
XVI. KERÜLETI 
ÚJSÁGAZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu

XXIX. évfolyam 5. szám • 2020. március 11.

VÁLTOZÁSOK 
A KERÜLETI MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉBEN

ELMARAD 
A MÁCIUS 15-ÉN 9:00-KOR A PÁLFI TÉRI RENDEZ-
VÉNY. A rendezők tájékoztatnak minden érdeklődőt, 
hogy a március 15-i ünnepségük megtartása helyett 
a koszorúk egyéni elhelyezését javasolják, hogy aki 
szeretné, ezzel rója le tiszteletét az 1848-as hősök 
emléke előtt.

ELMARAD 
az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége által MÁCIUS 
14-ÉN 15 ÓRÁRA meghirdetett megemlékezés is az ÁR-
PÁDFÖLDI KISTURUL EMLÉKMŰNÉL, a Katymár és 
Timúr utca találkozásánál.

MEGTARTJÁK 
MÁCIUS 14-ÉN 16 ÓRAI kezdettel a CINKOTAI TÖR-
TÉNELMI SÉTÁT amely az evangélikus öreg teme-
tőtől indul, majd történelmi helyeket érintve érkezik 
a strand melletti országzászlóhoz, ahol elhelyezik a 
koszorúkat.

A helyi adók befizetési határidejének 
módosításáról a 7. oldalon olvashatnak.

Amennyiben Önnek kérdése van a KORONAVÍRUSSAL kapcsolatban, tárcsázza 
a 06-80/277-455-ös vagy a 06-80/277-456-os információs vonalat! 
A hét minden napján 24 órában hívható, mobil- és vezetékes telefonról is. 

A vonalakon szakemberek adnak tájékoztatást az új koronavírusról. 

Naprakész tájékoztatás olvasható a koronavirus.gov.hu internetes oldalon is!

HELYI ADÓ

TISZTELT KERTVÁROSI LAKÓTÁRSAIM!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Operatív Törzs szakmai javaslatát elfogadva 

MINDEN AZ ÖNKORMÁNYZATUNK SZERVEZÉSÉBEN MEGTARTANDÓ 
MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG LEMONDÁSA MELLETT DÖNTÖTTÜNK.

A jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy higgadtak maradjunk 
és a lehetőségeinkhez mérten mindent megtegyünk a fertőzés elkerülése érdekében.

Kerületünk közössége nevében az emlékezés koszorújának elhelyezésével 
le fogom róni tiszteletemet az 1848-as hősök emléke előtt.

A 18 órától tervezett elismerések átadását későbbre halasztjuk.
Köszönöm minden közreműködő munkáját, lelkiismeretes felkészülését 

az ünnepi műsorra, és ezúton is kérem szíves megértésüket.

Kérem a kerület minden hivatalos, iskolai és civil közösségét, hogy mérlegelje 
a nagyobb létszámú rendezvények megtartását!

KOVÁCS PÉTER polgármester

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT az alábbi HITELES információ-
forrásokat ajánlja a lakosságnak a koronavírussal kapcsolatban:

• Általános összefoglaló a koronavírusról (naponta frissül):
http://voroskereszt.hu/hirek/mit-erdemes-tudni-a-koronavirusrol/
• Leggyakoribb tények és tévhitek a koronavírusról: 
http://voroskereszt.hu/hirek/tenyek-es-tevhitek-a-koronavirussal-kapcsolatban/
• A koronavírus hatása a véradásra: 
https://veradas.hu/hirek/hogyan-befolyasolja-a-koronavirus-a-veradast

Fokozottan kérünk mindenkit, hogy KIZÁRÓLAG az egészségügyi kormányzat 
által kiadott hiteles tájékoztatást, valamint a Vöröskereszttől származó tartalma-
kat osszanak meg a koronavírussal kapcsolatban. A más hírportálokról, forrá-
sokból átvett bejegyzések gyakran megbízhatatlanok, szubjektív véleményeket 
tartalmaznak. Ezek közlése forrása lehet a téves információk terjedésének, csor-
bíthatják a hiteles tájékoztatás hatékonyságát.
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A testületi ülésről jelentjük

Mint ismeretes, a Reformátorok tere és a 
játszótér közötti szintkülönbséget kihasz-
nálva három, egymással közel párhuza-
mosan futó zárt csúszdát terveztek. An-
nak ellenére, hogy a játszóteret minden 
előírt engedély birtokában nyitották meg, 
a gyerekek közül néhányan a csúszda hasz-
nálatakor megsérültek. A polgármester 
azonnal intézkedett, és néhány nap alatt 
módosítottak a csúszdák vonalvezetésén. 
Azonban ez az intézkedés nem hozta meg 
a várt eredményt, így Kovács Péter ismét le-
záratta a csúszdákat, és elrendelte a csúsz-
dák olyan módon történő átalakítását, hogy 
lassúbbá, biztonságosabbá váljanak. Ez a 
művelet jelenleg is folyik. Az Együtt a Kert-
városért frakció részéről Abonyi János is-
mertette azokat az elképzeléseket, amelyek 
hangsúlyozottan politikamentesen, csakis 
a célra koncentrálva szerettek volna meg-
oldást találni a problémára. Ehhez négy 
határozati javaslatot nyújtottak be. Ezután 

hosszú vita következett, majd végül módo-
sító javaslatok után az alábbi határozatokat 
szavazta meg a Testület:

1. Budapest főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a Reformátorok terén levő csúszdák 
tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése 
a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak 
megfelelt. Minden a biztonságos haszná-
lathoz szükséges engedéllyel rendelkezik. 
Ennek ellenére sérülések történtek. A pol-
gármester a gyermekek nagyobb bizton-
sága érdekében a csúszdák átépítését ren-
delte el. A csúszdákat 2020. március 3-án 
lezárták, a célszerű műszaki tervek alapján 
lassúbbá és komfortosabbá tevő átépítésük 
folyamatban van.

2. Budapest főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy a csúszdabalesetek ügyében rendőr-
ségi eljárás folyik. Annak befejezésekor a 
szükséges intézkedésekről a Testület dönt.

3. Budapest főváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a rendőrségi vizsgálat 
eredményéről tájékoztassa a lakosságot és 
a Képviselő-testületet. 

4. Budapest főváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a polgármesteri be-
számoló keretében tájékoztassa a Kép-
viselő-testületet a csúszdabalesetekkel 
kapcsolatban eddigi rendelkezésre álló in-
formációkról, illetve az átépítés esetleges 
költségeiről.

A soron következő nem rendkívüli testü-
leti ülésre március 18-án 14 órakor kerül 
sor.  

MÉSZÁROS TIBOR

A Képviselő-testület Együtt a Kertvárosért frakciója rendkívüli testü-
leti ülés összehívását kezdeményezte, amelynek napirendjén a Re-
formátorok teréhez tartozó játszótér csúszdaparkjának biztonsági 
kérdései voltak.
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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! 

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 készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

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

Kedves Olvasó!
Összefutottam gyerekkori barátommal, aki éppen az 
unokájáért ment az oviba. Elkísértem, hogy beszélges-
sünk útközben. Kicsit korán érkeztünk. Mellettünk egy 
anyuka várakozott ötéves forma kislányával egy másik 
csoportba járó kistesóra és egy nagymama is ott állt, 
aki egy harmadik csemetéért jött. Ismerte az anyukát 
is, a loknis hajú kislányt is, és beszélgetésbe is elegye-
dett az örökmozgó kisasszonnyal:
– Kit szeretsz a legjobban a csoportodból? 
– A Zsoltit – hangzott a válasz. 
– És miért? 
– Mert mindig megvéd, és vele lehet a legjobban legózni, 
mert építész lesz. Az apukája is az. Meg egyszer csokit is 
adott, pedig neki is csak kettő volt. 
Majd a kislány tornászott egy kicsit a kapu előtti kor-
láton, futott néhány gyors kört a felnőttek körül, de 
látszott rajta, hogy még hozzáfűzne valamit az előbbi 
mondataihoz. Kivárta, míg a felnőttek beszélgetésében 
kis szünet állt be, majd közbevetette:
– A Zsolti lehetne a férjem is, de nem lehet.
A felnőttek felsőbbrendű mosollyal nyugtázták a kis 
hölgy megjegyzését, de az idegen nagymama azért 
megkérdezte:
– Aztán miért nem lehet a Zsolti a férjed?
– Mert ők ABC-sek – és itt e betűk helyett egy ismert 
politikai párt neve hangzott el – mi meg utáljuk azokat. 
Mi, mondta a kis loknis hajú. Tehát nem csak a szü-
lei, hanem már ő is. Ötévesen. Hát ez azért van olyan, 
mint a koronavírus.   

MÉSZÁROS TIBOR

Kitüntették Csillik Kristófot

A Polgári Védelem Világnapja alkalmából ünnepséget tartottak már-
cius 2-án a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dologház ut-
cai épületében. Ezúttal a XVI. kerület egyik intézményvezetője is a 
kitüntetettek között volt. Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet igazgatója a katasztrófavédelem és a védelmi igazgatás 
munkáját elősegítő, hosszú évek óta végzett felelősségteljes, támoga-
tó és együttműködő munkájáért részesült elismerésben.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap 
babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, ame-
lyen az apróság a XVI. kerületi Önkormányzat által felajánlott 
fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a része, 
amelyet minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány baba-
ápolási cikkel együtt. A szavazatok alapján december hónapban 
SIMON TEKLA KAMILLA nyerte a babaszépségversenyt. Az 
ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tar-
talmaz, Ács Anikó alpolgármestertől vette át a család.
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Kovács Péter pol-
gármester nyitotta 
meg az Önkor-
mányzat épületé-
ben a Szakrendelő 
kivitelezési szer-
ződésének ünne-
pélyes aláírását. 
Elmondta, hogy ez-
zel a XVI. kerület 
elmúlt 10 évének 
legnagyobb beru-
házása kezdődhet 

meg már az aláírás másnapján.
2017 decemberében érkezett a hír, hogy a 

kormány az Egészséges Budapest Program 
keretében támogatást nyújt a budapesti és 
Pest megyei egészségügyi intézmények-
nek, köztük a XVI. kerületnek, a Jókai utcai 
Szakrendelő bővítésére és korszerűsítésére.

Számtalan buktató és előre nem látható 
probléma leküzdése után írhatta ki a Szak-
rendelő azt a közbeszerzési pályázatot, 
amelynek eredményeképpen 2020. febru-
ár 24-én kivitelezési szerződést köthetett a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Bau-Trade Kft.-
vel a munka elvégzésére. A Bau-Trade már 
több jelentős kivitelezéssel letette névjegyét 
a kerületben, legutóbb például a Cinkotai 
Egészségház teljes felépítésével. Ezért ők 
már ismerik a polgármester által állított kö-
vetelményeket, miszerint a munkának határ- 
időre, utólagos javítások nélkül és első osz-
tályú minőségben kell elkészülnie. Eddig 
ezt minden esetben teljesítették is. Most 
azonban minden eddiginél nagyobb a tét, 
hiszen a mostani egy 2 milliárd 68 millió 
forintos beruházás. Ennek kétharmadát a 
kormány biztosítja az Egészséges Budapest 
Program keretében, egyharmadával járul 
hozzá a XVI. kerületi Önkormányzat annak 
érdekében, hogy az eddigi egészségügyi 
szolgáltatásokat bővítsék, és a helyhiánnyal 
küszködő rendeléseknek és szolgáltatások-
nak pedig az igényeknek megfelelő helyet 
biztosítsanak. Így a jövőben több egyéb új-
donság mellett lesz például mammográfia 
is, és az orvosi ügyelet is visszakerül a Szak-
rendelő épületébe, ami a sürgősségi ellátás 
jelentős javulását ígéri. Ugyanakkor tisztá-
ban kell lenni azzal, hogy egy közel kétéves 
munka kezdődik, ami sok nehézséggel, 

bajjal, megoldandó problémával fog járni, 
amihez a betegek részéről sok türelemre, 
a kivitelező és a Szakrendelő dolgozóinak 
részéről pedig minél szorosabb együtt-
működésére lesz szükség. A polgármes-
ter köszönetet mondott Szatmáry Kristóf  
országgyűlési képviselőnek, hogy eredmé-
nyes lobbitevékenységével kiharcolta az ala-
pösszeget, majd további jelentős kiegészí-
tő összeghez is hozzásegítette a kerületet, 
amihez végül Kovács Péter polgármester-
nek sikerült jelentősebb mennyiségű pénzt 
szereznie.

Dr. Kiss Mari-
anna, a Kertváro-
si Egészségügyi 
Szolgálat főigazga-
tója is köszönetet 
mondott minda-
zoknak, akiknek 
szerepe volt abban, 
hogy eljutottak a 
szerződéskötésig. 
Elmondta, kollégá-
ival együtt tudatá-
ban vannak, mek-
kora feladat vár 

rájuk, hiszen a mostani kivitelezés abban 
fog különbözni a korábbiaktól, hogy miköz-
ben a munkálatok folynak, a rendeléseknek 
is működniük kell. A beruházás két ütem-
ben fog zajlani, az első a bővítés, az eme-
letráépítés a kisebbik épületre, a második 
pedig a főépület belső korszerűsítése. Az 
igazgatónő is azt reméli, hogy a kivitelező 
segítségükre lesz abban, hogy a betegeknek 
minél kevesebb kellemetlenséget kelljen el-
szenvedniük.

Mészáros Péter, 
a Bau-Trade Kft. 
ügyvezető igaz-
gatója azt ígérte, 
hogy a korábbiak-
hoz hasonlóan ezt 
a kivitelezést is az 
eddigi elvárások 
szerint határidőre, 
utólagos javítá-
sok nélkül és ki-
tűnő minőségben 
fogják elvégezni. 
Tisztában vannak 

azzal is, hogy a beteg ember érzékenyebb 
az egészségesnél, és gondot fognak fordíta-
ni arra, hogy a gyógyulni vágyóknak csak az 
elkerülhetetlen kellemetlenségeket kelljen 
elszenvedniük az építkezés alatt.

Miközben a főigazgató asszony és az ügy-
vezető igazgató hozzákezdett a jelentős 
mennyiségű dokumentum aláírásához, a 
polgármester elmondta, hogy a szerződés 
megkötésének másnapján már körülkerítik 
a parkolót, amelyet felvonulási területnek 
fognak használni, így azt sem az orvosok, 
sem a betegek nem használhatják a beruhá-
zás 2021-es befejezéséig. Közölte továbbá, 
hogy a védőnők és a gyermekorvosok átköl-
töznek a régi Rádió utcai rendelőbe, amely a 
Cinkotai Egészségház megnyitásával megü-
resedett. A Szakrendelő (szakrendelo16.hu) 
és az Önkormányzat (bp16.hu) honlapján a 
munkálatok megkezdésétől folyamatosan 
tájékoztatják majd a lakosságot a rendelések 
helyszínének esetleges változásáról. Ezután 
ismét felhívta a figyelmet arra, hogy minden 
építőipari beruházás zajjal, porral, piszok-
kal, idegeskedéssel jár, amihez a későbbi 
színvonalasabb ellátás reményében minden 
érintettől sok türelmet és megértést kér.

Végül dr. Mayer 
Ákos, az Állami 
Egészségügyi El-
látó Központ Járó-
beteg-szakellátási 
igazgatója gratulált 
az Önkormány-
zatnak és a Szak-
rendelőnek ahhoz, 
hogy kitartó mun-
kával eljuttatták a 
beruházást a ki-
vitelezésig. Majd 
elmondta, hogy az 

Egészséges Budapest Program a főváros 
és Pest megye területén segíti igen komoly 
összegekkel az egészségügyi intézmények 
fejlesztését. Erre a célra kezdetben 56 milli-
árd forintot irányoztak elő, majd február 17-
én jelent meg egy újabb kormányhatározat, 
amely további 10,4 milliárd forinttal bőví-
tette a program pénzügyi alapját, amely így 
már közelíti a 70 milliárdot. Ennek a plusz-
forrásnak mi is haszonélvezői leszünk.

MÉSZÁROS TIBOR

Kezdődhet az építkezés
Tipikus „egyik szemem sír, a másik meg nevet” helyzet előtt áll a XVI. kerület lakossága és orvostár-
sadalma. Hiszen aláírták a Jókai utcai Szakrendelő kivitelezési szerződését, ami kezdetben számta-
lan kellemetlenséget, kényszerhelyzetet, plusz fáradságot fog okozni, de enélkül sohasem juthatna a 
mostaninál jóval magasabb szintre Kertvárosunk egészségügyi ellátása.
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Mivel évről évre több embert vonz a tanács-
kozás, a Napraforgó Központ díszterme pe-
dig nem ilyen nagyságrendű eseményekre 
szabott, ezért új helyszínt kellett keresni. A 
Szentmihályi Kulturális Központ egy ilyen 
rendezvény minden igényét maximálisan ké-
pes kielégíteni, így a tanácskozásra ebben az 
évben ott került sor, 109 ember részvételével.

Kik is a tanácskozás meghívottjai? A ke-
rület ún. jelzőrendszerének a tagjai, akik 
munkájuk révén kapcsolatba kerülnek gye-
rekekkel, szociálisan elesett emberekkel, 
akik érdekében külső szakemberi segítséget 
is mozgósítani szükséges pl. krízishelyzet 
vagy veszélyeztetettség esetén. Jelen voltak a 
kerület óvodáinak, iskoláinak, bölcsődéinek 
képviselői; a kerületi Rendőrkapitányság, a 
helyi gyámhivatal, a védőnők és háziorvosok 
küldöttei; a Vöröskereszt helyi szervezetének 
és a gyermekek, illetve a családok átmeneti 
otthonának azon vezetői, ahová kerületi lako-
sok delegálhatóak; Ács Anikó alpolgármester, 
a XVI. kerületi Önkormányzat munkatársai 
a szociális és intézményi irodáról, ifj. Mizsei 
László önkormányzati képviselő. A tanácsko-
zást Kovács Péter polgármester nyitotta meg. 

Az éves tanácskozást komoly előkészítő 
munka előzi meg, az intézményeknek ki-
küldött kérdőíven gyűjti össze a Napraforgó 
Központ azokat a helyi, szociális és gyermek-

védelmi problémákat, amelyekkel munkájuk 
során a különböző szakemberek találkoznak. 
Így rajzolódik ki évről évre egy kerületi prob-
lématérkép. Ötven különböző intézmény 
küldte el beszámolóját, tapasztalatait.

Évek óta vezető probléma a válási konfliktu-
sok, kapcsolati problémák által érintett gyer-
mekek helyzete, illetve a szülők leterheltsége 
vagy szülői készségek hiányosságai miatti 
elhanyagolás. Kiemelten nehéz feladat a ma-
gányosan élő idősek otthoni ellátása, illetve a 
demenciában szenvedő emberek napközbeni 
felügyelete, mely az érintett családokra olyan 
súlyos feladatot ró, ami könnyen teljesíthetet-
lenné válik. 

Az óvodák és iskolák küzdenek a nem kiug-
róan magas számban jelen lévő, de sokat hi-
ányzó, ezen belül is igazolatlan hiányzásokat 
felhalmozó tanulókkal, ez főként a középis-
kolai tananyagban jelent pótolhatatlan lema-
radást. Sok a nehezen beilleszkedő gyermek, 
ami közösségekben szükségszerűen napi 
konfliktusokhoz vezet. Jelen van a gyerme-
kek között a dohányzás és a felnőtt kontroll 
nélkül zajló internethasználat, annak min-
den veszélyével. Sajnos a gyermekközössé-
gekben és a családokon belül is megjelenik, 
és kezelést kíván a kapcsolati erőszak prob-
lémája.

Számos, lakhatási problémával küzdő család 

esik áldozatul a különböző, kizsákmányoló al-
bérleti konstrukcióknak kerületünkben is. 

A felnőttek és a gyermekek között is jelen-
tős számban érintettek a pszichés megbete-
gedéssel küzdők, akik nem feltétlenül fordul-
nak szakemberhez.

A fenti problémákkal kapcsolatban termé-
szetesen működnek szolgáltatások, sok szak-
ember végzi napról napra a munkáját, hogy 
minél több ember kapjon segítséget.

A tanácskozás része egy-egy aktuális problé-
ma körüljárása is, melyre az utóbbi években 
külső előadót kér fel a Napraforgó Központ. 
Ebben az évben a téma a szexuális ingerek-
kel elárasztott mindennapokban a szexuális 
edukáció/nevelés volt. Szigeti Réka egész-
ségpszichológus előadása után öt különböző 
szakmai műhely közül választhattak a részt-
vevők, hogy a téma egy-egy speciális szele-
tét kisebb körben, interaktívan bontsák ki a 
szakemberek. Ez a nap a találkozás napja volt, 
azért, hogy a kerület különböző területein 
dolgozók, akiknek napi munkájának szociális 
vagy gyermekvédelmi vonatkozása is van, ki-
cserélhessék tapasztalataikat, és ismerősként 
találkozzanak majd a mindennapokban, ha 
egy-egy adott, segítségre szoruló ember kap-
csán közös feladatuk lesz.

HANULÁNÉ KURDI ÁGNES 
intézményvezető

Értékelték a tavalyi évet
A Napraforgó Központ minden év február 28-ig jog-
szabályi kötelezettségének megfelelően megrendezi 
a kerület szociális és gyermekvédelmi szakmai ta-
nácskozását. Az eseményre ebben az évben február 
20-án került sor.

A rendezvény moderátora, Holub Katalin kö-
szöntője után Kovács Péter polgármester üd-
vözölte a rendezvényt, annak törekvéseit, és 
elmondta, hogy mint kerületi vezető, tisztá-
ban van azzal, mekkora gondot jelent a mun-
kaerőhiány, amelytől kerületünk is szenved. 
Ugyanakkor sok olyan kertvárosi nyugdíjas 
van, aki fizikai és szellemi állapota alapján 
még szívesen vállalna munkát. Erre megol-
dást nyújthatnak a nyugdíjas szövetkezetek 
által kínált lehetőségek.

Ezután dr. Bak Klára PhD, a Szövetkezeti 
Kutatóintézet Nonprofit Kft. szakértője is-
mertette a 2017-ben megalakult, és mára már 
180 helyen működő nyugdíjas szövetkezetek-
kel kapcsolatos tapasztalatokat. 

Dr. Bak Klára elmondta, hogy ez a foglal-
koztatási forma rugalmas kereteket kínál a 
nyugdíjasoknak. Előnye, hogy a munkaválla-

ló választhatja meg mennyit kíván dolgozni, 
hasznosan tölti idejét, és közösségi élményt 
is nyújthat az egyedül élők számára. Társa-
dalmi haszna pedig az lehet, hogy lehetőség 
nyílik a generációk közötti tudás- és informá-
cióátadásra. A jövedelem után mindössze 15 
százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.

Dolgos Attila a KÖZÉSZ alelnöke a nyug-
díjas szövetkezetek működésének részleteit 
ismertette. Elmondta, hogy a mintát a 30 éve 
működő diákszövetkezetek adták. A szövet-
kezeti munkavállalási formát mindhárom 
szereplő – a szövetkezet, a munkaadó és a 
munkavállaló – szemszögéből elemezte, mi-
közben kiemelte, hogy a munkaadó vállalko-
zások is sokat profitálhatnak a nyugdíjasok 
foglalkoztatásából.

Jelen volt a rendezvényen dr. Vizeli Sándor 
a KÖZÉSZ elnöke is, aki szintén a szövetke-

zetekbe való belépésre biztatta a hallgatósá-
got.

Végül Kósa Lajos, az Országos Szövetke-
zeti Tanács elnöke tekintette át a nyugdíjas 
szövetkezetek eddigi történetét, fejlődését 
és emlékeztetett arra is, hogy míg korábban 
nem nagyon engedték továbbdolgozni azo-
kat, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, mert 
kellett a hely a fiataloknak, most az orszá-
gos munkaerőhiány új helyzetet teremtett, a 
nyugdíjasok reaktivizálása jelenleg közérdek. 
Tájékoztatta a hallgatóságot arról, hogy ma 
már szinte minden városban elérhető a szol-
gáltatás. Hozzávetőleg 50 ezren érdeklődnek 
a szövetkezeti munkavállalás iránt, és már 
20 ezer nyugdíjas kapott munkát a szövetke-
zetek valamelyikétől. A jövőben remény van 
arra, hogy ez az irányzat folytatódik.   

MÉSZÁROS TIBOR

A Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Szövetsége 
(KÖZÉSZ) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 
a Szövetkezeti Kutatóintézet Nonprofit Kft. február 28-án a Jó-
kai utca 6. szám alatti irodaházban tartotta sorozatzáró ren-
dezvényét Miért éri meg? címmel. A most véget ért szakmai fó-
rumsorozattal már másodszor járták végig az országot, hogy 
bemutassák a nyugdíjas szövetkezetek előnyeit.



XVI.  Kerület i  Újság6

Szatmáry Kristóf elmondta, hogy a XVI. 
kerület lakóinak életét jelentősen könnyí-
tő, nagyértékű beruházás sorsáról van szó, 
amely az elmúlt időszakban töretlenül ha-
ladt a megvalósulás felé. Most azonban a 
Főváros részéről bizonytalanság mutatko-
zott a további támogatást illetően. Elkészül-
tek az engedélyes tervek, és forrás is volt rá. 
Következő lépésként a Fővárosnak a megva-
lósítás egy újabb szakaszáról, a kiviteli ter-
vek finanszírozásáról kellett döntenie. 

Kovács Péter arra emlékeztetett, hogy né-
hány hónapja a mostani főpolgármester is 
azon a véleményen volt, hogy a terv kitűnő, 
csak nagyon lassan halad, ezért fel kellene 
gyorsítani, amelyre ígéretet is tett.

Szatmáry Kristóf azt is felidézte, hogy 
2019 májusában a Fővárosi Önkormány-
zat fejlesztési tanácsülésén a Kormány és a 
Főváros teljes egyetértésben kinyilvánította 
szándékát a terv megvalósítása mellett. Fon-
tos tudni azt is, hogy a számla legnagyobb 

részét nem a fővárosnak kellene állnia, hi-
szen a kivitelezés uniós forrásból valósulna 
meg, amelyhez a fővárosnak az összkölt-
ségvetéséhez képest csak „aprópénznek” 
minősülő összeget kellene hozzátennie. 
Szatmáry Kristóf felkereste a kormány il-
letékeseit, akik írásban is megerősítették 
elkötelezettségüket a terv megvalósítása 
mellett.

Kovács Péter hozzátette, hogy más hason-
ló tervek is futnak a miénkkel párhuzamo-
san, de a HÉV-Metro összekapcsolása azok-
hoz képest már sokkal előbbre tart. A minél 

Megvalósul-e a HÉV és a Metro összekötése?
Február 25-én, egy nappal a fővárosi közgyűlés döntéshozatala előtt ösz-
szeült Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő, hogy a másnapi döntés előtt emlékeztessenek a terv fontosságá-
ra, és áttekintsék az esélyeket.

gyorsabb döntésre azért van szükség, mert 
most alakul az Unió 2020-2027 közötti 
költségvetése, amelybe a Kormány szeretné 
betenni e kivitelezés támogatására irányuló 
igényét. Kovács Péter ezek után meglepet-
ten tapasztalta, hogy a február 26-i fővárosi 
közgyűlés dokumentumaiban erre egyetlen 
fillér sem volt előirányozva. Erre készített 
egy módosító javaslatot, mivel a Költségve-
tési Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőr-
ző Bizottság ülésein egyértelműen kiderült, 
hogy 200 milliárd forint a Főváros pénz-
ügyi tartaléka. Ebből az idei költségvetésbe 
csak 100 milliárdot vontak be, a HÉV-Metro 
támogatásához ennek picit több mint a szá-
zadrészére, 1,1 milliárdra lenne szükség.

Majd másnap következett a döntés: a köz-
gyűlés elutasította a 2-es metróvonal és a 
gödöllői HÉV összekötésének támogatását. 
Így ez a nagyszabású terv, amely fontos lett 
volna minden olyan polgártársunknak, aki 
e vonal vonzáskörzetében lakik, fontos lett 
volna az agglomerációban élőknek, és ter-
mészetesen Kertvárosunk lakóinak is, nem 
kerülhet be az Unió 2020-2027 közötti idő-
szakára vonatkozó támogatási tervébe.

Ennek felelőssége természetesen az ellene 
szavazókat terheli.

MÉSZÁROS TIBOR

SZÁSZ JÓZSEF vagyok, a 12. egyéni választókerület képviselője. 
Családom generációk óta Cinkotán él. Az általános iskolai és gimná-
ziumi tanulmányaimat is itt végeztem. A diploma megszerzését kö-

vetően pedagógusként dolgoztam 
a kerületünkben. Jelenleg is Cin-
kotán élek feleségemmel és három 
közös gyermekünkkel. Feleségem, 
Kata, a Batthyány Ilona Általános 
Iskolában tanít több mint 10 éve.

A kertvárosiak bizalmából 1998 
óta képviselem Cinkotát az Önkor-
mányzatban. Az utóbbi években al-
polgármesterként felelős vagyok a 
kerület közbiztonságáért, a környe-
zetvédelemért, ezen belül is a köz-
terület tisztaságáért, amely mindig 
tartogat új kihívásokat.

Fontos számomra a személyes 
kapcsolattartás, mert meggyőződésem, hogy ezen keresztül alakul ki 
az a bizalom, ami elengedhetetlen a képviselői munkámhoz. Nyitott 
vagyok az új kommunikációs csatornák iránt, már csak azért is, mert 
kamasz gyerekeim vannak, de jobban szeretek szemtől szembe be-
szélgetni az emberekkel. Sokszor megállítanak az utcán vagy kerüle-
ti rendezvényeken a közösségünket érintő javaslatokkal, ötletekkel, 
én pedig örömmel állok rendelkezésre és segítek, amiben tudok.

Hasonlóan vélekedem a szabadidős tevékenységekről is. A környe-
zetünk védelméért gondoznunk, ápolnunk kell a növényeket, ami az 
egyik kedvenc kikapcsolódásom. Magam is hozzáláttam már a kerti 
munkákhoz, ebben legnagyobb segítségem a 3,5 éves kisfiam, Hunor.

Hiszek abban, hogy a befektetett munka meghozza gyümölcsét. 
Nincs is jobb annál, amikor a bográcsban készült lecsóhoz a kertből 
szüreteljük a friss zöldségeket.

Gyermekkorom óta a kerületben élek. A Semmelweis Egyetem Test-
nevelési és Sporttudományi Karán végeztem, ezt követően a BVSC 
sportegyesületben sportszervezőként dolgoztam.

Közel 10 éve veszek részt az Ön-
kormányzat munkájában bizottsá-
gi tagként. A választók bizalmából 
2014 óta képviselhetem Árpád-
föld-Cinkota polgárait.

Megtisztelő feladat számomra, 
hogy 2019-től a Köznevelési, Kultu-
rális, Sport, Ifjúság-és Gyermekvé-
delmi Bizottság elnökeként dolgoz-
hatok a kertvárosiakért. 

Képviselői munkám során a Ke-
rületfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság, valamint a Környezet-és 
Klímavédelmi Bizottság tagjaként 
is dolgozom.

Köszönettel tartozom azokért az ötletekért és javaslatokért, melye-
ket az elmúlt évek során megosztottak velem az itt lakók. Mindezek 
eredményeként számos fejlesztés valósulhatott meg, azonban sok 
tennivalónk van még szűkebb lakókörnyezetünkben. 

Bízom benne, hogy a következő években is számíthatok az Önök 
véleményeire és javaslataira. A fogadóóráim alkalmával továbbra is 
állok az Önök rendelkezésére.

Célom, hogy Árpádföld-Cinkota megőrizze nyugodt kertvárosi jel-
legét és az itt élők érdekeit előtérbe helyezve képviseljem Önöket a 
mindennapi munkámban.

Számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám!
Fogadóóra: minden hónap első csütörtök Arany János Ált. Iskola 

(Bekecs u. 78.) 17-18.30-ig.                                 
ANTALÓCZY CSABA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINK 
Ebben a lapszámban Antalóczy Csaba és Szász József bemutatkozóját olvashatják
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– AZ ELMÚLT IDŐSZAK-
BAN EGYRE TÖBBET 
LEHET HALLANI A BU-
DAPESTI ÚTÉPÍTÉSI 
PROGRAMRÓL, DE AZÉRT 
ELMONDANÁ, HOGY MI-
LYEN CÉLLAL JÖTT LÉTRE 
MINDEZ ÉS MIT IS KELL 
TUDNI RÓLA?
– Ehhez pár évtizedet vissza 
kell ugranunk az időben 
1950 elejére, amikor is lét-
rehozták Nagy-Budapestet 
sok környező településnek 
a fővároshoz csatolásával. 
Tulajdonképpen a mi kerü-
letünk, az „ötfalu” is akkor 
vált Budapest részévé. A 
közigazgatást ugyan kiter-

jesztették, de sok esetben évtizedekig az egyes infrastrukturális ele-
mek nem vagy nem a teljesség igényével lettek fejlesztve. Így a mai 
napig örökségünk – főként a külső kerületeknek – egy elég komoly 
belterületi földúthálózat itt a fővárosban. Pár évvel ezelőtt sikerült né-
hány képviselőtársammal elérnünk, hogy a kormányzat biztosítson 
forrást, hogy ezt a mintegy 225 kilométernyi földutat – ami a teljes 
fővárosi úthálózat 5 %-a – végleg eltüntessük és aszfalt burkolatot 
kapjon. Szinte hihetetlennek tűnik a korunkban, de ez azt is jelentet-
te a program indulásakor, hogy a fővárosban közel félmillió embert 
érintett hátrányosan, hogy a földutak mellett kellett élnie, közleked-
nie. Az elmúlt tíz évben a kormány, a Fővárosi Önkormányzat és a 
kerületi önkormányzatok egyaránt számos fejlesztést valósítottak 
meg, amely vonzóbb, élhetőbb, barátságosabb otthonná tette Buda-
pestet, azonban a földutak felszámolását ennek nagyságrendje miatt 
a főváros és a kerületek belátható időn belül önállóan nem tudnák 
megoldani. Ennek megoldására hoztuk létre a Budapesti Útépítési 
Programot 2 évvel ezelőtt.

– PONTOSAN MIT IS NYERÜNK MI, KERTVÁROSIAK MINDEZZEL?
– Ha a számok nyelvére akarnám ezt lefordítani, akkor azt mondhat-
nám, hogy a Program végére 18 kilométernyi új aszfaltutat és mint-
egy 3 milliárd forintot nyerünk. Körülbelül ilyen összegű kormány-
zati támogatásban fogunk ugyanis részesülni céljaink elérésére. Az 
pedig egy külön nyereség számunkra az összes földút felszámolása 
mellett, hogy így az egyébként erre szánt helyi forrásokat más kertvá-
rosi fejlesztésekre lehet majd fordítani. Ami pedig ugyanilyen fontos, 
több ezer kertvárosi család életét könnyítjük meg ezzel.

Épülnek 
az utak a 
kerületben!

Javában tart Kertváros földútjainak felszámolá-
sa egy kormányzati program keretében. Szatmá-
ry Kristóf, kerületünk országgyűlési képviselője, 
egyben a Budapesti Útépítési Program kezdemé-
nyezője és felelőse lapunknak nyilatkozva azt is 
elmondta, ezzel egy 70 éves adósságot törleszte-
nek a fővárosiak felé.

– HOGYAN ÁLLUNK ITT HELYBEN A MEGVALÓSÍTÁSSAL?
– Azt mindenképp el kell mondani, hogy az utak és azok kialakítása 
nem egy központi projekt keretében megy végbe, hanem a kerületi 
önkormányzatok pályázhatnak. A projekteket szintén az önkormány-
zatok valósítják meg. A XVI. kerületi Önkormányzat szakmailag kifo-
gástalan anyagokkal pályázott eddig, így gyakorlatilag az igényelt vala-
mennyi forrást megkapta. Ezzel mintegy 1,4 milliárd forint érkezett a 
kerületbe. Ennek mindkét minőségemben örülök, hiszen a projektért 
felelős miniszteri biztosként mindig jó szakmailag és pénzügyileg 
kifogástalanul benyújtott pályázatokat látni. A kerület országgyűlési 
képviselőjeként pedig felelősségem, hogy minél komfortosabbá vál-
jék az otthonunk. És tulajdonképpen maga a Program ezért is jött 
létre, ezért lobbiztunk. De visszatérve a számokhoz, ez az összeg 
most 20 utca, illetve utcaszakasz szilárd útburkolattal való ellátására 
szolgál közel 7 kilométer hosszúságban. Az eddigi első utcának, a 
Zselic utcának az átadása tavaly májusban történt meg, a legutóbb 
átadott Árpádföldi úti rész pedig decemberre lett kész. Ezzel eddig 
11 utcát aszfaltoztunk le. A maradék 9 esetében pedig a szükséges 
előkészületek folynak. A kivitelezések már tavasszal folytatódhatnak.

– HOGYAN TOVÁBB BUDAPESTI ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM? MIT VÁR-
HATUNK A KERTVÁROS RÉSZÉRŐL?
– Ahogyan 2019-re is biztosítva volt a szükséges forrás, így a 2020-as 
központi költségvetés is tartalmazza a szükséges forrásokat a fejlesz-
téshez 5 milliárd forint összegben. Ennek a keretnek a terhére a pá-
lyázatokat már kiírtuk március végi határidővel. Itt újabb lehetősége 
lesz a kertvárosi önkormányzatnak, hogy kormányzati támogatásban 
részesüljön és további földutakat tudjunk leaszfaltozni. Az előzetes 
igényfelmérések alapján több, mint 1 milliárd forint körüli összeg ér-
kezhet hozzánk, amellyel legalább 6 km újabb utat tudunk építeni. A 
végső cél pedig, én mindenképpen azon leszek a Budapesti Útépítési 
Program vezetőjeként, hogy azt legkésőbb 2022-ig maradéktalanul 
megvalósítsuk, ezzel pedig az összes fővárosi, így kerületi földútjain-
kat is leaszfaltozzuk.

A soron következő építési ütemekben érintett utcák: Mókus utca, 
Nógrádverőce utca, Verőce köz, Zsemlékes utca, Cukornád utca, Béla 
utca, Kossuth Lajos utca, Pejkó utca, Lucernás köz.

MUNKATÁRSUNKTÓL

MÁRCIUS 31-IG LEHET PÓTLÉKMENTESEN ADÓT FIZETNI!
TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az év eleji adóértesítők (gépjármű, egyéb adók) elkészültek és jelenleg postázás, kézbesítés 
alatt állnak. Az értesítő levelekben az I. félévre esedékes adók (gépjármű, egyéb adók) befizetési határidejeként 2020. már-
cius 16-a szerepel.  A postai kézbesítés várható elhúzódása miatt azonban a helyi adók 2020. I. félévére eső pótlékmentes 

befizetési határideje 2020. március 31-re módosul. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét! 
Budapest, 2020. március 5. Polgármesteri Hivatal Adó Ügyosztálya
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– ELINDULT A JELENTKEZÉS A KOMPOSZTÁLÓ ESZKÖZÖKÉRT, 
HAMAROSAN KEZDŐDIK A NYESEDÉKEK ÖSSZEGYŰJTÉSE, 
LESZ KERTVÁROSI NAGYTAKARÍTÁS. MELYIK A LEGNÉPSZERŰBB 
AKCIÓ A KERTVÁROSIAK KÖRÉBEN? 
– Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen mindannyiunk számára 
fontos a Kertváros tisztasága, a tágabb és szűkebb környezetünk 
gondozása, ezért sorrendet nem tudnék felállítani az akcióink kö-
zött. Azt tapasztaljuk, hogy a környezetvédelem iránt elhivatottak 
mindegyikre szívesen jönnek. Amióta elindult a komposztálási ak-
ció, több mint 7000 darab komposztáló eszközt osztottunk ki a la-
kosság körében. Ezek az eszközök öt év után az igénylő tulajdonába 
kerülnek, háromévente új eszközöket lehet igényelni. Az érdeklődők 
száma folyamatosan nő, aminek mi kimondottan örülünk. 
Néhány éve csapadékvízgyűjtő edényeket is a lakosság rendelkezésé-
re bocsájtunk, ezeket március 31-ig lehet igényelni. 
A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program nép-
szerű a családok körében, 2016 óta 354 újszülött szülei ültettek fát a 
kerületben. Idén március 19-én több családnak adunk át facsemeté-
ket a Centi Gyermekligetben. 

– A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT NYESEDÉKGYŰJTÉST, MÍG AZ 
FKF ZRT. KERTI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉST SZERVEZ. MI A KÜ-
LÖNBSÉG A KÉT AKCIÓ KÖZÖTT?
– A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai kizárólag nye-
sedékgyűjtést végeznek március 16. és április 5. között. Az évek óta 
bevált gyakorlat szerint, összekötözve, maximum egy méteres köteg-
ben lehet kitenni a nyesedékeket. A Fővárosi Önkormányzat tulajdo-
nában lévő FKF Zrt. március 2-tól, hetente egyszer szállítja el a lo-

gójukkal ellátott zsákokban kihelyezett zöldhulladékot. Akciójukról 
bővebben az általuk kiadott tájékoztatóból és a www.fkf.hu oldalról 
tájékozódhat a lakosság.

– IDÉN IS LESZ KERTVÁROSI NAGYTAKARÍTÁS? 
– Természetesen lesz, nem maradhat ki ez a program. Ennek a kö-
zös felelősségvállalásnak nagy ereje van, a családommal együtt min-
den évben aktívan részt veszünk a szemét összeszedésében. Március 
28-án 9 órakor kezdünk. Idén értékes ajándékokat nyerhetnek azok, 
akik segítenek a takarításban. Április végén pedig csatlakozunk az 
országos Te szedd! akcióhoz. 

– AKTÍV IDŐSZAK LESZ, AZ MÁR LÁTSZIK. EMLÍTETTE, HOGY A 
CSALÁDJA IS RÉSZT VESZ A TAKARÍTÁSBAN. MIT TANÍT GYERME-
KEINEK A KÖZTERÜLETEK TISZTASÁGÁRÓL? 
– A közterületeken hagyott szemét felszedése minden önkéntes ré-
széről példamutatás. Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, hogy 
elsősorban nem lenne szabad eldobni. A gyermekeimnek azt taní-
tom és én magam is aszerint élek, hogy a szemetet a megfelelő hely-
re kell dobni, ami nem egy bokor, a járda vagy az út széle, hanem a 
szemeteskuka. 

Fontos számunkra a 
környezetünk gondozása
A tavasz a megújulás időszaka, éled a természet, otthonainkban készü-
lődünk a tavaszi nagytakarításra, és a kerület közterületein is beindul-
nak a tavaszi munkálatok. Az elmúlt években számos intézkedést hozott 
az Önkormányzat a környezetünk védelme és tisztán tartása érdekében, 
ezekről, valamint a várható eseményekről, közösségi akciókról kérdeztük 
Szász József alpolgármestert. 
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Komposztáljunk!
A komposztálás a legjobb módja annak, hogy csökkentsük a 
hétköznapi hulladékunkat, és ingyen szerves, humuszszerű 
anyagot biztosítsunk növényeinknek. A komposztálás összetett 
folyamat, biológiai oxidáció, valamint különböző élőlények tevé-
kenységével jön létre. A végeredmény egy teljes értékű táplálék, 
amely nehezen oldódó ásványi anyagokban gazdag, így biztosít-
va a folyamatos ellátást virágainknak, fáinknak. További előnye 
még a kiváló vízmegkötő képessége, illetve, hogy porhanyósab-
bá és dúsabbá teszi a talajt. 

Mi komposztálható? 
Szinte az összes konyhai melléktermék: tojás, zöldség és gyü-
mölcs maradék, fatüzelés után megmaradt hamu, kávézacc, tea-
fű, fűnyesedék, apróra vágott faágak. Nagy mennyiségű falevelet 
érdemes külön rácsos komposztálóban gyűjteni. 

Mi nem komposztálható? 
Ételmaradék, hús, csont, ürülék.

A komposztálót félárnyékos helyre érdemes tenni, és havonta 
átforgatni, hogy a folyamat egyenletesen történjen. Figyeljünk 
arra, hogy mindig nedvesen tartsuk és meleg időben néhány na-
ponta locsoljuk meg!

Megújul a Nagyiccei kiserdő 
A balesetveszélyes idős, sérült, korhadt fák kijelölé-
sével megkezdődött a Nagyiccei kiserdő megújítása, 
amelyet a Pilisi Parkerdő Zrt. végez Budapest Főváros 
XVI. kerület Önkormányzata megbízásából. A megfi-
atalítás célja az erdőterület hosszú távú fenntartása, 
klímavédelmi és közjóléti szerepének megőrzése. 
A munkálatok során csak az első lépés a veszélyes, a 70 évnél idősebb 
fák eltávolítása, de az ezt követő erdősítési és erdőápolási munkák ke-
vésbé lesznek látványosak, mint a közutak mellett, illetve a belső ré-
szeken található akácfák márciusi kivágása. Az erdőkezelés azonban 
éveken át folytatódik majd, amely meghatározó az erdő egészsége és 
élete szempontjából. A változatos és többkorú erdőképet természetes 
úton, valamint ültetett fákkal és cserjékkel is szeretnék biztosítani az 
Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő szakemberei. Az elidősödött állo-
mány fiatalítását a kiserdő nyugati harmadában kezdik meg (kékkel 
színezett területrész a térképvázlaton), és a parkerdő-jelleg biztosítá-
sa érdekében az egészséges vagy odúfaként szolgáló őshonos fákat 
(tölgyek, juharok, diók), fiatal akácokat és ostorfákat meghagyják.

A kékkel színezett 
területrészen kez-
dődik meg az erdő 
megújítása:

(forrás: Erdőtérkép 
- Magyarországi 

Erdészeti Webtérkép; 
turistautak.hu)
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Mielőtt az autóbusz elindult volna a meg-
emlékezőkkel a 301-es parcella felkeresé-
sére, az oda igyekvők is csatlakoztak ahhoz 
az ünnepséghez, amelyet Babay József tisz-
teletére tartottak a Szurmay Sétányon álló 
Babay-szobornál. Díszpolgárunk, dr. Babay 
Marietta emlékezett vissza édesapjának, Ba-
bay Józsefnek a Nagybudapesti Munkásta-

nács egykori titkárárának életútjára, és 1956 
utáni megpróbáltatásaira. Dr. Kratofil Ottóné 
a tőle megszokott tűzzel, és művészi átélés-
sel mondta el az 50-es években alkotó költők 
versbe öntött társadalomkritikáit. Ezután a 
koszorúk elhelyezése következett.

Majd az ünneplők átvonultak a Rácz Ala-
dár zeneiskola főbejárata mellett található 
domborműhöz, hogy koszorút helyezzenek 
el Hollay Frigyes emlékére is, aki szintén az 
akkori rendszernek „köszönhette” meghur-
colását, és korai halálát. A Babay-szobor és a 
Hollay-dombormű is Törley Mária alkotása, 
aki szintén részt vett a megemlékezésen. 

Az erzsébet-ligeti koszorúzást követően az 
emlékezők busszal indultak a Fiumei úti te-
mető 301-es parcellájához. A résztvevők ko-
szorúkat helyeztek el a központi sírnál, vala-
mint kerületünk mártírja, Tóth Ilona végső 
nyugvóhelyénél is. 

A korabeli eseményeket Szatmáry László 
önkormányzati képviselő, Petrovics Sándor, 
a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány kurá-
tora és Onyestyák György, a Déli Harangszó 
Baráti Kör elnöke idézték fel emlékező beszé-
deikben.

A parcella látogatóközpontjában rövid do-
kumentumfilmek megtekintésével elevened-
tek meg az 1956-os forradalom és szabadság-
harc eseményei.

Ezt követően a csapat a kistarcsai interná-
ló tábor egykori területét látogatta meg, ahol 
koszorút helyeztek el az ott raboskodó ártat-
lanok emléke előtt. Az emlékezők rövid sétát 
tettek a tábor épületei között, majd a kistar-

csai Simándy József Általános Iskolában te-
kintettek meg egy rövid dokumentumfilmet 
a létesítmény szomorú történetéről.

A megemlékezés Árpádföldön, a Tóth Ilo-
na szobornál folytatódott, ahol Schild Mi-
hály ’56-os elítélt mondta el saját emlékeit a 
megtorlás időszakáról, amelynek tanulságait 

a jelenlévők figyelmébe ajánlotta. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy állandóan őrködni kell 
azon, hogy hasonló soha többet ne fordul-
hasson elő.

A megemlékezés a Tóth Ilona Emlékházban 
ért véget, ahol Szatmáry Kristóf beszéde után 
megkoszorúzták a kommunizmus XVI. kerü-
leti áldozatainak emléktábláját.

Végül az oktatóközpontban Villányi Péter 
bevezetője után Kovács Péter mondta el gon-
dolatait az 50-es évek diktatúrájának ember-
telen, lakosságellenes szemléletéről és áldo-
zatairól. 

Az ünnepséget a kéttagú Hangraforgó 
együttes előadása zárta.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek
A Kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én azok a kerü-
leti honfitársaink, akik nem szeretnék, ha a kommunizmus áldozatainak 
és az ellenük elkövetett rémtettek emléke feledésbe merülne, idén is fel-
keresték az emlékhelyeket, hogy koszorút helyezzenek el az áldozatok 
tiszteletére.
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– Alapvető össze-
függés áll fenn a 
népesedés, és egy 
ország gazdasági 
teljesítőképessége 
között. Ha szület-
nek gyermekek, 
akkor szükség van 
élelemre, ruhára, 
építőanyagra, bú-

torra, közlekedésre, isko-
lára és számtalan egyéb szolgáltatásra. 
Kijelenthetjük, hogy a gyermek a gazda-
ság motorja. Ahhoz, hogy egy társada-
lom kiegyensúlyozottan működjön, egy 
10 milliós ország esetében évi 140 ezer 
baba születésére volna szükség. Jelenleg 
Magyarországon 90 ezer alatt van a szü-
letések száma. Ezzel a születésszámmal 
egy 6 milliós ország tartható fenn. Ez 
ugyan itt a mi kerületünkben nem ér-
ződik, mert jelenleg is egy évtizedek óta 
tartó felköltözési hullám van folyamat-
ban. Ha azonban a vidékiek elhagyják a 
falvakat, szükségtelenné válnak a boltok, 
a posta, az iskolák, a közigazgatási, a ke-
reskedelmi és a közlekedési hálózat. Ez 
a folyamat Magyarországon már a 80-as 
évek óta tart, ám azóta egyik kormány 
sem foglalkozott vele súlyának megfele-
lően. Napjainkban azonban végre meg-
indult egy nagyon komoly program en-
nek a trendnek a megfordítására.

– A KORMÁNY NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁ-
NAK MIKOR LEHET LÁTHATÓ EREDMÉ-
NYE?
– Ez egy soktényezős probléma. Bebizo-
nyosodott ugyanis, hogy a gyermekvál-
lalási szándék nem kizárólag az anyagi 
lehetőségektől függ. Végeztünk egy na-
gyon részletes elemzést 100 évre vissza-
menőleg. Megnéztük, hogy milyen intéz-
kedések okozták a születések számának 
növekedését, és melyek idéztek elő csök-
kenést. Közismert az 1954-ben csúcsoso-
dott Ratkó-korszak rekord születésszáma, 
amelyet azonban drasztikus zuhanás 

követett. Majd 1967 körül ismét jelentős 
emelkedés mutatkozott a GYES beveze-
tése, 1972-ben pedig egy párthatározat 
következményeként, amely arról intézke-
dett, hogy a nagycsaládosok előbb kaphat-
tak lakást, mint mások. 1974 óta azonban 
folyamatosan és konokul csökken a nép-
szaporulat. Hiába vezették be a GYED-et, 
hiába szüntették meg a Bokros-csomag 
családokat érintő elvonásait, és állították 
vissza a családi adókedvezményt. Nem 
emelkedett a születésszám a CSOK hatá-
sára sem. A nagy tanulság tehát az, hogy 
noha gazdasági intézkedések nélkül nem 
lehet ösztönözni a gyermekvállalást, de 
ezek az intézkedések önmagukban nem 
elegendők.

– MIRE VOLNA MÉG SZÜKSÉG AZ 
ANYAGIAKON KÍVÜL?
– Ennek felderítésére végeztünk egy apró-
lékos generáció-történeti elemzést. Azo-
kat az időszakokat vizsgáltuk, amelyek 
erőteljes visszaesést mutattak, és keres-
tük ezek okait. Azt találtuk, hogy amíg 
a 40-es években a nők 25 százaléka járt 
dolgozni, addig a 70-es évekre ez a szám 
fölszökött 75 százalékra. Gyakorlatilag 
minden édesanyát betereltek a munkavál-
lalók táborába. A csecsemők vagy bölcső-
dében, vagy a nagyszülőknél nevelkedtek. 
A pszichológia ma már egyértelműen 
tudja bizonyítani, hogy az egészséges sze-
mélyiség kialakulásának a feltétele, hogy 
a gyermek élete első évében szoros érzel-
mi, testi kapcsolatban legyen az édesany-
jával. Akinél ez a szakasz kimarad, maga 
sem lesz gondoskodó, érzelemgazdag, 
elkötelezett édesanya, így a gyermekvál-
lalási vágy is kisebb lesz benne. Az 50-es 
évek nőideálja nem a családanya, hanem 
a traktoros nő volt. A munkába kénysze-
rülés – a nők felszabadításának mázába 
csomagolva – egy olyan társadalmi folya-
matot indított el, amely a második generá-
cióban egyrészt, a korábbi 97 százalékos 
házasodási arányt 50 százalékra csökken-
tette, másrészt (az édesanyák távollétében 

nevelkedett, kötődéshiányos nemzedék) 
már nem hozta létre a saját létszámának 
megfelelő utódnemzedéket. Harmadrészt 
egy mentalitásváltozást eredményezett, 
ami a mai napig érezteti káros hatását. 
Ezen kellene változtatni.

– MILYEN MEGOLDÁS VEZETHETNE 
EREDMÉNYRE?
– Úgy tűnik nincs más, mint az egészsé-
ges, sokgyerekes nagycsaládok létrejötté-
nek támogatása, elfogadtatása. Felméré-
seink szerint háromféle életpályamodell 
lebeg a fiatalság szeme előtt. 5 százalé-
kuk csak karrierre vágyik. 70 százalékuk 
egyensúlyt keres a család és a munkahely 
között, mindkét helyen szeretne helytáll-
ni. Úgy látjuk, ez maximum két gyermek 
nevelése mellett működtethető életforma. 
Végül a fiatalok 25 százaléka csak a család-
jának szeretne élni, és sok gyermeket fel-
nevelni. Éppen ők tudnák pótolni a gyer-
mektelen vagy egy gyermekes családokból 
keletkező gyermekhiányt. A baj az, hogy 
a családtámogatási rendszerünk jelenleg 
éppen őket nem támogatja. Ezt a lehető-
séget azonban nem szabad veszni hagy-
ni. Könyvünk egyik legfontosabb ajánlása 
egy életpályamodell, amely biztosítaná a 
sokgyermekes családok életfeltételeit. Je-
lenleg a főállású anyaságért – amely 3 gye-
rek felett adható – 28 500 forint jár. Amíg 
nem részesítjük a főállású anyákat mél-
tányos anyagi elismerésben, nem várha-
tunk változást. Nem tudok örülni annak 
a hírnek, amely a minap arról számolt be, 
hogy „soha nem dolgozott még ennyi nő”. 
Ez ellene hat a kormány által meghirde-
tett népességpolitikának. Nagyon tiszte-
letre méltó a szándék, és a rendszerváltás 
óta valóban ez az első kormány, amelyik 
szeretne haladást elérni ebben az ügyben, 
de az elhatározás még nem párosult egy 
kiérlelt stratégiával. Most ezen kellene 
dolgozni, mert az idő fogy, és nincs mesz-
sze az az állapot, amelyet már nem lehet 
visszafordítani.

MÉSZÁROS TIBOR

Jövőnk a gyermek
A közelmúltban mutatták be a Jövőnk a gyermek című tanulmánykötetet, amely 
több mint 200 társadalomtudománnyal foglalkozó szakember kutatásainak ered-
ményét ismerteti. Ennek a hatalmas tudományos anyagnak a kötetté szerkeszté-
sére Benda József szocializációkutató, társadalompedagógus és Báger Gusztáv a 
Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja vállalkozott. Mivel Benda Jó-
zsef Kertvárosunk lakója, megkértük, beszéljen arról, miért is olyan döntő eleme 
a népszaporulat jövőnk alakulásának.
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P R O G R A M A J Á N L Ó

1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 
TELEFON: 401-3060.

Március 19. csütörtök 18:00 
Női szemmel: VENDÉGÜNK 
PÉTERFY-NOVÁK ÉVA
közönségtalálkozó
A programon a részvétel ingyenes, 
kérjük jelezzék részvételi szándéku-
kat az info@kulturliget.hu címen.
Március 20. péntek 18:00 
MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI
EIFERT JÁNOS mesterkurzusának 
kiállítása. Megtekinthető május 10-
ig a Corvin Galériában.
Március 21. szombat 14:30 és 18:00 
HAIR - MUSICAL -
Galt MacDermot – James Rado – 
Gerome Ragni 
A világhírű musical Likó Marcell 
és Marton Lívia új dalszöveg-for-
dításaival, Vándorfi László magyar 
szövegkönyv változatával kerül be-
mutatásra. 
Március 22. vasárnap 16:00 
HadArt Társulat Csukás-Bergendy: 
SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI
zenés mesejáték
Március 28. szombat 16:00 
A FUNTINELI BOSZORKÁNY 
filmvetítés
A funtineli boszorkány című regényt 
Wass Albert amerikai emigrációja 
alatt írta 1959-ben, és az egyik leg-
sikeresebb művének tartják. A főbb 
szerepekre erdélyi színészeket kért fel 
Poór, akik hiteles figurákat hoznak,  

monológ jaik hatásosak, szép, erős jele-
neteket, finom színészi játékot látunk.
A vetítés után a film rendezője, Poór 
István KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓT 
tart. A belépés előzetes regisztráci-
ót követően INGYENES! Részvételi 
szándékát kérjük jelezze az info@
kulturliget.hu e-mail címen.
Március 29. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
2-8 éves korig ajánljuk!
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 
felnőtt+2 gyerek)

Március 27. péntek 20:00 
MADARAK
IDŐKAPSZULA PARTY
Időutazás táncbuli keretében a rock 
and rolltól a modernebb zenékig, 
érintve a standard táncokat is a Ma-
darak házibuli zenekarral.

János utca 141-153. 
szentmihalyi.kulturliget.hu

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgá-
lati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: ipar- és kereskedel-
mi tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása, panasz-
ügyek kivizsgálása, ellenőrzések elvégzése.
Pályázati feltételek:
 A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 1. számú  melléklet 14 . pontja szerint Hatósá-
gi  feladatkör, az I. besorolási osztályban előírt képesítési követelmé-
nyeknek megfelelés és az alábbi feltételek: magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, egyetem, felsőoktatás-
ban szerzett közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi végzettség, va-
gyonnyilatkozati eljárás
Elvárt kompetenciák: magas szintű szakmai ismeretek, magas szintű 
együttműködési és kapcsolatteremtő készség, ügyfél centrikus hoz-
záállás, döntésképesség és önállóság, kiváló kommunikációs készség 
írásban és szóban, precíz, önálló munkavégzés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: köztisztviselői alap,- és szak-
vizsga, közigazgatási gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett gya-
korlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a 
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, végzettséget 

igazoló oklevél/bizonyítvány másolata, három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata, vagy megkérésről szóló 
igazolás csatolása, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adata-
inak - a pályázati eljárással összefüggésben - résztvevők megismer-
hetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően 
azonnal.
A benyújtás határideje: 2020. március 20.
A pályázat benyújtásának módjai: 1. Postai úton, a Budapest XVI. 
kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 
Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző. 
2. Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba 
3. Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül, a benyújtandó iratokkal 
együtt
A munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatos további infor-
mációt Rédei Róbert irodavezető nyújt, a 06/1-4011-515-ös telefonszá-
mon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A jogállásról, az illetményről és juttatásokról, a pályázati eljárásról, 
az elbírálás módjáról, rendjéről és a pályázatról minden részletre ki-
terjedő ismertető az Önkormányzat honlapján a bp16.hu/hirek/allas/
igazgatasi-ugyintezot-keresunk-0  linkre kattintva olvashatnak.

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda pályázatot hirdet 
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI munkakör betöltésére.

Ezen a különleges alkalmon a Corvin Művelődési Ház - 
Erzsébetligeti Színház és a XVI. Kerületi Önkormányzat 

azokat a házaspárokat köszönti, akik a
20., 25., 30., 35., 40., 45., 50. 55. 60. és 60. év feletti

házassági évfordulójukat ünneplik.
40 év házasság után minden évben visszavárjuk a párokat!

Példájuk, kitartásuk élő bizonyíték arra, hogy instant világunk-
ban igenis van, ami kiállja az idő próbáját.

A házaspárok családjuk, meghívott vendégeik, barátaik 
jelenlétében erősíthetik meg fogadalmukat anyakönyvvezető 

jelenlétében és ünnepelhetik a jeles alkalmat méltó 
körülmények között. A házassági hűségeskü ünnepélyes 

megújítását emléklappal igazoljuk.

A lakodalmi hangulatot kellemes 
vacsora és a PICNIC BAND 

zenekar garantálja.
Az est sztárvendége: 

CSONKA ANDRÁS
Kérjük jelentkezzenek a házassági évfordulójukat ünneplők 

vagy azok a családtagok, barátok, akik meglepetésként szeret-
nék szüleiket, barátaikat meghívni erre az ünnepi alkalomra!

Jelentkezés: 2020. március 2. - április 9. 
Regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével 
és a házassági anyakönyvi kivonattal lehet 

az Erzsébetligeti Színház információs pultjánál. 
A jelentkezéskor kérjük, hozzanak magukkal egy esküvői fotót! 

Belépőjegy az ünnepelt párnak 3900 Ft/fő, vendégeknek 5000 Ft/fő.

Részletes információ: Bali Bettina, 401-30-60
E-mail: bali.bettina@kulturliget.hu
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– A darab a 2003-2004-es szezonban Kana-
dából indult világhódító útjára. Sikerének 
egyik titka, hogy tabutémát feszeget, olyat, 
amely nagyon sokakat érint, de kevesen tud-
ják a párjukkal megbeszélni: mit lehet tenni, 
ha a különben jól működő párkapcsolatból 
eltűnik a szex. 

– NÉZŐKÉNT VALÓDI VÍGJÁTÉKRA SZÁ-
MÍTSUNK?
– A színlapok valóban vígjátékként tünte-
tik fel, mert sok benne a humor, a komikus 
helyzet, de ez a darab messze túlmutat a fel-
hőtlen kacagás világán. Én inkább egy vidám 
hangulatú színdarabnak mondanám, hiszen 
nagyon is komoly gondolatokat jár körül. In-
kább az alaphelyzet mulatságos. Két ember-
ről szól, akiknek egy kicsit elszürkül a házas-
ságuk, ám mivel szeretik egymást, mindent 
elkövetnek, hogy helyreállítsák a korábbi, jól 
működő kapcsolatukat. Megoldásokat ke-

resnek azokat az időket idézve, amikor még 
minden tökéletes volt.

– EZ EGY KÉTSZEMÉLYES DARAB. MEKKO-
RA FELADATOT RÓ EZ A SZÍNÉSZEKRE?
– Egy kétszemélyes darab mindig nagyon 
inspiráló, hiszen végig mindketten a figye-
lem középpontjában vagyunk. Nagy az egy-
másra utaltság, hiszen „egymásba kapasz-
kodva” játszunk. Ugyanakkor ez benne a 
kihívás is, mert csak kettőnkön múlik, hova 
juttatjuk el a nézőt, milyen élményeket visz 
haza az előadásról. Szeretjük ezt a helyzetet.

– KIKNEK AJÁNLJA A DARABOT?
– Erre talán a legjobb válasz az, amit az egyik 
korábbi előadás után írt be a vendégköny-
vünkbe egy kedves néző: „… akinek a házas-
sága bajban van, mindenképpen nézze meg 
az előadást, mielőtt válóperes ügyvédhez 
fordul”. Mivel azonban mindenki kerülhet 

Szexpedíció
„…lehet, hogy szexelnék is, miközben a híreket nézem…”
Április 4-én szombaton, 19 órai kezdettel tűzte műsorára az Er-
zsébetligeti Színház Michele Riml Szexpedíció című darabját. A női 
főszereplőt, Hegyi Barbarát kértük meg, hogy mondjon néhány 
szót a minden színpadon nagy sikert arató előadásról.

olyan helyzetbe, amilyenről az előadás szól, 
minden korosztálynak érdemes megnéznie. 
A történet nagyon tanulságos, és emellett na-
gyon szórakoztató is. Nagy öröm számomra, 
hogy ebben a darabban partnerem Seress 
Zoltán, akivel kitűnően megértjük egymást a 
színpadon. Így a kedves nézők egy kellemes 
estére számíthatnak, ha április 4-én találkoz-
nak velünk az Erzsébetligeti Színházban.

Jegyek már kaphatók a Színház pénztárában 
szerdán és pénteken 14:00-19:00 óráig, csütörtö-
kön 11:00-17:00 óráig, szombaton és vasárnap pe-
dig a rendezvényekhez igazodóan. (401-30-61). 

MÉSZÁROS TIBOR

Nótakör 
Kossuth Eszter  06-20/805-8857

Figyelem, időpontváltozás!
Az áprilisi Nótakör következő összejövetelét a húsvéti 

nagyhét miatt nem a szokott második, hanem a harmadik 
szerdán, ÁPRILIS 15-ÉN tartjuk. 17 órakor kezdünk a szo-
kott helyen, a Rákosi út 71. szám alatt, a Civilek Házában. 

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL
Vegyes fák lemosó permetezése
Munkavégzés időtartama: 03. 16. – 03-31. 

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a 
munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszenek a fent jelzett időinter-
vallum betartására. A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kár- 
tevők ellen hatásos, a vegetációs időszakban megjelenő vagy elszaporodó 
kórokozók és kártevők technológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kí-
vánnak. Az alkalmazott szer közterületi felhasználásra engedélyezett, kör-
nyezetbarát készítmény. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul 
azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer a gépjármű-
ben semmilyen kárt nem okoz, plusz költséget nem okozva eltávolítható, 
könnyűszerrel lemosható. 

MUNKATERÜLETEK: Szent Korona utcai lakótelep, Egyenes utcai 
lakótelep, Lándzsa utcai lakótelep, Jókai lakótelep, Centenáriumi lakó-
telep, Hősök tere, Pálfy tér, Havashalom park, Mátyás király tér, Erzsé-
bet-liget.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin  •  Telefon: 40-11-599  •  E-mail: jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Vektafid - A 2% nk* 0 Nem veszélyes Nem veszélyes
Champ DP 2kg/ha nk* 0 Nem jelölés köteles Kifejezetten veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás
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Helytörténet

Kalendárium. (A tavasz elmélete és gyakorlata)
Márciusban (Böjtmás hava) egyre sűrűbben nyitjuk az abla-
kot, erősen fülelünk, a város tompa moraján áthallatszik-e a 
porzómocorgás? Ebben a hónapban, talán mert annyira vár-
juk a jó időt, kevesebb a jeles napunk. 12-én Gergely napján 
adománygyűjtő napot tartottak, a szegény diákok köszöntőt 
mondtak, néhol színjátékszerűen mendikáltak (kéregettek), 
tanulásuk alapjait így teremtvén meg, sőt a tanuláshoz is ked-
vet akartak ezzel csinálni, mintegy toborozván az új diákokat. 
(„Van-e katona, aki Pallas táborába beáll?”) Három legjobban 
várt emberünk Sándor, József, Benedek zsákja tartalmazza 
reménységünket, a jó időt. József napja, 19-e, a hagyomány 
szerint a tavasz első napjának ünnepe, elméletileg ekkor szó-
lalnak meg először a madarak. Idén úgy tűnik, nem várták 
meg a jeles napot, cinke-, rigóéneket már többször is hallot-
tam és előkerültek a harminc éve még az erdőket bújó, mára 
városi madárrá szelídült örvös galambok is, az ablakommal 
szembeni villanydrótón hallatják páros brúgatásukat. Ha Jó-
zsef napon szivárványt látunk, jól figyeljük meg, ha a sárga 
része széles, jó lesz a búzatermés, ha a piros, jó bor kerül a 
pincébe idén. Ettől a naptól már mezítláb járhatunk, ha nem 
félünk az eldobált lim-lomoktól. Ezen a napon már a méhek 

is körbenézhetnek a világban, ha szerencséjük van, találnak 
nyíló hóvirágot, krókuszt, sárgát, fehéret, lilát. Ha van fecske-
fészek az ereszünk alatt, nézzük meg, ilyentájt érkeznek nyári 
vendégeink. Benedek napján, 21-én szenteljük meg a zsírt, a 
fokhagymát. A vöröshagymát ezen a napon ültessük el, hogy 
augusztus 24-én felszedhessük, akkor majd kiterítjük a ház-
tetőre, hét nap érje a napsugár, hét éjjel a harmat, főzetével a 
tífuszos betegek fejét és hasát kenegetjük. Március 25., Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony, vagy Fecskehajtó Boldogasszony 
napja, Szűz Mária szeplőtlen fogantatásának ünnepe. Ilyenkor 
oltjuk be gyümölcsfáinkat. A beoltott fát ne vágjuk, vagy törjük 
le, mert vér folyik belőle. Ugyanezen okból ilyenkor vörösbort 
kell innunk, hogy szaporítsuk a vérünket, - eret vágni ilyenkor 
semmiképpen sem szabad. Ha a békánk megszólal a kerti tó-
ban, még hosszú hideg várható, viszont, ha napsugaras időt 
fogunk ki erre a napra, bőséges termésre számíthatunk. Ké-
szüljünk tehát, dugjuk el a télikabátot, járjuk körbe a kertet, 
lassan elkezdhetjük a szöszmötölést, vagy egyszerűen csak 
hallgassuk örömmel a madarak énekét, gyújtsunk tüzeket, 
hogy égjen el a tél utolsó pillanata is. Elég volt a didergésből!

SZÉMAN RICHÁRD

Kereken 100 éve, itt a „Rákos vidékén” a 
maihoz hasonló lehetett az időjárás, mert 
Móricz Pált, az ekkor már Rákosszentmi-
hályon élő „nyakas magyar írót” is megle-
gyintette a tavasz szele, és látható örömmel 
írta le ezt az érzést a Rákos Vidéke hetilap 
hasábjain március 7-én.
„Enyhe időt hozott a böjti szél. A böjti szél 
enyhe szárnyán langyos fuvalmak ereszked-
tek alá a dérlepett mezőkre. Alig órák múltán 
csodák történtek, a budai hegyekről elfüstöl-
gött a hó, a rákosi tavakról elmállott a jég és 
most, mint vidám madárkák csenegnek a ré-
ten a tavaszi esőktől nekibuzdult, megdagadt 
víz-erecskék. 

A vén nap is kaczagó ábrázatot öltött, nevet-
gél reám, csábítgat a szabadba, s íróasztalo-
mon is megbabonázta lompos zöld, kedvencz 
lóherémet. Még az ősi földről, a szülőház kis-
kertjéből hoztam ezt a kedves parasztvirágot, 
ameddig hideg, ködös téli napok borongtak, 
pillangó-szárnyas levélkéit fázékonyon ösz-
szehúzta herike. Ölelkező lompos levélkékkel 
rejtegette nehány szál kora-bimbóját, dehogyis 
gondolt virágbontásra. 

És most ím a déli napsütésre kinyílott, a zöld 
levélkék rengetegéből halavány- piros fejecské-
jét kiemelte egy nyúlánk, szűzies virágocska... 
Köszöntelek, édesem. 

Te már a tavasz hírmondója vagy. Süppe-
dős réteken, mint vidám, szerelmes mada-
rak csenegnek, csergedeznek a selyemlágyan 
csúszkáló, duzmatag víz-erek... Édes, kis 
herikém, most már a réteken, a füzesek avar-

ja alatt is lassacskán, szelíden ébredezni kez-
denek a te számlálhatatlan virág-pajtásaid. 
Kékszemű ibolyácska rákacsint az aranypár-
tás kökörcsinre, s balzsamos zamattal telnek 
meg a fűszálak, kint a pusztán, kint a réten a 
nyulak öröme is teljes. 

Februártól a puskák szegre kerültek, tilos a 
vadászat, fújván a böjti szelek, farsangolhat 
most már vígan a nyúl-sereg. Vajha, már egy-
szer, nemcsak a nyulak, hanem, édes herikém, 
az emberek is örülnének, örvendezhetnének a 
békés-munkára hívogató, virágos, szép ma-
gyar-tavasznak.”

Ugyanebben a számban Kecskeméthy Vin-
ce kertész, Rákosszentmihály nagybajuszú 
bírája így ír a faültetésről:
„Az idő itt van arra, hogy új faültetésekhez 
lássunk. A következőképen járjunk el az ülteté-
sek körül: Mielőtt az ültetéshez fognánk, tűz-
zük ki a fák helyeit hat-nyolc méter távolságra 
egymástól; amikor ezzel készen vagyunk, ak-
kor lássunk a gödör kiásatásokhoz. A gödrök 
szélessége legalább is 150-160 cm. átmérőben és 
legalább is 80-100 cm. mélyek legyenek. 

A gödörből kiemelt földet kétfelé kell rak-
ni, úgy, hogy a felső réteg jobbra, az alsó 
réteg balra; a felső réteg kerüljön mindig a 
gödör fenekére, ahol a gyökerek tulajdon-
képpen fejlődnek és szedik fel a táplálékot. 

Mielőtt az ültetéshez fognánk, a gödröket 
félig megtöltjük jó felső réteggel, ha rendel-
kezünk, jó érett istállótrágyával, azt jól 
összekeverjük (ez különösen ajánlatos a 
lágymagvuaknál: alma és körte) és a keve-
rékbe helyezzük bele a fák gyökereit. 

Ha az illető vidékről hozatja fáit, aján-
latos a fákat legalább is 24 óráig vízbe áz-
tatni, mert sohasem tudjuk, hogy a fák a 
vasúton, vagy faiskolában meddig hevertek 
levegőn, szélben, napon és csak a beáztatás 
után fog junk az ültetéshez. 

Mielőtt a gödörbe tesszük a fát, figyeljünk 
arra, hogy minden megtört és összeroncsolt 
gyökeret éles késsel vagy ollóval kivág junk 
és úgyszintén minden egyes ép gyökérén 
is új sebet ejtsünk, mert az új sebbel elő-
mozdítjuk a fának mielőbbi gyökerezését 
és a fa táplálkozását, mert az új sebeken 
azonnal szedi a növény fel a szükséges  
tápanyagot. 

Ekkor beállítjuk a gödör közepébe a fát és 
behantoljuk. Figyelni kell arra is, hogy a fa 
mélyen ne kerüljön a földbe, soha se kerül-
jön mélyebben, mint amilyen mélyen volt 
a faiskolában, sőt feljebb álljon, mert arra 
is kell számítanunk, hogy a gödör szállni 
fog és vele együtt száll a fa is le és ezzel a fa 
mélyebben kerül a földbe.”
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Fűszerpaprika, a magyar konyha jelképeRovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

A fűszerpaprika (magyarbors, törökbors) megjelenése Közép-Ame-
rikából, az itt tartózkodó törökök közvetítésével került hazánkba. 
Meghonosítása a szegedi és kalocsai paprikakertészek áldozatos 
munkájának köszönhető, akik szó szerint ellesték a törököktől a pap-
rikaművelés fortélyait, mivel a törökök tiltották a gyauroknak, hogy 
ültessék a növényt (innen a törökbors elnevezés). A tiltás ellenére 
kitanulták a művelés lépéseit, az ő kezük munkája során vált azzá 
az enyhe aromájú, finomra őrölt és élénk színű fűszerré, ahogy ma 
ismerjük. A dél-alföldi régióban terjedt el a növény használata főként 
a parasztság körében, akik nem tudták megfizetni a drága borsot, 
és helyettesítőként éltek a paprikával, mint fűszerrel (innen a ma-
gyarbors elnevezés, és ezen a területen alakult ki a paprikás ételek 
készítési módja is). 

1771-ben Nánási István szakácskönyvében szerepel először a papri-
ka receptleírásban, savanyúságot készítettek belőle. Népszerűségét 
az 1848-49-es szabadságharcot követően szerezte. Ekkor alakult ki a 
társadalom ellenállásaként egyfajta nemzeti öntudat, divat lett a nép-
zene, a népviselet, és kialakult egy új, magyar gasztronómia is, mely 
szintén a paraszti (főleg alföldi) világban kereste meg gyökereit. Igen 
hamar elterjedtek a receptek, így a ma jól ismert ételek készítése is: 
pörkölt, paprikás, gulyás… és a magyar ember elfelejtette a régi íze-
ket. Így alakult ki a ma ismert gasztronómiánk. 

Íme a paprikás csirke és a gulyásos pörkölthús receptje Czifray 
István tolmácsolásában 1888-ból, a 8. kiadásban megjelent Magyar 
nemzeti szakácskönyvből:

A fűszerpaprika – a só és a bors mellett – a magyar konyhamű-
vészet legfontosabb fűszere. Legalábbis a mai magyar konyháé. 
De hogyan vált ilyen fontos tényezőjévé gasztronómiánknak?

PAPRIKÁS CSIRKE
Végy két vagy több csirkét s vag-
dald darabokra, izzaszsz réz-
lábasban egy darab vajat, vagy 
zsírt, vess bele paprikát, szeg-
fűborsot, vöröshagymát s fojtsd 
be sárgára, – aztán az összevag-
dalt csirkét vesd közibe s ismét 
mindaddig fojtsd, mig meg nem 
puhul; – hintsd be egy kanál  
liszttel, önts reá egy kevés hús-levet, adj hozzá gondolatod szerint 
annyi tejfelt, hogy a mártása sürü legyen – paprikázd meg s add fel.

GULYÁSOS ÉS PÖRKÖLT HÚS
Apríts jól össze jó kövér marhahúst; négy vagy öt fontra egy meszely 
vizet önts; adj hozzá egy paprikát és sózd meg jól; tűzhöz tevén, 
gyakorta keverd; mikor már nagyon elfőtt a leve vagy zsírja, akkor 
csak parázson hagyd pergelődni addig, hogy egy csepp zsirja se ma-
radjon. A pörkölt húst épen úgy kell készíteni, azon megjegyzéssel 
mindazáltal, hogy ennek szükséges zsírjának maradni, melyet azu-
tán pirított kenyérrel kell mártógatni.

Mértékegységek: font: 0,56 kg, meszely: 0,3-0,4 l
GÖNCZI MÓNIKA

gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

A magyar gasztrokultúra egyik legis-
mertebb eseménye a disznóvágás és a 
sertéshús feldolgozás, amely határoktól 
függetlenül ma is fontos eseménye a vi-
déki hétköznapoknak.

Hamvazószerda előtti utolsó vasárnap 
a kolbásztöltő programunkon tapasztal-
hatták meg az érdeklődők a hagyomá-
nyos magyar ízek kavalkádját, hiszen 
nem a helyi hagyományok szerint, ha-
nem a Kárpát-medence-szerte ismert 
receptúrák alapján gyúrták, töltötték, 
sütötték és végül kóstolták a kolbászo-

kat. Az őri kolbász, a nyitrai citromos 
főzőkolbász, az erdélyi gyömbéres, a 
délvidéki mustáros, a bácskai csípős 
paprikás mind különbözött ízében, szí-
nében, állagában egymástól.

Az ízek tarkaságát azonban egységbe 
foglalta a sültek fűszeres illata, a kol-
bász ízét tovább fokozó mustár és fehér 
kenyér, melyek jóízű közös elfogyasztá-

sa igazi közös-
ségi élményt 
nyújtott mind-
azoknak, akik 
kilátogattak a 
Cinkotai Táj-
házba.

KARELNÉ 
MÁTÉ 

ORSOLYA
itézmény-

vezető-
helyettes

Gasztro-Kul-Túrák II. 
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont Írás-Kép Galériájában ismét történelmi 
idők gasztronómiával ismerkedhettek az érdek-
lődők. Az intézmény munkatársa, Gönczi Mó-
nika gasztrotörténész ezúttal a magyar étkezés-
történet főbb állomásait tárta a hallgatóság elé 
a honfoglalástól egészen a közelmúltunkig. 

Megtudhattuk, hogy a közép-
kor táplálkozásában némi 
visszaesés mutatkozott az 
ókorhoz képest. Eleink szí-
vesen vadásztak, halásztak, 
gyűjtögettek. A húsféléket 
zsírban, vagy szárítással tar-
tósították. Jellemzővé vált a 

napi kétszeri étkezés, a fő táplálékot a kenyér, a kása 
és a leves képezte. Már ismerték a szőlőművelést, de 
még nem felejtették el a kumiszt sem.  Ez az időszak 
volt a fűszerkereskedelem kialakulásának a kora is. 
Végül a sok egyéb, rendkívül érdekes információn kí-
vül megismerkedhettünk a legrégebbi, a XIV. század-
ból származó magyar recepttel is, amely azt mondja 
el, hogyan készült a magyar torta 12 személyre. A torta 
akkor kicsit mást jelenthetett, mint napjainkban, mert 
ez az étel húsos tölteléket tartalmazott.
A következő előadás március 27-én lesz, amikor a val-
láshoz kapcsolódó ételekről lesz szó.

Ízek tarkasága, sültek fűszeres illata
2020-ban lesz kerek száz esztendeje annak, hogy aláírták az I. vi-
lágháborút lezáró trianoni békediktátumot. Az emlékév kapcsán 
a Cinkotai Tájházban is teret adunk a nemzeti összetartozás kife-
jezésének úgy, ahogy azt az egykori parasztportán tenni ildomos. 
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Dr. Onyestyák György bevezetője után az 
ünnepség két ifjú főszereplője, Varga La-
ura népi énekes, és Gueth Ádám történész 
– lapunk munkatársa – helyezett el koszorút 
Hunyadi Mátyás szobrának talapzatán. Majd 
Varga Laura énekelt el néhány történelmi 
időket idéző dallamot. 

Mátyás királyról Gueth Ádám tartott egy 
kisebb előadást, elsősorban olyan tényeket 

ismertetve, amelyek egyrészt kevésbé is-
mertek, másrészt közelebb vannak a reali-
táshoz, mint azok a kicsit idillikus, de nem 
teljesen hiteles történetek, amelyek szere-
tett nagy királyunk alakjához tapadtak az 
évszázadok folyamán. Így olyan részleteket 
tudhattunk meg, hogy a reneszánsz király-
ként emlegetett Mátyásnak csak a közvetlen 
környezetében volt jelen a reneszánsz kul-
túra, az országra még nem volt jellemző. 
Az építészetet a késő gótika uralta, melynek 
egyik legszebb példája a Mátyás-templom. 
Mátyás korának nagy találmánya a kocsi, 
amely ebben az időben Kocs településről 
indult el világhódító útjára. Nagy királyunk 
mesés pénzeket költött fegyverkezésre és a 
Fekete Sereg fenntartására, amely szilárd 
hatalma alapjául szolgált. A kor híres fegy-
vere volt az elefántágyú, amely hatalmas 
méreteivel arányos pusztítást tudott vég-
hezvinni. Elsütni azonban mindössze két-
szer lehetett naponta, mert a hűtése hosszú 
időt vett igénybe.

Március 2-án az Eucharisztikus Kongresszusra való 
készülés jegyében fogadta vendégeit a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége, a Meszlényi Zoltán Közössé-
gi Házban. 

Eucharisztikus 
Kongresszus

A ráhangolódást Varga Laura 
és Kratofil Ottóné segítették 
népdalénekkel és versmon-
dással. A meghívott vendég 
ezúttal dr. Fábry Kornél főtit-
kár volt, aki a nagyszámú kö-
zönség előtt ismertette az idén 
szeptemberben kezdődő egy-
házi rendezvény programját. 
A Kongresszust négyévente, 
minden olimpiai évben tartják 
meg. Magyarország utoljára 
1938-ban adott helyszínt a je-
les alkalomnak. Az esemény az előzetes jelentkezések alapján ha-
talmas embertömeget mozgat majd, hiszen csak az ünnepélyes első 
áldozásra eddig négyezren adták be jelentkezésüket.

Kornél atya bízik benne, hogy a Kongresszus által a hívők új isme-
reteket, barátokat és felejthetetlen élményeket szerezhetnek. 

Az Eucharisztikus Kongresszus szeptember 13. és 20. között várja 
az érdeklődőket. 

GUETH ÁDÁM

Mátyás királyra emlékeztek
A Déli Harangszó Baráti Kör vezetője, dr. Onyestyák György idén 
is megemlékezést szervezett nagy királyunk születésnapján, a róla 
elnevezett téren a Corvin Gimnázium előtt.

Gueth Ádám elmondta még, hogy lehet 
ugyan, hogy a Mátyáshoz fűződő legendák 
kicsit hamisak, kissé megszépítik alakját, 
lehet, hogy igazságossága sem volt olyan 
egyértelmű, mint korábban gondoltuk, de az 
biztos, hogy országából nagyhatalmat terem-
tett, és mindenképpen megérdemli, hogy 
emléke a legnagyobb uralkodóink között is 
kiemelt helyet foglaljon el.

M.T. 
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Ugorj be egy fánkra!
Február 22-én, az Önkormányzat Ci-
vil Házban (Táncsics utca 10.) ismét 
fánkkal várta éhes vendégeit a XVI. 
kerületi Szlovák Önkormányzat. A 
már hagyománnyá vált farsangi mu-
latság keretében a szorgos asszonyok 
egy hadseregnek is elegendő, 1200 
fánkkal és ízletes szendvicsekkel kí-
nálták az érdeklődőket. 

A fánkok változatos ízesítéssel 
készültek, így mindenki talál-
hatott közöttük kedvére valót. 
A kiváló hangulatról a XVII. 

kerületi Szlovák Asszonykó-
rus és Táncegyüttes, valamint a 

maglódi Rosička  Hagyományőrző Egyesü-
let gondoskodott. A pazar műsorok után dr. 
Szabó Zsuzsanna, a XVI. Kerületi Szlovák 
Önkormányzat elnöke köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd meghívtott mindenkit egy 
állófogadásra, amelynek főszereplői a külön-
böző fánkok volta. A kötetlen programokhoz 
Ondrisek Mihály szolgáltatta a talpalávalót. 
A rendezvényen többek között Aszódi Csaba 
András, a Pest Megyei Szlovák Önkormány-
zat elnöke is tiszteletét tette.

A rendezvényt Kovács Péter 
polgármester nyitotta meg, aki 
a Polgármesteri Hivatal csapa-
tának kapusaként pályára is lé-
pett az iskola tanári csapatával 
szemben. Az önkormányzati 
válogatott sajnos 3-1-re alul-
maradt a pedagógusi gárdával 
szemben, de derekas helytál-
lásuk miatt így sincs okuk a 
szégyenkezésre.  A kupán tíz 
diákcsapat vett részt, akik el-
sősorban az iskola tanulóiból 
álltak össze, de szívesen fogad-
ták külsős sportolók jelentkezését is. A kupa 
az esti órákig a nagyközönség számára is láto-
gatható volt, utána viszont zárt kapuk mögött 
folytatódtak a mérkőzések. A résztvevőket a 
pihenőkben étel és ital várta, akik a osztályter-

mekben hajthatták álomra fejüket. Vásárhe-
lyiné Gaál Gyöngyi, a tagintézmény vezetője 
bízik benne, hogy a sportos hagyomány össze-
kovácsolja az iskola diákjait és pedagógusait is. 

GUETH ÁDÁM

DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR Dr. Onyestyák György, Tel.: 06-20/395-3537
Honismereti kalandozás Dél-Erdélyben „Trianon centenáriuma” alkalmából

2020. június 17-21. 6 óra 
Arad és Brassó között (Máriaradna, Guraszáda, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, 

Nagyszeben, Fogaras, Bilea-tengerszem, Szászsebes, Prázsmár, Törcsvár, stb.)
67000 Ft/fő plusz költőpénz a belépőkre. Félpanziós szállások: 1 éj Csernakeresztúr, falusi 
turizmus bukovinai székelyek leszármazottainál; 2 éj Bácsfalu,barcasági csángó magyarok 

családi házainál; 1 éj Motel Dracula, Nagyszeben mellett. Szakavatott erdélyi idegenvezetővel!
Indulás: Mátyásföld –  Pilóta u. és Veres P. út sarok. Jelentkezés: Szuhaj Péterné, 

tel.:06-1/403 26 22 Mobil: 06-30/582 76 00, e-mail: szukazsu@freemail.hu
Befizetés: 17-18 óra között, Veres Péter út 27.

LŐRINCZ VERA 1958 - 2020 
A megszokott időben vártuk a tanáriban. Nem jött. Soha 
nem késett, lehet, hogy most valami közbejött? Valami 
közbejött! Hirtelenül és váratlanul. Vera elment, örökre 
távozott.

1981 óta első és egyben utolsó munkahelyén tanított 
magyart és történelmet a Centiben. 39 év együtt a kollé-
gákkal a jóban és egymást segítve a bajban és rosszban is.

Azon ritka emberek közé tartozott, akinek stabil érték-
rendje volt, minden körülmények között tartotta magát 
hozzá. Ragaszkodott ahhoz, hogy nem vált köpönyeget, 
akárhogy fordulnak is a „trendek”. Nem saját érdekeit 
nézte, ha bátran kellett kiállni egy általa igaznak tartott 
ügy mellett. Hiányzott belőle a helyezkedés, a hajbókolás képessé-
ge, nem tántoríthatta el semmiféle erő.

Találó mondataival pontot tett értelmetlen, elhúzódó viták végére, 
visszavágott burkolt vagy nyílt támadásra, feloldott kínos helyzete-
ket. Volt benne hajlam az iróniára, nem szeretett érzelegni, időn-
ként talán nyersnek is tűnhetett, de aki őszinte szándékkal fordult 
hozzá, biztosan számíthatott arra, hogy segít, hogy kiáll mellette. 
Logikus gondolkozásával, gyors felfogóképességével pillanatok 
alatt átlátott szövevényes helyzeteket, és rendkívül hatékonyan ke-
zelt problémákat.

Megtanította, hogy a történelem nem régi dol-
gok, események összessége, hanem egy folyamat 
sok állomással, amik közül egyben mi is benne 
élünk. Tanítványai közül sokan akarják így érteni 
a világot, az életünket, amelynek személyes tör-
ténései is mind-mind összefüggenek egymással 
térben, időben, ismerősök és ismeretlenek csele-
kedetein keresztül.

Azt is érdekessé tette, ami benne volt a könyv-
ben, mert benne kellett lennie, és még érdekeseb-
bé azt, ami kimaradt. Ez mind-mind összekapcso-
lódott, részévé vált az egésznek. Voltak, lehettek 
kérdések, amelyekre mindig válaszolt.

Ha adott, ha segített, azt úgy tette, hogy aki részesült belőle, észre 
se vegye, és nem várt hálát érte. Ő viszont zavarba jött, ha kapott, az 
adni tudás természetesebb volt számára, mint az elfogadás.

Megmutatta, hogy egy ember, egy tanár személye, gondolatai, sza-
vai tanítványok sokaságát megérintve hogyan alkotnak maradan-
dót, válnak élettörténetünk részévé.

Ahogy ő mondaná: „Egyéb óhaj, sóhaj, kérelem, sérelem? Akkor me-
hetünk tovább!”

Lőrincz Verát a rákoskeresztúri Új köztemetőben kísérik utolsó 
útjára április 3-án 14 órakor (3. terem).

24 órás foci a Csonkában
Február 21-én, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Csonka János 
Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskola tornatermében 24 órán ke-
resztül a bőrbe zárt levegőnek jutott a főszerep, immáron 17. alkalommal. 
Az iskola tanárai és diákjai egy teljes napon keresztül a futballnak hódol-
tak, miközben egyéb más változatos programokon is részt vehettek. 
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VEGYES
Eladó: villanyszerelési anyagok, 4 
eres kábel, televíziók, rádiók, Oli-
vetti írógép, kerékpárok, bakelit 
lemezek, 10 zsák perlit, lemezját-
szó, hűtőtáska. 407-2038

Eladó 72 cm-es sík képernyős 
Sony Tv. 20-327-7398

Eladó kukorica morzsoló, kézi 
daráló, rakéta porszívó gyűjtők-
nek, 1945 előtti kemény szárú 
tiszti csizma. 407-2038

Női bundák, bőrnadrág,- dzse-
ki,- kabát 48-as 5E Ft-ért eladók. 
403-0524

Nem használt elektromos láncfű-
rész 2000 W-os Goldenstar 20E 
Ft-ért eladó. 259-0405

Vendégágy 10E Ft, légtisztító, 
mélyhűtő 230l-es, kerti szivattyú, 
komposztáló gép eladók. 409-
2240

Kerti halastó 15l-es medence el-
adó. 30-950-8050

Maibach Silver 16 db-os edény-
készlet eladó. 25E Ft. 30-826-
7673 PAPÍR – és fémpénzt, bélyeget, 

képeslapot, papír régiséget, régi-
ségeket vásárolnék és árverésre 
átvesszük. VI. ker. Andrássy út 
16. 266-4154 nyitva: H-SZ 10-17 
h, CS 10-19 h

Ereszcsatorna javítása, tisztítása, 
széldeszka, oromszegély javítá-
sa- festése, kerítés festése javí-
tása. Borbély Tamás 30-721-3165

Kert- telekrendezés! Metszés, 
permetezés, favágás, bozótírtás, 
térkövezés, kerítés építés. Reá-
lis áron! www.telekrendezes.hu 
Tel.: 06-20-259-6319

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, tereprende-
zés, fűnyírás, sövény nyírás, 
zöld hulladék elszállítás. Far-
kas György 30-685-9502 

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, tereprende-
zés, fűnyírás, sövény nyírás, 
zöld hulladék elszállítás. Far-
kas Norbert 30-550-7761

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapé-
tázás bútormozgatással. Parket-
ta csiszolás, aljzat kiegyenlítés, 
PVC,- szőnyegpadló lerakás. 
Minőségi, precíz munka, mér-
sékelt áron. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György 31-780-6430; 
780-3732 festesma.iwk.hu

Vízszerelés. Csapok, szifonok, 
WC-k, WC tartályok, mosdók, 
zuhanytálcák stb. cseréje., mo-
sógép, mosogatógép bekötése. 
Új vízvezeték kiépítése, régiek 

cseréje. 20-412-0524 
Hétvégén is hívható!

 Életjáradéki és eltartási szer-
ződést kötnék! Vállalunk: taka-
rítást, bevásárlás, ételhordást, 
autóval rendelkezem! 0620-
932-0983



FAKIVÁGÁST, SÖVÉNY-
NYÍRÁST vállal kerületi 
KERTÉSZ. Zöldhulladék 
elszállítással is, anyagi fe-
lelőssé vállalással, profi gé-
pekkel. 30-287-4348

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
20-264-7752

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

KÁVÉGÉP SZERVIZ – Sa-
eco, Philips, Jura, Delonghi 
és egyéb típusú kávégépek 
javítása rövid határidővel. 
www.coffeetech.hu (70)22-
44-000

Cég megszűnése miatt 
50%-os VÉGKIÁRUSÍTÁS 
a készlet erejéig, a Gyógy-
centrum üzletében, 1163 
Veres Péter út 23/B alatt. 
AZ INGATLAN is ELADÓ, 
KIADÓ! Nyitva: H, CS: 
9-18; K, Sze: 9-17; P: 9-13. 
Tel.: 407-20-26

ELADÓ, KIADÓ 1163 Bp. Ve-
res Péter út 23/B céges ingat-
lan, akár céggel együtt is! Az 
ingatlan a 3-as fő út mellet 
van, kb. 360 m2-es 2 szintes 
épülettel, és 602 m2-s össz-
közműves telekkel. Tel: +36-
20/332-61-81, e-mail: info@
megyaszaicipo.hu.

Fakivágást vállalok fáért és 
minimum munkadíj össze-
géért cserébe, Rákosszent-
mihályon. 
20-416-1090, 70-204-3052 
dalosandras67@gmil.com

Nem elégedett az ovis fo-
tókkal? „Kerületi újság” 
kóddal kedvezményes pró-
bafotózás! 70-627-1710




