összefogás napja. A fi-
atalok ugyanis nagyon gyorsan, egy vértelen forradalom-
mal kivívták azokat a reformokat, amelyeknek hozadékát 
mind a mai napig élvezhetjük. Habár a király hamar 
meghátrált, és a szabadságharcot a túlerővel szemben el-
buktuk, mindez azonban megmutatta azt, hogy a magyar 
emberek tudnak küzdeni, ha a hazáról és a szabadságról 
van szó.

A polgármester szerint azért nem ünnepeljük a töb-
bi évfordulót, mert az csak egy-egy kisebbség ünne-
pe lenne, diktatúra pedig akkor lesz, amikor március 
15-ét ismét nem ünnepelhetjük. Észre kell vennünk 
ugyanis, hogy habár nem üzentek nekünk hadat, Ma-
gyarországon és Európában újra a szabadságért kell 

küzdenünk, és azért, hogy meg tudjuk tartani a sza-
bad, kényelmes és nyugodt életünket.

– Ezt a nyugalmat zavarják meg azok, akik egy másik 
kultúra és egy más nevű isten nevében jönnek, és próbál-
ják elfoglalni azt, ami a miénk. Ma Magyarország nem 
áll jobban, mint a Római Birodalom, amikor a vandá-
lok megérkeztek. A Római Birodalom ugyanis kényelmes 
és nyugodt életet élt, nem akart háborúzni a vandálok-
kal, beengedte őket, és azt mondta, hogy fizessenek adót. 
Aztán rájöttek, hogy nem fizetnek adót, más istenekhez 
imádkoznak, és nem fogadják el a római törvényeket.

Kovács Péter szerint, ahogy a vandálok kikanyarítot-
tak egy részt a Római Birodalomból, ugyanez a céljuk a 
migránsoknak is, ugyanis ők nem menekültek, hanem 
honfoglalók, akik azért jönnek, hogy itt új hazájuk 
legyen. Ha pedig Európa vezetői mindezt nem látják 
be, akkor nagy bajban vagyunk, de hála Istennek mi, 
magyarok elsők között ismertük fel ezt a veszélyt, és 
küzdeni fogunk azért, hogy a keresztény Európa meg-
maradhasson. Tartozunk ugyanis azzal a 48-as fiatalok-
nak és hősöknek, hogy mi is küzdünk a szabadságért, a 
nemzetünkért és az országunkért. A polgármester végül 
arra szólított fel, hogy mivel a haza védelme mindany-
nyiunk kötelessége, ezt senki ne halassza el megtenni, 
és mindenki cselekedjen a legjobb tudása szerint.

Az eseményen a politikai pártok tagjai és a civil szer-
vezetek képviselői is elhelyezték koszorúikat az emlék-
műnél.

A megemlékezés este ünne-
pi Képviselő-testületi üléssel 
folytatódott az Erzsébetligeti 
Színházban, ahol a délelőtti 
rossz időjárás miatt elmaradt A 
Magvető című produkciót lát-
hatták a jelenlévők a Forgatag 
Művészeti Társaság tagjainak és a 
Liget Táncakadémia növendéke-
inek előadásában. Ezután került 
sor az elismerések átadására. A 
kitüntetéseket ezúttal is Kovács 
Péter polgármestertől, valamint 
dr. Csomor Ervin és Szász József 
alpolgármestertől vehették át a 
díjazottak. 
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A Budapest Főváros XVI. kerület Sportte-
hetsége pályázaton elismerésben és 12 hóna-
pon keresztül pénzbeli támogatásban része-
sült Ancsin Boglárka szumós, Ancsin Lilla 
szumós, Baaken Mátyás kardvívó, Barcsay 
Ákos Csanád atléta, Barka Emese birkózó, 
Bukor Rajmund jégkorongozó, De Paola 
Viviána teniszező, Deményi Xavér Ernő – 
kézilabdázó, Ducz Barbara taekwondos, Fe-
rencz Soma kerékpározó, Gera Dániel labda-

rúgó, Gyürkés Viktória atléta, Kern Bianka 
Diána kardvívó, Kőszegi Rebeka Rita judós, 
Kővári Tamás atléta, Krizsán Szabolcs judós, 
Lakatos Levente jégkorongozó, Ludvig Ben-
jámin atléta, Majnik Roland László párbajtő-
röző, Molnár András jégkorongozó, Paluska 
Botond jégkorongozó, Pap Arnold birkózó, 
Patakfalvy Csenge Eleonóra taekwondos, 
Patakfalvy Luca Márta taekwondos, Polgár 
Csillag Virág taekwondos, Rein Miklós Sán-

dor szumós, Sarciá Antonino jégkorongozó, 
Sarciá Borbála öttusázó, Sebestyén Dávid 
jégkorongozó, Sedlmayer Tamás vízilabdázó, 
Selmeczi Bánk tornász, Sényei László ökölví-
vó, Somogyi Vivien jégkorongozó, Terbócs 
István Dániel jégkorongozó, Tompa Miklós 
birkózó, Tóth Richárd jégkorongozó, Var-
jú Zsófia atléta, Villás Veronika ökölvívó és 
Weiler Virág atléta.

A Budapest Főváros XVI. Kerületért kitüntetésben Bánné Zöld Katalin pedagó-
gus, Borsányi Béla villanyszerelő, Inotai István, a Szerb Antal Gimnázium igazgatója és 
Vaszlik Kálmán, a Mátyásföldi Koncertfúvós Zenekar karnagya részesült. Budapest Fő-
város XVI. kerület Ifjú Tehetsége a Magyar zeneművészet kategóriában Jánoki Márió 
ének- és zongoraművész, a Magyar kultúra és irodalom kategóriában Orosz Ákos színész,  
a Magyar tudomány kategóriában pedig Grósz János környezetvédő lett. 

Budapest Főváros XVI. Kerület Díszpolgára 
idén Molnár V. József néplélekkutató, valamint 
vitéz lovag Máriási György lett, utóbbi azonban 
október 23-án veheti át a megtisztelő címet.

Az ünnepi díszelőadás keretében az Anima Musicae adott ko-
molyzenei koncertet, amely közben Végh Lajos képzőművész 
homokanimációját tekinthették meg a jelenlévők.
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– Április 6-án, szerdán 14.00 órakor nyitjuk 
meg a Táncsics-napokat. Erre az alkalomra egy 
sokszereplős látványosságot tervezünk. Akkor 
jelképesen „körülöleljük” az épületet, majd 
ebből egy szívet formálunk, amelyből végül 
kirajzolódik a 60-as szám. Másnap délelőtt az 
Erzsébetligeti Színházban folytatódnak az ese-
mények. Mivel közel 800 diák jár az iskolába, 
ezért az ünnepségünket kettéosztottuk, hiszen 
egyszerre a nézőtéren sem férünk el. Így elő-
ször az elsőtől a hatodik évfolyamig, majd a 
többi osztály nézheti meg azt a műsort, amit 
az iskolai Ki mit tud? legjobb számaiból vá-
logattunk. 17.00 órakor pedig elkezdődik a 
gálaműsor, amelyre szülőket és érdeklődőket 
is várunk. 8-án kerül sor a diáknapra, amikor 

a nebulók diákigazgatót választanak, és egy-
mást követik majd a sok nevetést, vidámságot 
és önfeledt szórakozást ígérő programok. Az 
utolsó napon 9.30 órakor pedagógustalálko-
zót tartunk a tanáriban. Egy órával később a 
kistornateremben volt diákjainkat és tanárain-
kat köszöntjük, majd lehetőséget biztosítunk 
osztálytalálkozókra is, ahol az oktatók és az 
egykori tanulók felidézhetik közös emlékeiket. 
Lesz egy kis meglepetés is, amit természete-
sen előre nem szeretnék elárulni. Végül 14.00 
órakor jelenlegi diákjaink és szüleik számára 
szerveztünk pikniket, amellyel az évfordulós 
hetünket is zárjuk. Reméljük, mindenki jól 
fogja magát érezni!

» Mészáros Tibor

A rajzpályázaton résztvevőknek Anyák 
napjával kapcsolatos gondolataikat 
vagy ezzel kapcsolatos eseménye-
ket kell megjeleníteni bármilyen tech-
nika felhasználásával A/4 vagy A/3 
méretben. 

A pályamunkákat zsűri értékeli, mely-
nek tagjai:

ç  Ács Anikó, a Köznevelési, Ifjúság- és 
Gyermekvédelmi Bizottság elnöke 

ç  R. Törley Mária, szobrászművész

ç  Villányi Péter, a Kertvárosi Helytörté-
neti és Emlékezet Központ igazgatója

Korcsoportonként a legszebb pálya-
munkák készítőit jutalmazzuk (rajz-
eszközzel, könyv-, illetve tárgyjuta-
lommal), emellett parlamenti látoga-
táson vehetnek részt. Az 1-2., a 3-4., 

az 5-6., illetve a 7-8. évfolyamok pá-
lyázóit külön-külön bírálják el.  

Egy tanuló egy munkával pályázhat. 
Az alkotás hátoldalán kérjük feltüntet-
ni a tanuló és az iskola nevét, a diák 
osztályát, lakcímét és telefonszá-
mát. (Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy kizárólag névvel és lakcímmel 
ellátott pályamunkát áll módunkban 
elfogadni!)

Beküldési határidő: 

2016. április 18. 
Beküldési cím: 
Juhász-Pintér Pál 

(Kertvárosunk Értékeiért Egyesület)
1511 Budapest Pf.: 78.

Információ:
juhaszpinter.pal@gmail.com

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Szatmáry Kristóf, a XVI. kerület országgyűlési képviselője 

és a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
rajzpályázatot hirdet általános iskolai tanulók számára

„Anyák napján” – címmel

pihenjen 
a történelmi Magyarország

legszebb vidékén, a festői szépségű
Tusnádfürdőn, ErdélybEn!

Kedvezményes pihenés a XVI. Kerületi Önkormányzat 
felújított, minden igénynek megfelelő panziójában.

Csíksomlyói búcsú akció május 13-17-ig 
5 nap/4 éjszaka

apartman: 29 990 forint/5 fő, szoba: 19 990 forint/3 fő

a további részletekről érdeklődni kizárólag 
a vagyoni@bp16.hu e-mail címen lehet.

Bővebb információkat az apartmanról az 
Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu) 

találhatnak az érdeklődők.

A Rákosszentmihályért Kulturális 
Egyesület 11. alkalommal szervez 
pünkösdi zarándokutat 

Csíksomlyóra. 
Az utazás május 12-től 17-ig tart, 
amelynek keretében megtekintjük 

Torockót, a Békás-szorost, a Gyilkos 
tavat, az alsócsernátoni néprajzi 

múzeumot, Nyergestetőt, de 
ellátogatunk a Pogány havasokba 

és az 1000 éves határhoz is. 
A résztvevők Csíkszentmihályon, 

székely családoknál kapnak szállást. 
Jelentkezni 

Solymoskövi Péternél lehet a 
06-20/955-6840-es telefonszámon.

Ünnepel a  
Táncsics

»A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 60. évfor-
dulója alkalmából a hagyományos Táncsics-nap idén négynapos rendez-
vénysorozattá bővül, amelynek részleteiről az iskolában 25 éve tanító, és 

az igazgatói feladatokat 15 éve ellátó Vámos Tibor tájékoztatta lapunkat. A 
rendezvényt az Önkormányzat is támogatja.
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ráadásul az igazgató magyarul is tanul. Mindez 
tehát szép példája a nemzetek közötti összefo-
gásnak.

Az Önkormányzat egyébként pályázik a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez azért, 
hogy az idei Kertvárosi Vigasságokon létre-

hozhassák a test-
vérvárosok utcáját, 
amely lehetőséget 
teremthetne nem-
csak a zápszonyi, 
hanem a kishegyesi, 
az érmihályfalvai és 
a pozsonypüspöki 
kulturális értékek, 
valamint mezőgaz-
dasági és egyéb ter-
mékek bemutatásá-
ra is. 

» Sz. R. Zs.

évforduló

Szász József, a testvérvárosi kapcsolatokért is fe-
lelős alpolgármester a háromnapos eseménnyel 
kapcsolatban elmondta: az ünnepi képviselő-
testületi ülésen az évforduló alkalmából Kovács 
Péter és Bacskai László kölcsönösen megajándé-
kozták egymást és zászlót is cseréltek. Másnap lá-
togatást tettek Beregszászban, ahol találkoztak az 
ottani főkonzullal és megtekintették az anyaor-
szági támogatásból felújított magyar főiskolát is. 

Szász József kiemelte: a szállásuk a Zápszony 
melletti Kaszony elnevezésű településen volt, 
ahol a 60-as években ásványkincset kerestek, 
de gyógyvizet találtak, és ezt kihasználva az 
ukrán nemzetiségű tulajdonos a közelmúltban 
egy wellness szállodát épített a területen. Az 
ott lakók közül többen dolgoznak az intéz-
ményben, amelynek a beszállítói is magyarok, 
így mintegy 1000 környékbelinek ad munkát, 

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Gajdos Andrást, aki Újfehértón 
született. Iskolái elvégzése után közlekedésgépészeti 
technikusként a Debreceni Vagongyárban állt munká-
ba 1945-ben, majd két évvel később a fővárosba köl-
tözött, ahol a Ganz-Mávag dízeltelepén tervezőként 
talált állást. Ott 1982-ig dolgozott, amikor elment a 
Vegyipari Tervező Intézethez, ahol egészen nyugdíjba 
vonulásáig, 1987-ig állt alkalmazásban. 

Felesége 1945-ben érkezett a fővárosba. Fiatalon 
mindketten sokat jártak szórakozni, mindenhova el-
mentek, ahol táncolni lehetett, így egy mindkettőjük 

számára idegen cég rendezvényén ismerkedtek össze, 
és 63 éve élnek boldog házasságban. Egy fiuk szüle-
tett, aki ma már maga is családfő, egy lány- és egy 
fiúgyermek édesapja. A Gajdos-házaspár 1997-ben 
költözött Mátyásföldre. Mindketten jó egészségnek 
örvendenek, mindössze a hallásuk romlott meg egy 
kicsit. Tevékenyen élnek, hétvégi házukba még most 
is gyakran kijárnak rendet tartani és pihenni. A kerti 
munka már nem megy úgy, mint régen, de András 
bácsi szerint erőltetni kell, mert a hosszú élet és a jó 
kondíció titka az állandó tevékenység. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester és Vincze 
Ágnes önkormányzati képviselő kö-
szöntötte Tóth Károlynét, aki 90. 
születésnapját ünnepelte. Edit néni 
Békés községben született, és ott járt 
elemi, majd kereskedelmi iskolába. 
Ezután először az Aszfaltútépítő Vál-
lalatnál kapott állást, majd néhány év 
után a Fűrész- és Hordóipari Vállalat 
dolgozója lett. Egyéb adminisztrációs 
munkák mellett a pénztár kezelését is 
rábízták, és ezeket a feladatköröket 31 
évig, egészen a nyugdíjazásáig látta el. 
Teljesítményét és megbízhatóságát a 
vezetők több alkalommal is Kiváló dol-
gozó címmel ismerték el. Az ünnepelt 

1946-ban kötött házasságot, majd 61 
évig, egészen férje 2007-ben bekövet-
kezett haláláig voltak társai egymásnak 
jóban, rosszban. Házasságukból egy 
fiuk és egy lányuk született, és a két 
unokán kívül már egy dédunoka is tag-
ja a családnak.

Edit néni közel 60 éve lakik a XVI. 
kerületben, viszont ma már gyerme-
kei gondoskodnak róla. Nemrég esett 
át egy szemműtéten, de néha még főz, 
és olykor kertészkedik is, diót szed a 
földről és gallyakért hajladozik, hiszen 
a hosszú élet titkát a tevékeny életben 
és a békés családban látja. Isten éltesse 
még nagyon sokáig! 

Öt éve együtt egymásért
»Kovács Péter polgármester, Szász József alpolgármester és Hor-

váth János, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke a Bacskai László 
vezette Zápszonyba látogatott március 4-én, ugyanis éppen öt éve 

annak, hogy a XVI. kerület, illetve a kárpátaljai település testvérvárosi 
megállapodást írt alá egymással. 
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Császár Angela Tatán járt iskolába, és magyartanárának köszönheti, 
hogy a Színház- és Filmművészeti Főiskolára felvételizett, ahova az első 
körben bekerült. Még hallgató volt – és többek között egy osztályba járt 
Esztergályos Cecíliával, illetve Bod Terézzel –,  amikor már játszott a 
Nemzeti Színházban, később pedig ott is kapott szerződést. Harminckét 
színházi év után viszont azzal kellett szembesülnie, hogy az új épületbe 
költöző teátrum társulatában sem rá, sem a többi színészóriásra nem 
tartanak igényt. Így fordulhatott elő, hogy noha mindig ugyanabban az 
épületben dolgozott, mégis a Pesti Magyar Színházból ment nyugdíjba.

Szerepet azonban nem csak színpadon vállalt, hiszen 1993-tól a Nem-
zeti Színiakadémián, 2000-től pedig a Pesti Magyar Színiakadémián 
oktatta színészmesterségre az utódnemzedék tagjait. Neve ugyanakkor 
a külföldre szakadt honfitársaink előtt sem ismeretlen, szerepelt ugyan-
is Skandináviában, Izraelben, Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült 
Államokban is. Hazai színpadokon 82 bemutatója volt, de szívesen fog-
lalkoztatták a szinkronstúdióban, és a rádiós hangjátékok mellett szinte 
állandó szereplője volt a mozi- és tévéfilmeknek is. Ezeken kívül számos 
önálló esttel szórakoztatta a publikumot, legsikeresebb, több mint 300 
előadást megélt produkciója azonban a Budapest Orpheum volt, amit 
Benedek Miklóssal és Szacsvay Lászlóval közösen állított össze XX. szá-
zad eleji slágerekből. Munkásságáért a többi között megkapta a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét, de ő mégis a Magyar Örökség-
díjra és a Kazinczy-díjra a legbüszkébb. 

A művésznő mindig nagy rajongója volt a verseknek, amelyekből át-
nyújtott egy csokorra valót a jelenlévőknek is, akik hol kacagtak, hol 
meghatódva törölgették könnyeiket a közvetlen és minden szempont-
ból hiteles előadót hallgatva. 

» Mészáros Tibor

kultúra

A művésznő a beszélgetést vezető Gréczy László újságíró kérdéseire 
válaszolva elmondta: szülei Magyarországon ismerkedtek meg, mert a 
II. világháború alatt édesapja itt teljesített katonai szolgálatot. Mivel 
azonban ő kolozsvári származású volt, ezért feleségével ott kezdték meg 
közös életüket, és kislányuk is ott jött a világra. A művésznő vecsési 
születésű édesanyját viszont kínzó honvágy gyötörte, ezért elhatározták, 
hogy hazaköltöznek, román állampolgárságú édesapja azonban nem ka-
pott erre engedélyt, így át kellett szökniük a határon.

A Maconkai Galéria társtulajdonosa, Szabóné 
Simó Anikó köszöntője után Takár Emőke, a 
Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság vezető-
je elmondta: abban, hogy a hazai, valamint a 
határon túli művészek egymásra találtak, ko-
moly szerep jutott Mireisz Tibornak, a Hittel a 
Nemzetért Alapítvány kurátorának, aki gyak-
ran tart előadást a Kárpát-medence több táján, 
így a Csallóközben is. 

Ezután Kovács Péter polgármester üdvözölte 
a vendégeket, majd kiemelte: nemcsak azért 
támogatja a magyar-magyar kapcsolatfelvételt, 
mert felesége párkányi születésű, hanem azért 
is, mert szerinte mindkét félnek szüksége van 
arra, hogy a nemzettársak ne veszítsék el egy-
mást. 

A 8500 lakosú Nagymegyer pezsgő művésze-
ti életével kapcsolatban dr. Lajkovic Sámuel, 
a település polgármestere hangsúlyozta, hogy 
most ugyan csak festményeket hoztak, de a 
képzőművészet egyéb ágaiban is vannak al-

kotóik, sőt, büszkélkedhetnek egy 120 éves 
múltra visszatekintő, nagy létszámú énekkar-
ral, egy rockegyüttessel és többféle tánccso-
porttal is. Mivel pedig a XVI. kerület és az ő 

„Tavasz 
van, 
gyönyörű”
»Császár Angela Jászai 

Mari-díjas színművész 
volt a vendége a Szent-

mihályi Esték elnevezé-
sű rendezvénysorozatnak 
március 11-én. 

A Csallóköz színei

»Határon túli vendégei voltak a Maconkai Orosz László 
Galériának, ugyanis a dél-szlovákiai Nagymegyerből a 
Pro Megere Polgári Társulás keretében működő Meger 

Art Galéria festőművészei látogattak el a kiállítótermébe 
március 2-án. 

városuk között gépkocsival mindössze másfél 
óra a távolság, jó esély van egy intenzív kultu-
rális csereprogram kialakítására.      

A kiállítást Mikóczy Dénes Nagymegyer alpol-
gármestere – aki Mireisz Tiborral együtt tagja a 
Szent György Lovagrendnek és a Vitézi Rendnek 
is – elmondta: a Meger Art Galériát 10 évvel ez-
előtt alapították, és a művészeti célok mellett nagy 
hangsúlyt fektettek a közösségteremtésre is, ezért 
mind az anyaországból, mind a határon túli ma-
gyarság köréből rendszeresen hívnak kiállítókat. A 
Maconkai Galériába 23 alkotó műveit hozták el, 
közülük 10 szlovák származású, 13 pedig magyar, 
akik abban a reményben jöttek el, hogy hamaro-
san vendégül láthatják a MAT tagjait.

Az eseményen Csépány Tamás, Varga Móni-
ka és Petőcz Laci előadását is meghallgathat-
ták a jelenlévők. 

» Mészáros Tibor
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A Budapest Jazz Orchestra 1998-ban alakult 
meg Magyarország egyetlen professzionális big 
bandjeként, jelenlegi vezetője Kollmann Gábor. 
Repertoárjuk alapja a klasszikus jazzirodalom, de 
ma már egészen a modern, kortárs jazzig terjed. 
Az együttes műsorában mindig kiemelt helyet 
kapnak saját szerzeményeik és az egyéni hang-
vételű, nagyzenekari hangszerelések. Koncertjei-
ken a magyar jazzélet kiválóságain kívül számos 
világhírű szólistával dolgoztak már együtt, mun-
kásságukat számos belföldi és külföldi elismerés-
sel jutalmazták.

Horváth Charlie számára sem ismeretlen a 
XVI. kerület, hiszen a Generál együttessel és a 
Tátrai Banddel is fellépett az egykori Ikarus Kul-
túrházban. Néhány évvel ezelőtt pedig az MLTC 
pályán szólistaként, szabad téren adott koncer-
tet. 

– Mikor ismerkedett meg a Budapest Jazz 
Orchestrával?

– A kapcsolatom az együttessel arra az időre 
nyúlik vissza, amikor még Fekete Kovács Kor-
nél volt a vezetője. Egy ideig csak instrumentális 
számokat játszottak, 1999 végén azonban csinál-
tunk egy élő jazzfelvételt átiratokból, amelyeknek zenéjét Halász János írta 
át úgy, hogy már énekhang is legyen a big band mellett, szöveget pedig 
László Attila, sok nagy popsláger szövegírója készített a dalokhoz. Akkor 
jöttünk rá, hogy ez nagyon jól szól. Így az ezt követő három koncertemen 
már a Budapest Jazz Orchestra állt mögöttem a Kongresszusi Központ-

ban. Azóta pedig minden évben fellépek velük.
– Mennyiben más nagyzenekarral énekelni, mint 

egy kisebb együttessel?
– Nem sok különbség van, a hangokat ugyan-

úgy kell megszólaltatni. A hangzás azonban sok-
kal tömörebb, teltebb, és talán nagyobb a szólista 
biztonságérzete egy nagyzenekar előtt. A Buda-
pest Jazz Orchestra egyébként igen magas szín-
vonalon muzsikál. Azt szoktam mondani, hogy 
az én szememben minden tagjuk Kossuth-díjas. 
Sokszor hívnak meg külföldi énekeseket is ven-
dégnek, és nem a zenekarnak megtiszteltetés, 
hogy együtt lépnek fel, hanem inkább az éneke-
seknek. Így vagyok ezzel én is. Magyarországon 
ugyanis – és ez nem csak az én véleményem – 
népszerű énekes jóval több van, mint jó énekes.

– Milyen műsorral várják az erzsébetligeti közön-
séget?

– Mivel ez nem Charlie-est lesz, hanem a Buda-
pest Jazz Orchestra koncertje, így én nem leszek 
mindig a színpadon. Elhangzanak majd instru-
mentális számok, jazz világslágerek, de azért né-
hány, a nevemhez köthető dalt is előadunk. Azt 
pedig biztosra ígérhetem, hogy aki megveszi a 

jegyet az előadásra, nem fog csalódni, ugyanis olyan zenét játszunk, amely 
korosztálytól függetlenül szerethető. 

A 19.00 órakor kezdődő koncertre 2900 forintos áron válthatnak jegye-
ket az érdeklődők az Erzsébetligeti Színház jegypénztárában.

» Mészáros Tibor

»A Budapest Jazz Orchestra már 
többször adott nagysikerű kon-

certet az Erzsébetligeti Színházban. 
Ezúttal Horváth Charlie lesz az est 
sztárvendége április 3-án. Kedvcsi-
nálóként vele beszélgettünk.

Április 6. szerda
10.00-13.00 Hordozási tanácsadás 
10.00 A babamasszázs a szeretet érintése 
11.00 Hordozós hastánc 
11.30 A kilenc hónap homeopátiával és utána 
16.00 Babavárás és gyermekágy természetesen
17.00 Ringató
17.45 Anya és gyermek egysége a szoptatásban 

április 7. csütörtök
10.00 Dúlának lenni, dúlával szülni 
10.00-13.00 Próbamasszázs
10.00 Helen Doron babaangol foglalkozás 
11.30 Boldogasszony ágya, hogyan érdemes 
          készülni a gyermekágyas időszakra? 
16.00 A gyermeki idegrendszer - fejlődés az alapoktól 
17.00 Apa csak egy van - Mert a gyerekeknek ugyanannyira 
          szükségük van a kezdetektől az apákra is, de hogyan? 

Április 8. péntek 
10.00 „Ő csak az én anyukám!” – Beszélgetés a testvérféltékenységről 
11.30 Babahordozó kelengye – minőség és stílus 
16.30 Gyermekkoncert: Apacuka Mini
17.45 Tombolasorsolás

április 6-8.
Helyszín: 
Erzsébetligeti 
színház
1165 Budapest 
Hunyadvár u. 43/b 

Bővebb információk 
a programokkal 
kapcsolatban: 
kulturliget.hu,
www.facebook.com/
ligetibabaklub 
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Bolyongások a helytörténet útjain
A puszta Alig egy hete egyik barátom felhívta a figyelmemet, hogy az elmúlt hónapokban a 

XVI. Kerületi Újságban megjelent sorozatunkban, amelyben a terület közigazgatási 
és földrajzi fogalmait ismertettük, kimaradt a puszta fogalmának ismertetése, pedig 
Rákosszentmihály önállóság előtti múltjához szorosan kötődik ez az elnevezés. Ezt 
szeretném itt most pótolni.

Először azt gondoltam, ezt elég könnyű lesz bemutatni, és csak pár napi 
elemzés után derült ki számomra, hogy nem is olyan egyszerű, mert a 
fogalom az évszázadok során sokat változott. Mindjárt itt az írás elején 
megjegyezném, hogy a puszta elnevezés területünkön csak Szentmihály 
nevéhez kapcsolódott. A köztudatban a pusztát általában megművelet-
len, füves, nagy, kopár, lakatlan területként említik. Ezzel szemben a 
puszta fogalma az évszázadok során alaposan megváltozott. 

A XIII. századtól az egyes területre vonatkozóan általában két latin 
megnevezéssel találkozunk. A terra megművelt földet jelentett, leg-

többször már ott lakókkal. A 
pusztát praediumnak nevezték, 
ami megfelelt a már leírt foga-
lomnak. IV. Béla adománylevele 
1259-ben Cinkotát és Szentmi-
hály elődtelepüléseit, Nemest és 
Nagyost terraként említi. Ezt 
megerősíti Erzsébet királyné 
1280-as intézkedése, melyben 6 
jobbágyot, akik Nemes földjén 
laktak, a Nyulak szigeti apácák-
nak adományozott. Azt, hogy 
1335-től Szentmihály már lakott 

Forráskereső
Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotókat, iratokat, korabeli sajtópéldányokat, esetleg néhány soros leírást küldenek a kerüle-
tünkben történt eseményekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes személyekről.  Idén több helytörténeti füzet 
megírását tervezzük, elsőként megjelenő kötetünkben dr. Goldberger Tamás mutatja be az elődtelepüléseink izraelita egyházának történetét, ehhez az anyag-
gyűjtéshez is várjuk a segítségüket. Mátyásföld történelmileg értékes nyaralóinak, kertjeinek történetét Bechtold Ágnes és Pálinkás Réka állítja össze, valamint 
megkezdjük a feldolgozását kerületünk kulturális életének is. Ez utóbbiban először az elődtelepülések kerülnek sorra, de a következőkben szándékunkban áll 
összegyűjteni az 1950 utáni XVI. kerület kulturális életének anyagait is. Minden fényképet, iratot, plakátot, ami a helyi kultúrát mutatja be, örömmel foga-
dunk. A mozikról, a rákosszentmihályi kertszínházról, bálokról, műkedvelő előadásokról, neves művészeink életéről előkerült adatok, képek, grafikák mind 
gazdagítják a múlt megismerését. Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06-30/484-5264-es, illetve 
a 401-0866-os telefonon: A gyűjteménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni kívánó tulajdonosoknak. 

falu volt, Károly Róbert ez év február 10-én kelt okiratából tudhatjuk 
meg: „I. Károly király meghagyja a budai káptalannak, hogy a Pardi 
Jakab fia Pál Pard és a nyulakszigeti apácák Scentmihal nevű birtoka 
között végezzen határjárást…”

1541-ben a törökök második hadjárata következtében Szentmihály la-
katlanná vált és ekkortól a puszta elnevezés alatt az elpusztult, lakatlan-
ná vált településeket értették. Írásban először egy török defterben (adó-
összeírás) olvashatjuk a Szentmihály-puszta elnevezést. Ez az elnevezés 
marad fenn egészen a XIX. század utolsó harmadáig, annak ellenére, 
hogy 1820-ban már létezik a Puszta Szentmihályi major, majd 1835-től 
a Kis Szentmihályi major. Az 1850-es évek közepétől megindul a terület 
betelepülése, először lassan, majd 1873-tól egyre gyorsabban. A telepü-
lésnek 1900-ra már 3000 lakosa volt. A XIX. század utolsó harmadában 
az elnevezésben annyi változás lett, hogy a Szentmihály-pusztát használ-
ták, de előfordult a Puszta-Szent-Mihály is. Amikor Rákosszentmihály 
önálló községgé alakult, a belügyminiszteri rendeletben a Szentmihály-
pusztát használták. 

A puszták a hűbériség alatt közvetlenül a hűbérúr tulajdonához tartoz-
tak, ezeket a hűbérúr általában bérbe adta. A korabeli térképeken beke-
retezve, külön ábrázolták. A pusztákat az 1870-es évektől nevük és terü-
letük megtartásával közigazgatásilag a hozzájuk legközelebb álló, önálló 
településhez csatolták. Önállóvá válásukat az 1886. XII. törvénycikkben 
külön szabályozták.

A fentiekből jól látható, hogy a XIX. században pusztának nevezték a 
gyéren lakott településeket. Több település még önállóvá válása után is 
megtartotta nevében a puszta elnevezést.

» Lantos Antal
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P r o g r a m a j á n l ó
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/B. 

telefon: 401-3060.

zene
Április 1. péntek 20:00 
RETRO HÁZIBuLI A GEMINI ZENE-
KARRAL
Előzetes asztalfoglalás a 401-3060-as telefon-
számon vagy a recepcio@kulturliget.hu e-mail 
címen. A rendezvényre ételt, italt behozni tilos!
Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)

szÍnHáz
Április 9. szombat 18:00 

GRECSÓ KRISZTIÁN 
éS GRECSÓ ZOLTÁN 
ÖSSZMűVéSZETI ESTJE

Egy est a családról, a 
szerelmekről, az első 
csóktól az első válá-
sig, tartalmas, mégis 
intim szórakozás. A 
falu ahonnan indulnak, zárt világ, olyan gyökér, 
ami örökre meghatároz. Közös identitásról me-
sélnek egészen más nyelven, másképpen. A tánc 
nem magyarázza a szöveget. Eltérő nézőpontok, 
más formák a közös gubancok körül.
Jegyár: 2500 Ft

családI
Április 2. szombat 10:30 
HINTA-PALINTA, BABASZíNHÁZ
Első színházi élmény 4 év alattiaknak
Csimpit hajóhinta repíti, huncut Lepke veze-
ti: zöld erdőbe, kék felhőkbe, hullámzó hűs 
vizekre, macskaköves terekre. Gyere te is, láss 
csodát Csimpilimpivel! 
Jegyár: 1800 Ft (1 gyerek+1 felnőtt), kiegészítő 
gyerekjegy: 800 Ft

Április 3. vasárnap 10:00 
HISTÓRIÁS TÖRTéNETI JÁTSZÓHÁZ: 
AVE CAESAR!
Áprilisi játszóházunk a római császárság korába 
repíti a gyerekeket, interaktív, kreatív foglalko-
zás keretében, múzeumpedagógusok vezetésével.
Belépő: 1000 Ft

Április 9. szombat 9:00

A belépés ingyenes! Asztaljegyeket 1500 Ft-
os áron vásárolhatnak április 4-5-én, pénztári 
nyitva tartási időben, a készlet erejéig!

Április 10. vasárnap 11:00 
TÖKVÁROS
Lebilincselő, vidám történet a türelemről, az 
önzetlenségről és a szeretetről. Az interaktív 

előadás során élő-
zene, daltanulás, 
izgalmakkal teli 
kalandok és varázs-
latos figurák várják 

elsősorban az 5 és 10 év közötti gyerekeket, 
testvéreiket és szüleiket.
Jegyár: 1000 Ft

kIállÍtások

Április 10. vasárnap 
OLIMPIA GyEREKSZEMMEL
A 2016-os riói olimpia ihlette gyermekrajz-
kiállítás megnyitója a Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör szervezésében.

Április 10. vasárnap 16:00 
BEVETETT FÖLDEK, 
BEVETETLEN ÁGyAK
Áfra János, Fenyvesi Ottó, K. Kabai Lóránt 
és Tóth Kinga költők és képzőművészek kiál-
lítása a költészet napja alkalmából.
Ahogy a kortárs magyar lírát áthatják a ké-
pek, a magyar képzőművészet is bővelkedik 
szavakban. Képek-szavak, szavak-képek, szó-
képek, képversek, ezt ígéri a neves kortárs 
költők és képzőmű-
vészek rendhagyó 
tárlata. Megnyitja: 
Nemes Z. Márió 
költő, esztéta
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A THSE-Sashalomtól Szász Marcell a Szabadkikötőhöz távozott, 
érkezett viszont Bodnár Péter (Tápiószecső), Vincze Szabolcs (KISE) és 
Andermann Máté (Balatonlelle). Strebek Marcell vezetőedző a dobogó va-
lamelyik fokára várja az együttest. Mindenesetre a kezdet biztató volt: első 
két meccsüket megnyerték, és felkúsztak a második helyre. (A hazainak szá-
mító RAFC-pálya kímélése miatt az első és harmadik fordulóban a Vasas 
műfüves pályáján játszottak.) Balszerencsés körülmények között vesztették 
viszont el harmadik mérkőzésüket, hiszen szinte végig támadták az ösz-
szecsapást, 11-est is kihagytak 0-0-nál, majd két kiállítás után 9 emberrel 
játszva a 64. percben kaptak egy gólt. Mindezek ellenére így is a második 
helyen állnak, igaz, az első Gázgyár előnye már 10 pont.

Eredmények: 
THSE-Sashalom-Hegyvidék 3-1 (2-0) G.: Kondor L., Pakó A., Lőrincz L.

Union-THSE-Sashalom 1-4 (0-2) G.: Tóth H. (3), Füzy Zs.
THSE-Sashalom-Budafok 0-1 (0-0).

Az Ikarusnál volt némi játékos-mozgás: távozott Szalai Kristóf (Hernád), 
Rakonczai András (III.ker.), Molnár István és Fitos Bence pedig abbahagyta 
a játékot. Érkeztek: Gillich Máté (XII. ker. Hegyvidék), Erdő-Lahner Tas és 
Cseh Péter (Voyage), Sashegyi Krisztián (Pénzügyőr), Salamon Gábor (Rác-
keve), Juhász Norbert (REAC). Svantner István elnök szintén az első három 
hely egyikének elérését tűzte ki a Czinege László által edzett csapat számára, 
amely győzelemmel kezdett, majd hazai pályán meglepő vereséget szenvedett 
a 92. percben kapott góllal, ezután viszont, ha nehezen is, de ismét 3 pontot 
szerzett az utolsó előtti együttes ellen. Az IKA így a téli 5. helyről felért a 
dobogó alsó fokára, egy ponttal a THSE-Sashalom mögé.

Eredmények:
Műegyetem-Ikarus 0-4 (0-1) G.: Orosz Á., Devecser Zs., Szabó Pál, Kurucz M.

Ikarus-Testvériség 0-1 (0-0). Szt. Pál Akadémia-Ikarus 0-1 (0-0) G.: Orosz Á. (86.p).

A fent említett pályakímélés miatt a RAFC első három tavaszi mérkőzé-
sét idegenben játszotta. A játékosállományban mindössze annyi változás 
történt, hogy Polyák Balázs (ideiglenesen?) abbahagyta, érkezett viszont 
Bánhegyi Bálint (Veresegyház). Ocskó József, a RAFC elnöke az 5-10. hely 
közé várja a Vörös Péter játékos-edző irányította csapatot. Az első három 
fordulóban viszont olyan pontokat vesztettek, amelyek lehet, hogy nagyon 
fognak hiányozni a végelszámolásnál. Szép győzelem az első meccsen, majd 

egy nagyon meggyengült csapatocska elleni váratlan pofon, utána pedig 
egy már „megnyert” mérkőzésen a 92. percben ajándékoztak el két pontot. 
A cél érdekében pozitívabb, komolyabb hozzáállásra lesz szüksége a kék-
sárgáknak. A csapat jelenleg a 8. helyen áll.

Eredmények: 
Ferencvárosi FC-RAFC 0-3 (0-1) G.: Henrik G., Berndt A., Vörös I.

Voyage-RAFC 2-1 (2-0) G.: Berndt A. Vízművek-RAFC 3-3 (2-2-) G.: 
Berndt A. (2), Vörös P.

A Budapest II. osztályban induló Rákosszentmihályi SC elnöke, 
Lohn János elmondta, hogy a vezetőedző továbbra is Krampek Nándor, a 
cél pedig egyértelmű: a biztos bennmaradás és a középmezőnyhöz való fel-
zárkózás. Erősítés, hogy Bodnár Miklós félévi távollét után visszaigazolt az 
RTK-ból, valamint jött Székely István az FFC-től, aki korábban az MLTC 
játékosa volt. Távozott: Wilhelm Csaba (MLTC), Lajtner Csaba (Vízmű-
vek), Kiss Dániel (Üllő). Az RSC két nagy bravúrral kezdte a tavaszi idényt. 
A bajnokság előtt a Budapest Kupában nagy meglepetésre kiharcolták a 16 
közé jutást a jelentősen megerősödött I. osztályú 43.sz. Építők ellen, majd 
első bajnoki mérkőzésükön a feljutásra jó eséllyel pályázó rákosmenti csa-
patot éppen a tőlük a zöld-sárgákhoz visszatérő Bodnár Miklós vezetésével 
küldték haza pont nélkül. Korai volt azonban az öröm: a következő fordu-
lóban érthetetlen kudarc érte őket hazai pályán az ugyanannyi ponttal álló 
szentlőrinciek ellen. Az RSC csak két mérkőzést játszott (az első forduló-
ban halasztottak), ha pedig bent akarnak maradni, többször kell mutatni 
az RTK elleni arcukat, jelenleg ugyanis a 14., vagyis kieső helyen állnak.

Eredmények: 
RSC-RTK 3-1 (3-0) G.: Bodnár M. (2), Kotymán K.

RSC-SZAC 0-6 (0-3).

A bajnokságot később kezdő III. osztályú MLTC remek rajtot vett. Zséli 
László gárdája valósággal átgázolt ellenfelén, és megerősítette helyét az élvo-
nalban, jelenleg negyedikek, egy ponttal a harmadik mögött.

Eredmények:  
MLTC-Zuglói Kinizsi 9-1 (6-1) G.: Kubinyi J. (2), Kutasi Vitéz B. (2), 

Zubonyai V. (2), Szépe N., Tóth P., Laukó J.
Csapatainknak szép tavaszt, jó eredményeket kívánunk!

 » Varga Ferenc

»Elrajtolt a 2015/2016. évi Budapest-bajnokság ta-
vaszi idénye. Az I. osztályban induló csapatainknál 

nem volt különösebb változás a játékos keretekben, 
kivéve talán az Ikarust. 

    Cinkotáért közhasznú egyesület 
       (1164 Bp., Vidámvásár u. 78. Tel.: 4000-129)

---------------------------------------------------------------------------
Április 30., szombat 

Indulás a Szerb Antal Gimnázium parkolójából 6.00 órakor. 
KIRÁNDuLÁS A JELI ARBORéTuMBA, ahol 
megtekintjük a több száz fajta virágzó és illatozó rhododendront. 
Utána ebéd, majd az ország talán legszebb románkori épületét, 
a JÁKI TEMPLOMOT keressük fel. Az útiköltség 4000 
forint, amely tartalmazza az utazás és a belépők költségét. 
Helyfoglalás: 2000 forint előleggel. Bővebb információt 
Dernovics Mihály nyújt a 0620/976-3874-es telefonszámon.

ajá
nl

ó

SzuPErMini felkészülési röplabda tornát rendez a 
Kertvárosi SE és a Budapesti röplabda Szövetség 

ÁPriLiS 2-Án 9.00 órától a Sashalmi Közösségi Teremben. 
Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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– Hogyan indult a 2015-2016-os szezon?
– Már tavaly sikerült érmeket szereznem, egy 
ezüstöt a mödlingi női kard európai körver-
senyen, egy bronzot pedig az eislingeni meg-
mérettetésen. Mindkettő erős verseny volt, 
komoly ellenfelekkel, de a sikeres szereplés 
megnövelte az önbizalmamat és a teljesítmé-
nyemet is. Ezek adtak erőt a hazai versenyekre, 
és ezzel a lendülettel indultam az Eb-re is.

– Úgy alakult a bajnokság, ahogy vártátok?
– Az egész magyar csapat úgy utazott ki, hogy 

egyéniben legalább az első nyolcban benne 
szeretnénk lenni, a cél pedig, hogy dobogóra 
állhassunk. Egyéniben kiemelt voltam, ezért 
nem kellett a selejtezőn részt vennem, így az 

első mérkőzésemen a német vívót 8-4-re ver-
tem a félidőben, a végén pedig 14-14 után 
sikerült bevinnem a döntő csapást. Utána vi-
szont Pusztai Lizával, a csapattársammal ke-
rültem szembe. Vele jó ideig egymásnak adtuk 
a pontokat, de végül 15-13-ra kikaptam tőle, 
ezért az ötödik helyen zártam a bajnokságot. 
Kicsit le voltam törve emiatt, de még előttem 
állt a csapatverseny, amit sikerült egy erős rosz-
szulléttel indítanom. A szerbek ellen a pástra 
sem tudtam állni, de végül megnyugodtam, és 
a bajnokság legszorosabb mérkőzésén az oro-
szok ellen sikerült minden ellenfelemet legyőz-
nöm, akiket így 45-39-re vertünk meg. Végül 
a döntőt a franciák ellen vívtuk, amit az elő-

döntőhöz képest könnyen, 45-31-re hoztunk, 
így Európa-bajnokok lettünk. 

– Mi vár rád még idén?
– A következő megmérettetés az Ifjúsági és 

Kadét Világbajnokság lesz Bourges-ban, ahol 
már csak egyéniben indulunk. Franciaország-
ban egy sokkal komolyabb mezőnnyel nézünk 
szembe, mert ott lesznek az amerikai és ázsiai 
vívók is, de minden esély megvan a győzelem-
re. Remélhetőleg az első nyolc között most is 
ott leszek, és ha szerencsém van, akár még a do-
bogóra is felállhatok.  Utána pedig készülünk 
a következő idényre, és 2016 második felében 
jönnek az előválogatók a junior korosztályban. 

» VAN

éRTESíTéS KÖZTERÜLETEN TÖRTéNŐ MuNKAVéGZéSRŐL

vegyes fák lemosó permetezése
Munkavégzés időtartama: 03.23. – 03.31. 

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a mun-
kavégzés kezdeti időpontját, de törekszenek a fent jelzett időintervallum be-
tartására. A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen hatásos, 
a vegetációs időszakban megjelenő vagy elszaporodó kórokozók és kártevők 
technológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak. Az alkalmazott 
szer közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készítmény. A 
leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a par-
koló autókra hullik. A permetezőszer a gépjárműben semmilyen kárt nem 
okoz, plusz költséget nem okozva eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 

MunKATErüLETEK: 
Szent Korona utcai lakótelep, Egyenes utcai lakótelep, Lándzsa 
utcai lakótelep, Jókai lakótelep, Centenáriumi lakótelep, Hősök 
tere, Pálfy tér, Havashalom park, Mátyás király tér, Erzsébetliget.

ToVÁBBi inforMÁcióK: 
Jármay Katalin  •  Telefon: 40-11-599  •  E-mail: jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

dózis Évi*
(nap)

Mvi*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

vizekre 
veszélyesség

Vektafid - A 2% nk* 0 Nem veszélyes Nemveszélyes
Champ DP 2kg/ha nk* 0 Nem jelölés köteles Kifejezetten veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Bia, a bajnok
»Bravúros győzelmet arattak a magyar vívók az újvidéki 

Kadét Európa-bajnokságon, ahol Kern Bianka, a Kertvá-
rosi Vívó Sport Egyesület (KVSE) kiválósága nagymértékben 
hozzájárult a női kardforgatók győzelméhez.  A közelmúltban 
megtartott viadalon a kerületi tehetség egyéniben az ötödik 
helyen végzett. A kadét bajnok tiszteletére a KVSE egy megle-
petés ünnepséget szervezett, ahol Biankát az egyesület emlék-
érmével tüntették ki.

Pofosz Xvi. 
kerületi szervezete

1161 Rákosi út 71., Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László
-------------------------------------------------------------------------------

Értesítünk mindenkit, hogy következő összejövetelünket 
április 4-én, hétfőn 15.00 órakor tartjuk. 

Az esemény nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és 
hagyományőrző tagjainkat, valamint hívunk minden nem POFOSZ 
tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása mi-
att üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítet-

tek, megaláztak vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek.
Helyszín: rákosi út 71. (volt posta)

Napirenden: 
a II. negyedév programjának megbeszélése, tagdíjbefizetés.

ajá
nl

ó

kalot „Jövőnkért” népfőiskola 
dr. Nemesszeghy György elnök, 06-30/897-7764

---------------------------------------------------------------------------------
Április 5., kedd 18.00 óra.

Helyszín: Veres Péter út 27. , emeleti nagyterem.
Vetített képekkel egybekötött előadást tart dr. csiszár róbert fog-
szakorvos, a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának főtitkára 

Mi az a komplementer/biológiai fogászat címmel.

ajá
nl

ó

Kern Bianka balról a második 
(Fotó: Garbaisz Péter)

A 
KertvárosunK 
ÉrtÉKeiÉrt egyesület 
szeretettel meghívja Önt 

M. Kiss sándor 
A csAlogányvAdászoK 
című könyvének 
bemutatójára,

amit az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulója 
tiszteletére tartanak a 
rácz aladár zeneiskolában 
április 28-án, 
csütörtökön 18.00 órakor.
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Ingatlan
12. ker. Budán 103 nm második 
emeleti napfényes öröklakás eladó. 
20-238-1840

Kehidakustánban a termál fürdővel 
szemben 42nm-es, erkélyes lakás 
eladó. 400-0440; 70-299-3400

Eladó Zebegényben Dunára néző 
telek faházzal. Víz, villany van. 20-
934-7476

Szántódon, Balatontól 50m-re 
38nm-es nyaraló saroktelken el-
adó. I.ár: 18,8M Ft. 30-3657062

IX. ker. Mester utcában, közel a 
körúthoz, 68nm-es 4. emeleti lakás 
eladó. I.ár: 22M Ft. 30-365-7062

Eladó Tiszasason családi ház nagy 
telekkel. 20-591-9337

Vízparti nyaraló eladó Balatonfeny-
vesen. 30-62-5432 16 óra után.

Kehidakustányi termál fürdőtől 8 
percre hegyi környezetben, szőlő-
gyümölcsös eladó. Épitési lehető-
ség és villany van. 300E-től 1M-ig. 
20-498-6812

Zsámbékon újépítésű lakókörnye-
zetben telek eladó, cserélhető bu-
dapesti lakásra. 20-482-2919 

Vegyes
Eladó ventillátoros lámpa és 
ágyneműtartós masszív fotel-
ágy. 20-351-9908

10 éves yamaha Jog robogó jó ál-
lapotban eladó. 70-434-1920

Kézi orsózó (vas) eladó szövők-
nek-kötősöknek. 30-588-2720

Működő szélkakast vennék. 405-
2613

Bontott beltéri ajtók 30cm mos-
dókagyló eladó. 20-588-8048

Eladó kétszemélyes ágyazható re-
kamié 160x180x90. 20-232-9272

Nyugdíjastól minőségi nagyvirá-
gú kaktuszok, fehér-piros és kü-
lönböző színű gyökeres muskátlik 
eladók. 20-917-6246

Eladók: angol, német, francia szó-
tárak, nyelvkönyvek és szépiroda-
lom jutányos áron. 20-351-9908

Eladó 300l-es Lehel Zanussi XXX 
fagyasztóláda 22,5E Ft-ért. 30-
940-2276

Eladó: centrifuga és 20l-es elekt-
romos hűtőtáska töltővel. 30-
921-9837

2,6m magas datolya pálma 5E Ft-
ért eladó. 30-269-5441

Hibátlan műszaki állapotú Ferroni 
NE 100 típusú 24kw-os gázkazán 
15E Ft-ért eladó. 70-248-7578

Újszerű TWIN turbó 2x3,3m 
hosszú versenypályás autókilövő 
szett 6E Ft-ért eladó. 70-248-
7579

Vadonat új kerti tölgyfa ülőgar-
nitúra párnákkal 80E Ft-ért, 6 
személyes Whirpool mosogatógép 
42E Ft-ért eladó. 405-6484; 20-
918-7371

Vadonat új Whirpool szagelszívó 
45E Ft-ért; 0-1 éves korig gye-
rekruhák 50db/10E Ft-ért eladó. 
405-6484; 20-918-7317

XIX. századi festmény “Téli táj” 
eladó tulajdonostól, osztrák festő-
től. 20-541-1763

Aranyvessző, mályvarózsa, lila 
akác, puszpáng tövek, 16 részes 
edénykészlet eladó. 403-1908

20W-os armatúra 1,8E Ft-ért; 
odafon 252es telefon 2,8E Ft-
ért; kerti szerszámok, stb. eladók. 
409-2240

Kis éjjeli szekrény – barna – 60-as 
évekbeli 2E Ft-ért eladó. 30-952-
0333

Olcsón eladó egy számítógép, 
nyomtató és fax. 70-374-0916

Elektromos utcai és szobai ke-
rekesszék eladó. 403-3667 este 8 
után. 

Asztalos műhely gépei, teljes fel-
szerelés eladó. 20-387-7909

Indesit A+ 2x használt elöltöltős 
keskeny mosógép családi okok 
miatt eladó. Irányár: 63E Ft. 30-
490-7288

Új, eredeti csomagolású fehér 
Novum-FéG Aqua Fa11 átfolyós 
gázvízmelegítő eladó. Irányár: 
35E Ft. 30-490-7288

2db régi  zöld csatos üveg  eladó 
1,5E Ft-ért. 30-952-0333

27 liter gazolaj német fém kan-
nával együtt, fűtési célra eladó 
12,4E Ft-ért. 30-952-0333

2 darab egyszemélyes ágynemű-
tartós ágy eladó. 70-636-9247

Sürgősen eladó Citroen C2, 2006, 
benzines, kiváló állapotban, nyári 
és téli gumival. 30-346-1604

A Tiszán innen, Dunán 
túl népdaléneklési ver-
seny budapesti váloga-
tóján Nándori Hanna, Varga Lau-
ra, valamint a Dúdoló Népdalkör 
kiemelt arany fokozatot kapott és 
továbbjutott az országos döntőbe. 
Magyari Anna arany fokozatot ért 
el. Mindannyiuk felkészítő tanára 
Király Györgyi.

A II. Járdányi Pál Szolfézs- és 
Népdaléneklési versenyen Oravecz 
Péter Tibor I. helyezést ért el a 2. 
korcsoportban, és a hibátlan írás-
beli feladatokért különdíjat kapott. 

Felkészítője, Tóthné 
Csohány Éva tanári 
különdíjat kapott. 

Ugyanezen a megmérettetésen 
Zelenyánszky Lőrinc (Tatai Lilla 
növendéke) a Népdaléneklési kate-
góriában III. helyezést ért el.

A IX. Országos Czidra László Fu-
rulyaverseny budapesti válogatóján 
Zelenyányszky Lőrinc arany minő-
sítést kapott, ezzel továbbjutott az 
országos döntőbe. Hertelendy Vik-
tória ugyanakkor bronz minősítést 
szerzett. Mindkettőjük felkészítő 
tanára Kovács Zsolt.

Az irgalmasság napja – Április 9., szombat 

8.00 Jézus vár - Szentségimádás a Szent Mihály templomban 
9.00 Jézus küld - Segítségre várók felkeresése: idősek meglátogatása, beszélge-
tés, fizikai munka, kerti munka, kórházi beteglátogatás.
13.00 Jézus velünk étkezik - A munkatársak közös ebédje a plébánián
15.00 Jézus a gyermekek barátja - Nóti Károly A csillár című  kabaréjelenete 
15.30 A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola növendékeinek előadása 
16.00 Egy magyar család Peruból címmel vetítéses beszámoló a Harmadik Vi-
lág Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom munkájáról         
18.00 Jézus nekünk adja önmagát - Szentmise
19.00 Jézus velünk örvend - Varga Attila és a Boanergesz Együttes hálaadó 
koncertje

Jelentkezés, információ: 
Petrovics Sándor 0630/655-9271 vagy petrovics.sandor1@t-online.hu
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Ingatlan felújítás! Ingatlanok, 
Társasházak, Családi házak tel-
jes körű felújítása. Kőműves 
munkák, hőszigetelés, utólagos 
vízszigetelések, homlokzat javí-
tása, festés, gipszkartonozás, tér-
kövezés, kerítések építése. Egyéb 
építési munkák vállalása reális 
áron. Díjtalan felmérés. 781-
4021, 20-259-6319

Kert- telekrendezés! Metszés, 
Permetezés, Favágás, Gyepesí-
tés, Térkövezés, Tereprendezés, 
Kerítés építése, javítása, Támfal-
építés, Betonozások. Egyéb ker-
tészeti és kőműves munkák vál-
lalása. Ingyenes árajánlat. Reális 
ár. Garanciával. Részletfizetés 
megoldható! 781-4021; 20-259-
6319; www.telekrendezes.hu

XIX.-XX. századi magyar 
és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele kézpén-
zért. Díjtalan értékbecslés. 
30-949-2900; nemes.gyula@
nemesgaleria.hu; 1024. Szil-
ágyi Erzsébet fasor 3.

Segítség kell, keress fel engem! 
Mentálhigiénés tanácsadó vár 
Téged! Önismeret mélyitése, 
nehézségek feldolgozása. www.
barossegeszsegkozpont.hu 70-
538-2877

Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

ASzTALoS vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, kerítések 
stb. építését. 30-265-9477

DuGuL ÁSELHÁrÍTÁS. 
falbontás nélkül, szakszerű, 
géptisztítás. fÁBiÁn iSTVÁn 
20-317-0843

KŐMűVESMuNKÁK, BuR-
KOLÁS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől 
a teljes felújításig. Díjtalan 
kiszállás. 10 % kedvezmény! 
406-4095, 30-734-0411

Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: 
csap, szifon, WC tartály, radiá-
tor szerelés. 70-642-7526

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

Dr. Boda László ügyvéd, polgá-
ri, társasági, családi jog. 30-200-
1526

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is,
SÖVéNyNyíRÁST, KERT-
RENDEZéST / éPíTéST, 
GyEPSZŐNyEG telepítést, fü-
vesítést. INGyENES FELMé-
RÉS! Profi gépekkel, szakszerű-
en, megbízhatóan. 30-287-4348

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




