XVI. KERÜLETI
ÚJSÁG

AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu
XXVIII. évfolyam 22. szám • 2019. november 20.

Kitüntetések a
Szociális munka napján

Az Erzsébetligeti Színházban ünnepélyes külsőségek között adták
át az elismeréseket azoknak a dolgozóknak, akiknek mások segítése, gondozása a hivatásuk. Az Év szakdolgozója Sipos-Kolarovszki
Erzsébet, az Év orvosa dr. Szabó Mónika, az Év szociális munkása
pedig Csépán Istvánné lett.
Folytatás a 4. oldalon

Három
generációval
az egészségért

2-3
A diabétesz világnapján Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a cukorbeteg gyerekek számára jó hírekkel érkezett a
Kertvárosba.

Három generációval
az egészségért
A Diabétesz Világnapján, november 14-én a Három generációval az egészségért program keretében a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet az ország több
pontján elhelyezett vizsgálóbuszokban végzett szűrésekkel hívta fel a figyelmet a cukorbetegség lehetséges szövődményeire.
A vizsgálóbuszt az Erzsébetligeti Színház előtt kereshették föl az érdeklődők. A szűrés megkezdése
előtt professzor dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős
államtitkára, Novák Katalin család- és ifjúságügyért
felelős államtitkár, dr. Ledia Lazeri, a WHO budapesti irodájának vezetője, professzor dr. Andréka
Péter, a Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet vezetője és Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót.
Dr. Horváth Ildikó elmondta, hogy november 14én születésnapot ünneplünk, Frederick Banting
születésnapját, akinek Charles Besttel közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez.
Idén ezen a napon közel 80 praxisközösségben végeznek ehhez kapcsolódó szűréseket, négy helyszínen pedig – az Erzsébet-ligeten kívül Pécsen, Pilisvörösváron és Nagyfügeden – vizsgálóbuszokban
lehet diabétesz szűrésen részt venni. A cukorbetegség az egész világon drasztikusan emelkedik. Magyarországon 730 ezer megállapított cukorbeteget
tartanak nyilván, és közel ugyanennyien lehetnek,
akikben már kialakult a betegség, de még nem diagnosztizálták. Mivel kialakulásáért csak 10 százalékban felelős az öröklődés, 90 százalékban pedig
a helytelen táplálkozás és életvezetés az oka, óriási
jelentősége van a felvilágosításnak és a szűrésnek.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár arról számolt be, hogy azoknak a családoknak, amelyekben cukorbeteg családtag van, a
kormány az eddigiekhez képest további segítséget
kíván nyújtani. A kormány döntése hat pontban
foglalja össze az életminőség-javító intézkedéseket:
1. Januárban vezették be a Gyermekek otthongondozási díját (GYOD), amelyhez a jogosultságot egy
pontrendszer szerint állapították meg. Ennek alapján kimaradtak belőle az egésznapos gondozásra
szoruló diabéteszes gyerekek szülei. Az új pontrendszer már rájuk is gondolt.
2. A szöveti cukor mérésére alkalmas szenzor támogatása eddig egyedi elbírálás alá esett. Január
1-jétől ez alanyi jogon fog járni minden 1-es típusú
cukorbetegséggel élő gyermeknek. Új elbírálás alá
esik az inzulinpumpa is, ellentétben az eddigi gyakorlattal, a jövőben minden alkatrésze 98 százalékos támogatás alá esik.
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3. Vannak olyan
diabéteszes gyerekek, akiknek a
napközbeni inzulinozása csak úgy lehetséges, ha a szülő megjelenik
az óvodában vagy az iskolában, hogy segédkezzen
az inzulin beadásakor. A kormány szeretné megoldani, hogy a gyermekintézmények képesek legyenek erre a szülő közreműködése nélkül is.
4. 500 millió forint értékben pályázatot ínak ki a
gyermekdiabétesz centrumok fejlesztésére, és sze-

retnének kialakítani egy egységesen magas színvonalú ellátó hálózatot.
5. Az Erzsébet-táborokat alkalmassá teszik 1-es típusú diabétesszel élő gyerekek fogadására.
6. Évente ismétlődően 100 millió forint értékű
pályázattal kívánják támogatni azokat a civil szervezeteket, amelyek az 1-es típusú cukorbetegségben
szenvedő gyerekekkel foglalkoznak.
A Novák Katalin által felsorolt jó hírek után dr.
Ledia Lazeri, a WHO budapesti irodájának vezetője a világszervezet képviseletében arra hívta fel a
figyelmet, hogy az egész világon egységes tapasztalat, hogy a szülők nagyon nehezen ismerik fel a
diabétesz tüneteit saját gyermekükön. Ezért ehhez
segítséget kell nyújtani nekik, mert ez a betegség
fizikailag és anyagilag is nagy terhet ró a családokra, és súlyos szövődmények forrása lehet. Ezért a
WHO három pontos ajánlással fordul a világ államaihoz a cukorbetegséggel kapcsolatban.
Azt tanácsolják, az egészségügyi kormányzatok
fektessenek nagy hangsúlyt a betegséggel kapcsolatos oktatásra, a felvilágosításra, hogy minél

részletesebben megismerhessék a
diabéteszesek betegségük természetét. Fektessenek hasonlóan nagy
hangsúlyt a korai felismerésre és a
szűrővizsgálatok feltételeinek megteremtésére, aminek kitűnő példája
a sajtótájékoztató alatt is működő
mozgó szűrőállomás, a vizsgálóbusz.
Végül a kormányok tegyenek meg
mindent az egészséges táplálkozás
elterjesztéséért, és az iskolai étkezés
egészségesebbé tételéért. Végül gratulált a magyar kormány intézkedéscsomagjához, amely teljesen egybe

vág a WHO ajánlásaival és céljaival.
Ezután professzor dr. Andréka
Péter az erre a napra kijelölt témáról, a diabétesznek a lábakra
gyakorolt hatásáról beszélt részletesen. Kitért arra is, hogy Magyarországon kétszer annyi lábamputálásra kerül sor, mint az
európai átlag, ezért hangsúlyozta, hogy az egészségügyi dolgozók nagyon nagy felelősséget
viselnek betegeik ellátásakor.
Végül Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő a XVI.
kerület vezetése nevében mondott köszönetet a megjelent
szakembereknek, hogy éppen a
mi kerületünket választották a
sajtótájékoztató helyszínéül. Ez
ugyan nem volt teljesen véletlen, hiszen az Erzsébet-ligetben
alakult meg az egyik legjobban
működő praxisközösség, az
azonban mégis nagy megtiszteltetés a Kertváros számára,
ha egy XVI. kerületi rendezvényen dr. Horváth Ildikó és Novák Katalin államtitkárok, dr.
Ledia Lazeri a WHO budapesti
irodájának vezetője és dr. Andréka Péter intézetvezető is részt
vesz.
MÉSZÁROS TIBOR

A legnagyobb közösségi oldalon
korábban meghirdetett Hónap
babája elnevezésű versenyre egy
olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság a XVI. kerületi
Önkormányzat által felajánlott
fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a része,
amelyet minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány
babaápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján augusztus hónapban Vereszki Zoltán Levente
nyerte a babaszépségversenyt. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási
utalványt és babafotózást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől
vette át a család.

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!

Az Újszász utca egyik nagyobb élelmiszerboltjában különös jelenségre lettem figyelmes. Már
nem először láttam ott azt a 35 év körüli férfit,
aki minden gátlás nélkül belemarkol a földimogyoróba, és vásárlás közben jóízűen elfogyasztja.
A pucoláskor keletkező szemetet pedig egyetlen
gyakorlott mozdulattal elhelyezi például a karfiolok, vagy a kígyóuborkák között. Félre ne értsenek, nem az üzletet féltem az anyagi csődtől, de
azért ez mégiscsak lopás. Pláne úgy, hogy keresgélést színlelve többször fordul. Ám mégsem a
puszta tény bosszantott fel, hanem a következménye. Történt ugyanis, hogy nem csak én láttam az esetet, hanem egy 4 év körüli kislegény is.
Amíg a nagymamája a másik oldalon a banánnal
bíbelődött, a kis vitéz gyanútlanul belemarkolt a
mogyoróba, úgy, ahogy a bácsitól látta. Csakhogy
neki nem volt szerencséje, mert éppen arra járt
az egyik bolti dolgozó, és elég nagy patáliát csapott a történtek miatt. A nagymama zavartan korholni kezdte kisunokáját, mire a gyerek elmondta, azt hitte, hogy mindenkinek szabad venni a
mogyoróból, mert a bácsi is ezt csinálta. Persze
kérdezték, hogy melyik bácsi volt, de a megszeppent fiúcska nem tudta megvédeni magát, hiszen
a valódi tettes már a pénztárnál tolongott. És ekkor sodortam veszélybe magam. Én bizony úgy
éreztem, nem hagyhatom, hogy ennek a gyereknek ezt az igazságtalanságot le kelljen nyelnie.
Én bizony megmondtam, melyik volt az a bácsi,
aki a rossz példát mutatta. Persze ettől ő nem
szeretett meg engem, sőt még egy kisebb verés
ígéretével is előrukkolt. Ha tehát a közeljövőben
monoklikkal a szemem alatt látnak, annak nem
más az oka, csak az, hogy elvesztettem a földimogyoró csatát. Régen, ha ilyesmin rajta kaptak
valakit, szégyellte magát. Ma inkább még neki áll
feljebb.
MÉSZÁROS TIBOR

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
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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 lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készítik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.

A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.
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Kitüntetések a Szociális munka napján
Folytatás a címlapról
Ács Anikó alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy a kerület vezetése fontosnak tartja azok elismerését és megbecsülését, akik a szociális és egészségügyi területen dolgoznak, és napról napra másokon igyekeznek segíteni.
Fontosnak tartják azt is, hogy ez a hagyomány folytatódjon. Ez
az alkalom ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy azok,
akik felelősségteljes és áldozatos munkájukat végzik, néhány
órára félretegyék szakmai gondjaikat, és akik a hétköznapokon
mások gondjait cipelik, ezen az estén önfeledten, együtt szórakozzanak.
Ezután a Rácz Aladár Zeneiskola növendékeinek műsora
következett, amelyben Ambrus Adél, Csiha Zétény, Szisz Zalán és Fejérvári Hunor lépett fel. Zongorán közreműködött
Miczinger Ilona tanárnő, a gyerekek felkészítésében pedig
Horváthné Kerekes Andrea és Weisz József működött közre.
A zeneművek elhangzása után a kerületi szociális és egész

Dr. Szabó Mónika
radiológus
főorvos, általános
igazgató helyettes
A Debreceni Orvostudományi Egyetemen
végzett summa cum
laude
minősítéssel.
1996-ban a Flór Ferenc Kórház radiológiai
osztályán kezdte meg
orvosi tevékenységét,
2004-ben itt szerzett
radiológus szakorvosi
vizsgát. Az általános
röntgenvizsgálatok mellett komoly jártasságra tett szert az
ultrahang- és a mammográfiás vizsgálatok terén is. 2013
februárjától dolgozik a XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Radiológiai Osztályán. Nagy munkabírású,
szakmailag mindig magas színvonalat képviselő, megbízható munkatárs.
2013-tól ellátja a radiológiai osztály rendelésvezető főorvosi feladatait, majd 2015-től a sugárvédelmi felelősi teendőket is.Fontos számára az osztály egységének megteremtése,
ugyanakkor a társszakmákkal való harmonikus kapcsolat
kialakítása is. Szakmai véleményére mindig lehet alapozni.
2017. január 1-től a KESZ általános igazgató helyettese, a
minőségirányítási team oszlopos tagja. Empátiás készsége
miatt, a hozzá forduló betegek szeretik, munkatársai felnéznek rá. Elkötelezett a magas színvonalú és biztonságos
betegellátás, valamint a munkatársak biztonsága mellett.
Az egészségügy egyik legkomolyabb hiányszakmáját, a radiológiát gyakorolja. Nagy öröm és büszkeség számunkra,
hogy a XVI. kerületi lakosokért dolgozik. A Szociális munka napján munkája elismeréséül az Év Orvosa 2019 díjat
vehette át.
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ségügyi intézmények vezetői méltatták a 2019-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozóikat, és adták át nekik a megérdemelt jutalmakat. A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti
központ dolgozóit Hanuláné Kurdi Ágnes, a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde munkatársait Tamás Jánosné, a Területi Szociális Szolgálat kitüntetettjeit pedig Baloghné Szabó Olga méltatta, akik a jutalmakat az alpolgármestereinktől, Ács Anikótól
és Szász Józseftől vehették át.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő köszönetet mondott mindazoknak, akik a Kertváros szociális és egészségügyi
intézményeiben dolgoznak, majd átnyújtotta az idei kiválasztottaknak az Év orvosa, az Év szakdolgozója és az Év szociális
munkása díjat.
Ezután az est sztárvendége, Bereczki Zoltán szórakoztatta a
közönséget. A finom vacsora után pedig a Tom Cat Band zenéje parancsolta a táncparkettre a vendégeket.

Sipos-Kolarovszki Erzsébet
diabetológiai
szakápoló, edukátor
2010 augusztusától dolgozik a XVI. kerületi Kertvárosi
Egészségügyi Szolgálat csapatában. Az akkor megalakuló diabetológiai mobil team
tagjaként kezdte szakrendelői
tevékenységét.
Kezdetektől fogva aktívan
részt vett a szűrővizsgálatok
helyszíni megszervezésében,
kivitelezésében, hamar bebizonyítva ezzel szakmai rátermettségét.
Ápolói diplomája mellé 2017-ben megszerezte a diabetológiai
szakápolói és edukátori szakképesítést, így a betegoktatási feladatokat is megfelelő ismeretek birtokában végezheti.
2018 júniusa óta a diabetológiai szakrendelés vezető asszisztense. Empátiás- és segítőkészsége különleges, mind a munkatársak, mind a betegek egyaránt szeretik, minden körülmények
között számíthatnak rá. Munkáját a nagy betegforgalom ellenére
is pontosan, precízen végzi, támogatva a szakrendelés orvosainak munkáját. Jó szervező- és kommunikációs készsége biztosíték arra, hogy az időnkénti rendelés-átszervezések mellett is
elégedett betegeket fogadjon a szakrendelés. Vezetőasszisztensi
feladatait mindig határidőre, pontosan teljesíti. Fontosnak tartja
a folyamatos szakmai fejlődést, előadóként részt vesz országos
szintű konferenciákon, hozzájárulva ezzel intézetünk hírnevének megerősítéséhez.
2018-ban Balatonfüreden, a Medicina 2000 országos Járóbeteg
Szakellátási Konferencián nagy szakmai sikert aratott a „Cukorbetegként is stabilan két lábon” című előadása, melyben követendő gyakorlatként mutatta be a helyi szakdolgozói tevékenységet.
Munkáját felettesei az Év Szakdolgozója 2019 díjjal ismerték el.

Csépán Istvánné
bölcsődevezető
1985-ben érettségizett a Kállai Éva
Szakközépiskolában, majd 1988-ban
csecsemő- és gyermekgondozónői
képesítést szerzett a Dolgozók Egészségügyi Szakiskolájában. 1991-ben
Szakgondozó képesítést szerzett az
Egészségügyi Szakdolgozók Központi
Továbbképző Intézetében. 1999. február 1-től a Bóbita Bölcsőde munkatársa.
2014-ben vette át diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Csecsemő és Kisgyermeknevelő szakán.
Szakmai tudását azóta is folyamatosan fejleszti. Szemléletére a gyermekközpontúság jellemző, e szerint végzi
mindennapi munkáját. Sok családi
programot szervez, ezzel is erősíti a
család és a bölcsőde kapcsolatát. Aktívan részt vesz a nyílt napok szervezésében, színes, változatos programokkal várja a családokat. A házi
továbbképzéseken gyakran tart előadásokat.
Szívügyének tartja, hogy a környezettudatos neveléssel minél korábbi
életszakaszban megismerkedjenek a
gyermekek. A szülőkkel nagyon jó a
kapcsolata, az óvodába távozó gyermekek folyamatosan visszajárnak
hozzá szüleikkel. Szakmai munkája
példaértékű, munkatársaival jó a kapcsolata. Több bölcsődében dolgozott
vezetőként, jelenleg a Bóbita Bölcsőde
vezetői feladatait látja el.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége
jutalmául vehette át az Év Szociális
Munkása 2019 díjat.
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Budapest XVI. Kerületi
Polgármesteri Hivatal állást hirdet

KARBANTARTÓ, KERTÉSZ
munkakörre

A munkavégzés helye:
1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakör rendeltetése: a Polgármesteri Hivatalban előforduló kisebb javítások, kertészeti feladatok ellátására jó
fizikumú, megbízható kollégát keres, munkaszerződéssel,
3 hónap próbaidővel (lehet nyugdíjas)
Feladatai:
– a Polgármesteri Hivatal épületén belüli költözködésnél
az irodabútorok mozgatása, szükség szerint annak szét-,
ill. összeszerelése – kisebb karbantartási, javítási feladatok
elvégzése (pl.: zárcsere, bútorjavítás, izzócsere stb.) – rendben tartja a Polgármesteri Hivatal udvarát és kertjét (palántázás, locsolás, fűnyírás, seprés, hó eltakarítás, stb.) – a
rendezvényekhez a házasságkötő terem berendezése, illetve a rendezvényt követően a terem helyreállítása – szükség
esetén eseti takarítói feladatokat, gépi kárpittisztítást végez
– szükség esetén részt vesz a rendezvények előkészítésében
– a Polgármesteri Hivatal irodahelyiségeiben összegyűjtött,
zúzdába szállítandó iratanyagot a tárolóba leviszi – a Polgármesteri Hivatal épületén belül az irattározandó, nagy men�nyiségű iratanyag irodák közötti szállítása
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• bizonyítvány másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata
A jelentkezés benyújtásának módja:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Karbantartó, kertész
• Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet
103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens
részére a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a benyújtandó iratokkal együtt
A munkakörrel, meghirdetett állással kapcsolatos további
információt Katáné Pergel Ágnes irodavezető nyújt,
a +36 20 533 1131-es telefonszámon.

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Román Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. november 30-án (szombaton)
15.30-16.00 óra között

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a
Meszlényi Zoltán Közösségi Házában
(1163 Budapest, Sasvár utca 23.)
Az állampolgárok és a helyi szervezetek képviselői közérdekű ügyekben közvetlenül terjeszthetik elő kérdéseiket,
illetve tehetik meg javaslataikat a Képviselő-testületnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gyalogné Gergely Katalin
elnök
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POFOSZ XVI. kerületi szervezete

Tel.: 06-70/239-5264, lovag vitéz Palla László
(1163 Sashalom, Veres Péter út 27.)
November 25. hétfő, 14 órától 17 óráig

ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL

Helyszín: 1161 Rákosszentmihály, Rákosi út 71.
Napirend: Az őszi ünnepségekenvaló részvételünk értékelése.

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.

Lovag vitéz Palla László,
a POFOSZ XVI. kerületi elnöke, a XVI. kerület díszpolgára

Magyar Vöröskereszt XVI. kerületi szervezete
(1163 Budapest, Veres Péter út 27.)
december 3. kedd 9-13 óra

SZOCIÁLIS VÁSÁR

Ruhák, cipők, könyvek, játékok, háztartási cikkek olcsón
és nagy választékban kaphatók.
december 10. és 17. keddi napokon 9-13 óra

INGYENES ADOMÁNYOSZTÁS a legrászorulóbbaknak
A XVI. kerületi Területi Szervezet raktára telítettsége miatt
idén már nem fogad adományt! Legközelebb 2020 januárjának közepén, hétköznap 9 és 15 óra között érdeklődjenek
a 403-5562-es telefonszámon az adományok átvételéről.
Alaksa Péterné Dóra, kerületi szervező

Önkéntesek aprították
a rönköket
Az Önkormányzat idén sem feledkezett meg
azokról, akiknek nehézséget jelent a téli tüzelő beszerzése. Ők kapják meg azt a tűzifát,
amelyet az Önkormányzat megbízásából a
Garden Kft. az év folyamán vágott ki a kerület
közterületein.
Ezek általában közveszélyes, elöregedett,
egészségtelen egyedek, fűtési célokra viszont alkalmasak. A kivágott rönköket
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
Demeter utcai telepére szállítják, ahol

a gépi aprítás után az apróbb darabokat
már hagyományos módszerrel, fejszével
hasogatják szét.
Már sok éves hagyomány, hogy ebben
részt vesznek az Önkormányzat intézményeinek önkéntesei. Nem szoktak távol maradni
a
polgármesteri
hivatal vezetői, és
a képviselő-testület tagjai sem, így
idén is fejszét ragadott Szász József
a l p o l g á r m e s t e r,
Szatmáry
Kristóf országgyűlési
képviselő, Szabó

Tamás, a polgármesteri kabinet vezetője, Antalóczy Csaba, Vass Pál, Mizsei
László, Schaffer Viktor önkormányzati
képviselők, és a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet, a Civil 16 Egyesület valamint
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai is.
Az általuk felaprított tüzelőanyagot a
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti
központ osztja szét a rászorulók között.
Ők ismerik a legjobban, hol van rá a legnagyobb szükség. Így kaphatnak tűzifát
a nagycsaládok, egyedül élő nyugdíjasok
vagy olyan kerületi polgárok, akik önerőből nem tudnák azt beszerezni. A szállításról a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet gondoskodik.
GUETH ÁDÁM

ŐSZI LOMB- ÉS NYESEDÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ

A XVI. kerületi Önkormányzat idén is megszervezi az őszi lomb és nyesedék begyűjtését. A kihelyezett zsákok elszállítását a
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai végzik, aminek üteme függ az időjárástól és a kihelyezett mennyiségtől is.
UTOLSÓ KIKÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: DECEMBER 8., VASÁRNAP
A begyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében az alábbiak
betartásához kérjük a tisztelt lakók együttműködését:
• csak és kizárólag az akció időtartama alatt helyezzék ki a zöldhulladékot (az akció időtartamán kívüli közterületi kihelyezés 50 000
forintos bírságot von maga után)
• a zsákokba kizárólag kerti zöldhulladékot tegyenek (például: lomb,
fa- és bokornyesedék, gyom, nyírt fű)
• a vastagabb faágakat legfeljebb egy méteresre darabolva, összekötve
helyezzék ki
• a zsákokat minden esetben kössék be
• fontos: a zsákok és a kötegelt faágak mérete és súlya egy ember által
mozgatható nagyságú legyen!

Az őszi lombgyűjtési akcióval kapcsolatos észrevételeiket és
javaslataikat az info@bp16.hu e-mail címen, illetve a
06-80/200-938-as, ingyenesen hívható
zöldszámon fogadjuk. Bővebb információ a
www.keruletgazda.hu honlapon található.

A zökkenőmentes akció lebonyolításához,
a tiszta Kertváros érdekében köszönjük az
együttműködésüket és türelmüket!
Az Önkormányzat lapja
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Újabb fákkal bővült
a Babaliget

A tavaszi faültetés óta 8 gyümölcsfa és
16 díszfa őrzi egy-egy új kis lakótársunk érkezésének emlékét. November
15-én az őszi babafa akcióhoz viszont
már 21 gyümölcsfára és 42 díszfára
volt szükség. Ebből a Babaligetben, a
centenáriumi lakótelep futballpályányi
zöldterületén 10 fát ültettek el a szülők.
A szerszámokat, a facsemetéket és az
öntözővizet a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet szállította a helyszínre, és ők
is segítettek az ültetésben. Ugyancsak
tevőlegesen, lapáttal a kézben vett részt
a faültetésben Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Szász József alpolgármester, ifjabb Mizsey László, a Környezet- és Klímavédelmi bizottság elnöke,
és megjelent a helyszínen dr. Környeiné
Rátz Katalin, a körzet önkormányzati
képviselője is. A szülők és nagyszülők
nagy lelkesedéssel vettek részt a fák elül-

tetésében. Kecskeméti Panna édesanyja
sem csak nézőként szerette volna átélni,
hogy fát ültetnek gyermeke tiszteletére,
Pannát rábízta Szatmáry Kristófra, elkérte tőle a lapátot, és maga temette vissza
a facsemetét befogadó gödröt, miközben
Panna hosszasan szemezett Szász József
alpolgármesterrel (képünkön).
Miután mind a 10 babafa a helyére került, még egy jelképes faültetésre is sor
került. Az Önkormányzat erdőtelepítési
programot hirdetett, amelynek első darabját, egy juhart ültetett el Szász József
és Szatmáry Kristóf. Az alpolgármester
elmondta, hogy a tervek szerint egy erdőnyi fát szeretnének elültetni a kerületben. Az erdő természetesen nem a Centi
lakótelepen lesz, hanem egy erre kijelölt
külterületi részen, és nem is egyszerre
ültetik el a fákat, de évről évre fejlesztve,
a végén valóban egy erdőnyi fa lesz a vég-

Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári köre
December 1-jén Advent első napján d.u. 5 órakor
a rákosszentmihályi Hősök terén
kis ünnepséggel
MEGGYÚJTJUK AZ
ADVENTI KOSZORÚ
ELSŐ GYERTYÁJÁT.
Az ünnepségre mindenkit
szeretettel várunk.

CIVIL16 Egyesület
NYUGDÍJAS-TALÁLKOZÓ A LEGENDÁBAN
November 28. 16:00
színpadi produkciók, zene, tánc, mézbemutató és vásár
December 28-án – ahogy minden év végén – a Legendában élelmiszer és ruhaosztást tartunk rászorulók részére.
Ehhez várjuk a felajánlásokat.
Tel.: 06-70/326-0177
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A Kertváros Önkormányzata
2015-ben helyi rendeletbe foglalta a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát programot. Azóta minden évben
kétszer lehet „babafa” ültetésre
jelentkezni.

eredmény. Szatmáry Kristóf ezt annyival
egészítette ki, hogy nem csak a szokványos fafajtákból szeretnének telepíteni,
hanem mindig néhány különlegesség is
lesz az elültetendő csemeték között. Az
akció jelmondata pedig az, hogy a Kertváros legyen Budapestnek az a kerülete,
ahol a fák a háztetők szintjénél magasabbra nőnek.
MÉSZÁROS TIBOR

XVI. kerületi Német Önkormányzat
Péteri Ildikó NÖ elnök: +36-20/ 9567014

INGYENES NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
December 2. és 16. (hétfői napok) 17:30-18:30
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
(1165 Budapest, Veres Péter út 157.)
*
NÉMET NYELVŰ KÓRUS
December 3., 10., 17. (kedd) 18:00-19:00
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ.
(1165 Budapest, Veres Péter út 157.)
A sváb- és német dalkincs népszerűsítésére várjuk kerületi
kórusunkba azokat, akik szívesen énekelnek német nyelven.
Kórusvezető: Csőváriné Gurubi Judit.
*
Közmeghallgatással összekapcsolt MIKULÁS ÜNNEPSÉG
December 4. (szerda) 17:00
Helyszín a 16. kerületi Önkormányzat Házasságkötő terme
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
Felcsendülnek a decemberi ünnepkörhöz tartozó legszebb
dallamok, megszólalnak a telet, Mikulást és Karácsonyt
köszöntő szép versek.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Molotov-koktél és feladatlapok

Történelemverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
November 14-én különleges vetélkedő színhelyévé változott a XVI. kerületi Önkormányzat házasságkötő terme. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a
Terror Háza Múzeum a kerület 8. évfolyamos diákjainak rendezett történelmi versenyt. A vetélkedőn
idén nyolc, iskolánként háromfős csapat vett részt. A csapatok tagjai a szabadságharc tényszerű ismeretén túl kreatív feladatokkal is megmérettették magukat.
A versenyt 10. alkalommal rendezték
meg kerületünkben. A vetélkedő a Kölcsey és a Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola közös kezdeményezéseként indult
el, melyet a két iskola felváltva rendezett
meg az Önkormányzat támogatásával. A
rendezvényeket eleinte az iskolák épületeiben tartották, később az azóta elhunyt Horváth János, az Önkormányzat
Kulturális és Sportbizottságának egykori
elnöke javasolta a Polgármesteri Hivatal
épületét helyszínként. Ehhez idén első
alkalommal csatlakozott a Terror Háza

Múzeum is Herédiné Szegedi Zita, a
Kölcsey Iskola tanárának ötlete nyomán.
A zsűrielnöki feladatokat Bertáné Dr.
Varga Judit történész, muzeológus látta
el a Terror Háza Múzeum képviseletében. Az értékelők között egykori '56-os
szabadságharcosok is helyet kaptak; vitéz lovag Palla László, a Pofosz XVI. kerületi elnöke, vitéz lovag Máriási György,
a Kossuth Nemzetőrség Corvin tagozatának parancsnoka, Schrötter Tibor, az
’56-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének alelnöke, valamint Égi
Pál, az ’56-os Szövetség elnöke. A verseny megrendezésében kiemelt szerepet
vállalt Máriási György.
A zsűriben foglalt helyet még Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő, Villányi Péter, a Kertvárosi Helytörténeti és
Emlékezet Központ intézményvezetője,
valamint Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka

Szülőházáért Alapítvány és a
Kovász Egyesület elnöke.
A versenyen résztvevőket
Kovács Péter polgármester is
köszöntötte, aki arra bíztatta a fiatalokat, hogy ragadják
meg az alkalmat és beszélgessenek a szabadságharc
még élő résztvevőivel.
Dobre Lajos, a Kölcsey Általános Iskola intézményvezetője az üdvözlő szavakon
túl megemlékezett azokról
az egykori szervezőkről is,
akik már nem lehettek jelen:
Zsinka László, a Kulturális
bizottság egykori elnöke, Bánhegyiné
Havasi Zsuzsanna, az első vetélkedő
szakmai koordinátora és Horváth János
önkormányzati képviselő.
A diákok hét fordulóban mérték össze
tudásukat, fogalmazókészségüket
és
kreativitásukat. Minden csapatnak össze
kellett állítania egy
segélycsomagot
a
szabadságharcban
résztvevő katonák
és civilek számára.
Az ellátmányok érkezhettek vidékről
és külföldről, tartalmukban
pedig
helyet kaphatott ci-

garetta, gyufa, tartós élelmiszer, a Molotov-koktél gyártásához szükséges üveg
és gyúlékony anyagok, de még pálinka
is. A segélycsomagokat a zsűri előtt kellett bemutatniuk pár perces előadásban.
A versenyen a bronzérmet a Jókai Mór
Általános Iskola diákjai szerezték meg,
a második helyen holtversenyben a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Sashalmi Tanoda végzett, míg a képzeletbeli
dobogó tetejére a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai és felkészítő tanáruk,
Kopcsándi Ilona állhatott fel kezében
egy lyukas zászlós Zacher-tortával. A dobogós csapatok a Terror Háza Múzeum
különböző értékű ajándékaival gazdagodtak, valamennyi résztvevő részesült
oklevélben és könyvjutalomban.
GUETH ÁDÁM

Az Önkormányzat lapja
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MOHÁCSI FERENCET, az
1956-os melbourne-i nyári
olimpia bronzérmes kenusát
90. születésnapja alkalmából
köszöntötte Kovács Péter polgármester.
Feri bácsi Sashalmon született. Alsó tagozatos tanulmányait a Kossuth téri, a felsős
éveket pedig a Hősök fasorai
általános iskolában végezte.
Majd
műszerésztanulónak
jelentkezett. Mire kitanulta a
szakmát, jött a háború. A viharos évek elmúltával a BKK
elődjénél, a BSZKRT-nál (Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság)
kezdett dolgozni. 1952-ben
behívták katonának, ahol a sportszázadhoz került. A sportban
„mindenevő” volt, így most csak azokat a sportágakat említjük, amelyekben magyar bajnok lett: síelés, kajakozás, háromtusa, motorcsónak, kenu, valamint beválogatták a budapesti
ifjúsági labdarúgó válogatottba is. Közben elvégezte a Testnevelési Főiskolát, majd ugyanitt óraadóként 20 évig tanította a

kajak-kenut és a síelést. Vezetője lett egy kajak klubnak, ahol
edzősködött is. Megszervezte a magyarországi búvársportot,
majd a nemzetközi elismerés sem váratott magára: 1973-tól
1989-ig a Búvár Világszövetség (CMAS-nak) Végrehajtó Bizottságának tagjaként az ifjúsági versenysportért volt felelős. A
búvársport elkísérte egészen nyugdíjazásáig, a Könnyűbúvár
Szövetség főtitkáraként ment nyugdíjba.
1953-ban nősült meg, három gyermeke van, három unokája
és két dédunokája.
Feri bácsi ma is nagyon aktív életet él, gondját viseli a kertnek, továbbá rendszeresen kajakozik és teniszezik. Vitrinjében elképesztő mennyiségű érem, serleg, győzelmi relikvia
emlékeztet egy-egy kiemelkedő sportteljesítményre, és mindegyikhez egy-egy különleges történet is tartozik. Ezek közül
azonban mégiscsak a melbourne-i bronzérem a legértékesebb, amelyet kenu kettesben, 1000 méteren ért el társával,
Wieland Károllyal. Egy regényre való sportélményt, történetet
mesélt a polgármesternek, például hogyan ugrott életében először nagysáncról. A hosszú, egészséges élet titka az ő esetében
minden bizonnyal az optimizmus és a rendszeres sport. Lakásában találunk egy edzőpadot, kicsit arrébb két kézi súlyzót, hiszen meggyőződése szerint a legfontosabb, hogy nem szabad
leállni. Reméljük, még sokáig élheti a tudatosan sokat mozgó,
korára fittyet hányó, vidám sportemberek életét. Isten éltesse
őt még nagyon sokáig!

Ács Anikó alpolgármester köszöntötte ZSÁMBOKI JÁNOST
90. születésnapja alkalmából.
János bácsi Celldömölkön született. Korán megismerkedett a
kemény fizikai munkával. Aratáskor már 16 évesen ott állt
édesapja mellett és kaszával a
kezében vágta a rendet, mint a
felnőtt férfiak. Kellett a munkáskéz, mert bátyja fogságban
volt, a másik eltűnt, így még a
három lánytestvérének is részt
kellett vennie az aratásban.
Bátyja 1948-ban tért haza a fogságból, és akkor mindketten elszegődtek bányásznak Ajkára.
Majd a fővárosba költözött, és
tehertaxisként kereste kenyerét
a Fővárosi Szállítási Vállalatnál 1953-tól 1990-ig.
Hatalmas munkabírással rótta az utakat, bejárta az ország
legtávolabbi zugait is. Közben volt szakszervezeti elnök is.
Felesége is szorgalmasan dolgozott, és ennek is köszönhető,
hogy nyugdíjasként lejárhattak a hétvégi telkükre, Adonyba.
Ott egy baráti társaság is kialakult, akikkel együtt főztek, pihentek, és jól érezték magukat.
Feleségét sajnos 1997-ben elvesztette. Egy ideig magányosan
élt, de annyira nem szeret egyedül lenni, hogy keresett egy
társat magának, ám sajnos már ő sem lehet János bácsi mellett, augusztusban váratlanul ő is elhunyt. János bácsi azóta
nagyon magányosnak érzi magát. Lánya és unokája azonban
gyakran megjelennek, és segítenek bármiben, ha szüksége
van rá. Még nagyon friss a veszteség érzése, de nem hagyja,
hogy állandósuljon a szomorúság. Elfoglalja magát, és bizakodva néz a jövőbe. Amíg az időjárás engedi, a kertben mindig
talál valami tennivalót. Reméljük így is marad, Isten éltesse őt
még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte NÉMETH ANTALNÉT
is, aki szintén 90. születésnapját ünnepelte.
Ica néni Pesten
született, a VIII. kerületben. Amikor 5
éves volt, kiköltöztek
Sashalomra. Ahogy
gyermekkoráról mesélt, felidéződött az a
világ, amikor még kevés ház, de annál több
szántóföld volt Sashalmon. Amikor a legendás mátyásföldi pék,
Frigyer úr a Katóka
utcában több egyforma házat épített eladásra, kezdett kialakulni
egy kis közösség, amelyhez ők is hozzá tartoztak. Erre az időszakra nagyon szívesen emlékszik vissza. Nosztalgiával gondolt
a régi sashalmi piacra is, amely az élelmiszer beszerzés egyik fő
forrása volt az ő gyermekkorában. A piac melletti (ma Waldorf )
iskolába járt elsőtől negyedik osztályig, a felső osztályokat a Sasvár utcai iskolában végezte, onnan pedig a Rózsák terén működő óvónőképzőbe vezetett az útja. Végzett óvónőként a Magyar
Rádió és Televízió óvodájában dogozott 39 évig. 1953-ban, 24
évesen ment férjhez. Két gyermekük született, majd később két
unokának is örülhettek. Férjét két ével ezelőtt vesztette el.
Ica néni a hosszú élet titkát nem nagyon tudta elárulni, de fia
szerint szülei életét meghosszabbította egy nyaraló Zamárdiban,
ahova tavasszal leköltöztek, és őszig ott tartózkodtak nyugalomban, jó levegőn, sok fizikai munkát végezve. Ugyanakkor volt
104 éves nagynéni is a családban.
Ica néninek egy nagy esés következtében mind a látása, mind
a hallása eléggé megromlott. Ezért a helyváltoztatás már nem
könnyű a számára, a miniszterelnöki üzenetet is unokája olvasta
föl neki (képünkön), ám így is jókedvvel éli mindennapjait.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
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Babákkal Cinkota hagyományaiért
Dernovics Mihály és felesége, Dernovicsné Tanács Anna már több
mint húsz éve munkálkodnak a hagyományőrzés és a szlovák kultúra területén, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület tagjaiként. A közelmúltban a Kulturális Örökség Napjai keretében a Cinkotai Kultúrház adott otthont egy rendhagyó babakiállításnak, mely a térség
népviseletét mutatta be.
– MI A LEGFONTOSABB CÉLJA A CINKOTÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLETNEK?
– Dernovics Mihály: Az egyesületünk 21
éve működik nonprofit módon, Cinkota
egyik legrégebbi középületében, az egykori városházán. Legfontosabb feladata
mindig is az épület fenntartása, a hagyományok őrzése és továbbvitele volt. A
Kultúrház nagytermében látható fényképek is mind Cinkotát mutatják be.
Cinkota szerencsére történelmi múlttal
rendelkezik. Aulich Lajos itt működtette
főhadiszállását 1849-ben. Itt hirdették ki
először a jobbágyfelszabadítást és II. József türelmi rendelete előtt itt a lakosság
már szabadon gyakorolhatta vallását.
– MIKOR ÉS HOGYAN KAPCSOLÓDOTT BE AZ EGYESÜLET A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAIHOZ?
– D.T.A.: 1999-ben, a kerületben elsőként
kapcsolódtunk be a Kulturális Örökség
Napjaihoz. Úgy gondoltuk, hogy ez egy
olyan lehetőség, amivel ráirányíthatjuk
a figyelmet az épületre és az itt kiállított
tárgyakra. Annak idején a Szerb Antal
Gimnázium épületét is mi neveztük be.
A férjem kezdett tablókat és fényképeket
gyűjteni a kiegyezés korától kezdve, melyek az állandó kiállításban
szerepelnek nálunk.
– AZ IDEI RENDEZVÉNYEN EGY
KÜLÖNLEGES LOVASKOCSI IS
SZEREPET KAPOTT.
– D.M.: Eszünkbe jutott, hogy az
itt lévőket utaztassuk megy egy
kicsit. Az itt használt lovaskocsi
egy kiegyezéskori jármű pontos
másolata, Fábián Ferenc jóvoltából, aki a Corvin Szakközépiskolában volt osztálytársam. Ez a
lovaskocsi korábban a Nemzeti
Vágtán és a Kossuth kifli című
sorozatban is feltűnt. Két napig
utazhattak rajta az érdeklődők, a kocsinak hatalmas sikere volt.
– HONNAN SZÁRMAZIK A BABAKIÁLLÍTÁS ÖTLETE? MIÉRT ÉPPEN A BABÁK?

– D.T.A.: A Kulturális Örökség Napja
idén egybeesett azzal, hogy Beniczky
gróf 320 éve telepített szlovákokat a térségbe. Tavasszal jártam egy idős néninél,
aki rengeteg népviseletbe öltözött babát
gyűjtött össze, és akkor beugrott, hogy
mi lenne, ha a 320. évfordulóra a képek
mellé egy babakiállítást is rendeznénk.
Ez nem volt egyszerű, mivel nincs olyan
bútorunk, amelyeken a sokféle babát el
lehetne helyezni. Az itt gyűjtött babák kilencven százalékban szlovák népviseletet
hordanak. Igyekeztünk az élet minden
területéről bemutatni különböző alkalmi
ruházatokat, például esküvői, gyermek,
konfirmációs, de gyászruhát is.
– MILYEN KIHÍVÁSOK ELÉ ÁLLÍTOTTA
A KIÁLLÍTÁS MEGSZERVEZÉSÉT A VÁROSIASODÁS?
– D.M.: Amikor Cinkotán 1960-ban
megalakult a TSZ az emberek levették a
népviseletet. Cinkotán ezer éven keresztül földművesek éltek, akik összetartottak, ezt jelképezte a viselet is, amit politikai nyomásra kellett levetniük.
– D.T.A.: Emiatt sajnos nagyon sok népviseleti ruha semmisült meg. A '60-as
'70-es években viszont kezdett divatba

jönni, hogy eredeti anyagokból készítettek népviseleti babákat. Ilyeneket tettek a
katolikus szlovák lakodalmakon az úgynevezett örömfa tetejére is. Ezek a babák
nem játszóbabák voltak, kézi munkával
készültek, kifejezetten a viselet őrzésé-

re szolgáltak, és ezért nagyon magas az
eszmei értékük. Mivel Cinkotán kevés
maradt meg, ezért a babák jó része Nagytarcsáról származott, amelyeket az azóta
elhunyt Galántai Györgyné személyesen
készített, de kaptunk babákat Kerepesről
és Püspökhatvanból is, összesen 26 babát. Ezek mind a Pest-környéki szlovákság viseletét reprezentálják.
– MILYEN VISSZHANGOT VÁLTOTT KI
A KIÁLLÍTÁS?
– D.M.: Rengetegen jöttek országszerte, kifejezetten a babakiállítás miatt és nagyon pozitív
visszajelzéseket kaptunk az idelátogatóktól.
– HOGYAN MŰKÖDIK MA MAGYARORSZÁGON, ÉS MILYEN
HELYZETBEN VAN A NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYŐRZÉS?
– D.T.A.: Szerencsére a nemzetiségi szervezetek tudják ápolni a
hagyományaikat, mert van rá lehetőségük. Tudnak áldozni a babákra, a népviseleti ruhákra, a programokra is, és számos állami és
önkormányzati pályázat is segíti a munkát,
de magas színvonalon működik a nemzetiségi oktatás is. A gondot inkább az utánpótlás jelenti.
GUETH ÁDÁM
Az Önkormányzat lapja
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Márton-napi vidámság
Ismét a német kultúráé volt a főszerep a Német Önkormányzat Márton-napi rendezvénye jóvoltából, november 11-én.
A lelkes kisgyerekek és szüleik –
a hangulatos kincsvadászat után
– világító lampionokkal a kezükben, énekszó mellett vonultak át
a Havashalom Parkból a sashalmi
Krisztus Király Plébániára. A menetet egy római lovasnak öltözött
leány vezette, megidézve ezzel az
egykori Pannonia provincia területén született katona, a későbbi
Szent Márton alakját.
A templomban Péteri Ildikó a
Német Önkormányzat elnöke és
Szász József alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket német
és magyar nyelven. Az alpolgármester arra biztatta a jelenlévőket,
hogy kövessék Szent Márton példáját, aki bőkezű adakozással segített a rászorulókon. A rendezvény
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résztvevőit Nagy Zoltán plébános
részesítette áldásban.
Ezt követően a kerületben németül tanuló kisgyermekek adtak
műsort németnyelvű mondókák,
dalok és a Márton-naphoz kapcsolódó jelenetek előadásával,
a Szentmihályi Játszókert
Óvoda, a Sashalmi Tanoda,
a Táncsics Mihály Általános Iskola és a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános
Iskola közreműködésével.
Az est végén a Német Önkormányzat kórusa a 15 éves
Rozmaring Kórus, valamint
Soroksár autentikus sváb
férfikórusa kedveskedett fülbemászó dallamokkal.
GUETH ÁDÁM

Falut találtak a föld alatt
a Csobaj-bánya közelében?

– ARRA LEHET KÖVETKEZTETNI,
HOGY MILYEN NEMZETISÉGŰ LAKÓI
VOLTAK A HÁZNAK?
– Nagy valószínűséggel magyarok, de mivel ez a királyok kora, és már akkor is sok
nemzetiség élt a magyar királyság területén, ez sem százszázalékos információ.

Ismét régészek dolgoztak a XVI. kerületben. A Budapesti út és a Csobaj-bánya között, a Honfoglalás Lakópark szomszédságában nagy valószínűséggel egy tatárjárás-kori falu maradványaira bukkantak az építési – A LELETEK KÖZÜL MELYEK VOLTAK
munkák közben. A feltárást vezető régészt, Takács Ágostont, a Budapes- AZ ÉRDEKESEBBEK?
– Talán az egyik az az őrlőkő pár, ameti Történeti Múzeum munkatársát kérdeztük a részletekről.
– MIÉRT KEZDTEK KUTATNI A MEGADOTT TERÜLETEN?
– A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 21. pontja
kimondja, hogy a nagyobb felületű földmunkával járó fejlesztések, beruházások
területén úgynevezett régészeti megfigyelést kell végezni. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy egy régész a munkálatokat a
helyszínen folyamatos figyelemmel
kíséri és az ott tapasztaltakat dokumentálja. Ennek megfelelően felkérést kaptunk az építtetőtől a Cinkota
és Árpádföld határában folyó építkezés régészeti megfigyelésre, ám
hamar kiderült, hogy itt nem csak
megfigyelésre, de ásatásra is szükség lesz.
– MIT TALÁLTAK?
– Annak ellenére, hogy a közvetlen közelben nincs tudomásunk régészeti objektumokról, több kisebb tárgy került
elő. Egyelőre azonban házat csak egyet
tártunk föl, tehát még nem tudjuk pontosan, hogy mit is találtunk. Ez lehet egy
falu egyik háza is, de lehet egy kisebb,
tanya jellegű lakóhely egyik épülete is.
Sok még a kérdőjel.
– ÖN MELYIKRE GONDOL?

– Mint említettem, még csak tippelni tudok. Én egy falura gondolok, de az sem
zárható ki, hogy csak egy tanyát találtunk.
– MELYIK KORBÓL SZÁRMAZHATNAK
A LELETEK?
– Az épületen kívül árkokat és tárológödröket találtunk, valamint ezekben elég
sok kerámiatárgyat. Utóbbiak alapján a

Áldozati edény és őrlőkövek
XII.-XIII. századra, tehető a koruk. Az
ilyen, és ehhez hasonló leletek rendszerint arra engednek következtetni, hogy a
falut a tatárjárás pusztította el.
– HOGYAN TOVÁBB?
– Egyelőre most megelégszünk ennyivel,
mert a tél nem kedvez az ásatásoknak.
Tavasszal azonban egy nagyobb területet
feltárunk, és akkor sok kérdésre választ
kaphatunk. A jelenleg feltárt terület nem
több mint 600 négyzetméter.

lyek közül az egyiknek csak a fele maradt
meg. Abban a korban ilyen, elég durván
megmunkált kövek között őrölték a gabonát. A másik pedig egy fejjel lefelé elásott
fazék volt. Az Árpád-kortól egészen az Újkorig falun és városokban is szokás volt,
hogy a házépítés megkezdése előtt elástak egy edényt, amelyben kistermetű állat
tetemét, tojást, vagy éles, hegyes tárgyakat helyeztek el, amelyeknek bajelhárító
és áldozati szerepük lehetett. A fazéknak
sajnos a felül lévő része már korábban
megsemmisült, azonban a vállától a szájáig tartó része épen maradt. A környezetéből két késpenge töredéke került elő.
Számos budapesti és más magyarországi lelőhelyekről is előkerültek már ilyen
tartalmú edények, ami megerősíti, hogy
építkezés előtti áldozati edényről van szó.
– HA VALAKI KILÁTOGAT A TERÜLETRE, MIT TALÁL MOST OTT?
– Nem lehet megközelíteni, mert az építkezés miatt lezárt, őrzött területen van
a feltárás helyszíne. Az érdeklődőknek
meg kell várniuk a tavaszi munkálatok
befejezését.
Takács Ágostonhoz hasonlóan mi is érdeklődéssel várjuk a feltárás folytatását,
és természetesen a tavaszi munkálatok
eredményeiről is beszámolunk.
MÉSZÁROS TIBOR

ÁRPÁDFÖLDI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Cibakháza utca 41 /Bejárat a Menyhért utca felől/
DECEMBER HAVI PROGRAMOK

November 29. péntek 18 óra
Helyszín: 1164 Budapest, Vidámvásár utca 72.
FELLÉPŐK:
a Csömöri Krammer Teréz
Zeneiskola növendékei és
a Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!
A program a Cinkotáért Közhasznú Egyesület,
a Dr. Kresz Mária Alapítvány és a Fazekas
Központ szervezésében készült.

Női torna:
Hétfői napokon: Senior pilates 17 óra, Köredzés 18 óra, Cardió pilates
MIX 19 óra.
Szerdai napokon: 18-19 óra: Anti-Age jóga, 19-20 óra: Zsírégető Interval
Pilates
Meridián Torna: 5., 12., 19. csütörtök 9 - 9.30 óra
Angol és számítógép ismeretek: 5., 12., 19. csütörtök 9-12 óra
Vásár és fogadó óra: 6., 13. Péntek 7-13 óra
Kis vásár minden pénteken 7-12 óra
TSMT mozgásfejlesztés gyermekeknek: Kedd-csütörtök 16-17, 17.15-1815,
Szerda 8-8.45, 9-10.00 óra.
Karácsonyi ünnepély: December 13-án 16 órától
Az Önkormányzat lapja
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1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

PROGRAMAJÁNLÓ
November 26. kedd 17:00
TÉLI TÁRLAT az ART Művészcsoport
szervezésében, Ady Endre halálának
100. évfordulója alkalmából.
Megtekinthető a Corvin Galériában
2019. december 15-ig.
November 27. szerda 19:00
EGY ÉLETED VAN! - DR. CSERNUS
IMRE ELŐADÁSA
Belépő: 3200Ft
December 1. vasárnap 10:30
MIKULÁSFUTÁS
FUSS
ÉS TÉGY JÓT!
Családi kocogás a
Mikulással, korhatár nélkül az Erzsébetligetben. A táv mindenki által könnyen

teljesíthető 700m, melyet kellemes tempóban, mindenkit bevárva teljesítünk. A
nevezési díj egy cipősdoboznyi ajándék,
melyet a Napraforgó Család- és Gyermekvédelmi Központ juttat el a rászorulóknak.
Minden résztvevőnek apró ajándékkal kedveskedik szakmai partnerünk, az Öt Falu
Egyesület. A kocogás után lehetőségetek
lesz egy közös képet készíteni a Mikulással! Találkozzunk a Színház bejáratánál!

December 1 vasárnap 10:30.
UTAZÓ MÚZEUM PROGRAM:
LEGYÉL TE IS „MŰVÉSZ”! - ADVENTI CSALÁDI ALKOTÓNAP
a jobb agyféltekénk fejlesztésére
6-12 éves gyerekeknek ajánljuk!
Jegyár elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 2000 Ft

December 6. péntek 20:00
GEMINI BULI
Havonta egy alkalommal hamisítatlan
retro bulihangulat várja Önöket, ahol a
Gemini együttes örökzöld slágerei biztosítják a talpalávalót.
Belépő: 2000 Ft
December 7. szombat 19:30
SÁRIK PÉTER TRIÓ & FALUSI MARIANN: JAZZKÍVÁNSÁGMŰSOR MAGYARUL

Van a politika, és van a szerelem.
Ennek a két dolognak elvileg semmi köze
egymáshoz. De volt, hogy volt. Van, hogy
van. Milyen kár.
Főszerepben:
Tompos Kátya és Adorjáni Bálint
Jegyár: 3800 Ft-4600 Ft

JÖN-JÖN-JÖN

A Sárik Péter Trió az elmúlt tíz évben
Magyarország egyik legnépszerűbb és
legmeghatározóbb jazz-zenekarává vált,
adventi koncertjük sok meglepetést tartogat régi rajongóik számára is.
Jegyár elővételben: 3000 Ft, a helyszínen: 3400 Ft

December 15. vasárnap 15:00 és 18:00
DIÓTÖRŐ
A Szegedi Kortárs Balett előadása
A legszebb karácsonyi mese, amit mindenkinek látnia kell.
Jegyárak: 2100 Ft-2800 Ft

December 8. vasárnap 15:00
AZ APOSZTRÓF KIADÓ NOVELLAPÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSE
December 8. vasárnap 16:00
VARSÓI MELÓDIA
az Orlai Produkció előadása

December 1. vasárnap 16:00
VACKOR KARÁCSONYA
János utca 141-153. • szentmihalyi.kulturliget.hu

Gyermek táncjáték egy felvonásban
Előadja: az INVERSEDANCE | Fodor
Zoltán Társulat és meghívott vendégei
Vackor téli álomra készülődik, amikor
egy gyönyörűen tündöklő csillagra lesz figyelmes, ragyogóbbat még sohasem látott.
Elindul hát, hogy megkeresse…
4 éves kortól ajánljuk!
1500XVI.
Ft-2200
Ft Újság
Kerületi
1Jegyár:
4

November 29. péntek 20:00
IDŐKAPSZULA PARTY A FLYING TIMES ZENEKARRAL
Vendég: DJ Barkas
Több felvonásos örömzene és egy új stílus: Garden roll! Műsoraik felölelik a műfaj
legnagyobb alakjainak (Elvis, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Hungária, Komár László, ...) dalait, emellett több mai slágert is repertoárjukra tűznek!
Jegyár elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft
December 7. szombat 11:00
ITT A MIKULÁS! KRAMPUSZ A ZSÁKBAN
45 perces interaktív, élő zenés mesejáték, mely
végén minden jó gyermek ajándékot kap!
Helyszín: Szentmihályi Kulturális Központ
Jegyárak: gyerek 2 300 Ft (melyből 700Ft a
meglepetés ára) felnőtt: 1 600 Ft

Iparos iparengedély nélkül
Vargay Zoltán intarziaművész rendezett kiállítást fába metszett
emlékeiből, amelyet november 9-én nyitottak meg a Szentmihályi
Kulturális Központban.
Szabó Csilla intézményvezető bevezetője
után a kiállító művész foglalta össze pályája történetét. Elmondta, hogy 1941-ben
született, és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végzett okleveles vegyészként.
Tanult szakmájához egészen nyugdíjba vonulásáig hű maradt, hiszen három évtizeden keresztül a Chinoin Gyógyszergyárban
dolgozott.
Nyugdíjasként megszaporodott szabadidejének tartalmas eltöltésére keresett valamilyen értelmes, élményt adó elfoglaltságot. Ekkor fedezte föl magának – ahogy
ő fogalmaz, a sorsszerű véletlennek köszönhetően – a faintarzia készítést. 2001
tavaszán megismerkedett Vass László
intarziaművésszel, aki nem csak a műfaj
technikai fogásait és módszereit tanította
meg, hanem tanácsokkal, kritikával, sőt az
induláshoz szükséges speciális faanyagokkal is ellátta őt.

Vargay Zoltán tehetséges tanítványnak
bizonyult, hiszen rövid idő alatt nagyon jó
viszonyba került a fával. Remekül használja ki a fa erezete által kínált lehetőségeket,
amelyek úgy válnak képei részévé, hogy a
művész csak beilleszti a képbe a természet
által létre hozott vonalakat és formákat. Rövid idő alatt olyan kifejezőeszköz birtokosává vált, amellyel valóban művészi színvonalú képeket lehet alkotni.
Önmagát autodidakta alkotónak, iparengedély nélküli iparosnak tartja. Tudása
azonban nem kizárólag az önképzés eredménye, mert voltak olyan művészbarátai,
akik akár műveikkel, akár technikai tanácsokkal, akár szemléletükkel hatottak képi
világára. Közéjük tartozik Vass László,
Búza Barna, Fassel Ferenc, Buckó Imre és
Környei László. Az ő emléküket és saját életének emlékeit örökíti meg táblaképeiben.
Mostanra azonban – ha nem is olyan súl�-

lyal, mint az intarzia – feltűnt a palettán
egy másik kifejezésmód is, a pasztellrajz.
Az intarziaképek mellett ebből is kapnak a
nézők egy csokorra valót.
A kiállításmegnyitón Vargay Zoltán alkotásain kívül Szabó Tamás szájharmónika-művész virtuóz játéka kápráztatta el a
közönséget.
A tárlat 2020. január 14-ig tekinthető meg
a Szentmihályi Kulturális Központban.
MÉSZÁROS TIBOR

Meglepetés és néhány csepp
Kálmán, a Kertvárosi Fúvószenekar karmeskönny Vikol
tere, a Kálmán bácsi Zenedéjének népszerű zenetanára és a Hang-Villa házigazdája 50. éves lett.

Születésnapját november 13-án a Legenda
Sörfőzdében ünnepeltük, ami Kálmán bácsi számára meglepetés volt a javából. Mivel
közeli barátait jól ismeri, határozott kérése
volt – vagy inkább megtiltotta –, hogy a
születésnapja körül túl nagy „hajcihő” legyen. Bízott benne, hogy kérésének eleget
teszünk. A születésnapja előtti időszakban
időnként elcsípett egy-egy fúvószenészt,
apukát, vagy pár kórustagot, akikkel sut�tyomban koccintott a születésnapja alkalmából. Azt hitte, megússza ennyivel.
Természetesen a szervezésben sokan
voltak segítségemre. Az est könnyűzenei
részének szervezésében Pálmai Zoltánnak
vannak elévülhetetlen érdemei. Az ő vezetésével szerezték be azt a retro gramofonos,
tölcséres lemezjátszót, amely az ünnepelt
fő ajándéka volt. A Fúvószenekar lelkes
tagjai számára Kozák László hangszerelt,
szállított kottát és intézte a helyszín biztosítását. Régi tanítványaink édesanyja, a
Corvin kórus aktív énekese, Pálvölgyi Judit
vállalta a kerületben fellelhető legfinomabb
torta beszerzését. Népes csapat alakult a

szervezéshez. Azt hittem, a meglepetésvendégek beszervezése lesz a legnehezebb, de
hamar kiderült, hogy annyian szeretik Vikol
Kálmánt, hogy lelkes önszerveződő és a köszöntést izgatottan váró ismerősök, barátok,
zenészek, régi és új tanítványok sokaságára
számíthattunk. Majd elérkezett a nagy nap.
A tanár úr egy magán jellegű gyertyafényes vacsorára számított, de úgy tudta, hogy
ettől függetlenül be kell ugranunk a Legenda Sörfőzdébe elintézni valamit. Félhomály
és csönd fogadott minket, egy 5 fős asztaltársaság jelezte csupán, hogy az intézmény
nyitva van. A pultnál összefutottunk egy
ismerőssel, akivel nem kellett volna, és a
meglepetés egy pillanatra veszélybe került,
de ő ügyesen kivágta magát, így az ünnepelt
továbbra sem gyanakodott. És ekkor a kihalt
Sörfőzdében felcsendült a Szamosmenti
induló a középső teremből. Elindultunk a
hang irányába. Benyitottunk és ekkor Kálmán bácsi lélegzete elállt. Legalább 200
ünneplő között fújta a Zenekar az indulót.
Szabó Levente a mikrofon mögött, a Corvin kórus, egy osztálynyi Zenedés gyerek,
régi és táboros tanítványok, a felnőtt citeracsoportok, a kórusok, a régi és új barátok
mind-mind jelen voltak. Egy komplett műsor kerekedett. A fúvószenekar két darabot
játszott, majd az Őszes tisztes halánték című
dalt együtt énekelte-fújta-játszotta minden-

ki. Majd a gyerekek összegyűltek, és együtt
énekeltek egy születésnapi köszöntőt. Ekkor már Kálmán bácsiban a muzsikus vér
legyőzte a meglepetést, és ő is mikrofont
ragadott, hogy a gyerekek közé állva közösen énekeljék el a Mézga-család főcímdalát.
Az ünnepeltnek valamiért gyakran kellett
a szeméhez nyúlnia miközben egy percre
sem tudta visszatartani a mosolygást. Megszámlálhatatlan jókívánságban részesült, és
kezdte megérteni, hogy az elmúlt napokban
miért is történtek körülötte olyan szokatlan
dolgok, amilyenek korábban soha. Hiszen a
meglepetésparti sok előkészítéssel járt, így
akik korábban ráérősen beszélgettek vele,
most mind rohantak valahova. Volt tortázás, evés-ivás, zene és éneklés. Azt hiszem,
nem csak ő élt át egy megismételhetetlen
és felejthetetlen közösségi élményt, hanem
a körülötte szerveződő kis muzsikustársadalom valamennyi tagja. Sokunk nevében
mondhatom, jó, hogy ő van nekünk, mert
sok mindent tud, amit nem lehet tanulni.
Például összekovácsolni egy családias közösséget, élményt adni, és megszerettetni a
zenét. Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
PESTI MÓNIKA
a Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület elnöke
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Fischer Győző élete
A Helytörténeti Gyűjtemény új szerzeménnyel gyarapodott, a budapesti Goszleth műteremben készült Fischer Győző
portréval. Róla már többször is írtunk, de nem lehet elégszer, hiszen egyaránt fontos szereplője volt a budapesti egészségügynek és a rákosszentmihályi közéletnek. Az új kép és frissen megtalált adatok indokolják, hogy ismét megemlékezünk róla. Idén december 8-án lesz, hogy 84. éve hunyt el Rákosszentmihályon Fischer Győző orvosi műszerész,
amatőr fotográfus. Az idős korára borúra fordult sorsú Fischer Győző munkásságával és szentmihályi közszereplésével elérte azt, amire rendeltetett, így elmondható: teljes életet élt.
Fischer Viktor Péterként született 1859-ben,
a magyar Győző változatot használta, de családja és baráti köre Gézának becézte. Édesapja, Fischer Péter (1831—1883) műszerészi
ismereteit Bécsből, a szülői házból hozta
magával, ősei is keresett orvosi műszerészek
voltak: „Évszázadok óta jeleskednek a szakmában. Fischer Antal nevű ősük, a köpölyöző
és ér-csappantó műszerek különleges készítője,
1743-ban származott át Bajorországból a Bécs
melletti Badenbe, de Márton fia már bécsi polgár lett, a Márton fia és unokája, a két Fischer
Péter Pál, szintén a császárvárosban folytatták a művészipart (jeles rézmetszők is voltak),
mígnem Márton unokája, az ifjabb Péter Pál,
a most ünnepelt Győzőnek az édesapja, 1852ben Pestre telepedett le és megalapította később
országos hírűvé vált üzletét.” Magyarság, 1925.
Június 4.
Fischer Viktor Győző felsőbb iskoláit Németországban végezte el, az orvosi műszerészetet Angliában tanulta majd 1875-ben belépett apjának,
Fischer Péter Pálnak Hatvani utcai üzletébe. A műszerészüzlet munkáját később világszínvonalra emelte. „A századvégi sikereket már Fischer Győző, az alapító fia irányítása alatt
érték el, amikor a műhely gyárrá fejlődött, a műszerkészítés
mellett kórházi felszereléseket és gyógyászati segédeszközöket is
gyártott, sőt az utóbbiak alkalmazására magángyógyintézetet
is alapított. Fischer nyomdokain a századfordulóig még nyolc
fővárosi és három vidéki műszerkészítő cég alakult…” Műszaki
élet 1985.
Fischer Győző orvosi műszerész tudományát tovább is
adta, a szakirodalom szerint a szakmában negyvenhat magyar mestert nevelt ki.
„Ritka tökéletességű szaktudását az orvosi tudomány nagy tanárai megbecsülték, úgyhogy valóságosan segítőtársuknak tekintették a délceg Fischer Győzőt, aki a régi Hatvani-utcai korzónak
ég jük legszebb férfi és gavallér alakja volt. A csendesen félrevonult
öreg mestert tanítványai a mai hálátlan korban sem felejtették
el, sőt a most elkövetkezett ötvenéves forduló alkalmából rózsaligetes szentmihályi otthonában felkeresték. A bensőséges esti szép
kerti-ünnepséget legutolsó, legfiatalabb tanítványa és keresztfia:
Otte Géza rendezte. A könnyekig meghatott ősz mesternek egy
nagyon szép ezüst plakettel is kedveskedtek.” Magyarság 1925.
június 4.
A pesti Fischer-palota mellett korán felépítette a rákos�szentmihályi „úri lakot”, ápolt kertjének az elbeszélések szerint csodájára jártak a helyiek. „Ott, a mai Rákosi- és Rákóczi
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úti hatalmas saroktelken épült Fischer-kúria tele
pincéjével, tele kamrájával, terített asztalával
valóságos mesebeli tündéri otthon volt. Akkor
még csodaszámba ment a vízvezetéke! Száz
esztendős, hű, öreg cselédek, az atyától, nagyatyától örökölt vén házi-bútorok mozgolódtak,
tettek-vettek a rengeteg fával, virágos bokorral
ékes Fischer-portán…” olvashatjuk Móricz Pál
a Rákos Vidéke számára írt életrajzában. Feleségével aktív társadalmi életet éltek Rákos�szentmihályon is, a kezdetektől pártfogolták
a helyi sportéletet. Ott bábáskodtak a Rákos�szentmihályi Sporttelep alakulásánál is. Miután Fischer Győző elvállalta az egyesület
elnökségét, hosszú éveken keresztül vezette
sikeresen azt. Az első szentmihályi sportzászlót is ők adományozták, Rózsa asszony
lett az ünnepélyes keretek között lezajlott átadás zászló-anyja.
A helyi sajtóéletből is kivették részüket,
amíg a kiváló amatőr fényképész férj fényképeivel illusztrálta a Rákos Vidéke első számait, a feleség
bökversekkel, hangulatos költeményekkel szórakoztatta a
lap olvasóit. „Muzsikát: a lombos Fischer-kert száz fülemiléje,
csíze és veresbegye, búgó vadgalambja, kacagó gerléje, mélabúsan
jövendölő kakukkja és fürge rigója muzsikáltak a szépséges tündérasszony költészetéhez…” (Móricz Pál: i.m.)
Fischer Győző és párja életének idilljét a sors írta felül. A
Rákos Vidéke Fischer Győző halálára írt hosszú nekrológjában állnak ezek a sorok: „Ezt a jóságos, ezt az igazlelkű, értékes, nemes gondolkozású férfiút is utolérte a magyar végzet.
Üzletét eladta egy banknak, részvényekért, amelyek elértéktelenedtek. Házát eladta hadikölcsönért, amellyel a nemzet ma is
adósa jóhiszemű polgárainak. Egyszer csak azon vette észre magát, hogy a hatalmas Fischer-vagyonból semmi sem maradt. Rajongásig szeretett hitvese meghalt, a hatalmas szál férfiú kétrét
görnyedt és hószakáll borult a mellére, midőn két botra támaszkodva vonszolta magát keservesen. Utolsó vagyonát, szentmihályi ingatlanát életjáradékért adta el, ebből éldegélt emlékei és az
utolsó hűtlenné nem vált ábrándjai, és soha meg nem valósítható
tervei között bús magányosságban.”
Fischer Győző 1935. december 8-án hunyt el Rákosszentmihályon.
Fischer Győzőről még többet megtudhatnak a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek két kötetéből: Móricz Pál - Lantos
Antal: A régi Szentmihály és Széman Richárd: Képes híradás
Budapest pereméről.
SZÉMAN RICHÁRD

„Építsünk hidat!”
„Építsünk hidat!” címmel november 4-én tartotta
1956-os megemlékezését a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány és a Kertvárosi Helytörténeti és
Emlékezet Központ a KDNP-vel közösen.
A XVI. kerületi megemlékezéssel egyidőben a II. kerületi
Mansfeld-szobornál Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő tartott megemlékező beszédet az 1956-os szabadságharc
leverésének évfordulója alkalmából.
A kerületi főhajtás Tóth Ilonka árpádföldi szobránál vette
kezdetét, ahol Szász József alpolgármester idézte fel a korabeli
rádiózás szerepét a forradalom és szabadságharc eseményeinek alakulásában. A rendezvény az Emlékháznál folytatódott,
ahol Petrovics Sándor, az Alapítvány kurátora köszöntötte a
jelenlévőket. A résztvevők mécseseket helyeztek el a mártírha-
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lált halt ápolónő kopjafájánál és emléktáblájánál. Polyák Patrícia Tollas Tibor Sose szabadulva című költeményét szavalta
el. Horváth Zsuzsanna képviselőnő, a II. kerületi KDNP elnökségi tagja visszaemlékezésében a keresztény hit és 1956
kapcsolatáról beszélt.
Igazi különlegességnek számított
Tollár Vince Mansfeld Péterről tartott
előadása. Vince jelenleg hatodik osztályos tanuló a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, aki tavaly ötödik osztályosként nyolcadikos iskolatársainak
magyarázta az 1956-os forradalom
eseményeit. A fiatal diák profi történészeket megszégyenítő magabiztossággal értekezett a 18 esztendősen kivégzett szabadságharcos tetteiről.
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével ért véget.
GUETH ÁDÁM
Tollár Vince

Étlap a régmúltból

Báró Radvánszky Béla többrétű társadalmi tevékenysége mellett művelődéstörténeti
kutatásokkal is foglalkozott. 1893-ban jelent meg Régi magyar szakácskönyvek című
könyve, melyben közli Gróf Thurzó Szaniszló 1603-as, galgóci uradalmából származó
január havi étlapját. Gróf Thurzó Szaniszló (1576-1625) felvidéki nagybirtokos, akit a
soproni országgyűlésen (1622) nádorrá választottak.
A Galgóc várából származó étlap egy hónapot foglal magába, január 1-31-ig. Naponta felsorolják az ebéd és a vacsora fogásait,
amiből igen sok információ szűrhető le a gasztronómiatörténet
iránt érdeklődők számára.
Az étlapról álljon itt mutatóban három egymás utáni nap étrendje:

1603. január 3. – Ebéd
1. Sóba főtt csuka
2. Kecsege éles lével
3. Viza gyümölcsös lével
4. Csuka fehér lengyel lével
5. Csík marsolt lével
6. Kolchechtl
7. Csuka éles lével
8. Lencse faolajjal
9. Csík káposzta levébe
10. Savanyó káposzta faolajjal
11. Hal rántva vajba és faolajjal
12. Posár tiszta borssal vajba
13. Sütt hal borsporral
14. Aszú meggy
15. Tejes étek vajba
16. Sóba kecsege
17. Aszú szilva
18. Török riskása
19. Aszú hal eczetbe
20. Süllő hideg étek
Vacsora
1. Túrós étek vajjal
2. Viza tiszta borssal vajjal

3. Csuka lengyel lével
4. Hal sóba
5. Csík káposzta levébe
6. Köles kása tejbe
7. Hal sütve, borsporral
8. Aszú szilva
9. Hideg étek
10. Hal rántva vajba
1603. Január 4. – Ebéd
1. Tehénhúst tormával
2. Kappan tiszta borssal
3. Kappan borsporral
4. Bél ispékkel
5. Bárányhús pecsenye
6. Bárányhús eczettel, sályával
7. Savanyó káposzta
tehénhússal
8. Lúd német módon
9. Őz fekete lével
10. Borjúhús tiszta borssal
Vacsora
1. Kappant éles lével
2. Lúd tiszta borssal

Id. Pieter Bruegel: Parasztlakodalom
3. Őz fekete lével
4. Őz pecsenye
5. Nyúl czímer
5. Kappan borsporral, vaj
sütve
6. Leves kenyér
6. Borjú tüdő
7. Savanyó káposzta tehénhússal
7. Borro szerdek
8. Lúd ispékkel
8. Káposzta saláta
9. Bárányhús eczettel, sályával
9. Apró madár főve
10. Tötött fánk vajban
10. Répa tehénhússal
11. Tehénhús pecsenye
11. Tehénhús petrezselyemmel 12. Csík káposzta levében
12. Bárányhús eczettel, sályával
Vacsora
13. Borjúhús lemoniával
1. Kappan törött lével
14. Ludas kása
2. Borjúhús tiszta borssal
15. Tejes étek
3. Lúd rántott liszttel, vajba
16. Csík káposzta lévbe
4. Bárányhús eczettel, sályával
17. Gombdo (?) Fánk
5. Őz hús fekete lével
18. Tehénhús pecsenye
6. Vörös káposzta tehénhússal
19. Hideg étek
7. Csík káposzta levébe
8. Tehénhús petrezselyemmel
1603. Január 5. – Ebéd
9. Tehénhús pecsenye
1. Tehénhúst petrezselyemmel 10. Fánk
2. Disznóhús tormával
3. Kappan tiszta borssal
GÖNCZI MÓNIKA
4. Borjúhús zuffával
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com
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Életének 87. évében elhunyt TARBAY EDE író, költő, műfordító, dramaturg, főiskolai tanár, Rákosszentmihály lakója.
Zuglóban született, sokat olvasó, jó képességű gyerek volt. Középiskolás évei a Kemény
Zsigmond Gimnáziumban a háború utáni átmeneti időszakra estek. Ott hozta össze a sors
Dallos György tanár úrral, aki olyan képességeket vélt fölfedezni tanítványában, hogy
megpróbálta őt a Színművészeti Főiskola dramaturg szaka felé irányítani. Ez azonban az
édesanyának egyáltalán nem tetszett. Ezért fia
engedve a szülői óhajnak és a francia irodalom iránt érzett szimpátiájának, a bölcsészkar
francia szakára jelentkezett. A könyvtár szakra vették föl, de közben mégiscsak jelentkezett a Színművészeti Főiskolára is, és be is
jutott a dramaturg szakra. Ott Mészöly Dezső
volt az osztályfőnöke, Gyárfás Miklósnál diplomázott, és osztálytársai között volt Csurka István és Moldova
György is.
Közben elérkezett 1956, melynek szelleme magával ragadta, és élete végéig a legfontosabb emlékei között őrizte azt a
mámoros két hetet, amikor a magyarok megérezték, mi is a
szabadság.
Dramaturgként először a Miskolci Nemzeti Színháznál talált állást, majd egy év szabadúszás következett. Ekkor kezdett
a Rádiónak meséket és egyéb műsorokat írni. Gyerekversei,
novellái, műfordításai már a főiskola ideje alatt is megjelentek. Majd egy év függetlenség után a Magyar Televízió ifjúsági
osztályán kapott szerkesztői állást. Sok egyéb televíziós munka
mellett ő volt a Tenkes kapitánya, a Tüskevár és a Vuk dramaturgja. Leghosszabb ideig a Bábszínháznál dolgozott. Már főisko-

Helyreigazítás

lás korában úgy érezte, hogy ebben az intézményben kedvére
való feladatok várnák, akkor azonban éppen nem volt hely.
Később mégis ott töltötte aktív éveinek legnagyobb részét, kis
megszakítással 20 évet. Onnan ment nyugdíjba 60 évesen. Egy évet bírt ki nyugdíjasként,
majd 1993-ban óraadói állást vállalt a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. 2002-re azonban
a társadalmi változásokkal együtt a diákok
hozzáállása is drasztikusan megváltozott. A
tiszteletlen, csak jogaikat ismerő, agresszív
tanítványok késztették arra, hogy végleg vis�szavonuljon. Pedig a zsámbéki évekre élete
legszebb szakaszaként emlékezett.
Sok műfajban párhuzamosan dolgozott, így
lehetett 32 kötet, 37 színpadi mű és számtalan mese szerzője, 10 film dramaturgja, színpadi és szépirodalmi művek fordítója angol,
német, és orosz nyelvből, a Miskolci Nemzeti
Színház, a Bábszínház és a Gyermekszínház
dramaturgja, tévés és rádiós szerkesztő. Ez a
gazdag életmű számos elismerést is hozott
számára. Vitrinjében sok más kitüntetés mellett helyet kapott a József Attila-díj, az Andersen-diploma, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, és a Stephanus-díj. A XVI. kerületi
Önkormányzat képviselő-testülete a kultúra számos területén
kifejtett, folyamatosan magas színvonalú alkotói munkája, valamint tanári tevékenysége elismeréséül 2017-ben a Budapest
Főváros XVI. Kerületéért kitüntetést adományozta a sokoldalú
alkotónak. Regénybe illően gazdag életpályája 2019. november 9-én ért véget.
Emlékét családtagjain kívül kegyelettel őrzik pályatársai, tanítványai, és az a sok tízezer ember, akikben alkotásai maradandó kulturális élményként élnek tovább.
Nyugodjék békében!

Az október 23-i Tóth Ilonka téren tartott megemlékezést az Árpádföldi Közösségi
Egyesület tartotta illetve szervezte, mi pedig október 6-i számunkban rendezőként az Árpádföldi Polgárok Érdekközösségét tüntettük fel. Az érintettektől elné1zést
8 kérünk! XVI. Kerületi Újság

Párbajok hőse
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör
sztárvendége ezúttal a 21 évesen
felnőtt világbajnoki aranyérmet
szerző Siklósi Gergely párbajtőröző volt.
Siklósi Gergely olyan sportágban ért el
kimagasló eredményt, amelynek legjobbjai általában nem 21 évesen érnek
föl a csúcsra. Azért is keltett nagy feltűnést, hogy a 2019-es düsseldorfi Európa-bajnokságon tagja volt a bronzérmes
férfi párbajtőrcsapatnak, majd egyéniben még ennél is feljebb lépett, a hazai
rendezésű kvalifikációs világbajnokságon felállhatott a dobogó legfelső fokára.
Gergely nemrégen tért haza Kínából a
Katonai Világjátékokról. Elmondta, hogy
ott a világ élmezőnye jött össze, és mindenki az olimpia főpróbájának tekintette
ezt a sportrendezvényt. Sok tanulsággal
és egy csapat-bronzéremmel tértek haza,
ami jól illeszkedett a felkészülési programjukba.
A fiatal világbajnok a katonaság kötelékébe tartozó sportszázad tagja. Ez előnyökkel, de kötöttségekkel is jár, hiszen
ugyanúgy vonatkoznak rájuk a honvédségnél érvényben lévő szabályok, mint
más egyenruhásokra. Megkapják az

alapkiképzést, de tiszti rendfokozattal
kerülnek a honvédség állományába. Gergely őrmesteri rendfokozattal rendelkezik. A sportszázad tagjai zavartalanul
sportolhatnak, cserébe mindössze an�nyit várnak tőlük, hogy népszerűsítsék
a katonaságot, és amikor a laktanyában
tartózkodnak, teljes értékű, kiképzett katonaként tekinthessenek rájuk.
Elsős kisiskolás volt, amikor egyéves
alapozással kezdődött a vívás iránti szerelem. Hétévesen már magához láncolta a vívás. Gyorsan kiderült, hogy van
tehetsége ehhez a sporthoz. A szíve, az
akarata, az elszántsága volt a fő ereje.
Már 10 évesen is vívott olyan korosztályos döntőt, amelyet 14:11-es vesztettnek
tűnő állásból fordított meg. Hasonló

történt a világbajnoki döntőben is, ahol
szintén vesztes állásból, lenyűgöző végjátékkal érdemelte ki az aranyérmet.
Rendelkezik azzal a szerencsés tulajdonsággal, hogy a krízishelyzetek nem leblokkolják, hanem a legvégső tartalékok
előhívására ösztönzik, és ez már szinte
védjegyévé vált. Sok ellenfele élte már át,
hogy számukra nyertnek hitt asszók végén gratulálniuk kellett a győztes Siklós
Gergelynek.
Ezután az est mindig felkészült házigazdája, Riersch Tamás összeállításában
idézték fel néhány fontosabb győzelem
történetét, és mire a végére értek, teljes
képet kapott a hallgatóság a fiatal bajnok
eddigi pályájáról.
Természetesen egy élsportoló pályafutása sem csupa boldog pillanatból áll.
Gergelyt sem mindig kerülték el a bajok, amelyek közül az egyik legnagyobb
törést az okozta, amikor váratlanul ott
kellett állnia vívókarrierjének egyik legfontosabb személyisége, edzője, Szalay
Gyöngyi temetésén, akivel még most is
sokszor beszélgetne, ha megtehetné.
Az élet azonban nem áll meg, menni
kell tovább. Mégpedig nem is akármilyen célok felé, hiszen 2020-ban Tokió
várja a résztvevőket a sportvilág legnagyobb ünnepére, az olimpiára. Reméljük, Siklósi Gergely a dobogó tetején fog
állni, és vele együtt hallgathatjuk majd a
magyar Himnuszt.
MÉSZÁROS TIBOR

Csapataink menetelnek
– az IKA kivételével
Legutóbbi jelentkezésünkkor említettük a
két szentmihályi csapat, a RAFC és az RSC
jó szereplését. Azóta felzárkózott melléjük az MLTC is: az utóbbi hat fordulóban
öt (!) mérkőzést nyert meg. Ezekből kettő
bravúros győzelem, ráadásul idegenben:
az akkor első Kelen II. és a harmadik Nimród ellen. Ezzel a tizedik helyről feljöttek a
harmadik pozícióba! Két fordulóval az őszi
idény vége előtt esélyük van megtartani helyüket a dobogón.
Eddig nem közölt eredmények:
Szent Pál Akadémia – MLTC: 2-4 (0-3)
MLTC – THSE: 7-2 (1-1)
Nimród – MLTC: 0-3 (0-1)
Még a legelfogultabb RAFC-drukkerek sem
gondolták volna, hogy a változatlanul „hontalan” csapatuk ilyen remek teljesítménnyel
rukkol elő. Az eddigi 13 meccsükből kilencet
megnyertek négy döntetlen mellett és csoportjukban egyedül i veretlenként állnak a
II. osztály első helyén! Ha Vörös Péterék a
hátralévő két fordulóban nem botlanak, az

élen telelhetnek és bizakodva várhatják a
nehéz tavaszi idényt.
Eredmények:
II. Kerület – RAFC: 1-3 (0-2)
RAFC – Szent Pál Akadémia: 5-3 (4-0)
THSE – RAFC: 0-3 (THSE nem állt ki)
RAFC – Nimród: 2-0 (1-0)
RAFC – Testvériség II.: 2-0 (0-0)
A III. osztályban szereplő RSC is tartja jó
formáját. Az utóbb lejátszott négy fordulóban három győzelem és egy vereség a mérleg és az előkelő harmadik helyen állnak,
3 ponttal az első mögött. Tizenegy mérkőzésből nyolcat megnyertek, egy döntetlen
mellett két vereségük van. Hasonló teljesítménnyel tavasszal a feljutásért küzdhetnek.
Eredmények:
RSC – Újpesti Flottila: 4-0 (2-0)
ISSIMO – RSC: 0-3 (0-0)
Vízművek II. – RSC: 6-2 (3-2)
RSC – BAK Respect: 2-0 (2-0)
Az RSC az utolsó fordulóban – 2019. november 23-án – rangadót játszik az 1. helyen

álló Budai FC-vel, 13 órakor a Pirosrózsa utcai RAFC pályán.
A Budapest I. osztályban induló Ikarus sajnos továbbra sem talál magára. Tizenkét
meccsből tízet elvesztett, mindössze egy
győzelme és egy döntetlene van. Az utóbbi
nagy bravúr volt: a bajnoki cím várományosa, a BVSC ellen, az azt követő 6 mérkőzésen viszont egy pontot sem szereztek. A 16
induló között 4 pontjukkal a 15., kieső helyen állnak. A téli szünetben meg kell találni a gyászos szereplés okait. Fel kell rázni
a társaságot, sok van még hátra, az IKÁnak
tavasszal ki kell harcolni a bennmaradást!
Eredmények:
Ikarus – Csepel: 1-2 (0-1)
Vízművek – Ikarus: 5-1 (2-0)
Ikarus – Gázgyár: 1-2 (0-0)
43. sz. Építők – Ikarus: 2-0 (1-0)
Az utolsó fordulóban 2019. november 23án, 13 órakor az Ikarus pályán a Testvériség
csapatát fogadják.
VARGA FERENC
Az Önkormányzat lapja
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Magyar szépmesék

Derűs történetek
SZTANKAY ISTVÁN többször felvételizett a Színművészeti Főiskolára. Talán
a származása is közrejátszott, hogy csak
harmadjára vették fel. Édesapja lelkészi állása nem volt a legjobb ajánlólevél
az ötvenes években. A második vizsgáján – 1956-ban – a bizottság egyik tagja
kajánul megkérdezi: és mi az apja foglalkozása? Mire Sztankay ártatlan arccal
válaszol: pásztor. Milyen pásztor? Hát
lelkipásztor... Erre, pillanatnyi döbbenet
után, féktelen röhögésbe fulladt a szigorú testület: lelkipásztor. Milyen pásztor..
lelkipásztor... hajtogatták hahotázva.
GÖRGEY GÁBOR író, költő, műfordító,
30-nál több mű szerzője, közel 20 irodalmi díj birtokosa, a történelmi Görgey
(görgői és toporci) család, így Görgey Arthúr leszármazottja. Munkásságának egyik
kiemelkedő elismerése volt a Kossuth-díj
2006-ban, amelynek átvétele után valaki
megkérdezte az egykori minisztert, mi-
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lyen érzés a sok rangos díj mellett most
a Kossuth-díj? „Természetesen örülök és
köszönöm, csak nem tudom, mit szól
hozzá... odaát... Arthúr bácsi...”
DEÁK FERENC a hatvanas évek végén
megmentett az elgázolástól egy fiúcskát, ki az utca porában játszadozott. Az
öregúr maga vezette vissza a gyermeket
atyjához, egy józsefvárosi derék hentesmesterhez. Ez a jó ember könnyekre
fakadt, mikor megtudta, mi történt, s
hogy fiának megmentője a haza bölcse.
Uram, – rebegte meghatottan – nem tudom másképp meghálálni jóságát, mint
hogy egy bizalmas tanácsot
adok önnek: NYÁRON SOHA
SE EGYÉK TORMÁS VIRSLIT!
REJTŐ JENŐ: A tizennégy karátos autó
Mint az őrült, rohant autóján
a legelső kaszárnyához. A kapu
előtt megállt és feldöntött egy
faköpönyeget, majd visszafelé farolva, a hátsó sárhányóval
elkapta az egyik posztot. Már
úgy volt, hogy alarmot fújnak,

mert az őrség azt hitte, hogy egy gépesített civil megtámadta a laktanyát, mire
nagy nehezen megállt az autó. Gorcsev
csuromvizesen, szmokingban azonnal
jelentkezett a laktanya toborzóirodájában. Egy álmos ügyeletes tiszt elé vezették.
– Neve – kérdezte az álmos ügyeletes.
– Gorcsev Iván.
– Fel akarja vétetni magát a légióba?
– Igen.
– Vagyona van?
– Valami százezer frank lehet a zsebemben. Kissé elázott ma egy éjjeli testgyakorlás alkalmával. A hadnagy figyelmesen megnézte az összevert,
de még így is jóképű fiút.
– Mi készteti arra, hogy
százezer frank birtokában
felvétesse magát a légióhoz?
– A szerelem. A tiszt jelentősen bólintott. Franciaország hagyományai megóvják
e szó pátoszát és tekintélyét
a korunkban oly divatos gúnyolódástól.
HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com

INGATLAN
42nm-es Erzsébet-ligeti lakás tulajdonostól eladó. 20-345-2666

Cinkotai temető mellett kb. 5000 nm
szántó eladó. Kitűnő befektetés! Osztatlan közös tulajdonben van. Sürgős!
1000 Ft/nm. 30-940-7606

Hévízen szövetkezeti üdülőben 2x2
hetes üdülőjog eladó. 70-945-7098

Egy fiú kiadó szobát keres max. 60E
Ft/hó rezsivel. 30-575-4473

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

Szobát bérelnék hosszútávra konyha-fürdőszoba használattal a XVI. kerületben. Zárható különszoba esetén
társulhatok, rezsi max. 20E Ft. Nyugdíjas férfi mihalyhergelt@gmail.com
20-252-0255

Eladó bükkfürdői apartmanom. 20556-1104; 405-7089
Sashalmi 40nm-es kertkapcsolatos
házrész eladó. 70-419-5424
Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek. akár
azonnali készpénz fizetéssel. Tartozással terhelt, felújítandó is érdekel.
20-527-0601
Újpesti 47nm-es utcai, földszinti, teljesen felújított légkondis teraszos lakás garázzsal cserélném önkormányzati kis felújítandó lakásra ráfizetek.
20-270-7161
XVI. kerület Akácos úti 2018nm szántó mobilháznak ipari árammal eladó.
30-787-8505
2569nm ipari telek Bökényföldi-Cinkotai útnál raktárnak/üzemnek eladó.
30-787-8505
Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 400-0440;
70-299-3400
Mátyásföldön a Bökényföldi út mellett 4785nm-es belterület eladó. 4000440; 70-299-3400
Beköltözhető kertesházat vásárolnék
TULAJDONOSTÓL reális áron. Alaprajzokat, fotókat kérek revaivira@
gmail.com, 30-317-4744
Építési telek 1082nm eladó Árpádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, csatorna telken belül. Új parcellázás, már lehet rá
építkezni. 35M Ft. 30-482-0700
Rákosszentmihályon 220 nm-es családi ház működő üzlettel együtt eladó.
20-545-9267
Elcserélném Kerepesi 40 nm-es házamat kis telekkel hasonlóra a XV.; XVI;
XIV. kerületben – ráfizetéssel! 30-5990677
Önkormányzati emeleti lakást vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es öröklakásomat cserélném 1 szobás önkormányzatira. 20-327-7398
Eladó tulajdonostól az Erzsébet-ligetben 56nm-es IV. emeleti, légkondis,
tégla lakás. 30-660-1414
Cinkotai temető mellett kb. 4700 nm
szántóföld eladó. Ár megegyezés szerint. Jó befektetés! 30-482-0700
Tárolásra alkalmas melléképület kiadó
a XVI. kerületben. 30-739-7177
Kiadó garázst keresek „garázsvásár”
céljára heti 4 alkalommal. 30-9496332
Olcsó egyszobás albérletet keres egyedülálló hittan oktató nő a kerületben.
30-511-1417

Csömöri szántó 2172 nm-es 1M Ft-ért
eladó. 409-2240
Kiadó garázst keresek a Pálya utcai lakótelep környékén. 30-932-5654

5 ajtós cipősszekrény 20 cipő tárolására, tölgyfa színű 154x50 cm 13E Ftért eladó. 30-949-6332

Eladó egy Future Board 40E Ft; egy
Samsung virtuális szemüveg 19,5E
Ft. 30-575-4473

Levegőtiszító és sterilizáló készülék, új szivacs vendégágy, szivattyú,
kombinált hűtő 180l-es eladók. 4092240; 30-736-8204

Olcsón eladó egy 72 cm-es Sony TV.
20-327-7398

Új, olasz XL-es fekete DG átmeneti
kabát 19E Ft. szürke gumicsízma
2,5E Ft-ért eladó. 30-328-3352
Szobai tornagép (új) edzéstervvel
áron alul eladó. 30-910-8137
Eladó: férfi zsebóra és karóra, női
nyaklánc óra és karóra, tiszta bőr
brifkó. 405-7089; 20-556-1104
Gyümölcscentrifugát cserélnék min.
70W-os turmixgépre. 30-575-4473

VEGYES

Ággyá alakítható sarok ülőgarnitúra
eladó. 30-739-7177

Műkő virág- és növénytartó, 65 cm
átmérőjű, vastagfalú, négykerekű, oldalt stokkolt. 12E Ft. 20/498-6812

2 db lemez radiátor 60x120 cm újszerű állapotban 5E Ft-ért eladó. 20545-7589

Hűtőszekrény, Szaratov 80 literes,
2-3 évet volt használva. 5E Ft. 20/4986812

Eladó elektromos láncfűrészgép Husquarna típusú, 1800W, 40 cm-es
megkímélt állapotban. 30-877-6278

Súlyzó, kétkezes 50 kg-os eladó. 5E
Ft. 20/498-6812

Eladó egy 2 karikás gáztűzhely 2 palackkal; egy 4 karikás vezetékes gáztűzhely; 80l-es villanybojler; ½-es
összecsukható kemping kerékpár.
70-944-3172

Tetőcsomagtartó, német gyártmány,
erős, esztétikus, zárható. Típus: autómaxi univerzál A.2-es. 5E Ft. 20/4986812
Nyomtató HP OfficeJet 5610 ES.Fekete-fehér és színes+faxot is tartalmaz.
Garanciát adok. 6 E Ft. 20/498-6812
Eladó kb. 4m3 tűzifa; különböző növények (babérfa, bazsarózsa, fügefa
stb.) 30-734-9904
Gluténmentes táplálkozással kapcsolatos könyveket vásárolnék. 30-7349904
Vennék benzines láncfűrészt. 30282-2202
156 cm magas, 60 kg, 75 éves hölgy
keres korban hozzá illő társat Kistarcsa és Gödöllői hév vonalán. 70-2866376

Virágzó leanderek 2 méter magasak,
eladók. 30-451-5582

2 db kék napozó szivacs és 2 db gyékény napozó; új 4l-es bogrács és hozzá tartozó petróleum főző; hálózsák
olcsón eladó. 30-895-5868
Lábmasszirozó eladó! Maradék lyukacsos tégla és régi csempe elvihető.
403-2430

Villanyszerelés, hibakeresés, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása, cseréje.
Rácz Mihály 30-296-5590,
260-7090

Nagyméretű barna bőrdzseki, Concord telefon nagyméretű világítós
számokkal időseknek, Thuasne-lombax új, megerősített ágyéki fűző eladó. 70-426-8677

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

Segítséget keres nyugdíjas hölgy személyében heti két alkalomra. 30-9715125

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

Parabola antenna (115 cm) fejjel
együtt olcsón eladó. 20-934-7476

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

Demko Feder ágybetét, mágnesszálas, 100% gyapjú 90x200 cm kifogástalan állapotban eladó 15E Ft. 30949-6332

Sürgősen eladó egy antik tükör, kis
asztalkával; koloniál bútor; bőr sarok
garnitúra; komplett mahagoni hálószoba garnitúra, 6 személyes étkező
asztal székekkel. 70-5418456

Fenyőágy + matrac újszerű állapotban eladó. 140x200x25 cm. 28E Ft.
20-397-5593

Komolyzene bakelit lemezek kitűnő állapotban eladók (Beethoven,
Chopin, Schubert stb.) 30-2746134

Új, német villany tea és kávé főző
nagy jénai kiöntővel, 100db betéttel
12E Ft-ért eladó. 30-949-6332

Eladó gáztűzhely 5E Ft-ért. 70-2284872

Takarítónőt keresek havi 1 napra. 30964-7378

Babarács eladó. 20-937-7674

8db masszív 80x120cm EUR raklap
10E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Felújított mounain bike, sebességváltós 7E Ft-ért eladó. 30-526-4262

Vennék nagy teljesítményű körfűrészt. 30-282-2202

Vadonat új Happy VBM 7800 bébiőr
videofelvétellel 15E Ft; új Chicco Juju
3in1 babakocsi 35E Ft-ért eladó. 4034606; 20-918-7317

Hibátlanul működő 12 terítékes FAGOR Innova mosogatógép 30E Ft-ért
eladó. 70-248-7579

Hibiszkuszok; Orion színes Tv; 16
részes edény készlet eladók. 30-3635936

Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas házi pénztár
és tagi kölcsön nem akadály!
Céges problémák megoldására: 30-345-4724

Ötajtós, világos tölgyszínű cipősszekrény 154x50 cm 20 db cipő tárolására
14E Ft-ért eladó. 30-949-6332
2x15 fokos alumínium ipari létra 30E
Ft-ért eladó. 20-964-2137
Vennék egy bejárati ajtót, kifelé nyíló
ballost színtől függetlenül és egy kerek konyhai asztalt 80 cm átmérőjűt.
30-347-7986
Ingyen elvihető TV-s szekrény és egy
nagyméretű utazó bőrönd. 409-1436

FAKIVÁGÁS
elszállítással is. Telektisztítás, fűkaszálás, sövény nyírás profi
gépekkel, megbízhatóan,
precízen. Ingyenes felmérés! Szabó András kertész
30-287-4348

Az Önkormányzat lapja
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Vízszerelés. Csapok, szifonok, WC-k, WC tartályok,
mosdók, zuhanytálcák stb.
cseréje., mosógép, mosogatógép bekötése. Új vízvezeték kiépítése, régiek cseréje. 20-412-0524 Hétvégén
is hívható!

Keresünk forgóvillák, lengőkapuk, sorompók, terminálok, hotel- és szekrényzárak
karbantartására műszerészt
országosan, illetve a XVI.
kerületi műhelyünkben. Versenyképes fizetés, jó csapat,
céges autó, mobiltelefon. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és nettó fizetési igén�nyel a titkarsag@idenso.com
email címre.

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi
Zoltán 70-519-2470;
szerviz@szerviz.info
VILLANYSZERELÉS javítás és kivitelezés, HAJDU
bojler vízkőtelenítés és csere garanciával. Tóth Balázs
30-294-8045; 406-5775

Asztalos vállal: meglévő ajtók,
ablakok szigetelését, javítását,
Életjáradéki szerződést kötrégi ablakszárnyak thermo
nék házra, vagy lakásra a
üvegre alakítását, elöregedett
XVI. kerületben 70 éven feszigetelő gumik cseréjét, régi
lüli személlyel havi fix ös�és új fa lépcsők gyártását, javíXVI. Kerületi Újság
2 2 30-265-9477
szegű fizetéssel. 30-941-4533
tását.

Könyvet, CD-t, DVD-t, hanglemezt készpénzért vásárolunk, ingyenes kiszállás, 0620-9220-001, 06-1-266-3277
Kerti munkát vállalok! Fűnyírás, fakivágás, kertfenntartás, metszés, permetezés, lombgyűjtés, gallyak
és nyesedékek elszállítása,
tuják és sövények nyírása.
Farkas Norbert 30-550-7761
Köztisztviselői státuszban dolgozó fiatalember (rendvédelem)
életjáradéki szerződést kötne
ottlakás nélkül. 70-232-6998

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
20-264-7752
Gázkészülék szerelés! Konvektorok, vízmelegítők, cirkók és egyéb fűtő berendezések karbantartása, javítása,
átvizsgálása. Fűtésrendszerek átmosása. Gyors kiszállás, megbízhatóság. Kiváló
tisztelettel: Kőrösi András,
06-20/936-0581
Nyugdíjas csomagszállítókat
keresünk rész és teljes munkaidőben. Bér: 1.100,- Ft/
óra + pótélk. Jelentkezzen a
70-440-3594 telefonszámon.

