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Kedves

Olvasó!
Megesik, hogy az újságírónak ezernyi gondolat
kavarog a fejében, még
sincs mondanivalója. A
farsangról a maskarák helyett az álarc jut eszébe,
amit az emberek nap mint
nap viselnek, a jelmezekről pedig azok az előítéletek, amelyek már a gyerekek között is megjelennek.
Mintha a pénz ebben is
nagyobb szerepet játszana, mint a szülői kreativitás. Sokszor nem tudjuk,
egyes emberek miért keresztezik az utunkat, mégis mindenkinek, akivel
néhány percnél többet töltünk, feladata van az életünkben. Előfordul, hogy
hasonló helyzetekből sem
tanuljuk meg a leckét, de
fentről akkor is féltőn óvó
szeretettel vigyáznak ránk.
Nemes Nagy Ágnes verse
jutott az eszembe: „Magas hegyekre áhitok, hol
megfejtődik száz titok,
hol nincsen bűn és nincs
piszok, csak fényes ég és
nárciszok.” Közeledik a
nagyböjt és ezzel együtt
lassan kitavaszodik.

Hatodik alkalommal rendezték meg a Kertvárosi Iskolaválasztót
az Erzsébetligeti Színházban február 11-én. Az eseményen
Kovács Péter polgármester és Kovács Katalin, az Észak-Pesti
Tankerületi Központ igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket
a tudnivalókról, majd a szülők feltehették kérdéseiket Ács
Anikónak, az Oktatási-, Ifjúság és Gyermekvédelmi Bizottság
elnökének, illetve dr. Környeiné Rátz Katalinnak, a Bizottság
tagjának, Vincze Juditnak, a kerületi Nevelési Tanácsadó
vezetőjének, valamint az Arany, a Batthyány, a Centenáriumi, a
Göllesz, a Herman, a Jókai, a Kölcsey, a Lemhényi, a Móra, a Sashalmi
Tanoda, a Szent-Györgyi és a Táncsics iskola igazgatójának.
Az éppen zajló Kultúrházak Éjjel-Nappal elnevezésű rendezvénysorozat alkalmából kiírt
rajzpályázat díjátadója után Szabó Csilla, a
Színház igazgatója köszöntötte a Harmónia
termet most is teljesen megtöltő érdeklődőket. Ezután Kovács Péter – akinek mindhárom
gyermeke befejezte már az általános iskolát –
elmondta: a legfontosabb az, hogy a kicsiknek
szimpatikus legyen a tanító néni, illetve megtanuljanak írni, olvasni és számolni.
A polgármester hangsúlyozta: a szülők és a
diákok semmit nem fognak észrevenni abból,
hogy január 1-jétől a fenntartás mellett az iskolák üzemeltetése is az Észak-Pesti Tankerületi
Központhoz került. Éppen ezért folytatódnak a
már megkezdett programok: 5. osztályig a diákok továbbra is megkapják az állam által biztosított ingyenes tankönyvcsomagot – amely a
XVI. kerületben minden általános iskolásnak
jár 1-8. osztályig –, sőt, a Kertvárosban az alsósok az Önkormányzat jóvoltából még a füzetekhez is ingyen juthatnak hozzá. Ezzel kapcsolatban egyébként lehet pályázni arra, hogy
mi legyen a borítókon (a részleteket a www.
bp16.hu-n és a Facebookon találják). Mindezeken felül folytatódik az iskola-felújítás a Sashalmi Tanoda II. ütemével, illetve az iskolaudvar-rekonstrukció a Táncsics udvarával.
Szász József alpolgármester gyakorló édesapaként és pedagógusként arra hívta fel a szü-
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lők figyelmét, hogy lehetőleg az otthonukhoz
legközelebbi, vagyis a körzetes iskolát válas�szák. 2006 óta ugyanis közel 6000 fővel nőtt
a kerület lakossága, és főként tehetősebb, kisgyerekes családok költöztek ide, akik autóval
közlekednek. Vagyis, ha például Rákosszentmihályról szeretnék Cinkotára iskolába vinni
a nebulókat, akkor minimum egy órával előbb
fel kell kelniük, mert a reggeli dugóban nehezebb közlekedni. Fontos ugyanakkor az is,
hogy míg az alsósokat általában szüleik viszik

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.

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.

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

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

Fontos információk
Ki a tanköteles korú gyerek?
Aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, annak abban, de legkésőbb a
következő tanévben meg kell kezdenie tanulmányait. Szülői kérésre azonban 6
éves kor előtt is mehet iskolába a gyerek kormányhivatali engedéllyel, szakértői
vélemény alapján pedig további egy évig óvodában maradhat a kicsi.
Ki dönt a tankötelezettségről?
Az óvoda vezetője, aki kiállítja a szakvéleményt. Ha nincs egyetértés az óvodavezető és a szülők között, akkor iskolaérettségi vizsgálaton kell a gyereknek részt
vennie, mint ahogy akkor is, ha nem jár óvodába. Ezekben az esetekben a szakértői bizottság dönt.
Mikor lesz a beiratkozás és mit kell vinni?

Kovács Péter, Szász József és Kovács Katalin
.........................................................................
autóval az iskolába, addig a felsősök már
tömegközlekedéssel vagy kerékpárral jutnak el oda, így az sem mindegy, hogy az
intézmény milyen távolságban van.
Sz. R. Zs.

A beiratkozás április 1-je és 30-a között lesz, a pontos dátumot még nem lehet tudni. A beiratkozáshoz szükség van a gyerek személyazonosságát igazoló születési
anyakönyvi kivonatra vagy személyi igazolványára (ha van), a lakcímkártyájára,
illetve az iskolaérettséget igazoló, eredeti óvodai szakvéleményre.
Hova kell menni beiratkozni?
Elsősorban a körzetes iskolába kell menni beiratkozni. (A körzethatárok évek óta
nem változtak a kerületben.) Ha viszont egy másik iskolába szeretnék a gyereket
járatni, akkor is el kell menni a körzetes iskolába, ahol jelezni kell mindezt.
Kit köteles felvenni az általános iskola?
• Akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében van.
(Ha van állandó lakóhelye, amely nem a Kertvárosban található, akkor egyik kerületi iskola sem köteles felvenni a gyereket.)
• A körzetesek után előnyben kell részesíteni a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűeket. Közülük is előnyt élveznek a kerületiek.
• Ha az iskolának még mindig van szabad helye, akkor sorsolás nélkül felveheti
a sajátos nevelési igényű, illetve
a különleges helyzetű nebulókat,
akiknek szülője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
a gyerek testvére az intézménybe jár, vagy
a kicsi lakóhelye az iskola egy kilométeres körzetén belül található, valamint
a szülő munkahelye az intézmény körzetében van.
Minden esetben a kerületieket kell előnyben részesíteni.
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A parlamenti képviselő válaszol
A Kertváros polgárai közül többen kerestek meg bennünket
különböző közérdekű kérdésekkel kapcsolatban. Rovatunkban
most Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő válaszol. A
leveleket továbbra is várjuk a foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre.
– Hogyan változott a családi
adókedvezmény és a bérek rendszere?
– Mivel a Kormánynak és személy szerint nekem is nagyon fontos a család,
ezért is vezettük be még 2011-ben az
új, családi adórendszert. Ezen a téren is
igyekszünk mindig előrébb lépni. Ennek
eredményét érezheti mintegy 350 ezer
kétgyermekes család, akiknek az adókedvezménye ez év elejétől már 30 ezer
forint. A munka világa a másik fontos
terület, amely alapvetően határozza meg
az emberek mindennapjait. A szó szoros
értelmében januártól jobban megéri Magyarországon dolgozni. A versenyszférában a minimálbér 15 százalékos, illetve
a garantált bérminimum emelése azt
jelentette, hogy 1,2 millió munkavállaló
fizetése nőtt. Az alacsonyabb bérkategóriákban pedig évente több mint 183 ezer
forinttal vihetnek többet haza a polgárok. Ezen a téren mindig lesz tennivaló,
de azt gondolom, ezzel az intézkedéssel
jelentős lépést tettünk előre, 2018-ban
ugyanakkor várhatóan újabb jelentős
növekedésre számíthatnak a dolgozók.
Mindehhez hozzá kell tenni, hogy ebben

a Kormány segítő kezet nyújt a munkaadóknak, hiszen csökkentettük a rájuk
nehezedő járulékok mértékét is.
– Mely termékeknél csökkent az
áfa?
– Mindig érzékeny téma az általános forgalmi adó kérdése. Ezen a téren, főként
egyes élelmiszereknél, már korábban is
voltak jelentős csökkentések. A legnagyobb mértékű csökkenés a baromfihús,
a tojás és a friss tej forgalmi adóját érinti, az áfa ezeknél egységesen 5 százalék.
Így a fogyasztók legalább 17 százalékos
árcsökkenésre számíthatnak a felsorolt
termékeknél.
– A legutóbbi híradások arról
szóltak, hogy idén is lehet pályázni energetikai korszerűsítésre. Mit lehet tudni erről?
– Az Otthon Melege programot annak
érdekében indítottuk el, hogy korszerűsítsük a háztartások energia-felhasználását, és ezzel tovább mérsékeljük a családok kiadásait. Eddig 23 milliárd forintból
mintegy 125 ezer családnak tettük lehetővé az energia-takarékosságot eredménye-

Lakossági
komposztálási
akció 2017

ző eszközcserét az épületek energetikai
korszerűsítésével. Eddig a kerületben
119 lakás nyert a pályázaton, amely 75
százalékos vissza nem térítendő állami
támogatással megvalósuló beruházást
jelent, kezdve a nyílászáró-cseréktől egészen a fűtés-korszerűsítésig. Jelenleg is
elbírálás alatt van több olyan igény, amelyeket helyi lakosok nyújtottak be.
Komoly kormányzati szándék van arra,
hogy ez a program ebben az évben is
folytatódjon azért, hogy minél több pénz
maradjon a családoknál az energia-megtakarítás révén. Várhatóan tavasszal írják
ki az újabb pályázatokat, ezért érdemes
figyelni az erre vonatkozó híreket. Arra
törekszünk, hogy támogatható tevékenységként az eddigi nyílászárócsere és szigetelés mellett a teljes műszaki tartalom
megújítása, a megújuló energia és a fűtés-hűtés korszerűsítés is megjelenjen.
Jó esély van arra is, hogy az eddigi, támogatott háztartási eszközcsere programot
más termékekre is kiterjesszük.
Munkatársunktól

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvodában
mosolygós, kedves
óvónénijét
keresi két csoportnyi gyerkőc.
Az egy határozott idejű és az egy határozatlan idejű
óvodapedagógus
- aki lehet pályakezdő vagy gyakornok is azonnal beléphet, ha a feltételeknek megfelel.

Az Önkormányzat idén is folytatja az előző években
sikeres házi komposztálási programot.
A részleteket következő számunkban,
illetve az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu)
és Facebook oldalán olvashatják az érdeklődők.
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Bővebb információt
Illésné Schrott Ildikó
intézményvezető ad
a 4030-404-es
telefonszámon.

Ismét közösen emlékezik a

kommunizmus áldozataira
a XVI. Kerületi Önkormányzat és
a POFOSZ XVI. kerületi szervezete

február 25-én szombaton.
Program:
09.45 óra gyülekező az Önkormányzat épülete (Havashalom
utca 43.) előtt.
10.00 óra indulás busszal.
1. állomás: a Kozma utcai temető 301-es parcellája,
beszédet mond Szatmáry László önkormányzati képviselő.
2. állomás: a Tóth Ilona szobor, beszédet mond
Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő (koszorúzás).
14.30 óra megemlékezés az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. (A termet 14:15 órakor nyitják.)
Beszédet mond: Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf
országgyűlési képviselő és vitéz lovag Palla László, a POFOSZ
XVI. kerületi szervezetének elnöke, a kerület díszpolgára.
Műsorvezető: Szatmáry László önkormányzati képviselő.
A műsorban közreműködik Tomhauser Noémi és a Harmónia
Csellóegyüttes.

Pályázati felhívás

Reformáció 500 – jubileumi tárlat
Az Erzsébetligeti Színház és a Corvin Művészklub
felhívással fordul minden olyan képző- és
iparművészetben tevékenykedő alkotóhoz, aki a
reformáció 500. évfordulójához köthető témában
szeretne bemutatkozni a nyilvánosság előtt. Pályázni
legfeljebb három alkotással lehet technikai, formai és
méretbeli megkötöttség nélkül. A művek kiállításra
kész állapotban nyújthatók be.
Leadási határidő: március 31. 10.00-16.00
Eredményhirdetés a beérkezett alkotásokból szervezett kiállítás megnyitóján,
április 6-án 18.00 órakor. További információk: info@kulturliget.hu, telefon:
401-3060, www.kulturliget.hu. A témával kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a
Corvin Művészklub vezetője, Koltayné Zolder Klára ad (telefon: 406-8529).

XVI. Kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt
JOGI TANÁCSADÁS
Február 22., szerda 10.00-12.00 óráig
A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont-egyeztetés szükséges. Az időpontot hétköznapokon
délelőttönként személyesen, vagy a 403-5562-es
telefonszámon lehet megbeszélni, illetve a 16.ker@
voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

A 2016. december 14-i lapszámunkban megjelent, Gyertyagyújtás a szeretet jegyében
című cikkünkben tévesen jelentettük meg a műsort adó
diákok okatási intézményének
nevét, akik a Móra Ferenc Általános Iskolából érkeztek. A tévedésért elnézést kérünk.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves
családját és barátait
Terényi István
festő

„Hommage
à Luther”

című kiállítására
Időpont:
március 2.
csütörtök 18.00
Köszöntőt mond: Kendeh K. Péter
a Luther Kiadó igazgatója
Megnyitja: dr. Kelényi István
művészettörténész, docens
Megtekinthető: április 4-ig
az Erzsébetligeti Színház
Kamara Galériájában
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b
401-3060, www.kulturliget.hu,
info@kulturliget.hu
Az Önkormányzat lapja
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Ha nyert, nem Ön fizet!
Nagy értékű ajándékok helyett komoly anyagi veszteség
érheti, ha bedől a csalóknak, akik nyereményekre
hivatkozva próbálják megtéveszteni.

„Gratulálunk! Ön nyert!”

Az utóbbi időben történtek olyan esetek,
amikor a telefonálók közismert áruházláncok nevében nyereményjátékra vagy
nyeremény-azonosításra hivatkozva
kerestek meg budapesti lakosokat, és
azt állították, hogy a telefonszámukat
„kisorsolták”. A nyeremény átvételéhez azonban szükségük van arra,
hogy a nyertes személy egy ATM automatán keresztül több tízezer forint
értékben mobiltelefon feltöltéseket
hajtson végre a hívók által megadott
telefonszámokra.
A jóhiszemű és gyanútlan sértettek
reménykedve az ígért több százezres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg vagy nagy értékű tárgy megnyerésében, a felszólításnak eleget
tesznek és a csaló által diktált szám-

sorra feltöltést hajtanak végre a kijelölt
ATM-nél. Ezt azonban természetesen
nem követi az ígért nyeremény átadása,
átutalása.

Kérjük, hogy ha ismeretlen személy
ilyen történettel jelentkezne Önnél,
akkor semmilyen körülmények között
ne utaljon át pénzt és ne keressen fel
bankautomatát a csalók által megadott
kódok vagy telefonszámok beütése céljából!
Ne adja ki telefonon személyes, illetve
bankkártyájának adatait, valamint ne
árulja el lakcímét vagy tartózkodási helyét!
Járjon el körültekintően, hívja fel a
megnevezett céget és ellenőrizze a hívás hitelességét! Ezzel az érintett vállalkozást is segíti, hiszen így tudomására
jut, hogy a nevükben élnek vissza mások jóhiszeműségével.
Hívták telefonon,
de nem tudja, hogy mit tegyen?
Ha mégis hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává vált,
hívja a 107-es, 112-es
központi telefonszámok valamelyikét
vagy jelentkezzen
az ingyenesen hívható 0680/555-111-es
„Telefontanú” zöld számán.

Nem kell félnünk a rókától!
A vadon élő állatok egyre gyakrabban keresik fel
az élőhelyük közelében fekvő lakott területeket,
hogy élelemhez jussanak. Többen jelezték, hogy
a kerületben is láttak őzet és rókát, sőt, akad
olyan is, aki attól tart, hogy gyermeke és kutyája is
veszélyben van. A témával kapcsolatban a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálatnál tudakozódtunk.

Oláh Csabától, a mezőőrök vezetőjétől
megtudhattuk, hogy a lakóhelyünk közelében található erdős részeken őz, róka,
nyest, nyúl és fácán is a szemünk elé kerülhet, a Naplás tó környékén pedig még
két kisebb vaddisznócsalád is él, de a
velük való találkozás esélye igen csekély.
Az állatok ugyanis előbb észlelnek bennünket, mint mi őket, és elmenekülnek,
mert félnek az embertől.
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– A rókáknak most van a párzási idejük, a
koslatás. Ezért előfordulhat, hogy figyelmetlenebbek, és nemcsak este merészkednek elő,
hanem nappal is, tovább maradnak szem
előtt, könnyebben az autónk elé kerülnek az
úton, de semmiféle veszélyt nem jelentenek.
Az is lehet, hogy egy-egy fiatalabb példány – amelyiknek
még nincsenek rossz tapasztalatai az emberről – talán
közelebb engedi magához a
sétálókat, de végül ő is elmenekül. Emberre nem támadnak és a kutyáktól is félnek.
Az ebeket kötelezően be kell
oltani veszettség ellen, és
1983 óta szájon át immunizáljuk a rókákat is, minden
évben megkapják a csalétek-

be helyezett veszettség elleni gyógyszert, így
ez a veszélyforrás sem valós. Persze előfordulhat, hogy valamelyik nem eszi meg a
csalit és nem válik védetté. De a veszettségnek külső jelei vannak: habzó száj, túlzott
szelídség, rühes szőrzet, de hasonlót a Kertvárosban nem igazán
találunk.
Kijelenthetjük tehát,
hogy a Szilas-patak
teljes hosszában nyugodtan sétálhatunk,
vagy kerékpározhatunk családostól, se a
kutyánkat, se a gyermekeinket nem fogja
megmarni egy éhes
róka sem.
Mészáros Tibor

Új parcellázású telkek
Mátyásföldön,
közvetlenül
a XVI. kerületi
Önkormányzattól.

Új vezető a
GAMESZ élén
Amint arról előző
lapszámunkban hírt adtunk,
a Képviselő-testület dr. Ivicz
Mihály utódjaként Sinkovics
Zsuzsannát nevezte ki a Gazdasági
Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet (GAMESZ) élére. Az
intézményvezetővel eddigi
életútjáról, új munkaköréről
és terveiről beszélgettünk.

Minimál ár:

21 736 000
forint+áfa

További információt a
www.bp16.hu honlapon az
Ingatlanok menüpont alatt,
illetve a
4011-480-as és a 4011-484-es
telefonszámokon
kaphatnak az érdeklődők.
Építési szabályzat készítése

A XVI. kerület, Fürge utca beépítetlen
oldalán egy teleksor lakóterületkénti
hasznosítására a Budapest Főváros
Településszerkezeti Tervében történt
lakóterületkénti területfelhasználás
ad lehetőséget.
Főként e területen az építési szabályok meghatározására építési szabályzat készül a XVI. kerületi határ – Budapesti út – Csömöri HÉV-vonal által
határolt területre.
Az építési szabályzat készítésekor
előírt államigazgatási és partnerségi
egyeztetésen túl, tájékoztatjuk a kerület lakosságát az építési szabályzat
megalkotásának szándékáról.
A kerület lakói előzetesen észrevételeket, javaslatokat tehetnek. A kidolgozott építési szabályzatot az egyeztetést
követően az önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi lapban, valamint az önkormányzat honlapján közzétesszük.

A GAMESZ az Önkormányzat és a hozzá
tartozó intézmények működéséért felelős. Az Önkormányzat biztosítja a pénzt,
a GAMESZ pedig kezeli és szükségleteik
szerint továbbítja az intézmények felé,
felügyeli a felhasználását és az elszámolásokat.
– Miért választotta a közgazdasági pályát?
– A szüleim irányítottak a közgazdaságtudomány felé. Budapesten születtem,
és itt végeztem a tanulmányaimat is. Az
újpesti Berzeviczy Gergely Közgazdasági
és Külkereskedelmi Szakközépiskolában
érettségiztem, ahol képesített könyvelő,
vállalati tervező és statisztikus képesítést
szereztem, majd elvégeztem az akkor
még két éves mérlegképes könyvelői tanfolyamot is. Ezután könyvelőként, később
számviteli csoportvezetőként dolgoztam.
Közben elvégeztem a főiskolát is, és okleveles közgazdász lettem.
– Hogyan alakult a magánélete?
– Két házasságból három lányom született. A legnagyobb már 17 éves, a középső
15, és úgy tűnik, különös tehetsége van
a kosárlabdához, hiszen az U15-ös válogatott csapat tagja, már külföldi mérkőzéseken is bemutatkozott. A legkisebb
négyéves múlt. Mindhármuk életéhez
hozzátartozik a tanulás, a zene és a sport.
Szerintem ez a hármas nagyon fontos a
gyerekek fejlődésében.

„Örök optimistaként, továbbá olyan emberként, aki a céljait tűzzel-vassal igyekszik megvalósítani, biztos vagyok benne, hogy továbbra is jól fog működni a
GAMESZ.”
...........................................
– Mikor érkezett a GAMESZ-hoz?
– 2016-ban. Nagyon intenzív információgyűjtéssel telt az elmúlt egy év, úgy
érzem, sokat tanultam ez alatt az időszak
alatt. Nagy segítség volt továbbá az is,
hogy a kollégáim elismerték a munkámat,
és amikor kiderült, hogy dr. Ivicz Mihály
elhagyja az intézményt, jelezték, örülnének, ha én lennék az utódja, mert ismernek és megbíznak bennem. Ez a belső támogatás nagyon jólesett, és előre vetítette
egy hatékony, együttműködő munkavégzés lehetőségét.
– Vezetőként milyen feladatok
várnak Önre?
– A XVI. kerületi GAMESZ egy nagyon jól
felépített intézmény, jól működő folyamatokkal, jól képzett munkatársakkal. Nekem az a dolgom, hogy ezt megőrizzem
és továbbfejlesszem. Ez az új munkakör
azért jelent kihívást, mert a megnövekedett felelősség és a megváltozott feladatok
annak ellenére is sok újdonságot rejtenek,
hogy nem külsősként érkeztem, hanem
korábban is ismertem a folyamatokat. De
örök optimistaként, továbbá olyan emberként, aki a céljait tűzzel-vassal igyekszik
megvalósítani, biztos vagyok benne, hogy
továbbra is jól fog működni a GAMESZ.
Mészáros Tibor

Az Önkormányzat lapja

7

Az utódok
nem felednek
Halálának évfordulóján
ünnepi szentmisén
emlékezett meg egykori
plébánosáról, Szabó Lajos
esperesről a Szent Anna
templom felszentelésének
90. évfordulójára készülő
katolikus közösség.
A
Munkácsról
kiutasított
pap
1929. augusztus
25-én tartotta első
árpádföldi szentmiséjét. Nevéhez
azonban
nemcsak az önálló
gyülekezet megszervezése és a
templom építése
fűződik, hanem
az a példamutató
életvitel is, amely olyan elismertté tette, hogy nyolc
évtizeddel a halála után még mindig élénken él a
hívek emlékezetében. Emlékét a gyülekezet kegyelettel őrzi, továbbadja, és ennek köszönhetően példaképe lehet azoknak a nemzedékeknek is, amelyeknek már nem volt kortársa.

A kakas éve

Szociális érzékenységéről megható történetek
maradtak fenn. Lyukas kabátban járt, de másoknak
ruhát szerzett, ellenőrizte az iskolás gyerekek lábbelijét, és akinek lyukas volt a cipője, saját költségén
megjavíttatta, miközben neki élelemre is alig jutott.
Haza- és emberszeretete, kötelességtudata és hite
páratlan volt, miközben az egyházellenes hatóságok
állandó zaklatását kellett elviselnie. Az örökös feszültség felőrölte egészségét, és 1936. február 2-án,
56 éves korában elhunyt. Életútját a gyülekezet fiataljai idézték fel a szentmise résztvevőinek.
Az ünnepi alkalmat a közösség kihasználta arra is,
hogy a Szabó Lajos közösségi házban a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvánnyal együtt megköszönjék Nowaczek Mariusz plébános segítségét, amit a
Tóth Ilonka Emlékház építéséhez nyújtott. A kitüntetést Weyde Gyula, az Alapítvány kuratóriumának
tagja és Veres Árpád nyújtotta át a plébánosnak.
Mészáros Tibor

Kiemelt köszönetet
mondtak
Dragán
Tiborné Margónak
is, aki évtizedek óta
fáradhatatlanul szolgálja az egyházat.
Az ő munkáját a Váci
Egyházközség irodistája, egykori munkatársa, Tóth Csaba
méltatta.
..........................

ködéshez kívánt boldog újévet, amelyre már
csak azért is igen jó esély van, mert a kakas éve
mindig a kreativitás és a pénzügyi sikerek éve
a vietnamiak hiedelme szerint.
A hazánkban élő vietnamiak
A köszöntők után kiemelkedő tanulmányi
közössége ismét az Erzsébetligeti
eredményeket elérő, Magyarországon tanuló
vietnami diákokat tüntettek ki, majd ázsiai
Színházban ünnepelte meg a
pompával megterített asztalok várták a megholdújévet január 28-án.
jelenteket, akik között helyet foglalt a Magyarországon Élő Vietnamiak Szövetségének alelA megjelenteket a Vietnámi Szocialista Köztársanöke, Vu Quy Duong, a
ság nagykövete, Nguyen Quoc Dung köszöntötte,
nagykövetség valamennyi
aki elmondta: ilyenkor a vietnámi-magyar kapmunkatársa, a magyarorcsolatok felvételének évfordulóját is ünneplik.
szági vietnami szervezeEz a gyümölcsöző kereskedelmi és diplomáciai
tek képviselői és számos
partnerség 67 éve működik megszakítás nélkül,
hazai üzletember, akik
Nguyen
Quoc
Dung,
a
Virugalmasan alkalmazkodik a világ változásaihoz,
nagymúltú kereskedelmi
etnámi
Szocialista
Köztárés mára egy politika felett álló együttműködéssé
kapcsolatot ápolnak Vietsaság
nagykövete
alakult.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nammal.
Ezután Váraljai Márton, a Magyar-Vietnámi BaA vacsorát színpompás
ráti Társaság alelnöke beszédében kiemelte: az
tűzijáték
követte,
majd a színházteremelmúlt év sok kedvezőtlen fordulatot hozott Ázsiában, ennek
ben
ünnepi
műsort
adtak a hazánkban
ellenére az ország helyzete stabil, gazdasági fejlődése pedig jeműködő
vietnami
civil
szervezetek önlenleg meghaladja a 6,5 százalékot. A diplomata mesélt 13 évig
kéntesei.
tartó kiküldetéséről is, amelynek során megtapasztalta, hogy
Mészáros Tibor
milyen hatalmas fejlődésen ment át ez a háborús romokból
újjáépített ország. Ennek folytatásához és a további együttmű-
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„Krisztus szeretete szorongat minket”
Az ökumenikus imahetek célja, hogy azokra a dolgokra figyeljünk, amelyek a különbözőségek
ellenére összekötnek bennünket. Ilyenkor nem számít, hogy ki melyik felekezetből érkezett,
csak az, hogy mindenkinek van múltja, jelene és reményteljes jövője az üdvösségben, amit
a mennyei Atya kínál. Ez pedig a reformáció 500. évében különösen fontos.
A most már nyolc napos ökumenikus imahéten többek között
Nowaczek Mariusz árpádföldi, Gödölle Márton cinkotai és
mátyásföldi, Nagy Zoltán sashalmi, illetve Urbán Gábor rákosszentmihályi katolikus plébános, Vető István cinkotai evangélikus, Nyikos András árpádföldi és Bíró Botond mátyásföldi
református, valamint Eszes Zoltán cinkotai és Marton Zsolt
rákosszentmihályi baptista lelkész hirdetett igét. A január 22-i
záró alkalmon jelen volt még Börönte Márta rákosszentmihályi evangélikus lelkész is.
Az imahét fő mottója a II. Korintusi levélből vett igerész volt:
„Krisztus szeretete szorongat minket”. Ennek lényege, hogy

Jézus nem úgy bánik velünk, ahogy mi tesszük embertársainkkal, amikor szinte megfojtjuk őket, hanem az ő magához
ölelő, felemelő szeretetével gondoskodik rólunk. Éppen ezért
fontos, hogy ne csak test szerint akarjuk ismerni egymást, hanem Isten szent lelkén keresztül.
Mivel a jelenünket nagyban meghatározza a múltban történt eseményekhez való viszonyunk, ezért sokszor szeretnénk
megszabadulni a fájdalmas emlékektől, vagy a számunkra kellemetlen emberektől épp úgy, mint amikor egy fényképezőgép
memóriáját töröljük. De nekünk Isten segítségével meg kell
tanulnunk elengedni azokat a dolgokat, amelyek a múltban
történtek, különben nem tudunk élni az új lehetőségekkel. Nem szabad tehát kővé válni emiatt,
ahogy Lót felesége tette, mert visszatekintett.
Ugyanis, ha valaki nem tud továbblépni, akkor
nem látja Krisztust, aki a jövő felől közelít felénk.
Ebben segíthet bennünket az a közösség is,
amelynek részei vagyunk, hiszen annak megtartó ereje van. Ilyen lehet például egy felekezet is,
az azonban fontos, hogy ne csak a bajban imádkozzunk egymásért, hanem mindig, mivel a
testvérek azért vannak, hogy egymás életét megkönnyítsék még akkor is, ha más-más felekezet
tagjai.
Sz. R. Zs.

A KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom február 4-én a
Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Házban tartotta küldöttközgyűlését.
A KALOT mozgalom 1935-ben indult a
Szeged környéki tanyavilágban. Működésének első tíz éve alatt hatalmas taglétszámot ért el, és 20 népfőiskolát alapított
Magyarországon, valamint a határontúli
magyarlakta területeken. A 20 intézményből nyolcban oktattak kertészeti ismereteket, a népfőiskolához tartozó több
kataszteri holdon.
A mozgalom négyes jelszavával – Krisztusibb embert! Műveltebb népet! Életerős
nemzetet! Önérzetes magyart! – formálta
tagjai személyiségét, fejlesztette kultúráját, építette életközösségét, alakította
nemzeti öntudatát. A KALOT mozgalom
1988-ban éledt újjá, az egykori alapelveket és célokat továbbra is szem előtt
tartva, ugyanakkor korszerűsítve. Fő tevékenysége a magyar nemzet szociális és
kulturális magára találásának elősegítése.

A KALOT olyan életprogram és életforma, amelyben a négyes jelszó tartalmának megvalósítására törekszünk. A
saját és a nemzeti kultúra fejlesztésére,
az emberhez méltó megélhetés biztosítására, valamint a helyes nemzeti érzés,
identitás elsajátítására.
A KALOT mozgalom küldöttközgyűlése Miklós Zalán Árpád atya elnök vezetésével meghirdette a mozgalom új célkitűzését: „Megújulva megerősíteni!”
Hívunk és várunk minden, a társadalomért, a városért, a vidékért, az egész
magyar nemzetünk felemelkedéséért
elkötelezett embert, akik egyetértenek
céljainkkal és szívesen részt vesznek
tevékenységeinkben. Képzéseink, programjaink az élet sok területén nyújtanak
használható ismereteket, miközben a
közösség fejlődését is szolgálják.

Érdeklődni és programjainkra jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 0630/329-9413, 409-1208
e-mail: kalotiroda@gmail.com, banyigy@t-online.hu • www.kalot.hu
Az Önkormányzat lapja
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P ro g ramajánl ó
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b.
Telefon: 401-3060.

Február 18. szombat 14:00
II. Koreográfus Verseny
Jeszenszky Endre emlékére
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége által rendezett versenyen lehetőség nyílik arra, hogy a táncpedagógusok koreográfiájuk által mérettessenek
meg. A program a nagyközönség számára is látványos és izgalmas élmény,
amit a XVI. kerületi lakosok (lakcímkártyával igazoltan) díjmentesen, más
kerületekből érkező felnőttek 1000 Ft-os,
gyerekek 500 Ft-os belépőjegy vásárlásával
tekinthetnek meg.
Február 18. szombat 10:30
Manómozi
Interaktív diafilmvetítés és kézműves
foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat közreműködésével. Februárban a Pöttöm
Panna és a Pincérfrakk utcai cicák
című diafilmeket vetítjük.
Jegyárak: gyerek: 800 Ft, felnőtt: 400 Ft,
családi (2 gyerek+2 felnőtt): 2200 Ft
Február 19. vasárnap 17:00
Mezítláb a parkban

A fiatal feleség, Corie össze akarja boronálni mamáját a vagány öregedő
szomszéddal. A lány terve azonban
csak félig sikerül. Fergeteges vígjáték a
Körúti Színház művészeinek tolmácsolásában. Ünnepi 150. előadás!
Főbb szerepekben: Pikali Gerda, Gyebnár Csekka, Koncz Gábor
Jegyár: 2200 Ft, 2700 Ft
Február 23. csütörtök 18:00
Ahogy én látom - Lampert Benedek fotókiállítása
„Egy fénykép minden nyelven beszél”
- szól az ismert mondás. Különösen,
ha több műfajból is szemezgetünk. A
kiállítás - ahol természetfotó, város, táj-
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kép és extrém Lego figura fotózásból
látható válogatás - pontosan ezt próbálja megvalósítani. A fényképek által úgy
láthatjuk mindennapjainkat vagy épp
környezetünk rejtett értékeit, ahogy
szabad szemmel soha.
Megnyitja:
Szabó
Csilla,
az
Erzsébetligeti Színház igazgatója.
Gitáron közreműködik: Topál Dániel.
Megtekinthető március 30-ig a Corvin
Galériában.
Február 24. péntek 19:00
Borliget – borest

Borestünkön hangulatos zene mellett
ismerhetnek meg egy-egy borvidéket,
találkozhatnak a tájegység boraival,
majd az összeállított borsort szakértő
borászok útmutatása mellett kóstolhatják végig. A téli időszak vége felé
a 2016-os szüretelésű borok kerülnek
fókuszba. Ezúttal a mátrai borvidékről
érkező Dominium Pincészettel ismerkedhetünk meg.
A kellemes muzsikáról a BlueRoom
trio (Bencze Janka, Remete Marcell,
Budai Benjámin) gondoskodik.
Belépő: 2500 Ft, amely tartalmazza a
programot és a borsort.
A belépő megvásárolható személyesen a
pénztár nyitvatartási idejében vagy a rendezvény előtt közvetlenül. Helyet foglalni
a makai.dora@kulturliget.hu címen lehet.

tósok részvételével
A NaturArt Magyar Természetfotósok
Szövetsége hagyományos idénynyitó
Természetfotó Fesztiválján olyan vendégekkel találkozhatnak az érdeklődők,
mint Javier Aznar González de Rueda
spanyol vagy Bágyi Ferenc, a Németországban élő magyar természetfotós,
valamint Daróczi Csaba és Selmeczi
Dániel, akik 2016-ban az Év Természetfotósai lettek.
Belépőjegy: 1600 Ft
Jegyek elővételben is kaphatók az
Erzsébetligeti Színház jegypénztárában.
Február 25. szombat 9:00
Baba- és gyerekruhabörze
Töltse fel gyermeke polcait, szekrényét,
vásároljon kedvező áron jó állapotú
használt könyvet, ruhákat, játékot.
Asztaljegyet - amelynek ára ára magánszemélyeknek 2500 Ft, kereskedőknek
5000 Ft - február 20-án, hétfőn 14:0019:00 óra között árusítunk a készlet erejéig.
Február 26. vasárnap 10:30
Kolompos farsangi táncház
A Kolompos együttes 1990 óta muzsikál gyerekeknek. Óvodákban, iskolákban, művelődési házakban ismertetik
meg a kicsikkel a népzene, néptánc és
a népszokások alapjait, mindezt szórakoztató formában.
2-8 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
Február 26. vasárnap 15:00
HERNÁDI pont

JÖN-JÖN-JÖN
Február 25. szombat 12:00-20:30
NaturArt
Természetfotó
Fesztivál – Világhírű természetfo-

Hernádi Judit szórakoztató, zenés estje, közreműködik: Heilig Gábor és zenekara.
Jegyár: 2800 Ft, 3500 Ft

„Kertvárosom”
Fotópályázat amatőr fotósoknak
a Föld napja alkalmából

A Föld Napja alkalmából az Erzsébetligeti Színház
és az Öt Falu Egyesület tavaszi fotópályázatot hirdet.
A képeket március 26-ig várjuk a
FotopalyazatCMH@gmail.com email címre
„Kertvárosom” tárggyal.
További információ: Szabó Patrícia
(szabo.patricia@kulturliget.hu), www.kulturliget.hu

Sarkad Udvar
Rákosi út 224. • Tel.: 0670/519-7896
email.sarkadudvar@gmail.com
Február 25. 15.00 óra
Várjunk a lelkes télűzőket ingyenes kinti programunkon, amit a nyolc év feletti korosztálynak ajánlunk.
Mindenki hozzon magával takarót, innivalót és
zajkeltő eszközt! A jelmezekről, a muzsikáról és az
ennivalóról a Kézművelők és Hagyományőrzők Egyesülete gondoskodik.
Mindekit szeretettel várunk!

LIgeti Baba Klub
facebook.com/ligetibabaklub
Február 22. szerda, 10.00 óra
Témánk: szoptatas befejezese szepen.
Hogyan szoktassuk le gyermekünket, hogy az neki és
anyának is a legkevesebb nehézséggel járjon.
Helyszín: Erzsébetligeti Színház, Harmónia terem
Ajánlott korosztály: 0-3 éves gyermekek és szüleik

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Veres Péter út 157.,
e-mail: emlekezetkozpont@bp16.hu, Tel.: 630-1962
Február 18., szombat 7.00-15.00 óra
Hagyományos disznóvágás a Cinkotai Tájházban
( Batthyány Ilona utca 16.)
Program: a disznó szúrása, pörzsölése, feldolgozása hagyományos eszközökkel, amelynek egyes munkafolyamataiba minden
érdeklődő felnőtt és gyerek besegíthet.
11.30-13.30 óra
„Jó ebédhez szól a nóta!”
a Mező Együttes népzenei és néptánc bemutatója
A Cinkotai Gazdakör toros káposztája, a XVI. Kerületi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat farsangi fánkja és frissen sült
pecsenyeételek várják a kemény munkában megéhezett
és korgó gyomrú vendégeket.
A hidegre való tekintettel meleg teát is kínálunk.
A rendezvény ideje alatt őstermelőtől
disznótoros ételek vásárolhatók.
A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola
Március 7., kedd 18.00
Elnöki ismertető a 2016-os tagdíjak
felhasználásáról és az idei tervekről.
Enzimek és enzim tartalmú gyógynövények,
valamint felhasználásuk ismertetése.
E-mailen mindenki ajándékba kapja anyagainkat,
ha megadja e-mail címét.
Helyszín: Rákosi út 71.
Nemesszeghy György elnök

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
XVI. kerületi csoportja
Március 1. 18.00-20.00 óra
„Az idők jelei” című vitasorozat
keretében Székely Tibor a migrációról, Benda József
pedig demográfiai kérdésekről beszél majd.
A 20-30 perces előadásokat vita követi, amelyek
anyagát feltesszük a www.kesz16.huhonlapunkra.
Vitáinkhoz hozzászólásokat a vitaforum@kesz16.hu
e-mail címen várjuk.
Helyszín: Rákosi út 71.
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Ami kimaradt
Rákosszentmihály történetéből 10.

Változatosságként most visszafordulunk egy régebbi sorozatunkhoz, mivel újabb
érdekes adalékot találtunk a kerületi sajtótörténethez. Eddig is tudtuk, hogy Rákosszentmihály és környéke legtovább működő lapját, a Balázsovich Zoltán szerkesztette Rákos Vidékét 1938-ban megszüntették, de eddig a konkrét okot nem ismertük. A
korabeli sajtóban azonban most ezt is megtaláltuk. Balázsovich bátor cikket közölt
(minden valószínűség szerint ő is írta) újságja címlapján. Utólag visszatekintve a
háborút közvetlenül megelőző zűrzavaros évre, sejtjük, hogy miért szűnt meg a lap.
Harminchat éves munkája alapján nem vonhatjuk kétségbe Balázsovich hazaszeretetét, vezércikkében is ezt bizonyítja, – a címlap másik írásában dr. Kárpáthy László
Felvidék visszafoglalása kapcsán érzett örömét, köszönetét címzi Istenhez – ez azonban nem volt elég a nagypolitika elvárásainak. Itt most bemutatjuk a több fővárosi foBalázsovich bátor cikket közölt újságja lyóiratban is megjelentetett hírt és néhány jellemző részletet a Rákos Vidéke cikkéből.
címlapján.
......................................................
1938. december 1. csütörtök. „Betiltott hetilap A 8 órai újság tudósítása – Keresztes-Fischer
Ferenc belügyminiszter a Balázsovich Zoltánné
kiadásában és Balázsovich Zoltán felelős szerkesztésében meg jelenő Rákos Vidéke c. időszaki
lap további meg jelenését és terjesztését betiltotta,
mert a lap november 13-iki keltezéssel meg jelent
számában „itt élned, halnod kell” című közleményével az ország külpolitikai érdekeit súlyosan
veszélyeztette.”
A belügyminiszter egyébként három hónappal később, 1939. február 24-én betiltotta a
hungarista mozgalmat is, nem hiszem, hogy
vezeklésként. A lapnak novemberben még két
száma jelent meg, decembertől megszűnt.
Rákos Vidéke, 1938. november 13. Vezércikk,
Itt élned, halnod kell címmel. Részletek. „A
húsz éves trianoni átok nagy megpróbáltatás volt
különösen a fiatalságunkra nézve, amely tehetetlenül látta, hogy a csonka hazában érvényesülni
nem tud, sőt még gyakran a mindennapi kenyér
megszerzésére is képtelen. Az ifjúság különben is
lobbanékony, türelmetlen és arra nem illetékes
helyről könnyen befolyásolható. élettapasztalatok
híján higgadt mérlegelésre képtelen. Így történt,
hogy a mi lelkes, derék fiatalságunk egy része is
mindenféle komolytalan áramlatok hatalmába
került és nem kívánatos eszmékkel szívta tele
magát. Másokat viszont messziről kecsegtetőnek
látszó idegen példák lelkesítettek. (…)
Fiatalságunk e csoportjának egyik hangos tag ja
néhány hónappal ezelőtt végre is elutazott külföldre. Onnan lepett meg érdekes levelével, amelyből nemcsak a hazaszeretet és honvágy csendül

ki, hanem nyílt és egyenes vallomástétel a régi igazság mellett,
hogy nem mind arany, ami fénylik és mindenütt jó, de leg jobb otthon.” A következő néhány mondat a fiatalember levelét közli:
„(…) 1653 kilométert tettem meg
és négy templomot találtam, ellenben 124 pártirodát és legalább 500
pártmegbízottat, nem beszélve a
titkos besúgókról. Íme egy egyszerű példa, amely megmutatja a nép
mai arcát: Előttem gázolt el egy teherkocsi egy szegény nyomorultat. „A Rákosszentmihályi Bohém ifjak a helybeli evangélikus tempAz arcán ment át, rögtön meghalt. lom építésének javára az úri kaszinó dísztermében, szépen siMit csinál erre a jó nép? Éppen került műsoros teaestélyt rendeztek. Az egyes számokat Danis
gyűjtenek a téli segélyre, zeneka- konferálta be. Dr. Ungárné Papp Katinka, Veszprémy Győző,
Marjay Micike, Horváth Károly, Hóra Valika, és Stróbl J Nándor
rokkal, hát odajön a zenekar, ahol pompás számai után a „háromszög” című egyfelvonásost adaz a szerencsétlen vérben fetrengve ták elő meglepően jó előadásban. A szereplők – dr. Ungvárné
éppen az utolsót rúg ja és elkezd Katóka (!) Danis Győző és Stróbl I (!) Nándor – igen szép sikert
játszani, hogy az egybegyűlt töme- arattak. A műsor után hajnalig tartó tánc következett.
get gyorsan meg lehessen pumpol- ................................................................................
ni.” Ezután még néhány sor a leMost így újra elolvasva, ha a pátosz, mint
vélből és Balázsovichra gyakran
jellemző pátoszos mondat következik, majd nyelvi lelemény büntethetőségét bevezették
így zárja le a cikket: „Fiúk, fiúk, magyar fiúk! volna, jobban érteném a betiltást. De egy kiAz éjjeli lepke fényt és meleget keres a lámpa lo- csiny terület hetilapjaként mitől veszélyezteti
bogó láng jában és összeégeti magát. Ne keressé- ez a szavaiban talán érzelmes, de Balázsovich
tek a boldogságot a messziről csillogó, de közelről múltjának ismeretében tudom, hogy őszinnem ismert idegenben. Az a világ nem a miénk. tén átélt cikk a külpolitikai érdekeket? Ezt
A miénk ez a kicsi haza, amelyre két évtized után talán sosem fogom felérni ésszel.
most virradt az első nyájas reggel. Kívánjon tőlünk bármit, örömmel viseljük el és adjunk hálát
Istenünknek, hogy magyarnak születhettünk.”
Még egy érdekesség Rákosszentmihályról.
Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotó(ka)t, iratokat, korabeli A Színházi Élet 1923 februári számában megsajtópéldányokat, esetleg néhány soros leírást küldenek a kerületünkben történt esemé- jelent rövid fényképes tudósítás Szentmihály
nyekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes műkedvelő színházi életéből ad ízelítőt. A
személyekről. Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek három műkedvelő színész között örömmel
küldeni, vagy hívjanak a 06 30 4845264-es, illetve a 630 34 35-os telefonon: A gyűjte- ismertük fel Stróbl J Nándort, Rákosszentmiménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni hály kedvelt fényképészét.
kívánó tulajdonosoknak. Köszönjük segítségüket, a kapott adatokat folyamatosan feldolSzéman Richárd
gozzuk, és sort kerítünk a közlésükre is.
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Szentmihályi műkedvelők

Új tulajdonosé az Ikarus kultúrház
Akik rendszeresen a Margit utcán közlekednek, azt tapasztalhatták, hogy az egykori Ikarus
kultúrház előtti parkoló megtelt lakókonténerekkel. Ennek okáról Erdős Richárdtól,
az ingatlant megvásárló cég ügyvezető igazgatójától kértünk tájékoztatást.

járművek takarítását foglalja magában. A
többi között számos hazai fesztiválon feleltünk a takarítási feladatok ellátásáért.

Erdős Richárd 39 éves vállalkozó. A kerületben él feleségével és két gyermekével. Szülei javaslatára egy XV. kerületi
közlekedési és közgazdasági ismereteket
adó szakközépiskolában érettségizett. Fiatal, tervekkel, ötletekkel teli üzletember,
aki azt vallja, hogy minden lehetséges,
csak kitartás kell hozzá. Nem szereti az
„ügyeskedést”, a törvényes, tiszta megoldások híve.

– Miért van szüksége a cégnek az
Ikarus kultúrházra?
– Eddig mindig béreltük az irodahelyiségeket, de már szerettünk volna saját
telephelyet, ahol nem kell alkalmazkodnunk az adott viszonyokhoz. Szándékosan felújításra váró épületet kerestünk,
hogy átalakításokat végezhessünk, és a
belső beosztást, valamint a technikai felszereltséget teljesen a mi igényeink szerint tudjuk kialakítani. Tulajdonképpen
nem az ingatlant vásároltuk meg, hanem
a tulajdonosnak azt a cégét, amelynek része volt a kultúrház és a hozzá tartozó
6400 négyzetméteres telek.

– Milyen állapotban van az épület?
– A 60 éves falakkal nincs baj, szerkezetileg elég jók, de műszakilag nem túlzás
tragikusnak nevezni a mostani helyzetet. Új fűtésrendszerre, új elektromos-,
– Mivel foglalkoznak?
– Két alappillérre építettük a vállalko- víz- és szennyvízhálózatra van szükség,
zást. A társam viszi a logisztikai részt, és még a tető is beázik. Jelen pillanatban
amely a Dunántúlon hűtött áruk szállítá- semmire sem lehet használni. Áprilisban
sával foglalkozik több vidéki telephellyel. szeretnénk megkezdeni a teljes felújítást,
Az én fő profilom a takarítási szolgálta- amely reményeink szerint legkésőbb
tás, amely telephelyek, irodák, valamint novemberre elkészül. Első lépésként addig szeretnénk eljutni, hogy
az irodáinkat, amelyeket a
parkolóban látható 10 konténerben rendeztünk be, beköltöztethessük. Később további
irodahelyiségeket is kialakítanánk, és azokat vagy kiadnánk, vagy a partnercégeink
kapnának ott helyet. Lehetőség szerint szeretnénk egy
színvonalas éttermet nyitni,
amellyel kapcsolatban már
Mindezek mellett szeretnénk hasznosítani a színház- előrehaladott tárgyalásokat
termet is, ahol rendezvényeket, esküvőket, szalagavatót és bármilyen odaillő programot el tudunk képzelni.
................................................................

folytatunk. Mindezek mellett szeretnénk
hasznosítani a színháztermet is, ahol
rendezvényeket, esküvőket, szalagavatót
és bármilyen odaillő programot el tudunk képzelni. Erről is több rendezvényszervező céggel tárgyalunk már.
– A cég logisztikai üzletága a Dunántúlra koncentrálódik, azonban
a takarítási tevékenységet főként
Budapesten végzi. Itt fogják tárolni
az ehhez használt 20 kisteherautót,
valamint az egyéb eszközöket is?
– Egy-két teherautó megfordul esetleg itt is, bár a gépkocsik általában úton
vannak, a telephelyen keveset állnak. A
felújított épületben elsősorban a 15 alkalmazottunknak szeretnénk irodát biztosítani, és esetleg egy 150-300 négyzetméteres raktárhelyiség kialakítását tervezzük,
amelyben például az utak felszórásához
szükséges csúszásmentesítő anyagot és
kisebb helyigényű eszközöket tárolnánk.
A terveink szerint itt a cégünk központja lesz, ahol csak operációs, szervezési és
adminisztrációs munkát folytatunk majd.
– Van tervük az épületen kívülre is?
– Igen, tárgyalunk egy 800 vagy egy
1000 négyzetméteres mobil jégpálya
beszerzéséről, amit az épület mellett
állítanánk fel. Azt szeretnénk, ha a téli
időszakban délelőttönként az ovisok és
az iskolások egy jelképes összegért vagy
akár ingyen is használhatnák, délután
pedig a felnőtteké lenne a pálya. A családomban van, aki üzemeltet jégpályát,
így rendelkezünk ismeretekkel egy ilyen
beruházás erőforrás-igényeiről. A sportot nagyon fontosnak tartjuk, ezért két
jégkorongcsapatot, továbbá két kisebb
vidéki futballcsapatot is rendszeresen támogatásban részesítünk.
Mészáros Tibor
Az Önkormányzat lapja
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A farsangi időszak a bálok, mulatságok ideje.
Ilyenkor szeretünk esetleg a kelleténél többet
is kortyolni a jófajta nedűkből, amit aztán macskajaj követ. A másnaposság ellen aztán jólesik
egy tömény savanyú leves és egy zsírosabb húsétel. A farsangi menüből
azonban nem maradhat
ki a fánk sem.

Ebédszünet
Kolyvek Antónia nemcsak eredményes jogász és kiváló
divattervező, de a konyhaművészetben is jártas.
Legújabb rovatunkban ő ajánl olvasóinknak az aktuális
ünnepkörhöz illő ételeket, amelyhez Jó étvágyat kívánunk!

Farsangi menü

(4 személyre)

Tejfölös krumplileves füstölt kolbásszal és vörösbabbal

Hozzávalók: 2 szál répa, 2 szál fehérrépa, 1 konzerv vörösbab, 1 szál füstölt kolbász,
4 kisebb krumpli, 1 vöröshagyma, só, feketebors, 1 babérlevél, 1 gerezd fokhagyma,
1 kis tejföl, 2 evőkanál olaj, 1 húsleves-kocka, pici keményítő.
A vöröshagymát, a fokhagymát, a krumplit és a zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk. A hagymát és a fokhagymát az olajon megfonnyasztjuk és hozzáadjuk a
felkarikázott kolbászt, majd pároljuk. Ezután a zöldségeket is rádobjuk, és pici vízzel
felöntve a babérlevelet hozzáadva pároljuk tovább. A végén hozzáadjuk a levétől lecsöpögtetett konzerv vörösbabot és pár percig a húsleveskockával felengedett vízben
főzzük, fűszerezzük, végül a keményítővel kikevert tejföllel behabarjuk.

Mézes-chilis sertésoldalas zellerpürével

Hozzávalók: 1,5 kg sertésoldalas felszeletelve, só, bors, 2-3 gerezd fokhagyma, sült
piros paprika, 1 egész chili paprika felszelve, 1 dl rose bor, 4 evőkanál méz, 1 nagyobb
zeller, 0,5 dl tejszín, pici vaj.
A húst befűszerezzük és fóliával letakart sütőben kb. 1 óráig sütjük a borral felöntve.
Ezután a fóliát levéve megkenjük a húsokat a mézzel elkevert chilivel és grillezzük.
A körethez a megtisztított zellert felszeletelve megfőzzük, majd kézi mixerrel pépesítjük, 1 dl tejszínnel, sóval és pici vajjal habosra keverjük.

Túrófánk

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 3 egész tojás, 175 g tejföl, 1 tk szódabikarbóna, 3 evőkanál cukor, 1 vaníliás cukor, 1 csipet só, olaj, fahéjas cukor.
A hozzávalókat a robotgéppel alaposan elkeverjük, majd bő, forró olajban kis golyókat szaggatva kisütjük és még forrón fahéjas cukorba hempergetjük.

Dohogok
Emberek! Joggal dohogok. A téli hónapok nem tartoznak a kedvenceim
közé. Megéltem jó pár telet, pontosabban már hetvennyolcat, de ilyen
farkasordító hideg már régen volt.
Igaz, a tél mindig is a hidegről szólt,
vagy legalábbis arról, hogy nincs
meleg. Le merném fogadni – nagy
tételben, nyugdíjasként a pénz nem
számít – hogy nyáron viszont az
lesz. Szubjektív véleményem szerint
télen legyen tél. De ennyire?!
Sebaj, február másodikán eljött az
igazság pillanata. Az állatkert időjósai megmutatták a releváns
időképünket. Nehéz feladat, de ők pragmatikusan megoldották: nem mentek vissza a barlangba. Lám, milyen kevéssel is
boldoggá lehet tenni az embereket!
Az ünnepeket pedig már ne is említsük. A fenyővé visszavedlett karácsonyfát még el sem vitték a köztisztasági szakemberek, de a Valentin-nap már kopogtat az ajtón. Karöltve
a farsanggal, mögöttük pedig már derűsen integet a nőnap.
Igaz, az utóbbi még nem az ajtóban, csupán az utcán várakozik. Nincs kibúvó, kutyakötelességünk jól érezni magunkat.
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Egy kissé földhözragadtabb
téma, szó szerint. A globális
felmelegedést megcáfolva
kerületünk járdái igazi jégpályává váltak. Persze kritikusan, sőt, önkritikusan
jelzem, hogy elsősorban mi,
vagyis a lakók csináltunk egy
kis bakit. Mit nekünk az épülő focipályák? A járdák most
lehetőséget adnak mindenkinek korosztálytól, súlytól,
nemtől függetlenül a tripla
leszúrt rittbergerek, a dupla axelek bemutatására. Viszont nem csupán a kreatív
egyének és a dicsőségre vágyók gyakorolhattak mostanság, a
lehetőség mindenkinek adott volt. Nem kellett a kertvárosi birkózóteremig elmenni, esetleg a Mazotti csapatba belépni vagy
a vívókat felkeresni, hogy az aranyéremre esélyes mozdulatokat elsajátítsuk. Sajnos, a dobogóra lépés nem volt garantált,
csupán a baleseti osztályra lehetett belépőt nyerni a jégtánccal.
Kitartás! Hetvennyolc évem alatt szerzett tapasztalataimra
hagyatkozva ki merem jelenteni: a tél után szinte száz százalék, hogy tavasz lesz, tehát előre megfontolt szándékkal jön a
kikelet, a napsütés. Legalábbis ebben bízom:
-szák

Tarolt a KVSE
A legnívósabb helyeken kvalifikált versenyzők
vették kezükbe a kardot a Padovában 60. alkalommal
megrendezett Luxardo kupán február 4-én. A 200
résztvevő között természetesen ott volt a Decsi
András vezette magyar válogatott (Szilágyi Áron,
Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András) is.
A versenysorozat történetében eddig hétszer
állhatott a dobogó valamely fokára magyar
versenyző – többek között Decsi Tamás és Szilágyi
Áron –, az éremkollekció pedig most eggyel bővült.
Egyéniben Szilágyi Áron remekül forgatta a kardot és az ötödik helyen végzett, Decsi Tamás az olasz Ochiuzzi ellen vezetett, azonban a londoni olimpia
ezüstérmese megfordította a mérkőzést,
így a kerületi tehetség a főtábla első körében búcsúzott a versenytől.
A csapatversenyben viszont a tizenhat
között Törökországot búcsúztatták kön�nyedén a mieink, majd a nyolc között a
franciák köszönhettek el a továbbjutástól, a bronzmérkőzésen pedig az irániakat győzték le. A fiúk természetesen ezután sem pihennek, hiszen a következő
megmérettetés Lengyelországban lesz.
Ugyanezen a hétvégén a Gerevich Aladár Sportcsarnokban a plovdivi Európabajnokság előtt kadet országos bajnok-

Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás
...................................................................

ságot tartottak a fiatal vívók számára. Az
eseményen Baaken Mátyás épphogy lemaradt a dobogóról, így az ötödik helyen
végzett. Csapatban a Kertvárosi Vívó
Sport Egyesület (KVSE) először az MTK,
majd a Vasas csapatát győzte le. A döntőben a BVSC-vel ütköztek meg, a dobogó
tetejére azonban az ellenfél állhatott fel.
Egy héttel korábban szintén a Gerevich
Aladár Sportcsarnokban kapott helyet
a nemzetközi kardválogató, ahol az
50 vívó között Decsi Tamás és további
négy fiatal kertvárosi versenyző is megmérette magát a felnőtt mezőnyben. A
csoportmérkőzések során a KVSE tagjai
remekül vívtak, Tamás veretlenül, Hegedűs Márton és Baaken Mátyás pedig
négy győzelemmel zárta a csoportkört,

vagyis mindkét versenyzőn csak egyszer kerekedtek felül ellenfeleik. A legjobb 32-nél azonban már nem jutottak
tovább. Most mindketten a következő
versenyükre koncentrálnak, Hegedűs
Márton a dourdani világkupára, Baaken
Mátyás pedig a kadet országos bajnokságra készül.
Decsi Tamás azonban tovább küzdött
a nemzetközi kardválogatón, az elődöntőben válogatott vívótársával, Gémesi
Csanáddal nézett farkasszemet a páston, a döntőben pedig az olasz Stefano
Scbragat győzte le. A díjátadón testvére,
a januárban a magyar válogatott férfi
kard szakágának edzőjévé kinevezett
Decsi András akasztotta az aranyérmet
a nyakába.

Előző alkalommal a Budapest I. osztályban eredményesen szereplő csapatainkról (RAFC, Ikarus)
volt szó, most lássuk, hogy telt az őszi idény
kerületünk másik két labdarúgócsapatánál.
A Budapest II. osztályban induló Rákosszentmihályi SC-ről az utóbbi években sajnos, nem sok jót lehet mondani.
Már az előző idényben is éppen hogy
bentmaradtak, és az idei bajnokságban
sem úgy szerepelnek, ahogy a játékosállományt figyelembe véve elvárható
lenne. A tizenöt mérkőzésből négyet sikerült megnyerniük, döntetlent (egyedül
a mezőnyben) nem játszottak, tizenegy
alkalommal viszont vesztesként hagyták
el a pályát. Ez a teljesítmény a tizenhat
csapatos osztályban a 13. helyre volt elég,
és mindössze két ponttal szereztek többet a 14. (már kieső) együttesnél.
A csapat január 25-én kezdte el a felkészülést a február 25-én folytatódó idény-

re, és négy edzőmérkőzést is játszanak a
rajtig. Az első fordulóban a bajnoki cím
várományosa, a BVSC látogat az RSChez (február 25. 11.00 óra, Ikarus pálya).
Reméljük, összeszedi magát a társaság, és a nagy múltú csapat kiharcolja a
bennmaradást.
Szép sikert ért el a Budapest III. osztályban szereplő MLTC csapata. A RAFC
által hagyományosan az őszi szezon
előtt megrendezett Kovács Gábor Emléktornára kaptak meghívást, és ha már
ott voltak, meg is nyerték azt magasabb
osztályú csapatok előtt (RAFC, RSC, Mogyoród)!
Mint már többször említettük, három
éve az MLTC a Zséli László által edzett

ifjúsági csapatát indította el a felnőtt
bajnokságban. A fiatalok nem vallottak
szégyent, általában az élmezőnyben találhatók. Így van ez az idén is: a tavaszi
rajtot a 3. helytől mindössze 4 ponttal lemaradva, a 6. pozícióból várják.
A szisztematikus munka, a fiatalok lelkesedése, az egyre jobban összekovácsolódó csapat szép reményekre jogosít, a
közeljövőben akár a feljutás is elképzelhető. A tavaszi első fordulóban (március 11-én) az MLTC hazai pályán fogadja
egyik nagy riválisát, a „33” FC-t.
Csapatainknak sérülésmentes, eredményes
tavaszt kívánunk!
Varga Ferenc
Az Önkormányzat lapja
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Életének 90. évében elhunyt kerületünk díszpolgára, Laki Károly, aki a
Vas megyei Felsőmesteriben született. Vonzotta a repülés, ezért 1942-ben beiratkozott
egy repülős katonaiskolába. Mivel azonban
századuk nem volt hajlandó felesküdni Szálasi kormányára, büntetésből a frontra vezényelték őket. 1945-ben orosz fogságba esett,
de őrzői éberségét kijátszva, bajtársi segítséggel háromszor is sikerült megszöknie,
így menekült meg a munkatáborok poklától.
A háború után nehézségek árán ugyan, de
elvégezte a Bánki Donát Műszaki Főiskolát.
Az 1956-os forradalomban a Nemzetőrség
szervezésében az élelmiszer-ellátásban
tevékenykedett, majd volt repülős társai
megkeresték, és rábízták a budaörsi reptér
parancsnokságát. November 4-én azonban
az oroszok letartóztatták és átadták őt az
ÁVH-nak. Verések, vallatások, kínzások következtek, majd a pálhalmai szigorított börtönbe vetették köztörvényes bűnözők közé.
A keserves börtönévek után megbélyegzett
lett, az Ásványolaj Forgalmi Vállalat alkalmazottjaként feladata az üzemanyagtöltő
állomások országos ellenőrzése volt. Ezért
Az I. kerületi Krisztina téren született
1924-ben. Négy éves
volt, amikor a sashalmi Vörösmarty utcába
(ma Borotvás utca),
hat évvel később pedig abba a házba költöztek, ahol Karcsi bácsi haláláig lakott.
A Corvin Mátyás
Gimnáziumban érettségizett és szabadidejének jelentős részét
a mátyásföldi repülőtéren töltötte. Lenyűgözte a vasmadarak
világa, a pilóták és
ejtőernyősök bátorsága, és minden vágya az volt, hogy egyszer
közéjük tartozzon. Tizenöt évesen már
Farkashegyre járt vitorlázni. A gimnázium utolsó évében jelentkezett a ferihegyi
kiképzőbázisra, ahonnan átvette őt és társait a Repülő Akadémia, vagyis teljesült
a vágya: hivatalosan is vadászpilóta lett a
Magyar Királyi Légierőnél.
1944-től számtalan bevetésen vett részt,
tudva, hogy bármelyik felszállás az utolsó lehet, de ő ügyességének, és sokszor
vakmerőségének köszönhetően minden
esetben szerencsésen földet ért, miközben évfolyamtársainak közel fele odaveszett.
A háború végén nyugati területen orosz
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járta a magyar vidéket, és
ahol a paraszti élettel kapcsolatos tárgyi emlékekre bukkant, elkérte vagy
megvásárolta azokat.
1973-ra már annyi műtárgy volt a birtokában,
hogy március 15-én, az
1848-as forradalom és
szabadságharc 125. évfordulójának tiszteletére
mátyásföldi házában megnyitotta néprajzi magánmúzeumát. Nem a gyűjtőszenvedély vezette, hanem
nagyapja intelme, az ősök
tisztelete, az értékmentés
és a hagyományok továbbadása. A gyűjtemény egyre gyarapodott, majd hamarosan
országos hírűvé vált, pedig Károly bácsinak
nem volt néprajzos végzettsége. A kiállított
művek között olyan gyöngyszemekre bukkanhatott a figyelmes szemlélő, mint Mindszenty József bíboros hercegprímás gyertyatartója, egy családi Biblia, amit egy ÁVH-s
pribék brutálisan megszaggatott, Deák Ferenc órája vagy egy kézzel hajtható mosógép.

Károly bácsi 80 évesen
még fiatalos lendülettel fogadta a látogatókat, és tartalmas előadásokat tartva
vezette végig őket a gyűjteményen. Vendégkönyvében sok külföldi bejegyzés
mellett ott volt a Japán
Tudományos Akadémia
elnökének saját kezű aláírása, aki személyesen járt
a Kalitka utcában. Károly
bácsi egészsége azonban
sajnos, megromlott, és rákényszerült, hogy eladja
a házat a gyűjteménnyel
együtt. Nagy megnyugvás
volt számára, hogy életműve jó kezekbe került, és egyben is maradt. Élete utolsó éveit
otthonában töltötte szakszerű ápolás, és a fia
gondoskodása mellett.
Január 29-én aludt el örökre. Küzdelmes,
de tartalmas életet élt, és alakját nemcsak a
bajtársak, barátok, tisztelők és ismerősök
emlékezete őrzi majd, hanem az az értékes
szellemi és tárgyi örökség is, amit ránk hagyott. Nyugodjék békében!

Életének 93. évében elhunyt Tóvárosi Károly, aki 1990
és 1994 között a XVI. kerület képviselő-testületének
tagja, majd újabb négy évig Kovács Attila polgármester
pénzügyi-gazdasági tanácsadója volt.
fogságba esett. A magyar
pilóták keresettek voltak
nyugaton, őt is csábították, de a szíve hazahúzta.
Állást azonban a múltja
miatt nem talált. Rendfokozatától
megfosztották
és B-listára került. Mivel
azonban korábban válogatott szinten atletizált,
a Vasas sportolójaként a
Gázműveknél sportállást
kapott, ami biztosította a
megélhetést számára. Akkor került kapcsolatba élete másik fontos
részével, az informatikával. Elvégezte a
Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakát, majd olyan nagyvállalatok
számítógépes rendszerének kiépítését
bízták rá, mint a Díjbeszedő Vállalat,
amelynek 20 évig volt alkalmazottja. Ezután a Pamutnyomó-ipari Vállalat informatikai rendszerét építette fel, végül az
Országos Vízügyi Hivatalnál töltött újabb
húsz évet szintén hasonló pozícióban.
Mivel szaktekintélynek számított, főnökei
felajánlották, hogy ha belép a pártba, kinevezik pénzügyi-számviteli főosztályvezetőnek. Nem lépett be, de tudására olyan
nagy szükség volt, hogy párttagság nél-

kül is betölthette a posztot. Onnan ment
nyugdíjba, de munkakörét még hosszú
ideig megtartotta.
1990-ben indult az önkormányzati képviselőválasztáson. Munkája legfontosabb
eredményének a 418 erzsébetligeti lakás
szovjetektől való visszaszerzését és a
színház megvásárlását tartotta.
Különösen sokoldalú tehetséggel és páratlanul eseménydús élettel ajándékozta
meg a sors. Kilencven évesen még autót
vezetett, motorozott és fiatalabb pilótatársai felügyelete mellett repült is. Mindezek
mellett teniszezett, vitorlázott a Balatonon, sőt, németül és franciául is beszélt.
Repülősként a szó szoros értelmében az
életét kockáztatta hazájáért, értelmiségiként pedig mindig olyan dologgal foglalkozott, amivel kicsit megelőzte a korát.
Leonardo da Vinci ezt mondta a repülésről: „Ha egyszer megízleled a repülést,
utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az eget fürkészi, mert ott voltál fent
és oda vágysz vissza!” Mi most már Tóvárosi Károly, sokunk Karcsi bácsija miatt is
fürkésszük az eget, mert ő már túl van az
utolsó felszálláson, örökre odaért, ahonnan már soha nincs földet érés, és onnan
néz le szeretett lányára, unokáira és dédunokáira. Emlékét örökre megőrizzük.

Ingatlan
Nagytarcsa határában 12.000nm
szántó eladó. 70-286-3716
Kiadó garázst keresek a Pálya
utcai lakótelep környékén. 30932-5654
Csömörön 2172nm-es szántó
1M Ft-ért eladó. 409-2240

vegyes
Eladó 3db új tollpaplan, üstház +
üst + gázégő, használt könyvek.
409-1267
Eladó kék színű, plüss és sötétbarna bútorszövet. 409-1267
Eladó két medencés rozsdamentes mosogató szifonnal 6E Ft;
fürdőszobai tükör 2 égővel 6E
Ft; gépi csomózású szőnyeg 1,5E
Ft; HP 920C nyomtatú 4,5E Ftért. 30-555-8975

olcsón eladó. 407-0068
Eladó gépkocsihoz 2db ködlámpa, hólánc, csomagtartóra ponyva, kerékpumpa. 403-1335
Eladó férfi háromnegyedes irhabunda 52-es, női hosszú bőrkabát 42-és. 403-1335
TV műsorok felvételére ideális
160 GB-os Sony DVD felvevő
36E Ft-árt eladó. 70-248-7579
Chicco trio babakocsi szett (mózeskosár, hordozó, babakocsi)
29E Ft-ért eladó. 20-918-7317;
403-4606
Új francia ágy 160x220 50E Ftért, 2x3m-és gyapjú szőnyegek
eladók 16E Ft-ért. 403-4606;
20-918-7317
Láncos emelő (5t), mosógépmotor, kályhacsövek, kerti szerszámok, fénycső armatúrák, borospoharak eladók. 409-2240

Eladó 2db ködlámpa, hólánc,
csomagtartóra ponya, szivattyús
kerékpumpa. 403-1335

Újszerű műhelyasztal – szekrényes, polcos, fiókos – 3mm-es
lemez borítással 320x90mm
70E Ft-ért eladó. 20-498-6812

Eladó ¾-es férfi és női hosszú
bőrkabát (42-es), kisméretű íróasztal; 2 ajtós polcos komód.
403-1335

Tintasugaras
nyomtató
–
fekete+színes+fax HP Office Jet
5500 all i non series 12E Fft-ért
eladó. 20-498-6812

Jó állapotú 3 ajtós ruhásszekrény

45-ös, új hoki Bauer Suprem

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény

A Nyugdíjasok
Segítő Szolgálata

ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a
kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni a
0640/200-801-es
üzenetrögzítős telefonszámon lehet.
korcsolya 18E Ft-ért eladó. 20498-6812
Megbízható hölgy sok éves tapasztalattal házvezetői és idősgondozási munkát vállal. 70204-2237
Kifogástalan állapotú unisex
Besafe izi sleep babahordozó és
autósülés 35E Ft-ért, Chipolino
etetőszék 9E Ft-ért eladó. 70248-7579

FAKIVÁGÁS, gallyazás elszállítással is. Ingyenes felmérés. 30-2874348
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A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:
XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett
HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,
üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.

Dr. Ertsey Diána ügyvéd vagyok. A szakmaiság és az
ügyfélközpontúság híveként
nagyon fontos számomra,
hogy az ügyfeleim gyors és
precíz jogi segítségnyújtásban részesüljenek, elérhető
áron. Szakterületeim: ingatlanjog, cégjog, családjog,
munkajog.
20-395-1498;
diana.ertsey@gmail.com

16. Kerületi Söröző Lottózóba keresek önmagára
és környezetére igényes
vendégcentrikus
kolléga
nőt. Terminál Kezelői Bizonyítvány előny. Jelentkezni
06703777712
telefonszámon. Gyalogné Gergely Katalin
Villanyszerelés,
hibakeresés,
villanybojlerek
vizkőtelenítése,
javítása,
cseréje. Rácz Mihály 30296-5590; 260-7090
Gábor Eszmeralda becsüs,
műgyűjtőnő legmagasabb
áron készpénzért vásárol
festményeket,
bútorokat
(ezüst tárgyakat +6-12 evőeszközüket) órákat, (fazont
is), szobrokat borostyánokat, porcelánokat ( Herendit, Kovács Margitot), egyebeket. Kiszállás díjtalan.
Üzletünk: 789-1693, 30382-7020
Csontkovácsolás, gyógy mas�százs, nyirokmasszázs, talpreflexológia, gerinc problémák
kezelése a XVI. kerületben.
Törődjön az egészségével! 70347-5077

Az Önkormányzat lapja
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Korrekt hölgy, arany, ezüst
felvásárlást végez, napi legmagasabb áron, tört arany
7E-14E ftig, borostyán ékszerek (nyaklánc, karkötők,
fülbevalók 5E-100E Ft-ig).
Magas áron vásárolunk festményeket, bútorokat, porcelánt, kerámiát, Zsolnait,
ezüst és bronz tárgyakat, kitüntetéseket, képeslapokat.
XVI. kerület Sashalmi tér 1.
CBA közérttel szemben lévő
üveg pavilon. 70-600-5082

Dr. Boda László ügyvéd, polgári, társasági, családi jog.
30-200-1526
NÉMET kezdő, haladó nyelvoktatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, hétvégén is
szaktanárnőnél. 407-2047; 20368-7284

VILLANYSZERELÉS
és
HAJDÚ típusú bojler javítás, vízkőtelenítés garanciával. Tóth Balázs 30-2948045, 406-5775
Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, társalgási gyakorlatot, nyelvtani rendszerezést
vállalok a XVI. kerületben. Céges és Skype-os online nyelvtanítás is lehetséges!
Hívjon bátran a 06-20-3203001-es számon!

Számítógépek
javítása
helyszínen, hétvégén is.
Vírusírtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere
garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 70-5192470; szerviz@szerviz.info

Vaszary János, Szőnyi István,
Márffy Ödön, Scheiber
Hugó, Berény Róbert, Egry
József, Kádár Béla, Batthyány
Gyula, Schönberger Armand,
Czigány Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Falbontás nélkül, szakszerű, géptisztítás. FÁBIÁN ISTVÁN

FESTŐMŰVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE
KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria
Tel.: 06-30-949-29-00
nemes.gyula@nemesgaleria.hu
1024. Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
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20-317-0843

Készpénzért vásárolok bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat,
könyveket, csillárt, szőrmét,
bizsukat, borostyánt, kitűntetést, csipkét, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással.
30-308-9148

Családokhoz ajánlunk, keresünk megbízható idősgondozókat, takarítónőket,
bébiszittereket.
Empátia.
336-1094; 70-3805650
Asztalosmunkák: vállaljuk
konyhák, beépített bútorok, galériák, bejárati ajtók,
előtetők és kocsi beállók
készítését. Régi bútorok
restaurálását, kópiák készítését illetve fafaragását.
szeteyzoltan@freemail.hu;
30-401-1633

ASZTALOS vállal: meglévő
ajtók, ablakok, tetőtéri ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre átalakítását, elöregedett szigetelő gumik cseréjét. 30-265-9477

Vízszerelés, fűtésszerelés
családbarát árakkal, precíz munkavégzéssel, 10%
nyugdíjas kedvezmény. 30938-9713
Az Önkormányzat lapja
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