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Október 23. hétfő

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
„A FORRADALOM LÁNGJA” EMLÉKMŰNÉL 

AZ ERZSÉBETLIGETBEN
17:30 ÜNNEPI TŰZVARÁZS

„EZÉRT VÁRTUNK 56-RA” 
 ünnepi műsor

KÖZREMŰKÖDŐK: Kalocsai Andrea narrátor, a Körúti Színház 
művészei (Fila Balázs, Oroszi Tamás, Makrai Pál).
Kovács Péter polgármester ünnepi beszéde
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 

és vitéz lovag Palla László, a POFOSZ XVI. kerületi 
elnökének ünnepi köszöntője

KOSZORÚZÁS 
A DÍSZŐRSÉGET és a ZÁSZLÓFELVONÁST a Magyar 

Honvédség Anyagellátó Raktárbázis állománya biztosítja. 
Sötétedés után az Erzsébetligeti Színház épülete 

ÜNNEPI FÉNYFESTÉSSEL tiszteleg a hősök emléke előtt.
Kérjük, jelezzék október 21-én 12 óráig a 4011-561 vagy a kabinet@bp16.
hu elérhetőségeken koszorúzási szándékukat. Előzetes jelentkezés hiányá-

ban az ünnepségen nem tudunk koszorúzási lehetőséget biztosítani.

19:30 ŐRIZD A LÁNGOT! 
ROCKOPERA az 1956-os mártír Tóth Ilona életéről

országos bemutató
Az előadáson a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 

kötött! Regisztrálni az info@kulturliget.hu címen lehet, 
név, telefonszám és igényelt darabszám megadásával.

Csendes 
környezetkímélés
EGY NULLA EMISSZIÓS AUTÓVAL GAZDAGODOTT A CSILLIK 
KRISTÓF ÁLTAL VEZETETT KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ 
SZERVEZET GÉPKOCSIÁLLOMÁNYA. AZ ÚJABB KERÜLETI KÖR-
NYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSRŐL KOVÁCS PÉTER POLGÁR-
MESTER ÉS SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER SZÁMOLT BE A 
SAJTÓ KÉPVISELŐINEK OKTÓBER 6-ÁN.
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Kedves 

Olvasó!
Október az emlékezés hó-
napja, amikor felidézzük 
nemzetünk hőseinek dicső 
tetteit és talán többet gondo-
lunk elhunyt szeretteinkre is, 
akik személyes példát vagy 
útmutatást adtak nekünk az 
élethez. Ők olyan bátor em-
berek voltak, akik merték vál-
lalni elveiket, akik nem féltek 
az újtól vagy az ismeretlentől, 
és nem hagyták magukat be-
folyásolni az ártani akarók-
tól. A féltékenység réme sem 
férkőzhetett szívükbe, hiszen 
tudták, hogy mélyen tisztelt 
hazájuk érdeke mindennél 
előrébbvaló. Férfiak és asszo-
nyok, akik nem magamuto-
gatásból kerültek a figyelem 
középpontjába, hanem azért, 
mert őszintén hittek abban, 
hogy amit csinálnak, az jó. Az 
irigység és a birtoklási vágy 
ugyanis nem visz előre, csak 
megbetegíti a testet és a lel-
ket is. Így gondolta ezt Helen 
Keller is, aki szerint „Soha 
nem a pesszimisták fedezik 
fel a csillagok titkait, nem ők 
hajóznak el a feltérképezetlen 
világokba, és nem ők nyitnak 
új távlatokat az emberi szel-
lem számára.”

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

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. 

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve je-
lentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéz-
iratokat, 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 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

A XVI. Kerületi Önkormányzat 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

együttműködve idén is meghirdeti 
a BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATOT 

a felsőoktatásban tanuló hallgatók („A” típusú), 
illetve felsőfokú tanulmányaikat a későbbiek-
ben megkezdő fiatalok részére („B” típusú). 

Mindkét pályázat részletei az Önkormányzat 
honlapján (www.bp16.hu) olvashatók.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának 
határideje: november 7.

A beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
regisztráció szükséges, amit az www.emet.gov.hu 

honlapon lehet megtalálni. 

A személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően az űrlapot nyomtatva, a pályázó által 
aláírva, a kötelező csatolandó mellékletekkel 

együtt egy példányban személyesen vagy postai 
úton kell benyújtani a XVI. Kerületi Polgármesteri 

Hivatal Szociális Irodáján 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 

További információt 
a 4011-432-es 
telefonszámon 

kaphatnak az érdeklődők 
Huszka Andrea 
irodavezetőtől.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális és gyermekvé-
delmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 
23.) rendelete értelmében a NYUGDÍJASOK és 
NAGYCSALÁDOSOK fűtési költségeihez való 
hozzájárulásként fűtési támogatás nyújtható. 

Fűtési támogatást minden év október 1. 
és november 15. között lehet igényelni.

A támogatás jövedelemfüggő, az egy főre eső jövede-
lem a legméltányosabb esetben sem haladhatja meg 
a 76 950 forint összeghatárt. A fűtési támogatás ösz-
szege december, január, február, március hónapokra 
havi 4000 forint. A támogatás egy összegben, január 
hónapban kerül folyósításra.  
Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43.) Igazgatási és Ügyfélszolgá-
lati Irodáján, valamint a Szociális Irodán vehető át, il-
letve letölthető a hivatal honlapjáról (www.bp16.hu).
A kérelmet november 15-ig a Szociális Irodán le-
het benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, 
igazolásnak helye nincs.
A támogatással kapcsolatban részletes információk 
a 4011-424-es, a 4011-428-as, a 4011-429-es, a 
4011-568-as, illetve a 4011-682-es telefonszámo-
kon kérhetők. 

Tájékoztató 
fűtési 

támogatásról

ŐSZI LOMB- ÉS NYESEDÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ 2017
A XVI. Kerületi Önkormányzat idén is megszervezi az őszi lomb és nyesedék begyűjtését. 

A kihelyezett zsákok elszállítását a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai 
végzik. Ennek üteme függ az időjárástól és a kihelyezett mennyiségtől is. 

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 
- az első kihelyezés időpontja: 

október 16. hétfő 
- az utolsó kihelyezés időpontja: 

december 11. hétfő
A begyűjtés hatékonyabbá tétele 
érdekében az alábbiak betartásá-
hoz kérjük a tisztelt lakók együtt-
működését:
• csak és kizárólag az akció időtartama alatt 
helyezzék ki a zöldhulladékot
• a zsákokba kizárólag kerti zöldhulladékot 
tegyenek (például: lomb, fa- és bokornyese-
dék, gyom, nyírt fű)
• a vastagabb faágakat legfeljebb egy méte-
resre darabolva, összekötve helyezzék ki

• a zsákokat minden esetben kös-
sék be
Fontos: a zsákok és a kötegelt fa-
ágak mérete és súlya egy ember 
által mozgatható nagyságú legyen! 
A zökkenőmentes akció lebonyolí-
tásához, a tiszta Kertváros érdeké-
ben köszönjük az együttműködé-
süket és türelmüket!

Az őszi lombgyűjtési akcióval kapcsolatos 
észrevételeiket és javaslataikat 

az info@bp16.hu e-mail címen, 
illetve a 0680/200-938-as, ingyenesen 

hívható zöldszámon fogadjuk.
Bővebb információ a www.keruletgazda.hu 

honlapon található.
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Csendes 
környezetkímélés
Folytatás a címlapról
Kovács Péter kiemelte: a hétszemélyes 
elektromos autó semmilyen káros anya-
got nem bocsát ki, és éjszakai árammal 
töltik fel, vagyis az üzemeltetés költsé-
gei is elenyészőek. Hangosabb benne a 
rádió, mint a motor és nincsenek kopó 
alkatrészei, így hosszú életű lesz. 

A polgármester hangsúlyozta: az Ön-
kormányzat által vásárolt gépjármű érté-
ke 10,3 millió forint volt, ehhez egy ál-
lami pályázaton 1,5 millió forintot nyert 
a Szervezet. A jövőben újabb elektromos 
autók beszerzését is tervezik a környezet 
védelme érdekében.

Szász József arról beszélt, hogy amikor 
kipróbálta a járművet, a műszer indulás-
kor azt jelezte, 118 kilométer megtételére 
alkalmas energiával rendelkezik. Csillik 
Kristóffal Cinkota felé vették az irányt, és 

amikor visszaértek a te-
lephelyre, már 124 kilo-
métert mutatott, vagyis a 
fékezési ener-
giát is vissza-
tölti az autó. A 
minisztérium 
támogatásával 
egyébként ha-
marosan kilenc 
gyorstöltő ál-
lomás létesül a 
Kertvárosban.

Csillik Kristóf 
a műszaki paraméterekkel kapcsolatban 
elmondta: a motorfék erősségével nyeri 
vissza a gépjármű az energiát, ezzel tud-
ja növelni a menetteljesítményét. Jelen-
leg 150 kilométer megtételére képes, és 
ez elég a közterületi és parkfenntartási 

munkák ellátásához. Az autó alvázában 
egyenként kivehető cellákkal ellátott 
akkumulátor adja a teljesítményt a köz-
lekedéshez, és ha valamelyik meghibá-
sodik, akkor csak azt az egy cellát kell 
kicserélni és nem az egész akkumulá-
tort. A beruházás pedig hamar meg fog 
térülni, hiszen semmilyen üzem- vagy 
kenőanyagra nincs szükség az autó mű-
ködéséhez.

Sz.R.Zs.

A víz 
útja

A NYÁR VÉGÉN ELKÉSZÜLT SASHALMI CSAPADÉKCSATORNÁT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ KERETÉBEN ADTA 
ÁT KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER ÉS SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ. AZ ESEMÉ-
NYEN RÉSZT VETT TÖBBEK KÖZÖTT ÁCS ANIKÓ, DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN ÉS A KÖRZET ÖNKOR-
MÁNYZATI KÉPVISELŐJE, VINCZE ÁGNES IS.

Kovács Péter elmondta: a beruházás második ütemében 850 
méter csatornát épített az Önkormányzat, így a csapadékvíz a 
Centenáriumi lakóteleptől már eljut a Rákos-patakig. A mun-
kálatok során összesen 4000 m2 útburkolat épült, illetve újult 
meg, sőt, a járdák is megszépültek. Mindez 264 millió forint-
ba került, de megérte, mert a Batsányi János utca környékén 
lévő mellékutcákat is rá lehet a jövőben kötni a sashalmi csa-
padékcsatornára, ha arra szükség lesz.

A polgármester kiemelte: a kivitelezést a Rok-La Kft. végezte, 
amelynek tevékenységét mindenhol dicsérték a lakók, ugyanis 
a munkatársai által vetett fű már ki is nőtt.     

Szatmáry Kristóf sashalmi polgárként is örömét fejezte ki 
azért, mert a csapadékcsatorna elkészült, hiszen így a kerület 
egyik forgalmas közlekedési útvonalát is modernizálták.
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46-OS, 146-OS AUTÓBUSZOK
ÚJMAJORI UTCA, ILLETVE RÁKOSKERESZTÚR 
VÁROSKÖZPONT FELÉ 
János utca – Csömöri út kereszteződésénél tovább egyene-
sen János utca – balra Rákosi út – jobbra Mátyás király utca, 
tovább a keretmenetrend szerinti útvonalon.

144-ES AUTÓBUSZ
RÁKOSSZENTMIHÁLY CSÖMÖRI ÚT, ILLETVE 
ÖRS VEZÉR TERE M+H FELÉ
A Rákosi úton a Mátyás király utcáig keretmenetrendi út-
vonalon, majd tovább egyenesen Rákosi út – balra Szlovák 
út – balra Csömöri út, és tovább a keretmenetrend szerinti 
útvonalon.

174-ES AUTÓBUSZ ÖRS VEZÉR TERE M+H FELÉ
A Szlovák úton a Rákosi útig keretmenetrendi útvonalon, 
majd egyenesen Szlovák út – balra Csömöri út – balra János 
utca – jobbra Rákosi út, majd tovább a keretmenetrend sze-
rinti útvonalon.

996-OS AUTÓBUSZOK
CINKOTAI AUTÓBUSZGARÁZS FELÉ
A Rákos úton a János utcáig keretmenetrendi útvonalon, 
majd tovább egyenesen Rákos út – jobbra Mátyás király 
utca, és tovább a keretmenetrend szerinti útvonalon.

996A AUTÓBUSZ, 
CINKOTAI GARÁZSMENETEK
CINKOTAI AUTÓBUSZGARÁZS FELÉ
György utca – jobbra Csömöri út – balra János utca – balra 
Rákosi út – jobbra Mátyás király utca, majd tovább a keret-
menetrend szerinti útvonalon.

996, 996A, 7G AUTÓBUSZOK
ÚJPEST-KÖZPONT M, ILLETVE ÚJPALOTA, 
NYÍRPALOTA ÚT FELÉ
Mátyás király utca – jobbra Rákosi út – balra Szlovák út – 
balra Csömöri út, majd tovább a keretmenetrend szerinti 
útvonalon.

KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK KEZDŐDNEK A KERÜLETBEN OKTÓBER 17-ÉN 
(KEDD), AMELYEK VÁRHATÓAN DECEMBER 15-IG (PÉNTEK) TARTANAK. EZ IDŐ ALATT A 
RÁKOSI UTAT A CSALÓKÖZI UTCA ÉS A SZLOVÁK ÚT KÖZÖTTI SZAKASZON A SZLOVÁK 
ÚT FELÉ EGYIRÁNYÚSÍTJÁK, A MÁTYÁS KIRÁLY UTCA CSÖMÖRI ÚT-RÁKOSI ÚT KÖZÖTTI 
SZAKASZÁT PEDIG LEZÁRJÁK. A FENTI IDŐSZAKBAN AZ ÉRINTETT AUTÓBUSZOK MÓDO-
SÍTOTT ÚTVONALON KÖZLEKEDNEK.
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Október 23., hétfő 10.00
Helyszín: mátyásföldi hősi emlékmű

A Déli Harangszó Baráti Kör 
szeretettel meghívja Önt, hogy 
EGYÜTT TISZTELEGJÜNK 

AZOK EMLÉKE ELŐTT, 
akik bátran szembeszálltak a hazára 

törő idegenekkel és hazaáruló 
cinkosaikkal.

Ünnepi beszédet mond 
Molnár V. József, 

a kerület díszpolgára.

Október 23., hétfő 9.00
Helyszín: Pálfi tér

Rákosszentmihály és Árpádföld 
Polgári Körének 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSE 
az 1956-os forradalom 

61. évfordulója alkalmából.

Október 23., hétfő 15.00
Helyszín: Tóth Ilonka tér

(Állás utca - Zöldséges utca sarok)

Az Árpádföldi Közösségi Egyesület
KOSZORÚZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT 

MŰSOROS MEGEMLÉKEZÉST 
tart a Tóth Ilona szobornál.

Ünnepi beszédet mond 
Schild Mihály 56-os elítélt.

Október 15., vasárnap 11.00
Helyszín:

Tóth Ilonka Emlékház (Állás u. 57.)

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc XVI. kerületi mártírjainak és 

hőseinek emlékére 
EMLÉKTÁBLÁT AVAT 

a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, 
az 1956-os Magyar Szabadságharcosok 
Világszövetsége, az 56-os Szövetség és 
a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány.

A megjelenteket 
Kovács Péter polgármester köszönti.

Ünnepi beszédet mond 
Wittner Mária.

KERÜLETI 
ÜNNEPI 
MEGEMLÉKEZÉSEK

A hősökre csendes gyertyagyújtással emlékezett többek között Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármester, Szász József alpolgármester, 
Antalóczy Csaba, Ács Anikó, Dobre Dániel, Horváth János, dr. Környeiné Rátz Kata-
lin és Szatmáry László önkormányzati képviselő, valamint Máriási György, a kerület 
díszpolgára.

2001 ÓTA NEMZETI GYÁSZNAP OKTÓBER 6. A KÖZÉPÜLETEKEN FEKETE 
ZÁSZLÓ JELZI, HOGY 168 ÉVVEL EZELŐTT 13 MAGYAR KATONAI VEZETŐ 
ÉLETÉT OLTOTTÁK KI AZ OSZTRÁKOK ARADON ÉS AZ ELSŐ FELELŐS 
MAGYAR MINISZTERELNÖKÉT, BATTHYÁNY LAJOSÉT BUDAPESTEN. A 
MEGTORLÁS CÉLJA AZ VOLT, HOGY MÉG A CSÍRÁJÁT IS ELFOJTSÁK EGY 
ÚJABB FORRADALOMNAK VAGY SZABADSÁGHARCNAK. 
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Ismét egy szülőhelyéhez hűséges kerület-
lakót köszöntött 90. születésnapja alkal-
mából Kovács Péter polgármester és Szász 
József alpolgármester. MIKLECZ PÁL ma 
is abban a cinkotai házban él, amelyikben 
született.

Pali bácsi jó tanuló volt, ezért az elemi 
elvégzése után a polgáriba, majd az  Álla-
mi  Felső  Építő Ipariskolába ment, végül 
pedig építészmérnöki diplomát szerzett. 
Néhány év tapasztalatgyűjtés után rátalált a 
neki megfelelő munkahelyre, az Építőipari 
Kivitelező Vállalatra, ahol 35 évet töltött, és 
onnan ment nyugdíjba. Részt vett az inotai 
nagy hőerőmű építésében is, ahol fiatal 
mérnökként sokat tanult.

Cinkota és a cinkotaiak sorsa mindig ér-

dekelte, ezért a rendszerváltás után szere-
pet vállalt a kárpótlási folyamat megszer-
vezésében. 86 éves koráig saját kertjében 
aktívan gazdálkodott, földet művelt, állato-
kat tartott. Ennek a tevékeny életformának 
egy sztrók vetett véget. Következményei 
helyhez kötik, így be kell érnie az olvasás-
sal, tévézéssel. Feleségével 1951-ben kötött 
házasságot és 2003-ig éltek együtt bol-
dogan. Frigyükből egy fiuk és egy lányuk 
született, az ünnepelt pedig négy unoká-
ján kívül már nyolc dédunokával is büsz-
kélkedhet. 

Pali bácsi szerint a hosszú élet titka a fo-
lyamatos tevékenykedés és a lelki erő, ami 
a gyógyulásban is legfőbb segítője volt. Is-
ten éltesse még nagyon sokáig!

Szász József alpolgármester kö-
szöntötte PORODÁN LÁSZ-
LÓNÉT 90. születésnapja al-
kalmából. Borika néni mind 
szellemileg, mind fizikailag ki-
tűnő állapotban van, és széles 
mosoly kíséretében, lendületes 
beszédstílusban mesélte, hogy 
a kárpátaljai Visken született, 
amely akkor éppen cseh fenn-
hatóság alá tartozott. Népes csa-
ládba érkezett, hiszen tizenegyen 
voltak testvérek. Ott élt egészen a 
II. világháború befejezéséig, ami-
kor egy vállalkozó munkásokat 
toborzott, hogy részt vegyenek 
Budapest újjáépítésében. A fővá-
rosban férfiszakmákban dolgo-
zott: először kőműves volt, majd betaní-
tott esztergályos lett a Telefongyárban. 
Kitanulta a festést és mázolást is, de azt 

Kovács Péter polgármester köszöntötte 
KOVÁCS LÁSZLÓNÉT, aki 90. szüle-
tésnapját ünnepelte. Éva néni Biharugra 
szülötte, de csak 10 éves koráig élt ott, 
az elemi iskolát már Gyulán fejezte be. 
Szülei válása miatt vissza kellett költöz-
nie a nagymamájához Biharugrára, majd 

azért kellett abbahagynia, mert a hígító 
gőze megbolygatta a vérképét. Akkor a 
Vörös Október Termelő Szövetkezet-

ben talált munkát, ahol egészen 
nyugdíjazásáig dolgozott.

1951-ben ment férjhez. Négy 
lányuk született, ám közülük 
már csak hárman élnek. A csa-
ládfő kamionosként kereste a 
kenyerét, sokat volt távol, ezért 
minden gond Borika néni vállát 
nyomta. Férje már szintén nincs 
köztük, 2009-ben elhunyt. Sok 
örömet ad viszont neki a hat 
unoka és a négy dédunoka. 

Az ünnepelt manapság olvas-
gat, tévét néz. Ha az időjárás 
engedi, kertészkedik. Szívesen 
beszélget a szomszédokkal, 
megsimogatja a három pajkos 
kutyát, de a család dolgozni már 

nem nagyon engedi, megcsinálnak he-
lyette mindent. Isten éltesse még na-
gyon sokáig!

amikor Erdély egy részét 
visszakapta Magyaror-
szág, édesanyja szárma-
zási helyére, Nagyváradra 
költöztek. Ott járt kö-
zépiskolába, elvégezte a 
tanítóképzőt, és egy évig 
oktatott egy 500 lakosú 
színmagyar, református 
településen, Kisszántón. 
1945-ben jobbnak látta 
visszatelepülni az anya-
országba, ezért egy ide-
ig ismét Biharugrán élt, 
majd a fővárosi Oktatási 

Minisztériumban kért állást. Kisvárdát 
ajánlották neki, mert ott volt szükség 
pedagógusra, így élete nagy részét ott 
töltötte. Csakhogy a román nyelven kiál-
lított diplomáját nem fogadták el, tehát 
újból meg kellett azt szereznie, sőt, még 
gyógypedagógiai szakot is elvégezte. 

1948-ban ment férjhez. Két fiuk szüle-
tett, majd négy unoka és öt dédunoka is 
érkezett a családba.

A napi munka mellett persze jutott idő 
némi kikapcsolódásra is: Tiszakanyár-
ban a folyó medréből kiszedett kövekből 
építettek egy kis hétvégi házat, ahol Éva 
néni 60 évig élhetett szenvedélyének, 
hiszen férfiakat megszégyenítő szakér-
telemmel és élvezettel horgászhatott. 
Egyéni rekordja egy 4 kilogramm 30 de-
kagrammos harcsa volt, amit villantóval 
fogott. A Tisza-parti idillnek egy árvíz ve-
tett véget, amely elmosta a kis házat.

Az ünnepelt a XVI. kerületbe 13 évvel 
ezelőtt, férje halálakor költözött, hogy kö-
zelebb legyen a gyermekeihez. A hosszú 
élet titkát abban látja, hogy el kell válasz-
tani a lényegest a lényegtelentől. Ehhez 
nem árt némi jókedv és humor, amellyel 
a mai napig megnevetteti környezetét. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!
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Nyugdíjasként is fiatalosan

A színházteremben annyian voltak, hogy Kovács Péter szerint 
lassan bővíteni kell majd a helyiséget, mert jövőre már nem 
fognak elférni. A polgármester megkérdezte a vendégeket, 
hogy ha 60 éves korig mindenki fiatal, 100 éves korig közép-
korú és csak utána lesz idős, akkor miért vesznek részt az idő-
sek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen. A jelenlévők 
egyetértettek vele abban, hogy azért, mert szeretnének fiatalo-
sak maradni. Ehhez szükséges a mindennapos mozgás is, így 
a kerület vezetője meg is tornáztatta őket. 

Kovács Péter hangsúlyozta: a 
fittséghez az is hozzátartozik, 
hogy a nyugdíjasok rendszeresen 
találkozzanak és beszélgessenek 
egymással, klubokba járjanak 
és szórakozzanak is. Végül arra 
kért mindenkit, hogy tapasztala-
taikat és javaslataikat továbbra is 
osszák meg a kerület vezetőivel, 
mert azokból sokat lehet tanulni.

A polgármestert idén Felváriné 
Betti köszöntötte születésnapja 

alkalmából, majd Baloghné Szabó Olga, a Területi Szociális 
Szolgálat vezetője egy, az idősek tiszteletéről szóló Benedek 
Elek mesével üdvözölte a jelenlévőket.

A műsorvezető szerepét ezúttal is R. Kárpáti Péter vállalta, 
aki részt vett abban a zenés produkcióban, amelyben többek 
között az egyik népszerű szappanopera szereplőivel (Gyebnár 
Csekka, Varga Izabella, Várkonyi András) lépett színpadra.

Sz.R.Zs.

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT, AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ ÉS A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 
IDÉN IS ÜNNEPI MŰSORRAL, FINOM FALATOKKAL ÉS EGY KIS AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDETT A NYUGDÍJA-
SOKNAK AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL OKTÓBER 2-ÁN. 
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A reformáció jegyében jótékonykodtak

Velkey György, a Bethesda kórház főigazgatója elmondta: ha 
egymás mellé tesszük a reformáció, a Bethesda, a Kárpátalja, 
a közösség és a futás szavakat, találhatunk egy közös pontot: 
mozgásban lenni. Mozgásban lenni lelkileg, testileg annak ér-
dekében, hogy a mindezekben rejlő értéket megvédjük, meg-
őrizzük és továbbadjuk. Ez a szemlélet pedig szinte azonos a 
reformáció célkitűzéseivel.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt emelte ki, 
hogy Kárpátalja egyszerre van távol és nagyon közel az anya-
ország lakóihoz, ugyanis egy közös cél érdekében, egymásra 
figyelve, egymást segítve fáradozni a testnek megpróbáltatást, 
de a léleknek felüdülést jelent.

A Bethesda csapata magával hozott egy stafétabotot, amelyen 
egy idézet volt olvasható: „Nem azé, aki akarja, és nem is azé, 
aki fut, hanem a könyörülő Istené”. Huszár Pál, a Magyaror-
szági Református Egyház világi elnöke a Pál apostoltól szár-
mazó tanítással kapcsolatban elmondta: az Úristen könyörü-
letessége minden emberi erőfeszítésnél fontosabb. Mivel az 
állandóan megújuló egyház része a református gondolkodás-
nak, ezért a cél nem csak hagyományos eszközökkel érhető el, 
lehet új megoldásokat keresni, amire szép példa ez a kezde-
ményezés is.

Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri 
biztosa Szent Benedeket idézve jellemezte a jótékonysági fu-
tást: „Azért indulunk el valahová, hogy bennünk is elinduljon 
valami”. A miniszteri biztos azt kívánta, hogy a futók érezzék 
ezt át, induljon el bennük is a segítségnyújtás és az adakozás 
vágya, hogy megtapasztalhassák, aki ad, maga is gazdagabb 
lesz.

Végül Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő kiemelte: a 
XVI. kerület ott található testvértelepülésén keresztül is kötő-
dik Kárpátaljához, itthon pedig a Kertváros vezetése sokat tesz 
azért, hogy a lakói egészségük érdekében minél többet mozog-
hassanak. Ezért épült meg a Szilas-patak menti kerékpár- és 

A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ BETHES-
DA GYERMEKKÓRHÁZA JÓTÉKONYSÁGI FUTÁST SZERVEZETT, AMELYNEK CÉLJA A KÁRPÁTALJAI IRGALMAS 
SAMARITÁNUS REFORMÁTUS GYERMEKOTTHON MEGSEGÍTÉSE VOLT. 500 ÉV, 500 KILOMÉTER A GYEREKE-
KÉRT ELNEVEZÉSSEL SZEPTEMBER 26-ÁN, A XVI. KERÜLETBŐL RAJTOLT AZ A JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS, AMIT 
ANNAK ELISMERÉSÉÜL INDÍTOTTAK A HERMINA SPORTPARKBÓL, HOGY NÁLUNK ÉPÜL A KÁRPÁT-MEDEN-
CE LEGNAGYOBB REFORMÁCIÓS EMLÉKMŰVE.

futópálya is, ahonnan a jótékonysági futás elindult. Az 500. év-
forduló tiszteletére pedig hamarosan felavatják a Kárpát-me-
dence legnagyobb reformációs emlékművét néhány méterre a 
XVI. Kerületi Önkormányzat épületétől.

A kezdeményezés részeként a rendezők korábban arra kér-
ték a gyerekeket, rajzolják le, hogyan segítenének a náluk 
sokkal nehezebb körülmények között élő társaiknak. A több 
száz XVI. kerületi rajzot tartalmazó, nemzeti színű szalaggal 
átkötött csomagot Szatmáry Kristóf nyújtotta át a Kárpátaljára 
indulóknak.

A futók szeptember 29-én érkeztek a nagydobronyi leány-
otthonba, majd október 1-jén érték el a Vereckei hágót, így 
hat nap alatt tették meg az 500 kilométert. A résztvevőket 
elkísérték a Bethesda kórház orvosai is, akik adományokat 
vittek a rászorulóknak és vállalták 100 gyerek egészségügyi 
szűrését is a nagydobronyi református és a ráti katolikus 
otthonban. A vizsgálatokat egy gyermekkardiológus, egy se-
bész, két gyermekneurológus, egy gasztroenterológus, egy 
gyermekpulmonológus, két radiológus, egy fül-orr-gégész és 
három gyermekgyógyász szakorvos végezte, az ezekhez szük-
séges műszereket pedig a futók vitték magukkal. Akinél az el-
lenőrzés után bármilyen ellátást tartottak szükségesnek, azok 
számára a kezelésről is gondoskodtak.

MÉSZÁROS TIBOR

A mintegy 200 főből álló csapat elindult a Szilas-patak mentén, 
és együtt futottak a Veres Péter útig, ahonnan már közúton, 
rendőri biztosítással csak egy szűkebb társaság vágott neki a 
Nagytarcsára vezető nyolc kilométeres távnak. (Ezt a szakaszt 
futotta végig Balog Zoltán, Szatmáry Kristóf, Szász József alpol-
gármester, valamint Antalóczy Csaba és Dobre Dániel önkor-
mányzati képviselő is.) 
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Magyar Örökség-díjas szobrászművész

Az akadémikus elmondta: R. Törley Mária nemzedékének 
egyik legtöbbet alkotó, nemzetközi szinten is elismert művé-
sze, ars poeticájának pedig legfőbb jellemzője az a gondolat, 
hogy a látható világ a lélekből fakad. Ez minden alkotásából 
sugárzik, ezért a szemlélő érzi, hogy a kő vagy a bronz nem-
csak a látványt örökíti meg, hanem fontos üzenetet is hordoz. 
Köztéri szobrai betöltik a teret, kisplasztikái életre keltik az en-
teriőrt, portréi ugyanakkor szinte élővé varázsolják a megjele-
nített személyt. Amikor műveihez stílust választ, legtöbbször 
a legnemesebb értelemben vett konzervatív, természetközeli 
ábrázolás mellett dönt, de nem áll távol tőle a nonfiguratív vi-
lág sem. Művészete teremtő művészet. Ilyen erejű gondolatát-
adásra, művészi kifejezésre pedig csak az képes, akiben mun-
kálkodik az istenhit. Különösen fontos művészi hitvallásában, 
hogy nem követ divatirányzatokat. Alkotásai nem függnek a 
kor ízlésétől, örök érvényű művészetet képviselnek. Ez emeli 
R. Törley Mária eddigi alkotói munkáját a legkiválóbb elődök 
művészi teljesítményének szintjére, és ezzel válik méltóvá 
arra, hogy a magyarság megörökítendő szellemi örökségének 
részeként tartsuk számon.

A Magyar Örökség-díjat a Magyarországért Alapítvány kura-
tóriuma hozta létre Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz 
Imre javaslatára 1995-ben, majd 2003-tól a Magyar Örökség és 
Európa Egyesület vette át a gondozását. Ezzel azoknak a hazai 
személyeknek vagy csoportoknak a munkásságát kívánják elis-
merni, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társada-
lom erkölcsi, szellemi felemelkedéséhez. Minden alkalommal 
hét kitüntetést osztanak ki. A díjazottak egy oklevelet és egy, a 
Szent Koronát ábrázoló arany jelvényt kapnak. A nevük pedig 
bekerül a Magyar Örökség Aranykönyvébe, amit a magyarság 
szellemi múzeumának is neveznek.

MÉSZÁROS TIBOR

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMŰVÉSZ, A KERÜLET DÍSZ-
POLGÁRA, SZEPTEMBER 23-ÁN A  MAGYAR ÖRÖKSÉG 
ÉS EURÓPA EGYESÜLET KURATÓRIUMÁTÓL MAGYAR 
ÖRÖKSÉG-DÍJAT VEHETETT ÁT. AZ ELISMERÉST DR. HÁ-
MORI JÓZSEF NEUROBIOLÓGUS, A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG 
ELNÖKE ADTA ÁT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
DÍSZTERMÉBEN. AZ ALKOTÓ EDDIGI MUNKÁSSÁGÁT DR. 
TULASSAY TIVADAR GYERMEKGYÓGYÁSZ, NEFROLÓGUS, 
EGYETEMI TANÁR, A TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RENDES 
TAGJA MÉLTATTA. 

AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN FELKERESTÜK R. 
TÖRLEY MÁRIÁT, HOGY MEGKÉRDEZZÜK, MIT JE-
LENT SZÁMÁRA AZ ÚJABB ELISMERÉS.
– HOGYAN TÖRTÉNIK A JELÖLÉS?
– Minden magyar állampolgár tehet javaslatot az általa ér-
demesnek tartott személyre, együttesre, intézményre vagy 
teljesítményre. A Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága kizá-
rólag az így beérkezett javaslatokból, titkos szavazás alapján 
választja ki a kitüntetetteket.
– ÖN AZ ALKOTÓJA A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓ-
JÁNAK TISZTELETÉRE FELÁLLÍTANDÓ XVI. KERÜLETI 
EMLÉKMŰNEK. ENNEK KÖSZÖNHETŐ AZ ELISMERÉS?
– Bizonyára ennek híre is eljutott a bírálóbizottsághoz, de 
először több mint tíz éve terjesztettek fel erre a díjra, és az-
óta folyamatosan szerepelt a nevem a jelöltek listáján. Leg-
utóbb négy egymást követő évben a Magyar Tudományos 
Akadémia tudósai szorgalmazták a jelölésemet, és a 13 tagú 
bizottságból tizenegyen rám szavaztak.
– HOGYAN GONDOL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJRA?
– Büszke vagyok rá, hiszen anyagi juttatás ugyan nem jár az 
elismeréshez, de a presztízse igen nagy, mivel olyan névsorba 
került be a nevem, amelyben mindenki érti, mennyire fontos 
a nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása és továbbadása.
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Összehasonlíthatatlanul finomabb

Szász József alpolgármester 
köszöntőjében arról beszélt, 
hogy a reggelihez ő is a kony-
hakertjében szedi le a paprikát, 
a paradicsomot és az egyéb 
zöldségféléket, mert azok ösz-
szehasonlíthatatlanul finomab-
bak, mint amiket a szupermar-
ketekben lehet megvásárolni. 
Ha pedig mi magunk termel-

jük meg ezeket, akkor biztosan 
tudjuk, hogy egészséges élel-
miszert fogyasztunk, hiszen 
tudjuk, honnan származik.

Idén négy kategóriában lehetett 
pályázni, a díjakat pedig most is 
a Környezetvédelmi és Közbiz-
tonsági Bizottság (dr. Környeiné 
Rátz Katalin, Szász József, ifj. 
Mizsei László elnök, Csizmazia 

Szemler István kiemelte: az előzetes alkotó-
munka során mindhárom intézmény kollé-
gáival kitűnően tudtak együtt dolgozni, hi-
szen látszott, hogy minden XVI. kerületben 
dolgozónak az a célja, hogy az itt lakókért 
tegyen.

KERULETGAZDA.HU
A többi között a kertváros köztereinek tiszta-
ságával, a parkok fenntartásával és a kertek-
ben felhalmozódott zöld javak elszállításá-

HARMADIK ALKALOMMAL CSATLAKOZOTT AZ ÖN-
KORMÁNYZAT A LEGSZEBB KONYHAKERTEK ELNE-
VEZÉSŰ ORSZÁGOS VERSENYHEZ, AMELYNEK DÍJ-
ÁTADÓJÁT A KERTVÁROSI VIGASSÁGOK MÁSODIK 
NAPJÁN, SZEPTEMBER 23-ÁN TARTOTTÁK. AZ ESE-
MÉNY FŐTÁMOGATÓJA AZ OTP BANK NYRT VOLT.

Ferenc, Czipó Zoltán) tagjai ad-
ták át a helyezetteknek.

A balkon kategóriában csak 
két jelentkező volt, így Pap 
Katalin Etelka és Bakó Anna 
egyaránt díjazott lett. Mini ka-
tegóriában Urbán Lászlóné 
és Urbán László lett az első, 
Lontay Mónika a második, a 
harmadik helyen pedig Nagy-
Kovács Lilla és Nagy Gábor, il-
letve Boda Judit osztozott.

A normál kategóriában 
Dernovics Istvánné diadalmas-
kodott, aki az országos döntőt is 

megnyerte. (Az egykori cinkotai 
pedagógussal a következő oldalon 
olvashatnak interjút.) Ebben a 
kategóriában második lett Bányi 
Gyuláné, Bányi Balázs és Bányi 
Ádám, a harmadik helyen pedig 
hármas holtverseny alakult ki 
Nyitrai István, Sallai Sándorné 
és Szöllősi Krisztina, valamint 
Szabó Sándorné között.

A közösségi kategória győzte-
se a Napsugár Óvoda lett, meg-
előzve Krasnyánszky Jánost és 
Karasi Attilát.

SZ.R.ZS.

val, valamint a közétkeztetéssel foglalkozó, 
Csillik Kristóf által vezetett Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet honlapja akadálymen-
tesített, így a gyengénlátók is tudják hasz-
nálni. Grafikai kialakítását Gödör Attila, az 
intézmény munkatársa végezte, aki töreke-
dett arra, hogy az idősebbek is könnyen el-
igazodjanak az információk között.

HELYTORTENET16.HU
A tavaly márciusban megalakult Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központnak 
eddig nem volt honlapja, mostantól azon-
ban minden lényeges információt megta-
lálhatnak azok, akik az intézmény alá tar-
tozó Helytörténeti Gyűjtemény, a Cinkotai 
Tájház vagy a Tóth Ilonka Emlékház nyitva 
tartásáról, illetve programjairól szeretnének 
tájékozódni. A weboldal grafikai kialakítását 
Karelné Máté Orsolya intézményvezető-he-
lyettessel egyeztetve a Flash-Com Kft. prog-

ramozója, Berente Zoltán – aki egyébként 
mindhárom honlap felépítéséért felelt – vé-
gezte. 

USZODAK16.HU
Az Erzsébetligeti és a hamarosan már a dr. 
Konrád Ferenc olimpiai bajnok vízilabdá-
zó nevét viselő Szentmihályi Uszodának 
ugyan volt honlapja, az azonban nem fe-
lelt meg a XXI. század követelményeinek. 
A mostani ezzel szemben (főként Rátonyi 
Gábor ügyvezető és Kiss Tímea titkárság-
vezető ötletei alapján) megújult, modern 
külsővel, profi grafikus által kivitelezett 
formában, egyszerűen hozzáférhető infor-
mációkkal várja a látogatókat. Mindezek 
mellett bővült a képgaléria, hogy a vendé-
gek a fotók segítségével még többet tud-
hassanak meg a létesítményekről és azok 
szolgáltatásairól is. 

Sz.R.Zs.

Megújultak a 
honlapok

ÖSSZESEN FÉLÉVES ELŐKÉSZÍTŐ 
MUNKA UTÁN ELKÉSZÜLT A KERÜLET-
GAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET, 
A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS 
EMLÉKEZET KÖZPONT, VALAMINT A 
KERTVÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYE-
KET ÜZEMELTETŐ KFT. ÚJ HONLAPJA. 
A RÉSZLETEKRŐL SZEMLER ISTVÁN, AZ 
INFORMATIKAI HÁTTERET BIZTOSÍTÓ 
FLASH-COM KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZ-
GATÓJA SZÁMOLT BE LAPUNKNAK.
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– A kert szeretete gyerekkoromig 
nyúlik vissza. Egy kis faluban, Püs-
pökhatvanban születtem. Ott nem-
zedékről nemzedékre öröklődött a 
kertek művelésének tudománya. 
Cinkotára onnan jöttem tanulni a 
neves tanítónőképzőbe. Három évet 
végeztem itt, majd a negyediket már 
Balassagyarmaton, mert az köze-
lebb volt a lakóhelyünkhöz, és oda 
naponta be tudtam járni. 1956-ban 
diplomáztam. Akkor nem ott kez-
dett dolgozni az ember, ahol szere-
tett volna, hanem ott, ahova helyezték. Először egy tanyaköz-
pontban, a Szolnok megyei Tiszafüred-Kócson tanítottam, 
majd Zsámbokon. 1958-ban azonban már a sashalmi piactér-
rel szomszédos intézménybe kerültem, ahol ma a Waldorf is-
kola működik. A mai Batthyány Ilona (akkor Georgina utcai) 
Általános Iskola 1961-ben nyílt meg Gyarmati Imre igazgatása 
alatt. Akkor jöttem ide, és 30 év munkaviszony után, 1991-ben 
mentem nyugdíjba. Közel tizenhárom évig visszajártam taní-
tani, így pedagógusi pályám több mint négy évtizedig tartott, 
és 2017-ben vettem át a gyémánt diplomámat a Szerb Antal 
Gimnáziumban megtartott pedagógusnapon.

– ÖN NEM CSAK A TANÍTÁSI ÓRÁK ALATT FOGLALKOZOTT 
A GYEREKEKKEL, HISZEN VALÓSÁGOS „KULTURÁLIS IN-
TÉZMÉNY” VOLT.
– Nagyon szerettem táncokat, verseket, énekeket betanítani 
és kisebb színházi előadásokat rendezni a diákoknak. Ennek 
valahogy elterjedt a híre, és egy idő után, ha bárhol olyan ese-
ményre készültek, ahol ünnepi műsorra volt szükség, ben-
nünket hívtak. Természetesen ebben nemcsak az én munkám 
volt, hanem néhány lelkes kollégám, és a sok, hasonlóan lelkes 
szülő támogatása is kellett hozzá.

– MEGKÖNNYÍTETTE A HELYZETET, HOGY ÖN NAGYON 
KÖZEL LAKIK AZ ISKOLÁHOZ. EZ ÍGY VOLT MÁR A KEZDE-
TEKKOR IS?
– 1960-ban épült fel a házunk, tehát már egy éve itt laktam, 
amikor átjöttem Sashalomról Cinkotára tanítani. Akkor már 
egyéves volt a fiam, és nemsokára született még egy lányunk is.

DERNOVICS ISTVÁNNÉ EGY NAPON BELÜL KÉT DÍJAT 
VIHETETT HAZA CINKOTAI OTTHONÁBA. SZEPTEM-
BER 23-ÁN UGYANIS A KERTVÁROSI, MÁSNAP PEDIG 
A LEGSZEBB KONYHAKERTEK ELNEVEZÉSŰ VERSENY 
ORSZÁGOS ZSŰRIJE IS JUTALOMBAN RÉSZESÍTETTE. 
MEGKÉRDEZTÜK TŐLE, HOGYAN LESZ EGY EGYKORI PE-
DAGÓGUSBÓL KERÜLETI ÉS ORSZÁGOS KONYHAKERT-
BAJNOK.

A konyhakertek 
kerületi 
királynője

– MINDEZEK MELLETT HOGYAN JUTOTT IDEJE A 
KERTRE?
– Ahogy hazajöttem az iskolából, azonnal kimentem a 
kertbe. A hozzáértést részben a családomtól örököltem, 
és magam is sok mindenre rájöttem a gyakorlatból.

– MI MINDEN TERMETT A HÁZ KÖRÜL?
– Csupa olyasmit, amivel sok munka volt. Jelentős részét szőlő-
sorok foglalták el, ezt a férjem akarta így. Mellette azonban jól 
megfért a konyhakert is. Nekünk akkor semmiért nem kellett a 
boltba menni, teljesen önellátók voltunk. A hasznosságán kívül 
pedig nekem ez volt, és ma is ez az egyik legfontosabb öröm-
forrás. Gyönyörködöm benne, és törekszem arra, hogy ne csak 
hasznos legyen, hanem szép is. Ezért a konyhakerten kívül sok 
virágot is ültetek, így tavasztól késő őszig csupa szín minden.

– HOGYAN JÖTT A GONDOLAT, HOGY BENEVEZZEN A 
LEGSZEBB KONYHAKERTEK ELNEVEZÉSŰ VERSENYBE?
– Nekem? Sehogy. Judit lányom nevezett be, én nem is tud-
tam róla. Egy darabig ellenkeztem is, aztán beletörődtem. Azt 
mondta, ezen nem lehet veszíteni.

– HOGYAN TÖRTÉNT AZ ELBÍRÁLÁS?
– Két alkalommal is kijöttek az Önkormányzattól, sok fotót ké-
szítettek, majd vártam az értesítést. Nemsokára jött is a papír, 
csakhogy nem a kerülettől, hanem az országos pályázat szer-
vezőitől. Akkor még nem is tudtam, hogy lakóhelyünkön én 
lettem az első. Kiderült, hogy miután a kertvárosi zsűri nyer-
tesnek nyilvánított, neveztek az országos versenyre is, ahol a 
helyi pályázatok győztesei vehettek részt. Ezek után a Kertvá-
rosi Vigasságok második napján a kerületi első helyért járó 
oklevelet vehettem át Szász József alpolgármestertől, másnap 
pedig az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásáron okleve-
let és bronzszobrocskát kaptam, mint az ország egyik legszebb 
konyhakertjének tulajdonosa.

MÉSZÁROS TIBOR

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

HÉTVÉGI RÉSZMUNKAIDŐS JÁTSZÓTÉRI PARKFENNTARTÓ ÉS 
FŐÁLLÁSÚ SEGÉDMUNKÁS- PORTÁS HELYETTESÍTŐ.

Jelentkezni lehet személyesen a 1165 Budapest, Demeter u. 3. alatt,
illetve a racz.timea@keruletgazda.hu e-mail címen önéletrajzzal.

Tel.: 403-2928/118
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– A Táncsics 1956-ban nyitotta meg kapu-
it a tanuló ifjúság előtt. Jelenlegi általános 
iskolásaink az intézmény történetének 62. 
tanévét kezdték meg. Az iskola 1992-ben 
alakult át 12 évfolyamossá. A kezdet nehéz 
volt, eleinte elődeimnek csak egy-egy közép-
iskolai osztályt sikerült elindítania minden 
tanévben. Problémát jelentett, hogy egyet-
len osztály miatt egy teljes gimnáziumi 
tanári kart kellett foglalkoztatni, hiszen a 
felső tagozatokhoz elég volt a főiskolai dip-
loma, a gimnáziumi osztályokhoz viszont 
már egyetemi végzettségre volt szükség. Sok 
egyéb gond mellett vezetői válsággal is küz-
dött az intézmény. 2001-ben bízta rám az 

Önkormányzat az iskola vezetését azzal 
a kiemelt feladattal, hogy a gimnáziumot 
meg kell erősíteni. Elég mélyről indultunk, 
ezért az első két évben én is csak egy-egy 
gimnáziumi osztályt indítottam. Együtt-
működő kollégáim segítségével azonban las-
san megerősödött az intézmény, és a 2003-
2004-es tanévtől kezdve már minden évben 
két osztály kezdte meg középiskolai éveit. 
Az érdeklődés fokozatosan növekedett, majd 
2007-ben elindítottuk az angol nyelvi előké-
szítő-évfolyamos képzést, és azóta az osztá-
lyok feltöltése soha nem jelent gondot. Nem 
tartozunk az elitgimnáziumok sorába, de 
oktatóink munkája igen magas színvonalú, 
tanítványainkat biztos alapokkal indítjuk 
el az életútjukon – mondta Vámos Tibor 
igazgató.

A jubileumi ünnepséget – amit Bitai 
Dóra könyvtáros szervezett – a Rácz 

Aladár Zeneiskola koncerttermében 
tartották. Vámos Tibor köszöntője után 
Kovács Raymund önkormányzati képvi-
selő mondott beszédet, aki egykor maga 
is az iskola padjait koptatta. Emlékezte-
tett arra, hogy a legválságosabb időkben 
a szülők és a diákok bizalma mentette 
meg a gimnáziumot a felszámolástól. 
Ezután felidézte emlékeit az intézmény 
egyik kiemelkedő tanára, Markos Dezső 
is, majd Kuti Róbert, a kerület ifjú tehet-
sége zenélt, illetve Terdik Sára szavalt.

Az elmúlt 25 évben olyan tanulói is vol-
tak a gimnáziumnak, akik országosan is-
mertté váltak. Hosszú Ádám jelenleg is a 

teremfoci válogatott oszlopos tagja. Kuti 
Róbert ugyan még a gimnázium diákja, 
de ezzel párhuzamosan a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen a Különle-
ges Tehetségek Osztályában is tanul. 
Szikora Rebeka pedig mind a 12 évfo-
lyamot a Táncsicsban végezte, minden 
évben kitűnő eredménnyel. A kétszeres 
Táncsics-díjas tanuló ma már jogi diplo-
mával rendelkezik. Rajtuk kívül orvosok, 
jogászok, pszichológusok, tanárok, mű-
szaki értelmiségiek és sikeres vállalko-
zók is szép számmal vannak az egykori 
diákok között. 

Az ünnepséget nosztalgia délután kö-
vette, ahol a tíz egykori tanárnak és a 
több mint nyolcvan „öregdiáknak” volt 
mit visszaidéznie az elmúlt 25 év leg-
szebb, legfurcsább vagy legkomikusabb 
pillanataiból.

MÉSZÁROS TIBOR

25 éves a gimnázium
A KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY ISKOLÁBAN 25 ÉVVEL EZELŐTT INDULT 
AZ ELSŐ GIMNÁZIUMI OSZTÁLY. AZ ÉVFORDULÓ TISZTELETÉRE TALÁL-
KOZÓT RENDEZTEK, AMELYEN AZ EGYKORI TANÁROK ÉS DIÁKOK MEL-
LETT SZÍVESEN LÁTTÁK AZ INTÉZMÉNY MAI TANULÓIT ÉS PEDAGÓGU-
SAIT IS. 

ESTI KÖNYVES KALANDOKRA 
INVITÁLTA DIÁKJAIT A BATTHY-
ÁNY ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
SZEPTEMBER 16-ÁN. 

Az olvasás éjszakáján az intézmény 
vendége volt Ardó Mária, a Magyar 
Állami Operaház énekművésze, aki 
előadásában az irodalom és a zene 
kapcsolatáról beszélt, majd irodalmi 
művekből született operák részlete-
it adta elő. Galkó Balázs színművész 
szórakoztató és egyben elgondolkod-
tató irodalmi programot állított össze 
a diákoknak, az iskola fiatal tanárnője, 
Kózol Fruzsina pedig ismert dalokat 
adott elő irodalmi alapú musicalekből.  

A különleges estén játékos vetélkedő, 
filmvetítés és könyvtári rejtvények vár-
ták a nebulókat, valamint online is be-
szélgethettek angoltanárukkal. Az iro-
dalmi kávéházban pedig forró, habos 
kakaó vagy tejeskávé mellett mutat-
hatták be egymásnak és tanáraiknak 
kedves könyveiket, különféle társasjá-
tékokat játszhattak vagy neves költők 
megzenésített verseit hallgathatták. 

A programot kedvezményes könyv-
vásár és cserebere egészítette ki. A 
belépő az estére egy kötet volt, amit 
gazdája akár el is cserélhetett egy má-
sikra. Az esti műsor pizsama-partival 
és zenés-táncos mulatsággal ért véget 
a folyosón. Ezek után a vállalkozó szel-
lemű diákok szüleik engedélyével az 
iskola épületében töltötték az éjszakát. 
A kint tomboló távoli vihar fényei még 
misztikusabbá tették ezt a különleges 
éjjelt. 

Másnap a Batthyány Ilona Alapítvány 
jóvoltából reggeli várta az ébredőket. A 
rendezvény valamennyi közreműködő 
lelkesedéséből és önkéntesen felaján-
lott segítségéből valósulhatott meg.

Olvasás 
éjszakája
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Óriáskígyó a 
magasban

A leginkább zöld és sárga színekben 
pompázó kaméleonról kiderült, hogy 
nem változtatja a színét, a gyerekek 
megtudhatták, milyen kemény a görög 
teknősök páncélja és megsimogathatták 
a hihetetlenül hajlékony vadászgörény 
pár különösen selymes bundáját is. A si-
mogatást békésen tűrte a mini dinoszau-
ruszra hasonlító ázsiai zöld vízi agáma, 

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA ALKAL-
MÁBÓL A MÁTYÁSFÖLDI FECSKE-
FÉSZEK ÓVODA FARKASHALOM 
UTCAI TELEPHELYÉN ISMÉT EGZO-
TIKUS ÉLŐLÉNYEKKEL ISMERKED-
HETTEK MEG A GYEREKEK AZ ÉLET-
FA ÁLLATSIMOGATÓ JÓVOLTÁBÓL.

A batthyánysok a Partium és Erdély kalotaszegi tájait járták be, 
ahol az ottani magyarság hagyományaival és hétköznapjaival, 
valamint irodalmi emlékeivel, népművészetével és természeti 
kincseivel ismerkedtek.

A csoport tagjai először ellátogattak Nagyváradra, megtekin-
tették a város történelmi és irodalmi nevezetességeit, illetve 
szecessziós építészetét, majd az Ady Endre Líceum vendége-
iként az ottani diáksággal találkoztak. Ezután a Királyhágóról 
megcsodálhatták a történelmi Erdély panorámáját, és a kalota-
szentkirályi szállásadók vendégszeretetét élvezve tértek nyu-
govóra. 

A többi nap során a tordai sóbánya és a Tordai-hasadék, 
a magyarvalkói és a körösfői református templom, egy 
magyarvistai cifraszoba és népviseletbe öltöztetés, valamint 
kürtőskalács-készítés várta a kirándulókat, a búcsúesten pedig 
néptáncbemutatón és táncházi foglalkozáson vehettek részt a 
diákok. Az utolsó nap a kolozsvári főtéren felkeresték a Fad-
rusz János által készített Mátyás-szobrot, majd elsétáltak az 
uralkodó szülőházához, a Babes-Bolyai Tudományegyetem-
hez, a Farkas utcai templomhoz és a Házsongárdi temetőbe. 
Hazafelé a csoport Csucsán, Ady Endre és Boncza Berta egy-
kori kastélyában tett látogatást, amelynek parkját, gyönyörű 
fáit a vidéken a közelmúltban átsöpört vihar sajnos megté-
pázta. Az út utolsó állomása Nagyszalonta volt, ahol a fiatalok 
megtekintették a Csonka-toronyban berendezett Arany János 
emlékkiállítást és megmászták a tornyot is.

A HATÁRTALANUL! ELNEVEZÉSŰ PROGRAM KERE-
TÉBEN MÁR MÁSODIK ALKALOMMAL UTAZHATTAK 
HATÁRAINKON TÚLRA A BATTHYÁNY ILONA ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA HETEDIK OSZTÁLYOS DIÁKJAI. AZ EM-
BERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZEPTEMBER 
HARMADIK HETÉBEN 34 TANULÓ ÉS KÍSÉRŐTANÁRA-
IK NÉGYNAPOS ERDÉLYI UTAZÁSÁT TÁMOGATTA. 

Ismét 
Erdélyben

Nagyváradon, a Holnap 
íróinak szoborcsoportjánál

.............................................

A programhoz kapcsolódóan a tanulók a fővárosi Budavári 
Palotában is jártak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozás kere-
tében ismerkedtek meg XIX. századi történelmi festészetünk-
kel a Magyar Nemzeti Galéria képtárában.   

A pályázat részeként az iskola témanapot is szervezett, amely-
nek keretében a többi diák is ízelítőt kapott Erdély kulturális 
és természeti örökségéből a kirándulók beszámolói és egyéb 
tanórai foglalkozások, valamint gasztronómiai kóstoló révén. 

A pályázat tartalmi részét Fülöp Károly készítette Dunavölgyi 
Illés Sándorné intézményvezető együttműködésével és Hudák 
Zoltán informatikai segítségével. 

Köszönet illeti Kovács Katalin tankerületi igazgatót, aki a pá-
lyázat benyújtásának engedélyeztetését segítette.

és rokona, a szakállas agáma, de ők a 
futásban is jeleskedtek. A legnagyobb 
izgalmat mégis a két méternél hosszabb 
óriáskígyó keltette a gyerekek és az óvó-
nők körében is. Hamarosan megtudták, 
hogy az óriáskígyó a legbékésebb állatok 
egyike, bőre pedig nem nyálkás, hanem 
száraz, sima tapintású. Így az öt legbát-
rabb ovis, illetve a leghősiesebb pedagó-
gus fel is emelte a több mint nyolc kilo-
grammos hüllőt.  

MÉSZÁROS TIBOR
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Rajtunk nagy íróink tekintete
Mi afféle modern perioikoszok - körüllakók - vagyunk itt a nagyváros peremén, épp csak keresztülzúg rajtunk a főváros 
forgataga, amit gyakran felülír a vizek, parkok, fasorok halk morajlása. Akár büszkék is lehetünk erre, a csend, a nyuga-
lom - a természet közelében - hamarabb elérhető, ha igényünk van rá. Nagy történések ritkán süvítenek át az utcáinkon, 
és fokozottan így volt ez akkor, mikor még önálló települések, nyaralótelepek vonzották ide a főváros zaját megunó 
polgárokat. A korszak itt élő alkotói a helyi hétköznapokat dolgozták fel. Mühlbeck Károly Sashalom, Rákosszentmihály 
mindennapjait rajzolta, Móricz Pál Szentmihály alapítóinak életrajzát kötötte csokorba, dr. Kárpáthy László Sashalom és 
Rákosszentmihály utcáit járva írta le a településekről gondolatait. Szlavkovszky László Rákosszentmihály, Malmos And-
rás Cinkota műkedvelőit vezényelte színielőadásra. A Paulheim dinasztia Mátyásföld épített arculatát alakítgatta máig 
ható módon. Sorolhatnám még. De hogyan tekintettek országosan elismert író nagyjaink erre a területre? Ennek bemu-
tatására néhány szemelvényt gyűjtöttem össze Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Pósa Lajos, Karinthy Frigyes írásaiból. 

Mikszáth Kálmán 1898-ban, az Új 
Idők Almanachjához írt előszavában 
a Cinkotai Nagy Itze kapcsán ad érde-
kes, új képet az uralkodóról, Ferenc Jó-
zsefről. „Zsófia főhercegasszonyt, felséges 
királyunk anyját, balul ítélték meg apáink, 
tartván őt a magyarok ellenségének. Lehet 
talán, hogy a későbbi események azzá tet-
ték, de tény, hogy már 1844-ben ő sürgette 
hogy a kis Ferenc főherceg (trónra léptéig 
királyunk csak a Ferenc nevet használta) 
tanulja meg a magyar nyelvet. Az anyai 
lélek próféta. Talán megsejtette, hogy a fia 
trónra jutván, inkább lesz egykor magyar 
király, mint osztrák császár. Tanítójául 
csakhamar tisztelendő Kiss János udvari 
káplán szemeltetett ki.

Két év alatt behatolt a pogány misztéri-
umokba és 1846-ban már önálló magyar 
dolgozatokat írt az elbeszélői genreben, 
(életkép) melyeknek impurumját (pisz-
kozat) ereklye gyanánt őrizgette fiókjában 
Kiss János. (…) Ferenc József, vagy Ferenc 
főherceg, ahogy dolgozatait aláírta, két 
krónikaszerű tárgyat dolgozott föl: »Má-
tyás király vagy a cinkotai itce« és »Mik-
sa császár Mainzban.«Olvastam mind a 
kettőt, valóságosan fölhabzsolva szemem-
mel a királynak már akkor kaligráfikus 
gyöngybetűit. (…) Még Petőfinek is szemé-
re vetik ebben az időben a pórias szava-
kat s Ferenc József már használja. Azzal 
kezdi kis beszélykéjét: »A cinkotai pap egy 
nap átballagott Cinkotáról Budára, hogy 
Mátyás királytól valamely kedvezményeket 
szorítson ki a helységnek, mely másfél órát 
fekszik Budától.« íme egy mondatban két 
népies szó, amiktől még fáznak az akkori 
írástudók, a Petricsevich Horváth Lázárok 
és Vachottok.

Az Itzéhez kötődik a következő szösz-
szenet is: 1895-ben, szintén az Új Idők-
ben jelent meg a meseíró Pósa Lajos „3 
Cinkotai nótája”, amiből a harmadikat 
idézem: Cinkotai csárdásgazda, / Tele 
van-e a pince ? / Meg van-e még az a hí-

res / Cinkotai nagy itce? / Ej, ha én azt a 
nagy itcét / A kezembe kaphatnám! / Önt-
se tele, csárdásgazda, / Nagyon, nagyon 
ihatnám! Krúdy Gyula is az Új Idők-
ben, de már 1930-ban, valószínűleg a 
fenti nótára és társaira is utalt, amikor 
leírta Bajza Lenke, avagy az üveglábú 
ember című „Beszélyében” a követke-

zőket. „Majd móresre tanítja Bajza Lenke 
őnagysága Frigyes úrfit, ha kezébe kerül a 
Fővárosi Csarnok, — felelt a vendég, aki 
ilyen esős, kutyának való pénteki napon 
mindenütt kedves a világon: — a cinkotai 
kántor volt őkelme, azért jött, hogy segítsen 
a házigazdának a sáros kutyák szagolga-
tásában, amelyek régi szokás szerint ki- és 
bejártak a kancelláriába, mióta az alkot-
mányos világ elmúlott. De a kutyák sem 
állhatták sokáig a kántor csizmáját, amely 
topogva, nyugtalankodva várta az alko-
nyatot, amikor a házigazda odaveti neki a 
hálókabátjából a pincekulcsot. „Eredj már, 
hozzál egy kis bort!" Ebben a Cúriában 
ugyanis besötétedés felé szabad inni, mert 
Pestmegyében már csak az öreg Pólya bá-
csi az egyetlen, akivel ebéd után a menny-
béli szentek se beszélhetnek többet. „Eleget 
vártalak benneteket déli harangszóig", —. 
felel Pólya bácsi és az ügyes-bajos embere-
ket kirugdossa a kancelláriából. „Gyertek 
holnap reggel." De Cinkotán besötétedésig 

vártak a borivással, igaz, hogy az ilyen fél 
téli napon a jóságos eső segítségével már 
három órakor felásíthat az unatkozó há-
zigazda: — Hál' istennek megint elmúlt 
egy nap, hogy háborgatott volna valaki.”

Karinthy Frigyes 1937-ben, az Est olda-
lán a maga módján emlékezett Cinkota 
talán egyetlen világhírt is megért tör-
ténetére, az asszonyirtó bádogos ese-
tére: „Sokan próbálták elemezni, még 
mindig nem egész világos, mik a feltételei 
annak a valaminek az emberi lélekben, 
amit „gyűjtőszenvedélynek” nevezünk. 
Kezdve a bélyeggyűjtéstől, a sétapálca és 
pipagyűjteményen át egészen 'a pénz-
gyűjtésig, minden ember gyűjt valamit, 
akkor is, ha nem tud róla, sőt olyankor 
meg szenvedélyesebben, mert nem res-
telli magát érte. (…) Vannak különleges 
gyűjtők. Mint fiatal újságíró, jelen vol-
tam Cinkotán; mikor Kiss Béla hírhedt 

bádoghordóit kinyitották es mindegyikben 
egy szabályosan elhelyezett rézgálicban 
konzervalt meztelen női holttestet talál-
tak. Ez a romantikus különc úgy rakta 
el, egészben, szerelmeinek földi hüvelyét, 
ahogy ábrándos lovagok hajfürtöket gyűj-
tenek, vagy szerelmes leveleket.” Az írás-
ban említett fiatal újságíró ugyanerről 
így írt az esemény felfedezésekor, 1916-
ban,: „Különböző magasságú bádoghor-
dók: egyformán lecinkezve, pontosan, lel-
kiismeretes munkával. (…) Rendes, pontos 
gyűjtő dolgozik így, a ki érti a mesterségét 
és szereti a rendet.” Persze nem Karinthy 
lenne, ha az egész cikk végkifejlete nem 
utalna az 1916-os év háborús hisztéri-
ájára. ”Íme, nézzétek, hogy szorul ökölbe 
a kezük, mert kiontott vért láttak, - vért 
kell ontani, hogy ismét lecsillapodjanak… 
aztán megint vért, hogy bosszút álljanak… 
az idők végezetéig. (….)” 

A sort lehetne folytatni Hunyadi Sán-
dor Mátyásföldről szóló novellájával és 
másokkal is, itt, most - ennyi fért bele.

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

Mikszáth a Vasárnapi újság képén
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Tizenkét évvel ezelőtt alapította meg a 100 Tagú Cigányzene-
kar szólistáiból és szólamvezetőiből a Mátyásföldi Sztárzene-
kart az azóta elhunyt Horváth Zoltán brácsaművész, zeneszer-
ző azzal a céllal, hogy az elmúlt évtizedekben kissé háttérbe 
szorult magyar nótának és cigányzenének egy biztos megjele-
nési lehetőséget teremtsen. Halála után felesége, Horváthné 
Sallai Katalin vette át a hagyományok ápolását. 

Kovács Péter polgármester köszönetet mondott az özvegynek 
azért, hogy nem engedi a népszerű nótaműsort a feledés ho-

Az ünnepi szentmisét ezúttal dr. Török Csaba teológia tanár 
tartotta, majd a hívők körmeneten vettek részt. Ezután a temp-
lom előtt felállított színpadon felvonult a rákosszentmihályi 
929. számú Szent Mihály cserkészcsapat, és a jelenlévő ön-
kormányzati képviselők – Dobre Dániel, Horváth János, dr. 
Környeiné Rátz Katalin, Szatmáry László – és Petrovics Sán-
dor, a Kovász Egyesület vezetője köszöntötte Kovács Péter pol-
gármestert születésnapja alkalmából.

A kerület első embere arról beszélt, hogy régen Szent Mihály 
napján hajtották be az állatokat a legelőről és akkorra már a ter-
mést is betakarították. Majd azt kívánta a szentmihályiaknak, 
hogy legalább olyan sokan vegyenek részt a búcsún, mint ami-
lyen idős a templom. 

Ezután a kertvárosi óvodák és iskolák produkcióit tekinthet-
ték meg az érdeklődők, végül a Szúnyog együttes adott kon-
certet.

SZ.R.ZS.

Minden, ami nóta
ISMÉT NÓTA- ÉS CIGÁNYZENE-PARÁDÉT TARTOTTAK 
AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN OKTÓBER 1-JÉN, 
ÉLVONALBELI MAGYARNÓTA-ÉNEKESEK ÉS A MÁ-
TYÁSFÖLDI SZTÁRZENEKAR RÉSZVÉTELÉVEL.

mályába veszni és hangsúlyozta, hogy az eseményt a jövőben 
is támogatja az Önkormányzat.

Farkas Mária műsorvezető – miután felköszöntötte a szüle-
tésnapját ünneplő Kovács Pétert – bejelentette, hogy a többi 
előadó mellett fellép egy tehetséges fiatalokból álló új zene-
kar, amelyben szerepet kapnak a Fölszállott a páva népzenei 
tehetségkutató nyertesei, Ürmös Sándor cimbalmos és öccse, 
Ürmös Ferenc nagybőgős is.

Ezután kezdetét vette a közel négyórás nótafolyam, amely-
ben ifjabb Berki László és Lukács Tibor prímás vezényletével a 
Sztárzenekar biztosította a zenei hátteret, a dalokat Koós Éva, 
Somogyi Erika, Wolskyné Farkas Mónika, Lukács Tímea, S. 
Nagy Zsuzsa, Tolnai András, Farkas Zsolt, Fazekas József és 
Csáki Tibor adta elő, a humorról pedig Lukács Gábor gondos-
kodott. 

MÉSZÁROS TIBOR

Szentmihályiak ünnepe A 115 ÉVES RÁKOSSZENT-
MIHÁLYI SZENT MIHÁLY 
TEMPLOM VÉDŐSZENT-
JÉNEK ÜNNEPÉN A KEZ-
DETEK ÓTA RENDEZNEK 
BÚCSÚT. NEM VOLT EZ 
MÁSKÉNT IDÉN SEM, 
AMIKOR A KOVÁSZ 
EGYESÜLET SZERVEZÉ-
SÉBEN ISMÉT VÁSÁRI 
FORGATAGGAL VÁRTÁK 
A LÁTOGATÓKAT. 
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

Október 17. kedd 18:00
SZTÁRVARÁZS
Sokszínű ingyenes szórakoztató prog-
ram a Corvini Domini szervezésében.
A részvétel ingyenes!

Október 19. csütörtök 18:00
EGYEDÜL A SZENTÍRÁS - kiállítás a 
reformáció 500. jubileumára
A tárlat ideje alatt kamarakiállítás lát-
ható Budapest XVI. kerületének protes-
táns egyházközségei címmel.
A kiállítást rendezte: Millisits Máté mű-
vészettörténész, muzeológus.
A tárlat megtekinthető november 5-ig a 
Corvin Galériában
A kiállításhoz kapcsolódó programok: 
Október 21. szombat 16:00
ELŐADÁS: KÁROLYI GÁSPÁR EMLÉ-
KEZETE – a bibliafordító esperes élete 
és munkássága. KÖNYVBEMUTATÓ: 
MILLISITS MÁTÉ: PROTESTÁNS BU-
DAPEST 1. A magyar főváros reformá-
tus és evangélikus egyházközségei dió-
héjban.

Október 20. péntek 19:30 
JAZZ LIGET: PATCHÉ

A zenekar a neo-soul-pop-jazzy vonalon 
mozog. Olykor andalgás, máskor kirob-
banó dinamika jellemzi muzsikájukat. 
A spirituális szövegvilág szépen simul 
dalaik hangulatához. 
Pákai Petra (ének), Cséry Zoltán (billen-
tyűs hagszerek)
Jegyár: 1500 Ft

Október 20. péntek 19:00 
MÜLLER PÉTER ELŐADÁS
„Ez az előadás a lélek halha-
tatlanságáról szól. És mind-
azokról a művésztársaimról 
és példaképeimről, akik 
felismerték a szellemvilággal 
való összeköttetés jelentő-
ségét. Onnan jöttünk, oda 
megyünk. (…) Tudom, hogy 
nincs halál. Átutazó vagyok ezen a vál-
ságban lévő földi világon. Lelke mélyén 
mindenki tudja, hogy halhatatlan. Csak 
rá kell ébrednie.”                 Müller Péter
Jegyárak: 2400 Ft, 2600 Ft

Október 21. szombat 10:30 
VOLT EGYSZER EGY…

…egy kislány, aki elindult a világba, 
mert az udvarán nyújtózkodó Nagy 
Üres mellett nem volt többé maradása. 
Útja során pöffeszkedő almákkal, reb-
bentő pillás békával, csupaláb hernyó-
val találkozott.
A bábelőadás az Aranyszamár Színház és 
a Kabóca Bábszínház közös produkciója.  
4 éves kortól ajánljuk.
Jegyárak: gyerek: 1200 Ft, felnőtt: 1400 Ft, 
családi: 4800 Ft

Október 25-27. szerda-péntek 
BUDAPEST CSILLAGAI
Nemzetközi tehetségkutató fesztivál, 
amelyről bővebben a kulturliget.hu ol-
dalon olvashatnak, onnan letölthető a 
jelentkezési lap is.

Október 27. péntek 20:30 
HALLOWEEN PARTY 
a Szentmihályi Kulturális Központban 
(János utca 141-153.)
Vérbeli jelmezes mulatság az Öt Falu 
Egyesület és az Erzsébetligeti Színház 
szervezésében tombolával, büfével, jel-
mezversennyel.
A talpalávalót DJ Quicksilver biztosítja.
Belépő: 2000 Ft/fő elővételben, a helyszí-
nen: 2200 Ft/fő

Október 28. szombat 19:00
NEMZETEK MUZSIKÁJA - világjáró 
koncertsorozat az ANIMA MUSICAE 
KAMARAZENEKARRAL - A FRAN-
CIA KAPCSOLAT
Műsoron: J-M. Leclair, J. Haydn, M. Ra-
vel és A. Dvorak művei.
Jegyár: 1500 Ft; szakmai, nyugdíjas, diák: 
900 Ft

Október 29. vasárnap 10:00
SZIVÁRVÁNYHINTA 
Babaszínház, a Bóbita Bábszínház elő-
adása, amely során egy utazáson vesz-
nek részt az apróságok: elkísérhetik a 
kedves nyuszikat a hétszínű szivárvány 

selyemfelhő csíkjaihoz, kocsin, hajón, 
vonaton, hintán röpülve.
3 éves kor alatti gyerekeknek ajánljuk.
Jegyár: 2400 Ft (1 felnőtt+1 gyerek)

Október 29. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ ÉS GYEREK-
MULATSÁG
Jegyár: 900 Ft, családi (2 gyerek+2 fel-
nőtt): 3000 Ft

A XVI. Kerületi Önkormányzat, valamint a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár közös kiadásban jelent meg a közelmúltban M. TÓTH GYÖRGY újságíró 

A katonabáró. Szurmay Sándor, a Monarchia magyar hadvezére című könyve.
A Déli Harangszó Baráti Kör ezúton hívja meg Önt október 24-én, kedden 18.00 órára 

az Erzsébetligeti Színház Harmónia termébe, ahol PROF. DR. SZAKÁLY SÁNDOR történész, 
egyetemi tanár, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója és a szerző beszélgetnek a kötet 

megszületéséről, Mátyásföld egykori prominens nyaralótulajdonosáról, a magyar hadtörténet jeles 
személyiségéről. A tábornok egyik családtagja, Kovács Balázs családi emlékeket villant fel.

Mindenkit szeretettel várunk!
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A MAGYAR KERÉKPÁROSKLUB ÖNKÉNTESEI SZEP-
TEMBER 28-ÁN ORSZÁGSZERTE REGGELIVEL VÁRTÁK 
AZOKAT, AKIK BICIKLIVEL JÁRNAK ISKOLÁBA VAGY 
DOLGOZNI, ESETLEG ÍGY VISZIK GYERMEKÜKET AZ 
ÓVODÁBA. 

A kezdeményezéshez természetesen idén is csatlakozott a 
Kertváros, amelynek első embere, Kovács Péter polgármester, 
Szász József alpolgármester és Csanádi György, a helyi kerék-
páros szervezet elnöke köszöntötte a két keréken közlekedő-
ket a Jókai utcai élelmiszerboltnál.  Annak érdekében, hogy 
lakóhelyünkön is egyre többen válasszák a biciklit, az Önkor-
mányzat tervezi a Szilas-patak menti kerékpárút meghosszab-
bítását a XVII. kerület és Kerepestarcsa irányába. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KERTVÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET 
ÜZEMELTETŐ KFT. PÁLYÁZATOT HIRDET 

• az Erzsébetligeti Uszoda területén és az 
   Erzsébetligeti Strandon lévő büfé, 
• az Erzsébetligeti Uszoda területén lévő fodrászat, 
• a Szentmihályi Uszoda területén lévő büfé és 
• a Szentmihályi Uszoda területén lévő fitness terem

ÜZEMELTETÉSÉRE.

Benyújtási határidő: október 19. 12.00
Elbírálási határidő: október 24. 11.00

Részletek a Kertvárosi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. megújult honlapján 

(uszodak16.hu) találhatók.

Az Ikarus BSE labdarúgócsapata a Fővárosi Vízművek SK-val 
játszotta legutóbbi mérközését október 7-én. A kezdőrúgást 
Baji Balázs világbajnoki ezüstérmes 110 méteres gátfutó vé-
gezte el, aki ifj. Tomhauser István irányításával készül a Bátony 
utcai sportcentrumban. A mértkőzés kezdete előtt a a spor-
tolót dr. Csomor Ervin alpolgármester, valamint Schvantner 
István, az Ikarus elnöke és Tánczos Zoltán, a klub labdarúgó 
szakosztályának vezetője is köszöntötte.

A KERÜLETBEN ÉLŐ TÓTH MÁTÉ ÉS ZSOMBOR 
SZEPTEMBER 13. ÉS 17. KÖZÖTT RÉSZT VETT A BUKA-
RESTBEN MEGRENDEZETT KARATE VILÁGBAJNOKSÁ-
GON, AHOL A HÁZIGAZDÁN KÍVÜL OLASZORSZÁG, 
SPANYOLORSZÁG, OROSZORSZÁG, PORTUGÁLIA, 
CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA, HORVÁTORSZÁG, DÉL-
AFRIKA, JAPÁN, UKRAJNA, NÉMETORSZÁG, INDIA ÉS 
ÚJ ZÉLAND IS KÉPVISELTETTE MAGÁT.

Máté egyéni kumitében 2., csapat katában és csapat kumitében 
pedig 1. helyezést ért el. Zsombor egyéni katában 3., egyéni 
kumitében 3., csapat katában pedig szintén az első helyen végzett.

A kezdőrúgást 
Baji Balázs 
végezte el
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Az olimpia a cél

Az első három fordulóban egyetlen 
pontot sem vesztő IKARUS a negyedik 
mérkőzésen vereséget szenvedett a baj-
noki cím első számú várományosától, a 
néhány éve még NB I-es REAC-tól. A kö-
vetkező mérkőzésen az otthonában min-
denkire veszélyes Pestszentimrével ját-
szott döntetlent, majd helyreállt a rend: 
két győzelem következett. Hét mérkőzés 
után 16 ponttal az Ika szorosan a két fa-
vorit, a REAC és az Újpest II (19-19 pont) 
mögött áll a harmadik helyen.
Eredmények:

Ikarus – REAC 0-1  (0-0) 
Pestszentimre – Ikarus 1- 1 (0-1) 

G.: Horváth K. 
Ikarus – Budafok II 1-0 (1-0) 

G.: Balogh Bence Béla 
TF SE – Ikarus 1-2 (1-1) 

G.: Horváth K., Halász B.

Két súlyos vereséggel indított a RAFC és 
2-10-es gólkülönbségével, 0 ponttal a 15. 
helyen állt a 16-os mezőnyben; a követ-

kező öt fordulóban azonban bravúrosan 
teljesített: négy győzelem mellett csak 
egyszer kapott ki, és jelenleg az előke-
lő ötödik helyen tanyázik. Örvendetes 
a nyáron a Pirosrózsa utcába került 19 
éves játékosok (akiket Czinege László 
edző folyamatosan épít be a csapatba) 
egyre jobb teljesítménye, valamint az 
Ikarusból a RAFC-hoz igazolt rutinos 
kapus, Skravanek László kiváló formája.
Eredmények:
RAFC – Újbudai FC – Voyage 1-3 (0-2) 

G.: Vass G. 
RAFC – Union 1-0 (1-0) 

G.: Téglás M. 
II. ker. – RAFC 1-4 (1-0) 

G.: Henrik G. (2), Vass G., Hámory Z. 
RAFC – Testvériség 2-1 (1-1) 

G.: Krajczár M., Vass G.
Kerületünk futballbarátai nagy érdeklő-
déssel várják a helyi rangadót, a két jó 
formában lévő örök rivális összecsapását: 

RAFC-Ikarus 
október 14., szombat 15.00

Két III. osztályban induló csapatunk, az 
MLTC és az RSC már az elején tudatta 
a mezőnnyel, hogy harcba akarnak száll-
ni a feljutásért. Az igencsak megerősö-
dött BLSZ III. o. 2. csoportjában játszó 
MLTC parádés rajtot vett: öt mérkőzés, 
öt győzelem, 23-5-ös gólkülönbség és 
természetesen első hely. Ha nem követ-
keznek be a tavalyi idényre jellemző hul-
lámvölgyek, akkor Zséli László gárdája 
joggal reménykedhet a feljutásban. 

Majdnem ugyanilyen sikerrel vette az 
első öt fordulót a BLSZ III. o. 3. csoport-
jában a Rákosszentmihályi SC. Csupán 
egy hibapontot szedett össze: a mindösz-
sze két pontot szerző Piramis ellen hazai 
pályán Hazai Tamás 89. percben szer-
zett góljával egyenlített. A többi meccset 
megnyerte, így öt forduló után 13 pont-
tal, 15-4-es gólkülönbséggel a Hegyvidék 
II csapatával azonos ponttal áll az első 
helyen.

VARGA FERENC

Csak így tovább! 
- jól teljesítenek futballcsapataink

– MIÓTA SPORTOLSZ?
– Már kiskoromban elkezdtem spor-
tolni. Négyéves lehettem, amikor 
édesapám elvitt különféle sportágakat 
kipróbálni, én pedig a karate mellett 
döntöttem. Azóta is ezt a sportot űzöm.

– MIÉRT PONT A KARATE?
– Ez egy nagyon jó kérdés. Sokan azt 
mondják, önvédelmi célból választanak 
küzdősportot, hogy később meg tudják 
magukat védeni, ha szükséges. Nálam 
ez egyáltalán nem volt meghatározó té-
nyező. Egyszerűen csak megtetszett. Jól 
is ment, főleg onnantól, amikor elkezd-
tek jönni az eredmények. Aztán már 
nem volt megállás.   

GYÖRGY DÁNIEL SZÜLETÉSE ÓTA A KERÜLETBEN ÉL. A BVSC EURÓPA-BAJNOK WKF 
KARATE VERSENYZŐJEKÉNT ELTÖKÉLT CÉLJA AZ OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓ MEGSZER-
ZÉSE. A MINDÖSSZE HÚSZÉVES TEHETSÉG NEMCSAK U21-ES MAGYAR BAJNOK 
LETT IDÉN 84 KILOGRAMMBAN, DE ELNYERTE AZ ÖNKORMÁNYZAT IFJÚ SPORTTE-
HETSÉGE CÍMET IS. 

– MILYEN TANULMÁNYOKAT VÉGEZ-
TÉL?
– A Hermann Ottó Általános Iskolába 
jártam, de amikor ovisként elkezdtem 
a karatét, már akkor az ottani torna-
teremben edzettem. Később a Szerb 
Antal Gimnáziumba jártam, onnan je-
lentkeztem a Testnevelési Egyetemre 
sportszervező szakra, ugyanis szeret-
ném, ha a munkám is a sporttal kap-
csolatos lenne. 

– HOGY SIKERÜLT AZ IDEI ÉVED?
– Idén talán a legjelentősebb eredmé-
nyemet még év elején Szófiában a kor-
osztályos Európa-bajnokságon szerez-
tem, ahol U21-ben harmadik lettem. A 

másik a portugáliai Eb volt, ahol egyé-
niben második, csapatban pedig első 
helyezést értem el. Idén október végén, 
Tenerifén rendezik a korosztályos vi-
lágbajnokságot, ahol szintén szeretnék 
érmet szerezni. Ha az sikerül, boldo-
gan zárom az évet. 

– MILYEN TERVEID VANNAK AZ ÖT-
KARIKÁS JÁTÉKOKKAL KAPCSOLAT-
BAN? 
– Őszintén szólva reálisabbnak látom a 
2024-es olimpiára való kvalifikációt, de 
természetesen mindent megpróbálok 
annak érdekében, hogy 2020-ban is in-
dulhassak.

VARGA TIBOR
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Focisták lehetnek

A kétnapos megmérettetés során atlétáink dobogós, illetve ti-
zenhét pontszerző helyet szereztek, ami nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy az együttes végül a negyedik helyen végezzen,  
összesen négy ponttal lemaradva a dobogóról.

A legeredményesebb kerületi versenyző Universiade-
ezüstérmes akadályfutónk, Gyürkés Viktória volt, aki 1500 
méteren diadalmaskodott, 5000 méteren pedig második lett. 

Bak Bálint élete első felnőtt megmérettetését a második he-
lyen fejezte be 110 méteres gátfutásban. Ugyanebben a ver-
senyszámban edzőtársa, Tano Leonardo harmadik lett. Hor-
váth Csaba magasugrásban, Zsiga Mónika pedig 400 méteres 
gátfutásban állhatott fel a képzeletbeli dobogó második fokára. 
Mónika a 4x100 méteres váltó befutóembereként egy harma-

dik helyet is szerzett, és kiválóan teljesített a 4x400 méteres 
váltóban is. A még csak 17 éves Kovács Balázs nagyszerű ver-
senyzéssel 3000 méteres akadályfutásban lett harmadik. A 
TOP 3-ban végzők sorát Rab Attila zárta, aki gerelyhajításban 
lett szintén harmadik. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően, idén is ugyanakkor és 
ugyanazon a helyszínen zajlott a serdülők csapatbajnoksága. 
Az elmúlt hat évben szinte már hozzászoktunk, hogy ezen a 
megmérettetésen az Ikarus fiú vagy lány, esetleg mindkét csa-
pata a dobogón végez. A remek sorozat ezúttal sem szakadt 
meg, ugyanis mindkét együttes bronzérmet szerzett, ami az 
összesített pontversenyben a második helyet jelentette.

Urbán Zita két győzelmével (600 és 2000 méter) alaposan 
kivette a részét a sikerből, míg edzőtársa, Gajdos Dominika 
600 méteren mögötte végzett. Gulyás Johanna a lányok ge-
relyhajító versenyében nem talált legyőzőre. A fiúk között szá-
mos jó teljesítménnyel találkoztunk, közülük Baranyai Kristóf 
végzett a legelőkelőbb helyen, 100 méteres gátfutásban lett 
harmadik.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Ikarus edzői rendszeresen ellátogatnak a kerületi óvodák-
ba, és feljegyzik az ígéretes mozgású kicsik nevét, hogy aztán a 
szülőkkel kapcsolatba lépve sportolókat neveljenek belőlük. A 
kiszemelt korosztály olyan népes – közel 300 gyerek –, hogy az 
októberi rendezvényre csak a felét tudták meghívni, a második 
felmérésre májusban kerül sor. 

A megjelent óvodások egyébként meglepő tájékozottsággal 
válaszoltak dr. Csomor Ervin sporttal kapcsolatos kérdéseire. 
A megkérdezettek nagyobbik része focista akar lenni, a többi-
ek inkább az atlétikát választanák. Ismerik az olyan világhírű 
focicsapatokat, mint a Barcelona vagy a Real Madrid, és köny-
nyedén sorolják az azokban játszó futballisták nevét is. 

Ahogy azt Tánczos Zoltán, az Ikarus labdarúgó szakosztályá-
nak elnöke elmondta, a nagycsoportosokat részben focizás, 
részben egyéb ügyességi játékok közben figyelik a szakembe-
rek, miközben a kicsik megismerkedhetnek a füves foci- és a 
rekortán pályával. Ehhez ezúttal szerencsére gyönyörű napos 
idő is párosult, így mind a kis sportolók, mind a lelkes edzőgár-
da kellemes élményekkel távozott a helyszínről. Az ovisok emel-
lett a XVI. Kerületi Önkormányzat jóvoltából egy csokis piskó-
tát, egy szelet müzlit és egy doboz gyümölcslevet is kaptak.    

MÉSZÁROS TIBOR

HAGYOMÁNYOSNAK TEKINTHETŐ AZ A SPORTNAP, 
AMIT NAGYCSOPORTOSOKNAK SZERVEZETT AZ IKA-
RUS BSE A FÜVES LABDARÚGÓPÁLYÁJÁN. ENNEK CÉL-
JA, HOGY MÁR ÓVODÁS KORBAN ELKEZDJENEK FOG-
LALKOZNI A JÖVŐ TEHETSÉGEIVEL. AZ ESEMÉNYEN 
DR. CSOMOR ERVIN ALPOLGÁRMESTER IS RÉSZT VETT 
OKTÓBER 2-ÁN.

Dobogós helyeket 
hoztak
TAVASSZAL A HAZAI CSAPATBAJNOKSÁG KELETI ELŐ-
DÖNTŐJÉBEN A GEAC ÉS AZ IKARUS KÖZÖS CSAPATA 
REMEK VERSENYZÉSSEL A HARMADIK HELYEN VÉG-
ZETT. A KORÁBBIAKHOZ HASONLÓAN A DÖNTŐT 
EZÚTTAL IS A SZÉKESFEHÉRVÁRI BREGYÓ KÖZBEN 
RENDEZTÉK SZEPTEMBER 9-ÉN ÉS 10-ÉN.
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INGATLAN
Ómátyásföldön 3 generációs, 2 
utcai bejárattal 103nm családi 
ház pincével cserével eladó. 20-
913-4783

Eladó 800 nm-es telken 120nm-
es, 4 szobás, felújítandó ház 47,5M 
Ft-os irányáron. 30940-0494

Rákosszentmihályon teljesen 
különálló ház bútorozva kiadó. 
405-6657; 30-478-6079

Eladó dupla telek Bagon 
2x900nm. 70-368-3067 

Nagytarcsa határában 12E nm 
szántó eladó. 70-286-3716

Eladó Mátyásföldön 120nm-es, 
felújítandó ház 800nm telken. 
30-940-0494

Közvetlen a ráckevei Duna par-
ton –Dömsödön- 120nm családi 
ház + szuterén 270 nöl-ön eladó. 
Vállalkozásra is alkalmas. 20M 
Ft. 405-3432

A XVI. Kerületi Újság fáradhatatlan egy-
kori korrektora gazdag életpályát mond-
hatott magáénak. A magyar-könyvtár 
szakos diploma megszerzése után lelkes 
Budapest környéki könyvtárvezetőként 
fáradozott azon, hogy a vidéken élők 
is egyre többet olvassanak. Az 1970-es 
és 1980-as években a Látóhatár című, 
havonta megjelenő folyóirat helyettes 
szerkesztője, majd az MTA Irodalomtu-
dományi Intézetének munkatársa volt. 
Dolgozott Klaniczay Tibor, Szabolcsi 
Miklós, Bodnár György és Béládi Miklós 
mellett, szerkesztette a Literatura című 

„A végtelen falban legyek egy tégla,  
Lépcső, min felhalad valaki más,  
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,  
Ám a kalász nem az ő érdeme.  
Legyek a szél, mely hordja a magot,  
De szirmát ki nem bontja a virágnak,  
S az emberek, mikor a mezőn járnak,  
A virágban hadd gyönyörködjenek.  
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,  
Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad.  
A kéz legyek, mely váltig simogat,  
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.”

Reményik Sándor

Búcsúzunk 
Takács Olgától

folyóiratot, és oroszlánrészt vállalt az In-
tézet nagyszabású kézikönyveinek mun-
kájában is. 

1989 után francia és olasz nyelvtudását 
kamatoztatva a római magyar nagykövet-
ségen dolgozott. Hazatérve a Duna Te-
levízió szerkesztőjeként számtalan nép-
szerű irodalmi összeállításnak (a többi 
között a Mátyás király és a reneszánsz, 
a Pillanatképek - Boldog, szomorú Kosz-
tolányi című versösszeállítás), valamint 
portréfilmeknek (Öröklét - Weöres Sán-
dorról, Egyed Ákos történész, Roska Ta-
más professzor, Lovász László matema-

tikus - Egy legendás osztály és a világhír) 
szerkesztője, forgatókönyvírója, riporte-
re volt. Szerteágazó érdeklődése a hatá-
ron túli irodalomra, képzőművészetre, 
népi kultúrára is kiterjedt, jeles alkotóik-
kal készült filmjeit még ma is is műsorra 
tűzi a Duna Televízió. 

Nyugdíjasként is többször felkérték, 
hogy készítsen műsorokat. Számtalan 
könyv szerkesztése és fordítása is dicsé-
ri munkáját (Mégis győztes, mégis új és 
magyar. Tanulmányok a Nyugat megje-
lenésének hetvenedik évfordulójára, Az 
öt titok könyve {Vizi Máriával közösen}, 
Ízek városa. Firenze Gasztronómiai 
ajándék a művészet, kultúra és hagyo-
mány városából).

A XVI. Kerületi Újság korrektori felada-
tit 2015 januárja óta látta el. Lojalitására 
és szakmai tudására mindig számíthat-
tunk. Talán éppen ezért kérték fel őt a 
Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai 
arra, hogy az általuk szerkesztett köny-
veket is lektorálja. Munkájával tizenegy 
kertvárosi helytörténeti kiadvány megje-
lenéséhez járult hozzá.

Mindezek mellett fáradhatatlanul vi-
gyázott három unokájára – a negyedik 
érkezését sajnos már nem érhette meg 
– és két dédunokájára, sőt, még beteg 
férjét is ápolta. Rajtuk kívül lánya és fia 
lelkében hagyott betölthetetlen űrt hirte-
len bekövetkezett halála. Emlékét meg-
őrizzük! Nyugodjon békében!

XIV. kerület Szugló utca föld-
szintes társasházában 50 nm , 
2 szobás, felújított hőszigetelt, 
40nm kertkapcsolatos lakás 10 
nm tárolóval eladó. 21,9M Ft. 
30-515-5533

Tisza tó mellett, Dinnyésháton 1 
szoba összkomfortos nyaraló el-
adó. I.ár: 3M Ft. 30-921-8393

Nagytarcsa határában délnyugati 
12000nm földterület eladó. 407-
2312

Árpádföldön tulajdonostól eladó 
905 nm-es telken 130nm-es be-
tonfödémes, új nyílászárós csa-
ládi ház. I.ár: 38M Ft. 409-2240

Centenáriumi lakótelepen, az 
Olga utcai, 4. emeleti, 1+2 félszo-
bás, erkélyes lakás eladó. 20,9M 
Ft.  20-316-9542

Sashalmi 40nm kertkapcsolatos 
házrészemet eladnám vagy el-
cserélném. 70-419-5424

Tisztelettel meghívjuk Önt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVI. kerületi tagcsoportjának rendezvényére.
A helyszíni regisztráció kezdete: 15.30 óra

Helyszín: Jókai Mór u. 6. (földszinti nagyterem)
Témák: a vállalkozásokat érintő kerületi fejlesztési és pályázati lehetőségek. Kedvezményes vásárlásra és szolgáltatás 

igénybevételére jogosító Kertvárosi Kártya. Helyi aktualitások.
Felkért előadó: Kovács Péter polgármester

Kérjük, ha kérdést szeretne feltenni a polgármesternek, azt neve és cége megadásával a 16ker@bkik.hu e-mail címen ok-
tóber 20-ig küldje el. Ha egyéb témában van kérdése, kérjük, azt írja fel a terem bejáratánál elhelyezett papírra, majd neve 

és cége megadásával a rendezvény alatt jutassa el Baumholczer Tamás elnöknek!

Október 26., csütörtök 16.00 óra
Vállalkozói Fórum
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Angol nyelvoktatást, vizs-
gafelkészítést, társalgási 
gyakorlatot, nyelvtani rend-
szerezést vállalok a XVI. ke-
rületben. Céges és Skype-os 
online nyelvtanítás is lehet-
séges! Hívjon bátran a 06-
20-320-3001-es számon!

Keresünk olyan hölgyet, 
aki minden hétköznap dél-
után hazakíséri kisfiunkat a 
Szentgyörgyi Albert Általá-
nos iskolából. 30-294-1236

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526

JELENTKEZZ! Várunk a 
Fővárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézet állományá-
ba felügyelő beosztásba, 
ha elmúltál 18, van érett-
ségid, büntetlen előéle-
tű magyar állampolgár 
vagy. Amit kínálunk: br. 
228.800 forint+juttatások. 
Várjuk fényképes önélet-
rajzod:  fovarositoborzas@
bv.gov.hu. Érd.: 06-1/475-
5546

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 
Falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
FÁBIÁN ISTVÁN 
20-317-0843

VILLANYSZERELÉS és 
HAJDÚ típusú bojler javí-
tás, vízkőtelenítés garanci-
ával. Tóth Balázs 30-294-
8045, 406-5775

Szakképzett kertészek vál-
lalnak FAKIVÁGÁST elszál-
lítással is! SÖVÉNNYíRÁST, 
KERTRENDEZÉST/ÉPÍ-
TÉST, GYEPSZŐNYEG 
telepítését, füvesítést, IN-
GYENES FELMÉRÉS! Pro-
fi gépekkel, szakszerűen, 
megbízhatóan. 30-287-4348

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék, vagy 34 nm-es örökla-
kásomat cserélném egy szobásra 
önkormányzatira. 20-327-7398

Eladó Dunakeszi-Alsó Rezeda 
utcában 641nm-es hétvégi telek 
fa házzal, termő gyümölcsfák-
kal. Közműves! Tehermentes! 
29,9M Ft. 20-244-3456 Ingatla-
nosok ne hívjanak!

Eladó Rákospalota-Kertváros Ve-
resegyház utcában kétgenerációs 
családi ház 365 nm-es féltelken 
38,9M Ft. Ingatlanosok ne hívja-
nak! 20-952-2922 ALKUKÉPES!

Centi lakótelepen eladó 56nm-
es 1-2 félszobás lakás 3. emeleti, 
jó állapotú. 30-271-9861

Sashalmon kétlakásos családi 
ház 220nöles telken eladó 20-
422-1396

Cinkotán 2248nm szántóföld és 
2129nm művelési kötelezettség 
alol kivetett zártkert eladó. 70-
232-9165

Kehidakustányban a termálfür-
dővel szemben 42nm-es erké-
lyes lakás eladó. 400-0440; 70-
299-3400

Cinkotán a Nagytarcsai út mel-
lett 4954nm-es szántó eladó. 
400-0440; 70-299-3400

Mátyásföldön, a Bökényföldi út 
mellett 4785nm-es belterület el-
adó. 400-0440, 70-299-3400

KIADÓ garázst keresek a Pálya 
utcai lakótelep környékén. 30-
932-5654

VEGYES
DOMYOS VE490 elipszis tré-
ner 1 hétig használt 30E Ft-ért 
eladó. 30-9249-144

Ágy-matrac 160x200-as mág-
neses lepedővel ágyráccsal, vagy 
anélkül eladó. 403-9223

Férfi és női irhabunda jó álla-
potban eladó. 403-9223

Menyasszonyi ruha koszorús-
lány ruhával eladó. 403-9223

Eladó fali hűtő és kombi gázké-
szülék (Junkers 23kW) kifogás-
talan állapotban. 20-807-7891

Örökségből származó 3 db jó 
állapotú szekrény, Manuss fa-
gyasztószekrény fél fagyasztós 
hűtőszekrény, hordozható cse-
répkályha, varrógép eladó. Ár 
megegyezés szerint. 30-246-
7545

Eladó Hajdú 80 l-es villanyboj-
ler és egy elől töltős Candy Cy 2 
mosógép jó állapotban. 20-807-
7891

Új, 5l-es igényes kivitelű AEG 
bojler csapteleppel; rozsda-
mentes mosogató 1 medencés, 
csepptálcás 90x50 cm eladók. 
403-1335

Kolóniál bútorok, kárpitozott 
székek, csillárok eladók. 20-
242-0576

Hűtőszekrény 120l; 60l; kem-
ping kerékpár, kolóniál bútorok 
eladók. 30-541-6383

6 éves, 7 személyes ezüst Ford 
S-Max 2.0 TDC automata váltós 
2,99 M Ft-ért eladó. 70-248-
7579

Larozetti kerékpárok – női, férfi 
– 3db 175E Ft-ért eladók. 403-
0882
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ASZTALOS vállal: meglévő 
ajtók, ablakok, tetőtéri ab-
lakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre átalakítását, elörege-
dett szigetelő gumik cseré-
jét. 30-265-9477

Számítógépek javítása 
helyszínen, hétvégén is. 
Vírusírtás, tanácsadás, tele-
pítések, alkatrészcsere ga-
ranciával. Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

Angol nyelvoktatást, kor-
repetálást, társalgási gya-
korlatot és vizsgára való 
felkészítést vállalok.Hívjon 
a 06-30-275 7236-os mobil-
számon!

Lakásfelújítás, építkezés. 
Minden munka egy kézben, 
ács,- kőműves,- burkoló,- 
villanyszerelő. 30-479-2776

NÉMET kezdő, haladó 
nyelvoktatás, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés, 
hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047; 20-368-7284

Gyógypedikűrös, pedikűrt, 
manikürt vállal, reális ára-
kon.  Házhoz megyek akár 
hétvégén is. 70-517-46-28 Eladót keresünk Budapest 

XVII. kerületi savanyúsá-
gos üzletbe teljes munka-
időben. allashirdetes1974@
gmail.com; 30-920-4706

KASTÉLYOK berendezésé-
hez vásárolok festménye-
ket, antik órát és bútort, 
ezüst tárgyakat porceláno-
kat, bronzokat, régi katonai 
kitüntetéseket,stb., teljes 
hagyatékot. 20-280-0151; 
herendi77@gmail.com

Fiatal házaspár életjáradéki 
szerződést kötne idős hölgy-
gyel vagy úrral. Havi kész-
pénzfizetéssel, bármilyen 
segítségnyújtással. Minden 
költséget mi vállalunk! 30-
783-2770

Felvásárolok antik bútorokat, 
festményeket, porcelánokat, 
órákat, ékszereket. Ingyenes 
értékbecslés, készpénzes fi-
zetés. 20-378-3575

–
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