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Március 18-tól 23-ig zajlott az országos tavaszi nagytakarítás, a Te
szedd! mozgalom, amelyhez idén is
nagy erőkkel és lelkesedéssel csatlakozott a Kertváros. A munkálatokat az Önkormányzat koordinálta,
és főszerepet vállalt benne a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, és
résztvevői voltak az iskolák, valamint számos lelkes önkéntes is.
Március 18-án a Te szedd! akció kezdéséhez valóságos „gépesített hadosztály”
vonult fel a Havashalom parkban. Felsorakoztatták a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet összes szemétszállításra alkalmas járművét és az összes dolgozóját,
akikhez a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
emberei is csatlakoztak, hogy egy rövid
eligazítás után szétszéledjenek a kerületben, és az előre megtervezett menetrend
szerint megkezdjék a XVI. kerület tavaszi
szemétmentesítését. Ezzel párhuzamosan folyt a 2. Kertvárosi Tavaszi Nagytakarítás, amelyben pedig saját házuk, lakásuk
előtti takarításra hívták a kerületlakókat,
és ha a munka eredményéről fotót is küldenek, jutalmat is kapnak az Önkormányzattól. (Részletek itt: www.bp16.hu)
Egész héten folyt a munka, amelyhez
a kerület iskolái is csatlakoztak, majd

szombaton, 23-án délelőtt az utolsó nagy
bevetés előtt a mezei Őrszolgálat Sarjú
utcai telephelyén a kerület vezetői sajtótájékoztatót tartottak, melynek végén egy
erre kijelölt személy – a babgulyás felelőse – meggyújtotta a tüzet a hatalmas üst
alatt, hogy mire a szemétszedésben megfáradt önkéntesek visszatérnek a munkából, egy finom ebéd legyen a jutalmuk.
Az épülő-szépülő tanyaudvaron megtartott sajtótájékoztatót Szász József alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy kerületünk tizedik alkalommal
csatlakozik a Te szedd! takarítási akcióhoz, amelynek zárónapján a Sarjú utcától
kiindulva a Mezei Őrszolgálat telephelyénél kezdődő erdős terület megtisztítását
tűzték ki célul. Az akcióban évről évre
többen vesznek részt, és egyre többen
gondolják úgy, hogy nem csak szavak-

ban, de tettekben is hozzá kell járulni
lakókörnyezetünk tisztaságához.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő is üdvözölte a megjelent önkénteseket, és kifejtette, hogy jó lenne, ha a Te
szedd! akcióra egyáltalán nem is lenne
szükség. Hiszen nincs jól az, hogy azok
után, akik nem képesek megérteni a
környezet megvédésének fontosságát,
másoknak kell takarítani. Most azonban
remény van arra, hogy a jövőben törvényi megoldás születik, mert az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője, Palkovics László felkarolta az ügyet,
és a Parlamentben indítványozta, hogy
ezentúl ne csak a veszélyes hulladékok
szétszórása számítson bűncselekménynek, hanem minden köztéri szemetelés
is. Természetesen ez nem jelenti azt,
Folytatás a 11. oldalon

A testületi ülésről jelentjük
A XVI. kerületi Önkormányzat folyó hó 20-án tartotta márciusi ülését, melynek fontosabb eseményei az alábbiak voltak:
Kegyelettel emlékezett a testület a közelmúltban elhunyt Rátonyi Gáborra, a
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezetőjére. Életútjának felidézését követően egyperces néma főhajtással búcsúztak tőle az ülés résztvevői.
Megtartotta a 2018-as évről szóló beszámolóját Hajdú Károly rendőr alezredes, a XVI. kerületi Rendőrkapitányság
vezetője, akit elkísért dr. Markó Attila
rendőr ezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, kerületünk egykori rendőrkapitánya is.
Hajdú Károly elmondta, hogy a Kertváros bűnügyi szempontból továbbra
is a kevéssé fertőzött városrészek közé
tartozik, még akkor is, ha a bűncselekmények száma 2018-ban csekély emelkedést mutatott. A lopások száma 280ról 293-ra, a lakásbetöréseké 51-ről 71-re
növekedett, garázda cselekmények száma pedig a 2017-ben ismertté vált 40
esetről 45-re emelkedett. Ugyanakkor a
személygépkocsi-lopások száma 25-ről
20-ra esett vissza, a zárt gépjárművek
feltörése pedig 14-ről 10-re csökkent. A
bűncselekmények felderítésének aránya

Elbírálta a testület a Margaréta Óvoda
megüresedett intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot. Az állás betöltésére

Hajdú Károly rendőr alezredes
10 százalékkal javult. A minden részletre
kiterjedő beszámolót a képviselők írásban kapták meg.
Képviselői kérdésre válaszolva a rendőrkapitány ígéretet tett arra, hogy a Bökényföldi út Újszász utca és a Cinkotai
út közé eső szakasza felújításával keletkezett torlódások mérséklésére a reggeli
és a délutáni csúcs idején minden segítséget igyekeznek megadni a közlekedőknek.

Horváth-Veress Zsófia

ÁLLÁSHIRDETÉS - Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

MÉLYÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ

A kinevezés határozatlan időre szól, a
munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormány
rendelet alapján a munkakör betölthető:
1. sz. melléklet 15. Építésügyi igazgatási
területen a) bekezdése alapján, az I. besorolási osztályban előírt képesítéssel.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
A közútkezelői feladatok ellátása a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
szerint.
Kutak engedélyeztetése a „vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján.
A lakossági kezdeményezésű – önerős
– útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásról szóló 5/2018 (II.16.) önkormányzati rendelet alapján polgármesteri
határozatok döntés előkészítése
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
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- egyetemi vagy főiskolai szintű, építőmérnöki szakképzettség (mélyépítési
szakterület)
- felhasználói szintű számítógép ismeret
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- vagyonnyilatkozat-tétel
Előnyt jelent:
- közútkezelői feladatokban szerzett szakmai tapasztalat
- kút engedélyeztetésében, fennmaradásában szerzett szalmai tapasztalat
- közigazgatásban – döntések előkészítésében – szerzett tapasztalat
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A Polgármesteri Hivatalban 50.000 Ft
az illetményalap, továbbá a felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illetménykiegészítésre jogosult.
Benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm.
rendelet 8. §-ában foglaltak alapján
- végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány (teljes körű) másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pályázati eljárással ös�szefüggésben - részvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 1.
napjától tölthető be.
Az önéletrajzokat és a motivációs
leveleket Tóth Valéria humánpolitikai
referens, joka@bp16.hu e-mail címére
várjuk a benyújtandó iratokkal együtt.

egyedül az intézmény eddigi, vezetői
feladatokat ellátó általános vezető helyettese, Horváth-Veress Zsófia pályázott. Az óvoda nevelőtestülete a februárban megtartott titkos szavazáson
a jelölt vezetési programját és vezetői
megbízását is egyhangúlag, ellenszavazat nélkül támogatta, továbbá
a képviselő-testület is alkalmasnak
találta a vezetői feladatok ellátására,
így őt nevezte ki a Margaréta Óvoda
új intézményvezetőjévé.
Elfogadta a testület a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és
pótlásáról szóló rendelet módosítására tett javaslatot is, mivel a Kúria a
Kertvárosi rendeletet túl szigorúnak
találta, így szükségessé vált annak
megváltoztatása.
Megszavazták a képviselők azt a
javaslatot is, amelyik indítványozta
a helyi elismerő címek és díjak alapításáról, adományozásáról és adományozásuk rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotását.
Támogatta a Testület az Arany János Általános Iskola tanulólétszámának 560-ról 600 főre, a Táncsics
Mihály Általános Iskola és Gimnázium létszámának pedig 900-ról 960
főre történő megemelését. Hozzájárultak továbbá ahhoz is, hogy a Rácz
Aladár Zeneiskola az igényekhez
igazodva megindítsa jazz tanszakát.
Egyhangúlag elfogadták a képviselők az Erzsébetligeti Uszoda ne-

vének megváltoztatására tett javaslatot. Az elhunyt uszodaigazgató
tiszteletére a jövőben az intézményt
Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodának hívják majd.
Ugyanilyen egyetértés volt viszont
annak a javaslatnak az elutasításában, amelyik a patinás mátyásföldi
Baross Gábor utca nevét Vasminiszter utcára kívánta volna változtatni.
Az indok az volt, hogy Rákosszentmihályon már van egy Baross utca,
és ez bonyodalmat okozhat, viszont
a képviselők úgy döntöttek, hogy a
névváltoztatás több zavart okozna,
mint amennyi nyereséggel járna,
így a javaslatot elvetették.
A Naplás-tó környezetében elvégzett Naplázs-programmal kapcsolatban fölmerült az igény, hogy
célszerű lenne, ha a sok gazda helyett egységesen az Önkormányzat
vállalná a tó üzemeltetését és az
ökológiai egyensúly biztosítását.
Végül olyan döntés született, hogy
megkeresik az összes érintettet
(tulajdonosok, Horgász egyesület,
Csatornázási Művek, Környezetvédelmi hatóság stb.) és megpróbálnak megoldást találni a felvetésre.
Mivel azonban a sok szereplő miatt
a terv nem ígér gyors megoldást,
legközelebb a Testület csak a júniusi ülésén tárgyal újból a Naplázs-ról.
MÉSZÁROS TIBOR

INGATLANPÁLYÁZAT
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró, nyilvános egyfordulós
pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló,
1. Margit utca 28. C. ép. 1. ajtó alatti, 101474/0/C/1 hrsz-ú 57 m² területű
lakás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 323/10000-ed tulajdoni
hányad értékesítésére. Az ingatlan kikiáltási ára 21.774.000 Ft.
2. Pósa Lajos utca 23. szám alatti, 103273 hrsz-ú, 684 m² területű, kivett
lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére. Az ingatlan kikiáltási
ára 23.529.600 Ft.
A kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlati ár érvénytelen.
A pályázati eljárások részletes tartalma és feltételei a www.bp16.hu
oldalon, az ingatlanok menüpont alatt található.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő:
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik.
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját!

Kedves

Olvasó!

Elég rosszul viselem, ha közlekedőtársaim az
öklüket rázva anyáznak felém. Ez az utóbbi héten kétszer is előfordult velem, és mindkétszer
a Futórózsa utca és a Sasvár utca sarkán. Az
első esetben egy 30 körüli fiatalember hajtott
be elém jobbról elsőbbsége biztos tudatában,
és hogy nehogy tájékozatlan maradjak, rám is
ordított: jobbkéz-szabály b…g. Hát van olyan,
hogy jobbkéz-szabály, de máshol. Innen üzenem ennek a KRESZ-professzornak, hogy a
Futórózsa és Sasvár utca kereszteződésében
hosszú évek óta körforgalom van. 4x2 db, azaz
összesen 8 közlekedési tábla jelzi, hogy kerületünknek ezen a pontján nem a jobbkéz-szabály
szerint kell közlekedni. Mert itt bizony annak
van elsőbbsége, aki balról jön. Aki már bent
van a körben. Persze akiknek saját közlekedési szabályaik vannak, azoktól mentsen meg az
Isten! Ők azonos szellemi műhely gyermekei,
még ha nem is ismerik egymást. Azzal a terepjáró-tulajdonossal rokon lelkek, akinek egyszer
bátorkodtam ráirányítani a figyelmét arra, hogy
az utca, amelyen közlekedik, nem arra egyirányú, amerre ő megy rajta. Tőle egy valóságos
gazdaságfilozófiai mondatot kaptam jutalmul:
„Ja, apukám, ha mindig arra mész, amerre szabad, sohasem lesz dzsipped”.
A másik eset nem volt annyira koccanásveszélyes, mint az első. Egy ifjú, sportos hölgy
szintén veszélyes közelségben, jobbról surrant
be elém, majd amikor a körforgalomból kihajtva látta, hogy én is arra folytatom az utamat
amerre ő, még hosszasan mutogatott, hogy
értsem, mennyire nem tudok közlekedni. Csak
azt nem tudom, melyik kezével kormányozott,
mert amelyikkel nem mutogatott, azzal a telefont szorította a fülére.
MÉSZÁROS TIBOR

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

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
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.

Az Önkormányzat lapja
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Március 11-én, az Önkormányzat Kovács Attila Galériájában a POFOSZ,
a Kossuth Nemzetőrség és a Corvin Művészklub közös kiállításának megnyitóján
emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az
egybegyűlteket Kovács Péter polgármester köszöntötte, megköszönve a szervezőknek, „hogy mindig emlékeztetnek
arra, milyen dicső napok voltak azok március idusán”. Szentpéteryné Sebestyén
Gabriella szavalattal, míg Ambrus Károly
tárogatójátékkal és népdalokkal idézte fel
a forró március hangulatát az ünneplőknek. Vitéz lovag Palla László, a POFOSZ
kerületi elnöke beszédében méltatta a
forradalom nagy alakjainak tetteit és bátorságát. A kiállított tárgyakat Koltayné
Zolder Klára ismertette. A szervezőknek
és a művészeknek Palla László és vitéz lovag Máriássy György adta át ajándékaikat.
A megnyitó a Szózat hangjaival ért véget.

Március 14-én, a Timur utcai turul
szobornál tartotta megemlékezését az
Árpádföldi Polgárok Érdekközössége.
Az egybegyűlteket az Érdekközösség
nevében Szlankáné Reiss Zsuzsanna
köszöntötte, majd az Arany János Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort.
Szatmáry László önkormányzati képvi-
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selő beszédében idézte fel a 171. évvel
ezelőtt történt eseményeket, kiemelve,
hogy noha a szabadságharcot orosz túlerő segítségével leverték, de az akkori
haladó polgári szellem még 1989-ben,
a rendszerváltáskor is éreztette hatását.
Az ünneplő pártok és szervezetek koszorúkkal járultak az emlékműhöz. Az
Önkormányzat nevében Kovács Péter
polgármester helyezte el a megemlékezés virágait. Az ünnepséget a Szózat és a
Székely Himnusz zárta.

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület hagyományaihoz híven idén is megtartotta történelmi sétáját, amely legősibb
településrészünknek az 1848-as forradalomhoz kötődő pontjait érintette. Az
evangélikus öregtemetőből indulva a Beniczky-sírok és Tabódy Ida síremlékének
felkeresése után az evangélikus parókia
kertjébe vonultak, ahol valaha Aulich Lajos mondott beszédet, majd meglátogatták Petőfi Sándor nagybátyjának egykori
lakhelyét, végül lesétáltak az országzászlóhoz, ahol az emlékmű megkoszorúzása előtt Szász József alpolgármester
mondott ünnepi beszédet. Kossuth szavait idézte: „A múlt a jövő tükre”. Ha pedig ez így van, akkor e tükörben olyan
példát látunk, amikor olyan emberek,
akiket semmi más nem kötött egymáshoz, csak az, hogy magyarnak érezték
magukat, minden ellentétüket félretéve
álltak a forradalom mellé.
Március 15-én, a Pálfi téren tartotta
ünnepi megemlékezését Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre. Az
ünnepség a 929. Szent Mihály cserkészcsapat tagjainak bevonulásával vette kezdetét. A megemlékezés koszorúzással

folytatódott. Az Önkormányzat nevében
Kovács Péter polgármester helyezett el
koszorút a téren lévő emlékműnél. Ezt
követően a Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai adták elő az alkalomra szánt
műsorukat, akiket Varga Boglárka készített fel. A gyermekek előadása után
Petrovics Sándor, a KOVÁSZ Egyesület
elnöke mondott beszédet, amelyben a
reformkor, a békés forradalom, majd az
azt követő szabadságharc eseményeit és
eredményeit ismertette. Az Egyesület elnöke korunk Magyarországa számára a
keresztény értékeket jelölte meg legfontosabb útmutatásul.

A Haza minden
előtt
Sokan érezték így 171 évvel ezelőtt,
1848. március 15-én, amikor a forradalmi lelkületű márciusi ifjak megfogalmazták a 12 pontot, tömeggyűlést
szerveztek, kiszabadították börtönéből
Táncsics Mihályt, elfogadtatták a Helytartó Tanáccsal a követeléseiket, és rövid időn belül megszülettek az áprilisi
törvények is. Ez akár egy sikertörténet
is lehetett volna, de a folytatás már
nem volt ilyen egyszerű. A hatalmuktól megfosztottak erőt gyűjtöttek, és
ismét rátörtek az országra. Ám a forradalom zászlóvivői ismét kimondták: a
Haza minden előtt. Szinte a semmiből
honvédsereget toboroztak, amely a dicsőséges tavaszi hadjáratban fényes sikereket ért el a támadókkal szemben és
fölszabadította az országot. Az oroszokkal szövetkező bosszúszomjas osztrák

túlerővel szemben azonban
már nem bírt a lelkes magyar
honvédsereg,
bekövetkezett
a tragédia, majd elérkezett a
megtorlás. Ám a kivégzés előtt
álló honvédek és tisztek közül
még sokan a sortűz és a bitó
árnyékában is ki merték mondani: a Haza minden előtt.
A történelem ismétli önmagát. Csak az utókor dönti majd
el, hogy a kor, amiben élünk,
történéseiben mérhető-e az
1848-49-es eseményekhez. Az
azonban biztos, hogy sorsfordító helyzetekben egyetlen megoldás
létezik, az összefogás. Az 1848 tavaszán sem tartozott mindenki egy
politikai táborba, számtalan nemzetiség szülöttei voltak, talán a jövőt
sem egyféleképpen képzelték, de
abban biztosak voltak, hogy Kölcsey
Ferenc Emléklapra című epigrammájában örök érvényű gondolatot
fogalmazott meg, amikor ezt írta:

Ezt az üzenetet
ajánlotta megfontolásra Kovács Péter polgármester
a Paulheim téri
emlékműnél elmondott
beszédében a jelenlévőknek és XVI.
kerület lakóinak.
Ezután következett Galambos
Zoltán rendezé-

sében a Kifordított kokárda című jelenet a Koncz Gábor Kossuth- és Jászai-díjas színművésszel megerősített
Körúti Színház és a Liget Táncegyüttes
előadásában. Koncz Gábor forradalmi hevülettől izzó Talpra magyar-ja,
a történelmi események forgatagában
fordított színsorrendben összevarrt
kokárda története, és a Liget Táncegyüttes sodró lendületű produkciója egy csepp forradalmat varázsolt a
Paulheim térre.
Az ünnepi műsort a koszorúk elhelyezése követte.

„Négy szócskát üzenek, vésd
jól kebeledbe, s fiadnak,
Hagyd örökűl ha kihúnysz:
A HAZA MINDEN ELŐTT.”
Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György

Tel.: 06-20/395-3537

2019. április 27-28. SZ-V. 6 óra DÉLVIDÉKI KÖRTÚRA
Kalandozás a Duna, a Száva és a Tisza által bezárt Bács és Szerém vármegyék területén: Bács, Szávaszentdemeter, Szabács,
Újvidék, Törökbecse, ahol félpanziós szállás falusi turizmus
keretében; majd másnap traktoros túra az aracsi pusztatemplomhoz, ezt követően sokkal lassabb ütemben hazatérés a Tisza
mentén Óbecse, Mohol, Zenta, Magyarkanizsa, stb. útvonalon
Útiköltség: 10 500 Ft +25 Euró (a szállás és a félpanzió)

2019. június 12-16. SZ-V. 6 óra MAGYAROS VIDÉKEK
a Keleti-Kárpátok keleti oldalán: Bukovina, Moldvai festett
kolostorok, Csángóföld mint az út fő atrakciói (Magyarlónán és
Sucevitán 2-2 szállás). Első nap a révi szoros barlangjai, majd
Somkerék, Beszterce, Borgói hágó, Moldovita, Fogadjisten,
Moldvabánya, Pusztina, Marginea, Kacsika, Voronet, és végül
Zilah, Érmindszenten Ady centenárium, Nagykároly, stb.
Úti- és fépanziós szállásköltség: 63 000 Ft
Indulás: Mátyásföld – Pilóta u. és Veres P. út sarok
Jelentkezés: Szuhaj Péterné: 06-1-403 2622, Mobil: 06-30/582 7600,
e-mail: szu-kazsu@freemail.hu
Befizetés a Veres P. út 27. alatt, hétfőnként 17 és 18 óra között.

Az Önkormányzat lapja
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Március 15-e alkalmából a képviselő-testület az Erzsébetligeti Színházban tartotta ünnepi ülését, amelyen a
díszpolgári címet és a Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetéseket adták át. A kitüntetettek a következők:
Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” kitüntetést
adományozta Mező Mihály részére.

Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete érdemei elismeréséül Fejes Ferencnek a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI.
KERÜLETÉÉRT” kitüntetést adományozta.

1978-ban született Gyulán.
Gyula mellett, Dobozon nőtt
fel, itt végezte általános iskolai tanulmányait 1984 és 1992 között.
Először 1989-ben, 11 éves korában lépett fel egy hagyományőrző együttesben, amelynek művészeti vezetője az édesapja volt. Középiskolai évei alatt, 1992 és 1996 között a „Három amigo” iskolai zenekarban zenélt, később a „La bomba”
együttest erősítette.
1999-ben megalakult a Magna Cum Laude zenekar, amelyben azóta is énekel, és idén már fennállásuk 20. évfordulóját
ünneplik.
2010-ben alapított családot, ma már három gyermek édesapja. Kisfia, Nimród, 2012-ben, kislányai, Bíborka 2015-ben,
Boróka 2017-ben születtek.
Több szakmát kitanult, dolgozhatna mint asztalos, fafaragó,
kosárfonó, lakberendező, de a legfontosabb számára a zene,
még akkor is, ha karrierje elején több nehézségbe ütközött.
A zene iránti mély szeretete, kitartása, szorgalma azonban a
nehézségek ellenére is a pályán tartotta.
Zenei munkája elismeréséül 2007-ben Fonogram-díjat kapott.
A „The Voice” tehetségkutató verseny 2012-2013-as évadjának egyik „Mestere” volt, majd 2014-2015-ben a „Rising Star”
zenei tehetségkutató, 2018-ban pedig a „Dal” zenei produkció
zsűritagjának választották.
Zenei pályája mellett újra iskolapadba ült, és a Baptista Teológiai Akadémián teológiai diplomát szerzett.
Fellépésével gazdagította a Reformáció 500 ünnepségsorozat
záró istentiszteletét.
Ahol csak tud, önzetlenül segít: 2010-ben Dobozon egy jótékony célú Mikulás ünnepségen értékes hangszercsomagot
ajándékozott egykori iskolájának.
Zenekarával 24 tonnányi adományt vitt Gyergyószentmiklósra, a Szent Anna Otthonba.
Segítőkészsége a XVI. kerületben is közismert. Gyermekei
óvodájának udvari felújítását nem csak anyagilag, hanem kétkezi munkájával is támogatta. Több fellépésének bevételét az
óvoda javára ajánlotta fel, melyből például az óvoda teljes redőnycseréje megvalósulhatott. Az intézmény hagyományos
Családi és Sportnapján minden alkalommal fellép, és szórakoztatja a gyermekeket és szüleiket. Élete és zenei munkássága során arra törekszik, hogy mindig jobb legyen.
Zenei pályáját, eddigi életét az emberségesség, önzetlenség,
szerénység és elhivatottság jellemzi.
Egy interjúban így fogalmazta meg céljait: „Meg szeretnék maradni zenésznek, családapának, szülőnek, hívő embernek.”

Budapesten született 1952ben nemzeti és keresztény
értékeket valló családban.
1977-től él Árpádföldön és
helyi lokálpatriótaként a mai napig tevékenykedik. A Szaton
Rezső (ma Szent-Györgyi Albert) Általános Iskolában kezdte
pedagógusi munkáját, ahol 1995-ig dolgozott, mindvégig arra
törekedve, hogy a gyermekeket szeretettel, türelemmel nevelje.
Az 1980-as és 1990-es években az Árpádföldi Szent Anna plébánia közösségi életében vállalt szerepet. Az oktatás mellett végig a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola elindításán,
annak előkészítő munkáin fáradozott. Az 1997-es kapunyitásig
minden nap jelen volt az épületben, irányította a felújítást, azon
dolgozott, hogy az iskola megkapja a szükséges engedélyeket,
és sokszor saját kezével is részt vett az épület csinosításában.
1997 augusztusában a tanévnyitó ünnepségen 167 diákkal
indult az intézmény, amely mára 450 főre duzzadt. Nemcsak
az iskola fizikai létét alapozta meg, hanem a szellemi háttérmunkában is irányító szerepet vállalt. Szívén viselte az iskola
folyamatos modernizációját, amely során 2000-től az épület
akadálymentesítése is megtörtént. 20 éves munkássága során
több mint 1000 kerületi diáknak adott útravalót az élethez.
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* * * * *

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete a „BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETÉÉRT” kitüntetést adományozta a
P. Mobil Együttesnek.

50 évvel ezelőtt Sashalomról indult az országosan is népszerű zenekar. Az első években csak a koncertekben és a szájhagyományban bízhattak, de zenéjük, mondanivalójuk, előadásmódjuk nem hagyott kérdéseket, hamar a közönség kedvencei
lettek. Első emlékezetes fellépésükre a Diósgyőri PopfesztiváFolytatás a következő oldalon:

lon került sor. 1974 őszére megalakult a zenekar első, klas�szikus felállása Bencsik Sándorral, Vikidál Gyulával, Kékesi
Bajnok Lászlóval és Pálmai Zoltánnal. Szerzeményeik sorra
jelentek meg, így évről évre beírták magukat a hazai zenetörténetbe. Sajnos az évi 300-350 koncert nem biztosított megélhetést a zenekarnak, hiszen a lemezek kiadását az akkori
vezetés nem engedélyezte. 1977 nyarán kiegészült a zenekar
Cserháti István billentyűssel és ebben az évben született meg
a Honfoglalás-szvit alapgondolata, ami minden addigi vállalkozásukon túlmutatott, megelőzte korát. Az ősbemutató 1978
tavaszán volt, amikor a jelen lévő rajongók a zene megrendítő
hatására térdre ereszkedve hallgatták végig a művet. 2010-től
újra a klasszikus felállásban, egy gitárral és billentyűssel léptek színpadra. A zenekar motorja és vezetője 50 éve Schuster
Lóránt. A két legutóbbi nagylemezük: a Farkasok Völgye Kárpát-Medence és a Csoda történt Szebelédi Zsolt dobos, Tarnai
Dániel basszusgitáros, Sárvári Vilmos szólógitáros, Baranyi
László énekes és Szabó Péter billentyűs közreműködésével készült el. Három aranylemezük született: a Mobilizmo, a Heavy
Medal és a Honfoglalás.
* * * * *

Budapest Főváros XVI.
kerületi
Önkormányzat Képviselő-testülete
„BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETÉÉRT” kitüntetést adományozott
dr. Skriba Eszter részére.
1976-ban született Budapesten. Érdeklődése az egészségügy felé irányította, ezért
először elvégezte a védőnői
szakot, majd beiratkozott a Semmelweis Egyetemre, ahol tanulmányait summa cum laude minősítéssel zárta. Végzettségét tekintve ultrahang specialista, szülész-nőgyógyász szakorvos és
meddőségi specialista. 2003 óta él a Kertvárosban. Szakmai tapasztalatait rendszeresen megosztja a szélesebb nyilvánossággal is, ezzel segítve a gyermekekre vágyó párok életét, valamint
a fiatalok döntését a gyermekvállalás tervezése során. 2016ban előadást tartott a Mindenki Akadémiája előadássorozatban
A biológia óra címmel. Szakértelmével, munkájával segíti a Három Királyfi, Három királylány mozgalom tevékenységét.
* * * * *

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete Szőke Istvánnak a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT” kitüntetést
adományozta.
Budapesten született 1962-ben. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végzett katolikus hittantanárként és egyházjogászként. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
folytatta, ahol történelemtanárként és közoktatásvezetőként
szerzett újabb diplomákat. Majd elvégezte még a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi alapképzését, valamint a Pénz-

ügyi és Számviteli Főiskolán
a pénzügyi-, és számviteli
ügyintéző szakot. Pedagógiai pályáját a Batthyány Ilona
Általános Iskolában kezdte.
Jelenleg a Néri Szent Fülöp
Katolikus Általános Iskola
hit- és történelem tanára, aki
számos szakmai végzettsége mellett jelentős közéleti
szerepet is vállal. A Kovász
Egyesület irodalmi csoportjával 2 évig járta az országot,
32 helyszínen léptek fel azzal
az emlékműsorral, amelynek célja egy egészalakos, köztéri
Mindszenty-szobor felállítása volt. A terv sikerült, a szobor ott
áll a rákosszentmihályi Templom téren. A kerületi megemlékezéseken jelenleg is részt vesz a Kovász Egyesület irodalmi
csoportjának munkájában. A rákosszentmihályi Gitáros énekkar oszlopos tagja, valamint a rákosszentmihályi Egyháztanács jegyzője. Jelenleg a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kerületi vezetőjeként havonta neves előadókat hív meg
a Meszlényi Zoltán közösségi házba. Egy súlyos betegségéből
felállva folytatja pedagógusi hivatását, s neveli hitre, hazaszeretetre, emberségre tanítványait.
* * * * *

Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete dr.
Varga Jánosnak a „BUDAPEST
FŐVÁROS
XVI. KERÜLETÉÉRT” kitüntetést adományozta.
1940-ben született Budapesten. Gyermekkora óta Rákos�szentmihályon él. Iskoláit a
Béla utcában kezdte, majd a
mátyásföldi Corvin Mátyás Gimnáziumban érettségizett. Ezután
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett diplomát. Kétévi kórházi gyakorlata után 1968-ban, mint
belgyógyász szakorvos pályázott Cinkota körzeti orvosi állására,
azóta folyamatosan ott gyógyítja betegeit, lelkiismeretesen, közszeretetnek örvendve. Családorvosi munkája mellett számtalan
egészségügyi felvilágosító, ismeretterjesztő cikket írt helyi lapokba. Szervezett orvosklubot, dohányzás elleni iskolai gyermekrajz
vándorkiállítást, tartott intenzív képzést rendőrök, tisztségviselők, mentősök részére. Internetes interaktív „orvos válaszol”
honlap szervezésével is foglalkozott. Részt vesz a kerületi közéletben is. 2006-2014 között kerületi önkormányzati képviselő,
25 éve az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, 2010-2014
között alelnöke volt. Képviselői, bizottsági tagi és elnöki munkáját mindenki által elismert felkészültséggel és lelkiismeretesen
látta el. Példaszerű családi életet él. Szabadidejében meséket, kisnovellákat ír, amelyekért több elismerő oklevelet kapott.
Kerületünk ifjú tehetségeinek és kiemelkedő sportolóinak bemutatását, illetve névsorát következő lapszámunkban közöljük.
Az Önkormányzat lapja
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A kerület vállalkozói
együtt reggeliztek

Március 19-én, a Jókai utca 6. szám alatt tartotta
kötetlen "Kérdezz-felelek reggelijét" a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara.
A találkozó célja az volt, hogy összehozza a kerület vállalkozóit, lehetőséget biztosítva számukra, hogy feltegyék kérdéseiket
és megosszák egymással tapasztalataikat, problémáikat, amikben a Kamara a segítségükre lehet. Az egybegyűlteket Zsobka
Zsolt, az Ipari Tagozat elnöke és Baumholczer Tamás, a BKIK
XVI. kerületi elnöke köszöntötte. A rendezvényen Kovács Péter polgármester is részt vett, aki a többi között a HÉV és Metró vonala összekötési tervének jelenlegi állását ismertette az
érdeklődőkkel.
GUETH ÁDÁM

A Szent Korona titkai
Március 9-én folytatódott a Szentmihályi Esték
sorozat a Rákosszentmihályi Római Katolikus
Plébánia közösségi termében.

A házigazda, Petrovics Sándor meghívottja ezúttal vitéz lovag
Mireisz Tibor, a Szent Korona Társaság tagja, a Vitézi Rend budapesti székkapitánya volt, aki A Szent Korona keresztény üzenete
címmel tartott előadást. Mireisz vetített képes előadásában kitért a
Szent Korona-tan máig tartó érvényességére, a Korona készítésének és díszítésének módjára, a Koronán lévő kereszt ferdeségére
és a koronázási hagyományokra is. A plébánia termét Fenyvesi
András ikonfestő művész alkotásai díszítették. Az előadás előtt
a nagyszámú közönségnek dr. Kratofil Ottóné szavalattal segített
közelebb kerülni különleges ereklyénk gondolatvilágához.
Az est keretében lehetőség nyílt nemzeti jelképes relikviák,
valamint történelmi kiadványok vásárlására is.
GUETH ÁDÁM

Pályázati felhívás Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására
Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport
Bizottsága pályázatot ír ki a kerületben működő Nemzetiségi
Önkormányzatok támogatására.
A pályázat célja:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten
hozzájárul a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok programjainak megvalósításához.
Az elbírálás során az alábbi témákban
benyújtott pályamunkák élveznek elsőbbséget:
- hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, kiállítás
szervezése,
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- történelmi emlékhelyekre szervezett
kirándulások,
- nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok,
találkozók, kiállítások, és egyéb programok, rendezvények szervezése, rendezése
- a nemzetiségi kultúra megőrzésével
és erősítésével kapcsolatos programok
szervezése, rendezése
- nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.
Pályázhatnak: a XVI. kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok.
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete: 2.000.000 Ft.
A pályázat benyújtása:
A pályázatok a Polgármesteri Kabinetben (110. szoba) adhatók le (1163 Bp.,

Havashalom u. 43.).
A pályázatokat egy példányban, papíralapon kell benyújtani. Elektronikus
úton nem lehet pályázni.
A benyújtás határideje:
2019. április 18. 16:00 óra
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megvalósítására
használható fel.
A tartalmi és formai követelményekről, a pénzügyi támogatás felhasználásáról az elszámolási kötelezettségről
és egyéb részletekről további felvilágosítás kérhető a 401-16-80-as telefonszámon, valamint elektronikus úton a
vinczeannamaria@bp16.hu e-mail címen.
Antalóczy Csaba
Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Megkérdeztük a polgármestert
Az idei díszpolgárválasztás körül sok vita, nézeteltérés keletkezett. Megkérdeztük
hát a polgármestert, hogyan vélekedik ő a történtekről.
– Sajnálatos módon – vélhetőleg nem függetlenül a közelgő önkormányzati választásoktól – a díszpolgárválasztást követően politikai indíttatású hisztériakeltésnek lehettünk tanúi. A történet
dióhéjban annyi, hogy idén szokatlanul sok jelöltet – 10 főt –,
ajánlottak a kerület lakói díszpolgári címre. Köztük volt kerületünk lakója, Bálint Gyuri bácsi is, aki már Budapest díszpolgára,
így nyilván a XVI. kerületiek díszpolgára is. Ezért a Képviselő-testület egy másik jelöltnek adott lehetőséget. Olyan jelöltnek, aki
egy másik nemzedék tagjaként lehet példaképe a XVI. kerületi fiataloknak, ráadásul egy Gyuri bácsiéhoz nagyon hasonló életutat
bejárva. Én nagyon tisztelem Bálint György munkásságát, az élethez való hozzáállását, azt a humanizmust és optimizmust, ami az
ő személyéből árad. Nagyon sajnálom, hogy marginális politikai
pártok képviselői az ő nevét felhasználva akarták fölhívni magukra a figyelmet, és e törekvésükben még a képviselői esküjüket is
megszegve, jogszabályokat sértve hozták nyilvánosságra a zárt
ülés nem nyilvános részleteit. Hisz a zárt ülésnek csak a határozata nyilvános. Ezt a tettüket még valótlan állításokkal is tetézték.
– MONDANA PÉLDÁT EZEKRE?
– A két leggyakrabban hangoztatott álérv közül az egyik az volt,
hogy leszavazták Gyuri bácsit, ami technikailag lehetetlen, hiszen itt nem az volt a kérdés, hogy a képviselők rá szavaznak-e
vagy ellene, hanem az, hogy kire adják a voksukat. Leszavazásra
nincs lehetőség. A másik valótlan állítás pedig az, hogy a háttérben politikai okok lettek volna. A valódi ok azonban az volt,
hogy 10 nagyszerű és méltó jelölt közül a képviselők egy olyan
személynek szavaztak bizalmat, aki még nem díszpolgára a kerületieknek. Sajnálatos módon a történtekből arra következtetek, hogy nagyon durva kampányidőszakra számíthatunk. Azt
már megszoktuk, hogy reménytelen helyzetben lévő politikai

szereplők csúsztatásokat, valótlan állításokat engednek meg maguknak,
de az a XVI. kerületben merőben új
jelenség, hogy önkormányzati képviselő a választóknak adott esküjét szegje meg. Nem volt még
példa továbbá arra sem, hogy egy köztiszteletben álló, közel 100
éves embert tegyenek ki egy ilyen hecckampánynak csak azért,
hogy ismertségét politikai célok szolgálatába állítsák.
– MILYEN VISZONYBAN VAN ÖN BÁLINT GYÖRGGYEL?
– Részemről a legnagyobb szeretettel és tisztelettel tekintek rá.
Mivel az elismerésnek nem a díszpolgárrá választás az egyetlen
módja, van egy olyan tervünk, melyet személyesen egyeztettem le Gyuri bácsival. Szeretnénk, ha az utódnemzedékek elé
örök példaként állíthatnánk az ő életszemléletét és szakmai tevékenységét. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai központja területén most épül az a tanyaudvar, amely az őshonos
magyar háziállatokat kívánja bemutatni és megtekinthetővé
tenni az utókor számára. Ennek részeként kialakítunk egy gyümölcsöskertet, melynek létrehozásához kikértem Gyuri bácsi
szaktanácsait. Útmutatása alapján ide olyan speciálisan nevelt
fafajtákat ültetünk, amelyek nem nőnek túl magasra és nem
is terebélyesek kis helyet foglalnak, a gyermekektől a nyugdíjasokig mindenki tudja gondozni, továbbá lesznek benne olyan
apróbogyós gyümölcsbokrok is, mint a ribizli, az egres és még
néhány más rokonnövény. Ezzel is népszerűsíteni kívánjuk a
családi házak kertjében a gyümölcsfaültetést. A megvalósuló
gyümölcsöskertet Dr. Bálint Györgyről fogjuk elnevezni. Gyuri
bácsi biztosított arról, hogy ha egészsége engedi, szívesen részt
vesz a terv megvalósításában is.
MÉSZÁROS TIBOR

POFOSZ XVI. kerületi
szervezete
Tel.: 06-70/239-5264
lovag vitéz Palla László

április 3. szerda, 14 órától 17 óráig
Helyszín:
1161 Rákosszentmihály, Rákosi út 71.
Napirenden:
a POFOSZ tisztújító választásán való
részvétel megbeszélése.
Az összejövetel nyilvános, melyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és hagyományőrző tag jainkat, valamint
hívunk minden nem POFOSZ tagot
is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt üldöztek,
bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy
hátrányos helyzetbe kényszerítettek.

Szentmihályi Esték

A CIVIL16 Egyesület felhívása

NYUGDÍJAS KLUB INDUL
havi rendszerességgel!
Első találkozó időpontja:

2019. április 17. (szerda) 16:00 óra.

Helyszín: Legenda Sörfőzde, Kövirózsa utca 8/c
Társasjáték, sakk, kártyák, beszélgetés és egyéb
programok. A részvétel ingyenes. Étel-ital fogyasztásra van lehetőség.

A Civil16 egész évben vár felnőtt- és gyerekruha
adományokat 4 gyűjtőpontunkon:
József utca 128. (+36-20/8080366), Lajos utca 110/1.
(+36-30/223-6240), Kolozs utca 5. (+36-30/655-0150) és
Budapesti út 31. (+36-30/318-4759). További információ: +36-20/808-0366 és www.civil16.hu

Schaffer Viktor elnök

Április 6. szombat 16 óra
1161 Bp.Templom tér 3.
Szent Mihály Plébánia
közösségi terme
Hit és harmónia bronzban
R.
Törley
Mária szobrászművész,
kerületünk
díszpolgára
lesz az est
vendége.
A művésszel Petrovics
Sándor beszélget.

Az Önkormányzat lapja
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Te szedd!

Ezután minden önkéntes kapott egy Te
szedd! pólót, szemeteszsákot, védőkesztyűt, egy rövid eligazítást, amely fölhívta

a figyelmet az
esetleges sérülésveszélyekre,
majd megkezdődött a munka,
amelyben tevőlegesen részt vett
Ács Anikó, Kovács Péter, Szász
József és Szatmáry Kristóf is.
A gyűjtőpontokon
ismét
sajnálatos men�nyiségű szemét
gyűlt össze, amelyben ismét volt számtalan autógumi, megunt bútor, vashulladék, rongy, használtruha, üvegtörmelék
és még sok más, a jóérzésű emberek számára megdöbbentő hulladék. A Kerületgazda kisteherautói folyamatosan szállították az összegyűlt hulladékot, amely
végül több tonna mennyiségben bizonyította, hogy ezen a területen még bőven
akad tennivaló. Az önkéntesek azonban
idén is helytálltak, pedig sokszor nagyon

nehéz terepen, dús aljnövényzettel viaskodva, veszélyes, sérülések okozására
alkalmas hulladékokkal kellett megküzdeniük. Többségük azonban már most
jelezte, hogy eljön jövőre is. Kiemelt köszönet jár nekik a részvételért.
Szombaton azonban csak a szemét begyűjtése zárult le, az összegyűlt hulladék
szelektív elszállítása a következő hét feladata.
MÉSZÁROS TIBOR

VÁRADI LAJOST 90. születésnapján
köszöntötte Kovács Péter polgármester.
Lajos bácsi Dunapatajon született a család harmadik gyermekeként. Nem volt
szerencsés gyerekkora, hiszen mindös�sze három hónapos volt amikor elvesztette édesanyját, öt évesen pedig már az
édesapja sem állhatott mellette. Szerencse a bajban, hogy a nagynénik és nagybácsik elvállalták az elárvult gyerekek
felnevelését.
A polgári iskola elvégzése után a család
iparos beállítottságához híven kitanulta
a gépész szakmát, amelyhez nagy kedve
volt, és amely egész életében végigkísérte.
1950-ben kötött házasságot, és feleségével a napokban ünnepelték 69. házassági évfordulójukat. Két gyermekünk
született, majd a katonaidő letöltése
után Dunapatajon hozzáfogtak egy saját

családi ház felépítéséhez. Felesége a kalocsai
Népművészeti
Házban dolgozott.
Lajos bácsi elismert szakember
volt, főgépészként dolgozott a
környék állami
gazdaságaiban,
a helyi termelőszövetkezetben, Dunaújvárosban, mindig ott, ahol jobban megbecsülték szakértelmét. A gyermekek taníttatása miatt azonban 52 évvel ezelőtt
a fővárosba, Rákosszentmihályra költöztek, és abban a házban élnek ma is. A
családfő itt is megtalálta a helyét, hiszen
az lkarus gyár után a Kőbányai Növény-

olajipari Vállalat karbantartás-vezetőjeként helyezkedett el, majd 64
évesen ment nyugdíjba.
Élettörténetéhez szorosan hozzá tartozik a
horgászás. Legszebb emlékei a Lőrinci-tó melletti kis horgásztanyához
fűződnek sok vidámsággal, barátokkal, óriási halakkal, és még nagyobb
hallakomákkal.
Összetartó családjukhoz ma már négy
unoka és kilenc dédunoka is tartozik.
Feleségével, aki még „csak” 89 éves,
mindenben önellátók, tevékenyek mind
a lakáson belüli, mind a kerti munkákban.
Isten éltesse őket még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester tősgyökeres kertvárosi lakótársunkat, BOTOS
KÁROLYNÉT köszönthette 90. születésnapja alkalmából, aki születése óta
Rákosszentmihályon lakik. Ez náluk
családi hagyomány, hiszen már az édesanyja is e településrészen látta meg a
napvilágot. Ilona nénit az árvíz hozta,
mert 1929-ben – akkor még ilyesmi is
előfordult –, hatalmas árvíz öntötte el a
Szialas-patak árterét. Várandós édesanyja kiment megnézni a vízözönt, majd hazatért, és akkor érkezett Ilona néni. Vele
minden fontos esemény Rákosszentmihályon történt. Ott járt iskolába, ott ment
férjhez, ott született a gyermeke.
Munkahelyéhez ugyanolyan hűséges volt, mint a szülői házhoz, hiszen

az iskolák elvégzése után
első munkahelye a Ganz
Árammérőgyár volt, ahol
egy rövid megszakítással
ugyan, de 50 éves koráig dolgozott. Akkor ment
nyugdíjba. Férje szintén a
Ganz Árammérőgyár alkalmazottja volt, akivel 1954ben kötött házasságot.
Hamarosan megszületett
a lányuk, aki egy fiú és egy
lányunokával örvendeztette meg a nagyszülőket.
Ilona néni – korának megfelelően egy
kicsit megfontoltabban –, de még ma is
aktívan részt vesz a napi teendők elvégzésében. Sokat kell sétálnia, mert egy

három évtizeddel ezelőtti
szívműtét óta ez napi feladat. A családja szerint,
amint beköszönt a jóidő,
már megy is ki a kertbe,
és kezelésbe veszi kedvenc virágait. Csak azt sajnálja, hogy férje már nem
lehet vele, akinek szintén
hosszú életet adatott, hiszen 2010-ben, két nappal
a 92. születésnapja előtt
hunyt el.
Ilona néni azonban már
beletörődött a megmásíthatatlanba, és
sorsával megbékélve, szeretetteljes családi környezetben éli mindennapjait.
Az
Önkormányzat
Isten
éltesse őt még lapja
nagyon sokáig!1 1

Folytatás a címlapról
hogy a törvény elfogadása esetén többet
már senki nem fog szemetelni, ezért aTe
szedd! mozgalomra továbbra is szükség
lesz, de azt remélhetjük, hogy jelentősen
visszaszorulhat az elszórt szemét men�nyisége.

Kirándulás Horthy Miklós szülővárosába
A buszos kirándulás a reggeli órákban indult. A 4-es úton
töltött hosszú út után az emlékezők először a helyi néprajzi
múzeumot látogatták meg, ahol többek között Horthy Miklós
tengerész éveiről illetve a Trianont követő revíziós hangulatról
tekinthettek meg gazdag gyűjteményt. A tárlatban az otrantói
tengeri csata és Novara gyorscirkáló is kiemelt figyelmet kapott, de érdekes adalékként tűnt fel a „hálás
zsidóság” koszorúja, melyet azok az izraelita
származású honfitársaink helyeztek el Horthy sírjánál, akik megmenekülésüket a kormányzónak tulajdonították.
Ezt követően az emléktúra a Horthy család
kriptájánál folytatódott. Az egykori államfőt
halála után először Portugáliában temették
el (ahol élete utolsó éveit töltötte kényszerű
emigrációban), majd 1993-ban temették újra
Kenderesen. A Tóth Ilonka Szülőházáért
Alapítvány, a Vitézi Rend, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a XVI. kerület polgárainak nevében a Szózat sorainak eléneklése
mellett koszorúkat helyeztek el a kormányzó
és hozzátartozói tiszteletére.
Az ebéd elköltése után az emlékezők a
Horthy-kúria felé vették útjukat, ahol a kormányzó hivatali évei alatt a nyári időszakot
töltötte szeretteivel. Mivel a kúria jelenleg
kollégiumként üzemel – ott jártunkkor diákbált rendeztek
– az épületet sajnos csak kívülről lehetett megtekinteni. A
kúria parkjában Horthy Miklós és fia – az ellentmondásos
körülmények közt, repülőgép-szerencsétlenségben meghalt
– Horthy István mellszobra áll.
A kirándulás végén a csapat a helyi művelődési házban gyűlt
össze. A Himnusz eléneklése után Horthy-korszakkal kapcsolatos előadásokat hallgathattak az érdeklődők.
Szatmáry László önkormányzati képviselő a trianoni békediktátumot megelőző időszakról, a diktátum megkötésének
körülményeiről és a Horthy-korszak gazdasági és kulturális
érdemeiről tartott előadást. A képviselő előadásában hangsúlyozta, hogy az 1920 utáni években nem volt olyan politikai
erő, mely ne kívánta volna a revízió valamilyen módját.
Rezsabek Gyula a korszak kultuszminisztere Klebelsberg
Kunó, valamint a korszakban tanult későbbi Nobel-díjasok
szerepét méltatta az ország kulturális missziójában.
Solymoskövi Péter a revízió lehetőségének békés megvalósulásáról értekezett, melyben bővebben kitért a II. bécsi döntés
körülményeire.
Mireisz Tibor a budapesti gettó megmentésének történetét
osztotta meg a közönséggel, melyben Koszorús Ferenc ezredes tanúsított bátor kiállást a megszálló németekkel szemben.
Hargitai György a Hauszman-tervet ismertetve számolt be a
budai várnegyed felújításáról, az ott folyó építési munkálatokról és távlati tervekről.
Végezetül a közönség részletet tekintett meg Koltay Gábor
Utolsó üzenet című portréfilmjéből, melyet Horthy István özvegyéről, gróf Edelsheim Gyulai Ilonáról készített.
A Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány és vezetőjük, Petrovics Sándor, bíznak abban, hogy Horthy Miklósról a jövőben
egy sokkal pozitívabb kép alakulhat ki.
GUETH ÁDÁM
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Március 2-án, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány szervezésében Kenderesen emlékeztek kerületi lakosok Horthy Miklós kormányzóvá választásának 99. és halálának 62. évfordulója alkalmából.

Ajándék helyett emlék
Teszák Sándor, a közismert karikaturista a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központtól 80. születésnapjára
ajándékként egy kiállítási lehetőséget
kapott. Akkor azonban még semmilyen
jele nem volt annak, hogy az életmű-kiállítást már a karikaturista nélkül kell
megtartaniuk.
Nehéz hozzászokni, hogy Teszák Sándorra már csak emlékezhetünk. Amikor
Szabó Réka Zsuzsanna a XVI. Kerületi
Újság volt főszerkesztője sokszor hallott mondatokat idézett tőle, amelyeket
mindnyájan jól ismertünk, eleven emlékként jelent meg előttünk hamiskás
mosolya, a Géza utcai kert, és szinte
hallottuk, ahogy beleszól a telefonba: Teszák Sándor Magyarország. Az élete
volt a vicc, a jókedv, és szerette magát olyanokkal körülvenni, akiktől ez
szintén nem állt távol. Kovács Péter
polgármester megnyitóbeszédében
elmondta, úgy érzi, Teszáknak fontos volt, hogy jól érezze magát, és jó
műveket alkosson. Ezt egész életén
keresztül sikerült is megvalósítania, amit a falakon sorakozó rajzok
meggyőzően bizonyítanak.
Szabó Réka Zsuzsanna – akit az est
levezetésére kértek fel a rendezők –
eredetileg egy élő beszélgetést szeretett volna a művésszel. Sándor azonban
már nem várhatta meg ezt az alkalmat,
így lányával, Teszák Mariannal tudták
felidézni a szeretett édesapa alakját. Mariann elmondta, hogy az ő artista, majd
táncművészi karrierjét is végigkísérte a
támogató apai szeretet. Kitűnő ötletei,
és az a feltétel nélküli segítségnyújtás,
amelyre mindenkor, mindenhol és minden helyzetben számíthatott, biztos támasza volt karrierjének. Ennek a szoros
kötődésnek a táncművészet eszközeivel

megjelenített megfogalmazását láthatták a megnyitó résztvevői egy rövid videofelvételen,
amelynek koreográfiáját Teszák Mariann készítette, és két tehetséges tanítványa adott elő.
Szeretettel emlékezett apósára a vő,
Ancsin László, kerületünk volt jegyzője
is, akivel a nagy korkülönbség ellenére a

rokoninál is közelebbi, baráti viszonyba
került. Nagyon büszke lett volna rá, ha
apósa egyszer róla is készít egy karikatúrát, de Teszák különös indokkal utasította vissza: rólad nem tudok. Túl normális vagy. Ancsin László úgy érezte, hogy
apósa a karikatúra Rejtő Jenője. Sokszor
idézett is kedvenc írójától, észrevehetően
nagy lelki rokonság mutatkozott közöttük. Rejtő munkaszolgálatosként január
első napján hunyt el, és utolsó mondata
állítólag ez volt: ez az év is jól kezdődik.

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
ÁRPÁDFÖLDI KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÁPRILIS HAVI PROGRAMJAI
Női torna: hétfői napokon senior pilates 17 óra,
köredzés eszközökkel 18 óra, Cardio pilates MIX 19 óra
Női torna: zsírégető Interval pilates minden szerda 19-20 óra
Angol és számítógép ismeretek: Minden csütörtök 9-12 óra.
Meridián torna: minden csütörtök 9 - 9.30 óra
Gyermektánc: kedd ovis balett 16.30-17.15-ig,
szerda 17.30 -18.30-ig csütörtök 16.30-17.30

Teszák Sándor még ebben is hasonlított
rá. Nem sokkal halála előtt még ő is szórta a poénokat.
Az emlékezés percei után a barátok, volt
munka- és művésztársak meséltek olyan
vidám, sokszor extrém történeteket,
amelyeket Teszák Sándor társaságában éltek át, és amelyek mindnyájuk
számára kitörölhetetlen emlékekké
váltak. Majd amikor elfogytak a sztorik, ugyancsak egy jóbarát, Hegedűs
Sándor, a kitűnő író Teszákhoz írt
levele szembesítette a jelenlévőket
a szomorú valósággal. A levél már a
karikaturista halála után született, és
fő gondolata az, hogy a barátságnak
nincs múltideje.
A kiállítás megnyitója azonban mégsem ebben a szomorú hangulatban
ért véget, mert aki végignézte a falakon sorakozó rajzokat, bizonyára legalább elmosolyodott. És nyilván a jövőben
is sokak számára jelentenek majd okot a
nevetésre, mert a művészek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy műveik túlélik őket.
A megnyitón természetesen jelen volt
Teszák Sándor özvegye Marika, és ifjabb
Teszák Sándor is, akiknek az emlékezés
alatt a múltidéző hozzászólások előadóihoz hasonlóan sokszor kellett megküzdeniük a könnyeikkel.

Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)
Hip-hop modern tánc, péntek 17.15-18.15-ig Zumba
Alapozó terápia, mozgásfejlesztés: minden kedd 17.45 – 18.45,
minden szerda: 19-20 óra
Felnőtt torna: minden csütörtökön 18-19 óra
Baba-mama zenede Kálmán bácsival: minden hétfőn 10-11 óráig
Vásár és fogadónap : 5., 12. 8-14 óra
Árpádföldi Polgárok Érdek Közössége Egyesület
1162 Bp. Cibakháza utca 41
/Bejárat a Menyhért utca felől/
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Helytörténeti marketing
Agatha Christie-t az atmoszférájáért olvas az ember. Például amikor még hatra jártam minden reggel dolgozni, irigyeltem regényeiben a vidéki nemest, akinek repkénnyel befutatott falú házacskájának teraszán a
reggeli toast, tojás, tea és jam mellett a tálcán ott feküdt a napi sajtó, és a megidézett úr a munkája előtt
– ha volt neki ilyen – töviről hegyire átolvasta azt. Valószínűleg a reklámokat is, hiszen a korabeli napi- és
hetilapokban már ott voltak, de még nem olyan tolakodón, mint manapság a televízióban. (Nem is tudom, kinek csinálják ezeket a mai rettenet szösszeneteket, olyankor nekem akváriummá válik a televízió
képernyője, amiben fura halak úszkálnak le s föl céltalanul.) Visszatérve a múltba, a korabeli hetilapok
– köztük a helyiek is – reklámjai legtöbbször tényleges információkat közöltek az olvasóval. Ezek az információk a helytörténet bogarászának mára már aranyat érnek. Azonban, mint látni fogjuk, a cél érdekében
olykor már akkor is hazudtak, félrevezetve a kései, már nem praktikus célból hirdetést olvasót.
Ez utóbbira a legjobb példa a Vendéglősök Lapjában 1900.
május 5-én megjelent egész oldalas képes hirdetés a „Mátyásföldi nagyvendéglőről”. Helytörténeti kiadványainkban
büszkén, de nem minden gyanakvás nélkül, többször is közöltük ezt a képet. A Beniczky Gábor építtette, 1888-ban már
tető alatt álló favázas vendéglő két oldalát 1897-ben Paulheim József tervei alapján veje, Hudetz János két falazott oldalszárnnyal egészítette ki, megelőlegezve az épület 1902-ben kialakított harmonikus képét, amit a szocializmus
általános kockásításakor csúfítottak el.
Képeslapokról ismerjük a szálló 1900as, igazi arcát, de valahogy a hirdetés
képe sehogy nem passzolt ezzel. Mégis
belenyugodtunk, talán hátulról fotózták, azért nem egyezik. A megoldás váratlan helyről jött: az Ezeréves kiállítás
képeit nézegetvén egyszer csak elém
került a hirdetés minden elemében
megegyező képe, a Vasárnapi Újság az
1896-os ünnepség épületeit bemutató
illusztrációjaként. Az ünnepélyek csarnoka képaláírással. És bár 1900-ból
többféle képeslap ábrázolást is ismerünk az épületről, Sommerer hirdetése még bombasztikusabb akart lenni,
kölcsönvették a millenniumi épület
(szerintük impozánsabb?) képét.
Megbocsájthatóbb Beniczky Gábor
marketingje, aki a cinkotai határra elődei által építtetett vendéglőjét a szabadságharc bukása után
a Czinkotai Nagy Iczének keresztelte (talán hazafiságát ilyen
finom módon kifejezve), és ezzel évszázadig tartó kérdést
vetett fel, hogy járt-e Mátyás király Cinkotán? Ma már tudjuk, hogy abban a vendéglőben biztos nem.
De nem minden korabeli hirdetés ilyen csaló(ka), vegyük a
Rákos Vidéke helyi hetilapot. A Rákosszentmihályon szerkesztett újság 1901-től 1938-ig kísérte figyelemmel szűkebb
környezetének eseményeit. A közel negyven év nagy történelméhez igazodó terjedelmű (8-12 oldal, gazdasági helyzettől függően) lapban az első évektől rengeteg helyi hirdetést
közölt, iparosok, kereskedők portékáit bemutatva. Eleinte
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egy-két oldal hirdetés, aztán felismerve, hogy a vasárnap
megjelenő újságot a rengeteg itt nyaraló pesti úriember is
olvassa, egyre több és nem csak helyi reklámot is betördeltek. Az „aranykor” delén a 12 oldalból 7 közölt ilyenfajta információt.
Mit tudhat meg ezekből a fent említett bogarász? Akár hiszik, akár nem, neki kincsesbánya a helyi lapok hirdetési oldala.
Vegyük példának a kedvenc területet: a
fényképezést. A helyi fényképész műtermeket feldolgozó Képeskönyv (Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 30. szám)
írásakor minden szempontból kiindulópontot jelentettek a Rákos Vidékében
(és helyi társaiban) közölt műterem
bemutatók. Beleértve természetesen a
helyi iparosokról szóló (a mai sajtóban
X-el aláírt) kishíreket is.
Innen tudtam meg, hogy Kiszer Nándor jól menő pesti műtermet fenntartó
fényképész a századfordulón vasárnaponként Rákosszentmihályon, pontosítva az Almásy Pál telepen, a Sándor
utca 330-ban is fogadta a fényképezkedni vágyókat. A Mazouch fivérek műterme a hirdetések szerint 1914 és 1920
között működött a Rákosi és Kornél
utca sarkán. Róluk néhány féltve őrzött fényképükön túl nem is találtunk
semmiféle más adatot. A Rákos Vidéke
közölte azt a hírt, hogy Strobl J. Nándor, Rákosszentmihály
neves fényképésze egy időre a híres Strelisky (A mátyásföldi
nyaralótulajdonos Strelisky Sándor) egyik műtermét vezeti Budapesten. A kilenc helyi műteremből most csak ezt a
hármat soroltam fel, talán ennyiből is látszik, milyen fontos
forrás lehet a korabeli hirdetés.
Azt pedig, hogy a mai tátogó halak a képernyő akváriumban – mondjuk, a debil szerepre kényszerített Erzsike által
fogyasztásra serkentő képsorok – mit fognak közölni a jövő
bogarászainak, elképzelni sem tudom.
SZÉMAN RICHÁRD
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Némelly étkek készítése
módgya, 1795-ből
A felvidéki származású piarista tanár, Simai Kristóf
(született Sima Márton), 1795-99 között Körmöcbányán vetette papírra összegyűjtött receptjeit.

A kötet teljes címe: Némelly étkek készítése módgya, mellyet sok
próba-tételei után, s tapasztalva is jónak talált és MF Jean Neubauer könyvébül-is ki-szedegetett Simai Kristóf O. Pap Körmötzbányán 1795. A több, mint 700 receptet tartalmazó kéziratos
szakácskönyv összeírásának eredeti célját már nem ismerjük,
elképzelhető, hogy egy nyomtatott receptgyűjtemény megjelentetése lehetett az ok, hiszen eddig egyetlen ilyen jellegű
könyv jelent meg nyomtatott formában, a Szakács mesterségnek
könyvecskéje, mely kötet – jelenlegi ismereteink szerint – ekkorra már 14 kiadást élt meg.

Simai Kristóf Dorongos fánk receptje

Dorongos fánk

Végy két verdung szép fejér lisztet, egy meszszel forralt tejet, de
langy legyen, két, vagy három tojás sárgáját, két kalán ser-élesztőt, s ezt tejjel ereszd s sodord fel, s töltsd a lisztbe, végy egy
verdung főtt jó féle vajat, olvazd langyra, s töltsd ezt-is a liszt
közé, és apró (mazola) szöllővel egygyütt verd-fel, s készits belőle tésztát, hogy lehessen ki-nyújtani, a dorongot kend-meg vajjal, sodorj vékony hoszszú tésztát és tekerd arra, az eleit, s végét
ragaszd a doronghoz, s mint a petsenyét forgasd lángoló tüznél,
ha meg-pirúlt, szépen húzd-le a dorongról, és nád mézeld-meg.

Íme, néhány recept a Némelly étkek készítése módgya című Szószedet: basilicum: bazsalikom; dorongos fánk: kürtős kalács;
írós vaj: friss köpülésű vaj, amiből még nem gyúrták ki az írót;
szakácskönyvből, korhű formában:

Sóska mellék-lév

A kerti sóskát mosd-meg, de tsak a puszta leveleit vedd, vágd
darabkákra, öntsd forró irós-vajra, s futtasd-meg izó tűzön,
hogy a vadsága mullyon el, hintsd-meg egy kevés lisztel, s
hadd, pirúllyon, osztán erezd-fel jó Tehény-hús lévvel, és egy
vagy két jó kalány savanyú terfellel, ha meg sürüdött, s jól megfőtt, add-fel melegen.

kalány, kalán: kanál; kolompér: burgonya; mazola szöllő: mazsola; nádméz: nádcukor, cukornádból előállított cukor; petresélyem
gyükér: fehérrépa; savanyú terfel: tejföl; thymián: kakukkfű; verd
által szitán: szitán áttör, passzíroz
Mértékegységek:
meszszel: (meszely), 0.3 – 0.4 liter; verdung:0.2 liter vagy 0.14 kg
GÖNCZI MÓNIKA

Smarn kolompérból

A kolompért főzd-meg jól, hámozd-meg törd apróra, és veres
hagymával, sóval öntsd forró vajra a lábosban, süsd-meg.

Által-vertt borsó

Egy fazékba sóval teddd-fel a borsót, petresélyem gyükérrel,
egy sárga répával, zellerrel, Basilicum s több Thymiánnal mind
apróra vagdalva, és darab fris disznó hussal együtt, szelid törött borsot is egy keveset adhatsz közibe, ha jól meg főtt mind,
vedd-ki a húsát, a borsóját öszve törvén fa kalánnal verd által
szitán, ha igen sürü, erezd-fel egy kevés tehény hús lévvel, keverd a lábosban gyakran, hogy meg ne kozmásodgyon, tálald-ki,
a disznó húst rakd, szép lapos szeletekre metélve, reája, hintsdmeg metélt veres-vagy metélő-hagymával, vagy apróra vágott
petresélyem zöldgyével. Ha piritott szalonna pörtzöket raksz a
hús közé szép renddel, ékesiti-is jobbíttya-is a Magyar gusztust.

Nótakör - Kossuth Eszter 06-20/805-8857
A Nótakör következő összejövetele
április 10-én, szerdán 17 órakor lesz
a szokott helyen,
a Rákosi út 71. szám alatt a Civilek Házában.
Szeretettel várjuk minden régi nótakedvelő tagtársunkat,
és azokat is, akik most szeretnének csatlakozni hozzánk.

Az Önkormányzat lapja
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Big Band - Big Music
Április 7-én a Big Bandek ünnepnapja lesz az Erzsébetligeti Színház szinte összes termében. Arról, hogy mire számíthatnak az érdeklődők, Kollmann Gáborral, a 20 éves születésnapját ünneplő
Budapest Jazz Orchestra (BJO) vezetőjével beszélgettünk.
A BJO régi kapcsolatot ápol az Erzsébetligeti Színházzal. Évente több koncertet is
adnak, amelyre híres sztárvendégeket hívnak, és minden évben – elsősorban Kollmann Gábor zenekarvezetőnek és kitűnő
szaxofonosnak köszönhetően – megrendezik a Big-Band Napot.
– KIKET VÁRNAK EZEN A NAPON AZ ERZSÉBETLIGETBE?
– Elsősorban a miénkhez hasonló típusú
együttesekben játszó zenésztársainkat,
de meggyőződésem, hogy nem csak aktív
zenészeknek, esetleg más műfajban tevékenykedő muzsikusoknak, hanem az egyszerű érdeklődőknek is érdekes programot
tudunk kínálni.
– HOGYAN ZAJLIK EGY ILYEN BIG BAND
NAP?
– Már délelőtt elkezdődnek az ismeretterjesztő programok, amelyekben szó esik
a zenészek életéről, a hangszerelésről és
a jazzműfaj nagyzenekarairól, a big bandekről. Elismert zenészek osztják meg
szakmai- és élettapasztalataikat, adják át a
hangszeres zene mesterfogásait az érdeklődőknek.
– KIK LESZNEK AZ ELŐADÓK?
– Mások mellett például Mester Dániel szakszofonos, zeneszerző, aki tíz évig
élt külföldön és az ottani zenészvilágban
szerzett tapasztalatairól beszél a hallgatóságnak. Szintén előadást tart Bágyi Balázs,
a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Ő a combójátékról, valamint a Magyar Jazz Szövet-

Teher alatt Nő
Március 8-án, Nőnap alkalmából
a hölgyeknek kínált programot az
Erzsébetligeti Színház. A tavaly novemberben útnak
indított Női szemmel sorozat következő részeként
a Teher alatt Nő,
avagy: itt nem lehet
megmaradni című
színdarabot tekinthették meg az érXVI. Kerületi Újság
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deklődő
látogatók.

séggel kapcsolatos kérdésekről fog beszélni. Aki az egyébként nem túl drága esti
gálakoncert jegyáránál kevesebb pénzért
megveszi az egész napos részvételre jogosító belépőt, annak egy ebéd is jár. Délután
pedig a minősítő koncertek következnek.
– KIK VEHETNEK RÉSZT A MINŐSÍTŐ
KONCERTEKEN?
– Minden olyan együttes, aki úgy érzi,
hogy a Magyar Jazz Szövetség által delegált
zsűri előtt megmérettetné a tudását. Idén
a zsűri elnöke Friedrich Károly, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének hangszerelés és jazztörténet tanára
lesz, a zsűriben pedig helyet foglal a már
említett Mester Dániel és Bágyi Balázs is.

– MIT REJT A KONCERT CÍME: TRIBUTE TO XX. CENTURY (EMLÉKEZÉS A XX.
SZÁZADRA?)
– Már két évtizeddel túl vagyunk a XX. századon, de valahogy mégis erősebben hatnak ránk az akkor keletkezett zenék, mint
a maiak. A nagyzenekar, azaz a Big Band is
a XX. század gyermeke, az 1930-as évektől
az 1960-as évekig élte a fénykorát. Most
azonban valamiért világszerte ismét na-

gyon komoly szólisták és énekesek lépnek
fel big band kísérettel. A rendkívül gazdag
kínálatnak természetesen csak egy szeletét
tudjuk a gálakoncerten bemutatni, azokat,
amelyek a mi szívünkhöz nagyon közel
állnak. Ehhez csak hozzátesz a két nagyon
karakteres sztárvendégünk, akikkel kön�nyen felidézhetjük a big band zene korai
időszakának klasszikusait. Ugyanakkor
nagy hangsúlyt fektetünk a hazai könnyűzene hagyományainak ápolására, a legsikeresebb dalok újraértelmezésére is. Gájer
Bálintnak saját szerzeményei is vannak,
készítettünk vele közös lemezt is, Polyák
Lilla pedig megelevenít néhányat a magyar
könnyűzene elmúlt 30 évének legsikeresebb előadói közül. De felcsendülnek majd
Evis Presley, Frank Sinatra és Queen-dalok
is, úgyhogy egy nagyon színes és izgalmas
koncertet kínálunk a hallgatóságnak. Máskor is igyekszünk a legjobb tudásunkat
adni a közönségnek, de ebben az évben
különösen figyelünk a minőségre, hiszen a
Budapest Jazz Orchestra 20 éves évfordulója is erre kötelez minket.
MÉSZÁROS TIBOR

A nézőtérrel szembefordított három rendezői széken három színésznő – Bíró
Krisztina, Dobra Mara, Kerekes Viktória –
hívta életre egykori legendás elődjeit: Bulyovszkyné Szilágyi Lillát, Fedák Sárit és
Karády Katalint. A három életút bemutatása során szépen kirajzolódtak az ország
történelmének viharos eseményei is. A darabban körvonalazódnak a férfiak uralta világban
való helytállás nehézségei és
ennek harcai, nőként. A sokszor
felületesen ítélő napi kritikákon
keresztül mutatja be ezek káros
és befolyásoló hatását, amit a
célszemély és a társadalom egyaránt elszenvedett.
Bulyovszkyné németországi
színészi karrierjének beindítá-

sán dolgozott, ami ellenérzéseket váltott
ki mind a sajtóban, mind közvetlen környezetében. Fedák Sárinak nehézséget
okozott elhatárolódni a politikától, és a
rezsimeken átívelve megőrizni hírnevét.
Karády Katalin szenvedélyes igazságérzete
miatt a társadalmi életet behálózó politikai
uralom elől szeretett volna menekülni. A
megoldást problémáikra az országból való
távozásban látták. Egy jobb élet reménye
vezette őket külföldre, a pénz, a siker, a
biztonság és a szabadság, egyszóval a függetlenség vágya.
A nézők igazi színháztörténeti érdekességet láthattak, ahol a gondolatébresztő
előadás különleges nézőpontból mutatta
meg nekik a női lét árnyoldalait és szépségeit.
BÉCSI ANNA

– MIT KELL TUDNUNK A NAPOT LEZÁRÓ GÁLAKONCERTRŐL?
– A Big Band Napok hagyománya, hogy a
gálakoncertre sztárvendégeket is hívunk.
Ezúttal Polyák Lilla és Gájer Bálint lesz
velünk, és egy olyan közös produkciót mutatunk be, amelyet még sehol máshol nem
hallhatott a közönség.

A Körúti Színház nem zsákbamacska
Fennállásának 15 éves évfordulóját ünnepli a Körúti Színház. A befogadó intézményt, az Erzsébetligeti
Színházat azzal tisztelte meg a társulat, hogy náluk kezdődik a jubileumi hónap egy fergeteges Zsákbamacsak előadással. Az elmúlt 15 évről és a március 29-én 19 órakor kezdődő előadásról a színház
alapító főrendezőjével, Galambos Zoltánnal beszélgettünk.
– HOGYAN LETT ÖNBŐL SZÍNHÁZALAPÍTÓ?
– 38 éves voltam, amikor számos színházi és filmrendezésem után keletkezett az életemben egy kis űr, átmenetileg
elfogytak a feladataim. A korábbi pezsgés után jól is esett
egy kis pihenő. Aztán persze ez gyorsan elmúlt, és elkezdtem gondolkodni a folytatáson. Először csak egy olyan darabot akartam színre vinni, amivel járni lehet az országot,
és megcsináltam a Mezítláb a parkban-t Pécsi Ildikóval,
Pikali Gerdával, Koncz Gáborral és Kautzky Armanddal.
Egy darabig ez ment is, majd csináltunk még egy darabot
Tahi Tóth Lászlóval, Őze Áronnal és Szakácsi Sándorral.
Nagy kedvencem volt Molnár Ferenc Doktor úr című kitűnő színműve, amit meg akartam nézni a Thália Színházban, de kiderült, hogy már évek óta nem játsszák. Persze
azonnal tudtam, hogy ezt akkor nekem kell színpadra állítanom Koltai Róberttel. El is vállalta, de felajánlotta az éppen akkor a csodaosztályának megrendezett vizsgaelőadást
– Peller Anna, Tompos Kátya, Nagy Sándor, Dolhai Attila
–, az Én és a kisöcsémet, hogy utaztassuk azt is. Így lassan
önálló színházzá váltunk.
– HOGYAN SZÜLETETT A KÖRÚTI SZÍNHÁZ NÉV?
– Egy vidéki fellépésünk alkalmával valaki rákérdezett, hogy
mi a színházunk neve. Mondtam, hogy nincs nevünk, amire
az volt a kérdés, hogy akkor ez csak egy hakni? Erre elkezdtünk
gondolkodni a keresztelőn, és Laklóth Aladár barátom javaslatára vettük fel a mostani nevünket. A Madách és a Vígszínház
volt akkor a köztudatban a két körúti színház. Úgy éreztük,
hogy a hozzájuk hasonló szellemiség elég ok arra, hogy mi is
Körúti Színház legyünk.
– HOGYAN FOLYTATÓDOTT A TÖRTÉNET?
– Bekerültünk a Gutenberg Művelődési Otthonba, ahol szépen
kúszott fölfelé a nézőszám. Másfél év után azonban egy tulajdonosváltás következtében utcára kerültünk. Akkortájt nevezték ki Szabó Csillát az Erzsébetligeti Színház igazgatójává,
akit én felkerestem, és legnagyobb örömömre igent mondott
az elképzeléseimre. Mi ettől nem lettünk az erzsébet-ligeti intézmény társulata, de minden színháznak kell egy bázis, ahol
próbálhat, ahol minden szegletet ismer, ahol hazai pályán érzi
magát. Mi most már 10 éve érezzük otthon magunkat ebben a
szépen felújított intézményben.
– HOGYAN ÜNNEPLIK A 15 ÉVES ÉVFORDULÓT?
– Április 20-án lesz napra pontosan a 15 éves születésnapunk,
ezért azt gondoltuk, hogy egy egész jubileumi hónappal ünnepeljük az évfordulót. Ebben lesz két színházi bemutató,
egy filmbemutató – mert most már filmkészítéssel is foglalkozunk, és több jubileumi – 50., 70. és 100. – előadást időzítettünk erre a hónapra. Ennek a sorozatnak az első eseménye
lesz az Erzsébetligeti Színházban a 29-i Zsákbamacska, Szilágyi László színműve.

– HONNAN HOVÁ JUTOTT AZ ÖN ÉRTÉKELÉSE SZERINT A
KÖRÚTI SZÍNHÁZ AZ ELTELT 15 ÉV ALATT?
– Úgy gondolom, hogy egy budapesti zugszínházból Magyarország egyik megbecsült színházává erősödtünk. Mondhatnám úgy is, hogy a Körúton kívüli igényeket szolgáljuk nem
korlátozva az alternatív, és más intellektuális elvárások szövevénye által. 21 magyarországi kisvárosban van bérletsorozatunk, ahol minket a legnagyobb szeretettel várnak. Ezeken a
helyeken személyes kapcsolatunk van a közönséggel, ami bennem azt a nosztalgikus érzést idézi, amelyet 35 évvel ezelőtt
a Madách Színházban átéltem, de ez azóta a Körúton belüli
színházakból már eltűnt.
– MIT MONDHAT A TÁRSULATRÓL?
– Van egy „kemény magja” a csapatomnak, akik végtelen munkabírással és alázattal állnak a feladatok elé. Ők részben a tanítványaim, részben mindenféle méltatlanul lenézett színiiskolák
növendékei, akik mára minden feladatra alkalmassá váltak. Az
ő munkájukat igyekszem egyre méltóbb szerepekkel honorálni.
– HOZZÁNYÚLT AZ EREDETI DARABHOZ?
– Kénytelen voltam, mert amellett, hogy Szilágyi a háború
előtti időszak zseniális humorú szerzője, ennek a darabnak a
végét összecsapta. Az embernek az az érzése, hogy közeledett
a leadási határidő, és ennek szorításában nem a minőség, hanem a gyorsaság volt a vezérelv. Ezért szerettem volna vis�szabillenteni az egyensúlyt, és a végét igyekeztem egy szintre
hozni a darab addigi minőségével.
– MIT ÍGÉR A ZSÁKBAMACSKA A NÉZŐKNEK?
– Ez egy színtiszta komédia. Nincsenek rejtett üzenetei, itt
minden az, aminek látszik. Ezért a nézőnek nincs más dolga,
mint beülni a nézőtérre, és végignevetni az előadást.
MÉSZÁROS TIBOR
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PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

KIÁLLÍTÁSOK
2019. április 2. kedd 18:00
ARS POETIKA
Eifert János fotóművész kiállítása
Megtekinthető a Corvin Galériában május 5-ig.
2019. április 8. hétfő 18:00
Andreé Annamária festőművész és
Andreé László faszobrász SZÍNEK ÉS
FÉNYEK című kiállításának megnyitója
a Kovács Attila Galériában (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
Megtekinthető május 9-ig.
2019. április 11. csütörtök 18:00
VÁRAKOZÁS - László Dániel festőművész kiállítása
Megtekinthető a Harmónia Szalonban
május 12-ig.
2019. április 16. kedd 18:00
KERTVÁROSOM 2019 FOTÓPÁLYÁZATRA beérkezett alkotásokból nyílik
KIÁLLÍTÁS a Napfény Galériában.
Megtekinthető 2019. május 8-ig.
EZ+AZ
2019. április 4. csütörtök 18:00
KÉSEI GYÜMÖLCSÖK
Juhász Veronika könyvbemutatója
Izgalom, őszinteség, kaland és borzalom irodalmi formában.
Közreműködik: Bonczok Csilla brácsán
A belépés ingyenes!
ZENE
2019. április 5. péntek 20:00
GEMINI BULI Egy este a Gemini együttes örökzöld slágereivel.
Jegyár: 1800 Ft
2019. április 7. vasárnap 19:00
Budapest Jazz Orchestra gálakoncertje
TRIBUTE TO XX. CENTURY
Huszadik századi slágerek big band
hangszerelésben, két fantasztikus énekessel: Polyák Lillával és Gájer Bálinttal.
Jegyár: 2800 Ft, 3200 Ft
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2019. április 12. péntek 19:30
JAZZLIGET: SZŰCS GABI
Egy pazar, füstös hang – egy igazi díva

Az énekesnő és zenekara a hagyományos swing zene, a klasszikus ’30-as,
’40-es évek szórakoztató muzsikájának
egyik legjobb hazai tolmácsolói.
Jegyár: 1600 Ft
2019. április 13. szombat 10:00
XVIII. ORSZÁGOS TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK - Felnőtt- és Ifjúsági
korcsoport országos döntő
A program a nagyközönség számára is
látványos és izgalmas élmény, melyet a
XVI. kerületi lakosok (lakcímkártyával

igazoltan) díjmentesen, más kerületekből érkező felnőttek 1000 Ft-os, gyermekek 500 Ft-os belépőjegy vásárlása
mellett tekinthetnek meg.
SZÍNHÁZ
2019. április 6. szombat 15:00
FÉRJEK ÉS FELESÉGEK
Orlai Produkciós iroda
Woody Allen keserédes komédiája,
főszerepben: Ullmann Mónika, Járó
Zsuzsa, Ötvös András, Hunyadi Máté
2019. április 11. csütörtök 19:00
GONDOLATOK TÁNCBAN ÉS VERSBEN
Tánc-zene-költészet a magyar történelem zivataros és sorsfordító
eseményeiről a magyar költészet
napja alkalmából.
Táncolják: Rémi Tünde és Appelshoffer János. A verseket előadja:
László Zsolt
Jegyár: 1800-2800 Ft

CSALÁDI
2019. április 14. vasárnap 11:00
PUMUKLI
Hadart Színház Meseszínpad
A 80-as évek népszerű televíziós mesesorozatának színpadi változata.
Jegyár: 1600-2200 Ft

Já n o s u t ca 1 4 1 - 1 5 3 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

2019. április 7. vasárnap 10:30
A NYÚL ÉS A RÓKA, ÚJABB HÁROM MÓKA
A Gardrób Művészeti Csoport élőzenés mesejátéka La Fontaine furfangos meséi alapján.
Jegyárak: gyerek: 1200 Ft, felnőtt:
1500 Ft, családi (2 gyerek+2 felnőtt):
4500 Ft
2019. április 6. szombat 9:00-12:30
KISGYERMEK- ÉS BABARUHA
BÖRZE
Családoktól családoknak: jó állapotú
gyerekjátékok, ruhák, könyvek jó áron.
A belépés ingyenes!
2019. április 12. péntek 17:00
SZERETET ÉS HŰSÉG NAPJA
Műsorral, finom falatokkal köszöntjük a kerek házassági évfordulójukat
ünneplőket.
Az est sztárvendége: Soltész Rezső
Belépőjegy, jelentkezés és bővebb információ: 401-30-60
E-mail: bali.bettina@kulturliget.hu

Két keréken a világhír felé?
A kerület frissen kitüntetett ifjú sporttehetsége, az FTC triatlonosa, a KSI kerékpárosa. Egy megrázó élmény hatására kezdett úszni, de figyelme később
az országúti kerekpározás felé fordult. Honos Csengével beszélgettünk.
– HOGYAN ALAKULT KI A KEREKPÁROZÁS
IRÁNTI SZENVEDÉLYED?
– Először az úszással foglalkoztam. Ez úgy
kezdődött, hogy kiskoromban elmentünk
nyaralni a családommal és sajnos a szüleim
szeme láttára belefulladt egy kisfiú a tengerbe.
Amint hazaértünk, szülői nyomásra, bátyámmal elkezdtünk úszni tanulni. Ezt versenyszerűen is űztem, de 12-13 éves koromban meguntam és elkezdtem triatlonozni. Ott nagyon
ügyes voltam kerékpárban,
ezért 3 éve komolyabban folytatom ezt a sportot.

nálom azóta is. Szlovák kupákon pedig már
16 évesen dobogóra tudtam állni az elitmezőnyben. Erre is büszke vagyok.

– VOLT-E VALAMILYEN NAGYOBB HULLÁMVÖLGY A SPORTPÁLYÁD SORÁN? SPORTSÉRÜLÉS?
– Sajnos ez a kerekpárosoknál előfordulhat.
2018 májusában eltörtem a kulcscsontomat,
ezért az előző szezonom eléggé kiesett. Ennek
ellenére nagy reményekkel
folytattam, mert utolsó éves
U19-esként címvédőként
álltam rajthoz az Időfutam
–
FELMERÜLT
BENNED,
Országos Bajnokságon, és
HOGY VISSZATÉRJ AZ ÚSZÁSmind a mezőnyversenyen,
HOZ VAGY A TRIATLONHOZ?
mind az időfutamos verse– A triatlont kiegészítősportnyen 3. lettem. Elégedett leként a téli időszakban még
hettem volna, de nem volűzöm, ami az állóképességnek
tam az, mert tudtam, hogy
is hasznos és nagyon sokat seha nincs ez a sérülés, akkor
gít. Az álmom az, hogy egyszer
meg is nyerhettem volna.
Csenge egy kis holland
egy Iron Man-t tudjak magam
Ezt nem tudtam fejben túl
rajongójával egy verseny után
mögött. Ez körülbelül 3,5 km
jól feldolgozni, ezért utána
úszás, 180 km kerekpár és a
hullámvölgybe kerültem.
végén egy maratoni futás (42 km). Csapat- De most már úgy érzem, újra a csúcson vaversenyeken idén is fogok indulni, ugyanis gyok.
megkért a Fradi Triatlon Szakosztálya, hogy
egészítsem ki a csapatot.
– A SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM DIÁKJA
VAGY, IDÉN FOGSZ ÉRETTSÉGIZNI. HO– MILYEN KOROSZTÁLYBAN VERSENYZEL? GYAN LEHET ÖSSZEEGYEZTETNI AZ ÉL– Magyarországon nincs U23 a nőknek, úgy- SPORTOT ÉS A TANULÁST?
hogy most kerültem fel az elit kategóriába. – Utolsó évre magántanuló lettem, mert a
Nagy kár, hogy lányoknak nincs még egy után- hiányzásaimat nehéz lenne igazolni. Szerinpótlás korosztálya, ezért egy óriásit ugrottam. tem ahhoz képest jól megy, hogy mennyit
Itt sokkal keményebb a mezőny, úgyhogy kí- hiányzom. Négyes-ötös vagyok mindenből.
váncsi leszek a továbbiakra.
Kereskedelem és marketing vagy gazdaság
menedzsment területen szeretnék továbbta– KIFEJEZETTEN ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROS- nulni a Corvinus Egyetemen.
KÉNT SZEREPELSZ?
– Igen, de mellette pályakerékpárosként is ver- – VAN VALAMILYEN NAGY VÁGYAD, AMIT
senyzek. Az országos bajnokságon is indultam, EGYSZER SZERETNÉL ELÉRNI? TOUR DE
de idén már lehet, hogy nemzetközi versenyre FRANCE ESETLEG?
is megyek és elkezdtem a mountain bike-ot is. – Mindenképpen szeretnék indulni a világbajnokságon, időfutamon. Szerintem az áll hoz– MELY EREDMÉNYEIDRE VAGY A LEG- zám legközelebb. Ahhoz, hogy mezőnyben jó
BÜSZKÉBB?
legyek, ahhoz még nagyon sok tapasztalat és
– Amikor 2017-ben elsőéves U19-esként gya- támogatottság kell. Ugyanakkor a tavalyi balkorlatilag végig nyertem a versenyeket, min- esetből kiindulva nem szeretnék csak a sportdenkit megleptem, még Somogyi Miklóst, az ra alapozni, mivel bármikor lesérülhetek. Needzőmet is. Kijutottam az Európa Bajnokság- kem most a továbbtanulás az első. Meglátjuk,
ra is, ahol minket, magyarokat eléggé hátulra hogy emellett hogy fogom bírni a sportot, de
soroltak egy száz fős mezőnyben. Szakadt az mindenképpen szeretném folytatni.
eső is egy hatalmasat buktam, ezt nagyon sajGUETH ÁDÁM
Az Önkormányzat lapja
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Vízilabdás hölgyek a Kertvárosban
Március 7-én, Generációk találkozása címmel tartotta rendezvényét a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör az Erzsébetligeti Színház
Harmónia termében. A házigazda, Riersch Tamás vendégei ezúttal
– a sorozat történetében először – jeles női vízilabdázóink voltak.
Szalkay Orsolya és Takács Orsolya egyaránt női Európa- és világbajnok vízilabdások, Gyöngyössy Anikó pedig a válogatott centereként már a 2020-as tokiói
olimpiai kijutásra koncentrál. Érmet
korábban még nem szerzett ötkarikás játékokon a női válogatott, így egy sikeres
szereplés történelmi jelentőségű lenne,
Anikó ráadásul kerületünk lakója.

A vendégek nyíltan beszéltek a vízilabdás
lét nehézségeiről, az élsport és a családos
lét viszonyáról, valamint arról, hogyan
vívták ki a tiszteletet a sport férfi rajongói
elött. Különösen fontos, hogy a játékosok
körmei ne legyenek hosszabbak az előírtnál, így a női vízilabdások közt a körömápolás sajátos humorforrás. Az est során
videofelvételeken idézték fel a nagy pilla-

natokat, gólokat és védéseket, valamint az
igen lelkes szurkolói tábor buzdítását.
A beszélgetés végén a Baráti Kör elnöke, Hóbor Béla és Kovács Péter polgármester ajándékokkal kedveskedett sportolóinknak.
GUETH ÁDÁM

16 bajnoki cím a 16. kerületért
Gyeplabdások és
élő közismert tévés műsorvezeszínészek kerületünkben Atőkerületünkben
és senior atléta, Gajdos Tamás különös válla-

Március 17-én, a volt Metró-pályán rendezték a lást tett, amelyet szívesen közreadunk.
Magyar Rákellenes Liga Kupát. A női kupa szer- Gajdos Tamás március 15-én részt vett az Erzsébetligeti Színvezői a Magyar Gyeplabda Szövetség és a Magyar házban megtartott ünnepségen, ahol a Kertváros Ifjú SportRákellenes Liga voltak, a fővédnökséget Rozványi tehetségei pályázat nyerteseinek nyújtották át az elismeréseBalázs a Rákellenes Liga elnöke és Nagy József ket. A pályázat kedvezményezettjei között volt lánya, Gajdos
Dominika Liliána, a tehetséges ifjú atléta is. Ekkor fogalmalátták el. A kupa célja, hogy felhívja a figyelmet zódott meg benne véglegesen az a korábban már felmerült
az egészséges és sportos élet fontosságára, va- gondolat, hogy milyen jó lenne, ha nem csak az ünnepekkor
lamint a rák időben történő felismerésére és gyó- kerülne szóba a rendkívüli sportolói teljesítmények kapcsán
a rendszeres testmozgás. Családjában ez már évek óta gyagyítására.
Ennek jegyében a sportolók
és az érdeklődők egészségmegőrző programokon is
részt vehettek, ahol többek
között elsajátíthatták a here
és emlőrák korai felismerését. A kupa ideje alatt a
Magyar
Színészválogatott
(többek között Nemcsák Károllyal) és a Magyar Öregfiúk
Gyeplabda válogatott játszott
jótékonysági labdarugó mec�cset, melyet 5-1-re a színészek
nyertek.

A kupát végül a szabadkai HK
Spartak szerezte meg, míg az
AHC a második, a Fasor pedig
a megtisztelő harmadik helyezés birtokosa lehetett.
Nagy József húsz éven keresztül gyeplabdázott, majd évtizedekre felhagyott ezzel a sporttal. Miután édesapja rákban
meghalt, újra elkezdett gyeplabdázni és a személyes érintettség folytán is együttműködni a Rákellenes Ligával. Mivel
a Metró-pálya fövenyét átépítés
miatt el kell
hagyniuk, József reméli,
hogy a jövőben a gyeplabda sportág
megítélése és
támogatottsága pozitívan
változik majd.
G. Á.
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korlat, de ő szeretne példát
mutatni, kedvet csinálni egy
egészségesebb életmódhoz
az egyszerű civil kerületlakók
számára is. Ezért elhatározta,
hogy ebben az évben megpróbál 16 országos bajnoki címet
szerezni. Ebből 3 arany már
meg is van, hiszen a szenior
atlétikai OB-n 400, 800, és
1500 m-en is az első helyen
végzett. A további győzelmek
begyűjtése érdekében az atlétikán kívül rajthoz áll más
sportágakban, például duatlonban, triatlonban és egyéb
országos bajnokságokon is. Országhatáron túli versenyeken is
elindul majd, hiszen korosztályában eredményeivel a nemzetközi élvonalhoz tartozik. Ennek megfelelően magasra tette a
mércét: eltökélt szándéka, hogy az idei szezonban megszerzi
az olimpiai-, a világ és az Európa-bajnoki címet.
Azt reméli, hogy példája nem csak a gajdostamas60 nevű facebook oldalon talál követőkre – jelenleg 12 ezren kísérik figyelemmel a versenyeiről és az edzéseiről szóló Facebook-híreket –, hanem a gyakorlatban is sokan szánják rá magukat a testmozgásra.
Érdeklődéssel várjuk a győzelmi híreket, amelyekről szívesen
beszámolunk, és sok sikert kívánunk!
MÉSZÁROS TIBOR

Garancia vagy jótállás?

Mire vonatkozik a szavatosság?
Sokszor a napi szóhasználatban garanciát említünk, amikor valójában jótállásról van szó. Az
sem egyértelmű, hogy ha vállalkozásként vásárolunk, akkor ránk milyen jótállás vagy szavatosság
vonatkozik. Jó tisztázni ezeket a fogalmakat!
Ha egy termék meghibásodik, akkor lehet élni a jótállási vagy
a szavatossági jogunkkal. A termékekre, fogyasztási cikkekre
vonatkozó jótállás alapulhat szerződésen vagy jogszabályon.
A jogszabályon alapuló kötelező jótállást a tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet szabályozza. Ezen rendelet szerint a kötelező jótállási idő a termék
vásárlásától vagy az üzembe helyezésétől számított 1 év és a
jótállást a termék mindenkori tulajdonosa tudja gyakorolni a
jótállásra kötelezettel szemben. Ezen kötelező jótállás azonban
csak fogyasztói szerződésekre, meghatározott terméktípusokra vonatkozik és bruttó 10.000 Ft vételár felett lehet gyakorolni. A fogyasztói szerződés olyan polgári jogi szerződés, melyben az egyik szerződő fél a természetes személy (fogyasztó), a
másik pedig egy gazdasági társaság (vállalkozás). Ha üzletben
vagy online cégként vásárolunk egy tartós fogyasztási cikket,
arra nem vonatkozik a kötelező egy éves jótállási idő, hanem
csak a kellékszavatosság. A forgalmazó vagy a gyártó cég azonban ilyen esetekben is vállalhat jótállást a termékre és ebben
az esetben a kiállított jótállási jegyen a jótállásra kötelezett adatai mellett köteles feltüntetni a jótállási határidőt is. Ha esetleg már nincsen meg a számlánk vagy nyugtánk, de a jótállási
jegyünk megvan, akkor a jótállásra kötelezett nem utasíthatja
el a jótállási igényünket arra hivatkozással, hogy nincs meg a
számlánk.

VEGYES
Ceragem ágyat bérelnék heti 1-2 alkalommal. 20-942-9829
Eladó a XVI. kerületben nagyszerű tüskétlen korai szeder, tripla
virágú fehér orgona, eper palánta,
mogyoró cserje, goji bogyó tövek,
valamint 2 kg tisztított mogyoró.
30-546-5074
Használt, jó állapotban lévő 5 db-os
szekrénysor asztallal, fotelekkel olcsón eladó. 30-921-2078
Eladó HP 920 L tintasugaras
nyomtató kétmedencés mosogatós
szifonnal, 4 db 110x65 cm gépi csomózásúszőnyeg. 30-555-8975
Használt, kétszárnyas, zsalus dupla
ajtó tokkal eladó. Irány ár: 40E Ft.
403-4383
15x15 cm-es világoskék falicsempét
keresek. 403-4383
Eladó Tena Comfort mini pelenka
30 db/ 1E Ft. 409-1267
Eladó új nagyteljesítményű elszívó
ventilátor FALAX típusú, falba is
építhető 13E Ft. 20-498-6812

Közepes méretű blúzok, kézi kötésű pulóvere; húsdaráló, kancsó, termosz eladók. 30-895-5868
Eladó kerti szecskavágó (komposztaprító). 70-286-3716
Rádiotechnika folyóirat és évkönyv
70 db egyben 1,5E Ft-ért eladó. 6316208
Opel Bora 2004-es, 73.000 km-el
első tulajdonostól eladó szervízkönyvvel. 30-320-4201
Brendon Montreal átalakítható babaágy olcsón eladó kókuszmatraccal, megkímélt állapotban. 30-3204201
Lecserélné ruhatárát? Jó állapotú,
szép ruhákat vennék olcsón. 30853-5167
Chicco gyerekkocsi féláron eladó.
25E Ft. 403-0093
Terménydaráló eladó. Ár megegyezés szerint. 30-246-7545
Disznóvágási kellékek (bárd, hurkatöltő, bödön stb.) 409-1267
Eladó 120 literes villanybojler. 70286-3717

Amennyiben nincsen a termékre kötelező vagy szerződéses
jótállás, akkor hibás teljesítésnél szavatossági jogainkkal tudunk élni. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Ha természetes személyként vásárolunk új terméket vagy
használati cikket, akkor a teljesítést követő 6 hónapon belül
felismert hiba tekintetében az ellenkező bizonyításáig az a
vélelem, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt,
kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Tehát ha pl. egy cipő vagy táska 6
hónapon belül meghibásodik, akkor a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék nem volt hibás az eladáskor. Ebben az
esetben a szavatossági határidő 2 év. Ha a fogyasztói szerződés
tárgya használt dolog, a felek rövidebb szavatossági határidőben is megállapodhatnak, 1 évnél rövidebb elévülési határidő
ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Ha cégként vagy
vállalkozásként vásárolunk egy használati cikket, akkor a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított 1 év
alatt évül el és nincsen 6 hónapos hibás teljesítési vélelem. Ha
vállalkozásként vásárolunk interneten terméket vagy veszünk
igénybe szolgáltatást, akkor mivel nem fogyasztói szerződés
jön létre, ezért nincs indokolás nélküli elállási jog sem. Ez az
indokolás nélküli elállási jog tehát csak akkor illeti meg a fogyasztót internetes vásárlásnál, ha természetes személyként
vásárol.
Mind a jótállás, mind a kellékszavatosság esetén kijavítást
vagy kicserélést igényelhetünk, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne. Igényelhetjük
továbbá a hibás termék vételárának arányos leszállítását vagy
a hibát kijavíthatjuk, illetve a kötelezett költségére mással kijavíttathatjuk, vagy a szerződéstől elállhatunk, ha a kötelezett
a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavításhoz
vagy kicseréléshez fűződő érdekünk megszűnt.
DR. KOLYVEK ANTÓNIA
Eladó réz pálinkafőző és ápolási
szék. 408-0498
Komódok, cipősszekrény, kristály
csillárok és fali karok, réz csillárok
és fali karok, képkeretek. 407-3447
Kerti bútorok, napernyők, 110 literes hűtőszekrény eladó. 403-1090

Eladó egy bőr garnitúra + 2 fotel
kihúzható lábtartóval. 2 fekhellyé
alakítható. Ár megegyezés szerint.
407-2021; 20-567-6126
Háztartási segítséget keresek rendszeres munkára XVI. kerületi családi házba. 20-935-2473

Takarítónőt keresünk havi 1 alkalommal. 400-2845

Lábfürdő + masszírozógép elektromos, többféle programmal 8E Ftért eladó. 30-949-6332

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

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

Eladó összecsukható esernyő babakocsi fix lábtámasszal. 3,5E Ft. 20421-4035

Leinformálható, gyakorlott, megbízható takarítónőt keresek rendszeres munkára, családi házban.
20-935-2473

Heverő, jó állapotú és rokkant kerekesszék olcsón elvihető. 405-1913
Acéllemez radiátor 60x60 6E Ft;
rozsdamentes csepptálcás mosogató 6E Ft; férfi új ¾-es irhabunda
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 eladók. 70-2487579

Kiválló állapotú ágyneműtartós
heverő háttámlával, fejtámlával
(jobbos) 15E Ft-ért eladó. Méret:
195x90x40 cm 30-395-5115
SOS! Skót Juhász tulaj kerestetik!
35 éve Collie tulajdonos keresi azt
a férfit, aki a XVI. kerületi Önkormányzati parkban biciklivel/nélkül
szokott sétáltatni egy nagyobb Skót
Juhászkutyát. 30-599-8672; 30-3313415

Az Önkormányzat lapja
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Megbízható asztalos
mindennemű faipari
kát a XVI. kerületi és
nyékén. 20-312-9282
asztalosek.hu

INGATLAN
Eladó a centenáriumi lakótelepen
1+2 félszobás, délnyugati fekvésű,
felújított, II. emeleti lakás. Irány ár:
28,5M Ft 30-940-0494
Komfortos albérletet, vagy külön
szobás társbérletet keresek a XVI.
kerületben. Nem lakott házrész is
jó. 20-252-0255
Kiadó a Szent Korona lakótelepen
1,5 szobás III. emeleti, frissen festett lakás, szolgáltatások egyéni
mérőn 99E +13E Ft közös költség.
Számlát adok. 20-367-8573 peter.
sz41@gmail.com
Szadán eladó 800-as építési telek.
Villany van. Víz, gáz, csatorna a telek előtt. Betongyűrűs kút a kertben.
30-582-5471

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es házamat kis telekkel hasonlóra a XV.;
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel!
30-599-0677
Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz közeli
kétgenerációs családi ház 13,9M Ftért 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 Ftért eladó. 409-2240
Kiadó garázst keresek a Pálya utcai
lakótelep környékén. 30-932-5654
Kiadó szobát keresek vagy társulnék.
Internet szükséges. Max 50E Ft/hó
rezsivel. 30-575-4473 (18.00 után)

Zsemlékes úti mobiltorony közelében szántót vennék. 20-421-3814

Nagytarcsa
határában
eladó
12.000nm szántó. 70-286-3716

Eladó Dány-Szentegyeden 200nmes telek, horgásztóhoz közel. Nyáron lakható kisházzal, tulajdonostól. 20-412-3876

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 3
generációs ingatlan eladó. Csere beszámítással. 20-913-4783

Gödöllőn a Kert utcában, összközműves, faházas telek befektetésre,
építkezésre eladó. 450nm, 17m széles 14M Ft. 20-772-2429
Árpádföldön eladó egy 681 nm-es
építési telek a Budapesti úton. 70286-3716
Kertes házat vásárolnék tulajdonostól beköltözéssel, lehet felújításra
váró is. 70-326-4088
Kiadó garázst keresek „garázsvásár”
céljára heti 4 alkalommal. 30-9496332
Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 4000440; 70-299-3400

XVI. kerületben magánház
25000 m2-es kertjének karbantartására, gondozására
keresünk jó fizikumú, önállóan dolgozó, kertgondozási ismeretekkel és kertészeti gépek használatában
szerzett tapasztalattal megbízható segítséget. Friss
nyugdíjas jelentkezését is
várjuk, a 70-331-8065 telefonszámon.
Gyógymasszázs és frissítő
masszázs várja: igényes,
barátságos környezetben.
Kizárólag erotika mentesen! 20-471-1860 www.kinfa-gyogymasszázs.eoldal.hu
Kőművesmunkákat,
ajtó,-ablakcserét, vízszerelést,
fűtésszerelést, festést, burkolást vállalok. 20-931-1119

Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek.
akár azonnali készpénz fizetéssel.
Tartozással terhelt, felújítandó is érdekel. 20-527-0601
Befektetésként eladó Mátyásföldön
2 generációs családi ház lakottan,
későbbi vissza vásárlással. 20-9706986
Újpesti 47nm-es utcai, földszinti,
teljesen felújított légkondis teraszos
lakás garázzsal cserélném önkormányzati kis felújítandó házra. 20270-7161
XVI. kerület Akácos úti 2018nm
szántó mobilháznak ipari árammal
eladó. 30-787-8505

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

2569nm ipari telek Bökényföldi-Cinkotai útnál raktárnak/üzemnek eladó. 30-787-8505

Beköltözhető kertesházat vásárolnék TULAJDONOSTÓL reális áron.
Alaprajzokat, fotókat kérek revaivira@gmail.com, 30-317-4744

Domonyban eladó 800-as építési telek. Villany van. Víz, gáz, csatorna a
telek előtt. Horgásztó, strand, lovastanya a közelben. 30-582-5471

Építési telek 1082nm eladó Árpádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, csatorna telken belül. Új parcellázás, már
lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-4820700
Rákosszentmihályon 220 nm-es
családi ház működő üzlettel együtt
eladó. 20-545-9267
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Vízszerelés,
fűtésszerelés,
duguláselhárítás. Családbarát
áron.
Ingyenesfelméréssel,
kiszállással, precíz munkavégzéssel. 30-938-9713

Kastélyok
berendezéséhez
vásárolok festményeket, antik
bútorokat, órákat, ezüst tárgyakat, porcelánokat, bronzokat, régi katonai kitüntetéseket, stb., teljes hagyatékokat.
IX. Ráday u. 6. ; 20-280-0151;
herendi77@gmail.com
VILLANYSZERELÉS javítás
és kivitelezés, HAJDU bojler
vízkőtelenítés és csere garanciával. Tóth Balázs 30-2948045; 406-5775

Vízszerelés; csapok; szifonok; WC-k; radiátorok stb.
cseréje. Új vezetékek kiépítése. 20-412-0524
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
06-20-264-7752
Nyugdíjasok vállalnak kisebb szerelési munkát. Villany, - vízvezeték szerelést
és burkolást (konvektorok,
WC tartályok, csapok, bojlerek, lejárt vízórák). 20-4025638
Könyvet, CD-t, DVD-t, hanglemezt készpénzért vásárolunk, ingyenes kiszállás, 0620-9220-001, 06-1-266-3277

Kertépítés-telekrendezés!
Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés,
kertépítés, tereprendezés,
egyéb kertészeti és kőművesmunkák reális áron.
www.telekrendezes.hu 20259-6319; 781-4021
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi
Zoltán 70-519-2470;
szerviz@szerviz.info

Gyógypedikűrösként: manikürt és gyógypedikürt vállalok.
Csak házhoz megyek. Időpont
egyeztetés: 70-518-0720
Gépi földmunka a XVI. kerületben csak egyszeri kiszállással. Árokásás, alapkiszedés,
bontás. 20-312-9282
Kőműves mellé segédmunkást
keresünk. Érdeklődni munkanapokon 8-16 óra között. 400-0798

Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven
felüli személlyel havi fix ös�szegű fizetéssel. 30-941-4533
Asztalos vállal: meglévő ajtók,
ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre alakítását, elöregedett
szigetelő gumik cseréjét, régi
és új fa lépcsők gyártását, javítását. 30-265-9477

XVI. kerületben családi házhoz megbízható takarítót
keresek. Érdeklődni munkanapokon 8-16 óra között.
400-0798

