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A diákoknak épült

A nyugdíjba vonuló igazgató, Kovácsné 
Géczy Beatrix megköszönte, hogy az 
Észak-pesti Tankerületi Központ min-
denben támogatta az Önkormányzat fel-
újítási terveit, és vállalta, hogy kicseréli 
az intézmény Színjátszó utcai kerítését. 
Emellett köszönetet mondott a diákok-
nak, a szülőknek és a pedagógusoknak 
a türelemért, illetve Horvátné Sabáli Évá-
nak, a Centenáriumi Általános 
Iskola igazgatójának is, ami-
ért a felújítás ideje alatt helyet 
biztosított több mint 300 alsós 
diák számára, amikor gondok 
voltak a fűtéssel. 

Szatmáry Kristóf országgyűlé-
si képviselő arról beszélt, hogy 
minden kerületi fejlesztésnek 
megvan a maga jelentősége: 
az emlékművekkel a múlt előtt 
tisztelgünk, az egészségügyi in-
tézmények modernizálásával a 
jelennek adózunk, az iskola-fel-
újítások viszont egyértelműen 
a jövőbe való befektetést jelen-
tik. Emellett ez a beruházás az 

Önkormányzat és a Tankerület közötti jó 
együttműködést is példázza. 

Kovács Péter polgármester a felújítás 
részleteiről kérdezte a diákokat, és fel-
hívta a figyelmüket arra, hogy a több 
mint 440 millió forint értékű beruházás 
keretében megújuló energiaforrásokat is 
használtak, ezért az iskola napelemeket 
kapott, így olcsóbb lesz az üzemeltetés a 

Tankerületnek, amely 30 millió forinttal 
járult hozzá a kivitelezéshez. 

Miután a kerület vezetője is megkö-
szönte a felújítást végző Jánosik és Tár-
sai Kft., illetve a műszaki ellenőrök, va-
lamint a Sashalmi Tanoda közösségének 
és igazgatójának munkáját, Kovács Ka-
talin tankerületi igazgató arról beszélt, 
mennyire szerencsés, hogy a Kertváros-

ban töltheti be pozíció-
ját, hiszen a Tankerület 
itt minden támogatást 
megkap az Önkormány-
zattól. A diákoknak és a 
pedagógusoknak pedig 
azt kívánta, hogy ezután 
is sikerüljön tartalom-
mal megtölteniük az 
iskolát. Az eseményen 
az önkormányzati kép-
viselők többsége részt 
vett, közülük Szatmáry 
László 200 db tenisz-
labdát ajánlott fel a Ta-
nodának.

SZ.R.ZS. 

KÉTSZER AKKORA TORNATEREM ÉS EBÉDLŐ, KIFES-
TETT TANTERMEK ÉS FOLYOSÓK, ÚJ SZEKRÉNYEK ÉS 
MŰFŰVEL BORÍTOTT SPORTUDVAR. EZ MIND BELE-
FÉRT A SASHALMI TANODA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTE-
MÉBE. AZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÓT – AHOL A DIÁKOK A 
MUNKÁLATOKRÓL ADTAK ELŐ EGY JELENETET, A PE-
DAGÓGUSOK PEDIG EGY TORNAÓRÁT RÖGTÖNÖZ-
TEK – FEBRUÁR 12-ÉN TARTOTTÁK. 

A Csivit csapat bemutatója
............................................

A felújított konyha 
..................................

A nemzetiszínű szalagot Kovács Katalin, Szatmáry Kristóf, 
Kovácsné Géczy Beatrix és Kovács Péter vágta át
................................................................................
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Kedves 

Olvasó!
Elkezdődött a nagyböjt. Kü-
lönös egybeesés, hogy idén 
épp február 14-én van ham-
vazó szerda. Mintha az Úr 
ezzel is figyelmeztetni akar-
na bennünket: áldozatot kell 
hoznunk annak a kedvéért, 
akit igazán szeretünk. A böjt 
ugyanis nemcsak a kedvenc 
ételeinkről való lemondást 
jelenti, hanem azt is, hogy 
szeretetből megteszünk va-
lamit azért, hogy másnak 
örömet szerezzünk. Mindez 
pedig Ada Luz Marquez sze-
rint hatással van az egészsé-
günkre is, mert „Azt mondja 
az idős gyógyító asszony a 
léleknek: Nem a hátad fáj, 
hanem a teher. Nem a sze-
med fáj, hanem az igazság-
talanság. Nem a fejed fáj, 
hanem a gondolataid. Nem a 
torkod, hanem az, amit nem 
fejezel ki, vagy amit haraggal 
mondasz. Nem a gyomor fáj, 
hanem az, amit a lélek nem 
emészt meg. Nem a máj fáj, 
hanem a harag. Nem a szíved 
fáj, hanem a szeretet. (megj.: 
a hiánya) És maga a szeretet 
az, amelyik a leghatalmasabb 
gyógy-szert tartalmazza.” 
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Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
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Tamás Jánosné arról beszélt, hogy a Kertvá-
rosban 2010 őszén elindult bölcsődei férő-
helybővítésnek köszönhetően a Felsőmalom 
utcában található Napsugár Bölcsődében ma 
360 apróságról tudnak gondoskodni. Az in-
tézmény számos szolgáltatással segíti a kerü-
letben élő kisgyerekes családokat, és szívügyé-
nek tekinti a sajátos nevelési igényűek magas 
színvonalú ellátását. A kerületben szerencsére 
sok gyerek születik, és sok fiatal család költö-
zik ide, ezért a bölcsődei férőhelyek bővítése 
elengedhetetlen.

Szatmáry Kristóf azt emelte ki, hogy a XVI. 
kerület vezetése a kormány szándékával  
összhangban mindent megtesz azért, hogy a 
lehető legteljesebb infrastruktúrát kínálhassa 
a családok számára. Az óvodai és bölcsődei fé-
rőhelyek biztosítása nemzetpolitikai érdek is, 
hiszen ösztönzőleg hathat újabb gyerekek vál-
lalására. Ezért is öröm, hogy ehhez a feladat-
hoz kormányzati forrásból 100 millió forintot 
tudott szerezni, így a beruházás nem teljes 
egészében a kerület költségvetését terheli. Ez-
által pedig a Napsugár Bölcsőde egy új szárny-

nyal bővülhet, amely újabb 60-70 apróságnak 
biztosít ellátást.

Kovács Péter nagyszerű dolognak nevezte, 
hogy ismét egy új intézmény alapkövét he-
lyezhetik el, hiszen ez a fejlesztés nem sze-
repelt a Fejlődő Kertváros III. programban, 
mivel erre a célra még csak 200 millió forint 
állt rendelkezésre. Most a kormánytól kapott 
100 millió forinttal kiegészülve viszont már el 
lehet kezdeni a terv megvalósítását.

A Kertváros első embere ezért kiemelt köszö-
netet mondott Szatmáry Kristófnak, hiszen 
országgyűlési képviselőnk minden eddigi re-
kordot megdöntő mennyiségű pénzt szerzett 
már a XVI. kerület fejlesztésének céljaira. 
A polgármester kiszámolta, hogy Szatmáry 
Kristóf munkájával naponta 1,5 millió forintot 
hoz a Kertvárosnak, ezzel a rendszerváltás óta 
ő a XVI. kerület céljait legeredményesebben 
képviselő politikusunk. 

Az új bölcsődei szárny megépítésével viszont 
nem ér véget a fejlesztés, ugyanis a területen a 
közeljövőben épül még egy óvoda is. 

MÉSZÁROS TIBOR

Letették a Napsugár 
Bölcsőde új épületének 
alapkövét
TOVÁBB FEJLŐDIK A KERTVÁROS, UGYANIS SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰ-
LÉSI KÉPVISELŐ HATÉKONY TEVÉKENYSÉGÉNEK KÖSZÖNHETŐEN 100 MIL-
LIÓ FORINTOT KAP A KERÜLET AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A BÖLCSŐDEI 
FÉRŐHELYEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSÉRE. ENNEK ÖRÖMÉRE FEBRUÁR 2-ÁN 
MÁR AZ ALAPKÖVET IS LETETTE A HONATYA, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMES-
TER, ANTALÓCZY CSABA, A KÖRZET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJE ÉS TA-
MÁS JÁNOSNÉ, A KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK VEZETŐJE.
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Rövidebb menetidő, 
kevesebb dugó, 
tisztább környezet

Riz Levente arról beszélt, hogy amikor 1950-ben 
létrehozták Nagy-Budapestet, a XVI. és a XVII. ke-
rület lakosainak száma szinte megduplázódott, ezt 
viszont nem követte a közúti és a közösségi közle-
kedési infrastruktúra fejlesztése. A XVI. kerületen 
áthaladó HÉV szerelvényei elavultak, kapacitásuk 
nem megfelelő, a vonal pedig kettévágja a Kertvá-
rost, ezért szükség van több párhuzamos buszjáratra is. Rá-
kosmentén viszont ennél is súlyosabb a helyzet, mivel a XVII. 
az egyetlen olyan fővárosi kerület, ahol semmilyen kötött pá-
lyás közlekedési eszköz nincs, ezért a reggeli csúcsban akár 
70 busz is közlekedik az Örs vezér tere irányába. Megfelelő 
tömegközlekedési járatok hiányában így sokan utaznak autó-
val a belvárosba, ami dugót, zaj- és környezetszennyezést ered-
ményez. 

KOVÁCS PÉTER XVI. ÉS RIZ LEVENTE XVII. KERÜLETI POL-
GÁRMESTER 10 ÉVE DOLGOZIK AZON, HOGY MEGVA-
LÓSULJON AZ M2-ES METRÓ ÉS A H8-AS (GÖDÖLLŐI) 
HÉV ÖSSZEKÖTÉSE. A BERUHÁZÁS TERVEZÉSÉNEK JE-
LENLEGI ÁLLÁSÁRÓL TARLÓS ISTVÁN FŐPOLGÁRMES-
TERREL TARTOTTAK KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT A 
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATBAN JANUÁR 29-ÉN.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meg-
hirdetett Hónap babája elnevezésű versenyre egy 
olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság a 
XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott für-
dőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének 
a része, amit minden kertvárosi újszülött ajándék-
ba kap néhány babaápolási cikkel együtt. A szava-
zatok alapján a decemberi nyertes Schneidhoffer 
Nolen Dávid lett. Az ajándékcsomagot, amely vá-
sárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.

Riz Levente kiemelte: a beruházás megvalósulása hozzájárul-
na ahhoz, hogy Budapest még élhetőbb város legyen, hiszen 
a buszjáratok kiváltásával csökkennének a dugók, rövidülne 

a menetidő, ezáltal kevesebben közlekednének gép-
kocsival, amellyel mérséklődne a zaj és a környezet-
szennyezés is. 

A beruházás öt ütemből állna. Először meg-
épülne az Örs vezér téri átkötés magasveze-
téssel, a meghosszabbított vonalon pedig a 
metró egészen Cinkotáig járna. A második 
ütemben hoznák létre a rákoskeresztúri 

szárnyvonalat, amelynek részeként három új megálló épülne a 
XVII. kerületben. Ezután következne a Cinkota és Gödöllő kö-
zötti szakasz, majd a csömöri ág felújítása, végül egy, a Hun-
garoringhez vezető elágazás kiépítése.

Kovács Péter azt hangsúlyozta, hogy a Városi és Elővárosi Köz-
lekedési Egyesület által 2004-2005-ben javasolt beruházáshoz 
a XVI. és a XVII. kerület saját költségén készíttetett egy elő 
megvalósíthatósági tanulmányt 2006-2007-ben, amely 2009-

ben bekerült a hivatalos fővárosi fejlesztési ter-
vek közé is. Ha pedig minden az elképzelések 
szerint alakul, akkor az engedélyes tervek jövő-
re elkészülhetnek, így 2019 második felére akár 
a jogerős építési engedélyt is kiállíthatják.  

A Kertváros vezetője elmondta: a metró és a 
HÉV összekötése után szinte az egész XVI. 
kerületi vonalon kéreg alatt fog közlekedni a 
metró Cinkotáig, és külön szintű közlekedési 
csomópontok épülnek. Erre azért van szükség, 
mert a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban 
szinte lehetetlen átjutni a „sínen innen a sínen 
túlra”. A beruházás viszont ezt a problémát is 
orvosolná, több utas választaná a közösségi köz-
lekedést a gépkocsi helyett, mindezt pedig re-
mélhetőleg az Európai Unió is támogatja majd.

SZ.R.ZS.

Az első ütemben megvalósuló 
Örs vezér téri átkötés 
magasvezetéssel

Szentmihályi Esték 

Március 10., szombat 16.00 
KÁSLER MIKLÓS, az Orszá-
gos Onkológiai Intézet főigaz-
gatója, egyetemi tanár TART 
ELŐADÁST ÁRPÁDHÁZI 

KIRÁLYAINKRÓL ÉS CSONT-
JAIK GÉNKUTATÁSÁRÓL. 
Helyszín: rákosszentmihályi 
plébánia (Templom tér 3.)
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Hivatás az Életért

A jelenlévőket Győrfi Pál, az OMSZ 
kommunikációs és PR igazgatója kö-
szöntötte, majd Szatmáry Kristóf arra 
emlékeztetett, hogy 2018 az egészség-
ügy látványos fejlődésének éve lesz a 
XVI. kerületben. A Szakrendelő bővíté-
se, a Flór Ferenc Kórház felújítása, illet-
ve az új mentőautó üzembe helyezése is 
ennek a folyamatnak a része, és mind-
egyik a lakosság jobb ellátását szolgálja. 

Kovács Péter felidézte, amikor az Ön-
kormányzat helyi vállalkozók és a lakos-
ság támogatásával 1997-ben felépíttette 
a kerületi mentőállomást, és azt, hogy 
azóta nem telt el egyetlen év sem az in-
tézmény fejlesztése nélkül. Ennek kö-
szönhetően a kezdetben még a GPS-t 
is nélkülöző mentőautók után most 
egy világszínvonalú egészségügyi fel-
szereléssel ellátott esetkocsit állíthattak 
szolgálatba. Ebben jelentős érdeme van 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selőnknek, hiszen ő járt közben azért, 
hogy az országos mentőgépjármű-park 
felújítására szánt autók egyike a mi 
mentőállomásunkat gazdagítsa.

Dr. Csató Gábor arról beszélt, hogy 
amikor egy évvel ezelőtt átvette főigaz-

gatói kinevezését, a környezetében még 
senki nem bízott abban, hogy rövid időn 
belül lehetőség nyílik egy ilyen nagymér-
tékű korszerűsítésre. Az ország gazdasá-
gi eredményei azonban lehetővé tették, 
hogy a kormány hatmilliárd forintot biz-
tosítson erre a célra, amelyből 193 olyan 
XXI. századi színvonalú, a legkorsze-
rűbb eszközökkel felszerelt esetkocsit 
vásárolhatnak, amelyek minőségi vál-
tozást hozhatnak a segítségre szorulók 
ellátásában. A fejlesztés azonban nem 
áll meg, 2018-ban újabb 117 mentőautó 
beszerzésére nyílik lehetőség, emellett 
idén új munkaruhát kap a mentősze-
mélyzet, aminek színei megegyeznek 
az esetkocsik EU szabványban előírt sár-
ga-narancssárga színezésével. 

MÉSZÁROS TIBOR

ÚJ ESETKOCSIVAL BŐVÜLT A MÁTYÁSFÖLDI MEN-
TŐÁLLOMÁS GÉPJÁRMŰPARKJA, AMIT JANUÁR 31-
ÉN ADOTT ÁT SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐ, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER ÉS DR. 
CSATÓ GÁBOR, AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
(OMSZ) FŐIGAZGATÓJA SZŐKE LAJOSNAK, A MÁ-
TYÁSFÖLDI MENTŐSZOLGÁLAT VEZETŐJÉNEK.

MIUTÁN GYŐRFI PÁL ÉS SZŐKE 
LAJOS BEMUTATTA A KERÜLET VE-
ZETŐINEK AZ ÚJ JÁRMŰVET, ARRA 
KÉRTÜK A MENTŐÁLLOMÁS IRÁ-
NYÍTÓJÁT, MONDJA EL, MILYEN 
ELŐNYÖKKEL JÁR AZ ÚJ, KORSZE-
RŰ FELSZERELTSÉG A SÉRÜLTEK 
SZÁMÁRA, ÉS MENNYIBEN KÖNY-
NYÍTI MEG A MENTŐSÖK MUN-
KÁJÁT.

– Magyarországon ez az első olyan 
mentőautó, amelynek belső kialakí-
tásakor és a felszerelés elhelyezésé-
vel kapcsolatban kikérték a gyakor-
ló mentőorvosok és a személyzet 
véleményét. A számtalan újdonság 
közül a sokkal könnyebb, mégis szi-
lárd és rázkódásmentes hordágyat, 
valamint a fűthető-hűthető infúziós 
készüléket említhetem, a gépko-
csi belsejében pedig szinte minden 
sokkal célszerűbben van elhelyezve, 
mint a korábbi típusoknál. A jármű-
vek egyébként „üresen” érkeznek, 
majd egy erre szakosodott kistarcsai 
cég szereli be a szükséges műszere-
ket és tárgyakat.

– JELENLEG HÁNY AUTÓJA VAN 
A MÁTYÁSFÖLDI MENTŐÁLLO-
MÁSNAK?

– Négy autónk vesz részt a napi 
mentési feladatok ellátásában, és 
van három, kevésbé korszerű tarta-
lék kocsink is, de ezeket csak szük-
ség esetén állítjuk munkába.

– A MÁTYÁSFÖLDI MENTŐAU-
TÓK CSAK A XVI. KERÜLETBEN 
TELJESÍTENEK SZOLGÁLATOT?

– Ezt nem tehetjük meg, mert 
mindig a legközelebbi mentőautót 
rendelik ki a hívás helyszínére. Ha 
épp a kerület peremén járunk, és a 
szomszéd kerületben, hozzánk kö-
zel történik valami, természetesen 
mi indulunk a helyszínre. Erre azért 
is van szükség, mert a főváros 23 ke-
rülete közül csak tizenötnek van sa-
ját mentőállomása.Szőke Lajos bemutatta a kerület vezetőinek az új járműhöz tartozó hordágyat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő gyakorló édesapaként jól ismeri az 
iskolaválasztás nehézségeit, viszont azt 
is tapasztalatból tudja, hogy a kertvárosi 
általános iskolák közül bármelyiket vá-
lasztják is a szülők, gyermekeik jó alapo-
kat kapnak majd az élethez. A honatya 
kiemelte: az Iskolaválasztó – amely a fő-
város 23 kerülete közül egyedül nálunk 
segíti a szülők információhoz jutását – jó 
lehetőséget biztosít arra, hogy az érdek-
lődők megismerhessék az intézmények 
jellegzetességeit. Mivel a rendezvényt 
mindig hétvégén tartják, köszönetet 
mondott a pedagógusoknak, 
hogy feláldozták a szabadi-
dejüket.

Kovács Péter polgármester 
elmondta: hét évvel ezelőtt 
azzal a szándékkal rendez-
ték meg az első Iskolavá-
lasztót, hogy ne a szülőknek 
kelljen a kerület iskoláit 
végigjárni, hanem egy kö-
zös helyszínen  mindegyik 
intézmény bemutatkozhas-
son. A polgármester beszélt 
arról a kiadványról is, amely 
tartalmazza az összes iskola 
adatait, elérhetőségét és még 
sok más hasznos informá-
ciót. Végül azt tanácsolta a 
beiratkozók szüleinek, hogy 
szimpátia alapján válasszanak tanító né-
nit, mert akkor a kicsik szívesen fognak 
iskolába járni. 

Dr. Csomor Ervin alpolgármester azt 
javasolta a bizonytalan szülőknek, hogy 
gyermekük iskolaérettségével kapcsolat-
ban bátran hallgassanak az óvodavezető 
és az óvónők véleményére.

A beiratkozás rendjét Kovács Katalin 
ismertette, aki arról is beszélt, hogy az 
osztályok általában 27 fővel indulnak, 
a maximális létszám pedig 32 fő lehet. 
Az iskolaválasztáshoz mindkét szülő 
beleegyező nyilatkozata kell, az ehhez 
szükséges nyomtatványt a beiratkozás 
helyszínén is be lehet szerezni.

A tájékoztató után az Erzsébetligeti 
Színház termeiben az iskolák képviselői 
várták az érdeklődőket, és amíg a szülők 
a pedagógusokkal beszélgettek, a gyere-
kek különböző kézműves foglalkozáso-
kon és játékokon vehettek részt.

Részletesebb tájékoztatást az okatatási 
intézményekben – amelyek elérhetősé-
ge megtalálható az Önkormányzat hol-
napján (www.bp16.hu) – kaphatnak az 
érdeklődők.

MÉSZÁROS TIBOR

1999 telén egy szombati napon még 
az intézményvezetők és a képviselők 
azért serénykedtek egész nap, hogy a 
színház nagytermét estére bálterem-
mé varázsolják. Mivel nem volt más, 
így a vacsorát műanyagtányérban szol-

gálták fel kuktasapkában és kötényben 
az akkori oktatási bizottság tagjai a 450 
vendégnek. A bizottság akkori elnöke, 
idősebb Szemler István és az ügyosz-
tályvezető, Csomós Gyula minden 
támogatást megadott a szervezéshez. 
A képviselőkből és az intézményveze-
tőkből pedig egy alkalmi tánccsoport 
alakult, majd Szökellő Szarvasok né-

ven évről-évre meglepték a kollégákat 
általában néptánc produkcióikkal. Ezt 
a hagyományt később a kerületi in-
tézmények vették át, és azóta is egyre 
színvonalasabb előadásokkal szóra-
koztatják a jelenlévőket. 

A pedagógusbál népszerűsége azóta 
is töretlen, a jelentkezők száma rend-
szeresen meghaladja a terem befoga-
dóképességét. Az esemény fényét az is 
emeli, hogy minden évben átadják az 
Év pedagógusa, az Év óvodapedagógu-
sa és az Év pedagógiai munkát segítő 
alkalmazottja elismeréseket. Fontos 
hagyomány emellett az is, hogy a részt-

vevők kórusa min-
dig közösen énekli 
el az Erdő, erdő, 
erdő és az A csitári 
hegyek alatt kez-
detű népdalokat. A 
tánc és a mulatság 
ezután hajnalig 
tart, a jókedvet pe-
dig csak fokozza a 
tombolasorsolás, 
ahol értékes nye-
remények találnak 
gazdára.

SZ.R.ZS.

Húszéves a 
pedagógusbál

AHOGY ARRÓL ELŐZŐ SZÁMUNKBAN MÁR ÍRTUNK, IDÉN 20. ALKA-
LOMMAL RENDEZTEK PEDAGÓGUSBÁLT A KERÜLETBEN. AZ ÖTLET 
EGY HORVÁTORSZÁGI KIRÁNDULÁS ALKALMÁVAL MERÜLT FEL, MEG-
VALÓSÍTÁSÁT KOVÁCS ATTILA EGYKORI POLGÁRMESTER ÉS TÖBB 
INTÉZMÉNYVEZETŐ (SINKA MIHÁLYNÉ, HORVÁTH SZABOLCSNÉ, 
KOCSIS TÓTH MARIANN, DR. JESZENSZKINÉ DR. GALLAI GABRIEL-
LA, VARGA GYÖRGY ÉS DR. SEBŐK TAMÁS) IS SZORGALMAZTA. 
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Fontos információk 
KI A TANKÖTELES KORÚ GYEREK?
Aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, annak 
abban, de legkésőbb a következő tanévben meg kell kezdenie 
tanulmányait. Szülői kérésre azonban 6 éves kor előtt is me-
het iskolába a gyerek kormányhivatali engedéllyel, szakértői 
vélemény alapján pedig további egy évig óvodában maradhat 
a kicsi.

KI DÖNT A TANKÖTELEZETTSÉGRŐL?
Az óvoda vezetője, aki kiállítja a szakvéleményt. Ha nincs 
egyetértés az óvodavezető és a szülők között, akkor iskola-
érettségi vizsgálaton kell a gyereknek részt vennie, mint 
ahogy akkor is, ha nem jár óvodába. Ezekben az esetekben a 
szakértői bizottság dönt.

MIKOR LESZ A BEIRATKOZÁS ÉS MIT KELL VINNI?
A beiratkozás április 1-je és 30-a között lesz, a pontos dátu-
mot még nem lehet tudni. A beiratkozáshoz szükség van a 
gyerek személyazonosságát igazoló születési anyakönyvi ki-
vonatra vagy személyi igazolványára (ha van), a lakcímkártyá-
jára, illetve az iskolaérettséget igazoló, eredeti óvodai szakvé-
leményre.

HOVA KELL MENNI BEIRATKOZNI?
Elsősorban a körzetes iskolába kell menni beiratkozni. (A 
körzethatárok évek óta nem változtak a kerületben.) Ha vi-
szont a szülők egy másik iskolába szeretnék a gyereküket 
járatni, akkor is el kell menniük a körzetes iskolába, ahol je-
lezni kell mindezt.

KIT KÖTELES FELVENNI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA?
• Akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az 
iskola körzetében van. (Ha van állandó lakóhelye, amely nem 
a Kertvárosban található, akkor egyik kerületi iskola sem kö-
teles felvenni a gyereket.) 
• A körzetesek után előnyben kell részesíteni a hátrányos és 
a halmozottan hátrányos helyzetűeket. Közülük is előnyt él-
veznek a kerületiek. 
• Ha az iskolának még mindig van szabad helye, akkor sorso-
lás nélkül felveheti 

– a sajátos nevelési igényű, illetve 
– a különleges helyzetű gyerekeket, 

- akiknek szülője tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
- a gyerek testvére az intézménybe jár, vagy 
- a kicsi lakóhelye az iskola egy kilométeres körzetén 
  belül található, valamint 
- a szülő munkahelye az intézmény körzetében van. 

Minden esetben a kerületieket kell előnyben részesíteni.

VII. Iskolaválasztó
HETEDIK ALKALOMMAL RENDEZ-
TEK ISKOLAVÁLASZTÓT AZ ERZSÉ-
BETLIGETI SZÍNHÁZBAN FEBRUÁR 
3-ÁN. AZ ESEMÉNYEN A SZÜLŐK 
ISMÉT ARRÓL TÁJÉKOZÓDHAT-
TAK, MILYEN SAJÁTOSSÁGOKKAL 
RENDELKEZNEK A KERÜLETI OK-
TATÁSI INTÉZMÉNYEK. 

A tájékoztató után az Erzsébetligeti Színház termeiben az iskolák képviselői várták az 
érdeklődőket, és amíg a szülők a pedagógusokkal beszélgettek, a gyerekek különböző 
kézműves foglalkozásokon és játékokon vehettek részt.
.............................................................................................................
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Ismét közösen emlékezik a XVI. Kerületi Önkormányzat  
és a POFOSZ XVI. kerületi szervezete a

KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA. 
Program:

9.45 gyülekező és indulás az  
Önkormányzat épülete (Havashalom utca 43.) elől 

10.30 Megemlékezés a Kozma utcai sírkertben Tóth Ilona sírjá-
nál. 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 Ko-
vács Péter polgármester, a műsorban közreműködik a Harmónia 

Csellóegyüttes Tomhauser Noémi vezetésével.
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze a 401-1561-es telefonszá-

mon vagy a kabinet@bp16.hu e-mail címen. 
Ha a busz megtelik, nem áll módunkban több résztvevőt fogadni. 

Megértésüket köszönjük! Kérünk mindenkit, hogy személyi igazolvá-
nyát hozza magával a Terror Háza Múzeumba történő belépéshez!

FEBRUÁR 25. 
VASÁRNAP
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2,26 tonna kupak 
gyűlt össze

– Sok ezer kertvárosi polgár évről évre bizonyítja, hogy mindig ott 
van, ha segíteni kell, mindig kész segítő kezet nyújtani a rászo-
rulóknak. Ennek tükrében a hagyományos cipősdoboz akciónk 
keretében azzal a biztos tudattal kezdhettünk a gyűjtésbe, hogy 
az emberek bizonyítani fog ják, mennyire szívükön viselik a beteg 
gyerekek sorsát. Ezért köszönetet szeretnék mondani minden fel-
ajánlásért – jelentette ki az átadón Szatmáry Kristóf.

Dr. Velkey György elmondása szerint a gépek a krupp és  
hörghurut kezelésében segítenek: az ijesztő fulladásos tüne-
teket napok alatt enyhítik, illetve párásítással és a gyógyszer 
megfelelő adagolásával meg is szüntetik. 

– Nem először jutottunk jelentős támogatáshoz Szatmáry Kris-
tóf segítségével, mert a szellemisége nagyon közel áll a miénkhez. 
Korábban például jótékonysági bált rendezett kórházunk javára, 

Kertvárosiak adománya a Bethesdának
BETEG GYEREKEK SZÁZAIN SEGÍT AZ ELKÖVETKEZŐ 
ÉVEKBEN AZ A KÉT PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK, AMELYE-
KET SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
ADOTT ÁT A BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZ FŐIGAZ-
GATÓJÁNAK, DR. VELKEY GYÖRGYNEK FEBRUÁR 1-JÉN. 
A KERTVÁROSIAK 300 EZER FORINT ÉRTÉKŰ ADOMÁ-
NYA A TAVALY ÉV VÉGI JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYFA-
DÍSZ VÁSÁRON GYŰLT ÖSSZE, AZ AKCIÓ FŐVÉDNÖKE 
A HONATYA ÉS KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER VOLT.

a befolyt összegből pedig a hiperaktív gyerekekkel foglalkozó cent-
rumunk felújítását finanszírozhattuk – emelte ki a főigazgató.

A tavaly karácsonykor megszervezett jótékonysági vásáron 
befolyt összegből azonban nemcsak a Bethesda Gyermekkór-
ház részesült. Szatmáry Kristóf ugyanis a Böjte Csaba ferences 
szerzetes által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnak is 
átadhatott egy 300 ezer forint értékű csekket. Ezt az összeget 
az ott élő, rászoruló gyerekek fogászati kezelésére fordítják.

Szász József kiemelte: a kupakgyűjtés 
egyre népszerűbb, hiszen az idei ered-
mények mindenben felülmúlták a koráb-
biakat. Összesen 2260 kilogramm (2,26 
tonna) műanyagkupak gyűlt össze, 500 
kilogrammal több mint tavaly, ennek ösz-
szértéke 146 900 forint. Az iskolák ver-
senyét idén is a Táncsics nyerte, ahova a 
szorgalmas és lelkes diákok 560 kilog-
ramm kupakot hoztak. Most az adományt 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
döntése alapján a Hanzó család két gyer-
meke, Róbert és Márk kapja. Mindketten 
idő előtt születtek, ennek következtében 
mozgáskorlátozottak, ezért szüleik a be-
folyt összegből gyógyászati segédeszközt, 

speciális ágyat és megfelelő cipőt szeret-
nének vásárolni számukra.

Szász József beszélt arról is, hogy az 
Önkormányzat elismeri a legaktívabb 
csoportok munkáját, így a Táncsics Iskola 
egy 100 ezer forintos vásárlási utalványt 
kapott, amelyből babzsák foteleket vesz-
nek az iskolai könyvtár számára. Az utal-
ványt Csertáné Zilah Gabriella, az ÖKO 
Munkacsoport vezetője vette át, aki el-
mondta: az alsós, a felsős és a gimnáziu-
mi korosztály is hozzájárult ahhoz, hogy 
ismét ők nyerjék a kupakgyűjtő versenyt.   

Vass Pál azt hangsúlyozta, hogy a jó 
ügyek mindig sok embert megmozgat-
nak, akiknek kiemelt köszönet jár. Mos-

tani teljesítményével pedig a Táncsics el-
nyerte az Örökös Ökoiskola címet. Az ezt 
tanúsító oklevelet Vámos Tibor igazgató 
vette át, aki elmondta, hogy az általa veze-
tett intézményben a környezetvédelemre 
mindig nagy hangsúlyt helyeznek. Ezért 
örömmel állapította meg, hogy az ÖKO 
Munkacsoport folyamatosan és eredmé-
nyesen dolgozik, a kupakgyűjtő akcióból 
pedig nemcsak a diákok és szüleik, ha-
nem a tanári kar és az iskola összes dol-
gozója is kivette a részét. 

A kupakgyűjtés egyébként tovább foly-
tatódik, tavaszig a súlyosan beteg Bencé-
nek és Leventének gyűjtenek.

MÉSZÁROS TIBOR

AHOGY ARRÓL MÁR KORÁBBAN IS HÍRT ADTUNK, AZ ÖN-
KORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZBIZTONSÁGI 
BIZOTTSÁGA (KKB) 2016 FEBRUÁRJÁBAN HIRDETTE MEG AZ 
ELSŐ MŰANYAGKUPAK-GYŰJTŐ AKCIÓT. A PILLEPALACKOK 
KUPAKJA UGYANIS ALKALMAS AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA, 
ÉS AZ ÁTVEVŐHELYEKEN PÉNZRE VÁLTHATÓ. A MOSTANI 
EREDMÉNYHIRDETÉST A TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN TARTOTTÁK, AHOL SZÁSZ JÓ-
ZSEF ALPOLGÁRMESTER ÉS AZ ÖTLETGAZDA, VASS PÁL A 
KKB TAGJA ADTA ÁT A JUTALMAKAT FERUÁR 7-ÉN.  
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A CINKOTÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET FÁNKSÜTŐ NA-
POT RENDEZETT TAGJAI SZÁMÁRA FEBRUÁR 3-ÁN A CIN-
KOTAI KULTÚRHÁZBAN. 

A karácsony előtti 
mézeskalács készítés 
közben ugyanis olyan 
jól érezte magát a kö-
zösség, hogy mindezt 
szerették volna megis-
mételni. A kóstolók a 
fánk számtalan fajtája 
közül választhattak, 
amihez volt szilva és 
baracklekvár, szomjol-
tónak pedig forró tea 
és forralt bor. A cinko-
taiak büszkék a hagyo-
mányaikra és ápolják 
azokat. Bízunk benne, 
hogy ezzel egy újat is 
teremtettek!

A Szentmihályi Kulturális Központban megtartott ferge-
teges táncestre kizárólag jelmezben lehetett belépni. Így 
fordulhatott elő, hogy a táncterem bejáratánál Sandokan, 
a maláj tigris összetalálkozott Zorróval. Mivel mindkét 
legyőzhetetlen hősnél kard volt, a többieknek egy pilla-
natra elállt a lélegzetük. A hölgyek két világhírű bálványa 
néhány másodpercig szúrós tekintettel nézett egymással 
farkasszemet, de végül pengeváltásra nem került sor. A 
jelenetet beavatkozásra készen szemlélte Drakula gróf, 
egy burnuszos beduin, Old Shatterhand és egy szicíliai 
maffiózó is. Utóbbi érthető okok miatt neve elhallgatását 
kérte. Végül a lemezlovas, Wicksilver oldotta meg a hely-
zetet, aki folyamatosan olyan diszkóslágereket pörgetett, 
amelyek minden konfliktust feledtetve a táncparkettre 
szólították a farsangolókat.

IZSÁK-SZÉKELY LÓRÁNT POLGÁRMESTER MEGHÍVÁSÁ-
NAK ELEGET TÉVE HORVÁTH JÁNOS ÉS DOBRE DÁNIEL 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ, VALAMINT ÚJSÁGUNK 
FŐSZERKESZTŐJE, SZABÓ RÉKA ZSUZSANNA ERDÉLYI 
TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKRE, CSÍKSZENTMIHÁLYRA LÁTO-
GATOTT FEBRUÁR ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN. 
A delegáció megtekintette, amint a helyi gyerekek a hagyo-
mányokhoz híven elégették a kiszebábot, hogy elűzzék a telet. 
Részt vett a csíkszentmiklósi kolbásztöltő fesztiválon, amin 
Csíkszentmihály önkéntes tűzoltócsapata is képviseltette ma-
gát, illetve tiszteletét tette a községhez tartó falvak farsangi mu-
latságain is.

Van sütnivalójuk

AZ ÖT FALU EGYESÜLET AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍN-
HÁZZAL KÖZÖSEN IDÉN IS MEGRENDEZTE NÉP-
SZERŰ FARSANGI BÁLJÁT, A RETRO FARSANGOT. 
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Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György    Tel.: 06-20/395-3537

Február 23., péntek 16.00
MEGEMLÉKEZÉS MÁTYÁS KIRÁLYRÓL, 

a kor legnagyobb hadvezéréről és uralkodójáról, 
utolsó nagy nemzeti királyunkról születésének 

575. évfordulóján.

Helyszín: Mátyás király tér, a Corvin Mátyás Gimná-
zium előtt álló Mátyás király szobor 

Beszédet mond: 
dr. Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, 

a kerület díszpolgára és
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő

„S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.”
ÚJABB TÚRÁK a „legyőzhetelen hadvezér” emlékévében 

Április 28. (SZ) 6.00 IPOLYTARNÓC ÉS KÖRNYÉKE – Balas-
sagyarmat, Ipolytarnóc, Szécsény, Rimóc. Útiköltség: 4000 forint/fő 

Május 12-14. (SZ-H) 6.00 MÁTYÁST TISZTELŐ SZLÁVOK KÖZÖTT  
Lepoglava, Zágráb és környéke, Plitvicei tavak. Két éjszaka  

félpanziós szállásköltség: 60 Euro/fő, útiköltség: 10 000 forint/fő.

Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy 
a 0630-582-7600-as telefonszámon. 
Indulás Mátyásföldről, Pilóta u. 1.

A CINKOTAI TÁJHÁZBAN NEMCSAK A FARSANG, HANEM A MALAC FARKÁT IS ELKAPTÁK FEBRUÁR 11-ÉN, UGYAN-
IS A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZETKÖZPONT ISMÉT HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁST TARTOTT. 
Az érdeklődők most is részesei lehettek a feldolgozás folyamatának, a bátrabb gyerekek pedig még segíthettek is a böllérek-
nek a pörzsölés utáni tisztításban. Természetesen lehetett hurkát, kolbászt és sonkát is falatozni, bár ezek a termékek nem a 
mostani vágásból származtak. A jókedvről és a talpalávalóról Dulai Zoltán népzenész és barátai gondoskodtak.

A disznónak vége
.................................................................................................
Minden, mi szem-szájnak ingere

A böllérek feldolgozták a húst
...................................................................................................
Dulai Zoltán és barátai zenéltek



XVI.  Kerület i  Újság12

Elődtelepüléseinken a XX. század első 
évtizedeiben sok példát találunk a mű-
kedvelő társaságok megalakulására és 
általában sikeres működésére. 1925-
ben nagyon kedves iróniával így ír erről 
a már korábban idézett cikkben PG, a 
Pesti Hirlap eddig monogramján túl 
Anonymus tárcaírója: „Nagyon kedves 
és mulatságos, hogy a fiatalság valameny-
nyi községben dühödten műkedvelősködik. 
Alig van ház, ahol ne akadna egy »utolér-
hetetlen« Finum 
Rózsi, Göndör 
Sándor, Napó-
leon vagy Nótás 
kapitány. És is-
ten őrizz, hogy 
náluknál »jobb« 
legyen valaki… 
Biller Irén, Pet-
ráss Sári elbúj-
hatnak mellettük, 
pedig véletlenül itt 
lakik Petráss Sári 
családja; ő maga 
is sokat kijár az 
autóján. Aztán 
itt lakik a hosszú 
Ujváry Lajos, a Fővárosi Operettszínház 
kitűnő komikusa, meg Szalontay Ferike 
(született Slamenik Franciska Alojzia 
SZR.), a Magyar Színház egykori bájos 
primadonnája az urával, dr. Farkas Fe-
renc volt jónevű színigazgatóval. Ők is 
rendeztek a minap Szemere Gyulával, a 
pompás humorú komikussal kabarét az 
itteni moziban.” Jártak erre, laktak itt te-
hát profi színészek, akik néha segítették 
is a műkedvelőket (például Szőke Sán-
dor), sőt, olyanok is akadtak, akik mű-
kedvelőként kezdték Szentmihályon, 
majd kirepülve a fészekből, a világhír-
nevet is elérték, mint például Szörényi 
Éva később Kossuth-díjas színésznő. 

Van-e titka ennek a műformának, és 
ha igen, mi lehet az? (Fenntartva azt, 
hogy titkoknak mindig kell maradni.) 
Nézzük meg, hogyan gondolkodik er-
ről a Rákos Vidéke (véleményem sze-

rint, mert nem írta alá) főszerkesztője, 
Balázsovich Zoltán, aki saját maga is 
írt, rendezett és játszott darabokban. A 
cikk 1931 júliusában jelent meg, a tár-
gyalt időszak közepén. 

„Kezdjük ott a dolgot, hogy a műked-
velősködés, a mai fejlettebb életfelfogás 
szerint immár nem nagy gyermekek játé-
ka és nem az »érvényesüléstől megfosztott 
áltehetségek« magukteremtette szószéke, 
nem a hiúság vására, — hanem egészen 

komoly közműve-
lődésügyi tényező, 
aminek a művelő-
dés, az önképzés, 
az irodalmi is-
meretek fejlesztése 
és elmélyítése, az 
ízlés csiszolása, a 
hazafias és erköl-
csös gondolkozás 
növelése, művészi 
célok szolgálata, 
jótékony törekvé-
sek előmozdítása 
és a közönségnek 
a színpártolás-
ra nevelése terén 

igen fontos feladatai vannak, amelyekért 
értékes, hasznos és minden magyar ember 
elismerését bőségesen kiérdemlő’ fáradsá-
gos és áldozatos munkát végez. Mindezek 
mellett szinte csak kisebb jelentőségű az 
a figyelmein kívül nem hagyható ered-
ménye, hogy helyes irányú szabályozó és 
fejlesztő, üdvös hatása sok hasznot jelent 
a társadalmi életben is és sok káros szóra-
kozástól veszi el az időt és alkalmat. (…) 
Rákosszentmihályon a műkedvelő színé-
szet jó három évtizedes múlttal dicsekedhe-
tik és olyan fokra emelkedett, amely orszá-
gos hírnevet biztosított számára. Kiáltó 
példája volt ennek; midőn jótékony- célú 
előadást tarthattak műkedvelőink Buda-
pesten, a Belvárosi Színházban és ott sem 
vallottak szégyent, sőt még ma is, — évek 
múlva, — meleg elismeréssel emlékezik 
rá vissza az előadás lelkes közönsége.”  
Mondhatnánk azt is, hogy ezek hang-

zatos szavak, amely mögé elbújhatnak 
a rossz előadások is, de a rengeteg ko-
rabeli fényképet látva és a darabokról írt 
cikket olvasva úgy tűnik, eleink komo-
lyan vették a színházat, és szerény kere-
teik között megpróbálták abból kihozni 
a legjobbat. A fenti cikk Szentmihályról 
szól, ahol a műkedvelő színházért a leg-
többet a fent említett Balázsovich Zol-
tánon kívül Szlavkovszky Sándor tett, 
akinek jegyzeteiből, fényképalbumai-
ból, rajzolt meghívóiból egy egész világ 
kerekedik ki, mi utódok képzeletben 
ráláthatunk a „világot jelentő deszkák” 
korabeli jeleneteire. De van azért élet 
Rákosszentmihályon túl is, Cinkotán 
többek között Malmos András, a sashal-
mi községháza hivatalnoka szervezte 
meg a műkedvelő életet, népszínművet 
írt, darabot rendezett. Egy népszínmű-
vének fennmaradt a kiadott változata és 
rengeteg fényképet őriz gyűjteményünk 
az előadásairól. (Sajnos legtöbbje „csak” 
az előadás közreműködőinek csoport-
képe, de így is gazdag képet kapunk 
Cinkota kulturális életének e szeletéről. 
Mátyásföldön és előtte Árpádföldön is 
Szőke Sándor irányította egy időben a 
műkedvelőket. Az ő helyi munkásságát 
most kezdem feltárni, a következőkben 
róla is beszámolok.

Azért, hogy minél gazdagabb legyen 
a képünk a fenti világról, most is köz-
readom korábbi kérésünket. Továbbra 
is várjuk olvasóink internetes leveleit, 
amelyben régi fotó(ka)t, iratokat, kora-
beli sajtópéldányokat esetleg néhány 
soros leírást küldenek a kerületünkben 
játszott műkedvelő színházi előadások-
ról, illetve a benne szereplőkről.  In-
ternetes leveleiket a helytortenet16@
gmail.com címre szíveskedjenek kül-
deni, vagy hívjanak a 0630-484-5264-
es, illetve ÚJ VÁROSI SZÁMUNKON: 
604-8391. A gyűjteménybe behozott 
anyagot helyben beszkenneljük és visz-
szaadjuk az eredetit megőrizni kívánó 
tulajdonosoknak.

SZÉMAN RICHÁRD

Miért lesz színész, aki nem az?
A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT MIT TESZ AZ ÖNMAGÁT ÉS HASONLÓ SORSÚ KÖRNYEZETÉT SZÓRAKOZTATNI VÁGYÓ 
POLGÁR, HA NINCS TELEVÍZIÓJA? MERT NINCS, HISZEN MÉG FEL SEM TALÁLTÁK. SAJÁT MAGA BÚJIK A SZTÁ-
ROK BŐRÉBE, LEGYEN AZ HIVATALNOK, KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓ, TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ, MOSODÁS, VAGY HA-
DIROKKANT LEVENTEOKTATÓ. ÖSSZESZÖVETKEZNEK, MŰKEDVELŐ ELŐADÁST RENDEZNEK, ÉS JÁTSZANAK IS 
BENNE A FALU KOCSMÁINAK ERRE ÉPÍTETT SZÍNPADÁN, VAGY A HELYI KASZINÓBAN. TERMÉSZETESEN ÍGY EZ 
NAGYON LEEGYSZERŰSÍTETT SUMMÁZÁS A KULTÚRÁNAK ERRŐL A SZÉLESKÖRŰ FORMÁJÁRÓL. MERT ENNÉL 
JÓVAL TÖBBRŐL LENNE SZÓ. 

Helytörténet

Hevesi Sándor: Jön a szerző! A Rákosszent-
mihályi Műkedvelők Társasága előadása a 
színpad javára. Előadás utáni élőkép. 1924. 
május 31. Szlavkovszky Sándor albumából.
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A KERTVÁROSUNK ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET 
XVI. Kerületi Törénelmi Emlékek 1956-tól napjainkig 

címmel PÁLYÁZATOT HIRDET 
13 és 17 év közötti diákok számára. 

Ehhez kapcsolódóan 
TART ELŐADÁST 

március 2-án, pénteken 18.30-tól
A KOMMUNIZMUS RÉMTETTEIRŐL

Hantó Zsuzsa történész,  
dr. Horváth Attila jogtörténész, alkotmánybíró, 

a kerület díszpolgára, valamint 
Kormos Valéria újságíró.

Zongorán közreműködik: 
Lombos Veronika

Helyszín: 
Rácz Aladár Zeneiskola

(1165 Budapest, Táncsics utca 7.)
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Kovács Péter polgármester 
köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából Balogh István-
nét, aki a Tolna megyei Ta-
másiban született, és 24 éves 
koráig élt szülőhelyén. Anna 
néni 19 éves korában férjhez 
ment, majd megszületett a 
fiuk. Négy évvel később a csa-
lád a főváros XIII. kerületébe 
költözött. 
Az ünnepeltnek több mun-
kahelye volt, de legtovább – 
24 évig – a Fővárosi Vas és 
Edénybolt Vállalat különböző 

üzleteiben dolgozott az üveg-, porcelán- és műanyagtermékek 
osztályán. Onnan vonult nyugdíjba.
Egyetlen gyermeke 40 éves korában váratlanul elhunyt, majd 
2001-ben férjét is elvesztette, akkor költözött a XVI. kerületbe. 
Döntése jónak bizonyult, mert biztonságban érzi magát, és na-
gyon szeret itt lakni, két unokája és három dédunokája pedig 
gyógyír számára minden bajban. Csak azt sajnálja, hogy már 
nem tud kedvére sétálni a környéken, mert fájnak a lábai.
Napjait leginkább két fő szenvedélye, a keresztrejtvényfejtés és 
az olvasás tölti ki. Valószínűleg ennek is köszönhető a fiatalo-
kat megszégyenítő szellemi állapota. Emellett sorozatokat is 
szívesen néz. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Bánfi Lajosnét Kovács Péter 
polgármester és Dobre Dáni-
el önkormányzati képviselő 
köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából. Magdi néni 
Budapesten született, majd 15 
évesen kitanulta a könyvkötő 
szakmát a Kossuth Nyomdá-
ban, amely élete első és egyet-
len munkahelye volt. Rövid 
időn belül csoportvezető lett, 
szakértelmére és megbízha-
tóságára mindig számíthat-
tak. Onnan ment nyugdíjba 
55 évesen, de még 20 évig 
visszajárt dolgozni. Egyéb-
ként a családjából a két húga 

a könyvkötészeten, a sógora gépmesterként, egy másik rokona 
pedig a szedőgép mellett dolgozott a nyomdában.  
Az ünnepelt 1957-ben ment férjhez, párja azonban kilenc évvel 
később elhunyt, és Magdi néni később nem házasodott újra.
Az ünnepelt három évvel ezelőtt költözött a XVI. kerületbe a 
testvére hívására. Így könnyebben tudnak neki segítséget nyúj-
tani, ha szükség lenne rá. Szellemi frissességét tökéletesen 
megőrizte, kedvenc időtöltése a keresztrejtvény-fejtés, sokat 
olvas és szívesen néz tévét is. A hosszú élet titkát a munkában 
látja. Isten éltesse még nagyon sokáig! 

Megtekinthető március 23-ig.
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, 

pénteken 8-14 óra között. Információ: 604-8342.
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Lovassy Krisztián gyermekkora óta a kerékpározás szerele-
mese. Míg ugyanis iskolatársai tanítás után focizni mentek, 
addig ő inkább nyeregbe pattant, és több órát tekert Csömör 
utcáin. Pályafutását is az ottani kerékpáriskolában kezdte, 
később a KSI-ben folytatta, jelenleg a BVSC versenyzője. Mi-
vel pedig a sportoló országúti és pályakerékpáros versenye-
ken is indul, ezért a felkészülés is több edzésmunkát igényel: 
márciustól szeptemberig az országutakon rója a kilométere-
ket, októbertől februárig pedig a pályakerékpár versenyekre 
gyakorol. 

Krisztián az év magyar országúti kerékpározója lett 2011-
ben, majd tavaly is. Előbbit annak kö-
szönheti, hogy a kvalifikáció során több 
ezer kerékpáros közül a 64. helyen zárt, 
ezzel kijutott a londoni ötkarikás játé-
kokra. A versenyen viszont nem volt 
szerencséje, ugyanis először defektet 
kapott, majd többen buktak előtte, végül 
ismét technikai problémája akadt, így 
feladta a küzdelmet. Elmondása szerint 
ez a peches szereplés nem tántorította 
el céljaitól, hanem még inkább ösztönözte őt. 

2015-ben egy luxemburgi csapathoz került, ahol profi kö-
rülmények között edzhetett tovább és kerékpározhatott az 
ország legrangosabb összecsapásán, a luxemburgi körverse-
nyen, ahol a Tour de France-on induló sportolókkal mérhet-
te össze tudását. Idén azonban visszatér Magyarországra és 
hazai csapatban vág neki az országúti versenynek, amelyeket 
ezúttal Romániában és Szerbiában rendeznek majd. 

A 29 éves sportoló a pályakerékpáros versenyeken még az 
előzőekhez képest is jobban teljesít, hiszen eddig hatszor 
nyerte el az év magyar pályakerékpáros versenyzője címet, 
tavaly októberben pedig ezüstérmes lett az Európa-bajnokság 
scratch futamában. Krisztián elmondása szerint ez az ered-
mény annak tudható be, hogy az országúti versenyek hatására 
egyre jobb formába került, ami őszre, vagyis a pályakerékpár- 
szezonra csúcsosodott ki. Teljesítményének értékét ugyanak-
kor az is növeli, hogy a megmérettetésen résztvevő sportolók 
közül egyedül ő nem készülhetett a pályakerékpározásra al-
kalmas pályán, mivel hazánkban egyetlen ilyen létesítmény 
sincs. A legközelebbi ilyen pálya Bécsben található, ezért ő 
is ott edzett. Mindezeken felül nem elhanyagolható tény az 
sem, hogy míg a többi ország minden versenyszámban má-
sik sportolót indított, addig Krisztián egyedüli magyarként 
állt helyt. A folyamatos téttel bíró megmérettetés pedig fizi-
kálisan és pszichésen is sokat kivett belőle. 

Krisztiántól azt is megtudhattuk, hogy edzőjével, Pataki Ibo-
lyával, a BVSC és a Magyar Kerékpárszövetség pályakerékpár 
szakosztályának vezetőjével több mint 16 éve dolgozik együtt. 
A következő edzőtáborba Mallorcára utaznak, ahol mind az 
országúti versenyhez, mind a pályakerékpározáshoz adottak 
a szükséges feltételek. A kéthetes tábor célja pedig nem más, 
mint a március 1-jén Hollandiában megrendezendő pályake-
rékpár világbajnokságra való eredményes felkészülés, aho-
va Lovassy Krisztián saját elmondása szerint nyerni megy. 

Történelmet írt 
Lovassy Krisztián

A VARJÚ VILMOS OLIMPIAI 
BARÁTI KÖR LÁTTA VEN-
DÉGÜL AZ ERZSÉBETLIGE-
TI SZÍNHÁZBAN JANUÁR 
29-ÉN LOVASSY KRISZTI-
ÁN KERÉKPÁROST, AKI A 
2017-ES BERLINI PÁLYAKE-
RÉKPÁROS EURÓPA-BAJ-
NOKSÁGON A DOBOGÓ 
MÁSODIK FOKÁRA ÁLLHA-
TOTT FEL. ELŐTTE EBBEN A 
SPORTÁGBAN EZ MÉG EGY 
HONFITÁRSUNKNAK SEM 
SIKERÜLT NEMZETKÖZI 
VERSENYEN.

A világkupa sorozat összetett versenyében 
az előkelő kilencedik helyen végzett spor-
tolónak természetesen nagyon drukkolunk 
és bízunk benne, hogy másik nagy álma is 
teljesül: 2020-ban a tokiói ötkarikás játéko-
kon a pályakerékpárosok között az első öt 
közé szeretne jutni. 

VARGA TIBOR
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A csapatkvalifikáció 
a cél 

ZENÉTŐL VOLT HANGOS A CENTE-
NÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA TOR-
NATERME JANUÁR 27-ÉN, UGYANIS 
AKKOR TARTOTTÁK A MAZOTTI FIT-
NESS ÁLTAL RENDEZETT VERSENYT, 
AMIN ÖT BUDAPESTI EGYESÜLETBŐL 
ÖSSZESEN 150 RÉSZTVEVŐ MÉRTE 
ÖSSZE TUDÁSÁT. 

– A padovai az egyik legrégebbi világkupa, és mindig nagyon jó 
a szervezés, mert a Luxardo család a fő szponzora. Az indulók 
száma most 210 volt, ami kardversenyen elég ritka. Talán en-
nek is köszönhető, hogy két magyar is a négy közé került, így 
egy kétszeres olimpiai és a tavalyi világbajnok mérkőzött meg 
egymással az elődöntőben. Szilágyi Áron és Szatmári András 
párharcából végül az előbbi került ki győztesen, ezért Áron 
előtt megnyílt a lehetőség, hogy végleg elhódítsa a Luxardo ku-
pát – amit eddig már kétszer megnyert – és övé legyen az arany 
vívó maszk. Ez viszont sajnos még mindig várat magára, mert 
az amerikai ellenfele a döntőben most megállította, de addig 
biztosan nem nyugszik, amíg haza nem hozza az ereklyét.

– HABÁR SZOMBATON SOKÁIG VÍVTAK A FIÚK, VASÁRNAP 
KÖVETKEZETT A CSAPATVERSENY. HOGYAN ALAKULT A 
KÜZDELEM?
– Már sokszor beszéltünk arról, hogy mi csapatban gondol-
kodunk, és a csapattal szeretnénk kvalifikálni a tokiói olim-
piára. Ezért nagyon fontosak számunkra a csapat világku-
pa versenyek, mert szeretnénk minél jobban teljesíteni. Az 
utóbbi időszakban mindig sikerült a négy közé kerülnünk, 

de az elődöntőben most ismét a hazai pálya előnyeit élvező 
olaszokkal kerültünk szembe és szoros csatában végül vere-
séget szenvedtünk. Viszont nem csüggedünk, mert ebből is 
tanultunk, a bronzérmet pedig egy kiváló vívással szerezték 
meg a fiúk. 

– HOGYAN ALAKUL A TAVASZI IDÉNY PROGRAMJA?
– Két hét múlva Varsó jelenti a következő világkupa állomást, 
ahol szintén egyéni és csapatverseny lesz. Hál’ Istennek mind-
egyik vívónk olyan formában van és olyan erőt képvisel, hogy 
ezúttal is számíthatunk az éremszerzésre.Ezután március vé-
gén lesz egy ázsiai túránk, ami most már tradícionálisnak ne-
vezhető: a szöuli grand prix verseny előtt Kínába utazunk és 
ott készülünk a nyári világbajnokságra, mert azt is ott tartják. 
Előtte lesz még egy versenyünk Moszkvában és Madridban, 
illetve természetesen részt veszünk az Európa-bajnokságon is, 
amit ezúttal Újvidéken rendeznek meg.  

A magyar kardválogatott tehát rendületlenül halad előre a ki-
tűzött célja felé, de szükség is van az összpontosításra, ugyanis 
az olimpiai kvalifikáció előtt ez az utolsó szezon.

PIROS CECIL

HATVANEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZTEK A VÍVÓK SZÁMÁRA VI-
LÁGKUPA VERSENYT PADOVÁBAN FEBRUÁR ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN. A 
NAGY PRESZTÍZSŰ MEGMÉRETTETÉSEN A DECSI TAMÁS, GÉMESI 
CSANÁD, SZATMÁRI ANDRÁS, SZILÁGYI ÁRON ÖSSZEÁLLÍTÁSÚ MA-
GYAR KARDCSAPAT A DOBOGÓ HARMADIK HELYÉRE ÁLLHATOTT 
FEL, DE A FIÚK EGYÉNIBEN IS JÓL SZEREPELTEK. A RÉSZLETEKRŐL A 
KAPITÁNY, DECSI ANDRÁS MESÉLT LAPUNKNAK. 

Fotó: hunfencing.hu

VII. Mazotti Kupa

Az eseményt Kovács Péter polgármes-
ter nyitotta meg, a díjakat pedig Szász 
József alpolgármester és Ancsin László 
jegyző adta át. A verseny célja ezúttal 
is az volt, hogy felkészítse a fiatalokat a 
következő hazai, valamint az Európa- és 
világbajnokságra. Az ottani esélyeket jól 
mutatja a mazottisok éremkollekciója, 
hiszen 10 aranyat, 9 ezüstöt és 5 bronzot 
szereztek.
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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 17. szombat 10:30  
ÁLLATOK FARSANGJA 
Babaszínházi előadásunkban a tárgyak 
farsangolnak: egy bolondos oroszlán 
és egy nyúl próbál eligazodni az álla-
tokká váló tárgyak, kesztyűk, kendők, 
zoknik világában.
18 hónapos kortól ajánljuk. 
Jegyár: 2400 Ft (1 felnőtt és 1 gyerek)

Február 17. szombat 11:00
NATURART TERMÉSZETFOTÓS 
MINIFESZTIVÁL
Egész napos vetítéssorozat természet-
fotósok előadásaival.
A belépés 4 éves kor alatt ingyenes.
Belépőjegy: 1 800 Ft
Jegyek elővételben kaphatók az Erzsé-
betligeti Színház jegypénztárában, vagy 
az  info@naturart.hu-ra  e-mail címen 
igényelhetők. Utóbbi esetben a visszaiga-
zolást követően a jegyeket a helyszínen 
kell kifizetni és átvenni. 

Február 18. vasárnap 17:00 
JAKUPCSEK GABRIELLA: A beszélge-
tés folytatódik
Könyvbemutató és beszélgetés a szer-
zővel.
Jegyár: 2500 Ft

Február 23. péntek 19:00 
ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT A 
JAZZMANIA BIG BANDDEL II.
A LATIN JAZZ VILÁGA. 
A belépés ingyenes, regisztrálni az 
info@kulturliget.hu címen lehet. 
A program az NKA támogatásával jön 
létre. 

Február 24. szombat 
III. KOREOGRÁFUS VERSENY 
JESZENSZKY ENDRE EMLÉKÉRE
A Táncpedagógusok Országos Szövet-
sége harmadik alkalommal rendezi 
meg a koreográfus versenyt, amelynek 
keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 
táncpedagógusok koreográfiájuk által 
mérettessenek meg. A program a nagy-
közönség számára is látványos és izgal-
mas élmény, amit a XVI. kerületi lakosok 
(lakcímkártyával igazolva) díjmentesen,  
más kerületekből érkező felnőttek 
1000 forintos, a gyerekek 500 forintos 
belépőjegy vásárlása után tekinthetnek 
meg.

Február 25. vasárnap 18:00 
BOOMERANG BABY
FULLAJTÁR ANDREA MARLENE 
DIETRICH ESTJE

Az Orfeum az 1920-as, 30-as évek ber-
lini éjszakáiba kalauzolja közönségét. 
A XX. század egyik legnagyobb hatású 
bálványának állít emléket zenés est-
jével Fullajtár Andrea Jászai Mari-dí-
jas színésznő, aki a díva világnézetét, 
dinamizmusát, a férfiakról és nőkről 
alkotott véleményét, és természetesen 
világhírű dalait is bemutatja.  
 Jegyár: 2800 Ft

Március 2. péntek 20:00  
GEMINI BULI
Havonta egy alkalommal, pénteken 
20:00 órától hamisítatlan retro há-
zibuli-hangulat várja Önöket, ahol a 
Gemini együttes örökzöld slágerei biz-
tosítják a talpalávalót.
Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)
Előzetes asztalfoglalás szükséges a 
0630-6575-896-os telefonszámon.

Március 3. 
szombat 19:00 
RÉVÉSZ SÁNDOR 
KONCERT
ROCK AND ROLL 
KÖZLEGÉNYEK.
Jegyárak: 3300 Ft- 
3900 Ft 

Március 4. vasárnap 19:00 
CSALÁDI JÁTSZMÁK
Sam Holcroft komédiája 2015-ben a lon-
doni Nemzeti Színház nagy sikere volt. A 
családi ünnepre hazajön a két fiútestvér a 
szülőkhöz, és hozzák magukkal saját csa-
ládjukat. Ahogy ez lenni szokott: frusztrá-
ciók, kényszerképzetek, rokonszenvek és 
ellenszenvek kerülnek felszínre, ahogy a 
különböző életformák és gondolkodás-
módok egy asztalhoz kényszerülnek.
Jegyár: 2900 Ft-3800 Ft

( János utca 141-153 . )

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.

Február 24. szombat 11:00 
Marék Veronika – Erdélyi Erika: 
KIPPKOPP ÉS A KIPIKOPIK
Öreg fa gyökere pici kuckót rejt, ott la-
kik Kippkopp és vele Tipptopp. Vidám 
az élet a Kippkopp házban, csak egy 
gesztenyegyerek hiányzik még. Előa-
dásunk Marék Veronika két meseköny-
ve, a Kippkopp gyerekei, és a Kippkopp 
hol vagy alapján készült.
4-8 éves korig ajánljuk.
Jegyárak: 1100 Ft (gyerek) , 1300 Ft (fel-
nőtt), 4200 Ft (családi)

Március 3. szombat 10:30 
MANÓMOZI
Interaktív diafilmvetítés és kézműves 
foglalkozás.
Jegyár: 800 Ft (gyerek), 400 ft ( felnőtt), 
2200 Ft (családi) 

Március 4. vasárnap 10:30 
IRGUM-BURGUM MACIBÁL

Babaszínházi előadás 4 év alatti gyere-
keknek.
A Vaskakas Bábszínház macibálba hív-
ja a legkisebbeket, hogy együtt mulas-
sanak a plüssmackókkal, a pandákkal 
és a jegesmedvékkel.
Jegyár: 2400 Ft (1 felnőtt+1 gyerek)
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MÁTYÁSFÖLDI ALPHA
Február 19., hétfő 19 órakor 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!

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT PROGRAMJÁT EZÚTTAL A KA-
RIB-TÉRSÉG HÍVEI ÁLLÍTOTTÁK ÖSSZE, ezért fő témája a 
rabszolgaság volt, amely nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is 
fogva tarthatja az embert. Ezért fontos, hogy ne követeljünk 
semmit egymástól, és ha lehet, még azelőtt bocsássunk meg, 
hogy azt a másik kérte volna. A kerület természetesen idén is 
részt vett a közös imádkozásban, ezért január 21. és 28. kö-
zött a helyi keresztények és keresztyének felkeresték egymás 
templomait. Az árpáfdöldi, cinkotai és mátyásföldi részen 
Nowaczek Máriusz és Gödölle Márton plébános, Vető István 
evangélikus, Bíró Botond és Nyikos András református, vala-
mint Eszes Zoltán baptista lelkész hirdetett igét, a záró alkal-
mon azonban részt vettek a sashalmiak és a rákosszentmihá-
lyiak is, ezért Urbán Gábor prédikált.

Az utóbbi időben csalók a katasztrófavédelemre és szén-mo-
noxid-érzékelőket forgalmazó cégekre hivatkozva csönget-
nek be lakásokba és árulnak szén-monoxid-érzékelőket. 
Többnyire egyedül élő, idős embereket keresnek fel és győ-
zik meg őket, hogy vásároljanak tőlük 30-50 ezer forintért 
szén-monoxid-érzékelőt, különben bírságra számíthatnak.

Fontos tudni, hogy magánlakásokba nem kötelező 
szén-monoxid-érzékelőt felszerelni, senki nem bírságol 
azért, ha valakinek nincs ilyen készüléke. A katasztrófavéde-
lem ezzel együtt azt ajánlja, hogy szerezzen be érzékelőt, az 
ugyanis életeket menthet. Jó minőségű szén-monoxid-érzé-
kelő 10-12 ezer forintért beszerezhető.

A katasztrófavédelem honlapján elérhető 
azoknak az érzékelőknek a listája, amelyek 

megfelelő biztonságot nyújtanak. 
Ne vásároljanak szén-monoxid-érzékelőt 

házaló eladóktól!
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Meg-
felelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

Csalók házalnak  
szén-monoxid-érzékelőkkel

Az „unokázás” 
újabb kerületi 
áldozatai
Ismét egyre többször halljuk a Kertvárosban, hogy 
idős emberektől többnyire unokájuk balesetére hi-
vatkozva, egy telefonhívás után csalnak ki több száz, 
esetleg több millió forintot. Következő számunkban 
részletesen írunk a megtörtént esetekről, de addig 
is arra kérjük a kerületi nyugdíjasokat, hogy mielőtt 

idegeneknek pénzt adná-
nak, hívják fel szerettü-
ket, és győződjenek meg 
a csalók által kitalált tör-
ténet valóságtartalmáról! 
Ha pedig már megtörtént 
a baj, azonnal tegyenek 
feljelentést, hogy a rend-
őrség munkatársai kézre 
keríthessék a bűnözőket!

A FŐVÁROSI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI 
IGAZGATÓSÁG FELHÍVÁSA
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INGATLAN
Leinformálható közös képviselőt 
keres XVI. kerületi társasház. 
70-544-4579

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

Kehidakustánban, a Termál für-
dővel szemben 44 nm-es, erké-
lyes lakás eladó. 400-0440; 70-
299-3400

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

Eladó 90 nm-es családi ház 610 
nm-es sarok telken, vagy 50 nm-
ig lakásra cserélném értékegyez-
tetéssel. 20-323-9609

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
Házilag készített, különböző 
méretű MADÁRETETŐ eladó. 
20-934-7476

Jó állapotban lévő Textima gyor-
svarrógép eladó. 400-0440; 70-
299-3404

Újszerű, 0-5 hónapos rugdaló-
zók 30 db/ 2,5 Ft; gyapjú szőnyeg 
eladó. 403-4606; 20-918-7317

Vadonat új Tommy Hilfiger női 
karóra garanciával 35E Ft-ért el-
adó. 403-4606; 20-918-7317

Női és férfi irhabunda, női pa-
nofix tigrisesbunda, női elegáns 
ezüstös fél bunda , női tigrises 
„fregoli” kabát eladó. 403-9223

Villanytűzhely-légkeveréses, 
komplett kerti szivattyú, kerti 
szerszámok, új vendégágy, mo-
sógép motor, biztonsági trafó 
eladó. 409-2240

Fekete szegecselt női dzseki; női 
fekete krümmel sapka muffal el-
adók. 403-9223

Férfi gyöngyházgombos farmer 
ing, távirányítós autók eladók. 
403-9223

Alig használt 3 funkciós babako-
csi eladó. 30-921-8393

37-es női műkorcsolya és 44-es 
férfi sportkorcsolya eladó. Ár 
megegyezés szerint. 405-2548

Nagyméretű olasz bőrdzseki, új 
erősítő 2 db hangfallal; vezeték 
nélküli telefon (kis hibával) do-
bozában; régi szovjet 1 rubelosok 
eladók. 70-426-8677 

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

Eladó régi táska írógép, varrógép 
asztallal, autós rádiók, teher gép-
kocsihoz olajemelő, könyvek, dí-
szpárnák, festett kerámia tányér-
ok. 30-4515582

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége 
(Cibakháza utca 41., bejárat a Menyhért utca felől)

Februári program:
• Női torna pilates interval: hétfőnként 19.00-20.00

• Női torna klasszikus pilates: szerdánként 19.00-20.00 
• Angol és számítógép ismeretek: 

csütörtökönként 9.00-12.00 
• Meridián torna: csütörtökönként 9.00-9.30                                                                                                        

• Kézműves foglalkozás: szervezés alatt
• Vásár és fogadóóra: 16., 23. péntek 8.00-14.00 

• Kisvásár: péntekenként 8.00-12.00 
• Tánctanítás gyerekeknek: 

szerda és péntek 17.00-18.00, csütörtök 16.45-17.45 
•Farsangi mulatság: február 17. szombat 16.00 

Könnyűzenei bakelit lemezek el-
adók. 403-1090

Lucznik varrógép állványostól ol-
csón elvihető. 405-1913

Eladó propánbután gázpalack 3 
db 3E Ft/db. Olajradiátor 15E Ft, 
és gáztűzhely 5E Ft. 405-0810

Keresek kisunokám részére meg-
unt szalagos lejátszót. 407-5226

3 db jó állapotú szekrény, egy 
Zanussi fagyasztó szekrény, hor-
dozható cserépkályha, varrógép 
eladók. Ár megegyezés szerint. 
30-246-7545

Sharlett gőzfőző teljesen új 25 
funkcióval, használati utasítással 
eladó 8,5E Ft-ért. 30-949-6322

Számítógép szék bézs színű, guru-
lós, állítható 8E Ft; Demko Feder 
ágybetét mágnesszálas, 100%-os 
gyapjú, fájdalomcsillapító hatású 
eladó 8E Ft. 30-949-6332

Volkswagen Polo IV 1,2 ICE 70, 
2008 év végi 41.300 km kiváló 
műszaki állapotban első kézből 
eladó. I.ár: 1,5M Ft. 20-
914-7780

Gyulai várfürdő hőfor-
rás üdülőben 5 szemé-
lyes, kétszintes össz-
komfortos üdülési jog 
évi 2x kétheti haszná-
lattal eladó. 20-349-5173

Három részes / 3 - 2 - 
1 - személyes/ bársony 
huzatú ülőgarnitúra 
eladó 20 E Ft-ért. 20-9-
825-352

Kanapé és két fotel in-
gyen elvihető. 403 6331 
vagy 20/294-1060

A DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR EGYESÜLET 
KÖZLEMÉNYE

2017-ben az adófizető magánszemélyek előző évi 
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásakor összesen 

38.872 forinthoz juttattak bennünket.  Ezt az öszeget 
2018. első félévi rendezvényeink költségeire használjuk fel.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki támogatta 
egyesületünket. Egyúttal kérjük mindazokat, akik 
elégedettek tevékenységünkkel, hogy továbbra is 

nekünk ajánlják fel adójuk 1% -át.
ADÓSZÁMUNK:  18185803-1-42

Dr. Onyestyák György elnök
Elérhetőségünk:  ony@freemail.hu vagy 06-20-3953537

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

19-20. századi magyar és kül-
földi művészek festményeit 
keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024. 
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 302-8696 
Mobil: 06-30-949-29-00
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Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

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

KÖNYVELTESSEN NÁ-
LUNK! Vállaljuk cégek 
teljeskörű könyvelését, 
adóbevallások, mérleg el-
készítését. 25 éves szakmai 
tapasztalatunkkal tudjuk se-
gíteni vállalkozását. 
400-0815; 70-542-8242 
capera@capera.hu

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

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

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vizkő-
telenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090

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

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




