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A május óta tartó munkálatok eredményeképpen minden rész-
letre kiterjedő, teljes felújításon esett át az Erzsébetligeti Szín-
ház előtti tér, melynek felavatását a Kertvárosi Vigasságok má-
sodik napjára, szeptember 22-ére tűzték ki. 
A közel 200 millió forintos beruházás lehetővé tette, hogy ezentúl 2684 négyzet-
méter antracit díszburkolaton, 54 négyzetméter bazalt zúzottkő burkolaton, és a fü-
ves felületeket átszelő, 150 négyzetméter összterületű, betonlapokból álló „tipegőn” 
lépkedjünk. Tíz betonakna, két hordalékfogó akna és 100 köbméternél is nagyobb 
szikkasztó blokk gondoskodik a jövőben a csapadékvíz elvezetéséről. A közvilágítást 
10 világítóoszlop szolgáltatja, az új gyepfelületet 3400 méter csepegtetőcső látja el 
vízzel. Újak a tér kiszolgáló berendezései, a kerékpártárolók, a nagyméretű támlás 
padok, és a szeméttárolók is, a nyári nap perzselő sugarai ellen pedig formatervezett 
napvitorlák védik a liget látogatóit.

Miénk itt a tér…

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
vezényszavára indult égi útjára az az öt 
óriásluftballon, amely kerületünk öt te-
lepülésrészét jelképezte, és amelyet még 
300 normál méretű, színes lufi követett, 
néhány percre színesre festve a színház 
fölötti légteret. Ezzel a XVI. kerület la-
kossága jelképesen is és a gyakorlatban 
egyaránt birtokba vette a XXI. század 
esztétikai és műszaki követelményeinek 
megfelelő teret az Erzsébetliget szívében.
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A testületi ülésről jelentjük

A képviselők az előzetes tájékoztatóból 
megismert előterjesztések megszava-
zása után döntöttek a XVI. Kerület Kert-
városi Egészségügyi Szolgálat (KESZ) 
térítésidíj-szabályzatának elfogadásá-
ról. A díjakat a KESZ állapította meg 
és olyan szolgáltatásokra vonatkoznak, 
amelyeket a Társadalombiztosítás nem 
finanszíroz, vagy olyan alanyok veszik 
igénybe, akik nem rendelkeznek társa-
dalombiztosítással, illetve nem magyar 
állampolgárok.

Az önkormányzati ingatlanok eladá-
sáról szóló előterjesztés esetében ki-
fogás merült fel, hogy az elvárásokkal 
szemben nem magánszemélyek ve-
szik meg az ingatlanokat, és csak any-
nyi pénz folyik be értük, amennyiért 
meghirdetik. A polgármester válaszá-
ban rávilágított, hogy az önkormányzat 
nem tehet arról, ha egy telekre csak egy 
személy jelentkezik. Egyetlen módon 
tudná befolyásolni a pályázatra jelent-
kezőket, ha jelentősen leszállítaná az 
árakat, ezt azonban nem érzi indokolt-
nak, mert ez nem érdeke a kerületnek.

Sürgősségi előterjesztésben került a 
képviselők elé a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető Kft.-nél lezajlott 
ÁSZ-vizsgálattal kapcsolatos előterjesz-
tés. Az ÁSZ intézkedési tervet kért az 
általa tett észrevételek alapján a Kft.-től, 
amelyet el is fogadott. Most ugyanerről 
kellett döntenie a testületnek is. A dön-
tés előtt az egyik képviselő olyan feltéte-
lezést fogalmazott meg, hogy az ellen- 
őrzést végzőket a polgármester azonos 
pártállásuk miatt esetleg befolyásolhat-
ta. Ez puszta feltételezésként hangzott 
el, mire a polgármester elmondta, nem 
volt jelen a vizsgálatnál, nem találko-
zott a vizsgálatot végző személyekkel, 
így az eredményét nem befolyásolhat-
ta. Az intézkedési tervet a testület el-
fogadta.

Augusztus 16-a óta megváltozott út-
vonalon szállnak fel a repülőgépek, 

A nyári szünet után megkezdődött a képviselő-testület őszi mun-
kája. Az első nem rendkívüli ülést szeptember 19-ére tűzték ki, ahol 
15 napirendi pont megtárgyalása várt a képviselőkre. Ezek közül a 
fontosabbakat ismertetjük.

aminek következtében jelentősen 
csökkent a Kertváros zajterhelése. Az 
új megoldás azonban nem nyerte el 
mindenkinek a tetszését. A képviselők 
a HungaroControllal folytatott tár-
gyalásokról szóló jelentést elfogadták 
ugyan, de egyetértés alakult ki abban, 
hogy végső megoldást nem a felszál-
lás útvonalának módosítása, hanem 
a Liszt Ferenc repülőtér forgalmának 
drasztikus csökkentése jelentené. A 
fővárostól nem túl messze, például a 
Kecskemét vagy Székesfehérvár körze-
tében található elhagyott katonai rep-
terek felújítása és a polgári repülésbe 
való bevonása lehetne a megoldás. A 
forgalom megosztása a nyugati nagy-
városok esetében már régen alkalma-
zott gyakorlat, még akkor is, ha a repü-
lőtér 50-120 kilométer távolságban van 
a nagyvárosoktól. 

Vitát váltott ki az Emlékkő utca 
103739/12 helyrajzi szám alatti terület 
közművesítési kötelezettséggel törté-
nő értékesítése, ugyanis kiderült, hogy 
az erdészeti hatóság ezt a területet az 
önkormányzat tudta nélkül erdőte-
rületté nyilvánította. A polgármester 
elfogadhatatlannak minősítette, hogy 
egy magánterületet a tulajdonos tudta 
nélkül átminősítsenek. Így jelenleg el-
lentmondás van az erdőterületi státusz 
és a beépíthetőség között, ugyanakkor 
felmerült az is, hogy környezetvédelmi 
okokból nem kívánatos az erdőterüle-
tek csökkentése sem, valamint az egy-
kor itt működő sashalmi temető miatt 
kegyeleti kötelezettségek is fennállnak.

Ugyancsak vitát váltott ki egy parko-
ló kialakítására vonatkozó, tulajdonosi 
jogkörben hozandó döntés, amely a 
Zsemlékes utcában, a volt Kártyagyár 
előtti területről intézkedett volna. Ott 
kezdett parkolóépítésbe egy magán-
vállalkozás, amely saját elmondása 
szerint világszínvonalú konditermet 
szeretne üzemeltetni. Az engedélyek 
kiadásában az önkormányzat hibát kö-
vetett el, ami lakossági tiltakozás során 
derült ki. A vállalkozás jogi képviselője 
is megjelent a testületi ülésen, hogy a 
vállalkozó cég jóhiszeműségéről győz-
ze meg a képviselőket. A polgármester 

elismerte, hogy az önkormányzat ré-
széről mulasztás történt, de elmondta, 
hogy ez nem is maradt következmé-
nyek nélkül, hiszen nemrégen a leg-
magasabb szinten történt változás a hi-
vatal vezetésében. A lakossági igényre 
való tekintettel azonban az előterjesz-
tést visszavonta azzal az ígérettel, hogy 
egy fórum megtartása után, amelyen 
minden érintett fél részt vesz, vissza-
térnek a témára.

Ugyancsak nem volt egyetértés ab-
ban, hogy az Északpesti Tankerületi 
Központ (ÉTK) a Jókai utca 6. szám 
alatt ingyenesen vehesse igénybe az 
épület számukra szükséges irodáit. Az 
ellenzéki képviselők szerint az ÉTK 
költségvetése nem teszi szükségessé, 
hogy ingyenes szolgáltatásban része-
süljenek. A kerület válasza azonban 
az, hogy a néhány százezer forintos 
összeg az önkormányzat költségvetésé-
ben is olyan kis tétel, hogy semmilyen 
befolyással nincs a pénzügyekre. Ez 
nem is anyagi támogatás az ÉTK-nak, 
hanem egy gesztus, amely alapja lehet 
egy gyümölcsöző partneri viszonynak a 
Kertváros iskoláit fenntartó intézmény 
és az önkormányzat között.

Ezután több kisebb horderejű döntés 
meghozatalán kívül szavazott a testület 
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Megjelenik 34 500 példányban
Megbízott felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: 407-1732 (üzenetrözgítős)
Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 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.
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Kedves 

Olvasó!
Itt a híreknél líraibb, magasabb röptű 
gondolatokat szoktunk megjeleníteni. 
Ez így lesz továbbra is, most azonban 
kénytelenek vagyunk fontos szolgálati 
közleményeket megosztani Önökkel, 
abban a reményben, hogy ezen a he-
lyen senkinek nem kerüli el a figyelmét.  
A főszerkesztői pályázat eredményhir-
detéséig, október végéig a fogadóórán-
kat az eddig megszokott szerdai nap-
ról hétfőre tettük át, mert ütközik a 
képviselő-testület szintén szerdai 
napokon tartott üléseivel. Az első hét-
fői fogadóórára október 8-án 14 és 15 
óra között várjuk kedves Olvasóinkat 
a megszokott helyen, a Jókai utca 6. 
szám alatti épületben. Szerkesztőségi 
üzenetrögzítős telefonunk – 407-1732 
– éjjel-nappal hívható. A hívásokra 
csak akkor tudunk válaszolni, ha Önök 
bemondják telefonszámukat is, mert 
a készülék nem rögzíti a hívó fél szá-
mát. Sürgős kérdéssel keressenek a 
+36-30/260-0507-es mobilszámon, 
vagy a tibifoto@t-online.hu email-cí-
men. Nem válaszolunk elfogadhatat-
lan stílusú, személyeskedő, rágalma-
zó üzenetekre. Nem tudunk segíteni 
olyan ügyekben sem, amelyek hibás 
útburkolatokról, letört faágakról, kidőlt 
KRESZ-táblákról, leszakadt villanyveze-
tékekről értesítenek minket. Ezekkel a 
problémákkal az önkormányzat recep-
cióját (4011-400) lehet hívni, ahol eliga-
zítják Önöket, hogy az adott ügyben a 
hivatal melyik osztálya illetékes.
Továbbra sem él a foszerkeszto@bp16.
hu email-cím, ezért kérjük, az újság-
ban megjelentetni kívánt anyagokat a  
tibifoto@t-online.hu címre küldjék! A 
hirdetések változatlanul feladhatók a 
hirdet16@gmail.com email-címen, vagy 
a +36-20/982-5352-es mobilszámon.

MÉSZÁROS TIBOR

arról, hogy csatlakozunk a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz, amelyre október elejétől lehet pályáz-
ni, továbbá megszavazott 100 ezer forintot a 
Hittel a Nemzetért Alapítvány Támogatására 
is. 

Átmenetileg elutasították azt a javaslatot, 
amelyik a Digi kábelhálózat 141-es csatorná-
ján és az interneten fogható 16TV meglévő 
adáskapacitására alapozva indítványozta a 

testületi ülések élő közvetítését. Az előter-
jesztő azzal érvelt, hogy a legtöbb fővárosi 
kerületben ez már gyakorlat, a világ minden 
téren a digitalizálás felé halad, és lépést kel-
lene tartani a kor követelményeivel. Az el-
lenérvek között pedig az hangzott el, hogy 
kedvezőtlenül befolyásolná az ülések mene-
tét, rendkívüli módon meghosszabbítaná az 
üléseket – ezt a parlamenti közvetítések is 
egyértelműen bizonyították –, mert a hozzá-
szólók  „szerepelnének”, minden másodper-
cet ki akarnának használni saját álláspont-
juk ismertetésére, és lehetőség nyílna nem 
kívánatos vizuális politikai megnyilvánulá-
sokra, transzparensek, plakátok, feliratok, 
felmutatására. Vannak a testületi üléseknek 
olyan szakaszai, amikor az előzetesen kikül-
dött anyagok alapján szavaznak a képviselők. 
Ilyenkor csak az előterjesztések sorszáma 
hangzik el, így a néző nem is tudná, hogy mi-
ről folyik a szavazás. Valószínűleg senki nem 
nézne végig egy 4 óra 30 perces ülést, mint 
amilyen a legutóbbi is volt. A testületi ülést 
számítógépen bárki hallgathatja otthonról, 
és az előterjesztés időszakában az informa-
tikusok tájékoztatása szerint ezt mindössze 
4-en tették meg. Az ügy azonban nem zárult 
le, mert egy nem élő összefoglaló egy bárki 
számára elérhető közösségi oldalon megol-
dás lehetne. Ennek megtárgyalását a testület 
egy későbbi időpontban esetleg napirendre 
tűzi.

Lakossági 
komposztálási akció
2018-ban a Környezetvédelmi és Közbiztonsági 
Bizottság 4.000.000 forintot különített el kom-
posztáló eszközök beszerzésére. A komposztáló-
kat kerületi lakosok igényelhetik, jelentkezőnként 
egy műanyag bevonatos lombkomposztáló rácsot 
és egy kb. 400 literes zárt műanyag komposztá-
ló ládát biztosít az Önkormányzat. A jelentkezés 
folyamatos, a következő osztás még idén ősszel 
várható. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap-
pal lehet, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján lehet leadni, vagy e-mailben a  
kornyezet@bp16.hu címre megküldeni.
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XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET
a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 

ISKOLA VÉDŐNŐ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerület
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Védőnői feladatok ellátása a XVI. kerület területén. 
Kisgyermekes családok látogatása, a gyermek fejlődésének figye-
lemmel kísérése, tanácsadás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • főiskola, védőnő • magyar állampolgárság • 
büntetlen előélet • orvosi alkalmasság • kamarai tagság • érvényes 
működési engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • szakmai 
önéletrajz • iskolai végzettségek másolata • kamarai tagság igazo-
lása • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati 
anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, a pályázattal ösz-
szefüggő személyi adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény 
esetén szolgálati lakhatás biztosítása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czank 
Erika nyújt, a +36-20/411-4370-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Czank Eri-
ka részére az allas@szakrendelo16.hu e-mail címen. 
A tárgyban kérem feltüntetni: „iskola védőnő”.

XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET
a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 

TERÜLETI VÉDŐNŐ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerület
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Védőnői feladatok ellátása a XVI. kerület területén. 
Kisgyermekes családok látogatása, a gyermek fejlődésének figye-
lemmel kísérése, tanácsadás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • főiskola, védőnő • magyar állampolgárság • 
büntetlen előélet • orvosi alkalmasság • kamarai tagság • érvényes 
működési engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  • szakmai 
önéletrajz • iskolai végzettségek másolata • kamarai tagság igazo-
lása • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati 
anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, a pályázattal ösz-
szefüggő személyi adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: igény 
esetén szolgálati lakhatás biztosítása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czank 
Erika nyújt, a +36-20/411-4370-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Czank Eri-
ka részére az allas@szakrendelo16.hu e-mail címen. 
A tárgyban kérem feltüntetni: „területi védőnő”.

ISKOLA VÉDŐNŐ TERÜLETI VÉDŐNŐ

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 
alapján a téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások is egyszeri, természetbeni tá-
mogatásban részesülnek.  
A támogatást kizárólag az alábbi fűtőanya-
got felhasználó háztartások igényelhetik: 
- tűzifa - szén - propán-bután palackos gáz 
- propán-bután tartályos gáz - fűtőolaj - pel-
let/brikett.
Nem részesülhet támogatásban az a ház-
tartás:  
- amely rendelkezik vezetékes gázellátás-
sal (abban az esetben sem, ha más fűtési 
módot használ),
- ahol távfűtéssel fűtenek,
- ahol társasházak esetén nincs lakásokra 
lebontott számla, hanem a közös költség 
keretében fizetnek a fűtésért. 
(Tekintettel arra, hogy ezen háztartások 

már részesültek rezsicsökkentési támoga-
tásban.)
A kizárólag elektromos fűtési móddal ren-
delkező háztartások nem jogosultak a tá-
mogatásra.
Az igénybejelentés legkésőbb október 15-
ig nyújtható be, a Budapest XVI. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján. 
Az igénylésnél fontos, hogy: 
- az igénylő személynek az adott háztartás 
a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett 
tartózkodási helye legyen,
- egy háztartásra csak egy kérelem fogad-
ható be (a támogatás során háztartásnak 
tekintendő: az egy lakásban együtt lakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége),
- a háztartás akkor igényelheti a támoga-
tást, ha korábban nem részesült téli rezsi-
csökkentésben, amelynek összegét a gáz-, 
vagy távhőszámlából vonják le,

- az igénylő tudomásul veszi, hogy az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
ellenőrzi, hogy az igénylő háztartása koráb-
ban nem részesült téli rezsicsökkentésben,  
- a támogatás természetbeni támogatás-
ként nyújtható. 
Lényeges tudnivaló, hogy a beérkezett igé-
nyeket országosan összesítik, ennek ered-
ményéről  az önkormányzatokat értesítik.
A megítélt tüzelőanyaggal és annak átvéte-
lével kapcsolatban a jogosultak a Szociális 
Irodáról fognak postai úton információt és 
az átvételre jogosító igazolást kapni.
Az igénybejelentéshez szükséges nyom-
tatvány beszerezhető a Szociális Irodán, 
vagy letölthető a www.bp16.hu oldalról.
További információkról érdeklődni lehet 
a 4011-424-es, 4011-428-as, 4011-429-es, 
4011-432-es, 4011-568-as, vagy 4011-682-
es telefonszámok valamelyikén, a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Irodáján. 

FELHÍVÁS tűzifával, szénnel, propán-bután palackos vagy tartályos gázzal, 
fűtőolajjal, illetve pellettel/brikettel fűtők

REZSICSÖKKENTÉSÉRE
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– Szegeden születtem 1979-ben, majd 
hat éves koromban Gyöngyösre költöz-
tünk. Ott végeztem el az általános isko-
lát és a középiskolát, majd elérkezett a 
pályaválasztás dilemmája.

– MILYEN ELKÉPZELÉSEK KÖZÜL KEL-
LETT VÁLASZTANIA?
– Mivel minden szülői befolyás nélkül 
dönthettem, így a magam által kijelölt 
utak közül kellett választanom. Arra 
gondoltam, jogász, építész vagy pénz-
ügyes leszek. Tanulmányi eredményeim 
alapján bármelyik irányba eséllyel indul-
hattam volna, végül mégis a pénzügy 
mellett döntöttem. Matematika-fizika 
szakos osztályba jártam, ahol elég közeli 
barátságba kerültem a számok világá-
val. Jól sikerült a felvételim, így lettem 
a Pénzügyi és Számviteli Főiskola kollé-
gista hallgatója Budapesten, és azóta is a 
fővárosban élek.

– DIPLOMÁJA ÁTVÉTELE UTÁN HOL 
KERESETT MUNKÁT?
– Az utolsó félévben kötelező gyakorla-
ton vettem részt egy költségvetési intéz-
ménynél, ami már szakmai munkával 
telt, majd a diplomával a zsebemben a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet-
ben (FÖMI) kezdtem dolgozni. Közben 
munka mellett beiratkoztam az ELTE 
négy éves programozó-matematikusi 
szakának esti tagozatára. Így most a ma-
tematikai és az informatikai ismereteket 
párhuzamosan használom munkám so-
rán. Úgy tűnik, remekül kiegészítik egy-
mást.

– MILYEN MUNKAKÖRÖKBEN TEVÉ-
KENYKEDETT, MIELŐTT A TANKERÜ-
LETI KÖZPONTBA VEZETETT AZ ÚTJA?

– Első munkahelyemen, a FÖMI-nél 
tíz évig dolgoztam először üzemgaz-
dászként, majd 2003-ban kineveztek 
gazdasági osztályvezetőnek. Hasonló 
feladatokat láttam el – beszerzés, üze-
meltetés, könyvelés és bérszámfejtés 
–, mint amilyenek most várnak rám a 
Tankerületi Központban. Majd 2011-ben 
Budapest Főváros Kormányhivatalánál 
helyezkedtem el, ahol a gazdasági és 
üzemeltetési főosztályvezető helyettese 
lettem. Ott kevésbé a pénzügyek voltak 
a feladataim, inkább az üzemeltetés, a 
vagyongazdálkodás és a beszerzés terü-
letén tevékenykedtem. Négy évig dol-
goztam a Kormányhivatalnál, az utolsó 
évben már főosztályvezetőként. 2015-
ben ismét munkahelyet változtattam. A 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pontban (KLIK) először kontroller, majd 
néhány hónappal később vagyongazdál-
kodási osztályvezető, később megbízott 
gazdasági vezető, végül pedig pénzügyi 
és költségvetési főosztályvezető let-
tem. 2017 májusában visszatértem az  
ELTE-re, de most már nem hallgatóként, 
hanem gazdasági tanácsadóként, majd 
2017. október 1-től 2018. augusztus 20-
ig a Természettudományi Kar gazdasági 
hivatalának vezetői munkakörét láttam 
el.

– ILYEN SZAKMAI ELŐZMÉNYEK UTÁN 
MEKKORA KIHÍVÁST JELENT A TANKE-
RÜLETI KÖZPONT?
– A XV. és a XVI. kerületben összesen 27 
oktatási intézmény tartozik hozzánk. A 
Tankerületi Központok tavaly alakultak, 
de feladatkörük már azóta is bővült. Ma 
már a beszerzésekről, az üzemeltetésről 
és a személyi juttatásokról is nekünk 
kell gondoskodnunk. Bízom benne, 

Új kézben az Északpesti 
Tankerületi Központ 
pénztárcája
Az ősz több fontos vezetői poszton hozott változást kerületünk 
életében. A 39 éves Zsarkó-Berta László János személyében új 
gazdasági igazgatója van az Északpesti Tankerületi Központ-
nak is. Megkértük, hogy meséljen a kezdetekről, eddigi szak-
mai pályafutásáról és terveiről.

hogy szakmai tapasztalataimra és infor-
matikai ismereteimre alapozva jól el tu-
dom látni ezt a feladatot. Szeretnék a kor 
szellemével lépést tartva egy új szemléle-
tet meghonosítani, amely napra készen 
követi a változásokat, talán egy kicsit 
frissebb, korszerűbb, rugalmasabb szak-
mai munkát eredményez, és előrelépést 
jelent a korábbi időszakhoz képest. Az 
önkormányzatok mindkét kerületben 
megtették, amit megtehettek. A XVI. ke-
rületben az ingatlanok jobb állapotban 
vannak, mint a XV. kerületben, itt ez-
zel kevesebb a gondunk. Itt említeném 
meg, hogy szeretnék kiemelt figyelmet 
fordítani a XVI. kerületi önkormányzat-
tal való együttműködésre, mert – amint 
azt az ingatlanok állapota mutatja – a 
kerület vezetése is kiemelt figyelmet for-
dít az oktatási intézményeire. Közösen 
egész biztosan úgy tudunk tevékenyked-
ni majd, hogy a szülők, a pedagógusok 
és a gyerekek is elégedettek legyenek.

– HOGY ALAKULT A MAGÁNÉLETE?
– Zuglóban élek a családommal, egy 10 
és egy 8 éves kislányt nevelünk a párom-
mal, akik a XIV. kerületben járnak isko-
lába.

– JUT IDEJE VALAMILYEN HOBBIRA?
– Négy éve rendszeresen futok. Maratoni 
és félmaratoni távokat szoktam teljesíte-
ni. Az őszi és tavaszi budapesti hosszú 
távú versenyeken mindig ott vagyok, és 
részt vettem már néhány külföldi futó-
versenyen is.
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Kovács Péter polgármester arról számolt be, hogy a program 
7. pontjának megvalósítása érdekében eddig is folyt a munka, 
de az – pályázatírás, tervezés, engedélyek beszerzése – irodák 
mélyén történik, nem látványos. Most azonban már szemmel 
is látható szakaszba érkeztek a munkálatok. Széleskörű össze- 
fogás vezetett a végeredményhez, amelyben a XVI. Kerületi 
Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Állam 
és az Európai Unió pénze is benne van. A kivitelezés négy 
ütemben fog megvalósulni. Az első már el is kezdődött a par-
kolópadka kiépítésével és az útfelület felújításával. Ezt követi 
majd a kerékpárút építése. A harmadik ütemben készül el a 
„Naplázs”, azaz a tó Naplás út melletti partjának rendezése. 
Ehhez tartozik egy büfé befogadására alkalmas épület és egy 
WC felépítése is. A negyedik ütemben pedig a tó melletti erdő 
közepén emelkedő magaslaton a Pilisi Parkerdő Zrt. kivitele-
zésében megépül kerületünk második kilátója. Ez ugyan nem 
fém, hanem faszerkezetű lesz, de gyönyörű panorámát ígér. 
A négylépcsős beruházás összköltsége 480 millió forint, és a 
munkálatok várhatóan 2019. nyarának végére fejeződnek be.

Szatmáry Kristóf – aki már a majdani kerékpárút reményé-
ben sportöltözékben és kerékpáron érkezett a sajtótájékozta-
tóra – elmondta, hogy a kerület vezetése az elmúlt két ciklus 
alatt nagy hangsúlyt fektetett a szabadidős terek látványos fej-
lesztésére. Ebbe a sorba illik a Naplás-tó és környékének ki-
építése is, hiszen ha elkészül a kerékpárút, a tó is gyorsabban 
megközelíthető lesz.

Tovább épül a 
kerékpárút
Elérkezett a megvalósításhoz a Fejlődő Kertváros 
2014-2018 Program 32 pontja közül a 7., amely ezt 
ígérte: „Tovább bővítjük a kerékpárút-hálózatot, a 
Naplás-tóig kiépítjük a kerékpárutat. Rendezzük a 
Naplás-tó környezetét.” Ennek részleteiről tartott 
sajtótájékoztatót a helyszínen Kovács Péter pol-
gármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő és Szász József alpolgármester.

Szász József alpolgármester azzal erősítette meg Szatmáry 
Kristóf szavait, hogy már korábban megépült a tó körül a tan-
ösvény, majd annak egy újabb, madarakat bemutató szakasza, 
melyek nagyon népszerűek. Sokan veszik igénybe ezeket a 
természetvédelmi területet is átszelő kijelölt útvonalakat, ame-
lyek szintén a szabadidő kulturált, egészséges eltöltéséhez kí-
nálnak jó lehetőséget. A Naplás-tó egyre megbecsültebb része 
kerületünk közkincseinek, ezért indokoltnak látták az eddig 
Szeretjük a Naplás-tavat elnevezésű természetvédelmi és is-
meretterjesztő rendezvénysorozatot átkeresztelni Otthonunk 
a Naplás-tóra.

A kerékpárút építése már a XVII. kerületben is elkezdődött, 
így a közeljövőben a Szilas-patak medencéje végig bejárható 
lesz kerékpáron.

A sajtótájékozta-
tó után a kerület 
vezetői, műszaki 
ellenőre és a kivi-
telező illetékesei 

megszemlélték 
az épülő parkoló 

eddig elkészült 
szakaszát.

(Szerkesztőségünkben többen jelezték, nem tartják jó ötletnek, 
hogy a kerékpárút térkőből épül, mert biciklivel nagyon rázós lesz. 
Amint az a fenti cikkből is kiderül, a most látható, térkővel lerakott 
sáv még nem a kerékpárút, hanem a parkoló. A kerékpárút sima fe-
lületű lesz, építése lapunk meg jelenéséig még nem kezdődött meg.) 
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Szász József alpolgármester köszöntöt-
te a rendezvénysorozat első napján a 
Cinkotai Huncutka Óvoda elsőnek ér-
kező két csoportját, akiket szeptember 
17 és 26 között még 29 további csoport 
követett. Így kerületünk óvodáinak 20 
telephelyről, 31 csoportban összesen 
768 gyerek ismerkedhetett a Kertváros 
gyöngyszemeként is emlegetett Nap-
lás-tóval és élővilágával.

Szász József elmondta, hogy a korábbi 
hasonló rendezvényeknek a Szeretjük 
a Naplás-tavat címet adták, de abban a 
reményben, hogy most már mindenki 
ismeri és sajátjának tekinti a tavat és a 
hozzá kapcsolódó természetvédelmi te-
rületet, idén az ismeretterjesztő sorozat 
az Otthonunk a Naplás-tó címet kapta.

A tudnivalók ismertetését idén is a Rá-
kosmenti Mezei Őrszolgálat munkatár-
sai vállalták, akik két teknősbékát is ma-
gukkal hoztak. Az állatokat a gyerekek 

Otthonunk 
a Naplás-tó

A XVI. kerületi Önkormányzat 
idén is sikeresen indult a Hun-
garoControl Magyar Légiforgal-
mi Szolgáltató Zrt. által finanszí-
rozott meghívásos pályázaton, 
amely lehetővé tette, hogy a kerü-
letünkben működő összes óvoda 
nagycsoportosai a Naplás-tó part-
ján ismerkedhessenek a tóval, és 
környezetének élővilágával.

megérinthették, megtapasztalhatták, 
hogy milyen kemény páncél védi őket. 
A mezőőrök fertőtlenítőszert is hoztak 
magukkal, hogy a teknőssimogatás után 
minden gyerek kezét befújhassák vele.

A csoportok végigsétáltak a gáton, 
megálltak minden ismertetőtáblánál és 
meghallgatták mindazt élő szóban is, 
amit később már maguk is elolvashat-
nak ezekről a plakátokról. A mezőőrök 
türelmesen válaszoltak a kicsik kérdése-
ire, majd a tó másik oldalán következett 
a meglepetés. Idén először élőállat-be-
mutatóval is szórakoztatták az ovisokat.  
Glavanovits Tamás vállalkozó-állatido-
már egy szigorú tekintetű Harris-héját; 
egy nagyfülű afrikai uhu baglyot; egy hó-
fehér tüskéjű, rózsaszín lábú törpesünt 

és egy vadászgö-
rényt mutatott be a 
gyerekeknek. 

A héja suhanva 
repült a húskoc-

káért a gazdája kezére, a bagoly jóízűen 
elfogyasztott egy élő egeret, a süni újra 
és újra bebújt gazdája földön heverő 
sapkája alá, a görény pedig gyanakodva 
szagolgatta a bemutatásra hozott kitö-
mött állatokat: a fácánt, a mókust és a 
nyestet.

A rendezvény végén minden gyerek 
egy-egy kulacsot kapott ajándékba, ame-
lyen az óvodásprogram logója látható.

A rendezők zárásként plakáttervező-pá-
lyázatot hirdettek a nagycsoportos ovisok 
számára A Naplás-tó élővilága címmel. 
A beérkező pályaművekből kiállítás nyí-
lik majd az Erzsébetligeti Színházban, 
az első három helyezett pedig egy öttagú 
zsűri döntése alapján veheti át a jutal-
mát. I. díj: csoportos belépő a veresegy-
házi Medveotthonba, II. díj: csoportos 
belépő a Vácrátóti Arborétumba, III. díj: 
csoportos belépő a budapesti Füvészkert-
be. A rendezők gondoskodnak a gyere-
kek és kísérőik autóbuszos szállításáról. 

Az eredmé-
nyeket újsá-
gunkban, az 
önkormány-
zat hon-
lapján és 
Facebook-ol-
dalán teszik 
majd közzé.   

„NEMZETI KINCSÜNK, A TAROKK KÁRTYAJÁTÉK”
Október 1-én 10-hetes tarokk tanfolyam indul FIATALOKNAK 

hétfői napokon 17.30 - 19.30 között.
Színhelye: az Erzsébetligeti Színház (1165 Budapest Hunyadvár u. 43/C) könyvtár helyisége.

Érdeklődés és jelentkezés a Tarokk Klub vezetőjénél, a 06-20/425-4218 telefonszámon.
Tarokk tanfolyamunk résztvevője a Kertvárosi Tarokk Klub tagjává válhat!

Nemzeti múltunk nagyjainak sora (Kossuth, Jókai, Mikszáth…) rajongott a tarokk játékért. A továbbfejlesztett magyar tarokk a világ-
szerte játszott változatok között a legrangosabb helyet vívta ki, értékes nemzeti kincsünk. Akik megismerik, azt mondják: ez a leg jobb 
kártyajáték. Életre szóló élményt jelent annak, aki megtanul tarokkozni, részesül ebben a szellemi felüdülést eredményező szórakozásban!



XVI.  Kerület i  Újság8

véget az a 70 millió forintos beruházás, amelynek eredménye-
képpen új burkolatot kapott a kiszélesített járda, amelyen most 
már kényelmesen elfér egy babakocsi, a kereszteződés járdasze-
gélyei akadálymentesek, új burkolatot kapott az úttest, térköve-
zett parkolóhelyeken várakozhatnak az autók, és megoldották a 
csapadékvíz megbízható elvezetését is. A beruházás akkor lesz 
teljesen kész, amikor a kertészeti munkálatok is befejeződnek, 

a frissen telepített 
növények meg-
erősödnek, és így 
a XVI. kerület 
egyik legesztéti-
kusabb közterü-
letévé léphet elő 
ez az eddig sok 
bosszúságot oko-
zó kereszteződés, 
amely egyúttal a 
Lándzsa utcai la-
kótelep főbejárata 
is.  

A polgármester nem titkolta, hogy kerületi vezetőként mindig 
nagy öröm számára, ha a Kertváros valamelyik pontján meg-
újul egy közterület, használhatóbb lesz egy út, vagy rendeződik 
a csapadékvíz elvezetése. A Lándzsa utcának ezen a szakaszán 
a járda keskenysége, valamint az úttest és a járda felületének 
elhasználódása okozott gondot. Ezeket a problémákat azonban 
csak úgy lehetett orvosolni, ha előtte megoldják a Lándzsa utca 
és a Pósa Lajos utca kereszteződésének csapadékvíz-elvezetési 
problémáit. Itt ugyanis egy kiadósabb eső gyakran okozott ki-
sebb helyi árvizet, a szennyvíz- és a csapadékvíz-csatorna tar-
talma buzgárként tört elő az úttestbe épített rácsokon keresz-
tül, és befolyt a házak pincéjébe. Ennek az állapotnak vetett 

Kovács Péter polgármester, Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő, és Szász 
József alpolgármester is szívesen vállal-
kozott arra, hogy a munkába, iskolába 
kerékpáron igyekvőket megállítsa egy 
pillanatra, és annak elismeréséül, hogy 
a legegészségesebb, és legkevésbé kör-
nyezetszennyező közlekedési eszközt 

választották, megajándékozza őket egy 
üveg gyümölcsitallal, egy kakaóval be-
vont túrórudacskával, és néhány szem 
pogácsával. 

Már nyoma sincs az évekkel ezelőtt 
tapasztalható kezdeti gyanakvásnak, a 
legtöbben már jól ismerik a Bringás reg-
gelit, és már messziről mosolyogva las-
sítanak, hogy átvegyék a finomságokat. 
A kedvezményezettek közé számítják 
a rolleren érkező-
ket és a háromke-
rekű biciklit hajtó 
apróságokat is. A 
Jókai utca sarkán, 
az élelmiszerbolt 
előtt Antalóczy 
Csaba önkormány-
zati képviselő, Vass 
Pál, a Környezetvé-
delmi és Közbiz-
tonsági bizottság 
tagja és Horváth 

Egy régen esedékes felújítás megvalósulásáról 
számolt be Kovács Péter polgármester azon a saj-
tótájékoztatón, amelyen bejelentette, hogy elké-
szült a Lándzsa utca Veres Péter út és Pósa Lajos 
utca közötti szakasza.

Egy 
újabb 
állomás

Bringás reggeli
A Magyar Kerékpárosklub a XVI. Kerületi Önkormányzat, valamint a 
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével szeptember 
20-án ismét megrendezte Bringás reggeli nevű országos rendezvé-
nyét, melynek a XVI. kerületben is volt egy állomása. 

Ádám képviselő-jelölt segített a kerület 
vezetőinek az ajándékok szétosztásában. 

Hazánkban az elmúlt években jelen-
tősen megnőtt a rendszeresen kerék-

pározók száma. Az az 
adat azonban, amelyet 
egy nemzetközi felmé-
rés alapján tettek közzé 
a hírügynökségek, még a 
bringások közül is soka-
kat meglepett: a magyar 
lakosság 17 százaléka jár 
rendszeresen kerékpáron 
munkába és iskolába. Ez-
zel Európában a 3. helyet 
foglaljuk el a hollandokat 
és a norvégokat követően. 
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A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
INGYENESEN SZÁLLÍTJA

 a kerületi betegeket a kertvárosi szakorvosi 
rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 

Bejelentkezni a 06-40/200-801 
üzenetrögzítős telefonon lehet.

A Cinkotai Hagyományőrző Dalkör népdalcsokra után Szász 
József alpolgármester köszöntötte a tájházi szüret népes kö-
zönségét, akitől már megszoktuk, hogy minden évben hoz va-
lami érdekes tudnivalót a szőlőkultúrával kapcsolatban. Némi 
bortörténeti fejtegetés után elmondta, hogy egyedül a magya-
roknak van külön szavuk a bor megnevezésére, a világ min-
den más vidékén a szőlő szó valamilyen módosult változatát 
használják e népszerű ital megnevezésére. A szavunk eredete 
a hun-magyar közös múltra vezethető vissza, hiszen kínai tör-
ténetírók 2000 évnél is régebbi feljegyzéseinek tanúsága sze-
rint az írásban legelőször megjelent két magyar szó a bor és az 
Isten. További érdekesség, hogy a világ népei közül egyedül a 
magyarok himnuszában van utalás a borra: „Tokaj szőlővesz-
szein nektárt csepegtettél…”

Must, vagy soha! Must, vagy soha! – kiáltotta egy széles moso-
lyú úr a Cinkotai Tájház szüreti rendezvényén, 
miközben pohárral a kezében, forogva pró-
bálta követni a Zagyva Banda által játszott élő 
népzene ritmusát. Hogy mit jelent e hangza-
tos csatakiáltás, azon bizonyára sokáig lehet-
ne vitatkozni, de mindenképpen azt jelezte, 
hogy a rendezvény a régi, nagy szüreti bálok 
vidám hangulatát idézte. 

Karelné Máté Orsolya a Kertvárosi Helytörténeti és Emlé-
kezet Központ (KHEK) munkatársa elmondta, hogy a szüreti 
rendezvény annak az elképzelésnek a része, hogy a Tájházban 
a gazdasági munkák és az ahhoz kapcsolódó ünnepek bemu-
tatásával végigkövetik mindazt, ami a paraszti életre jellemző 
volt egy egész év folyamán. Céljuk továbbá az is, hogy ilyenkor 
a kisbabától a nagymamáig mindenki találjon a maga számára 
érdekes programot a kínálatban. Ennek megfelelően a Hagyo-
mányőrző Dalkör a régi népdalokat idézte, a Liget Táncakadé-
mia a kisebb gyerekek, a Liget Táncegyüttes a fiatal felnőttek 
néptáncait mutatta be, Fabók Mancsi Bábszínháza pedig egy 
székely menyecske igencsak kacagtató történetét mesélte el. 
Ám nem csak a színpadon történtek az események, hiszen a 
Tájház kertje tele volt látni- és tennivalóval. A XVI. Kerületi 
Nagycsaládosok Egyesülete játszóházzal várta a gyerekeket, a 
Dr. Kresz Mária alapítvány pedig egyszerű hangszerek készí-
tésére tanította a kicsiket. Népszerű volt a kosaras körhinta, 
és sokan ismerkedtek a szüreti hímzések titkaival is. Az ügye-
sebbek végül egy borosüvegre felhúzható hímzett zsákocskát 
vihettek haza.

A fő attrakció azonban a szőlődarálás, a mustkészítés és kós-
tolás valamint a borvásárlás volt, amelyekhez jó alapot terem-
tett a KHEK munkatársai által nagy szorgalommal osztogatott 
lilahagymás zsíros kenyér.  

A Rácz Aladár Zeneiskola 
HAGYOMÁNYOS TANÁRI HANGVERSENYE 

a Zene Világnapja alkalmából 
2018. október 1. 17 óa 

Közreműködnek a Rácz Aladár Zeneiskola tanárai
Helyszín: Rácz Aladár Zeneiskola Nagyterme 

Meghívó
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A 2018-as Kertvárosi Vigasságokat 
Kovács Péter polgármester nyitotta 
meg az Animal Cannibals egyik hí-
res dalának fő gondolatával: "Min-
den változik, de a lényeg nem." 
Ez szeptember második felében a 
XVI. kerületben úgy értendő, hogy 
minden változik, de a Kertvárosi 
Vigasságok nem, minden évben 
számíthat rá a lakosság.

A térátadót megelőző ünnepi 
műsorban a Színház épületében 
működő tanfolyamok tehetséges 
fiataljai, és a náluk semmivel sem 
kevésbé lelkes szenior táncosok 
vettek részt. A Körúti Színház 
Színiiskolája, a Jamland, a XVI. 
Kerületi Szenior Táncklub, a 
Mazotti Fittness és a Liget 
Táncakadémia nagysikerű műsora 
valóban azt sugározta, amit a 
műsor címe is sugallt: 

Miénk itt a tér…
Kovács Péter polgármester elmondta, 

hogy a tér felújítása a tavalyi vigas-
ságokra nyúlik vissza. Az Öt falu 

vetélkedőjét és az azzal járó 20 millió 
forintot 2017-ben Mátyásföld csapa-

ta nyerte. Azt kérték, hogy a pénzt 
az önkormányzat fordítsa a színház 

előtti tér felújítására. Már a tervezési 
szakaszban látszott, hogy ez sokkal 
több pénzbe fog kerülni, mint a má-
tyásföldiek nyereménye. Ekkor Szat-

máry Kristóf országgyűlési képviselő 
az ügy mellé állt, és megszerezte a 
teljes felújításhoz szükséges pénzt. 

Az öt óriásluftballon, amely kerületünk 
öt településrészét jelképezte

Nefelejts Bábszínház Kolompos együttes

Kertvárosi Vigasságok 
Liget Táncakadémia 

Zanzibár

New Level Empire

Bikini

Animal Cannibals

Tűzgyújtás
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A tér kőbur-
kolatát hamar 
belakták a 
Vigasságok 
résztvevői, 
élen az Öt Falu 
Viadala lelkes 
versenyzőivel.

Kolompos együttes Vagabanda

Az Öt Falu 
Viadalának 
idei győztese 
egymás után 
harmadszor 
ismét 
Mátyásföld lett.

A tombola 
főnyereményét, 
egy kerékpárt, 
Szatmáry Kristóf 
országgyűlési 
képviselő 
ajánlotta fel, 
és Kluka Milton 
árpádföldi kisfiú 
nyerte meg.

Kertvárosi Vigasságok 

XVI. Kerületi Szenior Táncklub

Ladánybene 27
Varidance
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Béni Irma színészetéről kevés értékelhe-
tő adat maradt fenn. Talán kimondhatjuk, 
hogy Strelisky Sándorral kötött házassá-
ga kimenekítette őt a középszerűségből, 
energiáit így a családra és a társadalmi 
kapcsolatokra használhatta fel. 1895 kö-
rül ismerkedhettek meg, valószínűleg 
a mester színházi portréalanyában látta 
meg jövendő asszonyát. 1896-ban együtt 
vásárolták meg Budapesten a Vas utca 
3. alatt lévő házat. Béni Irma életéről is 
keveset tudunk, a Schöpflin Aladár szer-
kesztette Magyar Színművészeti Lexikon 
is szűkszavú. „Béni Irma (Streliszky Sán-
dorné) színésznő, a régi Népszínház tag ja, 
sz. 1869-ben, megh. 1917-ben, Budapesten” 
A rövid szócikk rögtön három hibát tar-
talmaz, a fényképész nevét, a születés és 
a halál dátumát írta le tévesen. A Rákos 
Vidéke 1919. február 9-én közölte a hírt: 
„Strelisky Sándorné szül. Béni Irma öt-
venhat éves korában meghalt Budapesten. 
Egykor a Népszínház híres gárdájának volt 
érdemes és becsült tag ja, majd férjével és 
nevelt leányával, Ligeti Juliskával, a Nem-
zeti Színház művésznőjével a mátyásföldi 
társaságnak volt általánosan tisztelt, kedves 
tag ja. Halála szeles körben kelt igaz rész-
vétet.” A híradásból következtetve tehát 
1863-ban születhetett. 

Verő György Blaha Lujza és a Népszín-
ház története Budapest színészetében 
című könyvében egy fél mondatot szen-
telt neki: „Kisebb anya s komika szerepben 
a beugrásra mindig kész Izsóné s a jó hu-
morú Béni Irma tűnnek fel egy-egy alakí-
tásukkal.”

Szorongva írom le, de nem hagyhatom 
ki a rossz szóviccet, az internet, neve be-
írásával kilencvennyolc százalékban Béni 
és Irma a két kőkorszaki nevét adja ki.

Néhány híradást azért találhatunk róla 
az 1880-as, 1890-es évek fővárosi sajtó-
jában. A Fővárosi Lapok, a Pesti Hirlap 
és a Magyarország színházi rovata is írt 
róla. 1880. február 13. „Suppé Ferenc Bok-
kacscsó” (!) című darabjának Guido nevű 
mellékszereplője. 1881. március 11, fia-
talasszonyt játszik az Apajune a vízi tün-
dér című operettben. 1882 júniusában 
a „népszínház személyzete saját „segély-
egylete” javára szervezett táncmulatság 
rendezői között találjuk Blaha Lujza, He-

Strelisky Sándorné, Béni Irma 
Strelisky Sándor színházi fényképészt, mátyásföldi nyaralótulajdonost már többször említtettük ebben a rovatban, 
most azonban helyi közéleti szerepe miatt feleségéről is közlünk néhány sort. Az alábbiakat a szerző most készülő, a 
színházi kultúra helyi vonatkozásait feldolgozó könyvéből idézzük. 

Helytörténet

gyi Aranka, Pálmay Ilka és 
mások társaságában. 1884. 
október 17. A Népszínház 
Lukácsy Sándor – Erkel 
Elek dalos népszínművét 
játszotta. Béni Irmára osz-
tott szerep: Egy menyecs-
ke. Ugyanez év október 
26-án a Kék madár című 
operettben feljebb került 
a szereposztásban, két 
szerepet is játszott: Maffi-
ot és Cézárt. 1888. június 
7-én a Szép Heléna című 
operett Bachis szerepe 
mellett találjuk meg a ne-
vét. 1890. augusztus 13-án 
Offenbach operettjében, a 
Párizsi életben alakította 
Saint Amaranthe szerepét. 
Augusztus 23-án Strauss 
Egy éj Velencében című 
operettjében már a főbb szereplők, Hegyi 
Aranka, Vidorné között sorolták fel. 

1891. május 11. Pap János népszínművé-
ben A cseperkekalapban  Bogárnét alakít-
ja. Ugyanez év május 17., eddig megtalált 
utolsó hír színészetéről: „A sötét titok a 
népszínház nagy látványos darabja pénte-
ken kerül bemutatóra a bécsi Carl színház 
fölszerelésével, gépezeteivel és eszközeivel. A 
víztartó-medencék es gőzhajók összeállításán 
mar nagyban dolgoznak. Csütörtökön a da-
rab előkészületei miatt nem is lesz előadás. A 
darab mely Bécsben rendkívüli sikert aratott, 
Dongles angol föltaláló találmányával újítás a 
kiállításos művek terén.” A szereplők között 
Béni Irmát is ott találjuk.  

Később Strelisky Sándornéként a társa-
sági rovatok állandó szereplője, jótékony-
sági rendezvények szervezője, fontos ado-
mányozója lett. Tagja volt a Magyar Nők 
Közművelődési Körének. 1908-ban 200 
korona befizetésével névlegesen az alapító 
tagok közé vették fel a Magyar Gazdasszo-
nyok Országos Egyesületébe, amely, mint 
tudjuk, 1906-ban felépíttette a Cinkotai 
árvaházat és leánynevelő intézetet. Az in-
tézetet egészen a megszűnéséig (1919) a 
MGOE felügyelte, amelynek Strelisky Sán-
dorné haláláig választmányi tagja volt. 

Szerencsére Cinkota-Mátyásföldi tevé-
kenységéről is maradtak fenn adatok. 

Szokás szerint a kor 
helytörténetét megőr-
ző Rákos Vidékére tá-
maszkodhatok. 

1901. 22. sz. „Együt-
tes munkásságra fogtak 
össze Mátyásföld buzgó 
lakói, hogy szép telepü-
ket minél hamarabb még 
szebbé tegye hiányzó dí-
sze: az Istennek emelt 
szent hajlék” A Vizvári-
né Szigeti Jolán társel-
nökletével megalakult 
bizottságok mindegyi-
kének tagjai között ott 
találjuk Strelisky Sán-
dornét és nevelt lányát, 
Ligeti Juliskát is. 1902. 
42. sz. „A mátyásföldi 
templomépítő-bizottság-
nak egy küldöttsége tisz-

telgett e héten Vácott Csáky Károly Emánuel 
gróf váci püspöknél. A tisztelgés célja a temp-
lomépítő-mozgalom bejelentése és a vezetők 
bemutatkozása volt.” A küldöttségben részt 
vett Strelisky Sándorné is.  Az 1903-as év 
33. számában olvashatjuk a templomépítés 
javára rendezett mátyásföldi bazár szer-
vezői és adományozói között. 1905-ben a 
templomszentelés ünnepének egyik fősze-
replője.

A Budapest-Mátyásföldi Szent József 
Plébánia levéltára jóvoltából érdekes 
adatokat tudunk meg az adakozó nyara-
lótulajdonosokról, köztük a Strelisky csa-
ládról. A templomépítés költségvetése, 
elszámolása fennmaradt, itt bemutatok 
néhány, a korra jellemző adatot. A gyűjtő-
íveken Strelisky Sándorné 300, Dezsőné, 
Ligeti Juliska 127 koronát gyűjtött össze. 

1901-1906-ig a mulatságok tiszta jöve-
delme 17.600 korona volt. Ezen mulatsá-
gok szervezésében, rendezésében is részt 
vett a család. Ezen túl a templom egy 
üvegfestésű ablaka „Strelisky Sándor és 
neje” adománya, valamint a templom be-
rendezéséhez Strelisky Sándorné 5db. 3 
ágú bronz gyertyatartóval is hozzájárult. 

Strelisky Sándorné halála időpontját 
pontosan nem tudjuk, valószínűleg 1919 
év elején hunyt el.

SZÉMAN RICHÁRD
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Magyar vonatkozású írott gasztronómiai 
kultúránk legkorábbi forrása a XIV. szá-
zadra tehető. Ekkor és az ezt követő szá-
zadból mindössze néhány írott forrást 
ismerünk, receptek, illetve recepttöredé-
kek formájában. A XVI. századtól már 
több magyar nyelvű forrás áll az érdeklő-
dők rendelkezésére. 

A jelenleg ismert első, teljesnek szá-
mító szakácskönyvünknek a Szakács 
Tudomány címet viselő magyar nyelvű, 
kéziratos kötetet tartjuk. A könyv a XVI. 
század második felében erdélyi területen 
születhetett egy idősebb szakácsmester 
tollából. A magyar szerző nevét nem is-
merjük, de saját bevallása szerint világ-
látott ember, aki Európa számos főúri 
udvarában megfordult, majd az erdélyi 
fejedelmi udvar főszakácsmestereként 
tevékenykedett. A könyv keltezésének 
meghatározásában az író mestereire vo-
natkozó hivatkozása segít. 

A szakácskönyv a kor főúri asztalai-
nak jellemző ételeit mutatja be, több, 
mint 800 féle étel leírását tartalmazza. 
A szakácsmester konyhaművészeti kre-
ativitását dicséri az alapanyagok bőséges 
előfordulása, mintegy 14 húsféle, 35 fajta 
hal, 20 gombafajta felhasználására kínál 
különböző módokat. 

A kötetet gróf Radvánszky Béla publikál-
ta először, Régi magyar szakácskönyvek 
című munkájában. A könyvben előfordu-

Kalandozások régi szakácskönyvek világában

A Szakács Tudomány a XVI. századból
Egy nemzet megismeréséhez gasztronómiai kultú-

rájának ismerete igen nagy mértékben hozzájárul. 
Ez az állítás nem csak a jelenre vonatkozik. Egy 
nemzet történetéhez hozzáad konyhaművészeté-
nek története is, hiszen ezt megismerve közelebb 
kerülhetünk a régmúlt idők emberéhez is. 

Íme, két akár ma is 
könnyen elkészíthető recept 

a Szakács Tudományból, 
korhű formában:

Tehénhús pecsenye sályával 
ispékelve, akár majoránnával
Az tehénhús pecsenyét megmossad, 
nyársra felvonjad és az tűzhöz tegyed, 
hogy megkeményedjék. Annak utána 
bokrostul úgy vonjad bele az sályát 
vagy az majoránnát. Azt az mint sül, 
untalan megöntözzed forró vajas bor-
ral vagy tehénhúslével, hogy az fűnek 
ereje hassa által az pecsenyét, szép le-
vesen add fel; mert ha száraz leszen, 
nem érzik az fűnek az ereje.

Tyúkot főzni
Végy új mázos fazokat, vess sót egy 
marokkal az vízben, mikor felteszed 
az tyúkot, tégy bele gyömbért, borsot, 
szerecsendióvirágot is egy keveset, 
hadd főjön lassan. Mikor félig meg-
főtt, szűrd le az levet, mosd ki az tyú-
kot meleg vízben, tedd aztán ismét 
az fazékba az tyúkot, az levét is meg-
szűrvén, reá töltsed, hányd le róla az 
tajtékját, had főjön lassan, így leszen 
jó leve.

Szómagyarázat:
Sálya: zsálya
Ispékel: tüzdel
Add fel: feltálal
Hányd le róla az tajtékját: a hab 
eltávolítása 

A receptek gróf Radvánszky Béla Régi 
magyar szakácskönyvek című könyvében 
találhatóak. (Forrás: http://mnl.gov.hu/mnl/
ol/blogok/habarj_tortenelmet_fakanallal)

Új 
rovatunkban 

gasztronómiai 

kultúránk történeté-

ből merítünk. 

Jó étvágyat 

hozzá!

ló receptek és a konyhatechnológia széles 
skálája reprezentálja, hogy konyhaművé-
szetünk már a 16. században is kiemelke-
dő helyen állt, a fűszerezés tekintetében 
pedig a kreativitás oly mértéke jellemez-
te, amelyet mára elfelejtettünk. 

GÖNCZI MÓNI

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)

OKTÓBERI PROGRAMOK:
Női torna: hétfőnként 18-20 óra

Női torna, klasszikus pilates: szerdánként 19-20 óra
Meridián torna: csütörtökönként 9-9.30 óra

Angol és számítógép ismeretek: csütörtökönként 9-12 óra
Gyermek tánc: kedd 16.30-17.15, szerda 17.30-18.30, 

csütörtök 16.30-17.30, péntek 17.15-18.15
Vásár és fogadóóra: 5., 12. péntek 8-14 óra

Kisvásár: péntekenként 7.30-12 óra
Művészetek percei: 19-én 15 óra

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

Október 1., hétfő 14.00 
Napirenden: az 1956-os forradalomra és szabadságharcra 
emlékező ünnepségeken való részvételünk megbeszélése. 
Az összejövetel nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és ha-
gyományőrző tag jainkat, valamint minden nem POFOSZ tagot is, akit a 
diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt üldöztek, bebörtö-
nöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy hátrá-
nyos helyzetbe kényszerítettek. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Corvin Mű-
vészklubbal közösen tartandó hagyományos ünnepségünk októ-
ber 15-én hétfőn, 18 órakor lesz az Önkormányzat I. emeletén.



XVI.  Kerület i  Újság14

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

Október 10., 17 óra  
Helyszín: Rákosi út 71. szám alatti civil ház. 

Szeretettel várják a nótázni vágyó 
régi és új klubtagokat.

A gimnázium épülete és ősparkja része 
a XVI. kerület kulturális örökségének. 
Aki még nem ismerkedett meg vele, az 
évnek ezen a napján meg-
teheti, hiszen egy 45 perces 
ismertető séta keretében 
az iskola pedagógusa, Vigh 
Hajnalka végigvezeti az ér-
deklődőket az épületen és a 
parkon is. Ekkor szóba kerül 
az intézmény története, Bat-
thyány Ilona személye, aki-
nek komoly érdemei vannak 
abban, hogy Cinkota köz-
pontjában több, mint száz 
éve oktatási tevékenység 
folyhat. De megérdemel né-
hány perc sétát az őspark is, 
ahol évszázados fák, bokrok, 

és szépen gondozott virágok őrzik az 
egykor a szomszédos telken álló kastély 
parkjának stílusjegyeit.

A délután a nosztalgia je-
gyében szokott eltelni, és 
így volt ez most is. Néhány 
éve, és néhány évtizede itt 
tanult diákok és tanáraik 
adnak egymásnak rande-

Örökség, kultúra, nosztalgia
Szeptember 15-én kezdődött a Kulturális Örökség Napi rendez-
vénysorozat, amelyhez hagyományosan csatlakozott a Szerb Antal 
Gimnázium is. Szeptember harmadik szombatján idén is kettős 
programmal várta az érdeklődőket az intézmény, hiszen a jeles nap 
mellett ekkor tartják minden évben a Szerb Antal Nosztalgiadél-
utánt is, ezúttal már a 27. alkalommal.

vút a különböző előadókban, osztály-
termekben. A régi emlékek felidézését 
azonban mindig megszakítja egy kis 
kultúra.

Ezúttal Pápai Katalin kerámiái kápráz-
tatták el a látogatókat. Az alkotó művé-
szetéről Németh Erzsébet beszélt a hall-
gatóságnak. 

A szemet gyönyörködtető dísztárgya-
kon kívül a lélek táplálásáról is gondos-
kodtak a rendezők, hiszen a kulturális 
program könyvbemutatóval folytató-

dott. Az intéz-
mény pedagó-
gusa, Herczeg 
Ildikó mutatta 
be a nálunk 
még kevés-
bé ismert, de 
N y u g a t - E u -
rópában már 
sz társzerző-
nek számító 
olasz író, Erri 
De Luca A 
pillangó súlya 

című művét, amelynek olasz szakos ta-
nárként ő volt a fordítója.

A délután eseményeit a Primavera Kó-
rus szépen csengő dalai tették még szí-
nesebbé Nitkulinecz Zsanett zenepeda-
gógus vezetésével.

Kedves „Aranyos” diákok és tanárok!
A Bekecs utcai Arany János Általános Iskola 

2018. szeptember 28-án, pénteken 16.00 órakor
ünnepli 50. születésnapját.

Szeretettel meghívunk és várunk 
minden volt „Aranyos” tanárt, dolgozót és diákot, 

hogy együtt ünnepeljünk és emlékezzünk. 
Az ünnepség keretében mutatják be Kovács Sándorné 

Iskola a főváros peremén című könyvét.
A könyv teljes bevétele az Árpádföld Iskolaalapítványt támogatja.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze az 
olaszagnesmarta@gmail.com e-mail címen, 

vagy a 30-4894230-as telefonszámon

Üdvözlettel: az Iskola Vezetősége és Dolgozói

MÁTYÁSFÖLDI ALPHA
indul

október 1-jén (hétfőn) 19:00 órakor
Közösségi Házunkban

1165 Budapest, Pilóta u. 27.

Szeretnél többet megtudni a keresztény hitről? Szívesen 
meghallgatnál egy-egy ezzel kapcsolatos érdekes előadást? 
Szeretnél vidáman, jó társaságban elkölteni egy finom va-
csorát? Szeretnél jókat beszélgetni, esetleg vannak olyan 
kérdéseid a témában, melyeket még nem mertél, vagy nem 
volt kinek feltenned? Ha a válaszod bármelyik kérdésre 
igen, akkor gyere el Mátyásföldre, a következő Alphára! Mi 
várunk Téged is!
Az Alpha olyan beszélgetés füzér (sorozat), amelyben szabadon 
beszélgethetünk a keresztény hit alapjairól. Az előadások arra 
szolgálnak, hogy bátorítsák a keresztény hit alapkérdéseinek fel-
fedezését és ezekről történő barátságos, nyílt és közvetlen hang-
vételű beszélgetést. Az Alpha 10+2 (10+nyitó+záró) alkalommal, 
hétfő esténkénti találkozást jelent, a középtájon egy teljes szom-
bati napot töltünk együtt. Minden alkalom közös vacsorát, rövid 
előadást, és utána szabad beszélgetést jelent, ahol megoszthatjuk 
egymással gondolatainkat. Nincs semmi kötelezettség, vagy kény-
szer. Ha valaki úgy érzi, ez mégsem neki való, bármikor szabadon 
ki lehet szállni és fizetni sem kell.

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
Gödölle Márton plébános: mf.sztjozsef.alpha@gmail.com 
407-2855, 06-30/263-8524, web: matyasfoldi plebania.hu
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A középiskola elvégzése után Ágnes 
munkába állt, nem is sejtve, hogy va-
laha fazekas lesz a hivatása. A kerámi-
ák világa felé az első lépést akkor tette 
meg, amikor egy esküvőre igyekezve 
egy hirtelen fékezés következtében ösz-
szetört az ajándéknak szánt kerámia 
készlet. Ekkor fordult meg a fejében 
először, hogyan is készülhet egy ilyen 
dísztárgy, és ettől kezdve már nem tu-
dott szabadulni a gondolattól. Érdek-
lődése egy tanulási folyamatot indított 
el, egyre többet akart tudni a fazekas-
ságról. Fontos állomás volt életében, 
amikor találkozott az Angyal Zsuzsa – 
Csupor István házaspárral, akik továb-

bi bíztatást, példát és szellemi hátteret 
jelentettek a szakmai előmeneteléhez. 
Ágnes egyszer csak azon kapta magát, 
hogy a Népművészet Ifjú Mestere büsz-
ke cím birtokosa. Töretlenül haladt az 
úton, amin rengeteg kudarc is érte, de 
mára hivatásává, küldetésévé vált a dí-
szes kerámiatárgyak előállítása és a fa-
zekasmesterség titkainak tanítása. A ki-
állítás létrejöttében fontos szerep jutott 
Szabó Péter népi fafaragó művésznek, 
aki becsábította Ágnest a Corvin Mű-
vészklubba, megnyitva ezzel az önálló 
kiállításhoz vezető utat.

A megnyitó olyan kötetlenre és mosoly-
gósra sikerült, amilyen maga a kiállító 
művész. A kellemes, családias hangulat 
kialakulásában része volt Szabó Annának 
és Csikesz Aminának, a Rácz Aladár Ze-
neiskola növendékeinek is. Anna kitűnő 
gitárjátékával, Amina pedig figyelemre 
méltó énekhangjával járult hozzá a kö-
zönség szórakoztatásához.   

Rónai Ágnes neve nem 
ismeretlen a XVI. kerületiek előtt. 
Meghatározó tagja a Dr. Kresz 
Mária Alapítvány szárnyai alatt 
működő fazekas oktatásnak. 

Szeptember 10-én 18 órakor nyílt meg a Kovács Attila Galériában 
Rónai Ágnes fazekas, népi iparművész kiállítása. Kovács Péter pol-
gármester köszöntője után Koltayné Zolder Klára, a Corvin Mű-
vészklub vezetője ismertette az alkotó életútját. 

Isteni hívás

A fotográfus az általános is-
kolás évei végén vett először 
fényképezőgépet a kezébe. 
Nagypapája és édesapja pél-
dája terelte ebbe az irányba, 
hiszen mindketten szorgal-
mas hobbifotósok voltak. Ő 
azonban ennél többet szere-
tett volna tudni a fényképké-
szítésről, ezért beiratkozott 
a Práter utcai fotósiskolába.

Az elmúlt években már 
több kollektív kiállításon 
vett részt. Néhány fotója 
messze túllépte Magyaror-
szág határait, melyek közül 
több megjelent a világhírű 
National Geographic maga-
zin lapjain, a Teknősbékák 
című képe pedig első díjat 

Poliamor égtájak
Havas Veronika Kinga, kerületünkben élő fiatal fotográfus az Erzsé-
betligeti Színház Corvin Galériájában rendezte első önálló kiállítá-
sát, amely szeptember 11-én nyílt meg. 

nyert egy, az Amerikai Egyesült Álla-
mokban meghirdetett természetvédelmi 
fotópályázaton.

Az első önálló tárlat anyaga válogatás 
az utóbbi 10-12 év terméséből. Képei té-
máját szívesen választja a természetből, 
de érdeklődése szerteágazó, erre utal a 
kiállítás címe is, Poliamor égtájak. A po-
liamor (sokszerelmű) szónak nincs jól 
hangzó magyar megfelelője, leginkább 
azt fejezi ki, ha valakinek egyszerre több 
szerelemtől izzik a lelke.

Havas Veronika Kinga ízig-vérig a XXI. 
század fiatal alkotója. Ezt olyan aprósá-
gok is elárulják, mint az, hogy köszöntő 
beszédét egy tabletra rögzített vázlatból 
mondta el. Műveit valószínűleg fogjuk 
még látni kerületünk kiállítótermeiben. 
Biztosra vehetjük, hogy ezek között meg-
jeleníti majd nagy kedvencét is, mellyel 
Norvégiában töltött egyetemi évei alatt 
ismerkedett meg. Ez a sarki fény, amely 
átvitt értelemben most is bevilágítja lá-
tásmódját.

A megnyitón közreműködött az Ön-
ként és Dalolva Társulat, melynek zené-
szei már-már egy komplett retro partit 
rögtönöztek a Corvin Galériában.
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Cinkota művészete komoly 
veszteséget szenvedett az el-
múlt évtizedben. Geibinger 
Béla faműves, Gomola József 
festő, Baraté János szobrász 
és Nyírfalvi Károly költő tá-
vozása egyelőre kitölthetetlen 
űrt hagyott maga után. Sze-
rencsére az „utolsó mohikán”, 
Terényi István ereje teljében, 
állócsillagként, egyre kifino-
multabb szemlélettel és mű-
vekkel képviseli történelmi 
településrészünk művészetét. 
Őt és alkotásait egyaránt jól 
jellemzi a Henri Matisse-tól 
kölcsönzött jelmondat: 
„Amiről álmodozom: 
az egyensúly, a tiszta-
ság, a nyugalom művé-
szete.” 

Szász József alpolgár-
mester köszöntőjében 
elmondta: a kiállítás 
olyan, mint egy mese-
könyv, a gyerekkortól 
indul, és eljut napjain-
kig. Terényi belső vilá-
gát teszi közszemlére, 
érinti az ifjúkort, a sze-
relmet, a vívódásokat és 
küzdelmeket, majd kissé megnyugodva 
érkezik el a mába. Terényi István látszó-
lag maga a megtestesült nyugalom, ám 
művészete feszültségekről, nyugtalan, 
konfliktusos időszakokról is árulkodik, 
olyanokról, amelyek mindannyiunk éle-
tében előfordulnak. Napjainkra azonban 
valószínűleg elérkezett a jelmondatban 
említett egyensúly, tisztaság és nyuga-
lom közelébe.

Belső tájaim
Az Erzsébetligeti Színház Kamara Galériájában szeptember 18-án 
nyílt meg Terényi István festőművész Belső tájaim című retrospek-
tív kiállítása, amelyet a fiatal lelkű nézők mellett elsősorban felesé-
gének, Anikónak ajánlott.

Csendes megemlékezés 
az aradi vértanúk emléknapja 

alkalmából

Október 6. szombat 18:00
Helyszín: Hősi emlékmű

Pilóta utca-Prodám utca sarok

„…S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal a földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának…”   (Palágyi Lajos)

Beszédet mond: Szatmáry Kristóf
országgyűlési képviselő

Fellép: Benedek Krisztina 
népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere 

Ezután a kiállító művész olvasta 
fel Nyírfalvi Károly költeményét, 
melyhez Grencsó István szaxofonjá-
téka teremtett különös atmoszférát.

Terényi István művészetét Dr. 
Kelényi István művészettörté-
nész elemezte és méltatta, aki 
kiállításmegnyitóiban mindig 
gondot fordít némi ismeretter-
jesztésre is. Ezúttal az absztrak-
ció fogalmát, művészeti értékét 
és helyes értelmezését osztotta 
meg hallgatóságával.

A kiállítás színfoltja volt, hogy 
Terényi István és felesége éppen 

a megnyitó napján ünnepelte 25. házas-
sági évfordulóját. Az egybeesés a véletlen 
műve volt, a rendező, Kertai Zsuzsanna 
nem tudott az évfordulóról, így ebben a 
helyzetben különös hangsúlyt kapott a 
művésznek az a portréja, amely feleségét 
ábrázolja (fenti képünkön).

A kiállítás október 14-ig tekinthető meg az 
Erzsébetligeti Színház Kamara Galériájában.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
Meszlényi Zoltán Közösségi Ház (Sasvár u. 23.)

Szőke István XVI. kerületi elnök, www.kesz16.hu, vitaforum@kesz16.hu

Október 1., hétfő 18.00-19.30
A FENNTARTHATÓSÁGRÓL - KERESZTÉNY SZEMSZÖGBŐL

Dr. Zlinszky János előadása
univ. PhD. egyetemi docens 

PPKE, Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék
Az esemény mindenki számára nyitott, előzetes regisztráció nem szükséges. 

Az előadás után a meghívott vendégünk válaszol a feltett kérdésekre.
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Október 4. csütörtök 18:00 
SCOLAR LIVE 
KÖNYVBEMUTATÓ
A Scolar Live című sorozat a 2017-es év nagy 
irodalmi vállalkozása. A kiadó olyan kézirato-
kat válogatott be a sorozatba, melyek a kortárs 
irodalom frissességét testesítik meg és magas 
színvonalát képviselik. Egyben bemutatkozási 
lehetőséget biztosítanak induló-újrainduló ma-
gyar szerzőknek, „kezdőknek” és „újrakezdők-
nek” egyaránt, illetve olyan, méltatlanul háttérbe 
szorított műfajoknak, mint a kispróza és a líra. 
FERENCZ MÓNIKA: 
HÁTAM MÖGÖTT DÉL
„A gyermekkor legna-
gyobb hazugsága sze-
rint bármerre fordulsz 
északnak tartasz”, és 
ha ez valóban így van, 
akkor előbb utóbb mö-
géd kerülnek a nehéz 
időszakok.

Október 6. szombat 9:00-12:30 
BABA- ÉS KISGYERMEKRUHA 
BÖRZE
Asztaljegyek árusítása:  október 3-án szer-
dán jegypénztári nyitvatartási időben.  
Az asztaljegyekről és a helyszínen vált-
ható helyjegyekről a tobábbi informáci-
ókért keressék fel honlapunkat: http://
szentmihalyi.kulturliget.hu

Október 7. vasárnap 10:00 
MAZSOLA
a Fabula Bábszínház előadása
3-7 éves korig ajánljuk!
Jegyár: gyerek: 1100 Ft, felnőtt: 1300 Ft, 
családi (2 felnőtt+2 gyerek): 4200 Ft

Szeptember 29. szombat 18:00 
VARIDANCE: 
MAGYAR TáncRAPszódia

A lánytáncok lágysága, páros táncaink roman-
tikája, a férfitáncok virtuozitása találkozik a 
hip-hop lazaságával… kaszák villannak, lib-
ben a szoknya… bajusz megpödörve, fent a ba-
seball sapka… csizmák bokáznak Brahms és a 
rap ritmusára.
Jegyet online, a jegy.hu rendszerén ke-
resztül tudnak vásárolni az előadásra!
Jegyár: 2500 Ft-3500 Ft

Október 4. 
csütörtök 18:00 
TÁJAK ÉS 
EMBEREK
GOSZTONYI PÁL 
FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
a Corvin Galériában

Október 5. péntek 20:00 
GEMINI BULI
Hamisítatlan retro házibuli-hangulat a 
Gemini együttes örökzöld slágereivel
Jegyár: 1800 Ft
Előzetes azstalfoglalás szükséges: 
+36 30 65 75 896

Október 5., október 12., október 19.  
péntek 19:00 
DUMASZÍNHÁZI ESTÉK
Jegyvásárlás kizárólag a 
dumaszinhaz.hu-n!

Október 7. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ!                  
Kalandos felfedezőnap a római korban
Utazó múzeum, játszóház a Budaörsi 
Régészeti múzeum és Árpád-kori Régé-
szeti Park szervezésében.
Programok: jelmezes történelmi ját-
szóház, fegyversimogató, régészsarok 
kincskereséssel és restaurálási felada-
tokkal, kézműves foglalkozás, korabeli 
társas- és ügyességi játékok

Október 11. 
csütörtök 18:00 
MÁGIKUS 
DIMENZIÓK 
F. FARKAS TAMÁS
KIÁLLÍTÁSA a Har-
mónia Szalonban és 
a Napfény Galériában

Október 12. 
péntek 19:30 
JAZZ LIGET: 
SZŐKE NIKO-
LETTA TRIO
Szőke Nikoletta 
montreux-i ver-
senygyőztes, Juni-

or Prima-díjas előadó, az ország egyik 
legnépszerűbb jazzénekesnője. Állandó 
teltházas fellépője a hazai fesztiválok-
nak és koncerttermeknek.
Jegyár: 1600 Ft

Október 14. vasárnap 10:30 
KODZSUGUKILA, A BOSZORKÁNY
Dzséli, a zenész és 
varázsló repít ben-
nünket Afrikába, 
annak is a legkü-
lönlegesebb szeg-
letébe: saját kuny-
hójába. Zenélés 
közben meséli el Kalili és Szandzsi tör-
ténetét
3 éves kortól ajánljuk!
Jegyárak: gyerek: 1300 Ft, felnőtt: 1500 
Ft, családi: 5000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)

Október 15. hétfő 18:00 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC TISZTELETÉRE RENDEZETT  
KIÁLLÍTÁS a Kovács Attila Galériában 
(XVI. kerület, Havashalom utca 43.). A Po-
fosz XVI. kerületi szervezete, Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzata és 
a Corvin Művészklub szervezésében. 
Megtekinthető: november 15-ig.

JÖN-JÖN-JÖN
Október 18-19. 
KERTVÁROSI BABAHORDOZÓ NAPOK
Ízelítő programjainkból: babahordozás, 
Ringató, gyermekelsősegély, Lovászi Edina 
ABC koncert, hordozós önvédelem, váran-
dósság, szoptatás alatti helyes táplálkozás, 
Kádár Annamária

P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

Új!
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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

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 0630-680-6814

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

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

Beköltözhető kertesházat vásá-
rolnék TULAJDONOSTÓL re-
ális áron. Alaprajzokat, fotókat 
kérek revaivira@gmail.com, 30-
317-4744

Építési telek 1082nm eladó Ár-
pádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, 
csatorna telken belül. Új par-
cellázás, már lehet rá építkezni. 
35M Ft. 30-482-0700

Eladó tulajdonostól 800nm sa-
roktelken 120nm-es 4 szobás 
ház Mátyásföldön. 30-940-0494

Rákosszentmihályon különálló 
lakrész (35nm) saját mérőórák-
kal nem dohányzó albérlőknek 
kiadó. Komfortos, bútorozott, 
alap gépekkel felszerelt. jkati2@
freemail.hu

Rákosszentmihályon 220 nm-
es családi ház működő üzlettel 
együtt eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es 
házamat kis telekkel hasonlóra a 
XV.; XVI; XIV. kerületben – ráfi-
zetéssel! 30-599-0677

Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz 
közeli kétgenerációs családi ház 
13,9M Ft-ért eladó. 30-826-2395

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 
nm-es öröklakásomat cserélném 
1 szobás önkormányzatira. 20-
327-7398

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

Garázs lehetőséget keresek a 
Pálya utcai lakótelep környékén. 
30-932-5654

Kiadó szobát keresek vagy tár-
sulnék. Internet szükséges. Max 
50E Ft/hó rezsivel. 30-575-4473 
(18.00 után)

VEGYES
Heverő, jó állapotú és rokkant 
kerekesszék olcsón elvihető. 405-
1913

Eladó 6 db üvegballon vegyes 
méretekben, 4 db 120 literes 
műanyag hordó. 70-299-4450

Öltözőszekrény, lemez, 3 ajtós, 
zöld, jó állapotú. 8E Ft. 20/498-
6812

Teniszütők, teljesen újszerű, 
TECHNO PRP SUPER TEC. 
(svájci) és DUNLOP POWER 
GRAPHITE 3E Ft/db. 20/498-
6812

Zanussi hűtő, müködő, 220 l. 
alul fagyasztós. 12E Ft. 20/498-
6812

Zanussi elöltöltős mosógép 
üzemképes.  20/498-6812

Műanyag vastagfalú kék hor-
dók 100-200 literesek. 3-5E Ft. 
20/498-6812 

Acéllemez radiátor 60x60 6E Ft; 
rozsdamentes csepptálcás moso-
gató 6E Ft; férfi új ¾-es irhabun-
da 15E Ft; 52-es bőrdzseki 10E Ft-
ért eladók. 403-1335

225nm-re elegendő új Bramac 
Ecotec 110 tetőfólia 60E Ft; 2 db 
bontott 80-90-40-80-as vasablak 
beépítő kerettel 10E Ft-ért el-
adók. 70-248-7579

Eladó jó állapotban lévő tölgyfa 
ajtós 9db-os konyhaszekrénysor 
2 tálcás rozsdamentes mosoga-
tóval, csapteleppel. I.ár: 80E Ft, 
20-232-9272

120l-es; 200l-es; 350l-es szőlő-
kád; prés, 50l-es üvegballonok-
tartóban 4db eladók. 403-7932

Eladó IKEA-s TULLSTA fotel 
2db, fehér huzattal 40E Ft. 30-
887-7851

Jó állapotban lévő TEXTIMA 
gyorsvarrógép eladó. 400-0440; 
70-299-3400

Eladó egy bőr garnitúra + 2 fotel 
kihúzható lábtartóval. 2 fekhellyé 
alakítható. Ár megegyezés sze-
rint. 407-2021; 20-567-6126

Hosszú fehér menyasszonyi 
ruha kiegészítőkkel, fehér ko-
szorús lány ruha, estélyi ruhák 
eladók. 403-9223

Férfi-női-gyerek ruhák üzlet 
megszüntetése miatt átadó. 403-
9223

Távirányítós és kisebb autók el-
adók. 403-9223 

Nagy méretű olasz, barna bőr-

dzseki 4,5E Ft; T-Mobilos vezeték 
nélküli telefon 1,2E Ft; Panaso-
nic vezeték nélküli telefon 1,8E 
Ft-ért eladók. 10-426-8677

Szovjet fém 1 rubelosok 160Ft/
db, Loncorde 922 világító szám-
jegyű telefon  - időseknek eladók. 
70-426-8677

Háztartási segítséget keresek 
rendszeres munkára XVI. kerü-
leti családi házba. 20-935-2473

Kiadó garázst keresek ”garázsvá-
sár” céljára heti 2-3 alkalomra. 
30-949-6332

Lábfürdő + masszírozógép elekt-
romos, többféle programmal 8E 
Ft-ért eladó. 30-949-6332

Univerzális fitnesz gép BS2400 
Fold N Sep taposógép állítható 
fokozattal olcsón eladó, 30-427-
8664

Autogén hegesztő teljes felszere-
léssel, szőnyeg (jó állapotú) 2 db, 
üstház égő eladó. 409-1267

Leinformálható, gyakorlott, meg-
bízható takarítónőt keresek rend-
szeres munkára, családi házban. 
20-935-2473

Ház körüli munkára – fűnyírás, 
stb. – megbízható segítséget ke-
resek. 20-935-2473

Eladó 1 db 200 kg-os mázsa, 1 
db hűtő vitrin. 30-873-0744; 1162 
Csömöri út 231.

Eladó 2 db asztal és 2 db kárpi-
tozott szék olcsó áron. 400-1593

Benzin motoros fűkasza eladó 
10E Ft-ért. 20-545-9267

Eladó Siesta gáz fűtő palack nél-
kül. 10E Ft. 20-545-9267

Eladó 50 literes bojler, kád moz-
gássérülteknek. 407-0627

Eladó egy válltáska egy úszó alá-
írásával, egy tiszta új future bo-
ard. 30-575-4473

Keresek ingyen elhozható 
200x90-es matracot. csongorist-
van@gmail.com

Kivágott fa tüzelőnek elvihető. 
20-937-7674

Kerületben élő 68 éves nő heti 
1 alkalommal társaságot keres 
uszoda látogatáshoz. 20-468-3203

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra; 
70x70 zártszelvény; gömbvas, 
200 literes lemezhordó eladó. 
407-2312

20-as, csillagküllős, felújított 
BMX kerékpár eladó 13E Ft-ért. 
70-360-6420

HWK 46/42 550W-os kerti 
szivattyú, mosógép motor, 42 
V-os biztonsági trafó, fénycső 
armatúra, 32 cm-es képcsöves 
TV 2,5E Ft, mobil komposz-
táló, kerti szerszámok, elekt-
romos grillsütő eladók. 409-
2240

Eladó szőlőprés, szőlődaráló. 
405-4227

Royality Line svárjci 16 részes 
rozsdamentes edénygarnitúra 
gyári csomagolásban eladó 35E 
Ft-ért. 70-259-2697

Festmények, Pallas lexikonok, 
szépirodalmi könyvek, selyem 
és üveg lámpabúrák. 30-541-
6383

Komódok, cipősszekrény, kris-
tály csillárok és fali karok, réz 
csillárok és fali karok, képkere-
tek. 407-3447

Kerti bútorok, napernyők, 110 
literes hűtőszekrény eladó. 403-
1090

Takarítónőt keresünk havi 1 al-
kalommal. 400-2845

Eladó légterápiás készülékek, 
philips videomagnó, eurotech 
vasaló, álló ventilátor, könyvek. 
403-0213

Eladó összecsukható esernyő 
babakocsi fix lábtámasszal. 3,5E 
Ft. 20-421-4035
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ASZTALOSMUNKÁK. Vál-
laljuk konyhák, beépített 
bútorok, galériák, bejárati aj-
tók, előtetők és kocsibeállók 
készítését. Régi bútorok ren-
oválását, kópiák készítését, 
illetve fafaragást. 30-401-1633; 
szeteyzoltan@gmail.com

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyinté-
zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-
77522

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

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

Nyugdíjas kerti munkát vál-
lal. 1000 Ft/óra. 407-3942

Gyógypedikűrös: manikűrt, 
gyógypedikűrt, japán mani-
kürt, talpmasszázst vállal. 
Házhoz megy, akár hétvé-
gén is! 70-518-0720

Villanyszerelés! LED vilá-
gítás korszerűsítés, hibael-
hárítás, csillárok, falikarok 
felszerelése, konnektorok, 
kapcsolók felszerelése. 
Ügyeleti telefonunk: 70-
427-9976

Finom EGRI friss MUST 
kapható szombatonként a 
sashalmi piacon. KOLTERÉK

MARIANNA MASSZÁZS. 
Élénkítő-relaxáló talpmasz-
százs, stresszoldó székmasz-
százs bevezető áron. 20-325-
1255

Kistarcsai telephelyről in-
dulva napi 2x2 óra i munká-
ra /reggel 5-7-ig és délután 
5-7-ig/ B kategóriával sofőrt 
keresünk. Helyi nyugdíjas 
előnyben!
Hívjon: 06 70 384 4945




