
XVI. KERÜLETI 
ÚJSÁGAZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu

XXVI. évfolyam 20. szám • 2017. október 26.

3

Bóbitások kertje

A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE TAGIN-
TÉZMÉNYEKÉNT MŰKÖDŐ KOLOZS UTCAI BÓBITA BÖLCSŐ-
DE KERTJÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTOTTA. AZ ÜNNEPÉ-
LYES ÁTADÓT OKTÓBER 18-ÁN TARTOTTÁK. AZ ESEMÉNYEN 
KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER, DR. CSOMOR ERVIN ÉS 
SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER, ILLETVE TAMÁS JÁNOSNÉ 
INTÉZMÉNYVEZETŐ VÁGTA ÁT A NEMZETISZÍNŰ SZALAGOT. 
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Kedves 

Olvasó!
Senki nem úgy születik, hogy 
forradalmár akar lenni. De va-
jon mi kell ahhoz, hogy valaki 
fellázadjon egy olyan elnyomó 
rendszer ellen, mint amilyen 
1956-ban nehezedett hazánk-
ra? Fiatalnak vagy idősnek 
kell lenni? Egyedülállónak 
vagy családosnak? Napsütés 
kell hozzá vagy szakadó eső? 
Az akkori hősöket valószínű-
leg mindez nem érdekelte, 
csak egyben voltak biztosak: 
a szabadságért saját kezükbe 
kell venniük az irányítást, ha 
kell, a szó meggyőző erejével, 
ha kell, fegyverrel. Mi vajon 
képesek lennénk erre vagy 
csak kirakat forradalmárok 
vagyunk? A választ mindenki 
a lelkében érzi, ahogy Kom-
játi Jenő: „Magyar vagyok. 
Ami szivemben, Tüstént az 
ajkamon van. Nem érez senki 
sem hivebben S nem szól vi-
lágosabban, Mert egy vagyok 
és mindig az, Tettem, szavam 
lelkemre vall: Magyar vagyok, 
tehát igaz; Igaz, mivel ma-
gyar. Magyar vagyok. Népem 
jövőjét Dicső, nagy színbe 
látom. Próféták nem hiába 
szőtték, Beteljesül az álom! 
Miért a hősök lelke vív, Eljő, 
eljő a diadal: Mert csupa lé-
lek, csupa szív, Csupa láng a 
magyar.” 

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.
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A testületi ülésről jelentjük

FOLYTATJA A MUNKÁT
Az Önkormányzat pályázatot írt ki a KESZ 
gazdasági igazgatói posztjának betöltésére, 
amelyre egy jelentkező volt, Kleiner Lajosné, 
aki eddig is ellátta a munkakört. Miután a Tes-
tület meghallgatta a pályázót, arról döntött, 
hogy újabb öt évre megbízza.

HÉTVÉGÉN IS SZOLGÁLATBAN
A költségvetés II-es számú módosítása so-
rán kiemelt figyelmet kapott a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet, amelynek vezetője, 
Csillik Kristóf szerint a kerületi játszóterek 

közkedveltek a kertvárosiak körében, ezért 
természetesen hétvégén is sokan használ-
ják azokat. Ennek eredményeként azonban 
a hulladék mennyisége is megnövekedett. A 
kerületgazdák eddig hétfőtől péntekig dol-
goztak, ezután viszont már hétvégén is szük-
ség lesz a munkájukra. Mivel a közfoglal-
koztatottak létszáma csökkent, ezért Kovács 
Péter polgármester előterjesztőként javasol-
ta a Szervezet közalkalmazotti létszámának 
növelését négy fővel, akik részmunkaidőben 
teljesítenének szolgálatot. A képviselők tá-
mogatták az elképzelést.

Tavaly májusban adta át az Ön-
kormányzat a sashalmi kiserdő-
ben lévő felújított játszóteret, sőt 
az erre szánt ötmilliós költség-
vetésből még új padokat is vásá-
roltak. Mivel azonban a rongálók 
ezeket sem kímélték, Dobre Dá-
niel körzeti képviselő arra kérte 
a kerületi fiatalokat, hogy segít-
senek megtisztítani a padokat, 
amelyeket előzetesen graffitivédő 
festékkel láttak el. Ehhez tartozik 
egy speciális oldószer, amely a 
firkálmányokat eltünteti ugyan, 
de az alapszínt nem bántja. Így 
a résztvevőknek (Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési és Antalóczy 
Csaba önkormányzati képviselő, 
valamint Horváth Ádám és Vass 
Pál) nem volt más dolguk, mint 
ezzel a folyadékkal áttörölni az 
ülőalkalmatosságokat. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTÓBER 18-ÁN TARTOTTA SOROS 
ÜLÉSÉT, AHOL SZÁMTALAN FONTOS KÉRDÉSRŐL TANÁCSKOZTAK A JELENLÉVŐK. A 
TÖBBI KÖZÖTT MEGVÁLASZTOTTÁK A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLAT (KESZ) GAZDASÁGI IGAZGATÓJÁT, SZAVAZTAK AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS 
II-ES SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL, DÖNTÖTTEK ARRÓL, HOGY AZ IDEGENFORGALMI 
ADÓT EZUTÁN SAJÁT HATÁSKÖRBEN SZEDI BE A KERÜLET, ILLETVE A NAPRAFORGÓ 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT VEZETŐI POZÍCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS PÁ-
LYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL IS (ENNEK RÉSZLETEIT A 6. OLDALON OLVASHATJÁK).

Firkamentesen
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Új iskolaudvar és
műfüves pálya

Az október 13-i ünnepélyes átadón részt vett többek között 
Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin alpolgármester, 
Ács Anikó, Kovács Raymund és Vajda Zoltán önkormányzati 
képviselő, Kovács Katalin tankerületi igazgató és gazdasági 
helyettese, dr. Ivicz Mihály, Szalma László, a Magyar Atlétikai 
Szövetség alelnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség képvise-
letében Gellei Imre, Vancsa Miklós, a Vasas ügyvezető igaz-
gatója – akinek gyermeke az intézményben tanul –, Kiss Dá-
niel Európa-bajnoki bronzérmes gátfutó és egykori edzője, 
Tomhauser István, Kassai Viktor és Bede Ferenc nemzetközi 
játékvezető, illetve a kivitelezést végző Holland Pázsit Kft. 
ügyvezetője, Pap Ákos, valamint munkatársa, Eszenyi Dénes, 
egykori válogatott labdarúgó is.

Vámos Tibor köszönetet mondott a Kovács Péter vezette 
Önkormányzatnak azért, hogy az eddig esőben sáros, nyáron 
poros udvart felújította. A polgármester a részletekkel kapcso-
latban kiemelte: amikor tavaly a Móra 
Iskola udvara szépült meg, Ács Anikó 
körzeti képviselő arra kérte, hogy a kö-
vetkező az a tizenkét évfolyamos Tán-
csics legyen, ahova a legtöbb diák jár. 
Ezért az idei költségvetésből a beruhá-
zásra biztosítottak 20 millió forintot, 
de  az több mint duplájába, 42 millió 
forintba került, mert a teljes udvart 
felújították, kialakítottak egy távolug-
ró gödröt és egy röplabdapályát, sőt a 
játszóeszközöket is kicserélték. 

Kovács Péter beszélt arról is, hogy 
a munkálatok befejezésének dátuma 

A FEJLŐDŐ KERTVÁROS III. PROGRAMNAK KÖSZÖN-
HETŐEN IDÉN A TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS IS-
KOLA ÉS GIMNÁZIUM UDVARA IS MEGÚJULT. 

Folytatás a címlapról
Tamás Jánosné, a XVI. Kerületi Kert-
városi Egyesített Bölcsőde vezetője a 
szülők és az intézmény alkalmazottai 
nevében mondott köszönetet az Önkor-
mányzatnak az elvégzett munkákért. 
Szerinte nem csak a gyerekek jártak jól a 
korszerűsítéssel, hiszen az újdonságok a 
bölcsőde dolgozóinak mindennapjait is 
jelentősen megkönnyítik majd. 

Kovács Péter elmondta, hogy a Képvi-
selő-testület által a kivitelezésre meg-
szavazott 30 millió forintból 600 négy-
zetméter műfűre, 110 négyzetméter 
locsolóhálózattal ellátott természetes 
fűre, 120 négyzetméter térkőre és két új 
kerti játékra futotta. Külön köszönetet 
mondott a kivitelező Holland Pázsit Kft.-
nek azért, mert a Táncsics Iskola mellett 
a Bóbita Bölcsőde kertjében is precíz, 
magas színvonalú munkát végeztek. 

Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta: a ke-
rületben a kisgyerekes családok száma 
folyamatosan nő, ezért is tartja fontos-
nak az Önkormányzat, hogy az aprósá-
gokat nevelő intézmények korszerűek 
és színvonalasak legyenek. A jövőben 
mindenképpen szükség lesz a bölcsődei 
férőhelyek bővítésére, és ez a törekvés 
összhangban van a kormány családsegí-
tő politikájával. Szeretnék megteremte-
ni a lehetőséget arra, hogy a kisgyerekes 
szülők minél előbb újra munkába állhas-
sanak, ennek elősegítésére pedig a XVI. 
kerület a közelmúltban 100 millió forint 
bölcsődefejlesztésre, illetve bővítésre 
fordítható állami támogatásban része-
sült. Emellett remény van arra is, hogy 
erre a célra további forrásokat szerezze-
nek, így az újabb fejlesztések is megvaló-
síthatók lesznek.

MÉSZÁROS TIBOR

Bóbitások 
kertje

Vámos Tibor, 
Ács Anikó és Gellei Imre 

felavatja az új műfüves pályát

azért módosult, mert a BVSC pályázott a Táncsics udvarán ta-
lálható aszfaltos pálya felújítására, és ennek eredményét meg 
kellett várni. Mivel az egyesület nyert, ezért ez a beruházás is 
megvalósul a közeljövőben.

A kerület vezetője megköszönte a kivitelezést felügyelő 
Szász József alpolgármester munkáját, illetve a tanulók és a 
szülők türelmét, végül pedig bejelentette azt a jó hírt, hogy az 
itteni után hamarosan a cinkotai Batthyány Ilona Általános 

Iskolában is elkészül a műfüves pálya, 
így az összes hasonló oktatási intéz-
ményben lesz már ilyen létesítmény. 
Mindezek mellett jövőre természete-
sen az iskolaudvar felújítási program is 
folytatódik. 

A Starlight Táncegyüttes bemutatója 
után a mérkőzések és a sportversenyek 
részvevői közösen bemelegítettek, majd 
Gellei Imre azt hangsúlyozta, hogy a 
példaképek segítenek a gyerekeknek 
állhatatosan, szorgalmasan és kitartóan 
viselkedni a pályán és az életben is.

SZ.R.ZS. 
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A parlamenti képviselő válaszol
ELENGEDI A HÁROMGYERMEKES ANYÁK DIÁKHITEL-TARTOZÁSÁT A KORMÁNY. A HALLGATÓI HI-
TELLEL KAPCSOLATBAN SZÁMOS VÁLTOZÁS LÉP ÉLETBE A KÖZELJÖVŐBEN. EZEKRŐL  IS KÉRDEZ-
TÜK SZATMÁRY KRISTÓFOT, A XVI. KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉT.

– MIÉRT VÁLTOZTATOTT A KORMÁNY 
A DIÁKHITEL EDDIGI SZABÁLYOZÁ-
SÁN?
– A mostani intézkedésünkkel is az a 
célunk, hogy 2018 a családok éve le-
gyen. Ennek jegyében alakítottuk ki 
korábban a családtámogatási rendszert 
vagy az otthonteremtési támogatást. 
Jelenleg a demográfia ügye Európa leg-
nagyobb sorskérdése. Láthatjuk, hogy 
vannak, akik ennek a megoldását  mig-
ránsok kényszer-betelepítésében látják. 
Mi teljesen másként gondolkodunk er-
ről. Négygyermekes családapaként sze-
rintem a megnyugtató válasz nem lehet 
más, mint a családok megerősítése, ami 
egyet jelent a kultúránk és a biztonsá-
gunk hosszútávú megőrzésével. Ezért 
igyekszünk minden támogatást meg-
adni anyagi és egyéb téren is azoknak, 
akik gyermeket szeretnének vállalni. 
Ezt szolgálja a most kihirdetett intézke-
désünk is. 

– MILYEN TÁMOGATÁSBAN RÉSZE-
SÜLNEK AZOK A GYERMEKET VÁLLA-
LÓ NŐK, AKIK DIÁKHITEL TARTOZÁS-
SAL RENDELKEZNEK?
– A diákhitel rendszerét az első Orbán-
kormány vezette be 2001-ben, azóta 

mintegy 380 ezren éltek a lehetőséggel. 
A mai napig  folyamatosan igyekeztünk 
kedvezőbbé tenni a feltételeket. A mos-
tani döntésünk értelmében lehetőség 
van a hitel felfüggesztésére, illetve a 
gyerekek számától függően a hitel rész-
beni vagy teljes elengedésére. 

– KIK ÉS MIKORTÓL JOGOSULTAK 
EZEKET A KEDVEZMÉNYEKET IGÉNY-
BE VENNI?
– A felfüggesztést és az elengedést a 
2018. január 1-je után született gyere-
kek után lehet igényelni, de már a vá-
randósság harmadik hónapjától kezdve 
kérhető, és a vér szerinti, valamint az 
örökbefogadott gyerekek esetében is ér-
vényesíthető. Egy gyerek esetén három 
évre felfüggesztik a diákhitel törleszté-
sét. A második gyereknél a felfüggesz-
tés mellett az anya mentesül a még 
fennálló tartozás felének kifizetése alól, 
harmadik gyerek esetében pedig a teljes 
összeget elengedik. A kedvezményekbe 
természetesen a már megszületett gye-
rekeket is beszámítják. Ami nagyon 
fontos még, hogy a felfüggesztés alatt 
az állam a kamatterheket  átvállalja, így 
a tartozás nem fog növekedni. Olyan 
módosítás is született, ami nemcsak 

az anyákat érinti, ugyanis a szabad fel-
használású diákhitel törlesztését bevon-
juk az adó- és járulékmentes cafeteria 
juttatások körébe, hogy ilyen módon is 
lehessen csökkenteni az adósságot. Az 
igényeket pedig minden esetben a Di-
ákhitel szervezethez kell az érintettek-
nek benyújtani.

– MILYEN MÁS INTÉZKEDÉSEK VÁR-
HATÓK, AMELYEKKEL SEGÍTENI TUD-
JÁK A CSALÁDOKAT A GYERMEKVÁL-
LALÁSBAN?
– Változások várhatók például a lombik-
bébi programban is. Ezen a téren bővít-
jük a társadalombiztosítás által finanszí-
rozott eljárások számát és a kapcsolódó 
gyógyszerek támogatását is növeljük. Így 
nagyobb esélyt kapnak azok a párok, akik 
gyermeket szeretnének. Ezzel is újabb 
terheket veszünk le a családok válláról, 
és hozzájárulhatunk ahhoz az örömhöz, 
amit egy újszülött érkezése okoz a szü-
lőknek, mert minden gyermek ajándék. 
Mivel a kormány úgy gondolja, hogy a 
legfontosabb szövetségesei a családok, 
ezért a bővülő lehetőségek elsősorban 
őket, és persze velük együtt az egész 
társadalmat segítik.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A XVI. Kerületi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mával együttműködve idén is meghirdeti 

a BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATOT 
a felsőoktatásban tanuló hallgatók („A” típusú),  illetve felsőfokú ta-

nulmányaikat a későbbiekben 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.

Tájékoztató fűtési támogatásról
A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 
1/2015. (II. 23.) rendelete értelmében a NYUGDÍJASOK és NAGY-
CSALÁDOSOK fűtési költségeihez való hozzájárulásként fűtési tá-
mogatás nyújtható. 

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

A támogatás jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányo-
sabb esetben sem haladhatja meg a 76 950 forint összeghatárt. A fűtési tá-
mogatás összege december, január, február, március hónapokra havi 4000 
forint. A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.  
Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 
43.) Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Szociális Irodán 
vehető át, illetve letölthető a hivatal honlapjáról (www.bp16.hu).
A kérelmet november 15-ig a Szociális Irodán lehet 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 tele-
fonszámokon kérhetők. 
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Új rendelet a zöld környezet védelmében
A FÁSSZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉRŐL, KIVÁGÁSÁRÓL ÉS PÓTLÁSÁRÓL 
SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET SZEPTEMBER 27-ÉN LÉPETT 
HATÁLYBA. ELFOGADÁSÁT LAKOSSÁGI KONZULTÁCIÓ ELŐZTE MEG, 
RENDELKEZÉSEI A KERTVÁROS ZÖLDÖVEZETI JELLEGÉNEK MEGTAR-
TÁSÁT ÉS A FAÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSÁT SZERETNÉK ELŐSEGÍTENI. A 
RÉSZLETEKRŐL SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTERT KÉRDEZTÜK. 

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 UTOLSÓ KIHELYEZÉS 
IDŐPONTJA: 

DECEMBER 11. HÉTFŐ
A begyűjtés hatékonyabbá tétele érde-
kében az alábbiak betartásához kérjük 
a tisztelt lakók együttműködését:
• csak és kizárólag az akció időtartama 
alatt helyezzék ki a zöldhulladékot
• a zsákokba kizárólag kerti zöldhulla-
dékot tegyenek (például: lomb, fa- és 

bokornyesedék, gyom, nyírt fű)
• a vastagabb faágakat legfeljebb egy 
méteresre darabolva, összekötve he-
lyezzék ki
• a zsákokat minden esetben kössék be
Fontos: a zsákok és a kötegelt faágak 
mérete és súlya egy ember által moz-
gatható nagyságú legyen! 
A zökkenőmentes akció lebonyolítá-
sához, a tiszta Kertváros érdekében 

köszönjük az együttműködésüket és 
türelmüket!

Az őszi lombgyűjtési akcióval 
kapcsolatos észrevételeiket és javasla-
taikat 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.

– MIÉRT VOLT SZÜKSÉG ÚJ RENDELET-
RE A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEKKEL KAP-
CSOLATBAN?
– Az eredeti rendeleten olyan mértékű 
módosításokat hajtottunk végre, hogy 
jobbnak láttuk, ha a Képviselő-testület 
alkot egy újat. Ennek oka elsősorban az 
volt, hogy egyre több családi- és sorház 
épül a kerületben, az építtetők azonban 
nem tájékozódnak kellőképpen a fakivá-
gási rendeletről. Sajnos több olyan esetről 
értesültünk, amikor a kivitelező kivágta a 
fákat, azok pótlását viszont elmulasztotta, 
így a tulajdonosra hárult a sokszor milliós 
nagyságrendű pótlási összeg megfizetése, 
amelynek következtében veszélybe került 
a ház befejezése. 

– TOVÁBBRA IS KELL FIZETNIE ANNAK, 
AKI A SAJÁT TELKÉN BELÜL SZERETNE 
FÁT KIVÁGNI?
– Az Önkormányzat célja a jelenlegi faál-
lomány darabszámának megtartása, illetve 
annak növelése. Az új jogszabály értelmé-
ben annak, aki a saját telkén szeretne fát 
kivágni, abban az esetben kell pénzbeli 
megváltást fizetnie, ha a meghatározott mi-
nimális darabszámon felül nem tud vagy 
nem akar a telkén újabb fákat ültetni.

– ENGEDÉLYT KELL KÉRNIE ANNAK, AKI 
A SAJÁT INGATLANÁN FÁT SZERETNE 
KIVÁGNI?
– Ha valaki nem gyümölcsfát szeretne kivág-
ni – kivéve a rendeletben nevesített csont-
héjasok –, akkor továbbra is engedélyt kell 
kérnie, változás viszont, hogy a fakivágást 
csak abban az esetben kell indokolnia, ha a 
fa törzsátmérője meghaladja a 20 centimé-
tert. Új elemként jelenik meg a rendeletben, 
hogy a kivágott fát gyümölcsfával is lehet 
pótolni, illetve, hogy a polgármester pótlás 
nélkül engedélyezheti a fakivágást, ha az 
ingatlanon 60 négyzetméterenként marad 
egy fa. Ha ez nem teljesül, és a fa pótlásá-
ra sincs mód, a pénzbeli megváltás összege 
fánként 45 ezer forint. Egy szintén fontos 
változás, hogy a Budapest Főváros Közgyűlé-
sének 50/2015. (I. 28.) számú határozatával 
elfogadott Budapest Főváros Településszer-
kezeti Terve szerinti Lke-1 vagy Lke-2 építési 
övezetbe tartozó ingatlan tulajdonosának 80 
négyzetméterenként ültetnie kell egy fát.

– MINDEZT HOGYAN ELLENŐRZIK?
– Kétévente készül a kerületről légi fotó, 
de erre irányuló célzott ellenőrzést egyelő-
re nem tervezünk, csak bejelentés alapján 
vizsgálódnak a hivatal munkatársai. Ismét 
hangsúlyoznám, hogy nem a büntetés a 
lényeg, hanem a Kertváros jó levegőjének 
megtartása, amelyhez a faállomány is hoz-
zájárul. 

– MIRE SZÁMÍTHAT AZ, AKI NEM KÉR 
ENGEDÉLYT?
– A polgármester az engedély nélküli fa-
kivágás esetén rendelkezik a fa pótlásáról 
vagy annak pénzben történő megváltásá-
ról, amelynek összege fánként 60 ezer 
forint. Utóbbi akkor fordulhat elő, ha az 
érintett ingatlanon vagy az előtte található 
közterületi zöldsávban az ültetésre nincs 
lehetőség. 

– KÖZTERÜLETEN MAGÁNSZEMÉLY IS 
KIVÁGHAT FÁT?
– A közterület a kerületi önkormányzat 
vagy a főváros tulajdona. Ott magánsze-
mély csak és kizárólag jegyzői engedély 
birtokában vághat ki fát, ha ennek hiá-
nyában ezt mégis megteszi, akkor súlyos 
büntetést kell fizetnie.

Ahogy azonban azt Szász József többször 
is hangsúlyozta, az Önkormányzat célja 
nem a pénzbehajtás, hanem a zöldfelüle-
tek megóvása. Éppen ezért nemcsak újsá-
gunkból tájékozódhatnak a kerületi kör-
nyezetvédelmi intézkedésekről, ugyanis 
még karácsony előtt a postaládákba kerül 
egy kiadvány, amelyben a többi között az 
ingyenes tavaszi nyesedékgyűjtő, az őszi 
lombgyűjtő és a komposztálási akcióról is 
olvashatnak hasznos információkat a kert-
városi polgárok.

SZ.R.ZS. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2018. február 16. és 2023. február 15. között.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Czirá-
ki utca 22.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: az intéz-
mény által nyújtott gyermekjóléti szolgálta-
tás és családsegítés irányítása, koordinálása. 
A munkáltatói feladatok ellátása, a szakszerű 
és jogszerű feladatellátás biztosítása, a fenn-
tartóval és intézményeivel való kapcsolattar-
tás, együttműködés, a folyamatos és precíz 
adminisztráció, adatszolgáltatás biztosítása.
A munkakör elnyerésének feltételei: a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet 
szerinti család- és gyermekjóléti szolgálat és 
család- és gyermekjóléti központ magasabb 
vezetői beosztás és egyben a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat családsegítő munkakör 
ellátásához szükséges valamely felsőfokú 
képesítés, legalább ötéves felsőfokú vég-
zettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi ellátás, illetve a közokta-
tás területén betöltött munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, vagyon-
nyilatkozat tétel. 
A magasabb vezetői beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.
Előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: a pályázó szakmai önéletrajza, 
az intézmény vezetésére vonatkozó részletes 
vezetési program, a végzettséget és szakmai 
gyakorlatot igazoló dokumentumok, képe-
sítési előírások másolata, három hónapnál 
nem régebbi, eredeti, büntetlen előéletet 
igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány). Nyilat-
kozat, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői 
bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság, illetve a Képviselő-testület megis-
merje, és abba betekintsen, tudomásul véve, 
hogy a pályázati eljárás lefolytatásával össze-
függő feladatokat a jegyző, és áltata a munka-
körükben erre megbízott személyek végzik, 
akik a dokumentumokba betekintenek. Nyi-
latkozat arról, hogy a pályázat elfogadására 
vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület 
zárt ülésen tárgyalja-e, nyilatkozat a vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.

Benyújtási határidő: november 28.
Elbírálási határidő: 2018. január 31. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végre-
hajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)  Korm. 
rendelet 4. és 5. melléklete szerint, az illet-
ménykiegészítés pedig Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat polgármesteré-
nek döntése alapján. 
Egyéb juttatások: cafeteria havi 5000 forint 
értékben és évi 34 000 forint ruházati költ-
ségtérítés.
A pályázatot Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat Intézményi Irodájához kell 
eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét, cí-
mét, és hogy „Pályázat a Napraforgó Szolgá-
lat intézményvezetői  megbízására”.
 

Információt nyújt: 
Müller Kinga Intézményi irodavezető 

(mullerkinga@bp16.hu, tel.: 4011- 733).

Szász József alpolgármester a fejlesztéssel kapcsolatban el-
mondta: két évvel ezelőtt a Sashalmon élő Hegedűs János, a 
Stiefel Kft. képviselője egy olyan térkép ötletével kereste meg, 
amely az Önkormányzat intézményeinek és a helyi vállalko-
zóknak reklámfelületként szolgál, ugyanakkor kiterjeszti a 
valóságot, hiszen egy okostelefonos applikáció segítségével a 
rajta szereplők egy kisfilmben is bemutatkozhatnak. A térkép 
elkészítésében egyébként a hivatalban dolgozó Daróczi Mátyás 
működött közre, a lakóhelyünkről készült drónvideót pedig 
Váradi András készítette.
Az Önkormányzat tervei szerint a térképpel 100 intézményben 
találkozhatnak a kertvárosiak és három évig használható majd.
Hegedűs János a gyakorlatban is bemutatta, hogyan működik 
az applikáció, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy ha valame-
lyik hirdető ki szeretné cserélni saját bemutatkozó filmjét, ezt 
természetesen gond nélkül megteheti.

A térképen hirdető vállalkozók adományai a jövő évi környe-
zetvédelmi verseny győztes iskoláját támogatják majd. 
A sajtótájékoztatón résztvevő kerületi Csokimúzeum vezetője 
ugyanakkor egy ingyenes pralinétúrát ajánlott fel annak, aki 
ugyanezen a versenyen az utolsó helyezést szerzi meg.

SZ.R.ZS.

EGY LOKÁLPATRIÓTA TÉRKÉP BEMUTATÓJÁN VEHET-
TEK RÉSZT A SAJTÓ KÉPVISELŐI OKTÓBER 17-ÉN AZ 
ÖNKORMÁNYZAT HÁZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN. 

Kerületiektől 
kerületieknek

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET 
a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 

CSALÁDSEGÍTŐ MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE 
MAGASABB VEZETŐI (INTÉZMÉNYVEZETŐI) MEGBÍZÁSSAL
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Kovács Péter szerint az ünnepség azért valósulhatott meg, 
mert a XVI. kerületben sokan ápolják az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékét, élnek még köztünk akkori hősök, 
és fontos olyanoknak az emlékét is ápolni, akikről esetleg ke-
vesebbet hallottunk, mint díszpolgárunkról, Tóth Ilonáról. 
Ezért a polgármester arra kérte a táblát állító szervezeteket (a 
Magyar Politikai Foglyok Szövetségét, az 1956-os Magyar Sza-
badságharcosok Világszövetségét, az 56-os Szövetséget és a 
Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítványt), hogy továbbra is kutas-
sanak a hasonló hősök után, hogy az ő tetteiket is megismer-
tethessük a jövő generációival egy könyv formájában.  

Szatmáry Kristóf kijelentette: egy közösség fokmérője az, 
hogy mennyire ragaszkodik saját múltjához. Mi a Kertváros-
ban igazi közösségként gondolkodunk, és nem hagyjuk a már-
tírok neveit a feledés homályába veszni. Rajtuk kívül pedig 
azok is fontosak számunkra, akiket a börtönben töltött évek 
után egy egész életen át megbélyegeztek, ezért nem tanulhat-
tak és a tudásuknak megfelelő munkát sem végezhettek. Az 
Emlékezet Központ abban segít, hogy a fiatalokat mindezekkel 
megismertesse. 

Wittner Mária az Emlékháznak ajándékozott egy plakátfü-
zetet, amelyből a látogatók megismerhetik a kommunizmus 
bűneit, különös tekintettel Magyarországra és Lengyelország-
ra, ugyanis ez az a két európai állam, amelyeket teljesen el 
akartak törölni, de nem sikerült. Az 56-os elítélt szerint a csa-
tát közösen kell megvívnunk, mert most harc dúl a fény és a 
sötétség között. Ezért fontos, hogy október 13-án ismét felaján-
lották hazánkat a Szűzanyának. 56 harca ugyanis a hitről, az 
ember- és hazaszeretetről is szól. 

Lőrinc Kálmán, a Házat Hazát Alapítvány elnöke egy köny-
vet és egy olyan fotó-összeállítást ajánlott fel az Emlékháznak, 
amely az 1956-os eseményeket örökítette meg, majd vitéz lo-
vag Palla László, a Pofosz kerületi szervezetének elnöke mon-
dott köszönetet mindazoknak, akik a tábla létrehozásában köz-
reműködtek.

Szalay Zoltán, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének bu-
dapesti elnöke saját emlékeit idézte fel 1956-tal kapcsolatban 
és azt emelte ki, hogy a XVI. kerületi emléktábla a jövő fia-
taljainak ad útmutatást. Dr. Sánta Gábor, az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke Tóth Ilona és 
Gulyás Lajos református lelkész kivégzéséről beszélt, amely 
összefogásra és tiltakozásra ösztönözte a világ közvéleményét. 
Égi Pál, az 56-os Szövetség elnöke reményét fejezte ki, hogy a 
jövő generációi is le fogják róni kegyeletüket Tóth Ilona és a 
többi hős emléke előtt. Végül Petrovics Sándor vont párhuza-
mot az aradi 13 és a most avatott gránittáblán szereplő 13 elítélt 
tettei között.

A Tóth Ilona emlékplakettet idén Jancsovics János és Kará-
csony Ernő pesti srácok, valamint Veres Bálint, az árpádföldi 
Szent Anna plébánia ifjúsági vezetője vehették át. 

A műsorban közreműködött Maczkó Mária és Varga Laura 
népdalénekes, Karkus Fanni, a Szerb Antal Gimnázium diák-
ja, illetve a Rácz Aladár Zeneiskola két hegedűs növendéke, 
Szisz Zalán és Fejérvári Hunor.

SZ.R.ZS. 

A XVI. KERÜLETI BALOGH JÓZSEF ÉS TÁRSAINAK PERÉBEN 
ELÍTÉLT VÁDLOTTAK EMLÉKÉRE OKTÓBER 15-ÉN MÁR-
VÁNYTÁBLÁT AVATTAK. A TÓTH ILONKA EMLÉKHÁZ FA-
LÁN ELHELYEZETT MEMENTÓT SZEPESI TIBOR ÉS KOCH 
GYÖRGY KÉSZÍTETTE, SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁG-
GYŰLÉSI KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER, 
WITTNER MÁRIA 1956-OS ELÍTÉLT ÉS PETROVICS SÁNDOR, 
A TÓTH ILONKA SZÜLŐHÁZÁÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓ-
RIUMÁNAK TAGJA LEPLEZTE LE, MAJD NOWACZEK MÁ-
RIUSZ ÁRPÁDFÖLDI PLÉBÁNOS ÁLDOTTA MEG. AZ ESE-
MÉNYEN AZ 56-OS SZERVEZETEK KÉPVISELŐI MELLETT 
RÉSZT VETT TÖBBEK KÖZÖTT ANTALÓCZY CSABA, DOBRE 
DÁNIEL, HORVÁTH JÁNOS, DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATA-
LIN ÉS SZATMÁRY LÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ. 
UTÓBBI A MŰSORVEZETŐ SZEREPÉT IS VÁLLALTA.

Őket sem feledjük
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A szabadság népe 
vagyunk

A Kovács Attila Galériában a Pofosz XVI. kerületi szervezete és a 
Corvin Művészklub október 16-án tartotta közös megemlékezé-
sét az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkal-
mából. Kovács Péter polgármester üdvözlő szavai után Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a XVI. kerület 
1956-ban nem volt sorsdöntő események helyszíne, mégis ez a 
kerület az egyik legaktívabb az emlékek ápolásában és a hősök 
megbecsülésében. A műsorban közreműködött Ramotai Melinda 
előadóművész, akit Matus Mihály kísért tárogatón, Szentpétery 
Csabáné nyugalmazott pedagógus, aki Sorki Dala Andor költe-
ményét olvasta fel, majd Palla László, a POFOSZ XVI. kerületi 
elnöke mondta el ünnepi beszédét. A kiállított műveket Koltayné 
Zolder Klára, a Corvin Művészklub vezetője mutatta be. Az ün-
nepséget megtisztelte jelenlétével három díszpolgárunk és a 
Képviselő-testület több tagja, illetve Ámon Antal, a Pofosz Hagyo-
mányőrző Tagozatának elnöke is.

A Déli Harangszó Baráti Kör szervezett megemlékezést a Prodám 
utcai hősi emlékműhöz. Molnár V. József néplélek kutató, a ke-
rület díszpolgára, az 1956-os egyetemi forradalmi diákbizottság 
egyik vezetője az akkori eseményeket idézte fel, amelyeknek sze-
mélyesen is részese volt. Szatmáry Kristóf szerint a harc ma is 
folytatódik, igaz nem fegyverrel, hanem szavakkal. Nem tűntek 
el ugyanis azok, akik csak önös érdekeiket tartották szem előtt és 
magára hagyták hazánkat a szovjet túlerővel szemben. Mi viszont 
megtanultuk azt, hogy a saját szabadságunkért egyedül mi küzd-
hetünk meg. Gueth Ádám történészhallgató elmondta: az egyete-
men egy 72 órás kihívást hirdettek, amelynek keretében három 
napig nem használhattak semmilyen technikai eszközt a diákok. 
Éppen úgy, ahogy 61 évvel ezelőtt sem voltak hasonlók, Dávidhoz 
hasonlóan a magyaroknak mégis sikerült egy ideig felülkereked-
ni a nagy Szovjetunión, amely már sehol nincs, de hazánk még 
mindig létezik. Az eseményen Széles Ottó mondott verset.

A szakadó eső ellenére nagyon sokan gyűltek össze a Pálfi téren 
október 23-án, ahol a Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai-
nak műsorával emlékeztek az 1956-os forradalom eseményeire. 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő beszédében azt hang-
súlyozta, hogy bennünket a nyelvünk, a keresztény hitünk és a 
hőseink emlékének ápolása tesz egyedivé ebben a globális világ-
ban, hiszen mi a szabadság népe vagyunk. A honatya és Kovács 
Péter polgármester után mások mellett Dobre Dániel, Horváth 
János, dr. Környeiné Rátz Katalin, Varga Ilona és Vincze Ágnes 
önkormányzati képviselő is elhelyezte a megemlékezés virágait.

Az Árpádföldi Polgárok 
Érdekközössége a Tóth 
Ilonka téren tartott meg-
emlékezést. Balázs Péter 
köszöntőjében arra em-
lékeztetett, hogy a mártír 
medika október 23-án len-
ne 85 éves. Majd Schild 
Mihálytól, az 1956-os 
események túlélőjétől 
megtudhattuk, hogyan 
vált a forradalom résztve-
vőjévé, miért ítélték el és 
hogyan kísérte egészen a 
rendszerváltásig a megve-
tettség bélyege. Szatmáry 
Kristóf országgyűlési kép-
viselő arról beszélt, mit ra-
bolt el a forradalmat köve-
tő diktatúra Magyarország 
lakosságától, mennyivel 
jobb világ lehetett volna hazánkban, ha nem a szovjet tankok 
árnyékában kellett volna élnünk, illetve mennyi szenvedéstől és 
megaláztatástól menekült volna meg az a sok ember, akiknek az 
életére végig rávetült a diktatúra árnyéka. Az ünnepi műsorról a 
Kovász Egyesület irodalmi csoportja gondoskodott.
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójára dr. Horváth 
Attila jogtörténész, alkotmánybíró 
ötlete alapján, Bácskay Zsolt és Hor-
váth Tamás dalait felhasználva, Kis-
faludy Zsófia főszereplésével musical 
készült Tóth Ilona életéről. A dara-
bot akkor teltház előtt mutatták be az 
Erzsébetligeti Színházban. A teltház 

idén is adott volt, a többek között Mak-
rai Pállal is megerősített szereplőgárda 
Koltai Gábor rendezésében azonban 
egy hosszabb, tartalmában is bővített 
produkciót adott elő. A siker pedig ez-
úttal sem maradt el. A darab előtt dr. 
Herman Edit a Hittel a Nemzetért Ala-
pítvány nevében köszöntötte a jelen-
lévőket, majd Szatmáry Kristóf hívta 

fel a figyelmet a mű jelentő-
ségére, végül Wittner Mária 
1956-os elítélt beszélt arról a 
küzdelemről, amit Tóth Ilo-
na rehabilitálásáért folytattak. 
Ehhez a jelenlévő Kiss Réka 
történész is hozzájárult, aki 
édesapjával, M. Kiss Sándor-
ral feldolgozta a meglévő irat-
anyagot és rávilágított a medi-
ka ártatlanságára.

Kovács Péter pol-
gármester ünnepi 
beszédében arra 
e m l é k e z t e t e t t , 
hogy az 1956-os 
fiatalok szabad-
ságvágyát nem 
hatotta át a féle-
lem. Ezzel példát 
mutattak nekünk 
bátorságból és 
hazaszeretetből, 

mert amikor eljött az idő, ki mertek áll-
ni a szabadságért, holott tudták, hogy ha 
nem járnak sikerrel, az életükkel vagy a 
jövőjükkel kell fizetniük. Noha sokan vol-
tak olyanok is, akik nem fegyverrel harcol-
tak, de segítették a szabadságharcosokat, 
azt sem szabad elfelejteni, hogy a barikád 
másik oldalán is magyarok lőttek és ilyen 
különutasok sajnos még ma is vannak.

A kerület vezetője szerint tanulságokat is 
le kell vonnunk, mert a magyaroknak meg 
kellett tanulniuk, hogy csak magukra szá-
míthatnak, hiszen például az amerikaiak is 
ígérték, hogy segítenek nekünk 1956-ban, 
mégsem tették. A magyarok viszont meg-
tanulták azt is, hogy ha egy ügy jó, akkor 
képesek összefogni és együtt nagyot alkot-
ni. Ezzel pedig, ha rövid időre is, de sza-
baddá tették az elnyomott népet, ugyanak-
kor felnyitották a nyugati emberek szemét, 
hiszen az ottani kommunista pártok rövid 
időn belül megszűntek. A nyugatiak tehát 
megköszönhetik a pesti srácoknak, hogy 
megmentették őket a kommunizmustól.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő folytatva a polgármester gondolatát, ki-
emelte: a pesti srácok tettei nemcsak a ma-
gyar, hanem a világtörténelem alakulására 
is hatással voltak. Valószínűleg egyszerre 
érezték azt, hogy ki kell maradniuk az ese-
ményekből és együtt kell működniük, de 
a hitük és a küzdeni akarásuk miatt tenni 
és cselekedni is akartak. Tisztában voltak 
viszont azzal, hogy ezzel saját és család-
juk jövőjét és életét is kockáztatják. Mégis 
sokan fegyvert fogtak és küzdöttek, habár 

AZ ESŐ SAJNOS ESTÉRE SEM HAGYOTT ALÁBB, ENNEK 
ELLENÉRE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ERZSÉBETLIGETI 
SZÍNHÁZ MEGTARTOTTA KÖZÖS MEGMLÉKEZÉSÉT A FOR-
RADALOM LÁNGJA ELNEVEZÉSŰ EMLÉKMŰNÉL. MIUTÁN 
A KÖRÚTI SZÍNHÁZ ÉS A KÖRÚTI SZÍNISULI TAGJAI FEL-
ELEVENÍTETTÉK AZ 56-OS ESEMÉNYKET, KOVÁCS PÉTER 
POLGÁRMESTER, SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ ÉS VITÉZ LOVAG PALLA LÁSZLÓ, A POFOSZ KE-
RÜLETI ELNÖKE MONDOTT BESZÉDET, MAJD A PÁRTOK ÉS 
A CIVIL SZERVEZETEK KÉPVISELŐI IS ELHELYEZTÉK A MEG-
EMLÉKEZÉS VIRÁGAIT.

a túlerő eltiporta 
őket és úgy gon-
dolhatták, hogy 
rosszul döntöttek, 
mivel nekik bör-
tön, megalázta-
tás, kirekesztés és 
megbélyegzés járt. 

A honatya sze-
rint azonban ma 
már tudjuk, hogy 
jó döntést hoztak, 

hiszen a szabadságunkat mások nem fog-
ják megadni nekünk. Ezért minden nap 
meg kell küzdenünk és tovább kell vin-
nünk 1956 örökségét.

Vitéz lovag Palla László, a Pofosz XVI. ke-
rületi szervezetének elnöke hangsúlyozta: 
a Magyarországon kitört forradalom egy 
hazug nagyhatalom demagógiáját zúzta 
szét 1956-ban még akkor is, ha a 200 ezer 
fős szovjet hadsereg és a 6000 tank vér-
be fojtotta a szabadságharcot. A több száz 
áldozat között volt Angyal István, Iván Ko-
vács László, Dudás József, Szabó János, 

Ekrem Kemal és 
Mansfeld Péter, 
ahogy mártírunk, 
Tóth Ilona is. Vitéz 
lovag Palla Lász-
ló emlékeztetett 
az 56-ban a XVI. 
kerületben mű-
ködött forradalmi 
ifjúsági szövetség 
tevékenységére is, 
amelynek tagjai 

közül később tizenhárom vádlottat ítéltek 
el. Közülük Spamberger Györgyöt kivé-
gezték, Juhász Károlyné Kovács Erzsébet 
(első díszpolgárunk) és a még ma is élő 
Schild Mihály pedig börtönbüntetést ka-
pott. Emellett az akkori munkástanácsok 
szerepe is vitathatatlan, a Nagybudapesti 
Központi Munkástanács tagjaként te-
vékenykedett Rácz Sándor, Bali Sándor 
és a kerületi Babay István, akinek idén a 
kommunizmus áldozatainak emléknap-
ján szobrot is állított az Önkormányzat az 
Erzsébetligetben.
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Aki máig meghatározta 
Cinkota látképét
1905-ben, amikor a pesti aranyifjak még az ómátyásföldi 
parkszálló mögötti parkerdő szélén – a cinkotai erdőben 
- párbajjal oldották meg vitás kérdéseiket, a nyaralótulajdo-
nosok pedig a Szilas-patak partjának szibériai nősziromtól 
illatozó rétjére jártak piknikezni, Cinkota nádtetős, torná-
cos házai megbújtak a hosszú nadrágszíj telkek fái mögött. 
A két templom kimagaslott a Beniczky kastély parkjának 
évszázados fái mögül, tornyukból akadálytalanul áradt a 
déli harangszó Mátyásföld fele. Nem így 1906-ban, ami-
kor kopácsolás, pallérok kiáltozása, ácsok szekercelármája 
verte fel a falu vidéki csendjét, és nyár közepére hatalmas, 

Pártos (Punczmann) Gyula Apatinban szü-
letett, 1845. augusztus 17-én és Budapesten, 
1916. december 22-én hunyt el. Zomborban 
végezte gimnáziumi tanulmányait, majd, 
hogy megtanulja az építőmesteri szakmát, 
Hild József főpallérja mellé állt be kőmű-
ves inasnak. Ezután a mesterséget Hausz-
mann Frigyessel, mint falazó és rajzoló 
inas, Szklanitzky Antal irányítása mellett 
a Magyar Tudományos Akadémia munká-
lataiban sajátította el. Az építkezés befeje-
zésével beiratkozott a József-műegyetemre. 
1866-ban végezte el, ezután Hauszmann 
Alajossal és Lechner Ödönnel a berlini 
Bauakademiára járt. 1868-ban mindhár-
man rajnai tanulmányutat tettek. Hét év 
szaktanulmányai után 1869-ben Budapes-
ten kezdett építészi gyakorlatba. 1872-ben 
társultak Lechner Ödönnel, a munkatársi 
viszonyuk 25 évig tartott. Első közös mun-
kájuk a MÁV nyugdíjintézetének Andrássy 
úti bérpalotája. Következett többek között a 
szegedi városháza, valamint a kecskeméti 
városi székház. A 25 év íve az Iparművészeti 
Múzeum épületének tervezésével zárult, ez 
volt utolsó közös munkájuk. 1897-től ismét 
egyedül dolgozott. Ennek az utolsó korsza-
kának a munkája a cinkotai nevelőintézet. 

A cinkotai épület tervezéséről, építésé-
nek körülményeiről ő maga írt az Építő 
Ipar című szaklapban, érdemes idézni az 
írói fordulatokat sem nélkülöző írásból: „A 
nemzet dicsőemlékű két vértanújának, Bat-
thyány Lajos és Damjanich János özvegyeinek 
kezdeményezésére és Hollán Ernőné hathatós 
közreműködésével a múlt század hatvanas 
évei elején megalapították a Magyar Gazdasz-
szonyok Országos Egyesületét avval az üdvös 
célzattal, hogy a magyar hazafias társadalom 
bevonásával és támogatásával leányárvaházat 
és nevelőintézetet fognak fenntartani, melyben 
az elszegényedett középosztály árva leánygyer-
mekeit a zülléstől megmentik és derék, szorgal-
mas honleányokká nevelik. (…) Három telek 

közt kellett választani: az egyik a régi épület 
szép nagy telke a Damjanich- és Hernád-utca 
sarkán, a másik az egyesületnek Budán, az 
Orbánhegyi- és Istenhegyi-út sarkán esetleg ily 
célokra megvett s még ma is az egyesület bir-
tokában levő telek és a harmadik a Cinkotán 
kínálkozó terület közt. És itten röviden ki kell 
térnem arra, hogyan keletkezett a cinkotai el-
helyezkedés dolga? Benitzky Batthyány Ilona 
grófnő — kinek nevéhez a bálozott magyar 
technikusság múltjából oly érdekes emlékek 
fűződnek — dicsőült édesanyja, özv. Batthyá-
ny Lajosné iránti kegyeletből, de azért is, mert 
második házasságából néhai Benitzky Gá-
bortól származott egyetlen kis Lea lánya, kit 
bálványozásig szeretett, meghalt és a kedves 
kis halottat a cinkotai parkba temette, örökö-
södési szerződésileg cinkotai kastélyát közel 
hat katasztrális hold nagyságú gyönyörű park-
kal együtt halála utánra a Magyar Gazdasz-
szonyok Egyesületének hagyományozta. (…) 
Mindenekelőtt véglegesen elhatározták, hogy 
Cinkotára építenek s még mielőtt a parknak 
tényleges birtokába lépnének, egy szerintem 
genialis combinatióval biztosítják az intézeti 
új épület — mint internatus — számára a 
gyönyörű park közvetetten közelségét. Ugyan-
is a park hosszában egy közel 5 öles széles út 
vezetett, mely a község főterét a falu szélével, 
illetőleg a h. é. vasúti állomással kötötte össze; 
az út másik oldalán keskeny, hosszú paraszt-
telkeken kis viskók állottak; az egyesület elnök-
sége Cinkota község elöljáróságával megegye-
zett abban, hogy megvesz két ily szalagszerű 
paraszt- háztelket, azokat lerombolja és a régi 
utat az egyik háztelekkel együtt építőtelekül el-
foglalja, a másik telket, illetőleg a megfelelő te-
rületet pedig az új út céljaira cserébe adja. Így 
kerülhetett az új árvaház egész hosszában köz-
vetlenül a Cinkotai park mellé s így élvezhetik 
a benlakók a gyönyörű fenyvespark üde levegő-
jét; így volt csak lehetséges, habár nagy anyagi 
áldozatok árán, oly modern leányinternátust 
teremteni, mely a főváros közel környékén, an-

nak zajától s egyéb hátrányaitól nem érintve, 
a művelt külföld legideálisabb internatusait 
megközelíti. Az árvaház programmja szerint 
az intézet 100—120 leánygyermek bennlaká-
sára, illetőleg nevelőintézetéül épült; magában 
kellett foglalnia: felvételi irodát, 8 tantermet (4 
polgári, 4 elemi); munka- és nappali foglalko-
zó termeket, könyvtárt, szertárt, tanári szobát, 
rajztermet, zongoraszobákat, 8 hálótermet 
mosdókkal, tágas ruhatárt, nagy tornatermet 
és dísztermet, betegosztályt, igazgató hivatalt 
és 8 —10 tanítónő lakását és nehány vendég-
szobát; kényelmes gazdasági helyiségeket, nagy 
és kis ebédlőt, a szolgaszemélyzet lakószobáit, 
közös és külön fürdőket, elegendő árnyékszéket, 
fő- és melléklépcsőt, tágas folyosót stb. (…) 

Végül legyen szabad felemlítenem, hogy elég 
hosszú építői gyakorlatomban nem volt épü-
letem, melynek tervezése és vezetése az ez idő 
szerinti zilált munkás viszonyok okozta nagy 
nehézségek dacára nekem annyi lelki örömet 
és buzdítást okozott volna, mint a cinkotai 
árvaleányház. Ezt az örömet és buzdítást pe-
dig abból a megható és bámulatos buzgóságból 
merítettem, melyet az építkezés előhaladása 
iránt Damjanich János özvegye, a magyar 
nemzet ezen valóságos nagyasszonya tanúsí-
tott, mikor nekem számtalanszor szerencsém 
volt vele együtt, ketten Cinkotára kikocsizni, 
mikor 85—86 éves korában velem együtt ka-
ronfogva az álláshágcsón a padlásig felment, a 
tetőfa jóságáról vagy a szerkezet szilárdságáról 
meggyőződést szerezni. Felejthetetlen marad 
ez mindenkorra előttem s áldom Istenemet, 
hogy a múlt évben kiállott súlyos betegsége 
után ismét teljes erőben és lelki üdeségben meg-
érte az épület teljes elkészülését és rendeltetésé-
nek való átadását.”

Az építkezés jelentőségét bizonyítja, hogy 
1907. október 13-án a Vasárnapi Újság cím-
lap sztorija lett, 9 illusztrációval, az épület-
ről, a Magyar Gazdasszonyok alapítóiról és 
az intézet életéről.

SZÉMAN RICHÁRD

Pártos tervrajza az Építő Iparban 1907.

Helytörténet

3 szintes épület uralta a látképet. Felépült a Magyar Gazd-
asszonyok Egyesületének cinkotai leányárvaháza és neve-
lőintézete. Az épületet a neves pesti építész, Pártos Gyula 
tervezte. 
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„Egy ember halála tragédia, 
milliók halála statisztika”

Először a XVII. kerületben élő, 92 éves 
Berghoffer Róbert – aki együtt rabosko-
dott a sashalmi kényszermunkásokkal 
– beszélt saját történetéről és mutatta 
be azt a helyzetet, amely a II. világhá-
ború befejezése után Magyarországot 
jellemezte. Hazánk szovjet megszállás 
alá került, és Sztálin elrendelte, hogy 
katonái a Szovjetunióban keletkezett há-
borús károk enyhítésére több százezer 
kényszermunkást vezényeljenek oda. 
Ennek elsősorban német nevű honfitár-
saink estek áldozatul, de a megadott lét-
szám elérése érdekében vittek minden-
kit, akit csak el tudtak fogni. Rájuk az 
ígért három nap munka helyett hosszú 
utazás, embertelen, megalázó körülmé-
nyek, éhezés, metsző hideg, betegség, a 
szibériai tél és egy jelentős részükre ha-
lál várt. Majd amikor a szerencsések vég-
re hazajutottak a kegyetlen hároméves 
kényszermunka után, itthon megvetett 
állampolgárokként kellett továbbélniük, 
hiszen elhíresztelték róluk, hogy azért 
hurcolták el őket, mert köztörvényes bű-
nözők voltak. Megpróbáltatásaikról tilos 
volt beszélniük, ezért kapta a sorsukat 
bemutató könyv a Tabu címet. 

Kormos Valériát B. Varga Judit muze-
ológus, a Terror Háza Múzeum munka-
társa kérdezte A végtelen foglyai című 
könyv megszületésének körülményeiről. 
Az író elmondta: a Szovjetunió terüle-

KORMOS VALÉRIA TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJAS ÚJSÁGÍRÓ A VÉGTELEN 
FOGLYAI ÉS BERGHOFFER RÓBERT TABU CÍMŰ KÖNYVÉNEK BŐVÍTETT 
KIADÁSA A KÖZELMÚLTBAN JELENT MEG. A KÖTETEK BEMUTATÓJÁRA A 
CORVIN MÁTYÁS ÉS A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM TANULÓIT HÍVTA MEG 
A KERÜLETI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT, HOGY A FIATALOK IS MEGISMER-
JÉK A MÁLENKIJ ROBOT TÖBB SZÁZEZER ÁLDOZATÁNAK TÖRTÉNETÉT. 

tén kétféle kényszermunkatábor műkö-
dött. A hírhedt GULAG-okat (Glavnoje 
Upravlenyije Lagerej) a szovjet állampol-
gárok számára tartották fenn, a külföld-
ről behurcolt és fogolyként kezelt töme-
geket a GUPVI (Glavnoje Upravlenyije 
Vojennoplennih i Intyernyirovannih) 
táborok hálózata nyelte el, amely 350 
főtáborból és 4000 melléktáborból állt. 
Ezek feltöltését már a II. világháború ki-
robbanásakor megkezdték, és miközben 
naponta százával haltak meg a kényszer-
munkások, a Trockij húga által vezetett, 
rendkívül hatékony propagandagépezet 
mindent elkövetett azért, hogy nyugati 
értelmiségieket tegyenek a nagy szovjet 
hazugság, a minden eddiginél boldo-
gabb és szebb jövőt ígérő munkásállam 
szimpatizánsaivá. Ez olyan sikeres volt, 
hogy több mint 7000 nyugati vélemény-
formálót sikerült félrevezetniük, köztük 
olyan lángelméket is, mint Albert Ein-
stein. Velük szemben senki nem hitt 
azoknak a túlélőknek, akik hazatérve, a 
tiltás ellenére vették a bátorságot, és be-
számoltak szenvedéseikről. A nyugati 
világnak is csak akkor nyílt fel a szeme, 
amikor Alexandr Szolzsenyicin megírta 
világhírű, háromkötetes GULAG sziget-
világ című könyvét. 

Kormos Valéria kiemelte, hogy a még 
fellelhető túlélők közül elsősorban nőket 
és családokat keresett fel. Az ő története-

ik jelentős mértékben átfedést mutatnak 
a Tabu című könyvben leírtakkal. A be-
szélgetésekből kiderült, hogy a női habi-
tus még a munkatáborok embertelen kö-
rülményei között is utat talált magának, 
így barátságok, szerelmek is szövődtek a 
lágerekben. Ugyanakkor volt olyan csa-
lád is, amelynek 13 tagja közül csak ket-
ten élték túl a kényszermunkát.   

Erre a gondolatra helyezte a hangsúlyt 
az eseményen megjelent díszpolgárunk, 
R. Törley Mária szobrászművész is, aki 
bejelentette, hogy az emlékek megőrzé-
se céljából az általa vezetett Kertváros-
unk Értékeiért Egyesület novemberben 
egy történelmi beszélgetést szervez. A 
rendezvényen egy gimnazista, egy egye-
temista és egy professzor beszél majd a 
II. világháború befejezésétől az 1956-ig 
terjedő időszakról, illetve ugyanennek a 
korszaknak a bemutatására pályázatot ír-
nak ki, amelynek részleteiről a XVI. Ke-
rületi Újságban olvashatnak.  

MÉSZÁROS TIBOR

Hittel a Nemzetért Alapítvány

Október 28., szombat 16.00-19.00
KONFERENCIA MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS, 

HERCEGPRÍMÁS KISZABADULÁSÁNAK EMLÉKÉRE
Előadók: dr. Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, 

dr. Krajsovszky Gábor egyetemi docens.
Az eseményen sor kerül a Mindszenty-emlékplakett 

átadására, majd a szentmise után a jelenlévők 
megkoszorúzzák a bíboros szobrát.

Helyszín: rákosszentmihályi plébánia (Templom tér 3.)

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 
Rákosi út 71., Gerberné Balogh Jenoveffa elnök 

November 7., kedd 18.00
Móricz Anna tájépítész, településtervező: 

GYEREKSÉGEK A KERTBEN. 
A kertművelés során a gyerekek mind az öt érzékszervük-

kel tapasztalnak, szociális készségeik fejlődnek. A kerti 
munka során a gyerekek mivel gyarapodnak még? (A 

KALOT tagok sokszorosított anyagot kapnak ajándékba.)
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Szász József elmondta: a reformáció 500. évében a segítség-
nyújtás jegyében kérte a 72 óra szervezőinek támogatását, 
ugyanis szükségessé vált a mezőőrök Sarjú utcai központja 
környezetének rendezése, mert megkezdődött az épület felújí-
tása, és az elburjánzott növényzet hátráltatja a munkálatokat. 
Az ingatlan a tervek szerint a jövőben kettős feladatot fog ellát-
ni: egyrészt az Őrszolgálat modern központi bázisa lesz, hátsó 
részében pedig közösségi kertet, állatsimogatót és tanösvényt 
hoznak létre, amelyhez a kerület 180 millió forint támogatást 
nyert a fővárostól a Térköz pályázaton. 

Misley Ádám kiemelte: a 72 óra hátterében a katolikus, a 
református és az evangélikus egyház áll, az anyagi forrást az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Ön-
kormányzata biztosítja, az akciók szervezését pedig az Öku-
menikus Ifjúsági Iroda végzi. A XVI. kerületbe főként 25-30 
éves önkéntesek érkeztek, hiszen a bozótirtáshoz és a faki-
vágáshoz szükséges eszközök használatához felelősségtudat, 
előrelátás és óvatosság is szükséges. A 15 fős csapathoz pedig 
tevőlegesen is csatlakozott Szász József, Szatmáry Kristóf or-

72 óra a Sarjú utcában
A MAGYARORSZÁGI KERESZTÉNY FIATALOK ÁLTAL LÉTREHOZOTT, 72 ÓRA KOMPROMISSZUMOK NÉL-
KÜL ELNEVEZÉSŰ KEZDEMÉNYEZÉS KERETÉBEN EGY ÖNKÉNTESEKBŐL ÁLLÓ CSAPAT OKTÓBER 15-ÉN A 
RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT SARJÚ UTCAI ÉPÜLETÉNEK KÖRNYEZETÉT MEGTISZTÍTOTTA AZ ELVA-
DULT NÖVÉNYZETTŐL. A RÉSZLETEKRŐL TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER 
ÉS MISLEY ÁDÁM, AZ AKCIÓ XVI. KERÜLETI KOORDINÁTORA.

Idén ősszel a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
100 kertvárosi polgár részére biztosított komposztáló eszkö-
zöket. A jelentkezők ezúttal is egy-egy műanyag bevonatos 
lombkomposztáló rácsot és egy 400 literes, zárt műanyag 
komposztáló ládát kaptak, amelyeket október 13-án vehettek át. 
A jelentkezés továbbra is folyamatos, a következő akció jövő 
tavasszal várható.

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete
Bányi Gyuláné elnök 409-1208 banyigy@t-online.hu

November 8., szerda 18.00 KLUBEST
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház 

(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület)
Program: beszámoló és vetítés az idei kertversenyekről 

(Kertvárosi Kertbarátok legszebb kertjei, Budapesti Kertba-
rátok legszebb kertjei, Legszebb konyhakertek).  

Előadó: Sallai Krisztina, Bányi Gyula.
Kertek felkészítése télre, zöldségek, gyümölcsök téli tárolá-

sa. Kertbarátok tapasztalatcseréje
A belépés az egyesület tag jainak ingyenes, másoknak 

300 forint/fő, amit adományként a közösségi ház 
nagytermének igénybevételére fordítunk.

szággyűlési képviselő, valamint Ács Anikó és Antalóczy Csaba 
önkormányzati képviselő.

A 10 éves múltra visszatekintő mozgalom egyébként a Kert-
városban október 13-án is tevékenykedett, amikor a Centená-
riumi Általános Iskolából egy csoport felkereste a Veres Péter 
úti nyugdíjas klubot, ahol dalokkal és versekkel szórakoztatták 
az időseket. A következő nap is eseménydúsan telt, akkor gim-
nazisták az S.O.S. Krízis Alapítvány Családok Átmeneti Ottho-
nának lakóival együtt festették ki az intézményt, egy fóti gyü-
lekezet tagjai a sashalmi Napraforgó Család- és Gyermekjóléti 
Központ hátsó kerítését képező kőfalat díszítették ki, egy másik 
csoport kertrendezési munkákat végezett a sashalmi katolikus 
templom kertjében, a mátyásföldi református fiatalok felkeres-
ték az Őrbottyáni Szeretetotthont, négy kerületi gyülekezet tag-
jai pedig kerítésléceket festettek a Centi Bölcsődében. 

Misley Ádám végül külön köszönetet mondott Ács Anikónak, 
aki helyismeretével és segítőkész közvetítő munkájával jelen-
tősen hozzájárult az akció sikeréhez.  

MÉSZÁROS TIBOR
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Az ünnepi szentmisét Nowaczek Mári-
usz és Ruszina Vilmos celebrálta, majd 
Rajna László beszélt a templom történe-
téről, végül a plébánia dr. Ónodiné Var-
ga Márta által vezetett Asszonyklubjának 
szervezésében, szeretetvendégségen ve-
hettek részt a hívők.

Cinkotát eredetileg IV. Béla adomá-
nyozta a Nyulak-szigeti (ma Margitszi-
get) apácáknak. A cinkotaiak mezőgaz-
dasági termelést folytattak és ők látták el 
élelemmel a kedves nővéreket.  A telepü-
lés temploma többször elpusztult, majd 
újjáépítették. Az 1690-es évekre azon-
ban Cinkota gyakorlatilag elnéptelene-
dett, az őslakosok máshova költöztek, 
ezért a Beniczky család – amely a terü-
letet birtokolta – a felvidéki Micsinyéről 
evangélikus vallású szlovákokat telepí-

A 270 éves cinkotai
A CINKOTAIAK SOK MINDENRE BÜSZKÉK. EZEK KÖZÜL KIEMELKEDNEK 
A TEMPLOMAIK, HISZEN AZ EGYIK TÖBB MINT 1000 ÉVES, A MÁSIK PE-
DIG OKTÓBER 8-ÁN ÜNNEPELTE FELSZENTELÉSÉNEK 270. ÉVFORDU-
LÓJÁT. A CINKOTAI TEHÁT NEM CSAK A KERÜLET, HANEM AZ ORSZÁG 
EGYIK LEGÖREGEBB KATOLIKUS TEMPLOMA IS, RÁADÁSUL MÉG AZZAL 
IS BÜSZKÉLKEDHET, HOGY MÁRIA MAGDOLNÁRÓL NEVEZTÉK EL.

tett ide, akik adókedvezményt, házépíté-
si lehetőséget és birtokot is kaptak, sőt 
a papjukat is magukkal hozhatták, így 
megkapták a mai evangélikus templo-
mot.

A legenda szerint Beniczky Tamás nem 
szerette a katolikusokat, ezért egyszer 
egy kolduló barátra ráuszította a kutyáit. 
Amikor ennek híre Mária Terézia fülé-
be jutott, úgy büntette meg a földesurat, 
hogy templomépítésre kötelezte. A mai 
katolikus templomot 1747-ben szentel-
ték fel, a barát emlékét pedig egy szobor 
őrzi az oltáron. Arról viszont kevesen 
tudnak, hogy a szentélyben van egy krip-
ta, ugyanis az építtetőnek joga lett volna 
oda temetkezni, ennek azonban a leg-
utóbbi műemléki feltárás során semmi-
lyen nyomát nem találták.

A régi barokk stílusban épült, freskók 
nélküli templom (ehhez Budapesten 
csak a Rókus kápolna hasonló) külön-
legessége, hogy mellékoltára 1637-ben 
készült Komáromban Szent József tisz-
teletére, a Szent Péter szobor is idősebb, 
mint maga az épület, a keresztút stációit 
pedig a hívek adományaiból készítették 
el. A templom 1911-ben új orgonát ka-
pott, és akkor készültek a festett ablakok 
is. Az I. világháborúban elvitték a haran-
gokat és az orgona ónsípját, a harcok be-
fejezése után viszont gróf Batthyány Ilo-
na vállalta az orgona javítási költségeit.

A templom 1926-ig Csömörhöz tar-
tozott, onnantól önálló lett és az anya-
könyvezést is megkezdték. A váci egy-
házmegyétől 1993-ban került át az 
Esztergom-budapesti főegyházmegyé-
hez. Teljes felújítása 1985-ben fejeződött 
be. A plébánia ingatlanvásárlással, illet-
ve cserével 1995-ben került a templom 
mellé. 

SZ.R.ZS. 

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A nótakör következő összejövetelét 
november 8-án, szerdán 17 órakor 
tartjuk a szokott helyen, a Rákosi 

út 71. szám alatti civil házban. 

Decemberben nem a hónap elején, 
hanem a két ünnep között találkozunk, 

amelynek pontos időpontját a XVI. 
Kerületi Újság december 20-án 
meg jelenő számában közöljük.

A kisebb-nagyobb, hétköznapi és ünnepi események felidézésével szeretnénk 
szemléltetni, hogyan tanultak, játszottak, szórakoztak, min nevettek, búsultak, 

minek örültek a nebulók az elmúlt 50 év alatt. 
Kérjük, segítsék kibővíteni a készülő kötet Mi lett belőlük? című fejezetét is! 
A névvel, évvel, esetleg elérhetőséggel ellátott humoros és komoly írásaikat, 

rajzaikat, fotóikat leadhatják az iskolában vagy elküldhetik az etna1@t-online e-mail 
címre, levélben pedig az 1162 Budapest, Bekecs u. 78. címre. Ha inkább szóban osz-

tanák meg élményeiket, hívják a 409-0609-es telefonszámot!

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
FELHÍVÁSA EGYKORI TANULÓIHOZ

Az alapításának 50. évfordulóját ünneplő intézmény diákéle-
tének minél sokszínűbb bemutatásához kérjük segítségüket. 
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Kovács Péter polgármester beszédében 
azt emelte ki, hogy mind témáját, mind a 
felvonultatott stílusokat illetően mennyi-
re sokszínű és változatos az Őszi tárlat. 
Arra biztatta az alkotókat, hogy őrizzék 
meg ezt a szemléletet, és vigyék tovább 
azoknak az elődöknek az örökségét, akik 
jelentős életművet hagytak maguk után, 
de már nem lehetnek köztünk.

Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő szerint fontos a közösségépítés, 
a Corvin Művészklubnak pedig egyik 
legnagyobb erénye, hogy tagjai a művé-

szi tevékenységük mellett jó közösséget 
is alkotnak, ami bizonyára hozzájárult 
ahhoz, hogy ez a rendezvény a kerület 
kulturális életének egyik legfontosabb 
eseménye.    

Koltayné Zolder Klára, a Corvin Mű-
vészklub vezetője a hagyományokra és a 
klub múltjára hívta fel a figyelmet, ami-
kor arra emlékeztetett, hogy ez a művé-
szeti csoport akkor alakult meg, amikor 
a mostani Kertváros még nem tartozott 
Budapesthez. A patinás klubot életre 
hívó művészet iránti igény viszont azóta 

is jellemzője a kerületnek.
Ezután Szentpéteri Csabáné versekkel 

emlékezett a reformáció 500., illetve 
Arany János születésének 200. évfordu-
lójára, majd Szatmáry Kristóf öt alkotót 
részesített egyenként húszezer forintos 
pénzjutalomban, amit az Önkormányzat 
támogatása tett lehetővé.

Az ősz édes-bús hangulatát a 
Tomhauser Noémi által vezetett Harmó-
nia Csellóegyüttes idézte fel többször is 
az est folyamán.

MÉSZÁROS TIBOR

Kovács Péter polgármester köszöntöt-
te FILOR FERENCNÉT 90. születés-
napja alkalmából a Területi Szociális 
Szolgálat Veres Péter úti nyugdíjas 
klubjában.

Erzsi néni a Fejér megyei Dégen 
született, és ott élte le élete legna-
gyobb részét. Iskolái elvégzése után 
könyvelőként dolgozott, és egy ter-
melőszövetkezetből ment nyugdíj-
ba. 1961-ben kötött házasságot, két 
évvel később megszületett a lányuk, 

aki három fiúunokával ajándékozta 
meg a családot. Erzsi néni a férje 
halála után, 1997-ben a fővárosba 
költözött. A mátyásföldi nyugdíjas 
klubba 13 éve jár rendszeresen. Meg-
becsült tagja a közösségnek, amit az 
is bizonyít, hogy a társai közül töb-
ben saját verssel köszöntötték szü-
letésnapján, a gondozók pedig egy 
tűzijátékkal díszített születésnapi 
tortával lepték meg az ünnepeltet. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!  

Kovács Péter köszöntötte TÓTH JÓZSEFNÉT 
is, aki szintén 90. születésnapját ünnepelte, 
és egy napon született a polgármesterrel, csak 
44 évvel korábban. Kati néni Hódmezővásár-
helyen élt 23 éves koráig, majd férjhez ment 
egy budapesti nyomdászhoz. 1954-ben meg-
született a fiuk, három évvel később pedig a 
lányuk. Már Hódmezővásárhelyen női szabó-
ként dolgozott és ezt folytatta a fővárosban is. 
Hosszú ideig bedolgozó volt egy szövetkezet-
nél, de egy idő után nagyon fárasztónak találta 
ezt a munkát, és elment a Verseny Áruházba 
eladónak. Onnan vonult nyugdíjba 55 évesen. 

1964-ben költöztek a Kertvárosba. Kati néni-
nek sok nehézséggel kellett szembenéznie, és 
sajnos a fiát is elvesztette.  Az ünnepelt nem-
csak kitűnő varrónő, hanem ügyes szakács is. 
A köszöntésére érkezőket saját készítésű al-
más pitével és pogácsával várta, amelyeknek 
receptjét szívesen meg is osztotta a jelenlévők-
kel. Az egyedi ízű konyhai finomságok elké-
szítésében egy régi, kézzel írott családi recept-
könyv van a segítségére. A hosszú élet titkát 
a jókedvben és a folyamatos tevékenységben 
látja. Ő 90 évesen is mindkettőnek részese. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!  

Ihletőjük a 
közösség

AZ ŐSZI TÁRLAT NEMCSAK A CORVIN MŰVÉSZKLUB TAGJAINAK BIZTOSÍT 
KIÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGET, HANEM MINDEN XVI. KERÜLETBEN ÉLŐ VAGY 
ITT ALKOTÓ MŰVÉSZNEK. A OKTÓBER 5-ÉN MEGTARTOTT MEGNYITÓN 
AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ HARMÓNIA TERMÉBEN MOST IS AZ IDEI 
ÉV FESTMÉNYEI, KISPLASZTIKÁI, FAINTARZIÁI ÉS IPARMŰVÉSZETI ALKO-
TÁSAI SORAKOZTAK.
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Mivel a jubileumi est a nemzeti gyász-
napra esett, a program Chopin Gyász-
indulójával kezdődött, majd meggyúj-
tottak egy gyertyát az aradi vértanúk és 
az elmúlt 25 évben távozott művészek 
emlékére, végül R. Kárpáti Péter adta elő 
Faludy György Október 6. című versét. 

A jubileumra igen gazdag és sokszínű 
anyag gyűlt össze festményekből, kis-
plasztikákból, tűzzománcból, kerámi-
ákból, fotókból és textíliákból. Ugyan-
ilyen gazdag kínálattal készültek az 
est műsorának résztvevői, akik közül 
először Hegedűs Valér és fia, Szabolcs, 
Kálmán Imre Ördöglovasának palotásá-
ért, majd az ő kíséretükkel Tóth János 
operaénekes eredeti nyelven előadott 
olasz szerenádjáért kapott nagy tapsot 
a közönségtől.

Ezután Kovács Péter elmondta: két és 
fél évtized alatt sok minden megválto-
zott a világban és a szalon életében is. 
Kezdetben autókkal együtt állították ki 
az alkotásokat. A négykerekűek azóta el-
költöztek a galériából, de a művészet ma-
radt, és nem változott a Szabó-házaspár 
művészetpártoló szemlélete sem. Ebben 
sok munka fekszik, mégis szerényen, a 
háttérben meghúzódva dolgoztak, ezért 
kapta meg Szabó Géza 2005-ben a Kert-
város díszpolgára címet.

A szalonban sokszor léptek fel kerüle-
tünk fiatal tehetségei is. Ezúttal a 17 éves 
Kuti Róbert mutatta meg, hogy gimnázi-
umi tanulmányaival párhuzamosan mi-
ért lehet a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem különleges tehetségek osztályá-
nak hallgatója. 

A virtuóz hegedűjáték után Szabóné 
Simó Anikó idézte fel a szalon történe-
tét, amely 1992-ben kezdődött. A meg-
nyitóra kiállítóként – még egy másik 
épületben – az ötletgazdát, Takár Emőke 
festőművészt hívták meg, majd 2001-
ben elkészült az a korszerű, új épület, 
amelyben a nagy kiállítótermet az egy 
évvel korábban elhunyt művészbarátról, 
Maconkai Orosz Lászlóról neveztek el. 
Az ő emlékét Világhy Árpád szobrász-
művész dombor-
műve őrzi a galéria 
előterében. 

Az elmúlt 25 év-
ben egyébként 270 
kiállításon közel 
300 művész mu-
tathatta be alko-
tásait a Maconkai 
G a l é r i á b a n . 
Mindezek mel-
lett hosszú évekig 
helytörténeti kiál-
lításokat is tartot-
tak. Itt rendezték 
a Batthyány Iskola 
által meghirdetett 
nemzetközi rajzpályázatok eredmény-
hirdetéseit és a hozzájuk kapcsolódó 
gálaműsorokat, helyet adtak olimpiatör-
téneti és sport témájú rendezvényeknek 
illetve a Mohácsi Regős Ferenc Asztal-
társaság (MAT) évente ismétlődő közös 
tárlatának, de voltak irodalomtörténeti 
előadások, könyvbemutatók és önálló 
estek is. Kiemelkedő érdeklődés kísérte 
Papp Lajos szívsebész professzor elő-

adását, egy műszaki különlegesség, a 
Puli nevű űrkutatási eszköz bemutatását 
vagy a madagaszkári-magyar gazdasági 
kapcsolatokat elősegítő estet. Többször 
megfordult a szalonban a Mikó István 
vezette, színművészekből álló együttes, 
a Mindhalálig Beatles és Maros Gábor 
Seres Rezső estje is emlékezetes marad.

Ezután Takár Emőke, a MAT elnöke 
emlékezett arra, hogyan született meg 
Szabóné Simó Anikóhoz fűződő gye-

rekkori barátságára alapozva a galéria 
gondolata, majd unokái, Boros Noémi és 
Boros Viktória mondtak verset.

Az ünnepi műsor folytatásaként Várko-
nyi Szilvia, R. Kárpáti Péter, Paor Lilla és 
Tóth János lépett a közönség elé, akiket 
Csépány Tamás zongoraművész, zene-
szerző, Pintér Zsuzsa oboaművész, éne-
kes, valamint Kuti Róbert kísért.

MÉSZÁROS TIBOR

Negyed évszázad a művészet szolgálatában
A SZABÓ GÉZA ÉS FELESÉGE, SZABÓNÉ SIMÓ ANIKÓ ÁLTAL LÉTREHO-
ZOTT MACONKAI OROSZ LÁSZLÓ GALÉRIA OKTÓBER 6-ÁN ÜNNEPEL-
TE FENNÁLLÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJÁT. AZ ALKALOMRA MEGHÍVÁST 
KAPOTT AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEKEN KÍVÜL KO-
VÁCS PÉTER POLGÁRMESTER, SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ, DR. SZABÓ LAJOS MÁTYÁS, A KERTVÁROS KORÁBBI VEZE-
TŐJE ÉS RANDRIANASOLO LALARISON RICHARD, A MADAGASZKÁRI 
KÖZTÁRSASÁG TISZTELETBELI KONZULJA IS.

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket 
a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a 

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

üzenetrögzítős telefonon lehet.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XVI. kerületi csoportja
Dr. Nemesszeghy György elnök

Október 8. 18.00
Helyszín: kivételesen a Táncsics utca 10. alatt található civilház nagyterme. 

VITAINDÍTÓT tart Tóth Tímea és Horváth Csaba 
az oktatásról, a nevelésről és a korrupcióról.
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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 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.
A koncertsorozat az NKA támogatásá-
val valósul meg.
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

November 4. szombat 18:00 
AGOTA KRISTOF: AZ ANALFABÉTA 
– FALUSI MARIANN előadása, mono-
dráma dalban és mondatokban

A kényszerű menekülés, az önként vállalt 
száműzetés krónikája. A darab jelenleg is 
aktuális témákat feszeget, szól asszimilá-
ció és a gyökértelenség problémaköréről; 
az identitás, az országhatárok, a nyelv, és 
a művészet kapcsolatáról (részlet Petőcz 
András tanulmányából).
Jegyár: 2500 Ft

November 5. vasárnap 11:00 
A NYÚL ÉS A RÓKA
A Gardrób Művészeti Csoport előadása
Nyúl Úr bajsza megremeg? Tapsi tal-
pa bizsereg? Nem más jön akkor erre, 
mint Róka Úr személyesen! De egyet se 
féljetek: Rémusz bácsi örökzöld mesé-
iben a furfangos Nyúl mindig túljár a 
Róka eszén, kicselezi jobbról és kicse-
lezi balról, a Róka egy mesében se éri 
utol, hiába feni rá a fogát.
5-8 éves gyerekeknek ajánljuk.
Jegyárak: gyerek: 1100 Ft, felnőtt: 1300 Ft, 
családi (2 felnőtt+2 gyerek): 4200 Ft

November 5. vasárnap 17:00 
REJTŐ JENŐ: A SZŐKE CIKLON
zenés akció-vígjáték két részben

„Az élethez kell egy kis őrültség!” – és 
Evelyn Weston személyesen hozza el 
nekünk, miközben egy fegyenc szoros 
kíséretében az Álmodó Buddha nevű 
szobrocskát hajszolja, majd ciklonként 
kapja fel és hurcolja Európán és a Sza-
harán át a borostát nem tűrő tudós Sir 
Bannistert. A népszerű regényéből ké-
szült színpadi adaptációban maga Rejtő 
Jenő is felbukkan. Öt színész huszonöt 
szerepben és egy zongorista.
Jegyár: 3500 Ft, 4500 Ft

November 11. szombat 16:00
A TENKES KAPITÁNYA
Az előadás a Honvéd Együttes és a 
Nemzeti Táncszínház közös produkci-
ója.
A történet  meseszerűen, sok humor-
ral mutatja be azokat a kuruc hősöket, 
akik  ravaszsággal, magyaros virtus-

sal  végül is legyőzik a bugyuta laban-
cokat. Megőrizve a film legjelentősebb, 
legszórakoztatóbb epizódjait, megidéz-
zük a kuruc kor legendás személyeit, ze-
nei és mondavilágát. A néptánc segítsé-

gével felidézzük nemzetünk történelmi 
hagyományait, teljesebb képet nyújtva a 
kor nevezetes és névtelen hőseiről.
Jegyár: 1900 Ft, 2400 Ft

November 12. vasárnap 19:00 
ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU: 
PIRA-BELLA
Igaz történetek sorozata a közelmúltból. 
Ullmann Mónika és Borbély Alexandra 
előadása.

Sorozatunk minden darabja egy-egy 
igaz történeten alapul.  A szerző, Len-
gyel Nagy Anna egész életében má-
niákusan gyűjtötte kis emberek nagy 
történeteit. „Negyven éve beszélgetek 
velük.   Civilek, névtelenek, ismeretle-
nek. Közülünk valók. Negyven éve nem 
tudok hozzászokni ahhoz a sok csodá-
hoz, groteszk fintorhoz, tragikumhoz 
és bölcsességhez, ami egy emberi sors-
ba belefér.” Pelsőczy Réka vezetésével 
színész-rendező párosok állítják most 
elénk ezeket a különféle sorsokat, hét-
köznapi emberek egyéni, mégis külön-
leges, mindannyiunkhoz szóló igaz tör-
téneteit.
Jegyár: 2800 Ft
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Az Egyesület tagjai minden évben nagy 
érdeklődéssel várják Kovács Sándorné-
nak, az Arany János Általános Iskola 
egykori igazgató-helyettesének mindig 
színvonalas irodalmi összeállítását, aki 
csak a művek kiválasztását és a műsor 
vezetését vállalja magára, a versek, no-
vellák előadását másokra bízza. A közös-
ség átélhette, ahogy Ady Endre nyomán 
Párizsba beszökött az ősz, ahogy Arany 
János Juliskához írott versében az enyé-
szet varázsáról beszél, és amint Weöres 
Sándor az őszi falevelek kiszolgáltatott-
ságát foglalja balladába. Kányádi Sándor 
költeménye viszont az ősz barátságosabb 
arcát mutatta be, Nagy Lászlót a dióve-
rés, Juhász Gyulát az őszi fények ihlették 
versírásra, Gyulai Pál pedig egy szüreti 
lakoma vidámságát állította szembe az 
elmúlás szomorúságával. 

Ezután Kovács Sándorné a szódavíz és 
a bor elegyítéséből keletkező fröccs tör-
ténetéről beszélt, amelyhez szemléltető 
plakátot is készített. 

A főszakácsi teendőket a mintegy 70 
literes bogrács mellett az ÁKE elnöke, 
Balázs Gyula és felesége felváltva látta 
el, de természetesen a többi résztvevő 
is hozott valamilyen édes vagy sós rág-
csálnivalót, és az ősz jegyében a szüret 
legfontosabb kellékéből, a „szőlőléből” is 
került egy kevés a poharakba.

Karelné Máté Orsolya, a KEK intézmény-
vezető-helyettesének köszöntője után a 
borkészítést és a szőlőkultúra történetét 
Szász József alpolgármester ismertette, 
aki elmondta: ez a közkedvelt ital már a 
görög és a római kultúrának is része volt. 

A magyarok a honfoglalás után ismer-
kedtek meg vele. Nálunk a Pannonhalmi 
Apátság alapításakor, 996-ban az ott élő 
szerzetesek hozták létre az első pincésze-
tet, amely azóta is működik. Tokaj neve 
a világ minden táján ismert, de legalább 
ennyire népszerű a cinkotai kántor és a 
cinkotai nagy icce Mátyás királyhoz kap-
csolódó története is.

A színpadon a csömöri asszonyokkal 
kiegészült Cinkotai Hagyományőrző Dal-
kör után a Liget Táncakadémia gyermek-
csoportja adott elő egy produkciót. Ezután 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtár munkatársai mutatták be a sző-
lőpréselés folyamatát és annak eszközeit. 

A szőlőprést és a darálót minden vállalko-
zó kedvű gyerek és felnőtt kipróbálhatta, 
majd meg is kóstolhatta a mustot.

Ezután a Magyar Népmese Színház 
jóvoltából Kristóf az óriás hórihorgas al-
katával és hatalmas maszkjával sokszor 
nevettette meg a gyerekeket.

Eközben a Tájház kertjében számtalan 
játékot és kézműves tevékenységet pró-
bálhattak ki a jelenlévők. A XVI. kerületi 
Nagycsaládosok Egyesülete játszóházzal 
várta a kicsiket, a Dr. Kresz Mária Ala-

pítvány pedig a terménybáb készítés, a 
gyékény- és csuhéj feldolgozás, illetve a 
játék és bőrékszer készítés titkaiba vezet-
te be az érdeklődőket. Volt kosaras kör-
hinta és óriás népi játékok is. Aki pedig 
megéhezett, az kürtőskalács és egyéb fi-
nomságok közül választhatott.

MÉSZÁROS TIBOR

Beköszöntött 
az ősz
AZ ÁRPÁDFÖLDI KÖZÖSSÉGI 
EGYESÜLET (ÁKE) HAGYOMÁNYAI 
SZERINT ŐSZKÖSZÖNTŐ REN-
DEZVÉNYT TARTOTTAK A MENY-
HÉRT UTCAI SZÉKHÁZBAN, AHOL 
A KULTÚRA ÉS A GASZTRONÓMIA 
KELLÉKTÁRÁT EGYESÍTVE ÜDVÖ-
ZÖLTÉK EZT AZ EGYSZERRE VI-
DÁM ÉS SZOMORÚ ÉVSZAKOT.

Must, vagy soha!
SZÜRETI MULATSÁGRA HÍVTA A KERÜLETIEKET A KERTVÁROSI HELY-
TÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT (KEK) A CINKOTAI TÁJHÁZBA, 
AHOL OKTÓBER 7-ÉN AZOK IS MEGISMERKEDHETTEK A MUSTKÉSZÍ-
TÉSSEL, AKIK MÉG SOHA NEM LÁTTAK ILYET. 
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Rátonyi Gábor 14 évesen, tehetséges vidéki fiatalként került a 
Budapesti Vasutas Sport Club (BVSC) úszókollégiumába. 22 
éves koráig egyéniben országos bajnokságot nyert, csapatban 
pedig országos csúcsot úszott. Később edzői feladatokat vállalt, 
mellette pedig vízilabdázott. Ezután csatlakozott az öttusázók-
hoz, ahol az úszáshoz hasonlóan a válogatott kerettagságig ju-
tott és társaival számos nemzetközi versenyen képviselte Ma-
gyarországot. Az ő részvételével Európa-kupát is nyert a csapat. 
Az ígéretes sportkarriernek egy szívizomgyulladás vetett véget. 

Rátonyi Gábor ezt követően vállalta el a BVSC úszószak-
osztályánál a vezetőedzői feladatokat. Jöttek is a sikerek, hi-

A víz világnapja még nagyon messze van, 
de vizeink megismerése és védelme az év 
minden napján kiemelkedő fontossággal 
bír. Kerületünk kis patakja sok érdekes 
növénynek és állatnak biztosít élőhelyet, 
alapos megismerése minden korosztály 
számára tartogat meglepetéseket. 

Korábbi vizsgálatokban olvastam, hogy 
a Caprera nem csak kerületünk, hanem 
egész Budapest egyik legtisztább kisvíz-
folyása. Az élőhely világnap alkalmából 
szeptember 30-án és október 1-jén azt 
próbáltam bemutatni, hogy ez a tény egy-
szerű vizsgálatokkal igazolható. A Sashal-
mi Tanoda 6. b osztályának több tanulója 
és érdeklődő családtagok csatlakoztak a 
Caprera térnél végzett terepi vizsgálatok-
hoz. A Földművelésügyi Minisztérium 
BISEL – Bioindikáció az iskolai oktatásban 
– programja kapcsán „Patak menti Port-

rék” címmel az élőhely világnaptól a víz 
világnapjáig tartó országos versenyének 
középiskolás résztvevőjeként hívtam meg 
korábbi iskolám tanulóit erre az esemény-
re.  

A patak környékének megfigyelése mel-
lett megismerkedtünk a Bisel vizsgálati 
módszerrel*, a patakban nyüzsgő apró 
lények azonosítását együtt végeztük el. A 
Vízipók Csodapókból jól ismert Csíbor-
bácsival most nem találkoztunk, de a patak 
kiváló tisztaságát bizonyító apróságokból 
(vízi makrogerinctelenek) nem volt hiány. 
A közismertebb bolharákok mellett előke-
rültek a mókás hátonúszó poloskák, a ke-
cses kérészlárvák, a vízi skorpiók, tegzes 
lakóházak, de piócát, szúnyoglárvát és le-
veleken, köveken kapaszkodó vízicsigákat 
is bőven találtunk.

Az alkotni vágyók mini növényképeket 

készítettek, a kalandkedvelők a forrás kö-
zelében lévő geoládát is megkeresték. A 
séta jó alkalmat adott arra, hogy a patak 
mentén élő (gyógy)növényeket, gombákat, 
rovarokat, kisebb gerinces állatokat, mada-
rakat, gyíkokat is megfigyeljük.  A Tano-
dás gyerekek nem először keresték fel a 
patakot. Júniusban már jártunk itt együtt, 
akkor öröm-bánat térképet készítettünk a 
pataknak erről a szakaszáról. A most szer-
zett új ismeretek tükrében ezeket is újra-
értékeltük - az örömteli dolgok listája is 
kibővült.

A felfedezések mellett jutott idő játékra, 
tollasozásra, beszélgetésre, és a program 
végén, akárcsak nyár elején, úgy búcsúz-
tunk el, hogy ismét eljövünk, mert szí-
vünkbe zártuk a Caprerát.

ERDŐSI BOGLÁRKA, 
Kőbányai Szent László Gimnázium

Rátonyi Gábor Zugló díszpolgára lett
ZUGLÓ IDÉN OKTÓBER-
BEN A VÁROSRÉSZ 82. 
SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNE-
PELTE. EZÚTTAL RÁTONYI 
GÁBORT, A KERTVÁROSI 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET 
ÜZEMELTETŐ KFT. IGAZ-
GATÓJÁT ZUGLÓ DÍSZ-
POLGÁRÁVÁ AVATTÁK. AZ 
ELISMERÉST SZATMÁRY 
KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐTŐL VETTE ÁT.

A Caprera kincsei
SZERENCSÉRE NEMCSAK A KERTVÁROS VEZETŐINEK 
ÉS AZ ITT ÉLŐ FELNŐTTEKNEK, HANEM A DIÁKOK-
NAK IS FONTOS A KÖRNYEZET ISMERETE ÉS ANNAK 
VÉDELME. MIVEL ERDŐSI BOGLÁRKA IS KÖZÉJÜK 
TARTOZIK, EZÉRT DOLGOZATÁNAK MEGJELENTETÉ-
SÉVEL SZERETNÉNK HOZZÁJÁRULNI AHHOZ, HOGY 
JÓ HELYEZÉST ÉRJEN EL EGY PÁLYÁZATON.

szen országos bajnokságot nyertek a legendás mesteredző, 
az „úszópápa” Szécsi Tamás csapatát megelőzve. Az ott töl-
tött 11 év alatt az összes korosztályt beleértve, több mint 100 
országos csúcs fűződik tanítványai nevéhez, akik között volt 
olimpiai 5. és 8. helyezett is. Ezek után visszacsábították az 
öttusához, a Budapesti Honvéd szakosztály igazgatója és veze-
tőedzője lett. Trénerként ez volt élete legsikeresebb szakasza, 
amelynek eredménylistáján egy olimpiai ezüstérem, 19 világ-
bajnoki és 21 Európa-bajnoki érem szerepel. Amikor Balogh 
Gábor az olimpiai ezüstöt megnyerte és az év férfi sportolója 
lett, Rátonyi Gábor mesteredzői címet kapott, és az Év edzője 
választáson az első három között szerepelt a neve. Megkapta a 
Magyar Sportért érdemérmet és a Magyar Olimpiai Bizottság 
Érdemérmét is. 

Egy négyéves politikai kitérő után a sportszakmai pályafutása 
a XVI. kerületben folytatódott. A Kertváros sportlétesítményei-
nek felügyeletét ellátó kft. vezetői állására kiírt pályázatot meg-
nyerte, majd megtervezte az épülő uszodák működtetését, fel-
ügyelte az építkezést, néhány helyen tervmódosítást javasolt, 
munkatársakat toborzott, és amint azt a statisztikák mutatják, 
a főváros hasonló intézményeivel összehasonlítva, az előzetes 
elvárásokhoz képest sokkal kisebb önkormányzati hozzájáru-
lással üzemelteti azokat. Az ő feladata az Ikarus Sportcentrum 
és természetesen az idén kibővített Erzsébetligeti Strand fel-
ügyelete is, amely ebben az évben a tervezett 32 millió forint-
hoz képest 64 millió forintos, rekord nyereséggel zárt.

MÉSZÁROS TIBOR

(* lényege, hogy képet ad a vízfolyások ökológiai állapotáról 
a benne megtalálható élővilág alapján.)
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Doma a Kertvárosban is otthon van

A Doma becenévre hallgató sportoló 
Skóciában született. Jelenleg Kispesten 
él és az MTK versenyzője. Természete-
sen rá is hatással volt az a negatív han-
gulat, amely a budapesti világversenyt 
megelőzte, viszont teljesítményével ő is 
hozzájárult ahhoz, hogy végül a FINA 
minden idők legjobb rendezésű világbaj-
nokságának nevezte a magyar főváros-
ban megtartott sporteseményt. 

Az úszó több versenyszámban is indult, 
közülük a 4x100 méteres gyorsváltóban 
társaival bronzérmet szerzett. 

– A váltó meglehetősen komplex ága a 
sportnak, mivel nem mindegy, hogyan állít-
ják össze a sorrendet. Az első ember megha-
tározza a tempót, a második és a harmadik 
igyekszik tartani azt, az utolsó pedig hajrá-
zik, ahogy az a csövön kifér. Azért kezdtem 
én a váltót, mert oda „hullámtörőre” van 
szükség. Lehet látni a versenyeken, hogy az 
élmezőny kisebb-nagyobb hullámokat ger-
jeszt. Bármennyire is jók a kötelek, ezek a 
hullámok megnehezítik az előrehaladást, 
ilyenkor pedig olyan testre van szükség, ami 
felfog ja és megtöri ezeket a hullámokat. Mi-
vel én voltam a legnagyobb testalkatú a csa-
patban, ezért én lettem a hullámtörő. Az 
is rengeteget számított, hogy míg mondjuk 
az amerikaiak a váltóra komplett sorcserét 
hoztak magukkal, addig mi még a délelőtti 
versenyt próbáltuk kipihenni. Ezért is ha-
talmas eredmény ez a bronz.

Dominik – aki óvodás kora óta úszik 
– nemcsak fantasztikus teljesítményé-
ről, hanem a riporteri kérdésekre adott 
frappáns válaszairól is elhíresült. A né-
zők soraiban ott ültek nagyszülei, akik 
elárulták, hogy mindig lázadó típus volt. 

– Nem szerettem gyerekkoromban edze-
ni. Ha édesanyám nem tart ki mellettem 
és nem noszogat, akkor már biztosan mást 
csinálnék. A sajtó valóban felkapott néhány 
mondatot, kifejezést, de azért a verseny 
utáni eufóriában, amelyhez hozzátarto-
zik a leúszott táv fáradalma is, az ember 

lazábban mondja el a véleményét. Mond-
juk alapvetően a stílusom is ilyen, de az is 
lehet, hogy egy új trendet kezdtem el. Úgy 
vagyok vele, hogy nem kell megfelelni senki-
nek, csak magunknak, és ha a munkánkat 
becsülettel elvégezzük, akkor biztosan tisz-
teletet vívunk ki.  

A klasszis a világbajnokság előtt egy 
meglehetősen komoly sérüléssel küz-
dött, ugyanis fél évig fájt a válla. Végül 
elment orvoshoz, aki azt mondta, hogy 
azonnal meg kell műteni, mert letört be-
lőle egy porc. A beavatkozás után gyógy-
tornára járt, de hónapokig nem emel-
hette vállszint fölé a karját, így összesen 
másfél évet kellett kihagynia, mire újra 
úszhatott. Az edzésektől egy ideig rend-
szeresen begyulladt a válla, de ez mos-
tanra teljesen elmúlt. 

– Ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy 
van-e egyáltalán értelme folytatni. De én 
elég csökönyös vagyok, kihoztam magam-
ból a maximumot és visszatértem. 

Doma karrierjében nemcsak a sérülés 
volt meghatározó mérföldkő. Egykori 
trénerét, Tóth Ramónt a sportoló elmon-
dása szerint az úszószövetség tönkre-
tette, ezért edzőt és klubot is váltott. A 
választása Nagy Péterre esett, akit már 
régebbről ismert. Az új mesterével Do-
minik edzésmódszerei különösen nem 
változtak, csak úszótechnikáján módo-
sítottak. Érdekességként elmondta azt 
is, hogy míg a magyarok átlagosan 8-10 
kilométert úsznak le egy edzés alatt, más 
országokban csak 5-6 kilométert.

A sportoló a szakmai kérdésekkel kap-
csolatban kiemelte: amíg a fejlett orszá-
gok, professzionális úszási tervekkel 
dolgoznak, addig a magyarok még csak 
most kezdenek ezekkel ismerkedni. 

– Például nincs központi dietetikusunk, 
nem szedünk étrendkiegészítőket és az or-
vosi stáb felszerelése sem túl fejlett. Ez az 
egyik része, a másik pedig, hogy nem mér-
jük fel a sportolókat, nem gyűjtünk róluk 

adatokat, hogy adott terhelés közben mi-
lyen eredményeket érnek el, és mit produkál 
közben az izomzatuk és a szervezetük. Az 
úszásképzésünk viszont nagyon jó. Min-
den klub igyekszik fejlődni és a megfelelő 
módszereket keresi, amelyekkel tökéletessé 
tudja alakítani a sportolói teljesítményét. 
Valami elindult, és remélhetőleg ehhez fog 
csatlakozni a szövetség is, amelynek megfi-
atalodása lehetővé teszi majd az új dolgok 
elfogadását és elsajátítását. Szerencsére ösz-
szetartó az úszó társadalom. Sok a fiatal 
edző, akik az aktív sportolókkal is megta-
lálják a közös hangot. Ebben a fiatalodó, 
modern struktúrában egyre jobban áramlik 
az információ, ami a régebbi koncepcióban 
fel sem merült.

Az úszó 17 éves volt, amikor először 
rajthoz állt az ötkarikás játékokon Pe-
kingben. Londonra saját bevallása sze-
rint nem volt megfelelő a felkészülése, 
ezért nem várt sokat magától, Rióban 
viszont javítani tudott. 

– Nem érdekel, hogy milyen nagy nevek 
mellett úszom, az sem számít, hogy milyen 
úszókat verek meg, csak egy számít: hogy 
mindenkit meg kell verni. Mindenkit!  

Kozma Dominik, aki aranyos remé-
nyekkel vág neki a tokiói olimpiának, 
amikor tudomást szerzett a kertvárosi 
meghívásról, megdobbant a szíve. 

– A kedvesem a XVI. kerületben nőtt fel. 
Itt laktunk másfél évig, itthon vagyok.

VARGA TIBOR

A TERVEK SZERINT MAGYARORSZÁGON 2021-BEN TARTOTTAK VOLNA 
ÚSZÓ VILÁGBAJNOKSÁGOT, DE MIUTÁN MEXIKÓ 2015-BEN LEMON-
DOTT A RENDEZÉS JOGÁRÓL, HAZÁNK HATALMAS ERŐFESZÍTÉSÉNEK 
ÉS AZ ANYAGI FORRÁSOK MOZGÓSÍTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN KÉT ÉV 
ALATT FELÉPÍTETTE A 2017-ES VIZES VB HELYSZÍNEIT, ILLETVE MEGTE-
REMTETTE A LEBONYOLÍTÁS FELTÉTELEIT. AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VEVŐ 
ÚSZÓK KÖZÜL A 26 ÉVES VILÁG- ÉS EURÓPA-BAJNOKI BRONZÉRMES 
KOZMA DOMINIKOT LÁTTA VENDÉGÜL A FENNÁLLÁSÁNAK 10. ÉVFOR-
DULÓJÁT ÜNNEPLŐ VARJÚ VILMOS OLIMPIAI BARÁTI KÖR A KÖZEL-
MÚLTBAN AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN. 
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– Sajnos a hölgyek körében ez a leggya-
koribb daganatos megbetegedés, viszont 
nem ez a legjellemzőbb halálok, mert 
ma már az idejében felfedezett rosszin-
dulatú emlődaganat gyógyítható. A női 
érettség kialakulásától kezdve minden 
életkorban előfordulhat, de a 45 és 65 
év közötti korosztályban a leggyakoribb. 
Ezért nagyon fontos, hogy a lányok már 
fiatal korban elsajátítsák az önvizsgálat 
módszerét, és egész életük folyamán al-
kalmazzák is.

– HOGYAN KELL AZ ÖNVIZSGÁLATOT 
ELVÉGEZNI?
– Lehetőleg fekvő helyzetben, a mellek 
széle felől a mellbimbó felé haladva, 
mintha egy biciklikerék küllőinek vona-
lát követnék, simogató mozdulatokkal 
végig kell tapogatni a melleket. Ha bár-
milyen elváltozást, addig nem tapasztalt 
jelenséget, csomót észlel valaki, minél 
előbb forduljon orvoshoz. Pánikba esni 
azonban akkor sem kell, mert nem csak 
rosszindulatú elváltozások léteznek.

– MIT KELL TUDNUNK A MAMMO-
GRÁFIÁRÓL?
– Ez egy fájdalommentes, nagyon haté-
kony eljárás, hiszen már akkor ki tudja 
mutatni az elváltozást, amikor az még 
semmilyen panaszt nem okoz. A korai 
felismerés pedig döntően befolyásolja a 
teljes gyógyulás esélyeit.

– HA A MAMMOGRÁFIAI LELET ELVÁL-
TOZÁST JELEZ, MI A TEENDŐ?
– A következő lépés egy pontos diagnózis 
felállítása. Meg kell állapítani, hogy a daga-
natkezdemény jó- vagy rosszindulatú. Egy 
vékony tű segítségével szövetmintát vesznek 
a csomóból, ez határozza meg a továbbiakat.

Fontos a szűrés
AZ OKTÓBER MINDEN ÉVBEN A MELLRÁK ELLENI KÜZDELEM HÓ-
NAPJA. MIVEL EGY VILÁGSZERTE ELTERJEDT BETEGSÉGRŐL VAN SZÓ, 
MEGKÉRDEZTÜK DR. BOROS GYÖRGYTŐL, A KERÜLETI SZAKRENDE-
LŐ ONKOLÓGUS FŐORVOSÁTÓL, HOGY MIT KELL TUDNUNK AZ EM-
LŐDAGANATRÓL. 

– ROSSZINDULATÚ ELVÁLTOZÁS ESE-
TÉN MILYEN MEGOLDÁSOK LÉTEZ-
NEK?
– Ilyenkor egyedül a sebészi eljárás jö-
het szóba, amit ki szoktunk egészíteni 
kemoterápiával vagy sugárkezeléssel.

– A HÖLGYEK ÉRTHETŐ OKOKBÓL 
RETTEGNEK ATTÓL, HOGY EGÉSZ 
MELLÜK ÁLDOZATUL ESIK A BETEG-
SÉGNEK. EZ MINDEN ESETBEN ÍGY 
VAN?
– Egyáltalán nincs így, éppen ezért fon-
tos a minél korábbi felismerés. Egy kez-
dődő daganatot ki lehet úgy metszeni a 
mellből, hogy legfeljebb egy vágás 
nyoma marad vissza belőle. Elő-
rehaladottabb állapotban azonban 
értelemszerűen egyre nagyobb 
metszést kell végezni, és ha már a 
nyirokmirigyek is érintettek, akkor 
nem mindig lehet elkerülni a mell 
teljes csonkolását.

– AKI ÁTESIK A MŰTÉTEN, MI-
LYEN ÉLETKILÁTÁSOKKAL SZÁ-
MOLHAT?
– Ez nagyban függ attól, milyen 
típusú daganata volt. Sajnos sok-
féle létezik, és közülük néhány sokkal 
agresszívebb, mint a többi. Van olyan, 
amelyiknél kicsi az esély arra, hogy akár 
az operált helyen kiújuljon, vagy a test 
távolabbi részében áttétet képezzen, de 
olyan is van, amelyik nagyon is hajla-
mos erre. Ha a műtét után öt év daga-
natmentes időszak következik, a beteget 
gyógyultnak tekinthetjük, de teljesen 
soha nem lehet kizárni, hogy egy alvó 
sejtcsoport nem indul be újra valahol a 
test távolabbi pontján.

– HA A DAGANAT IDŐS KORBAN JE-
LENTKEZIK, EGY MŰTÉT KOCKÁZA-
TA MÁR ELÉG NAGY. MI A TEENDŐ 
ILYENKOR?
– Mivel a sebészi megoldáson kívül nem 
ismerünk mást, kockáztatni kell. A ke-
zeletlen daganat ugyanis nagyon leront-
ja az élet minőségét, és biztosan az élet 
elvesztéséhez vezet.

– MIT LEHET TUDNI A MELLRÁK OKA-
IRÓL?
– A hajlam örökölhető. Akinek a felme-
női között több ilyen eset van, nagyobb 
valószínűséggel számíthat a megbetege-
désre, de ez nem törvényszerű. Egyértel-
műen hajlamosító tényező a dohányzás 
és a mértéktelen alkoholfogyasztás is. 
Ugyancsak növelhetik a kockázatot egyes 
gyógyszerek és hormonkészítmények, 
valamint a nem az életkornak megfele-
lően megválasztott fogamzásgátlók. 

– IGAZ-E AZ A HÍR, HOGY AZOKNÁL A 
HÖLGYEKNÉL, AKIKNEK NINCS GYER-

MEKÜK ÉS NEM SZOP-
TATTAK, NAGYOBB AZ 
ESÉLYE A MELLDAGA-
NAT KIALAKULÁSÁ-
NAK?
– A statisztikák ezt mu-
tatják, de ennek mértéke 
csak ezrelékekben fejez-
hető ki.

– IGAZ-E AZ A HIEDE-
LEM, HOGY ERŐS ÜTÉS 
KÖVETKEZTÉBEN IS KI-
ALAKULHAT DAGANAT 

A MELLBEN?
– Erre egyértelmű nemmel tudok vála-
szolni, ez tényleg csak hiedelem. A több 
évvel korábban elszenvedett ütésnek, 
esésnek, kisebb otthoni baleseteknek 
semmi közük a kialakult kórképhez.

– AZ IS HIEDELEM, HOGY A DEZO-
DOROK HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZŐNEK 
SZÁMÍTANAK?
– Egészen biztosan mondhatom, hogy 
dezodor sem okozhat melldaganatot.  

– MEGELŐZHETIK A HÖLGYEK VALA-
HOGY A MELLRÁKOT?
– Az egészséges életmód bizonyára jó 
irányba hat, de a legfontosabbnak a 
legalább havonta egyszer elvégzett ön-
vizsgálatot, és a 45-65 éves korosztály 
számára a legalább kétévenkénti mam-
mográfiai vizsgálatot tartom. 

MÉSZÁROS TIBOR
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A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap 
babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, ame-
lyen az apróság 
a XVI. Kerületi 
Önkormányzat 
által felajánlott 
fürdőlepedőben 
látható. Ez annak 
a babakelengyé-
nek a része, amit 
január óta min-
den kertvárosi új-
szülött ajándék-
ba kap néhány 
babaápolási cik-
kel együtt. A sza-
vazatok alapján a 
augusztusi nyertes Venter-Kelemen Noémi lett. Az ajándékcso-
magot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.

INGATLAN
Árpádföldön tulajdonostól 1082 
nm közműves, építési telek sür-
gősen eladó. 32 M Ft-ért. 30482-
0700

Csömörön 2172 nm szántó 1 M 
Ft-ért eladó. 409-2240

Ómátyásföldön 3 generációs, 2 
utcai bejárattal 103nm családi 
ház pincével cserével eladó. 20-
913-4783

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

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

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 
eladó. I.ár: 3M Ft. 30-921-8393

Árpádföldön tulajdonostól el-
adó 905 nm-es telken 130nm-es 
betonfödémes, új nyílászárós 
családi ház. I.ár: 38M Ft. 409-
2240

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

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

Nagytarcsa határában délnyuga-
ti 12000nm földterület eladó. 
407-2312

Sashalmi 40nm kertkapcsola-
tos házrészemet eladnám vagy 
elcserélném. 70-419-5424

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

Takarítónőt keresek havi 2 al-
kalommal. Ablaktisztítást is ké-
rek. 400-2845

Konyhai szekrények és egy vil-
lanytűzhely ingyen elvihető. 
407-0627

Air Cushion technológiával ké-
szült kártyatartós iPhone 7 tok 
5E ft-ért eladó. 70-248-7579

Maxi cosy Toby gyerekülés 15E 
Ft, pehely nagypárnák 3E Ft/db 
eladók. 403-4606; 20-918-7317

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

Bontott cserép eladó. 20-941-
7780

Heti rendszerességgel takarító-
nőt alkalmaznék. 30-596-2369

Örökségből származó 3 db jó 
állapotú szekrény, Zanussi fa-
gyasztó szekrény fél fagyasztós, 
üstház üsttel eladók, ár meg-
egyezés szerint. 30-246-7545

Láncos emelő 5 tonnás 5E Ft; 
8l-es szőlőprés, mosógép mo-
tor, kerti szerszámok, fénycső 
armatúra, 42 Voltos biztonsági 
trafó eladók. 409-2240

Franciaágyra való pamut lepe-
dők 2 E Ft/db és új 170x220-as 
matrac + ágyrács 50 E Ft-ért el-
adók. 403-4606; 20-918-7317

Női pannónia kerékpár 20 E Ft, 
női 25 cm póthaj 5 E Ft, vékony 
testű nőre műszőrme bunda el-
adó. 259-0405

170cm kád, paraván, csaptelep, 
zuhanyzó eladó. 400-1593

Eladó 120 éves Zinger varrógép, 
szétnyitható asztal 4 db székkel. 
400-1593

Beasfe izi Sleep autósülés és 
baba hordozó 32E Ft; fürdőkád 
2,5E Ft-ért eladó, TWIN Turbó 
autóversenypálya 4 E Ft-ért el-
adó. 70-248-7579

Udvari babaház 140x120*142cm 
18E Ft, különböző fali lámpák 
eladók. 20-950-4180

Bontott beltéri ajtók eladók. 20-
5888048

Kerthez értő nyugdíjast kere-
sek, alkalmankénti munkára. 
30-9715125

Eladó vasajtó tokkal 86,5x196 
cm, faajtó ráccsal 65x215 cm. 
70-944-3172

Használt szekrénysor ingyen el-
vihető. 407-0941

Bontott beton járólapok 
(40x40x6 cm) 50db és 
(35x35x6,5) 70db kb 16nmre 
való olcsón eladó. 30-333-5151

Eladó jó állapotú kisfiú ruhák 
0-4 éves korig 300-500 Ft/db. 
20-253-2888

Eladó jó állapotú szekrénysor, 
paratetes gázkonvektorok, ki-
húzható kanapé, ebédlőasztal 
székekkel. 405-3425

Eladó modern, nemesacél evő-
eszköz készlet 12 személyes, 
asztali fűszertartó körbeforgat-
ható. 403-1335

Csak 1-2 alkalommal használt 
női elegáns és estélyi ruhák 
kedvező áron eladók. 38-44 mé-
retűek. Képet kérésre küldök. 
70-945-1705

Alig használt KIKA babaágy és 
járóka kedvező áron eladó. 70-
945-1705

200Ft darabáron eladók kony-
hai eszközök, evőeszközök, 
porcelánok, tányérok. 30-526-
4262

Kecses szép női ruhák olcsón 
eladók. Inkább kis méret. Érde-
mes megnézni. 30-853-5167

Old Hifi hangsugárzók, erősí-
tők a 90es évekből eladók. 30-
847-8294

Kifogástalan állapotú használt 
Whirpool felül töltős mosó-
gép 35E Ft-ért, Gorenje hűtő 
fagyasztóval 30E Ft-ért eladó. 
70313-3733

8nm szállítható kerti tárolót ke-
resek. 20-588-8048

Jó állapotú Hajdú mosógép el-
adó. 30-391-3346

2db nem digitális fényképező 
gyűjtőknek eladó. 405-3287

A DÉLUTÁN ALAPÍTVÁNY 
sürgősen keres 

TELEFONOS TÁMASZADÓ MUNKÁRA 
28 év feletti, érett személyiségű önkénteseket, akik az 
ingyenes képzést követően vállalnak havi 8-10 óra esti 

elfoglaltságot, valamint 
ALAPFOKÚ INTERNET ÉS OKOSTELEFON 

OKTATÁSÁRA ÖNKÉNTESEKET, 
akik a Ráday utcában, munkanapokon 9 és 17 óra között 

vagy szombaton vállalják a tanítást. 
Jelentkezés: 2171-821 vagy info@delutan.hu
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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

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

–

Angol nyelvoktatást, vizs-
gafelkészítést, társalgási 
gyakorlatot, nyelvtani rend-
szerezést vállalok a XVI. 
kerületben. Céges és Skype-
os online nyelvtanítás is le-
hetséges!  Hívjon bátran a  
06-20-320-3001-es számon!

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 
Falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
FÁBIÁN ISTVÁN 
20-317-0843

Zuglói régiségbolt magas 
áron vásárol festményeket, 
bútorokat, porcelán tárgya-
kat, ezüst tárgyakat, órá-
kat-karórákat, aranyórát, 
zsebórát, kitüntetéseket, rég 
pénzeket, papír pénzt is, bo-
rostyán nyakláncot, hagyaté-
kot stb.  Bp. XVI. ker Thö-
köly út 114/b. 70-425-5669

Gyógypedikűrös, pedikürös, 
maikürt vállal. Csak házhoz 
megyek, akár hétvégén is. 
70-518-0720

Villanyszerelés, hiba-
keresés, villanybojlerek 
vizkőtelenítése, javítása, 
cseréje. Rácz Mihály 30-
296-5590; 260-7090
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NÉMET kezdő, haladó 
nyelvoktatás, érettségire, 
nyelvvizsgára felkészítés, 
hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047; 20-368-7284

Dolgozzon otthonról! Rek-
lámanyagok összeállítása, 
egyebek. 90-603-607

A KSB Szivattyú és Ar-
matúra Kft. nagytarcsai 
szekszervízébe szerelő mun-
katársat keres! Elvárások: kö-
zépfokú gépész/technikusi 
végzettség, B kategóriás jo-
gosítvány. Bővebb informá-
ciók: www.ksb.hu Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal: 
hr.hungary@ksb.hu
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