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10 éves az 
Erzsébetligeti Uszoda

Akadémiai doktor 
a nemzeti értékek 

szolgálatában
Interjú

dr. Onyestyák
Györggyel

HUSZADIK ALKALOMMAL TARTOTTAK PEDAGÓGUSBÁLT A KERÜLET-
BEN, ÉS AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ NAGYTERMÉT EZÚTTAL IS MEG-
TÖLTÖTTÉK AZOK, AKIK A GYEREKEK NEVELÉSÉNEK ÉS OKTATÁSÁNAK 
SZENTELTÉK ÉLETÜKET. IDÉN IS ÁTADTÁK AZ ÉV PEDGAÓGIAI MUNKÁT 
SEGÍTŐ ALKALMAZOTTJA, AZ ÉV PEDAGÓGUSA ÉS AZ ÉV ÓVODAPEDA-
GÓGUSA KITÜNTETŐ CÍMEKET. (A DÍJAZOTTAK KÉPÜNKÖN.)
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AZ ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSA VARGA 
ISTVÁNNÉ LETT, aki 1988-ban végzett 
a Bem József Óvónői Szakközépisko-

lában, majd 
2002-ben szer-
zett diplomát 
a Tessedik Sá-
muel Főiskola 
óvodapedagó-
gus szakán. 
2004-ben ve-
zető óvodape-
dagógus szak-
vizsgát tett az 
ELTE Tanító- 
és Óvóképző 

főiskolai karán, majd 2013-ban elvégez-
te a német nemzetiségi óvodapedagó-
gus szakirányú képzést az Apor Vilmos 
Főiskolán. 2014-től a Szentmihályi Ját-
szókert Óvodában kamatoztatja meg-
szerzett tudását. 

Szakmai szempontból határozott, 
tudatos munkát végző, következetes, 
céltudatos óvodapedagógus, lelkiisme-
retesen, körültekintően vesz részt a gye-
rekek nevelésében. Folyamatosan képzi 
magát, mindent megtesz szakmai fej-
lődése érdekében. Feladatait pontosan, 
megbízhatóan, nagyfokú odafigyeléssel 
végzi, munkatársaival jó kapcsolatban 
van, törekszik a környezetében élő, dol-
gozó emberek megismerésére. 

Minden évben vállalja német nemze-
tiségi szakos hallgatók külső szakmai 
gyakorlatának vezetését, amelynek kö-
szönhetően már többen tettek sikeres 
záróvizsgát.

2017-ben elnyerte a Fővárosi Német 
Nemzetiségi Önkormányzattól Az év 
német nemzetiségi pedagógusa címet.

AZ ÉV PEDAGÓGUSA KITÜNTETŐ CÍ-
MET IDÉN HASZNOSI TAMÁS OTTÓNÉ 
ÉRDEMELTE KI, aki 2013 óta tanít a Sashal-

mi Tanodában 
matematikát és 
fizikát. Rövid idő 
alatt a közösség 
elfogadott, el-
ismert tagjává 
vált, mivel a pe-
dagógiai munka 
minden terüle-
tén tud értékeket 
teremteni. 

Tehetsége, rá-
termettsége rendkívül szerteágazó. Épp 
olyan aktív az oktatásban és a fejlesztő 
munkában, mint a tanítványainak szer-
vezett szabadidős programokban, sőt 
szép énekhangja miatt a XVI. kerület 
egyik egyházi kórusának is nélkülözhe-
tetlen tagja.

Mindennapi munkájában új módszere-
ket keresve és találva dolgozik tanulóival. 
Felzárkóztat, korrepetál, szakkört vezet, 
felvételi előkészítői eredményesek, diák-
jai sikeresen szerepelnek a tanulmányi 
versenyeken, és kerületi tantárgygondo-
zóként maga is rendez színvonalas, a ha-
gyományostól eltérő, érdekes, a diákok 
által kedvelt megmérettetéseket. Ered-
ményes munkájának egyik fő ismérve, 
hogy tanítványai közül egyre többen 
érdeklődnek a természettudományok 
iránt, sőt szeretik a fizikát. 

A Szegedi Tudomány Egyetem és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia közös kuta-
tócsoportjának tevékeny tagjaként segít 
megvalósítani a fizikatanítás kutatás ala-
púvá alakítását. E tárgykörben publikál, 
bemutató órát tart, és részt vesz a tanár-
képzésben is.

AZ ÉV PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍ-
TŐ ALKALMAZOTTJA CÍMET NAGY  
ANDREA, az Arany János Általános Isko-

la iskolatitkára 
kapta, aki szak-
területén folya-
matosan képzi 
magát, lépést 
tart a modern 
kor kihívásai-
val, és napra-
kész ismeretek-
kel rendelkezik. 
Eligazodik a 
digitális világ 
útvesztőiben, 

emellett sokszor gyakorlatias hozzáállá-
sa segíti át a mindennapi problémákon.

Pályafutása során az élet számos te-
rületén kipróbálta már magát, bebi-
zonyítva, hogy mennyire sokoldalú 
személyiség. Jelenlegi munkahelyén 
méltán megbecsült tagja a közösség-
nek, jó kommunikációs készségének 
köszönhetően könnyen teremt kapcso-
latot. 

Sokat dolgozik a közösség építésén, 
szabadidős programok szervezésével, 
aktív részvételével igyekszik jó hangu-
latot teremteni közvetlen környezeté-
ben. Feladatainak magas színvonalú 
elvégzéséhez családja támogatása is 
hozzájárul. 

Munkáját a megbízhatóság és a lelki-
ismeretesség jellemzi. Ha kell, ápolja a 
beteg gyerekeket, lázat mér, apró hor-
zsolásokat kezel, de a kollégák is bát-
ran és bizalommal fordulhatnak hozzá 
ügyes-bajos dolgaikkal. Személye és 
jelenléte biztosítéka a mindennapos 
munka gördülékenységének.

KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER KÖSZÖNTŐJE UTÁN KOVÁCS KATALIN, 
AZ ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT IGAZGATÓJA ELMONDTA, 
HOGY AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN ÁTVETTÉK AZ ISKOLÁK FENNTARTÁSÁT 
ÉS MŰKÖDTETÉSÉT IS, AMELYHEZ MINDEN SEGÍTSÉGET MEGADOTT A 
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ AZT EMELTE KI, HOGY BÁR A KERTVÁROSNAK VAN BÁLJA, 
MÉGIS A PEDAGÓGUSBÁL AZ, AMIN A LEGTÖBBEN VESZNEK RÉSZT, EZ 
A NEVELŐK ÉS OKTATÓK MEGBECSÜLÉSÉT IS JELENTI. AZ EDDIGI PEDA-
GÓGUSBÁLOK TÖRTÉNETÉRŐL (AMIRŐL KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN 
OLVASHATNAK BŐVEBBEN) VARGA GYÖRGY, AZ EST MŰSORVEZETŐJE, 
A RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA EGYKORI IGAZGATÓJA MESÉLT. A JANUÁR 
27-I ESEMÉNYEN A JELENLÉVŐK MEGTEKINTHETTÉK A GYEREKKUCKÓ 
ÓVODA ÉS A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSAINAK 
PRODUKCIÓJÁT, A VENDÉGEK SZÓRAKOZTATÁSÁRÓL PEDIG RÁCZ GER-
GŐ ÉS A MADARAK TÁNCZENEKAR GONDOSKODOTT. 

Jubileumi pedagógusbál
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Kedves 

Olvasó!
A magyar kultúra napja alkalmá-
ból régi filmeket kezdtem nézni, 
és ha már így esett, Thalia pap-
jainak és papnőinek életébe is 
bepillantottam. Így jutottam el 
Sinkovits Imrétől Darvas Ivánig, 
akinek egyik nagy szerelme Tol-
nay Klári volt. A bakfisként még 
apácának készülő nógrádi lány 
olyan tájszólással beszélt, ami-
kor Budapestre érkezett, hogy 
több színházigazgató is eltaná-
csolta. Bátorsága, kitartása és 
vele született tehetsége azon-
ban hamarosan korának ünne-
pelt csillagává tette, ami haláláig 
ragyogott. Kislány koromban 
a nagymamám sokat énekelte 
azokat a palócos dalokat, amiket 
ő. De volt még valaki, aki nem 
tudott ellenállni ennek a bájos 
teremtésnek: Márai Sándor, akit 
akkor már írófejedelemként tisz-
teltek. A színésznő tíz, kézzel 
írott verset kapott tőle, amelyek 
csak a költő halála után jelentek 
meg nyomtatásban. A legszebb 
talán ez volt: „Te fintorogsz s 
táncolsz a nép előtt - Csönd van 
köröttem, téli délelőtt A zöldes 
ködben látlak, karcsú, ringó Jég-
táblán állongó, sápadt flamingó 
Rózsaszín bőröd lúdbőrözik, 
szegény te Úgy élsz, mint halott 
gyermek a mesébe No, jer haza, 
elég volt. Lesz parázs is A vas-ib-
rikben, s kerül egy kanál rizs. A 
gyékényt megvetem, barna ha-
jad Megigazítom a nyakad alatt 
Zsugorin és kajánul nézlek. Én: 
Többet tudok! Te: több vagy! Tü-
nemény!”

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 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

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

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

A testületi ülésről jelentjük

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜ-
LETE JANUÁR 24-ÉN TARTOTTA IDEI ELSŐ 
RENDES ÜLÉSÉT, ahol a többi között dön-
töttek a Szentmihályi Játszókert Óvoda és 
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet intéz-
ményvezetői pozíciójával kapcsolatos pá-
lyázat kiírásáról (a részletekről a 4. oldalon 
olvashatnak bővebben), illetve arról, hogy 
évente hárommillió forinttal támogatják 
Gyürkés Viktória atléta olimpiai felkészülé-

sét. A tanácskozáson esküt tettek az egyéni 
választókerületi választási bizottság tagjai, 
emellett pedig a Testület egyhangúlag adott 
tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy az 
Észak-Pesti Tankerületi Központ pályáz-
hasson hét kerületi általános iskola (Arany 
János, Batthyány Ilona, Centenáriumi, 
Herman Ottó, Lemhényi Dezső, Szent-Györ-
gyi Albert, Táncsics) napelemekkel való fel-
szerelésére. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete janu-
ár 24-i ülésén 12 igennel, egyhangú határo-
zatában ítélte el Vajda Zoltánnak, az Együtt 
önkormányzati képviselőjének nyilatkozatát, 
amelyben Szatmáry Kristóf levadászásával 
fenyegetőzött. Emellett szintén egyhangú ha-
tározatban szólították fel Vajda Zoltánt bocsá-
natkérésre. 

Az előterjesztésből kiderült, hogy a Kertvá-
rosban a rendszerváltás óta a Testület munká-
ját néhány kivételtől eltekintve nem jellemezte 
a pártoskodás és a személyeskedő hangnem. 
Az egyik ilyen kivétel dr. Büki Tamás volt, de 
azt a bizonyos határt – nem fenyegette mások 
testi épségét vagy életét – még ő sem lépte 
át soha. Az előterjesztők szerint azonban ezt 
most Vajda Zoltán megtette, aki a Hír TV-ben 
elhangzott interjújában azt mondta: „Az én 
személyes ambícióm az az, hogy őt levadá-
szom.” (Szatmáry Kristófot – a szerk.). 

Az előterjesztés arra is kitért, hogy nem ez 
volt az első eset, hogy Vajda Zoltán a jóízlés 
határát átlépte, mivel korábban több képviselő 
hölgyet is inzultált, a Szakrendelő vezetőjét pe-
dig halálosan megfenyegették a képviselő egyik 
sajtótájékoztatóját követően, mert pártjának 
honlapján hamis állítások jelentek meg róla.  

Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: Vaj-
da Zoltán átlépte a Rubicont, és a képviselők-
nek kötelességük őt megállítani, ahogy Bertold 
Brecht drámájában Arturo Uit kellett volna. A 
határozat elfogadásával pedig nem Szatmáry 
Kristóf egykori önkormányzati képviselőt vé-
dik, hanem Vajda Zoltán XVI. kerületi önkor-
mányzati képviselő cselekedetét ítélik el. 

Vajda Zoltán azzal védekezett, hogy a fide-
szesekkel csak ilyen hangnemben lehet be-
szélni, mert csak ezt értik, és ha Szatmáry 
Kristóf majd kéri tőle, akkor bocsánatot kér. 

Elítélték Vajda Zoltán 
önkormányzati képviselőt
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Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

A SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA  
(1161 Budapest, Baross u. 141.)

ÓVODAPEDAGÓGUSI MUNKAKÖRÉNEK 
BETÖLTÉSÉRE MAGASABB VEZETŐI 

(INTÉZMÉNYVEZETŐI) MEGBÍZÁSSAL.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

2018. augusztus 1.-2023. július 31.

A munkavégzés helye: 
 1161 Budapest, Baross u. 141.
 1161 Budapest, Bercsényi u. 36.
 1161 Budapest, Szent Korona u. 53-57.
 1161 Budapest, Szent Korona u. 98-100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lé-
nyeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény szerint az óvoda irányítási, ellenőrzési, mun-
káltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok 
ellátása, együttműködés a fenntartóval.
A pályázat elnyerésének feltételei: felsőfokú óvodapedagó-
gusi végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, lega-
lább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gya-
korlat, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pá-
lyázó szakmai életrajza, az óvoda vezetésére vonatkozó, 
szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program fejlesz-
tési elképzelésekkel, a végzettséget és szakmai gyakorlatot 
igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régeb-
bi, eredeti, büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bi-
zonyítvány), nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az 
adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat ar-
ról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést 
a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e, nyilatkozat a  
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

Benyújtási határidő: március 5.
Elbírálási határidő: május 31.

Bérezés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, Budapest Fő-
város XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014. (I. 22.) Kt. határozata, valamint az illetménykiegé-
szítést illetően a polgármester határozata alapján.  

A pályázatot Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Intézményi 

Irodájához (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 
kell eljuttatni zárt borítékban.

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Szentmihályi 
Játszókert Óvoda intézményvezetői álláshelyére.

Bővebb információt nyújt: Müller Kinga Intézményi 
irodavezető (mullerkinga@bp16.hu, 4011-733) és 

Majorné Szabó Etelka intézményi referens 
(szabo.etelka@bp16.hu, 4011-528).

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat  
Képviselő-testülete pályázatot hirdet

A KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 
(1165 Budapest, Demeter u. 3.) 

INTÉZMÉNY MÉRNÖK MUNKAKÖRÉRE ÉS 
IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐ) 

BEOSZTÁSÁRA

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

2018. június 1.-2023. május 31.
A munkavégzés helye: 1165 Budapest, Demeter u. 3. és 

az intézmény feladatellátási helyei.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: az intézmény által végzett, a fenntartó által 
alapító okiratban és egyéb rendelkezésekben meghatározott 
feladatok, illetve a nyújtott szolgáltatások irányítása, koordiná-
lása. A munkáltatói feladatok ellátása, a szakszerű és jogszerű 
feladatellátás biztosítása, a fenntartóval és intézményeivel való 
kapcsolattartás, együttműködés, folyamatos és precíz admi-
nisztráció, adatszolgáltatás biztosítása.
Pályázati feltételek: felsőfokú műszaki végzettség, legalább öt-
éves, műszaki területen szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: vezetői vagy intéz-
ményvezetői tapasztalat, a XVI. kerület megfelelő ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó 
szakmai életrajza, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vo-
natkozó részletes program,  a végzettséget és szakmai gyakor-
latot igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, 
3 hónapnál nem régebbi, eredeti, büntetlen előéletet igazoló 
okirat (erkölcsi bizonyítvány). Nyilatkozat, amelyben a pályázó 
hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai döntést 
előkészítő bizottság, Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkor-
mányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, valamint a Kép-
viselő-testület megismerje, és abba betekintsen, tudomásul 
véve, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő fel-
adatokat a jegyző és általa a munkakörükben erre megbízott 
személyek végzik, akik a dokumentumokba betekintenek. 
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó elő-
terjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e, nyilat-
kozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Benyújtási határidő: március 2.
Elbírálási határidő: a benyújtási határidőt követő 60. nap

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény sze-
rint, valamint az illetménykiegészítést illetően a polgár-
mester döntése alapján, egyéb juttatások az intézmény éves 
költségvetésében meghatározottak szerint. 

A pályázatot Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Intézményi 
Irodájához (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kell el-

juttatni. A borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, 
illetve Pályázat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 

intézményvezetői álláshelyére.
Bővebb információt nyújt: Müller Kinga Intézményi 

irodavezető (mullerkinga@bp16.hu, 4011-733).
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10 éves 
az Erzsébetligeti Uszoda

Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
felidézte az Erzsébetligeti Uszoda 10 év-
vel ezelőtti megnyitójának eseményeit. A 
többi között azt, hogy miután Kovács Pé-
ter polgármester és Egerszegi Krisztina 
ötszörös olimpiai bajnok úszó átvágta a 
nemzetiszínű szalagot, a kerület vezető-
je beugrott a vízbe, ezzel szimbolikusan 
is átadva a létesítményt a látogatóknak. 

Rátonyi Gábor köszönetet mondott az 
Önkormányzatnak és Szatmáry Kristóf-

nak azért, hogy a biztosított forrásokból 
megépülhetett az Erzsébetligeti Strand, 
amely tavaly bővült is, és a forró nyárnak 
köszönhetően több mint 60 ezer látoga-
tója volt, amivel megduplázták a korábbi 
bevételt. Mindezek mellett természete-
sen az Uszoda is fejlődött, hiszen először 
épült egy kisméretű hagyományos, majd 
egy infraszauna, egy jakuzzi és egy merü-
lőmedence is.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő szerint a Erzsébetligeti Uszoda több 

mint egy fejlesztés, 
ugyanis a korábban 
külvárosinak tartott 
XVI. kerület ennek az 
intézménynek az át-
adásával indult el a fej-
lődés útján, a Fejlődő 
Kertváros programnak 
köszönhetően azóta 
pedig már egy másik 
vizes létesítmény és 
számtalan út is épült, 
de nagy gondot fordít 
a kerület vezetése az 
iskolák felújítására is. 
A honatya egyébként 

mindehhez tevőlegesen is hozzájárult, 
az Uszoda tanulmánytervét ugyanis ak-
kori önkormányzati képviselőként még ő 
nyújtotta be egy társával együtt.

Kovács Péter polgármester az Erzsé-
betligeti Uszoda történetéről elmondta: 
Szatmáry Kristóf javaslatát Szabó Lajos 
Mátyás, lakóhelyünk korábbi vezetője 
befogadta, így a kerület pályázott uni-
ós forrásra, amit meg is nyert. Az általa 
vezetett Önkormányzatnak ebből kellett 
megvalósítania a beruházást, a kivitele-
zést pedig már a kezdetekről felügyelte 
Rátonyi Gábor, aki munkatársaival azóta 
is ügyel arra, hogy az intézmény ugyan-
olyan jó állapotban maradjon, mint ami-
lyenben a 10 évvel ezelőtti átadáskor volt.

Az Erzsébetligeti Uszoda tizedik szüle-
tésnapján 10 órakor érkezett látogató a 
75 éves, Rákoskeresztúron élő dr. Tóth 
Sándor volt, aki hetente kétszer jár a má-
tyásföldi  intézménybe, mert szerinte ez 
a legkulturáltabb a környéken a hasonló 
létesítmények közül. A szerencsés ven-
dég – aki egy 10 alkalmas bérletet kapott 
ajándékba – minden alkalommal 500 
métert úszik.

SZ.R.ZS. 

TÍZ ÉV, CSAKNEM 900 EZER LÁTOGATÓ ÉS KÖZEL EGYMILLIÁRD FORINT BE-
VÉTEL. EZ AZ ERZSÉBETLIGETI USZODA EDDIGI TÖRÉNETE SZÁMOKBAN. A 
JUBILEUM ALKALMÁBÓL ÜNNEPSÉGET RENDEZTEK JANUÁR 25-ÉN. 

- állami vagy felekezeti intézményben,
- illetve olyan felekezeti intézményben, 
amely jelenleg nem működtet pedagó-
gusképző intézményt, továbbá 
- legalább 30 éven keresztül dolgozott a 
pedagóguspályán, vagy a művelődésügy 
területén, hogy

DÍSZOKLEVÉL ADOMÁNYOZÁSÁRA 
irányuló kérelmét

február 28-ig juttassa el 

a Polgármesteri Hivatal Humán 
Ügyosztályára személyesen, vagy pos-

tai úton. (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43. 221-es szoba) 

További információ kérhető: 
Erdősné dr. Kocsis Helga II. emelet 

221-es szoba, telefon: 4011-421 

A jubileumi diplomák adományozásá-
hoz szükséges:
- az eredeti oklevelet kiállító intézmény 
vagy jogutódja vezetőjéhez címzett kére-
lem, amely tartalmazza az igénylő nevét, 
(hölgyeknél leánykori nevét) édesanyja 
leánykori nevét, születési helyét, idejét, 
TAJ számát, adóazonosító számát,
- szakmai önéletrajz,
- az eredeti diploma fénymásolata (nem 
magyar nyelvű diploma esetén annak 
hiteles magyar fordítása szükséges),

- a pedagógus pályán eltöltött mini-
mum 30 év igazolására a munkakönyv 
1. és 9-12. oldalainak fénymásolata,
- ha a kérelmező már megkapta a dí-
szoklevél egyik fokozatát, úgy a kére-
lemhez elegendő a díszoklevél máso-
latának és a szakmai önéletrajznak a 
csatolása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ameny-
nyiben a felsoroltakat nem tudja lefény-
másolni, kérésére a helyszínen elkészít-
jük. 

A beadási határidőn túl érkező kérel-
meket nem áll módunkban elfogadni. 

FELHÍVJUK ANNAK A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETBEN LAKÓ 

ÓVÓNŐNEK, TANÍTÓNAK, TANÁRNAK 
A FIGYELMÉT, AKI 1948-BAN, 1953-BAN, 1958-BAN VAGY 1968-BAN KAPTA MEG PEDAGÓGUS DIPLOMÁJÁT



XVI.  Kerület i  Újság6

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: 
hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, 
vetélkedők, kiállítás szervezése, történelmi emlékhelyekre 
szervezett kirándulások, közművelődési, kulturális, amatőr 
művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, 
kiállítások és egyéb programok, rendezvények szervezése, 
a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos 
programok rendezése, környezeti nevelést szolgáló progra-
mok.

Pályázhatnak: a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó 
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amennyiben: 
bejegyzett székhelyük a XVI. kerület közigazgatási területén 
van (továbbiakban helyi civil szervezetek), bejegyzett orszá-
gos vagy regionális szervezetük a XVI. kerület közigazgatási 
területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy tevékenysé-
güket kizárólag vagy elsősorban a XVI. kerületi lakosság ér-
dekében végzik.

Helyi civil szervezet abban az esetben pályázhat, ha megfe-
lel a költségvetési támogatásban részesíthető szervezetekre 
vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak, és vele 
szemben nem áll fenn semmilyen, e jogszabályok szerinti 
kizáró ok;
- ha a bíróság nyilvántartásba vette, és az alapszabályának 
megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
- ha az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelően beszámolóját, 
valamint - közhasznú szervezet esetén - a közhasznúsági je-
lentést az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtotta, le-
tétbe helyezte;
- ha megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelmé-
nyeinek;
- legalább 2015. január 1-je óta működik.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet (egye-
sület, alapítvány), amely a 2016-os támogatással nem, vagy 
nem megfelelően számolt el, illetve a kapott támogatást nem 
a szerződésben meghatározott kiadásokra használta fel.

A rendelkezésre álló pályázati forrás: 
„Közművelődés támogatása”, 

amelynek kerete 4 millió forint
Benyújtandó példányszám: 1 db

Tartalmi és formai követelmények: pályázni kizárólag a felhí-
váshoz mellékelt Kérelemhez/pályázathoz című adatlappal, 
az ott felsorolt mellékletek egyidejű csatolásával lehet.
• 1. sz. melléklet: a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányá-
ról szóló NYILATKOZAT
• 2. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozat
• 3. sz. melléklet rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének teljesüléséről, valamint a kérelmező/pá-
lyázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYI-
LATKOZAT
• 4. sz. melléklet: De minimis nyilatkozat
• Kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosult személy köz-
jegyző által hitelesített 30 napon belül kiállított aláírás min-
tája.
• 30 napon belül kiállított létesítő okirat vagy jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat.

Az adatlap letölthető az Önkormányzat honlapjáról:
(www.bp16.hu). 

A pályázatok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
jában adhatók le (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.), 
elektronikus úton nem nyújthatók be.
A pályázatokról a Kulturális és Sport Bizottság a pályázati ha-
táridő leteltét követő 30 napon belül dönt.

Benyújtási határidő: február 9. 13.00 óra
Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, 

február 16. 13.00 óráig.

Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.

Felvilágosítás kérhető a 401-1401 telefonszámon.

Horváth János,
a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága 
A KERÜLETBEN 2018-BAN MEGVALÓSULÓ, A KERÜLET KÖZMŰVELŐDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATOT ÍR KI. 
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Ismét közösen emlékezik a

KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA 
a XVI. Kerületi Önkormányzat és 

a POFOSZ XVI. kerületi szervezete 

FEBRUÁR 25-ÉN VASÁRNAP.
Program:

9.45 gyülekező és indulás az  
Önkormányzat épülete (Havashalom utca 43.) elől 
10.30 Megemlékezés a Kozma utcai sírkertben 
Tóth Ilona sírjánál. Beszédet mond Szatmáry 

László önkormányzati képviselő, közreműködnek 
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola diákjai 
12.00 Tárlatvezetéssel egybekötött látogatás a 

Terror Háza Múzeumban, gyertyagyújtás 
14.00 Koszorúzás a XVI. kerületi Tóth Ilona 
szobornál (Állás utca-Zöldséges utca sarok) 

14.30 Záró megemlékezés a Tóth Ilonka  
Emlékházban (Állás utca 57.). 

Beszédet mond: Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő és Kovács Péter polgármester, a műsor-
ban közreműködik a Harmónia Csellóegyüttes 

Tomhauser Noémi vezetésével.
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze a  

401-1561-es telefonszámon vagy a  
kabinet@bp16.hu e-mail címen. 

Ha a busz megtelik, nem áll módunkban több 
résztvevőt fogadni. Megértésüket köszönjük! 
Kérünk mindenkit, hogy személyi igazolványát 

hozza magával a Terror Háza Múzeumba  
történő belépéshez!

SZÁSZ JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER, HORVÁTH JÁNOS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ÉS OLÁH CSABA, A RÁ-
KOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLAT VEZETŐJE JANUÁR 18. ÉS 19. KÖZÖTT KÁRPÁTALJAI TESTVÉRTELEPÜLÉ-
SÜNKRE, ZÁPSZONYBA LÁTOGATOTT, AHOL BACSKAI LÁSZLÓ POLGÁRMESTER TÁRSASÁGÁBAN ADTÁK ÁT A 
KERTVÁROSIAK ADOMÁNYAIT A HELYI ÓVODA VEZETŐJÉNEK, SZULEK MARICÁNAK.
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Az egy pályázó által elnyerhető maximális támogatási összeg 
megegyezik a XVI. kerületben lakhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező, pályázni jogosult szervezetnél szövetségi 
igazolással vagy a pályázni jogosult szervezet által kiadott tag-
sági nyomtatvánnyal rendelkező, 18 év alatti sportolók által, 
az adott naptári év január 1-jétől megállapított, de adott nap-
tári év december 31-ét megelőzően megfizetendő, fejenként 
legfeljebb 15 000 forint/fő/hó összegű tagdíjak összegével.
A támogatási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.
Pályázatot kizárólag azon sportszervezetek nyújthatnak be, 
amelyek a jelentkezéskor és a teljes támogatási időszak alatt 
a XVI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, 
utánpótlás-nevelési tevékenységet végeznek, illetve amelyek 
megfelelnek a következő feltételeknek:
· a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott 
olyan sportszervezet, amelynek GFO kódja 521-es (a statiszti-
kai számjel 3. eleme),
· a sportszervezetet 2017. január 1. előtt jegyezték be és mű-
ködik,
· rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező, átlátható 
szervezet.
A pályázatot érvényesen kizárólag a pályázati adatlapon lehet 

benyújtani, amely a pályázati anyag részét képezi. 
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Pályázatot nem nyújthat be az a sportszervezet, amely a je-
len felhívásban előírt feltételeknek nem felel meg, valamint, 
amellyel szemben a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizá-
ró ok áll fenn, vagy amellyel a vonatkozó jogszabályok alap-
ján támogatási szerződés nem köthető.  
Elszámolható költség kizárólag utánpótlás-neveléshez kötő-
dő kiadás lehet! 
A pályázatokat a polgármesternek címezve kell benyújtani 

egy eredeti példányban személyesen a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy postai úton 
(cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.). 

Benyújtási határidő február 20. 16.00 
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás 

dr. Kozma Enikő pályázati és jogi referenstől kérhető. 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43., II/222., tel: 401-1583, 

e-mail: kabinet@bp16.hu) 
Bővebb információt az Önkormányzat honlapján 

(www.bp16.hu) találhatnak az érdeklődők.
Horváth János,

a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2018-AS UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS ÉS 
SPORT BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT ÍR KI A XVI. KERÜLETBEN SZÉKHELLYEL VAGY TELEPHELLYEL  

RENDELKEZŐ SPORTSZERVEZETEK SZÁMÁRA, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE.

A fővárosi családi ház tulajdonosok 
91%-a 2018-tól is igénybe kívánja 
venni a rendszeres kéményellenőr-
zést családja és ingatlana biztonsága 
érdekében. A társasházak és lakásszö-
vetkezetek kötelező kéményellenőrzé-
sével továbbra is biztosított a fővárosi 
kémények rendszeres és szakszerű 
kontrollja. 

A korábbi évtizedekhez hasonlóan 
a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysep-
rőipari Kft. továbbra is minden in-
gatlan számára felajánl egy vagy két 
négyórás intervallumot a rendszeres 
kéményellenőrzés elvégzésére. Az 
ellenőrzés igénybevétele társasházi 
és lakásszövetkezeti ingatlanok, vala-
mint gazdasági szervezetek tulajdo-
nában lévő vagy székhelyéül, telephe-
lyéül, fióktelepéül szolgáló ingatlanok 
esetében kötelező. A kéménysep-
rő-ipari tevékenységről szóló törvény 
2018. január 1-jétől megszüntette 
azon egylakásos ingatlanok (családi 
házak) kötelező kéményellenőrzését, 

amelyek nem tartoznak a fenti ingat-
lanok körébe.

2017. december végén végzett főváro-
si reprezentatív kutatás tanúsága sze-
rint a családi ház tulajdonosok 91%-a 
igénybe venné a rendszeres kémény-
ellenőrzést annak ellenére, hogy az 
számukra idéntől nem kötelező. Mi-
vel az érintett ingatlantulajdonosok 
döntő többsége továbbra is igényt tart 
a kéményellenőrzésre, a fővárosban 
a FŐKÉTÜSZ idén is fel fog ajánla-
ni legalább egy ellenőrzési időpontot 
számukra, mely során mindenféle ad-
minisztratív teher nélkül, ingyenesen 
igénybe vehetik a szolgáltatást. Ha a 
felajánlott időpontban nem élnek a 
kéményellenőrzés lehetőségével, ak-
kor egyedi megrendelés alapján a jog-
szabályi feltételek betartása mellett 
szintén ingyenesen igénybe vehetik az 
ellenőrzést, de ebben az esetben hosz-
szú, akár 90 napos átfutási idővel is 
számolni kell. Annak ellenére, hogy 
a magántulajdonú, bejegyzett szék-

hellyel, telephellyel, fiókteleppel nem 
rendelkező egylakásos ingatlanok ese-
tében ettől az évtől a kéményellenőr-
zés igénybe vétele önkéntes, minden-
képpen javasolt annak elvégeztetése. 
Egy baleset, tragédia bekövetkezése 
esetén az ingatlantulajdonost (akár 
tulajdonosként, akár bérbeadóként) 
büntető és polgári jogi felelősség is 
terhelheti. A kéményellenőrzéssel mi-
nimalizálhatók a kémény használatá-
ban rejlő kockázatok.

Az ellenőrzés könnyebb tervezhető-
sége érdekében javasoljuk, hogy vegye 
igénybe ingyenes elektronikus értesíté-
sünket, így az ellenőrzési kísérlet előtt 
e-mailben és SMS-ben tájékoztatjuk 
az időpontról. Ehhez nem kell mást 
tennie, mint a www.kemenysepro.hu 
oldalon regisztrálni, regisztrációjához 
felvenni az érintett címet vagy címeket, 
és a felvett címek kapcsán az oldalon 
bejelentkezve bejelölni az elektronikus 
értesítésre vonatkozó igényét.

FŐKÉTÜSZ Kft.

Sajtóközlemény

A fővárosban továbbra is biztosított 
a kémények rendszeres ellenőrzése
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Két fiatal, kísérletező 
kedvű grafikus,   Ko-
rognai Dávid és Farkas 
Lajos képregény for-
májában rajzolta meg 
a Himnuszt. A Liget 
Caféban kiállított grafi-
kákról Kölcsey Ferenc 
is letekintett a nézőkre.

A magyar kultúra
napja

2018. január 18-23.

rend�vénysorozat

A mesék napja volt a Szentmihályi Kulturális 
Központban január 19-én, ugyanis Csukás Ist-
ván halhatatlan mesefigurái, Mirr-Murr, Oriza 
Triznyák, Sebaj Tóbiás, a Nagy Ho-ho-ho hor-
gász Pom-Pom és Süsü, a sárkány embernagy-
ságú bábui beköltöztek az intézmény termeibe. 
A mesehősöket és a nagyszámú látogatót Ko-
vács Péter polgármester köszöntötte.

Ahogy az Erzsébetli-
geti Színházban, úgy a 
Szentmihályi Kulturális 
Központban is építettek 
egy könyvvárat azokból a 
kötetekből, amelyeket a 
látogatók hoztak. Ezeket 
a jövőben bárki hazavi-
heti, ha hoz helyettük 
másikat.

Az Erzsébetligeti Szín-
házban libabálra várták 
a kicsiket. Varga Kata-
lin népszerű könyvé-
nek, a Gőgös Gúnár 
Gedeonnak a történe-
teit zenésítette meg a 
szerző unokája, Tarján 
Veronika, és adta elő 
hattagú együttesével, a 
Veronaki Zenekarral.

A magyar kultúra napi rendezvénysorozatot  a Tíz pél-
dázat című produkció zárta január 23-án. A szerzők 
Jézus példabeszédeiből választották ki a számukra leg-
fontosabb üzeneteket közvetítő tanításokat, amelyeket 
Sumonyi Zoltán költő alakított énekelhető szövegekké, 
Gryllus Dániel zenésített meg, és az erre az alkalomra 
alakult együttes adott elő.

Lukács Sándor Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színész, költő, 
kiváló- és érdemes művész a 
magyar poéták legszebb versei-
ből és saját költeményeiből állí-
tott össze egy önálló estre való 
csokrot Barangolás a költészet 
világában címmel.

Rendhagyó énekórát tartott iskolai csoportok számára a Hon-
véd Férfikar az Erzsébetligeti Színházban Strausz Kálmán 
karnagy vezetésével. A rendezvény célja volt az is, hogy a Ko-
dály Zoltán által teremtett hangzásvilág megismerése mellett 
a hallgatóság ízelítőt kapjon a kórusmuzsika világából.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA MINDIG KIEMELT FIGYELMET KAP AZ ERZSÉ-
BETLIGETI SZÍNHÁZBAN, A KÜLÖNLEGES PROGRAMOKBÓL – AMELYEK 
EGY RÉSZÉT A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TARTOTTÁK – 
PEDIG MOST SEM VOLT HIÁNY, HISZEN A SZERVEZŐK NEMCSAK A FEL-
NŐTTEKNEK, HANEM A GYEREKEKNEK IS KEDVESKEDTEK. A KEDVENC 
MESEHŐSÖM ELNEVEZÉSŰ RAJZPÁLYÁZATRA 308 PÁLYAMŰ ÉRKEZETT, 
DE VOLT MESEOLVASÁS, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, STAND UP ELŐA-
DÁS, SZÍNHÁZI BEMUTATÓ, JAZZKONCERT ÉS TÖBB KIÁLLÍTÁS IS.  
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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.

Február 4. vasárnap 10:30 
LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK! 
A Budaörsi Latinovits Színház előadása
A kalandos sorsú Néri Szent Fülöp éle-
te zenével és sok gyerekszereplővel. 
10 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: 1800 Ft, 2200 Ft

Február 4. vasárnap 16:00
TÁRLATVEZETÉSSEL EGYBEKÖTÖTT 
FILMVETÍTÉS DOMJÁN JÓZSEF Kos-
suth-díjas amerikai magyar képzőmű-
vész életéről (a Kultúrházak éjjel-nap-
pal programsorozat részeként).
INGYENES

Február 4. vasárnap 19:00 
FRANCIA RÚDUGRÁS
Szextett két felvonásban

Sodró lendületű és fülledt erotikájú ko-
média a párkapcsolatokról. Arról, amit 
még a chatszobában sem mersz meg-
beszélni. Talán az is kiderül, hogy mi-
lyen küzdősport az a francia rúdugrás.
Az előadást felnőtt nézőinknek ajánljuk.
Jegyár: 2800 Ft, 3400 Ft

Február 9. péntek 19:30
JazzLiget 2018 – POCSAI KRISZTA - 
SCHNEIDER ZOLTÁN DUÓ
A duó néhány éve alakult, de tagjai kü-
lönböző zenekarokban már több mint 
húsz éve muzsikálnak együtt. Saját 
kompozíciókat és kortárs jazzdarabo-
kat játszanak. Zenei kísérleteik a jazz, a 
funk, a soul, a pop és a latin muzsika ha-
tárait feszegetik, illetve mossák össze. 
Pocsai Kriszta – ének, ütőhangszerek 
Schneider Zoltán – gitár
Jegyár: 1500 Ft

Február 11. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft

Február 11. vasárnap 17:00 
ÉLET.TÖRTÉNETEK.HU: LEVÉL APÁM-
HOZ, A NŐVÉREK

Hétköznapi emberek kalandos élete 
két kiváló színésznő: Egri Márta és Egri 
Kati előadásában.
Jegyár: 2800 Ft

Február 17. szombat 10:30  
ÁLLATOK FARSANGJA 

Babaszínházi előadásunkban a tárgyak 
farsangolnak: egy bolondos oroszlán és 
egy nyúl próbál eligazodni az állatokká 
váló tárgyak, kesztyűk, kendők, zoknik 
világában.
18 hónapos kortól 4 éves korig ajánljuk. 
Jegyár: 2400 Ft (1 felnőtt és 1 gyerek)

Február 17. szombat 11:00
NATURART TERMÉSZETFOTÓS MI-
NIFESZTIVÁL

Február 18. vasárnap 11:00 
HALÁSZ JUDIT: CSIRIBIRI- KONCERT
Jegyár: 2200 Ft, 2700 Ft

Február 18. vasárnap 17:00 
JAKUPCSEK GABRIELLA: A beszélge-
tés folytatódik

Könyvbemutató és beszélgetés a szer-
zővel.
Jegyár: 2500 Ft

 

( János utca 141-153 . )

Február 3. szombat 20:30 
RETRO FARSANGI PARTY 
Új helyszínen!
Szervező: Öt Falu Egyesület
Hangulatfelelős: DJ Wicksilver
Jelmezverseny, tombola, büfé és még 
sok meglepetés. Belépés jelmezben!
Belépő: 2000 Ft (elővételben), 2200 Ft (a 
helyszínen)

Február 16. péntek 20:00  
MADARAK TÁNCKLUB 
Új helyszínen!
Fantasztikus slágerek az ötvenes évek-
től napjainkig.
Jegyár: 1500 Ft. Asztalfoglalás: 401-3060, 
info@kulturliget.hu

Február 17., szombat 18.00
ADY ÉS A NYUGAT 
Dr. Raffay Ernő történész könyvbemu-
tatóval egybekötött előadása 
Az író egyéb kötetei is megvásárolha-
tók a helyszínen, amelyeket a szerző 
dedikál is.
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Mátyásföldi Lovas Egylet
serfandras@gmail.com

MADERSPACH VIKTOR HONVÉD HUSZÁR 
FŐHADNAGYRA EMLÉKEZÜNK

Február 10. szombat
10.30 Cinkotai temető – koszorúzás, díszőrség

12.00 Mátyásföldi repülőtér – I. világháborús hadgyakorlat 
hagyományőrző csapatok részvételével. Az eseményt 

kommentálja Babucs Zoltán hadtörténész.
14.30. Budapesti Gazdasági Egyetem 

(1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.) I. emeleti klubszoba 
méltató előadások: Domonkos László közíró, Jakus János 
ezredes, hadtörténész, Lacsny Péter, Maderspach unoka

A rendezvény ingyenes.
Támogatók: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi 

Kapcsolatok Főosztálya, Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat

– MILYEN EZ AZ ÜVEGCIPŐ?
– Szerintem Molnár Ferencnek ez az 
egyik legszebb műve, a magyar színpa-
di irodalom egyik csúcsteljesítménye. A 
színlapokon vígjátékként szokták feltün-
tetni, de tele van lírai elemekkel.

– ÖN SIPOS LAJOST, AZ ÖREGEDŐ 
MŰBÚTORASZTALOST ALAKÍTJA, AKI-
BE EGY FIATAL CSELÉDLÁNY SZEREL-
MES. 
– Furcsa, de nem teljesen szokatlan 
élethelyzet, amikor egy fiatal, lelkes 
lány és egy középkorú férfi valamiféle 
lelki azonosságra talál. A darab ennek 
a közeledésnek a történetét meséli el 
olyan érzékenyen, és az állandóan jelen 
lévő humor ellenére is olyan mély gon-
dolatokat ébresztve, ahogy azt csak a 
lélek legmélyebb titkait ismerő szerzők 
képesek bemutatni. Nekem különös kö-
tődésem van ehhez a darabhoz, mert 
évtizedekkel ezelőtt a Madách Színház-
ban már játszottam benne a fiatal férfit. 
Mostani szerepemet akkor Huszti Péter 
alakította.   

– MILYEN JÁTÉKLEHETŐSÉGET KÍNÁL 
ÖNNEK SIPOS LAJOS FIGURÁJA?
– Ha azt mondanám, hogy nagyon jól 
érzem magam a szerepben, azt nagyon 
kevésnek érezném. De az Üvegcipő raj-
tam kívül még több szereplőnek maga a 
folyamatos jutalomjáték. Molnár Ferenc 
mondatait ízlelgetni, az általa megálmo-
dott helyzetekbe belehelyezkedni olyan 
élmény, amiért érdemes színésznek len-
ni. Egy másik társulattal most Dürren-
mattot játszom, egy harmadikkal pedig 
Shakespeare-darabot próbálok. Ha őket, 
vagy bármelyik másik világhírű szer-
zőt összehasonlítom a mi Molnár Fe-

ISMÉT IGAZI CSEMEGÉT KÍNÁL 
KÖZÖNSÉGÉNEK AZ ERZSÉ-
BETLIGETI SZÍNHÁZ, UGYANIS 
FEBRUÁR 9-ÉN MOLNÁR FE-
RENC EGYIK LEGTÖBBSZÖR 
JÁTSZOTT DARABJÁT, AZ ÜVEG-
CIPŐT MUTATJA BE A KÖRÚTI 
SZÍNHÁZ TÁRSULATA. AZ ELŐA-
DÁSRÓL AZ EGYIK FŐSZEREP-
LŐVEL, A JÁSZAI MARI-DÍJAS 
SZÍNÉSSZEL, KAUTZKY AR-
MANDDAL BESZÉLGETTÜNK.

rencünkkel, büszkén mondhatom, bár-
melyikükkel szemben kiállja a próbát. 
Világklasszis. Olyan örökérvényű embe-
ri tartalmakat ismer, amelyek állandóak, 
művei ezért dacolnak az idővel. Stílusa 
olyan egyéni és olyan magyar, hogy sen-
kivel össze nem téveszthető.

– HOGYAN KERÜLT KAPCSOLATBA A 
KÖRÚTI SZÍNHÁZZAL?
– A kitalálójával, rendezőjével és tulaj-
donosával, Galambos Zoltánnal együtt 
dolgoztunk a Madách Színházban. Ami-
kor létrehozta önálló társulatát, megkér-
dezte, hogy számíthat-e rám is egy-egy 
olyan előadásukban, amelyikben van ne-
kem való szerep. Ez a kapcsolat már több 
mint tíz éve tart.

– KIK A PARTNEREI AZ ÜVEGCIPŐ-
BEN?
– A darabban két hölgy vetekszik értem. 
Az egyik Mérai Katalin, aki még nem 
szerepelt a Galambos-társulattal. Ő is 
régi ismerősöm, de eddig soha nem 
álltunk egy színpadon, a próbák alatt 
azonban könnyen egymásra hangolód-
tunk. A másik partnerem a darab igazi 
főszereplője, Irma, akit Karaivanov Lilla, 
a Körúti Színház felfedezettje alakít. Az 
ő tehetsége a színház mellett működő 
színiiskola növendékeként bontakozott 
ki. A Molnár Ferenc által elképzelt figu-
rának pedig van egy eljátszható része, és 
van egy olyan összetevője, amelynek a 
színésznőben veleszületett adottságként 
kell meglennie. Az Üvegcipőt csak akkor 
érdemes elővenni, ha van hozzá egy ilyen 
tulajdonságokkal rendelkező színésznő. 
Galambos Zoltán most talált egyet.   

MÉSZÁROS TIBOR

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

Egyesületünk a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával kertészkedőknek, a 2018-as Legszebb 
konyhakertek versenyre jelentkezőknek egész napos 

kirándulást szervez Esztergomba és Szlovákiába, 
Ipolyszakállosra autóbusszal.

Esztergomban a Bazilika kincstárának és Panoráma 
termének megtekintése, séta a várban, Várkapuból 

városnézés idegenvezetéssel.
Ipolyszakálloson ebéd, kertbarát tapasztalatcsere a 

kertészkedésről, a mézzel készítendő ételekről, italokról.

Útiköltség: 6500 forint/fő, ebéd nélkül 3500 forint/fő.
Információ, jelentkezés február 12-ig Bányi Gyulánénál 

a fenti elérhetőségen.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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– Felmenőim között sok nemzetiség meg-
található, egy lengyel menekült elődünk 
nevét viselem, de természetesen szín-
magyarnak érzem magam, hiszen már a 
szüleim és a nagyszüleim is azok voltak. 
Gödöllőn születtem, és az általános isko-
la alsó tagozatát is ott végeztem, mielőtt 
Mátyásföldre költöztünk 1963-ban, amit 
nagyon megszeretett édesapám. Ő abban 
az időben az Erzsébetligetben dolgozott a 
mai Budapesti Gazdasági Egyetem épü-
letegyüttesének a felépítésén, ami ere-
detileg a Rákóczi Katonai Középiskola 
számára készült. Minden téves híreszte-
léssel ellentétben akkor épült az Erzsé-
betligeti Színház mai épülete is. Édes-
apám volt a művezetője, tőle tudom, hogy 
a katonai iskola sportcsarnoka lett volna, 
és nem a megszálló szovjetek építették, 
hanem még a magyarok. Már éppen az 
átadási ceremóniára készültek, amikor 
az 1956-os forradalom leverésére érkező 
szovjetek birtokba vették, majd elzavarták 
őt és az utolsó simításokat végző kollégá-
it is. Még a szerszámaikat és a ruháikat 
sem vihették magukkal. Ez nagy megle-
petésként nem érhette, mert a II. világhá-
ború után az elvtársak „jóvoltából”, mint 
Horthy Miklós katonája megjárta Szibé-
riát, ahol megismerhette a szocializmus 
valódi arcát.

– EZ MILYEN HATÁSSAL VOLT ÖNRE?
– A kortársaim is tanúsíthatják, hogy a 

szüleink – legalábbis a gyerekeik előtt 
– egyáltalán nem beszéltek politikáról. 
Tudták, milyen veszélyt jelenthet az 
egész családra, ha a gyerek rossz he-
lyen elejt egy rossz mondatot. Ezért úgy 
nőttem fel, hogy a családban nem hal-
lottam sem szovjetellenes, sem diktatú-
ra-ellenes megjegyzéseket. Talán éppen 
ezért a veszéllyel sem voltam tisztában, 
és elkövettem egy nagy butaságot. Ak-
kori barátommal közösen telerajzoltuk 
a szovjet laktanya kerítését nyaktilókkal 
és akasztófákkal. Utóbbiból egyet barká-
csoltunk is, és felerősítettük a kerítésre. 
Ma is beleborzongok, ha arra gondolok, 
hogy ez a diákcsíny akár családjaink éle-
tébe is kerülhetett volna. Valószínűleg 
azért úszhattuk meg, mert tettestársam 
édesapja magas rangú katonatiszt volt, 
és valahogy elsimította a dolgot.  

– AKKOR A TÁNCSICS UTCAI ISKOLÁ-
BA JÁRT. MILYEN DIÁK VOLT?
– Mint minden iránt érdeklődő, renge-
teget olvasó gyereknek, nem volt gon-
dom a tanulással. Ezért nagyon megvi-
selt, amikor színötös bizonyítványom 
ellenére sem vettek fel a Petrik Lajos 
Vegyipari Technikumba. Édesapámnak 
az okokat kutatva később sikerült meg-
szereznie a jellemzést, amit orosztanár 
osztályfőnököm a továbbtanulási kérel-
mem mellé csatolt. A többi között ez állt 
benne: „…reakciósabb, mint egy vén pa-

raszt…”. A cinkotai gimnáziumba azon-
ban felvettek, mert vagy nem látta az 
igazgató a jellemzésemet, vagy nem ér-
dekelte. Talán azért, mert az intézmény 
akkor a rendszeridegen tanárok gyűjtő-
helye volt a diákok legnagyobb örömé-
re. Kémia-biológia szakos osztályba jár-
tam és 1971-ben érettségiztem. Addigra 
kicsit enyhült a politikai helyzet, így a 
Budapesti Műszaki Egyetem vegyész-
mérnöki karára már elsőre felvettek a 
katonaidőm letöltése után.

– MILYEN SZAKTERÜLETET VÁLASZ-
TOTT?
– A nyersolaj minél nagyobb arányban 
benzinné történő alakításának folya-
matát katalitikus krakkolásnak hívják. 
Annak, hogy ez minél tökéletesebben 
menjen végbe, óriási gazdasági jelentő-
sége van. Erre zeolitokat használnak ka-
talizátorként. Ebből mi magyarok jól ál-
lunk, szinte az egész Zempléni hegység 
zeolit. Állítólag a tokaji borok is ennek 
köszönhetik különleges aromájukat. Mi-
vel a zeolitok alkalmazása akkor kezdett 

Akadémiai doktor a 
nemzeti értékek 
szolgálatában
DR. ONYESTYÁK GYÖRGY NEVÉT LEGTÖBBSZÖR A DÉLI HARANGSZÓ 
BARÁTI KÖRREL KAPCSOLATBAN EMLÍTJÜK, AMELYNEK ALAPÍTÓ TAGJA 
ÉS ELNÖKE. A WASS ALBERT-DÍJAT IDÉN Ő ÉRDEMELTE KI. MÉLTATÁSÁ-
BAN NAGY HANGSÚLYT KAPOTT A HAZASZERETET ÉS A TÖRTÉNELMI 
EMLÉKEK ÁPOLÁSA.

WASS ALBERT ERDÉLYI ÍRÓ SZÜLETÉSÉNEK 110. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK A 
KERÜLETIEK JANUÁR 14-ÉN. AZ ESEMÉNYEN SZATMÁRY LÁSZLÓ ÖNKORMÁNY-
ZATI KÉPVISELŐ MONDOTT KÖSZÖNETET A HITTEL A NEMZETÉRT ALAPÍTVÁNY 
TAGJAINAK WASS ALBERT EMLÉKÉNEK ÁPOLÁSÁÉRT ÉS A NÉRI SZENT FÜLÖP 
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁNAK AZÉRT, HOGY MINDIG HELYET BIZTOSÍT AZ 
ÜNNEPSÉG MEGTARTÁSÁHOZ. EZUTÁN AZ INTÉZMÉNY DIÁKJAI ADTAK ELŐ EGY 
ANDERSEN MESÉT, MAJD A KOVÁSZ EGYESÜLET IRODALMI CSOPORTJA EGY VER-
SES ÖSSZEÁLLÍTÁSSAL KEDVESKEDETT A JELENLÉVŐKNEK.
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A DONI KATASZTRÓFA 75. ÉVFORDULÓJÁN GYŰLTEK ÖSSZE A KERÜLETIEK A 
CINKOTAI TEMETŐBEN TALÁLHATÓ HŐSI EMLÉKMŰNÉL. Az eseményt a PO-
FOSZ XVI. kerületi szervezete és a kerületi Szlovák Önkormányzat rendezte, Vitéz 
lovag Palla László, a POFOSZ XVI. kerületi szervezetének elnöke egészségügyi ál-
lapota miatt nem lehetett jelen, ezért beszédét Szatmáry László önkormányzati kép-
viselő olvasta fel, aki feli-
dézte az 1943. január 12-i 
nemzeti tragédiánk rész-
leteit. Az Önkormányzat 
nevében Szász József al-
polgármester helyezte el 
a megemlékezés virágait, 
rajta kívül a Vitézi Rend, 
az 56-os Szövetség és a 
Kossuth Nemzetőrség, a 
XVI. Kerületi Szlovák Ön-
kormányzat, a Cinkotáért 
Közhasznú Egyesület, a 
Cinkotai Gazdakör és a 
Jobbik koszorúzott.

A XVI. KERÜLETI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POFOSZ XVI. KERÜLETI SZER-
VEZETE ISMÉT KÖZÖSEN EMLÉKEZETT MEG A MÁLENKIJ ROBOTRA ELHUR-
COLT 132 SASHALMI ÁLDOZATRÓL, AKIK KÖZÜL SAJNOS MÁR EGYETLEN TÚL-
ÉLŐ SEM LEHETETT JELEN. 
Az eseményen részt vett Farkas Hoff-
mann Márta újságíró, az I. kerület önkor-
mányzati képviselője, aki egy kisfilmet 
készített a Gulagról, amit az emléktábla 
megkoszorúzása után a Sashalmi Wal-
dorf Iskola jóvoltából az egyik teremben 
meg is nézhettek a résztvevők. Emellett 
a jelenlévők – akik között ott volt Kovács 
Péter polgármester, illetve dr. Környeiné 
Rátz Katalin és Szatmáry László önkor-
mányzati képviselő is – megismerked-
hettek az újságíró Szülőföldemtől elszakítva című könyvével is. Közreműködtek a 
Szerb Antal Gimnázium tanulói, valamint a Rozmaring Kórus.

széles körben elterjedni, és én már egy 
ideje ezzel a területtel foglalkoztam, a 
diplomamunkámat is ebből írtam.  Így 
miután végeztem, azonnal felvettek 
életem egyetlen munkahelyére, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Központi 
Kémiai Kutatóintézetébe. Ott azonban 
a témavezetőm korai halála miatt ma-
gamra maradtam, és meg kellett küz-
denem azért, hogy önálló kutatásokat 
folytathassak. Így csak 1993-ban szerez-
tem kandidátusi címet. Közben viszont 
megjelent közel 150 jelentős nemzetkö-
zi publikációm, és elnyertem egy nyu-
gat-berlini, illetve egy skóciai ösztön-
díjat is. Az aktuális kutatási feladatok 
viszont az egyéni karrieremet mindig 
háttérbe szorították, ezért az akadémiai 
disszertációmat nem sokkal nyugdíjazá-
som előtt tudtam csak benyújtani, meg-
védésére pedig már csak nyugdíjasként, 
emeritus kutatóként volt lehetőségem. 
Ezzel végül a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora lettem. 

– HOGYAN ALAKULT A MAGÁNÉLETE?
– Nem sokkal az egyetem elvégzése után 
megnősültem. Két remek lányunk szü-
letett, és már hat unokánk is van, akik-
kel sok időt töltünk. Már a gyermekeink 
is doktori cím birtokosai, az ő férjeik és 
a feleségem is, úgyhogy mi a doktorok 
családja vagyunk.

– A WASS ALBERT EMLÉKPLAKETTEL 
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGÉT ISMER-
TÉK EL. MI INDÍTOTTA ARRA, HOGY 
ILYEN SZEREPET IS VÁLLALJON?
– A kezdeti nagy remények után szem-
besültünk azzal, hogy a rendszerváltás 
még mindig nem a mi kezünkben van. 
A politizálás mellett viszont olyan prog-
ramot is összeállítottunk, amely a hazai 
történelmi helyek megismerését tűzte ki 
célul. Ebből a kirándulássorozatból nőt-
te ki magát a Déli Harangszó Baráti Kör, 
amellyel mára – mondhatni Petőfi nyo-
mában – már az összes olyan történelmi 
helyet bejártuk a Kárpát-medencében, 
ahol a magyarság sorsát befolyásoló, 
fontos események történtek. A hagyo-
mányőrzést és kerületünk jeles törté-
nelmi személyiségeinek, így Tóth Ilona 
emlékének méltó ápolását is fontosnak 
tartjuk, ezért részünk volt a többi között 
az Emlékház kialakításában is. Az uno-
káim mellett egyre sokasodó elfoglaltsá-
gaim miatt fontolgattam, hogy egy kicsit 
hátrább lépek a közélettől, de ez után az 
elismerés után ezt nem tehetem meg. 
Újult erővel fogom folytatni eddigi tevé-
kenységemet.  

MÉSZÁROS TIBOR

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

Február 6., kedd 18.00 
Szabó Zsófia funkcionális táplálkozási tanácsadó előadása:  

A krónikus és az autoimmun betegségek gyökereinek megtalálása és gyógyítása 
a funkcionális medicina segítségével.

Témák: Mi a kiindulópontja a krónikus és az autóimmun betegségeknek? 
Hogyan tárhatók fel az okok, és hogyan gyógyítható az elváltozás, betegség 

elsősorban táplálkozással, életmód változtatással? 
(A KALOT tagok sokszorosított anyagot kapnak ajándékba.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  Tel.: 0670/239-5264 lovag vitéz Palla László

Február 5., hétfő 15.00 
Napirenden: első negyedévi program, tagdíjbefizetés.

Az összejövetel nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és hagyományőrző tag jainkat, valamint 
minden nem POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt üldöztek, be-
börtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
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A szerkesztő bevezetése után Mühlbeck 
Károly emlékszik vissza festőnövendék 
korára, amikor évfolyamtársaival közö-
sen festettek képet a fogadóról, gyakran 
emelgetvén az iccét, a nagyobbik, cin-
kotait. Helyhiány miatt 
most csak egy részletet 
mutatok be az írásból, azt, 
amelyik konkrétan a kora-
beli „intézményről” szól 

„(…) A »nagyitce« épü-
lete egy hatalmas, erős, 
szinte erődjellegű épület s 
mostani átépítésénél láttam 
1835. évben készült téglákat. 
Azonban azt hiszem, hogy 
az épület sokkal régibb, 
hiszen nagyrészt termés-
kövekből épült. Én Mária 
Terézia idejéből valónak 
tartom. A kántor úr talán 
nem is ebben a kocsmában 
itta a királyi keggyel felnagyított itcéit? 
De egész biztosan nem ivott hosszúlépést, 
még házmestert sem, - a pesti italadagok 
tudvalevőleg ugyanis a. „halbseidli fröcs-
cs, hosszúlépés, házmester…” Még azt is 
kimondom: - egész jól esik a „krónikás” 
szerepe. Igaz, hogy az „anekdotakincs-
ben” (Tóth Béla: Magyar anekdotakincs 
– SzR) annyi Mátyás-szöveget illusztrál-
tam, hogy ha udvari bolondnak nem is, 
de az „igazságos”  udvarbéli diákjának 
érzem magamat.(…)”

A Magyarságban megjelent cikk-
ből kiderül, hogy valahol lappang egy 
festmény a fogadóról, amit Mühlbeck 
tizedmagával festett a századforduló 

táján. Székely Bertalan és Schulek Fri-
gyes tanítványokból állt a csapat, veze-
tőjük „Végh Bandi rajztanárjelölt” volt, 
aki nem volt híján a székely virtusnak. 
Aranyban kapták meg a fizetésüket a 

képért, amit Ehmann Viktor fogadójá-
ban rögtön „csapra is vertek”.

Kiderül az is, hogy a térképek nem 
hazudnak, a harmincas években két 
nagyicce fogadó mérte az iccét, az új, 
fényes tükörteremmel felékszerezett 
modern a sarkon, amit a bérlő, Mayer 
Benedek építtetett 1912-ben, és ami egy 
dicstelen korszakában tüdőszűrőként 
működött, valamint a régi, az eredeti 
épület mellette. Az évtized közepén ezt 
is felújították, ennek a tégláit láthatta 
Mühlbeck Károly és a híres kultúrcsa-
vargó, Bevilaqua Borsodi Béla, aki lega-
lább annyi cikket írt a kultúra érdekessé-
geiről, mint Mühlbeck rajzolt fejléceket 

a korabeli lapokba. Bár egy képeslapot 
közöltünk már erről a régi fogadóról, 
nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit 
látunk. Most azonban Mühlbeck rajzán 
teljesen tisztán felfedezhetjük: az igazi 

fogadó az az épület, amit 
utóbb, romjaiban bontot-
tak le 2010-ben. Nagyjából 
a bejárata környékére állí-
totta az új autómosó tulaj-
donosa a fogadó emléktáb-
láját, hogy legalább ezzel 
emlékezzünk a nagy múltú 
épületre. A Farkashida utca 
1. mellett pár évvel ezelőtt 
hazafele sétálók ma is em-
lékezhetnek grafikusunk 
által megrajzolt erődjellegű 
ámbitus romjaira. 

Mühlbeck Károly az írásá-
ban valószínűleg egy dolog-
ban tévedett. Mária Terézia, 

még ha erre is kocsizott volna, útban 
Grassalkovich Antalhoz Gödöllőre, a 
fogadóban biztos nem pihenhetett meg 
(ha egyáltalán lett volna ilyen termük) 
mert az épület csak 1800 körül épült 
mai ismereteink szerint. 

Marad tehát nekünk egy többedíziglen 
feldolgozott legenda, és egy, a legendát 
nagyon okosan a maga hírnevére fordí-
tó, sokáig messze földön jó hírű foga-
dó – emléke. A legendát gyerekeinknek 
mesélve őrizzük, a fogadó pedig a többi 
sorsára jutott, elnyelte a változó világ. 
Néha előtűnik egykori képe a nosztalgi-
ázók Facebook oldalán.

SZÉMAN RICHÁRD

Mühlbeck Károly és a 
Cinkotai nagyitce
A CINKOTAI HATÁRÚT (MA BUDAPESTI ÚT) SASHAL-
MI OLDALÁN ÉLT GRAFIKUSMŰVÉSZRŐL MÁR TÖBB-
SZÖR ÍRTUNK EBBEN A ROVATBAN. HOGY MÉGIS 
ŐRÓLA SZÓL EZ AZ ÍRÁS, TÖBB OKA IS VAN. EGY-
RÉSZT TERMÉSZETESEN Ő IS SZEREPEL A HELYTÖR-
TÉNETI FÜZETEK KÖVETKEZŐ (MÁRCIUS ELEJÉN 
MEGJELENŐ) KÖTETÉNEK KÉPZŐMŰVÉSZEKRŐL SZÓLÓ FEJEZETÉBEN, MÁSRÉSZT EGY HÓNAPJA ÉRDEKES CIK-
KET TALÁLTAM A MAGYARSÁG 1935. AUGUSZTUS 18-I SZÁMÁBAN, AMIBŐL KIDERÜL, NEM CSAK A RAJZ MESTERE 
VOLT, HANEM ÍRNI IS HANGULATOSAN TUDOTT. A CIKK ILLUSZTRÁCIÓI PEDIG EGY LASSAN ÉVSZÁZADOS VITÁT 
ZÁRNAK LE VÉGLEG. A CIKK A NEVEZETES CINKOTAI NAGYITCE FOGADÓRÓL SZÓL ANNAK OKÁN, HOGY A MEG-
JELENÉS IDEJÉN ÚJÍTOTTÁK FEL AZ EREDETI, RÉGI ÉPÜLETET. 

Helytörténet
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Csupor Bernát Abának, a Fazekas Köz-
pont jelenlegi vezetőjének köszöntője 
után Makrai Krisztina olvasta fel az egyik 
alapító, Csuporné Angyal Zsuzsa kerami-
kus versét, majd a másik alapító, Csupor 
István, a Néprajzi Múzeum nyugalmazott 
főmuzeológusa, etnográfus vetített képek 
segítségével foglalta össze az elmúlt 25 év 
történetét. Ezután  Bognár Szilvia, a köz-
ismert népdalénekes adott elő népi éneke-
ket, végül pedig Csuporné Angyal Zsuzsa 
idézte fel az elmúlt 25 év legemlékezete-
sebb pillanatait. A műsor után – amíg a 
megjelentek sorban aláírtak egy végtele-

nített papírtekercset – Csupor Istvánt kér-
deztük a Fazekas Központ létrehozásáról, 
működéséről és jövőjéről.

– HOGYAN LETT DR. KRESZ MÁRIA AZ 
ALAPÍTVÁNYUK NÉVADÓJA?
– Közvetlen kollégák voltunk a Népraj-
zi Múzeumban. A történeti- és néprajzi 
tudományok kandidátusaként világhírű 
kutatója és szakembere volt a népi faze-
kasmesterségnek, a népviseleteknek és 
a népművészeteknek. Többen példaké-
pünknek tekintettük. Fő törekvése egy 

olyan műhely megvalósítása 
volt, amelyben a gyakorló fa-
zekasok és az elméleti szak-
emberek tudása találkozhat 
és összeadódhat. Tudta, hogy 
én történeti és elméleti szin-
ten foglalkozom a kerámi-
ával, feleségem pedig gyakorló fazekas. 
Többször mondta, hogy az ő álmát mi 
valósíthatnánk meg. Így az 1989-ben be-
következett halálakor egy kicsit szellemi 
örököseinek tekintettük magunkat.

– MILYEN FORMÁBAN  SZERETTÉK 
VOLNA TOVÁBBADNI AZ ÖRÖKSÉGÉT?
– Belekezdtünk egy iskola kialakításba, 
de hamar kiderült, hogy ez nem egészen 
az, amit Kresz Mária örökségének lehet 
tekinteni, mi pedig attól nem akartunk 
eltávolodni. Ezért 1991 decemberében dr. 
Kresz Mária lánya egyetértésével létrehoz-
tuk az alapítványt, a XVI. Kerületi Önkor-
mányzat pedig kedvező feltételek mellett 
helyet biztosított számunkra a Csinszka 
utcai óvodában.

– AZ ELMÚLT 25 ÉV ALATT VÁLTOZOTT 
A TEVÉKENYSÉGÜK?
– Jelentősen kibővült. Kezdetben csak 
a legkisebbekkel szerettük volna meg-
ismertetni a fazekasságot. Nem tanítot-
tunk, csak bemutattuk a szakmát. Tevé-
kenységünk híre azonban gyorsan terjedt, 
rövid idő alatt népszerűek lettünk. Már a 
nagyobb gyerekek és a felnőttek részéről 
is igény mutatkozott arra, hogy tanítsuk 
őket a mesterségre. Rendszeresen részt 
vettünk az évente ismétlődő Mesterségek 
Ünnepe rendezvényein, ahol közönség-

vonzó újításként nemcsak szakmai bemu-
tatót tartottunk, hanem az érdeklődőkkel 
megismertettük az edények használatát 
is. Ezzel egy kicsit megelőztük kollégáin-
kat, egyre többen jártak hozzánk, és akkor 
már különböző szinteken tanítottuk is a 
fazekas szakmát. Igény mutatkozott arra 
is, hogy a többi ismert kézműves mester-
séget is oktassuk. Hamarosan a mézeska-
lács készítés, a húsvétitojás-festés, a gyer-
tyamártás, a fafaragás, a gyöngyfűzés és a 
bőrművesség is felkerült a listánkra, majd 
OKJ-s tanfolyamaink is indultak.

– A 3D-S NYOMTATÓK VILÁGÁBAN, 
AMELYEKKEL TÁRGYAKAT HOZHA-
TUNK LÉTRE, VAN JÖVŐJÜK A KÉZMŰ-
VES MESTERSÉGEKNEK?
– Minden az oktatáson múlik. Mert amíg 
a népzene és a néptánc nagyon jó kezek-
ben van, és mindkettőt egyetemi szinten 
oktatják, addig a kézművesség tanítása 
megoldatlan. Intézményesen nem sajá-
títható el sehol. Jelenleg a lelkes hagyo-
mányőrzők végzik ezt a feladatot, de ha 
megszámoljuk, hány néptáncos vagy nép-
zenész található a Kárpát-medencében, és 
hány fazekas, látni fogjuk, hogy utóbbiból 
nagyon kevés van. Ha a kézművesség in-
tézményes oktatását rövid időn belül nem 
sikerül megoldani, egy-két évtized eltelté-
vel már nem lesz miről beszélni.

MÉSZÁROS TIBOR

A népi iparművészet 
fennmaradásáért
A XVI. KERÜLETBEN 25 ÉVE MŰKÖDIK A DR. KRESZ MÁRIA 
ALAPÍTVÁNY ÉS FAZEKAS KÖZPONT. AZ ÉVFORDULÓ TISZTE-
LETÉRE ÜNNEPSÉGET RENDEZTEK AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍN-
HÁZ HARMÓNIA TERMÉBEN JANUÁR 18-ÁN.

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A NÓTAKÖR KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELE 
február 14-én, szerdán 17.00-kor 

lesz a szokott helyen, 
a Rákosi út 71. szám alatti civil házban. 

Kossuth Eszter, a Nótakör vezetője 
szeretettel várja a nótázni kívánó régi és új klubtagokat.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Dr. Nemesszeghy György elnök

Rákosi út 71. önkormányzati civil ház

Február 7., szerda 18.00 
Napjaink problémáinak megoldása a tudományok és 

keresztény hagyományaink összehangolásával.
Tagfelvétel, új tagok bemutatkozása, tervek, munkatervi 

javaslatok megvitatása.
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Szász József alpolgármes-
ter és Vincze Ágnes önkor-
mányzati képviselő köszön-
tötte GERSY TAMÁSNÉT, 
aki 90 éves lett. Lenke néni 
Kiskundorozsmán született, 
Szegeden járt gimnáziumba, 
majd óvónőképzőben folytat-
ta tanulmányait Szabadkán. 
Onnan 1944 márciusában, a 
németek bevonulása után ha-
zaküldték őket. Októberben 
viszont Kiskundorzsmára 
megérkeztek a szovjetek, akik 
lefoglalták a házukat és az üz-
letüket, ahova egy évig be sem 

mehettek, ezért a nagyszülőknél kerestek menedéket. 
Lenke néni az óvónőképzőt Budapesten fejezte be 1947-ben, 

állása azonban egy évig nem volt, de végül egy algyői óvodában 
sikerült munkát találnia. Az ottani repülőtéren volt egy oktató, 
akivel szemet vetettek egymásra, és hamarosan összekötötték 
az életüket. Egy éjjel azonban rájuk törtek az ÁVH emberei, 
és az egész családot elhurcolták a Hortobágyra egy zárt tábor-
ba. Férje regénybe illő kalandok árán megszöktette, és egy má-
tyásföldi családnál húzták meg magukat az országos körözés 
elől menekülve. Házasságukból két lányuk született, és a négy 
unoka is kislány lett, így nem volt, aki a pilóta hagyományokat 
továbbvigye. A hat dédunoka között viszont már van fiú is, de 
őt a dédnagypapa már sajnos nem ismerhette.

Lenke néni 1950-től a XVI. kerületben dolgozott óvónőként, 
fél év után már vezetői pozícióban. Szakmai élete szépen ala-
kult, előadásait, módszertani bemutatóit és a gyerekekért vég-
zett munkáját több magas kitüntetéssel is elismerték.

Az ünnepelt minden alkalmat megragad, hogy edzésben tart-
sa 90 évesen is irigylésre méltó szellemi frissességét. Olvas, 
kézimunkázik, gobelint készít, rejtvényt fejt, és a kedvencek 
között ott van a puzzle is. Isten éltesse még nagyon sokáig!

KALMÁR ISTVÁNNÉT dr. 
Csomor Ervin alpolgármes-
ter és Ács Anikó önkormány-
zati képviselő köszöntötte 
90. születésnapja alkalmá-
ból. Erzsi néni Budapesten 
született, gyerekként vészel-
te át a II. világháborút, de 
már egy évvel utána megta-
lálta élete párját. 1946-ban 
ment férjhez, házasságuk-
ból két gyermekük született, 
akik négy unokával ajándé-
kozták meg őket, és van két 
dédunokájuk is, március-
ban pedig már a harmadik 
is megérkezik.

Erzsi néni élete első felét lányai nevelésének szentelte, nem 
járt dolgozni, csak az anyaság és a háztartás töltötte ki az éle-
tét. Később azonban elszegődött a mátyásföldi kispostára, 
ahol pénzátvevőként dolgozott. Onnan ment nyugdíjba 25 
év munkaviszony után. Kollégái és ügyfelei is nagyon szeret-
ték, mert mindenkihez volt egy-egy kedves szava. Mosolya és 
kedvessége máig megmaradt, és úgy gondolja, hogy a hosszú 
élet titka is ebben keresendő: baráti viszony az emberekkel és 
békés, biztonságos családi háttér. Neki része van mindkettő-
ben. Isten éltesse még nagyon sokáig!

90. születésnapját ünnepelte 
PÉNZES PÁL is. Köszöntésére Ko-
vács Péter polgármestert Ács Ani-
kó önkormányzati képviselő is elkí-
sérte. Pali bácsi Inotán született, de 
1942-ben Mátyásföldre költözött a 
család. Az ünnepelt gépjármű sze-
relőnek tanult és 1945-ben kezdett 
el dolgozni az Uhri testvérek által 
vezetett Ikarus Karosszéria és Jár-
műgyárban. Hosszú pályafutása 
alatt volt szerelő, diszpécser, mi-
nőségellenőr, garázsmester, majd a 

vevőszolgálat dolgozója is. 1950-ben megnősült, de abban az 
évben behívták katonának, és 1953-ban szerelt le. Visszatért az 
Ikarusba, ahol 1959-től öt éven keresztül külszolgálatot teljesí-
tett, megfordult a gyár indonéziai, kuwaiti és szíriai üzemegy-
ségeiben is. 1988-ban ment nyugdíjba.

Pali bácsi nagyon szeret kertészkedni. Ahogy beköszönt a jó 
idő, alig tartózkodik a lakásban. Úgy gondolja, hogy a hosz-
szú élet titka a folyamatos munka. Ez édesanyjának is bevált, 
aki nagyon sokat dolgozott, és 100 éves korában hunyt el. Re-
méljük, Pali bácsi folytatja a családi hagyományt! Isten éltesse 
még nagyon sokáig! 
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A szorongás élménye a bölcsőtől a sírig kí-
séri életünket, alapvető érzelmi állapotaink 
közé tartozik. Jelentős szerepet tölt be a ve-
szélyhelyzetek elkerülésében, a viselkedés 
szabályozásában, hiánya és túlzott mértéke 
azonban egyaránt kóros. 

A szorongásos zavarok kialakulása a legtöbb 
pszichés zavarhoz hasonlóan nem vezethető 
vissza egyetlen okra, a biológiai és a geneti-
kai tényezők, a szocializáció folyamata, a gye-
rek-szülő kapcsolat, a negatív életesemények 
vagy traumák egyránt szerepet játszhatnak a 
szorongásos állapotok kialakulásában.

Az ilyen típusú zavarok a leggyakoribb 
pszichiátriai kórállapotok közé tartoznak, 
minden negyedik-ötödik ember megél éle-
te során súlyosabb szorongásos időszakot. 
További jelentőségüket az adja, hogy a szo-
rongással járó testi jelenségek, mint például 
a szapora szívverés, az emésztési panaszok 
vagy a szédülés miatt a szorongásos za-
var félreismerhető, gyakran hosszú, hal-
mozott és indokolatlan kivizsgálások elő-
zik meg a diagnózist, vagy el sem jut a 
páciens a pszichiáterhez. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy bizonyos testi 
betegségek kizárása nem szükséges.  

A szorongó ember sokszor úgy éli meg, 
hogy nincs is oka a szorongásra, vagy épp 
a rohamként jelentkező szorongás (ezt 
nevezzük pánikrohamnak) során megélt 
izgalmi tünetek váltanak ki halálfélelmet. 
Ilyenkor a testi tünetek hevessége és sú-
lyossága olyan mértékű lehet, hogy a pá-
ciens akár sürgősségi osztályra is kerülhet 
szívinfarktus gyanújával. Viszont az egyre 
szaporodó kivizsgálások negatív eredményei 
után sem szűnnek meg a rohamok, tehát 
tapasztalatai alapján kerülni kezdi azokat a 
helyzeteket, amelyekben ezek gyakoribbak. 
Ilyenek a közlekedési szituációk és tág terek, 

amelyekkel szemben azt tapasztalja, hogy 
otthon vagy családtagjai jelenlétében ke-
vésbé szorong, és ezektől a biztonságot adó 
helyzetektől később már nem tud és nem is 
akar elszakadni. Ezáltal önállósága csökken, 
ami akár a munkaképessége vagy egyéb ak-
tivitásai, kapcsolatai rovására is mehet. Ez 
az agorafóbiaként ismert szorongásos zavar, 
amely akkor is fennmaradhat, ha a pánikro-
hamok már nem jelentkeznek. 

Mindez azért lehetséges, mert a szoron-
gás annál inkább fennmarad, minél jobban 
kerüljük a szorongást kiváltó helyzetet. Így 
az elkerülés és a fóbiás viselkedés egy kóros 
megoldás a szorongás csökkentésére. A fóbia 
kialakulhat bizonyos speciális helyzetekkel 
(magasság, zárt tér, sötétség), állatokkal (pók, 
kígyó) vagy tárgyakkal (kés) kapcsolatban, il-
letve társas helyzetekre, szereplésre vonatko-
zóan is, utóbbit szociális fóbiának nevezzük. 

A valódi megoldást az jelenti, ha meg-
tanuljuk, újratanuljuk, hogy a szorongást 
kiváltó helyzet kibírható, nem veszélyes. 
Ehhez speciális gyakorlás szükséges, amit 
a terápián tervezett módon, terapeuta segít-
ségével végeznek. Kevésbé súlyos esetekben 
spontán is rátalálunk erre a gyógymódra, 

gyakoribb azonban, hogy a szorongás meg-
oldása – szakember segítségének hiányában 
– szorongást oldó szerek használatával tör-
ténik, ami lehet alkohol, nem szakszerűen 
és tartósan alkalmazott nyugtatószer vagy 
kábítószer. Éppen ezért a szorongásos zava-
rok egyik gyakori és komoly következménye 
az alkoholizmus, a gyógyszer- vagy kábító-
szer-függőség. Sajnos a hazai orvosi gyakor-
lat is nagyon megengedő a nyugtatószerek 
használatával kapcsolatban, amelyek ugyan 
hatékonyak a súlyos szorongásos állapotok 
akut és átmeneti megoldásában vagy műté-
tek előkészítésénél, ám a szorongásos zava-
rokat nem gyógyítják, a tüneteket pedig csak 
hatástartamuk idejére csillapítják. 

A szorongás azonban szakszerűen és ha-
tékonyan kezelhető gyógyszeresen is anti- 
depresszívumokkal, vagyis hangulatjavítók-
kal, amelyek nevükkel ellentétben nemcsak 

hangulatzavarok kezelésére alkalma-
sak, hanem a leghatékonyabb szoron-
gásoldók. Hatásuk lassabban, néhány 
hét alatt alakul ki, mellékhatásaik – ha 
jelentkeznek – szakszerű beállítás mel-
lett minimalizálhatók, függőséget nem 
okoznak. 

Az időben, korai szakaszban felismert 
szorongásos zavarok tehát jó ered-
ménnyel kezelhetők, akár gyógyszere-
sen, akár pszichológiai módszerekkel, 
úgynevezett pszichoterápiával, vagy 
ezek kombinációjával. A pszichológiai 
módszerek lehetnek a már említett szo-

rongással kapcsolatos viselkedésre fókuszá-
ló, tanulásos technikák vagy olyan terápiák, 
amelyek az egyén élethelyzetének, élettörté-
netének összefüggésein keresztül tárják fel 
a szorongás okait és segítenek a megoldások 
kialakításában. 

DR. VÁRADI ENIKŐ

Szorongó 
létünk

NAPJAINK ROHANÓ VILÁGÁBAN EGYRE TÖBBEN FORDULNAK ORVOSHOZ OLYAN TES-
TI TÜNETEKKEL, AMELYEK KIVÁLTÓ OKA NEM FELTÉTLENÜL EGY BETEGSÉG, SOKKAL 
INKÁBB AZ ÁLLANDÓ STRESSZ. ENNEK KÖVETKEZTÉBEN SZORONGÁS, DEPRESSZIÓ 
ÉS EGYÉB, SÚLYOSABB PSZICHÉS BETEGSÉGEK IS KIALAKULHATNAK. HOGY EZEKET 
MEGELŐZZÜK, ÚJ ROVATOT INDÍTUNK, AMELLYEL IGYEKSZÜNK SEGÍTSÉGET NYÚJTA-
NI ABBAN, KIHEZ ÉRDEMES FORDULNI A NAGYOBB BAJ ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

MÁTYÁSFÖLDI ALPHA
Február 19., hétfő, 19.00 Alpha indul Közösségi Házunkban (Pilóta u. 27.)

Szeretnél többet 
megtudni a keresz-
tény hitről? Szívesen 
meghallgatnál egy-
egy ezzel kapcsola-
tos érdekes előadást? 

Szeretnél vidáman, jó társaság-
ban elkölteni egy finom vacso-
rát? Szeretnél jókat beszélgetni, 
esetleg vannak olyan kérdéseid 
a témában, melyeket még nem 
mertél, vagy nem volt kinek fel-
tenned? Ha a válaszod bárme-
lyik kérdésre igen, akkor gyere 
el Mátyásföldre, a most induló  
Alphára! Mi várunk Téged is!

Az Alpha olyan rendezvénysorozat, amelyben szabadon beszélgethetünk a keresztény hit alap-
jairól. Az előadások arra szolgálnak, hogy bátorítsák a keresztény hit alapkérdéseinek felfedezé-
sét és az ezekről történő barátságos, nyílt és közvetlen hangvételű beszélgetést. Az Alpha 10+2 
(nyitó+záró) alkalommal – hétfő esti – találkozást jelent, egy teljes szombati nappal. Minden 
alkalommal közös vacsora, rövid előadás és utána szabad beszélgetés lesz, ahol megoszthatjuk 
egymással gondolatainkat. Bármikor ki lehet szállni, ha valaki úgy érzi, ez mégsem neki való. 
Nincs semmi kötelezettség és fizetni sem kell. 
Kérjük, jelentkezz a mf.sztjozsef.alpha@gmail.com e-mail címen, vagy jelezd Gödölle Márton 
atyának a Mátyásföldi Szent József Plébánián részvételedet, hogy tudjuk, hány főre készítsünk 

vacsorát! Ha az induló Alphával kapcsolatos kérdésed van, azt is felteheted ugyanitt 
(06-30/263-8524). További részletek a http://matyasfoldi-plebania.hu/ honlapunkon.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
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Vízszerelés, fűtésszerelés családbarát 
árakkal, precíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-938-9713

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

Mázolás-tapétázás, kisebb- 
nagyobb javítások, hőszige-
telés, gipszkartonozás, te-
tőfedés, kőművesmunkák, 
burkolás. Minden, ami lakás-
felújítás! Kedvező áron, ga-
ranciával, rövid határidővel. 
Ingyenes helyszíni felmérés. 
20-255-2295; 30-523-3004

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Pedikűrt, manikűrt vállal gyó-
gypedikűrös. Házhoz megyek, 
hétvégén is. 70-518-0720

19-20. századi  magyar és 
külföldi művészek festmé-
nyeit keressük megvételre 
készpénzért gyűjtők, befek-
tetők részére. Nemes Galé-
ria 1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. Tel.: 302-8696 

Mobil: 06-30-949-29-00

INGATLAN
Eladnám kistolmácsi (Zala) há-
zamat nagy kerttel. I.ár: 4M Ft. 
20-627-7515

2248nm szántóföld cinkotán 
990E Ft. 70-232-9165

Tulajdonostól Fürge utcai sík 
építési telek eladó. Kb. 20x58m, 
2 lakásos ikerház építhető. Épí-
tési engedély már kérhető. Köz-
művek bekötve. I.ár: 34M Ft. 30-
482-0700

Eladó tulajdonostól 1082nm tel-
ken 120nm-es 4 szobás ház Má-
tyásföldön. 30-940-0494

VEGYES
Új tengerimalac ketrec eladó. 
Méretei 80x40x50 cm, itatóval, 
szalma tartóval. 30-887-7851

Újszerű 0-5 hónapos gyerek-
ruhák 30 db/ 2,5E ft; gyap-
júszőnyeg 2x3 m 20E Ft-ért el-
adó. 403-4606; 20-918-7317

Antik tükrös fésülködő 25E Ft; 
hosszú nerc,- rókabunda 20E 
Ft-ért eladó.  403-4606; 20-918-
7317

Gyulai várfürdő hőforrás üdü-
lőben 5 személyes, kétszintes 
összkomfortos üdülési jog évi 
2x kétheti használattal eladó. 20-
349-5179

Alkalmanként nagytakarítás cél-
jából takarítónőt keresek. 30-313-
9916

Eladó gépkocsi tetőcsomagtartó, 
96x115-120 cm, HT 500-as szo-
bakerékpár 4E Ft sebességmérő 
hibás. 403-3065

Dr. Boda László ügyvéd, polgári, társa-
sági, családi jog. 30-200-1526

KÖNYVELTESSEN NÁLUNK! Vállal-
juk cégek teljeskörű könyvelését, adó-
bevallások, mérleg elkészítését. 25 éves 
szakmai tapasztalatunkkal tudjuk se-
gíteni vállalkozását. 400-0815; 70-542-
8242 capera@capera.hu

Sarkad Udvar
Kézművelők és Hagyományőrzők Egyesülete

Rákosi út 224., www.sarkadudvar.hu

Február 17., szombat 10.00-13.00 
TÉLŰZŐ FARSANG

Várjuk szeretettel a lelkes résztvevőket, akikkel régi 
szokásokat és furfangokat felelevenítve zárjuk a farsangi 

időszakot, búcsúztatjuk a telet. Kérjük, hogy az évszaknak 
megfelelő, kinti öltözetben érkezzenek és zajkeltő eszkö-

zökkel készüljenek! A rendezvény ingyenes.

Térdelő szék 5E Ft-
ért eladó. 20-982-
5352

Eladó régi táska író-
gép, varrógép asz-
tallal, autós rádiók, 
teher gépkocsihoz 
olajemelő, könyvek, 
díszpárnák, festett 
kerámia tányérok. 
30-4515582

Bádogos munkagé-
pek, szerszámok, 
anyagok eladók a 
XVI. kerületben. 
409-0175

Keresek hagyomá-
nyos függöny kar-
nist, lehetőleg fából 
160-170 cm széleset. 
70-512-7001

Eladó 30-as években 
készült, hálószoba 
bútor, jó állapotban. 
70-944-3172



Az Önkormányzat  lapja      19

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 30-680-6814

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533

16. kerületi lámpagyártó 
üzem keres azonnali kez-
déssel megbízható, mun-
kájára igényes, részmun-
kaidős takarítónőt. Molnár 
Csaba 70-370-4145

VILLANYSZERELÉS javítás 
és kivitelezés, HAJDU boj-
ler vízkőtelenítés és csere 
garanciával. Tóth Balázs 30-
294-8045; 406-5775




