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TÉRZENE

a Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület és 
a Corvin Kórus közreműködésével
Vezényel: Vikol Kálmán karnagy

MEGEMLÉKEZÉS 
ÉS KOSZORÚZÁS

a Forradalom Lángja emlékműnél 
az Erzsébetligetben

Beszédet mond: Kovács Péter polgármester,
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő

Köszöntőt mond: vitéz, lovag Palla László 
a POFOSZ XVI. kerületi szervezetének elnöke 

„ÉS MÉGIS ÉLÜNK!”
 ünnepi műsor

Közreműködik: 
Sípos Judit - színész, Kalocsai Andrea - narrátor

A DÍSZŐRSÉGET a Magyar Honvédség 
Anyagellátó Raktárbázis állományának tagjai biztosítják

„1956-ban a magyar nép rövid 12 napra kivívta saját függe-
tlenségét. Ezek az elszánt hazafiak úgy lázadtak fel a hatal-
mas szovjet birodalom ellen, hogy alig volt más fegyverük, mint 
a szabadság puszta szeretete.”

Condoleezza Rice (2006)

Kérjük, koszorúzási szándékát jelezze október 19-én 12 óráig 
a 4011-561 vagy a kabinet@bp16.hu elérhetőségeken. Előzetes jelentkezés 

hiányában az ünnepségen nem tudunk koszorúzási lehetőséget biztosítani.

Az Erzsébetligeti Színház épülete 
ÜNNEPI FÉNYFESTÉSSEL 

tiszteleg a hősök emléke előtt.

1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c
401-3060 • www.kulturliget.hu • info@kulturliget.hu
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A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

Z Á R T K Ö R Ű
A díszelőadáson csak a díjazottak

és a külön meghívott vendégek vehetnek részt!

19:30 ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
A Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitüntetés,

a Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára cím,
a Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége

valamint a Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége
elismerések átadása.

CONCERTO BRASS
ünnepi koncertje
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TÁJÉKOZTATÓ 
FŰTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról 

szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a 
nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való 

hozzájárulásként FŰTÉSI TÁMOGATÁS ADHATÓ.

Az erre irányuló kérelmet minden év október 1. napjától no-
vember 15. napjáig lehet benyújtani az e célra rendszeresített 
nyomtatványon. A nyomtatvány átvehető a XVI. kerületi Polgár-
mesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) vagy le-
tölthető a szociális ügyek weboldaláról: www.bp16.hu/ugyek/
szocialis-ugyek 

A támogatás megállapítása jövedelemfüggő, az egy főre eső jöve-
delem a legméltányosabb esetben sem haladhatja meg a 76.950 
forintot. A pontos jövedelmi határok és egyéb feltételek a kérelem 
nyomtatvány tájékoztató részén olvashatóak.
A fűtési támogatás összege december, január, február, március 
hónapokra havi 4.000,-Ft. A támogatás egy összegben, január hó-
napban kerül folyósításra.

A kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható be 2020. no-
vember 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal Szociális és Szociális 
Intézményi vagy Ügyfélszolgálati Irodáján. A határidő elmulasz-
tása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
A támogatásról bővebb információ a +36 1 4011-432-es telefonszá-
mon kérhető. 

ÁCS ANIKÓ
alpolgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
• felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), valamint 
• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú 
pályázat)részére. 

A pályázatok kiírásának részletei a www.bp16.hu honlapon olvas-
ható.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űr-
lapot kinyomtatva, a pályázó által aláírva, a kötelezően csatolandó 
mellékletekkel együtt 1 példányban személyesen vagy postai úton 
kell benyújtani a XVI. kerületi Önkormányzat Szociális és Szociá-
lis Intézményi Irodájára (1163 Budapest, Havashalom u. 43.).
Információ a +36 1 4011-432 és +36 1 4011-429-es telefonszámo-
kon kérhető.

ÁCS ANIKÓ  
alpolgármester
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A klímaváltozás csökkentette azt a lehetőséget a korcsolya szerelme-
seinek, hogy a téli hónapokban természetes jégen csúszkálhassanak, 
hokizhassanak. Az igény óriási a korcsolyázási lehetőség iránt, amit 
az is bizonyít, hogy ha netán nagyritkán a Naplás-tavon úgy meghí-
zik a jég, hogy már nem szakad be az emberek alatt, a legszigorúbb 
hatósági tilalom ellenére is megtelik a tó felülete korcsolyázókkal. 
Hangsúlyozzuk, hogy ez még mindig szabálytalan és veszélyes! 

Nemsokára legálisan is lehet űzni ezt a sportot, hiszen egy magán-
vállalkozó jégcsarnokot épít a mátyásföl-
di repülőtér szomszédságában. Az Ön-
kormányzat által felajánlott telkek közül 
végül a mátyásföldi területről sikerült 
megállapodni, amelynek kiválasztásánál 
döntőnek bizonyult a talaj teherbíró ké-
pessége.

A Sportország SC Nonprofit Kft. beru-
házási ügyvezetője, Simon Zsolt üdvözöl-
te a megjelenteket, Kovács Péter polgár-
mestert, Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselőt, Kovács Zoltánt, a Magyar Jég-
korong Szövetség fejlesztési program-
vezetőjét, a Sportországi Cápák mezét 
viselő kölyök hokicsapatot és az érdeklő-
dőket.

Kovács Péter elmondta, hogy elkészült 
a leendő jégcsarnok vázszerkezete, és a 
Kertvárosban a régi magyar hagyomány szerint ilyenkor az épület 
legmagasabb pontjára kitűznek egy színes bokrétát. A polgármester 
közölte azt is, hogy az Önkormányzat kedvezményes formában adta 
el a vállalkozónak az építkezéshez szükséges telket, amely nem ár 
alatti eladást jelent, csupán hosszabb időt adtak a teljes összeg kifize-
tésére. A csarnok elkészültével egy új, a labdarúgás népszerűségével 

vetekedő sportág honosodhat meg a Kertvárosban. Erre jó esélyünk 
van, hiszen az Önkormányzat által támogatott fiatal sporttehetségek 
majdnem 20 százaléka jégkorongozó. A csarnok használatbavételé-
re pedig nem is kell sokat várni, 2021 őszére talán már beindulhat-
nak a fagyasztógépek.

Szatmáry Kristóf arra emlékeztette a megjelenteket, hogy már 10 
évvel ezelőtt felmerült egy, a jeges sportok kiszolgálására alkalmas 
csarnok létrehozása. Ehhez most sikerült megteremteni a feltétele-
ket, ami azonban nem csak a sportot szolgálhatja, hanem a sporton 
keresztül a székely-magyar kapcsolatok erősödését is, mivel közis-

mert, hogy a Csíki-medencében a jégko-
rong szinte nemzeti sportnak számít.

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong 
Szövetség fejlesztési programvezetője 
azzal érzékeltette, hogy milyen fontos 
dolog történik most az Újszász utcában, 
hogy felsorolta azokat a megyeszékhelye-
ket, ahol nincs jégcsarnok – Békéscsaba, 
Eger, Salgótarján, Szolnok, Kecskemét 
és Pécs –, a főváros 23 kerületéből pedig 
csak 7 rendelkezik szabvány méretű jég-
korong pályával. Ehhez az elithez fogunk 
majd csatlakozni, ha megnyílik az új in-
tézmény. 

Szajbert Krisztián, a Sportországi Cá-
pák vezetőedzője arról beszélt, hogy az 
egyesület taglétszáma már régen kinőtte 
a jelenlegi lehetőségeiket, ezért számuk-

ra is nagyon fontos az új jégcsarnok, amely minden gondjukat meg-
oldja majd.

Végül Simon Zsolt, Szajbert Krisztián, Kovács Péter, Kovács Zol-
tán és Szatmáry Kristóf közösen leeresztette a szalagokra kötözött 
időkapszulát az erre a célra kialakított üregben, amelyet az alapkő 
elhelyezésével zártak le. 

Jégcsarnok épül 
Mátyásföldön
Alapkőletétel és bokrétaünnep
Nemsokára át sem kell lépnie a Kertváros határait 
annak, aki korcsolyázni szeretne, hiszen magán-
vállalkozásban jégcsarnok épül az Újszász utca 
45. számú ingatlan hátsó, reptér felőli oldalán. Az 
építkezés már korábban elkezdődött, ám a vírus-
helyzet miatt szeptember 24-én egyszerre tartot-
ták az alapkőletételt és a bokrétaünnepet.  

Tisztelt XVI. kerületi Polgárok! 
Tájékoztatom Önöket, hogy BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2020. október 21-én (szerdán) 17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST TART.
HELYSZÍN: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

A járványügyi készültségre tekintettel tájékoztatom Önöket, hogy a közmeghallgatás alatt egyidejűleg 50 fő tartózkodhat a te-
remben, ezért amennyiben a résztvevők létszáma eléri az ötven főt, csak akkor lehet a terembe belépni, ha egy előző kérdező 
elhagyja a helyiséget. A fentiek miatt kérem, hogy aki teheti a közmeghallgatáson feltenni kívánt kérdését, felvetni szándéko-

zott problémáját küldje meg a polgarmester@bp16.hu e-mailcímre, minden felvetésre válaszolni fogok.
Megértésüket előre is köszönöm! Vigyázzunk egymásra!

KOVÁCS PÉTER 
polgármester 
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A Kertvárosi Tanyaudvar a „Szilasmenti ke-
rékpárút közösségi tereinek bővítése” című 
TÉR-KÖZ 2018 pályázat egyik eleme. Elké-
szült már a Naplás-tó partjának rendezése, 
és létre jött a Naplázs (kerékpárút, parkoló 
padka, fogadó épület, nyilvános mosdó és 
büfé, valamint pihenő teraszok). Folyamat-
ban van egy kilátó építése is, amely várható-
an idén decemberben készül el. 

Karácsony Gergely főpolgármester el-
mondta, hogy a TÉR-KÖZ pályázatok azért 

jöttek létre, hogy 
a főváros és a ke-
rületek közösen 
fejlesszék azo-
kat a területeket, 
amelyeket mind 
a főváros, mind a 
kerületek vezeté-
se fontosnak is-
mer el. Ezeknek 
a pályázatoknak 
fontos eleme a 
részvé t e l i ség , 
ami azt jelenti, 

hogy ne csak látványos, de a helyi közösséget 
építő beruházások szülessenek. A főpolgár-
mester véleménye szerint a mai gyerekek 
nagy része meg van fosztva a természet kö-
zelségének átélésétől. Amikor saját család-
jával látogatta meg a Fővárosi Állat és Nö-
vénykertet, gyermeke megcsodálta ugyan 
az egzotikus állatokat is, de a legtöbb időt a 
tanyasi udvarban töltötte. Ez éppen annak a 
bizonyítéka, hogy az állatok és a természet 
szeretetét inkább az olyan élőlények megis-
mertetésével lehet megtanítani, mint ami-
lyenek a Kertvárosi Tanyaudvarban láthatók. 
Ezeket kockázat nélkül meg lehet simogat-
ni, és valódi, személyes élményt nyújtanak, 
szemben azokkal, amelyeket csak távolról 

csodálhatunk. Végül Karácsony Gergely az-
zal a gondolattal zárta beszédét, hogy bár 
politikai vitáik mindig vannak, azért mégis 
kellenek olyan, együttműködésen alapuló 
közös örömök is, mint amilyet a Kertvárosi 
Tanyaudvar megvalósulása jelent.

Dr. Szeneczey Balázs, volt üzemeltetési és 
fejlesztési főpolgármester helyettes siker-
történetnek nevezte a Tanyaudvart. Tartós 
Istvánnal közösen dédelgették azt a gondo-
latot, hogy támogassák a közterületek jobb 

kihasználására 
irányuló helyi 
kezdeménye-
zéseket. Az 
ötlettől a meg-
v a l ó s u l á s i g 
sok együttmű-
ködésre volt 
szükség, és az 
eredmény iga-
zán figyelemre 
méltó. 2013 óta 
több mint 100 
terv valósult 

meg, 800 ezer négyzetméter közterületet 
érintett, benne 400 ezer négyzetméter zöld-
felületet, és 25 ezer négyzetméter építményt, 
ami alapján a 40 milliárd forintos TÉR-KÖZ 
pályázati rendszer sikeresnek tekinthető. 

Szatmáry Kristóf elmondta, hogy a váro-
siasodás rengeteget adott az emberiség-
nek, ugyanakkor eltávolította a lakosságot a 
természettől. Meg kell próbálni a Fővárosi 
Önkormányzattal együttműködve ismét kö-
zelebb kerülni ehhez az elveszített, termé-
szetes, még ma is a génjeinkben fellelhető 
életformához, amit a vidéki élet jelent. Erre 
a törekvésre jó példa a Tanyaudvar. Az or-
szággyűlési képviselő abban bízik, hogy a 
XVI. kerületi fiatalok felfedezik maguknak 

ezt a lehetőséget, és nagy számban fognak 
ellátogatni a kerületünk állatsimogatójába. 
Elmondta még azt is – utalva a megnyitó 
alatt állandóan hallható intenzív kakasku-
korékolásra – hogy amellett, hogy a politikai 
kakasviadalok hozzá tartoznak mindennap-
jainkhoz, bízik benne, hogy lesznek a jövő-
ben is olyan közös sikerek, amelyek inkább 
összekovácsolják, és a közös sikerek felé vi-
szik az embereket.

Kovács Péter polgármester szintén si-
kertörténetnek minősítette a Fővárosi és a 
Kerületi Önkormányzat, valamint a Rákos-
menti Mezei Őrszolgálat együttműködését. 
Elmondta, hogy a Főváros az egyharmadát, a 
kerület a kétharmadát biztosította az anyagi 
háttérnek, de a legnagyobb munkát a Mezei 
Őrszolgálat emberei vállalták Oláh Csaba, a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetőjének 
irányítása mellett. A mezőőrök szabadide-
jük rovására hozták létre azt a kisebb csodát, 
amit a Tanyaudvar jelent. A Rákosmenti Me-
zei Őrszolgálat mindeddig öt önkormányzat 

Tanya a 
Kertvárosban

Korábban már többször is hírt adtunk arról, hogy a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelyén, a Sarjú utca 
5. szám alatt egy tanyaudvar kialakítása folyik. A munkálatok most befejeződtek, a mintatanya elnyerte végső 
formáját. Az október 2-án megtartott ünnepélyes átadáson kerületünk vezetői mellett megjelent Karácsony 
Gergely főpolgármester, Kerpel-Fronius Gábor jelenlegi és Dr. Szeneczey Balázs volt főpolgármester-helyet-
tes, valamint Horváth Tamás, a XVII. kerület polgármestere.     

                                                                                                         MÉSZÁROS TIBOR
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összefogásával működött. Sajná-
latos módon a XV. és a XVIII. ke-
rület január 1-jétől kihátrál ebből 
az együttműködésből. Ez nem jó 
irány, hiszen a Tanyaudvar is azt 
bizonyítja, hogy az együttműködés 
hozza a fontos eredményeket. En-
nek fényében sajnálatos az is, hogy 
a TÉR-KÖZ pályázatok ügye jelen-
leg megtorpanni látszik, és 
ugyanez a helyzet az útfelújí-
tásokkal is. Reményét fejezte 
ki, hogy Karácsony Gergely 

a jövőben együttműködő lesz a XVI. 
kerületi tervekkel kapcsolatban. A pol-
gármester elmondta még, hogy van-
nak olyan ötletek, amelyekhez pénz 
kell, és vannak olyanok, amelyekhez 
csak jószándék. Az utóbbiak közé tar-
tozik az is, hogy a Tanyaudvar alatti 
területnek egy része – éppen az, ame-
lyen a mezőőr központ áll – jelenleg 
a Fővárosi Önkormányzat tulajdona. 

Ezt a területet szeretné a Kertváros ingyen 
megkapni, figyelembe véve azt is, hogy a 
mezőőrök közfeladatot látnak el.

Ezután a nemzeti színű szalag átvágása kö-
vetkezett, melyet kerületünk vezetői és meg-
hívott vendégeik közösen hajtottak végre, 
majd ugyancsak közösen járták be a Tanya-
udvart Oláh Csaba vezetésével. 

Kedves Olvasó!
Megint becsaptak volna. Ez már szinte 
természetes az Újszász utca egyik több-
pénztáros üzletében, de egy ideje béke 
honolt ebben az ügyben. Azt hittem, hogy 
mi vevők már nem lopunk, és ezért nincs 
rászorulva az üzlet a pénztári stiklikre. 
Legutóbb ugyanis ezzel indokolta nekem 
egy már nem ott dolgozó pénztáros a ki-
sebb-nagyobb elszámolási „tévedéseket”. 
Meg azt is hihettem, hogy az a szőke kis 
gombóc, aki egy intenzív időszakában 
egy héten belül háromszor is megpróbált 
becsapni, elkerült az üzletből. A minap 
azonban ritka jelenet résztvevője voltam. 
Mind a három működő pénztárnál egy 
időben zajlott reklamáció. Az egyiknél én 
szerettem volna visszakapni 70 jogtala-
nul felszámolt forintomat. Gondolom, 
fatális véletlen, de mind a három esetben 
a vevő kárára „tévedtek” a pénztárosok. 
Miután minden tisztázódott, azért meg-
kérdeztem majdnem károsult társaimat – 
mindketten hölgyek –, hogy náluk meny-
nyi lett volna a tarifa. Az egyiknél, aki jól 
megpakolta a bevásárlókocsit, 600 forint, 
a másiknál 150, én meg ott szégyenkez-
tem a magam kis 70 forintjával. Aztán 
eltelt néhány nap, és egy újabb vásárlás 
után ismét ahhoz a pénztároshoz kerül-
tem, aki megpróbált becsapni. Fizetés 
után pár lépésre a pénztártól elmélyülten 
nézegettem a blokkomat. Mivel ő tudta, 
hogy most nem sáros, fennhangon meg-
kérdezte: van valami probléma? Arra szá-
mított, hogy őt igazolva azt fogom vála-
szolni, nem, semmi baj, minden oké. De 
nekem ez a mondat jutott eszembe: most 
nincs, csak azért nézegetem a blokkot, 
mert nem tudnék jól aludni, ha véletlen 
kevesebbet számol, és ezzel megkáro-
sítom az üzletet. Ez váratlanul érte, erre 
nem volt előre begyakorolt válasza. Kicsit 
el is vörösödött, amikor a sorban állók 
többsége elmosolyodott. Úgy látszik, ők 
is sokat látott vásárlók voltak. 

MÉSZÁROS TIBOR
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Újabb korszerű kézilabdapálya
A Szerb Antal Gimnázium után 
a szomszédos Batthyány Ilona 
Általános iskola diákjai is eszté-
tikus és biztonságos, öntött gu-
mival borított kézilabdapályán 
játszhatják a labdával űzhető 
sportokat. Az átadóünnepséget 
szeptember utolsó napján tar-
tották.

MÉSZÁROS TIBOR

Az iskola igazgatója, Dunavölgyi Illésné kö-
szöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a XVI. 
kerületben az iskolák diákjai annak a gördü-
lékeny együttműködésnek a haszonélvezői, 
amely a kerület vezetése és az Észak-Pesti 
Tankerületi Központ között jött létre, és kitű-
nően működik. Intézményvezetőként pedig 
úgy gondolja, a legjobbkor vehetik birtokba a 
gyerekek az új létesítményt, mert a mostani, 
fertőzésveszélyes időkben minden kültéri le-
hetőség felértékelődik.

Kovács Péter polgármester arra hívta fel a 
figyelmet, hogy nem csak azért volt szükség 
az új pályára, mert a régi, hepehupás asz-
faltborítás korszerűtlen és sérülésveszélyes 
volt, hanem azért is, mert a néhány évvel 
ezelőtti emeletráépítés után közel 100 fővel 
megnövekedett az intézményben a tanulók 
létszáma. A Fejlődő Kertváros program egyik 
pontja tartalmazza az iskolaudvarok fejlesz-
tését. Az új pályák is részei ennek a törekvés-
nek. Ráadásul a Batthyány iskola nem csak 
a felújított kézilabda pályával gazdagodott, 
hanem az intézményhez tartozó öreg iskola-
épület mellett is kialakítottak egy körülkerí-
tett, műfüves, bármilyen testmozgásra alkal-
mas pályát. 

Szatmáry Kristóf ezúttal sem csak országy-
gyűlési képviselőként, hanem a BVSC spor-
tegyesület elnökeként volt jelen az átadáson. 
Elmondta, hogy a TAO pályázat tette lehető-
vé, hogy a BVSC segítheti az iskolai sportélet 
feltételeinek javítását, az pedig külön öröm 
számára, hogy kerületi lakosként tudott se-
gíteni ebben. Megemlítette, hogy a folyamat 
csak erre az évre ért véget, jövőre reményei 
szerint további iskolák is részesülhetnek ha-
sonló segítségben.

A humoros megközelítésre mindig hajla-
mos Szász József alpolgármester cinkotai 
lakosként saját és gyermekei kötődését so-
rolta a cinkotai oktatási intézményekhez. 
Elmondta, hogy amikor ő volt végzős diák 
a Batthyány iskolában, akkor építették a he-
lyiek által jól ismert, és akkor nagyon fontos 
„kis zöld épületet”. Amikor a lánya volt vég-
zős, akkor történt az emelet-ráépítés. Most 
végzős a nagyobbik fia, aki az új pályaépítés 
tanúja lehetett. Amikor Szász József érettsé-
gire készült a Szerb Antal Gimnáziumban, 
akkor épült a tornaterem. Most a lánya utol-
só éves ugyanott, ahol szintén most épült egy 

új pálya. Két év múlva pedig kisebbik fia lesz 
iskolás…

A nagy derültséget keltő személyes vallo-
más vidámságát megőrizve vágta át a nemze-
ti színű szalagot Kovács Péter polgármester, 
Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi 
Központ igazgatója, Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő, a BVSC elnöke, Ács 
Anikó és Szász József alpolgármesterek és 
Dunavölgyi Illésné, az intézmény igazgatója.

Ezután pedig a gyerekek fiúkból és lányok-
ból álló vegyes csapatai a gyakorlatban is bir-
tokba vették a pályát. 

A beruházáshoz közel 48 millió forintra 
volt szükség, amelyhez az Önkormányzat 
14,4 millió forint önrésszel járult hozzá. 
Az aljzatbetonra 1035 négyzetméter EPDM 
öntött gumiborítás került, 240 folyóméter 
hosszúságú a pálya felfestése, a világításról 
a pálya négy sarkán álló oszlopokon egyen-
ként 4-4 világítótest gondoskodik. A környe-
zetet 680 négyzetméter labdafogó háló védi, 
újak a kapuk is, és a pálya mellett két 10 fős 
kispad is helyet kapott íves polikarbonát te-
tővel. 

Műfüves pálya az öreg iskola mellett

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
........................................................................................................................
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– VOLT ELŐZMÉNYE A CSALÁDJÁBAN A 
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGNEK?
– Bizonyára befolyásolt nagynéném pél-
dája, aki párhuzamosan a szociális terület 
több ágában is tevékenykedett, de azért azt 
hiszem volt bennem valami alapvető segí-
tőszándék azok iránt, akik erre rászorul-
nak. Ennek köszönhetően a középiskolát 
az azóta többször átkeresztelt Bem József 
Óvónőképző szociális asszisztens szakán 
végeztem, ami akkor új dolognak számí-
tott. Ott megismerkedhettem az egész szo-
ciális ellátórendszer felépítésével, és a fel-
adatok végrehajtásának módszertanával is.

– HOGYAN SZEREZTE FELSŐFOKÚ VÉG-
ZETTSÉGÉT?
– A középiskola elvégzése után munkába 
álltam, és mellette beiratkoztam a Wesley 
János Lelkészképző Főiskolára, ahol álta-
lános szociális munkás képzésben vettem 
részt.Majd ezután az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem szociálpolitikai szakát is 
elvégeztem.

– MIKOR KERÜLT A XVI, KERÜLETI ÖN-
KORMÁNYZAT CSAPATÁBA?
– Már 18 éve dolgozom itt. Ide kerülésem 
után egy évvel kezdtem el a szociális és 
gyermekvédelmi intézményekkel foglal-
kozni. Akkor született meg az a munka-
kör, amely a szociális és intézményi refe-
rens nevet kapta. Ebben a munkakörben 
kapcsolatba kerültem a Kertváros összes 
szociális területen dolgozó szolgáltatóval 
és intézménnyel. Aki pedig ezen az úton 
indul el, előbb vagy utóbb találkozik a Ma-
gyar Vöröskereszttel is.Ez történt velem 
is, amikor az Önkormányzat szerződést 
kötött ezzel a nagymúltú szervezettel, és a 
hajléktalan-ellátással. Majd kis idő múlva 

megkerestek a Vöröskereszttől, hogy nem 
akarok-e tisztséget vállalni a szervezetben.

– NEHÉZ DÖNTÉS VOLT?
– Bevallom, kezdetben vonakodtam egy 
kicsit, mert úgy éreztem, hogy a Vöröske-
reszt és az Önkormányzat együttműkö-
dése érdekében kifejtett munkám, vagy 
bármi, amit a Vöröskeresztért teszek, az 
nincs tisztséghez, pozícióhoz kötve, ez in-
kább belső indíttatásból ered. Ők azonban 
ezt fontosnak érezték, és beválasztották a 
kerületi vezetőségbe. Majd a négyéves cik-
lus végén szóba került már elnökké jelölé-
sem, de akkor már családanya voltam, és 
ezért maradtam a vezetőség tagja. Ugyan-
akkor egyre többen megismertek a Vörös-
keresztnél, és egyre többször kértek tőlem 
szakmai segítséget szervezetfejlesztési és 
intézményhálózat átalakítási, vagy létreho-
zási kérdésekben. Aztán amikor már több 
időt tudtam rá szakítani, megtisztelőnek 
éreztem és elvállaltam a kerületi elnöki 
tisztséget. Úgy látszik elégedettek voltak 
velem, mert szeptember 17-én már má-
sodszor kaptam bizalmat.Közben már ko-
rábban felkértek, hogy legyek a budapesti 
vezetőség tagja is. A mostani tisztújítón 
megszavazták, hogy a budapesti vezető-
ségben is képviseljem a XVI. kerületet. 
Hát valahogy így lettem egy egyszerű, szo-
ciálisan érzékeny emberből – főállásom 
mellett – a Vöröskereszt tisztségviselője is.

– A NAPI MUNKÁBAN MIT JELENT A KERÜ-
LETI VÖRÖSKERESZT ELNÖKÉNEK LENNI?
– A Vöröskereszt két alapvető tevékenységi 
iránya az intézményesített segítségnyújtás, 
és a karitatív tevékenység.Az elnök feladata-
it a Vöröskereszt alapszabálya rögzíti. Esze-
rint az elnöknek nem elsősorban a napi 

karitatív munkában van feladata, hanem a 
programok meghatározásában, a tevékeny-
ség megtervezésében, pályázatok benyújtá-
sában és döntések meghozatalában. Mivel 
a mi önkénteseink nagyon aktívak, tele 
vannak javaslatokkal, én inkább csak az öt-
letek megvalósításának megtervezésében, 
időszerűségük eldöntésében, és a pénzügyi 
keretek meghatározásában veszek részt.

– MIT TUDNA KIEMELNI A KERÜLETI TE-
VÉKENYSÉGÜKBŐL?
– Megemlíteném, hogy két korábbi elő-
döm, Kovács András és Szőke Lajos to-
vábbra is nagyon aktívan részt vesz a 
csapat munkájában. Szőke Lajosnak, a 
Mátyásföldi Mentőállomás vezetőjeként le 
kellett mondania az elnöki posztról, mert 
jogilag összeférhetetlen a két feladatkör, de 
véleményét továbbra is mindenki meghall-
gatja. Kovács András pedig többfigyelem-
re méltó saját kezdeményezéssel állt elő.  
Ebből a számomra legkedvesebb az, hogy 
Kultúrsegély akciót indított, amelynek ke-
retében a kerületi rendezvényeken adomá-
nyokat gyűjtenek azok számára, akik nem 
tudnának megfizetni egy színház- vagy 
koncertjegyet. Az összegyűlt keretből pe-
dig a Corvin Művelődési Ház kedvezmé-
nyes árú jegyeket biztosít az előadásaira. 
Ez mindeddig egyedülálló elképzelés, de 
nem sokáig, mert már más budapesti 
kerületek is jelezték, hogy szeretnének 
hasonlót, és már országos érdeklődés is 
mutatkozik az ötlet iránt. Ezzel csak azt 
akarom mondani, hogy „akit a mozdony 
füstje megcsapott…”, azaz egyszer ráérzett 
mások segítésének fontosságára, és beállt 
a Vöröskereszt kötelékébe, az nagy való-
színűleg – pozícióban, vagy azon kívül – 
élete végéig vöröskeresztes marad.

Magyar Vöröskereszt XVI. kerületi szervezete (1163 Budapest, Veres Péter út 27.)

SZOCIÁLIS VÁSÁR - Október 14-én 9:00-tól 13:00-ig  Helyszín: (1163 Budapest Veres Péter út 27)
Kedvezményes áron kapható jó minőségű ruha, cipő, táska, játék, háztartási cikk. A bevételt szociális feladataink ellátására 
használjuk fel. Kérjük, velünk együtt Önök is ÜGYELJENEK A JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK GONDOS BETARTÁSÁRA! 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A Vöröskereszt munkatársai

Elnököt választott a XVI. 
kerületi Vöröskereszt
Szeptember 17-én tisztújító küldöttgyűlést tartott a Magyar Vöröskereszt 
XVI. Kerületi Területi Szervezete, ahol második alkalommal választották te-
rületi elnöknek Müller Kingát, az Önkormányzat Szociális és Szociális In-
tézményi irodájának vezetőjét. Arról kérdeztük, honnan ered szociális érzé-
kenysége, hogyan vált a hivatásává az emberek segítése.

MÉSZÁROS TIBOR
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– Négy évvel ezelőtt indult a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tanulás-módszertani 
programja, amelyben a kutatás alapú tanulás 
lehetőségeit vizsgálták. Ehhez a munkához 
olyan kutatócsoportok alakultak, amelyek-
ben tanulás-módszertannal, vagy tanárkép-
zéssel foglalkozó egyetemi tanárok gyűjtöt-
tek maguk köré gyakorló pedagógusokat. Így 
kerültem én is egy ilyen csoportba, amely a 
Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó-
an végezte munkáját. Engem az ELTE fizika 
tanszékén dolgozó Radnóti Katalin hívott 
meg a csoportjába.

– MIT JELENT A KUTATÁS ALAPÚ TANULÁS?
– A természettudományos tárgyak oktatásá-
ban a jelenleg használt módszer recepteket 
ad a tanulóknak, hogy egy jelenséget milyen 
kísérlettel lehet bemutatni, vagy vizsgál-

ni. Mi ezzel szemben azt szeretnénk, ha a 
gyerekek maguk terveznék meg, hogy egy 
problémát milyen eszközökkel és módsze-
rekkel lehet megfigyelni, és a látottak alap-
ján milyen következtetéseket lehet levonni. 
Mondhatnánk úgy is, hogy egy kicsit nekik is 
kutatóvá kell válniuk. Így nem készen kapják 
a tudnivalókat, hanem maguk találják meg 
azokat, szinte újra felfedezik a folyamatokat, 
ami sokkal maradandóbb tudást eredmé-
nyez. Persze előfordul, hogy tévúton indul-
nak el, a hipotézisük nem vezet el a célhoz, 
módosítani kell a tervet, de ebből is sokat 
lehet tanulni.

– AZ ÖN CSOPORTJA MIT VIZSGÁLT?
– Mi összehasonlítottuk a hagyományos és 
a kutatás alapú tanulás hatékonyságát. Fel-
mértük a kísérletben részt vevő osztályok tu-

A kutatás alapú 
oktatásé a jövő
A Magyar Tudományos Akadémia tantárgy-peda-
gógiai kutatási programjában való sikeres rész-
vételének elismeréséül, akadémiai oklevelet ve-
hetett át Hasznosi Tamásné, a Sashalmi Tanoda 
pedagógusa. A részletekről a Tanoda népszerű fi-
zikatanárát, a kitüntetett Babi nénit kérdeztük, aki 
a következőket mesélte: 

dását, amely az induláskor közel 
azonos volt. Majd kettéosztottuk 
az iskolai osztályokat, és az egyik 
fele a hagyományos módszerrel 
tanulta tovább ugyanazt az anya-
got, a másik fele pedig a kutatás 
alapú tanulást alkalmazta. A 
közel azonos „bemeneti tudás” 
a kísérlet végére felborult, és a 
kutatás alapon tanuló osztályok 
látványosan jobb eredményeket 
értek el, mint a hagyományos 
módszert alkalmazók. A kísér-
letben tőlünk, a Tanodából há-
rom osztály vett részt, a kontroll 
csoport pedig a Szegedi Tudo-
mányegyetem gyakorlóiskolájá-

nak osztályaiból állt össze, és részt vett ben-
ne még két iskola is.

– HOGYAN FOG HASZNOSULNI A MUN-
KÁJUK EREDMÉNYE?
– Most a publikáció időszaka érkezett el. Az 
illetékesek megpróbálják minél szélesebb 
körben megismertetni a szakmával a kutatás 
eredményét. A miénk a Fizika Szemlében 
jelent meg, de több ankéton is elhangzott 
már, és több kiadványban, írott formában 
is megjelent. Nem állunk meg azonban az 
országhatárnál, mert az ilyen kutatási ered-
ményekre külföldön is van érdeklődés. Most 
fogunk megjelenni a külföldi szakirodalom-
ban. Aztán már csak a szándék kell hozzá, 
hogy a természettudományokat tanító kollé-
gák beépítsék pedagógiai programjukba.  

MÉSZÁROS TIBOR

A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen született döntések egya-
ránt pozitívan érintették az óvodai ellátásban dolgozó pedagógu-
sokat és a szakrendelőben dolgozókat. A pótlékok emelésével és 
új juttatások bevezetésével az Önkormányzat elismerését fejezi ki 
a munkatársak felé. A juttatásokról Ács Anikó alpolgármester adott 
tájékoztatást.                                                                                      N. B.

Újabb juttatásokkal ismerik el a kerületi óvodák 
és a Szakrendelő dolgozóinak munkáját

Az elmúlt hónapokban nagyobb 
terhelésnek voltak kitéve a szak-
rendelő munkatársai, és az óvo-
dákban dolgozó pedagógusok-
nak is alkalmazkodniuk kellett 
a megváltozott, kihívásokkal teli 
helyzethez. Ha nem nehezíti a 
hétköznapjainkat a koronavírus, 
akkor is változtattunk volna a jut-
tatási rendszeren, hiszen anya-
gilag is szeretnénk megbecsülni 
a kollégák munkáját – mondta 
Ács Anikó alpolgármester. 

Az idei költségvetés módosítá-

sakor megemeltük a Kertvárosi 
pótlék összegét és kiterjesztet-
tük a jogosultak körét. Az ok-
tóber 1-jétől érvénybe lépő vál-
tozás havi bruttó 30 ezer forint 
pótlékot jelent az eddigi pótlé-
kokon felül az óvodapedagógu-
soknak, gyógypedagógusoknak 
és óvodapszichológusoknak. 
Ezzel egy időben módosult a 
sajátos nevelési igényű gyer-
mekekkel foglalkozó pedagó-
gusok munkáját elismerő Esé-
lyegyenlőségi pótlék rendszere 

is, amely a kiemelt figyelmet igénylő gyer-
mekek csoportlétszáma szerint arányosan 
növekszik havonta bruttó 10 ezer forinttól 
bruttó 60 ezer forintig. 

A szakrendelőben dolgozók anyagi meg-
becsülésére a jövő évi költségvetésben be-
vezetjük az Egészséges Kertváros pótlékot, 
ennek kidolgozása folyamatban van. 
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Amikor dédnagyapám 30 éves volt, a gyár 
már állt. A mostani igazgatónak az az ötle-
te támadt, hogy érdekes lenne összesűríteni 
az időt, és egymás mellé állítani az akkori, 
fiatal Törley Józsefet világát, és a napjaink-
ra oly jellemző tömeges önarckép gyártás, a 
szelfizés divatját. A kapun belül egy élethű 
szobor képében maga Törley József fogadná 
a látogatókat koccintásra emelt pohárral, a 
háttér pedig a pincészet árkádos régi épüle-
te, a kastély egy részletének látványa, és a fel-
irat, amely azt hirdeti, hogy a Törley-pezsgő 
hungaricum. Természetesen az ötlet azon-
nal megtetszett.

– HOGYAN LÁT HOZZÁ AZ EMBER A DÉD-
NAGYAPJA ALAKJÁNAK MEGFORMÁLÁSÁ-
HOZ?
– Természetesen tanulmányozza a kor férfi-
divatját, és fotókat keres az arc és a termet 
jellemzőinek alapos elemzéséhez. Ebben 
azonban a gondos felkészülés mellett a sze-
rencse is segítségemre sietett. Fiam arcvoná-
sai – különösen most a rövid szakáll és ba-
jusz divatja idején – az öröklődés titokzatos 
folyamatainak következtében rendkívüli ha-
sonlóságot mutatnak a dédnagyapáméhoz. 
Így szinte modell után dolgozhattam. A ruha 
azonban kissé nehezebb kérdés volt, mert az 
1800-as évek végén olyan ruhákat hordtak 
a férfiak, amelyek súlyos komolyságot, sta-
tikusságot sugároztak. Én viszont egy köny-
nyed, mozgásban lévő alakot képzeltem el a 
mosolygós archoz. Ezért egy könnyű köpenyt 
„adtam rá” a dédnagypapára. A kort még az-
zal is megidéztük, hogy Osváth Bálint, aki 
egy XVI. kerületi grafikai vállalkozás tulajdo-
nosa, készített egy kerek, a XIX. században 
oly divatos hirdetőoszlopra emlékeztető fém 
asztalt a pezsgőspoharak számára. Ennek 
oldalára pedig a legszebb Törley-plakáto-
kat rakta fel. Ezek valódi művészi munkák 
voltak, hiszen Törley József megengedhette 
magának, hogy kora élvonalbeli grafikusai-
val készíttesse a reklámplakátokat.

– HA NÉHÁNY MONDATBAN KELLENE 
JELLEMEZNI TÖRLEY JÓZSEFET, MELYIK 
TULAJDONSÁGAI JUTNÁNAK ESZÉBE EL-
SŐK KÖZÖTT?
– Mindenképpen a tehetség és az ambí-
ció. Tudta, mit akar, és volt is elképzelése 

a megvalósításhoz. Nagyon intenzíven élt, 
és annak ellenére, hogy csak 48 év adatott 
meg neki, olyan teljes életművet hagyott 
hátra, ami másnak 80 év alatt sem sike-
rül. Nagy hazafi volt, szívesen mutatkozott  
díszmagyarban, és messze túllátott a pezs-
gőgyártáson, hiszen nagyon sokat áldozott 
a kultúra támogatására. Állandóan jóté-
konykodott, a környezetében élő szegény 
és árva gyerekek minden nap 10 órakor 
tejet és kiflit kaptak, és óriási összegekkel 
segítette az Állami Operaház és a Nemze-
ti Színház nyugdíjpénztárát. A haladás és 
a minőség embere volt, csak a tökéleteset 
tartotta elfogadhatónak. Szóval, ha most 
belép valaki a budafoki látogatóközpontba, 
dédnagyapámmal koccinthat, és ezt fotón 
meg is örökítheti.

– A DÉDNAGYPAPA HAZASZERETETÉBŐL 
ÖN IS ÖRÖKÖLT EGY NAGY ADAGOT. AZ 
ÖN ÁLTAL SZERVEZETT TÖRTÉNELMI PÁ-
LYÁZATOKRA GONDOLOK. MI INDÍTOTTA 
ERRE?
– Az a tény, hogy a történelemkönyvekből 
sok minden hiányzik. Továbbá az is, hogy a 
gyerekek azt sem ismerik igazán, ami benne 
van. A múlt ismerete nélkül pedig nem kö-
tődik az ember a hazájához. Ezért indítottam 
el a történelmi pályázatokat, azt remélve, 
hogy kitartó, szorgalmas munka eredménye-

Egy elmaradt szoboravató története
Kerületünk közismert szobrászművésze R. Törley Mária szeptember 11-
én szerette volna felavatni dédnagyapjáról, a budafoki Törley-pezsgőgyár 
alapítójáról készített szobrát. Az alkotó azonban – annak ellenére, hogy 
az ünnepség már a legapróbb részletekig meg volt szervezve – az egész-
ségügyi kockázatot mérlegelve elhalasztotta a rendezvényt. Mi azonban 
szerettünk volna megismerkedni a szoborral, és születésének körülmé-
nyeivel, ezért megkértük a művésznőt meséljen legújabb alkotásáról.

MÉSZÁROS TIBOR

képpen talán fel lehet kelteni az érdeklődést 
a történelem iránt. Ez fényesen be is igazo-
lódott. A kezdetek óta mind a diákok, mind 
a történelemtanárok körében sokszorosára 
nőtt az érdeklődés. Ez nagyon hasznos do-
log, hiszen a régi korok tapasztalatai nagyon 
sokszor több száz év múlva is érvényesek, 
mégpedig azért, mert az emberi természet 
nem változik. Az irigység, a hatalomvágy és 
a tehetség hiánya nem ritkán sodorta a haza-
árulás közelébe a gyűlölködőket. Legutóbbi 
pályázatunk témája Mátyás Király életét és 
korát dolgozta fel. Az 500 év korkülönbség 
ellenére nem lehet nem észrevenni a párhu-
zamot a mai történelmi helyzet és az akkori 
között.

– MI LESZ A TÉMÁJA A KÖVETKEZŐ PÁLYÁ-
ZATNAK?
– Tavaly részt vettem a Parlamentben a Ma-
gyar zsidómentők című konferencián. Ott 
kitűnő, rövid, lényegre törő előadások hang-
zottak el. Ezeknek az anyagából készülhet-
nek majd fel a pályázók. Ebben a témában 
sok a bizonytalanság, szeretném, ha a he-
lyükre kerülnének a dolgok. Szeretném, ha 
például kiderülne, mennyi névtelen magyar 
ember vállalt komoly kockázatot zsidó isme-
rőseik, barátaik megmentésére. Inkább csak 
néhány híressé vált zsidómentő szerepel 
a köztudatban, pedig nagyon sokan voltak 
olyanok is, akik nem váltak ismertté, és olya-
nok is, akik áldozatul estek emberségüknek. 
És persze olyanok is akadtak, akik antisze-
mitából váltak zsidómentővé. Szóval van mit 
megbeszélni ebben a témakörben.
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Helytörténet
Kalendárium - Mindszent hava

Ilyenkor a városi ember felkeresi valame-
lyik szőlőhegyen lakó rokonát. A rokon örül 
neki, szüretkor minden kézre szükség van. 
Ha ez a rokon mondjuk Tállyán lakik, a vá-
roska felé vezető úton már az ősz fogad, vö-
röslő vadszőlő között öreg kövek billegnek 
aszúillatú csontok felett. Az emberek a sző-
lőhegyen nyüzsögnek, de amíg odatartunk, a 
városban csend van, csak a történelem csü-
csül a tetőkön. Széles feneke itt-ott megro-
gyasztotta a házakat, de jókedve – talán a he-
lyi sűrűcsillogású borok miatt – szétterjedt 
a tájon, mosolya bennünk árad szét, ahogy 
rójuk a girbe-gurba utcácskákat. Rákóczi, 
Kossuth élt itt, éjszaka Weöres Psychéje bo-
lyong a borvirágos orrú hold alatt. Aztán ki-
érünk a szőlősorok közé, kezünkbe kapjuk 
a vödröt, metszőollót, gyűlnek a puttonyba 
a nehéz illatú szőlőszemek, megérezzük a 
„hegy szívének” dobbanását, kicsit elfeledve 
a nagyvárosi betont, benzingőzt, monoton, 
durva zsivajt.

Cinkotán más a helyzet. Szőlőt már keve-
sen termelnek az Ilona-telepi állomás északi 
dombján, és azt hiszem, idén már a szüreti 
felvonulás lovas szekerei sem fordulnak a 
Csömör felé vezető út alagútja alá. 

A történelem feneke persze nagy, bőven jut belőle Cinkotára 
is. Öreg kő azonban kevés van, az is szerteszórva a portákon, 
itt egy lépcső, ott egy oromdísz a volt Beniczky kastélyból át-
menekítve. No meg a gát a Caprera-patakon, az őszi súrló nap-
fényben jól láthatóvá válik a bevésett két monogram: BI és BG, 
Batthyány Ilona és Beniczky Gábor. A patak természetesen to-
vábbra is a főváros legtisztább folyóvize, megmenekült az M0 
levezető árkától. Érdekes módon a patakot nem jelölték a 18-19. 
századi, elég pontos német katonai térképek. Nem biztos, hogy 
nem volt ott, még az is lehet, hogy a szorgalmas térképész-raj-
zolók pont elkerülték az amúgy nagyon rövid patakmedret. Te-
hát Vigand Rezső kedves bedekker-legendája Cinkota nevéről 
ebből a sebből is vérezhet, de e-nélkül is tudjuk, hogy a budai 
török pasa cink kúttal lefedett forrásából nem eredeztethetjük a 
már 13. századtól írásban fennmaradt nevet: Scyngata, Zinkot-
ta, Czinkota. 

A csömöri HÉV vonal két oldala felett a kiserdő és a strandot 
benőtt Új-kiserdő fái összeérnek, sárgás-vöröses-zöldes termé-

szetes kupolájaként a sínpárnak. Apám sze-
gény nem is sejtette negyven évvel ezelőtt, 
hogy milyen természetes emlékművet állít 
magának, amikor elültetett egy bokor kom-
lót a kertben. A madarak azóta széthordták a 
magjait, az utódok már a patak melletti fák-
ról is lógatják serillatú, sárgászöld virágaikat.

Azon gondolkodom, hogy Beniczky Gábor 
és Batthyány Ilona biztosan lovon jártak ki 
úszni az Úri fürdőhöz, vajon melyik úton 
galoppoztak? A kastélynak a Kerepesi úttal 
közvetlen összeköttetése volt, nagyjából a 
mai Lassú utca környékén keresztezte volna 
azt, de a HÉV vonal miatt északra kellett for-
dulni, egészen a mai Műkő utcai átjáróhoz, 
onnan már közel volt akkor is a hűs víz. Per-
sze mehettek a Fő utcán (Vidámvásár) is, a 
Libás-tó  (strandkert) felé. 

A Caprera-fürdő nyáron is hűs lehetett, 
de az alábbi, Magyar Közlönyben talált nya-
katekert hivatalos szövegben jelzett hősies 
tett valószínűleg télen, de legjobb esetben 
is ősszel esett meg, tehát a már majdnem 
nyolcvan éves grófnő tényleg megérdemelte 
a magas elismerést, amiért beleugrott a gyer-
mekért a didergős vízbe. 

„Magas elismerés tudtuladása.
A Kormányzó Úr Ö Főméltósága 1921. évi január hó 16-án kelt 

magas elhatározásával a m. kir. belügyminiszter előterjesztésére 
kegyesen megengedni méltóztatott, hogy egy gyermeknek a vízből 
bátor és önfeláldozó magatartással véghezvitt kimentéséért özvegy 
Beniczky Gáborné született Batthyány Ilona grófnő cinkotai lakos-
nak teljes elismerése tudtul adassék.”

Batthyány Ilona elismerése ma már természetesen nem kér-
dés. Talán egy fát ő is megérdemelne a sashalmi fasorban. Fér-
jét, a mellékelt, frissen, Tóth Virág által megtalált portré után 
„búsképűnek” nevezhető Beniczky Gábort csak most kezdjük 
megismerni. Annyi rosszat mondtak már rá, hogy elfedte a 
sok bulvárhír az igazságot. Így, vagy úgy, de az, hogy a kerület 
olyanná alakult, amilyen, neki is köszönhetjük. Ez így ősszel, 
amikor az ember séták után behúzódik a könyvek és a monitor 
közé, új kutatásokra ösztönözhet. 

Szomorú az ősz, de a színei, fényei, ízei kárpótolnak minden 
szomorúságáért.

SZÉMAN RICHÁRD 

Október az ősz kiteljesedése. Színei a rozsdabarnák, sárgák, vörösek, illatai az érett gyümölcsöket, szőlőt, 
körtét idézik. Októberben, ha ökörnyál száll a levegőben, hosszú, szép őszünk lesz. Itt a szüret ideje, a sere-
gélyek nem mernek leszállni a szüreti lármától, must illata terül az óarany napfényben fürdő domboldalra. 
Figyeljük a fák leveleit. Ha nehezen hullanak le, hosszú, hideg telünk lesz. Az október kilencedikei, Dénes napi 
eső saras telet ígér. Ferenc napján a kotló fészkébe nyírfaágat kell tenni, úgy tartják, ez megvédi a kiscsibéket 
a rontástól. Gál napja, október 16, a földművesek határnapja. E napra beérik a makk, a disznóknak a tölgyes-
ben a helye. A halak még úsznak egyet, ilyenkor lehet utoljára lehalászni a tavakat. Vendel, az ír királyfiból lett 
remete, majd juhász, az állatok védőszentje. Ezért Vendel napján a gazdák óvják állataikat, nem dolgoztatják 
őket. Orsolya napján, 21-én hordjuk be a káposztát, hogy nehogy kirepedezzen. Október 28, Simon – Júdás 
napja, a nyári inget, gatyát félretehetjük, megjön a hideg, már a pásztorok is dideregnek odakint.  

Beniczky Gábor 
Köztelek 1892
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A Helytörténeti Gyűjtemény összes terme ünneplőbe öltözött a 20 
éves évforduló tiszteletére. Az érdeklődőket Villányi Péter intéz-
ményvezető köszöntötte, majd Kovács Péter polgármester – akinek 
döntő szerepe volt abban, hogy a kertvárosi helytörténet 20 évvel ez-
előtt új, szakszerűbb, biztos anyagi háttérrel rendelkező intézmény-
nyé válhatott – elmondta, hogy a XVI. kerület történetének feldolgo-

zása nem 20 évvel ezelőtt kezdődött, hanem sokkal korábban, még 
a tanácsi időkben. Ezek a munkák azonban nem összefüggésében, 
hanem egy-egy részletet kiragadva merítettek a múltból. Az egységes 
koncepciót, az elmúlt 20 év munkamódszerét Lantos Antal elkép-
zelése határozta meg. A polgármester elmondta azt is, hogy Lantos 
Antal és ő köztudottan más politikai nézeteket vallottak. Ez azonban 
soha nem volt akadálya annak, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény 
megkapja a magas színvonalú működéshez szükséges tárgyi feltéte-
leket és anyagi támogatást.

A teremavató ünnepségen testvére és felesége társaságában meg-
jelent Lantos Antal fia, Lantos-Lyka 
Antal is, aki elmesélte, hogy ami-
kor Rákosszentmihály utcáit járták, 
édesapja szinte minden fáról, bo-
korról, házról és személyről tudott 
egy érdekes történetet. Ő – mint fil-
mkészítésben járatos ember – vette 
rá édesapját, hogy üljön kamera elé, 
és mesélje el ezeket a történeteket. 
Így indult el Lantos Antal a múlt 
megörökítésének útján, és így vált 
hosszú évek alatt a „helytörténet 
professzorává”. Az így készült fil-
manyag digitalizált változatát Lan-
tos-Lyka Antal felajánlotta a Helytör-
téneti Gyűjtemény számára, majd 
kissé meghatódottan köszönte meg 
édesapja emlékének megbecsülését 
azzal, hogy a kutatótermet róla ne-
vezték el.

Ezután Tóni bácsi utódja, Széman 
Richárd idézte fel az elmúlt éveket. 
A polgármester szavait megerősítve 
elmondta, hogy a kerület történeté-
nek feldolgozását Paor Éva már 50 
évvel ezelőtt megkezdte. Évtizedek-
kel később Benedek Ágnes indította 

Lantos Antal emlékére
20 éves a Helytörténeti Gyűjtemény
A Lantos Antal helytörténész által vezetett Helytörténeti Gyűjtemény 20. 
születésnapját ünnepelte. A jeles évforduló alkalmából felújították, fris-
sítették a gyűjtemény állandó kiállítását, továbbá a Kertvárosi Helytörté-
neti és Emlékezetközpont Veres Péter úti épületében újonnan kialakított 
kutatótermet a 2018-ban elhunyt Lantos Antalról nevezték el. Az Írás-Kép 
Galéria falain pedig a látogatók ideiglenes, összefoglaló kiállítást láthat-
nak az intézmény kiadványairól.                                   MÉSZÁROS TIBOR

el a Helytörténeti füzetek sorozatot, majd a mai működési formáját 
akkor nyerte el, amikor a polgármester Tóni bácsi gondjaira bízta 
a helytörténeti kutatások folytatását. Széman Richárd szeretettel, 
de reális képet festve beszélt elődjéről. A Helytörténeti Gyűjtemény 
jelenlegi gondozója nem vont rózsaszín ködöt Lantos Antal alakja 
köré. Elmondta, hogy Tóni bácsi kemény, sokat követelő ember volt, 

néha nem volt könnyű együtt dolgozni vele, de mint utólag 
kiderült, az esetek túlnyomó részében neki volt igaza. Ennek 
a következetes, sokszor megfeszített, sokat követelő, de ki-
zárólag levéltári dokumentumokon alapuló munkamódszer-
nek meg is lett az eredménye. A Helytörténet jelenlegi mun-
katársai sokat tanultak tőle, és az általa kijelölt úton haladnak 
tovább. Az egyik könyvbemutató díszvendége, Ráday Mihály 
Kossuth-díjas operatőr, a Budapesti Városvédő Egyesület el-
nöke, a fővárosi helytörténeti munkák jó ismerője kijelentet-
te, hogy talán még két budapesti kerület történetét dolgozták 

fel ilyen hiánytalanul és hitelesen, mint a XVI. kerületét.
Benedek Ágnes – egykor Tóni bácsi munkatársa – is felidézett né-

hány emléket, melyek közül azt emelte ki, hogy Lantos Antal fon-
tosnak tartotta a gyerekek érdeklődésének felkeltését is lakóhelyük 
története iránt. Ennek érdekében rendszeresen szerveztek helytörté-
neti vetélkedőket, amelyeken az iskolások játszva ismerhették meg a 
XVI. kerület múltját és történetét.

Végül az érdeklődők megtekintették az igen tartalmas helytörténeti 
kiállítást, és az új kutatótermet, amely 2020. szeptember 23. napjától 
a Lantos Antal kutatóterem nevet viseli.



XVI.  Kerület i  Újság12

Október 9. péntek 18:00 és 21:00 
TÖRTÉNJEN BÁRMI - KŐHALMI 
ZOLTÁN ÖNÁLLÓ ESTJE
Jegyek: www.dumaszinhaz.hu

Október 10. szombat 19:00 
SZEXPEDÍCIÓ
vígjáték
Főszerepben: 
Hegyi Barbara, 
Seress Zoltán
Jegyár: 
3500 - 3900 Ft

Október 11. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS FÜRKÉSZ! - CSALÁDI 
FELFEDEZŐNAP A KÉMIA ÉS BIOLÓ-
GIA CSODÁLATOS VILÁGÁBAN
A 6-12 éves korosztálynak szóló játszóházi 
program, in-
teraktív, kre-
atív, játékos 
„felfedezés”, 
aminek célja, 
hogy minden 
érzékszervre 
hatva segítse 
az elmélyülést egy-egy témában.  
Részvétel 6 éves kortól ajánlott.
Jegyár: elővételben 1500 ft/fő, helyszínen: 
2000 ft/fő

Október 16. péntek 18:00 
ÉRZÉSEK MINDENNAPI VILÁGUNK-
BAN - PONGÓ JUDIT FESTŐMŰVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető 2020. 
december 13-ig a 
Harmónia Szalon-
ban. A kiállítás az 
Art Week program-
sorozatának része.

Október 16. péntek 19:30 
RAY CHARLES 
EMLÉKKONCERT 
Jazzliget sorozatunk 2020. 
őszi évada a hazai jazz 

élet művészeiből összeállt  
Ray Charley Tribute Band koncertjével in-
dul, a szerző ismert és kedvelt dalaival.
Jegyár elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 
2200 Ft

CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C

+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu 
facebook.com/kulturliget

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.

Október 17. szombat 11:00 
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS AZ OKOS SZOLGA
A Gardrób Művészeti Csoport interaktív, 
élőzenés, bábos mesejátéka.
Jegyár: 1300-4800 Ft

Október 18. vasárnap 18:00 
HAMIS HANG

Didier Caron méltán népszerű darabjá-
nak magyarországi ősbemutatóját az Orlai 
Produkciós Iroda és a Szentendrei Teát-
rum koprodukciójában  Ujj Mészáros Ká-
roly, a Liza a rókatündér című nagysikerű 
film rendezője állítja színpadra.
Jegyár: 2900 Ft

Október 20. kedd 18:00 
MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI - EIFERT 
JÁNOS mesterkurzusának kiállítása
Megtekinthető 2020. november 29-ig a 
Napfény Galériában.

Október 22. csütörtök 18:00 

VENDÉGÜNK:
PÉTERFY-NOVÁK 
ÉVA
Közönségtalálkozó és 
beszélgetés a szerző-
vel. 
A belépés regisztrációt 
(info@kulturliget.hu) 
követően ingyenes.

Október 25. vasárnap 10:30 
Belépő: 900-3000 Ft

Október 29. csütörtök 19:00 
MEGYEK UTÁNAD
Hogyan is lehetne jobban elmesélni egy 
ember életét, mint a szerelmei történetén 
keresztül? Erre, és saját boldog-boldogtalan 
pillanatainkra, éveinkre gondolunk, miköz-
ben Daru történetével ismerkedünk.
Grecsó Krisztián népszerű regénye alapján.
Jegyár: 2900 Ft

Tisztelt Látogatóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 6 éves kor felett 

AZ INTÉZMÉNY EGÉSZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE! 
A bejáratnál kollégáink 

ellenőrizhetik testhőmérsékletét.
A belépéskor kérjük fertőtlenítse kezét az erre a 

célra kihelyezett kézfertőtlenítővel!
Köszönjük együttműködésüket!

A műsor- és programváltozás jogát fenntartjuk!
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Az Erzsébetligeti Színház Harmónia teraszán 
szeptember 26-án Tóth Éva és Leblanc Győző 
nyújtott át egy csokrot a mindenki által jól ismert 
örökzöldekből. 

Az operett műfaj legnépszerűbb dallamait a közönség együtt dúdol-
ta az előadókkal. A színvonalas kínálaton kívül az előadás legfőbb 
erénye a művészek jókedve volt, amely a mindnyájunkat körülvevő, 
jelenleg elég rosszkedvű világunk hangulatával szöges ellentétben 
állt, és átragadt a hallgatóságra is. A Harmónia terasz egy teljes órára 
stílszerűen a mosoly országává vált.

M.T.

JÖN-JÖN-JÖN
November 8. vasárnap 11:00  
A JÁTSSZUNK EGYÜTT! című koncerten az eddig megjelent ze-
nei anyagokból hallható válogatás, amely csokorba fogja Halász 
Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait.
Legfontosabb külde-
tésének tartja fenn-
tartani a családok, 
a gyerekek magyar 
költészet iránti ér-
deklődését és dalok 
formájában észrevét-
lenül szórakoztatva 
felhívni a figyelmü-
ket az élet sok, fontos 
törvényére, amihez 
alkalmazkodnunk 
kell, ha a humaniz-
mus etikája szerint 
akarunk élni.
Jegyár: 2500-3500 Ft

November 8. vasárnap 17:00  
PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA 

JUBILEUMI KONCERTJE
Hagyományos népzene a Kárpát-medencéből

A koncertsorozat a Kárpát-medence egységesen összetartozó kulturális 
sokszínűségét és kimeríthetetlen folklórkincsét mutatja be; a Trianoni 
emlékévben csatlakozik a Nemzeti Összetartozás évének küldetéséhez.

Muzsikájuk szerte a világon 
hirdeti a magyar zene szép-
ségét. A Fölszállott a Páva 
televíziós műsor házigazda 
zenekaraként is láthatta őket a 
nézőközönség.
„Szalonna” és zenésztársai 
minden népzenei területen 

otthonosan mozognak és a hangszereik virtuóz mesterei. A hege-
dűk mellett szóló szerepet játszik a cimbalom és a fúvós hangsze-
rek, amit egy robosztus kísérő szekció egészít ki.
A Magyar Állami Népi Együttes muzsikusai, Príma Primissima díj-
jal tüntették ki őket. 2013-ban megkapták a Magyar Örökség díjat.

A rendezvény előzetes regisztrációt követően INGYENESEN 
látogatható, regisztrálni az info@kulturliget.hu e-mail címen 

lehet elérhetőség és darabszám megadásával.
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Aki szeptember 19-én részt vett azon a kon-
certen, amelyet a művész a Kertvárosi Hely-
történeti Gyűjtemény és Emlékezetközpont 
Veres Péter úti székházában adott zenésztár-
sa, a zongoraművész Dani Imre közremű-
ködésével, és egy kicsit is fogékony a hagyo-
mányos zenére, felejthetetlen élménnyel lett 
gazdagabb.

Lukács Péter nem csak egyszerűen előadta 
a zeneszámokat, hanem mesélt róluk, előre 
bemutatta azok egyes részleteit, bemutatta a 
zeneművészetnek azokat az eszközeit, ami-
től érvényes a mondás: „ahol a szavak már 
kevésnek bizonyulnak, ott kezdődik a zene 
birodalma”. Szinte megtanította a közönsé-
get zenét hallgatni. A művek megszólalta-
tásában egyenrangú társra talált Dani Imre 
személyében.

Először Hubay Jenő két műve, a Magyar 
költemény, majd a Képed előtt térdelek hang-
zott el a két fiatal művész előadásában. Ezu-
tán Brahms Esz dúr szonátáját hallgathatta 
a közönség, amelynek végén nagy tapssal 
jutalmazta az előadókat. Ráadásként pedig a 
klasszikus zeneirodalom egyik slágerdarab-
ját, Camille Saint-Saëns Hattyú című líraian 
szomorkás dallamát nyújtották át a hallgató-
ságnak.

A komolyzenei sorozat folytatódik a Veres 
Péter út 155-157-ben. A következő koncertek 
október 17-én és november 21-én lesznek, 
amelyek ingyenesek, de regisztrálni kell a 
szervezo@helytortenet.hu e-mail címen. 

Az előadásokat a Köszönjük Magyarország 
program támogatja.

Ahol a szavak már kevésnek 
bizonyulnak, ott kezdődik a 
zene birodalma   (Heinrich Heine után szabadon)

Kerületünk ifjú brácsaművésze, Lukács Péter elszánt népszerűsítője a klasz-
szikus zenének. Néha egész szokatlan helyeken bukkan fel hangszerével, 
és egészen komikus helyzeteket vállal azért, hogy ráirányítsa a figyelmet 
erre a műfajra. Játszott már virágüzletben, edzőteremben, fodrászatban, 
építkezésen, konditeremben, cukrászdában, autószerelő műhelyben, élel-
miszerüzletekben, pékségben, asztalosműhelyben, és a sorozat zárásaként 
térdig a Balaton vizében, természetesen frakkban és lakkcipőben. Aki ezek 
után komolytalansággal vádolja, az bizony nagyon téved, hiszen ezek csak 
a figyelem megragadásának játékos eszközei.                                        M.T.

Aki ezt a képet csak trükknek 
gondolja, nézze meg videón itt:
https://www.facebook.com/
peterlukacsbratsche/videos/
1383361122015831

A házigazda, Péte-
ri Ildikó köszönetét 
fejezte ki Kovács Pé-
ter polgármesternek 

és Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selőnek, hogy immáron több mint tíz éve 
vállalják a rendezvény védnöki feladatait. 
A polgármester köszönetet mondott Kör-
nyeiné Rátz Katalinnak és segítőinek, hogy 
minden évben gondoskodnak a nyárbúcsúz-
tató mulatság lebonyolításáról. Szatmáry 
Kristóf kiemelte, a mai alkalom azon kevés 
programok egyike, melyet a járványvédelmi 
szigor ellenére is megtarthattak. A képvi-
selő szerint az elkövetkezendő időszakban 

felértékelődnek az 500 fő alatti létszám-
korlátot nem meghaladó rendezvények. 
A program egy igazi meglepetéssel cuko-
resővel vette kezdetét, mely ifjaknak és idő-
seknek egyaránt örömöt okozott. Ezt követő-
en Herczeg Apolka és Zsófia, a Herman Ottó 
Általános Iskola diákjai örvendeztették meg a 
közönséget rövid versmondással. A Fóti Nép-
művészeti Tanoda jóvoltából a hagyományos 
magyar néptáncot sem kellett nélkülöznie 
a megjelenteknek, a modernebb dallamok 
kedvelői pedig Ferenczi Eszter zumba-stú-
dijának műsorában lelhették kedvüket. Az 
utolsó előtti műsorszám keretében a Sashal-
mi Tanoda diákjai mutattak be érdekes fizi-

kai és kémiai kísérleteket Hasznosi Tamásné 
és Gál Tünde tanárnők vigyázó segédletével. 
Zárásként Vikol Kálmán és a Kertvárosi Fú-
vószenekar egyórás térzenei műsorral örven-
deztette meg a publikumot. A műsorok alatt 
folyamatosan ugrálóvár és kisvasút várta a 
legkisebbek korosztályát.

Szeptember 26-án 11. alkalommal tartotta meg szokásos 
nyárbúcsúztató mulatságát a Centenáriumi Lakótelepért 
Egyesület, Dr. Környeiné Rátz Katalin vezetésével. A ren-
dezvény megvalósulását a Köznevelési, Kulturális, Sport,   
Ifjúság- És Gyermekvédelmi Bizottság támogatta. A járvány 
és a kellemetlen időjárás ellenére is szép számmal gyűl-
tek össze azok, akik némi jókedvű műsorral akartak búcsút 
venni a nyártól és szembenézni a közelgő rossz idővel.                      

GUETH ÁDÁM

Lukács Péter és Dani Imre
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Eltüntették az 
asztronautát
Ó-Mátyásföld szívében, a Diósy Lajos 
és a Hunyadvár utca sarkán áll egy tra-
fóház. Külleme az utolsó évtizedekben 
nagyon méltatlan volt az ősfás mátyás-
földi villanegyedhez. Falát egy különö-
sen csúnya, primitív graffiti csúfította 
el, ami leginkább egy szkafanderes 
asztronautára emlékeztetett. 

Fölmázolójába 
egy csöpp tehet-
ség és ízlés sem 
szorult, és remél-
jük, ma már le-
sütött szemmel 
gondol az általa 
elkövetett eszté-

tikai merényletre. Az asztronauta azonban 
megélt a falon vagy 30 évet úgy, hogy a kör-
nyék lakói minden nap utálattal néztek rá. 
Egyre érlelődött bennük a gondolat, hogy 
meg kellene szüntetni ezt a rút látványt, és 
végül léptek is az ügyben. 

A sarokhoz közel nőtt fel egy ifjú hölgy, aki 
ma már egyéb művészi tevékenységek mel-
lett például ólomüveg berakással is foglal-
kozik. A szomszédban lakó barátnője egyik 
nap azzal az ötlettel állt elő, hogy fessék le 
az egészet. A művészi hajlamokkal megáldott 
ifjú hölgy azonban továbbgondolta barátnő-
je ötletét, és Mátyásföld címerét álmodta a 
falra a korcs asztronauta helyett. Erősen kö-
tődött a helyhez, hiszen a közelben született 
és nőtt fel, abban a házban, amelyet egykor 
a nagypapája vásárolt, és amelynek kapujából 
odalátni a trafóházra. Hulladék burkoló- és 
díszítőanyagokból elkészítette hát Mátyásföld 
közismert hollós címerét. Még arra is volt 
gondja, hogy ne csillogó anyagot használjon, 
nehogy a lenyugvó nap visszaverődjön a fe-
lületéről, és elvakítsa az autósokat.  Addigra 
már a környék apraja-nagyja odaállt az ötlet 
mellé, és miután közösen megtisztították és 
lefestették a falfelületet, felrögzítették a cí-

mert. 
Az alapöt-

letet hozó 
barátnő kü-
lönben azt 
m o n d t a , 
nem csak 
azért kellett 
lefesteni a 
falat, mert, 
csúnya volt, 

hanem azért is, mert az asztronauta gonosz 
szelleme okozta a sok balesetet ezen a sar-
kon. A megszépült transzformátorházat 
azonban így már szeretik a környék lakói. És 
ha még a balesetek száma is csökken, az már 
csak hab a tortán.

(A szerény közreműködők nevüket nem 
kívánták közzétenni.) 

Kutya a családban
A Kertvárosi Gazdi 
Program cikksorozata

Ha befogadunk egy kutyát, akkor 10 évre köteleződünk el 
A kedvtelésből tartott kutyák egyre inkább a legszorosabb emberi kötelékké, a család részévé 
válnak, idejük legnagyobb részét az ember társaságában töltik. Gyakori kérdés tehát, hogy 
milyen kutya is felelne meg leginkább ennek a nyilvánvalóan fontos feladatnak. A fejlett or-
szágokban a háztartások jelentős részének van kutyája, és ez a kapcsolat átlagosan legalább 
tíz évre szól ebenként.

A kutya olyan, mint egy tükör megmutatja, hogy milyen emberek vagyunk
A Tükör Módszer létrehozója, Korom Gábor 2017-ben kerületi kutyásoknak tartott képzést 
kísérleti jelleggel a Havashalom parkban és a Kertvárosi Vigasságokon. A módszerük célja 
nem az, hogy minden kutyát egységesen tökéletesre neveljenek, hanem hogy mi emberek 
tudatosan alakítsuk ki kapcsolatunkat kutyánkkal és értsük meg őt, hogy mi miért történik  
– vallja a módszer létrehozója Korom Gábor. 
A Tükör Módszer nevét onnan kapta, hogy értékei alapján a kutya, mint egy tükör, megmu-
tatja, hogy milyen gazdák is vagyunk, és miben kell még fejlődnünk. Hiszen az állat viselke-
dése legnagyobb részben azon múlik, hogy a gazdája mit, hogyan cselekszik. 

A „tökéletes kutya”
Egy ausztrál felmérés azt firtatta, az ottani átlagemberek milyen tulajdonságokat tartanak kí-
vánatosnak, illetve kellemetlennek egy kutyával kapcsolatban. Az eredmény szerint az ideális 
családi kutya elsősorban: 

• megbízható (nem veszélyes) a gyermekekkel, 
• legyen barátságos a többi emberrel (idegenekkel is), 
• hosszú időre egyedül lehessen hagyni otthon anélkül, hogy rombolna, ásna, ugatna, 
  vonyítana; valamint amikor otthon van a gazda, ne nyüzsögjön folyton. 

Érdemes komolyan venni az eredményt, mert kitűnik belőle, hogy napjaink kutyatartói sze-
retnének minden felelősséget hárítani, és sokan úgy gondolják, hogy a kutyának kell alkal-
mazkodni az adott gazda és család bármilyen igényéhez.

Fontos tudni: 
• nem minden családba, időbeosztáshoz illik egy kutya 
• a kutya sem bébiszitternek, sem pótszülőnek nem való, 
• ha a nap nagy részében nem tartózkodunk otthon, akkor a kutya nem a legmegfelelőbb 
  választás, hogy állatot tartsunk.

Csak egy kutya
A kutya egy olyan csodálatos élőlény, aki képes a fajok közti kommunikációra, pontosan érti 
az ember mimikáját, hanghordozását, és megérzi a hangulatait. A nap minden órájában ké-
pesek boldogok, lenni, hűségük páratlan, gazdájukért az életüket is feláldozzák. Rendkívüli 
az alkalmazkodó képességük és kitartásuk. 
Ahhoz, hogy helyesen tudjunk kommunikálni a kutyánkkal meg kell tanulni az ő nyelvüket. 
Ők nem értenek az észérvekből és a nyakatekert körmondatokból. Abból, sem ha kiabálunk 
velük, vagy bántalmazzuk őket. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a kutyában 
rengeteg ösztön munkál! Mert ez is a kutya része, az ösztönössége is hozzá tartozik, ettől lesz 
olyan nagyszerű, amilyen. Természetesen ezeknek az ösztönöknek lehet valamilyen formá-
ban gátat szabni, de attól még, hogy nem mindenhol engedjük érvényesülni, ez az ösztön je-
len van, és kötelességünk biztosítani a kutyánknak, hogy valamilyen formában levezethesse.

Hogy mi a megoldás? Következő számunkban folytatjuk.
Forrás: https://www.gondosgazdik.hu/tag/kutya-gazdi-kapcsolat/

Összeállította: VALAHOVITS SZILVIA

2015 őszén a Kertvárosi Gazdi Program megalakulásakor 
azt a célt tűzte ki, hogy a kulturált és felelős városi kutyatar-
tás életmóddá váljon a XVI. kerületben is. Az Önkormány-
zat fontosnak tartja a lakosok bevonását a felelős ebtartást 
érintő kérdésekbe, és segíteni kívánja a kutyások és nem 
kutyások közötti párbeszédet a békés együttélés jegyében. Ezért most egy 
cikksorozatot indítunk a XVI. Kerületi Újságban, hogy lapszámról-lapszámra 
minél több tanácsot tudjunk adni a Kertvárosi Gazdiknak. 
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FELKÉSZÜLÉS A FAGYRA 
A rendszerint megérkező csapadékosabb időjárás miatt bőséges locso-
lásra már aligha   lesz szükségünk, ezért engedjük le az esővízgyűjtő 
tartályból a vizet és víztelenítsük a kerti csapjainkat. A cserepes növé-
nyeket legfeljebb a hónap végéig hagyjuk kint a szabadban. Szedjük fel 
a kardvirág és a dália gumóit, majd tavaszig őrizzük ezeket fagymenetes 
helyen. 

A talaj átforgatásának ideje hagyományosan őszre esik, de egyre ter-
jed az a nézet, hogy az ásással, szántással ártunk, mert felborítjuk az 
talajélet komplex rendszerét. A talaj szerkezetének javítására, levegőssé 
tétele érdekében ásó helyett 
használjunk ásóvillát, amivel 
nem keverjük össze a talaj-
rétegeket. Csak szúrjuk le 
az eszközt a földbe és moz-
gassuk előre-hátra. A kötött, 
agyagos talaj felső rétegébe 
keverhetünk szerves talajla-
zítókat, mint pl. az alginit. A 
laza, homokos talajokba ves-
sünk zöldtrágyaként pl. spenótot vagy fehér mustárt, melyek a tavaszi 
talajba forgatásuk által javítják annak szerkezetét és tápanyagforrásként 
szolgálnak.

Elérkezett a faültetés ideje is: a bogyósokat inkább hónap elején, a 
gyümölcsfákat pedig a hónap végén telepítsük, amikor a hőmérséklet 
még 0 fok feletti. A vegyszermentes gyümölcs előállításához első lépés 
a megfelelő fajta kiválasztása. Válasszunk betegségeknek ellenálló, kör-
nyékünkön bevált, lehetőleg magyar nemesítésű fajtákat, melyek talán 
nem hoznak akkora termésmennyiséget, viszont növényvédelem nélkül 
is sikeresen termeszthetőek házikerti körülmények között. Ilyen példá-
ul az augusztus-szeptemberben termő Nemtudom szilva vagy a szep-
tember-októberben érő, télen is jól tárolható Batul alma. Tartsuk szem 
előtt az adott fafaj szükségleteit (pl. tápanyagigény, öntermékeny vagy 
önmeddő) és a terület kijelölésekor mindenképpen vegyük figyelembe 
a felnőttkori méreteket. A kerítéséhez viszonyított ültetési távolság az 
önkormányzatok által hatóságilag szabályozott, mivel a szomszédok 
között állandó konfliktus forrásai lehetnek a telekhatáron átnyúló ágak 

vagy a lombkorona árnyékoló hatása. A félreértések elkerülése végett 
nézzünk utána a helyhatósági szabályozásnak, illetve elővigyázatosság-
ból tájékoztassuk szomszédunkat telepítési szándékunkról.

A 100x100 cm nagyságú és 60-80 cm mély ültetőgödörbe töltsünk 10-
12 vödör komposztot. Komposzt helyett tehetünk 1 vödör érett szerves 
trágyát, földdel 1:1 arányban elkeverve. További egyszerű ültetési prak-
tika lehet, ha pár marék a csíraképes árpát is teszünk a gyökerekhez. A 
csírázás közben a magokból növekedésserkentő anyagok és hő szaba-
dul fel. A magok fény hiányában lassan lebomlanak, ezzel a gyökereket 
tápanyaghoz juttatva. 

Közvetlenül ültetés előtt márt-
suk a csemete gyökerét agyagból 
és vízből készült pépbe a kiszára-
dás elkerülése végett. A föld visz-
szatöltésekor a felső, tápanyagban 
gazdagabb réteget tegyük a gyö-
kerekhez, majd ha már 2/3 részig 
betemettük a gödröt, akkor némi 
taposás után locsoljuk be 2-3 vödör 
csalánleves vízzel. A gödör teljes 

feltöltését követően készítsünk tányért a tő köré és ügyeljünk a rendsze-
res locsolásra. A frissen ültetett csemete tövéhez ültethetünk spenótot, 
amit lekaszálva további tápanyago is biztosíthatunk neki.

Az ifjú fának alapvetően nincs szüksége támasztékra. Csak akkor tá-
masszuk ki, ha feltétlenül szükséges, mivel a kötözés a háncsot elszo-
ríthatja, kidörzsölheti.

Biotippek - október I. rész
Az ősz közepén nappal még bőven lehet részünk napsütésben, ugyanakkor reggelre sokszor a felkelő nap fényében 
megcsillanó deres és zúzmarás táj látványára ébredhetünk. A természet színes levélesővel kísért felkészülése a nyu-
galmi állapotra csodaszép látványt nyújt, ami egyúttal eszünkbe juttatja, hogy eljött az idő kertünk téli hónapokra 
való felkészítésére. WEIMPER-HORVÁTH ANETT

Új lelkisegély-szolgálat 
az Egyenes utcában
A XVI. kerületi Egyenes utca 21. számú ház 
bejáratánál a padon ül GIZIKE, akivel bárki 
megoszthatja gondjait vagy örömét. 

Le lehet ülni mellé, ő figyelmesen meghall-
gat mindenkit, és soha senkinek nem vág a 
szavába. Vele a legnagyobb titkokat is meg 
lehet osztani, mert nem adja tovább. Póló-
ján ez olvasható: „Ülj mellém, nekem bármit 
elmondhatsz, tudok titkot tartani.” 0-tól 24 
óráig fogad, és soha nem fárad el. Ráadásul 
GIZIKE az újrahasznosítás csodája: 13 ki-

sebb-nagyobb műanyag palackból született. Nevét a ház lakói adták 
közös megegyezéssel.

Köszönet Tanács Jánosné Egyenes utca 21. szám alatti lakosnak, aki 
felhívta a figyelmünket Gizike létezésére és néhány találó mondattal 
be is mutatta őt.
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Szeptember 29-én, hosszas kiha-
gyás után újra várta vendégeit a 
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
az Erzsébetligeti Színház Har-
mónia termébe a színház által 
bevezetett járványügyi szabályo-
zás mellett. Az örökös házigazda, 
Riersch Tamás vendége ezúttal 
dr. Faragó Tamás olimpiai, világ 
és Európa-bajnok vízilabdázó, a 
Nemzet Sportolója volt.

Az olimpikon készséggel mesélt a közönség-
nek a mögötte álló sportban töltött évtizedek-
ről, melyet játékosként majd edzőként töltött. 

Faragót a nemrégiben elhunyt egykori 
vízilabda-játékos, Kárpáti György helyére 
választották meg a Nemzet Sportolójának. 
Csapatával az 1976-os montreáli olimpiai 
játékokon szereztek aranyérmet. Egy hár-
mas ikerpár büszke apukája, a kiemelkedő 
sport múlt mellett állatorvosi végzettséggel 
is rendelkezik. 

A beszélgetést követően a nézők is lehető-
séget kaptak, hogy feltegyék kérdéseiket a 
sokat megélt vízilabda legendának. A ven-
dégnek az Önkormányzat ajándékát Abony 
János képviselő, a Baráti Kör köszönetét pe-
dig az elnök, Hóbor Béla adta át.

MEGEMLÉKEZÉST TART 
A 412. SZ. KALAZANTI SZENT JÓZSEF 

CSERKÉSZCSAPAT 
október 23-án, 

pénteken délelőtt 10 órától 
a Pilóta utcai emlékműnél.

Várunk szeretettel 
minden kedves érdeklődőt.

Emlékezzünk közösen a forradalom 
eseményeire!

A divatipar ökológiai lábnyoma hatalmas, 
mert a termékek gyártása, szállítása, vala-
mint a folyamatosan termelődő felesleg el-
égetése jelentős széndioxid kibocsátással és 
vízpazarlással jár. Van egy ruhadarab, amely 
az összes többi fölé emelkedik környezet-
szennyező hatásában: a sokak által kedvelt 
farmer. A farmerszövet fő alkotóeleme a vi-
lág egyik leggyakrabban használt anyaga, a 
pamut, a farmergyártás pedig a világ pamut-
termelésének legalább 35%-át teszi ki. Nem 
is gondolnánk, hogy csupán egyetlen far-
mernadrág gyártása és folyamatos mosása 
átlagosan nagyjából 4177 liter vizet emészt 
fel "élete során". És ez csupán egy darab far-
mer.

Az is probléma, hogy manapság már szinte 
senki nem varrja vagy javítja meg a ruháit, 
hanem rögtön kidobja, ahelyett, hogy meg-
varrná, vagy esetleg – bár ez jóval bonyo-
lultabb – új ruhadarabot varrna belőle. Saj-
nos azonban nemcsak az emberek, hanem 
a divattervezők és a fastfashion márkák is 
küzdenek az újrahasznosítás nehézségével, 
mert ez hatalmas változtatásokat és rengeteg 
pénzt igényel. Sokszor egy átalakítás bonyo-
lultabb, mint egy új termék előállítása, de 
hosszabb távon megéri!

Szerencsére vannak olyan üzletek, ahol 
visszaveszik, majd újra felhasználják a régi 
ruhákat, de ezt egyelőre nem sok helyen si-
került még megvalósítani. Több olyan üzleti 

kezdeményezés van, amelyhez beviszi a fo-
gyasztó a régi kabátját és helyette olcsóbban 
kap egy újat.

KÉRDÉS, HOGY ÖN MIT TEHET 
A FENNTARTHATÓ DIVATÉRT? 
Azt, hogy ha lehet, visszaviszi az üzletbe, 
vagy továbbadja a megunt ruháit, farmerjeit 
a rászorulók részére illetve megjavíttatja, és 
nem dobja ki azokat, valamint igyekszik mi-
nél kevesebb darabot vásárolni.

Sok állatmenhely venné át szívesen a meg-
unt farmereket, hiszen az állatok tartásakor 
is jó szolgálatot tenne a ruhadarab. Keresse 
fel őket!

Keressen ökobarát márkákat, a  megfele-
lő honlapon utánanézhetnek a környezetba-
rát gyártóknak.

Vigyázzon a farmerre: mossa kevesebb al-
kalommal,  fordítsa ki, hogy megőrizze a szí-
nét, és kerülje a szárítógépet, mely gyengíti 
az anyagot.

MIRE FIGYELJÜNK?
1. A szerződéskötés előtt alaposan tájéko-

zódjunk az eladásra felajánlott használt ter-
mék alapvető jellemzőivel kapcsolatban! A 
szerződés a vállalkozás reklámjában, szóró-
lapján vagy weboldalán lévő tájékoztatásnak 
megfelelő tartalommal és feltételekkel jön 
létre.

2. Ha a vállalkozásnak van weboldala, ak-
kor a szerződéskötés előtt az ott rögzített 
Általános Szerződési Feltételeket is alaposan 
olvassuk át!

3. Az üzletben történő próba során a néz-
zük körbe a terméket, ha tapasztalunk rajta 
hibát, akkor a szerződésben – akár a nyugtán 
– azt rögzítsük! Esetleg fényképet is készít-
hetünk róla.

Önnek hány farmernadrágja 
van a szekrényében? 
Manapság a ruhákat nemcsak azért vásároljuk, mert kellenek, és 
nem is csak annyit veszünk belőlük, amennyire valójában szük-
ségünk van. Igyekszünk minél több és jobb darabot beszerezni, 
amelyek segítségével változatosan és divatosan öltözködhetünk. 
Ráadásul olyan sok ruhaforgalmazó cég hirdet akciós vásárlási le-
hetőségeket, hogy még több vásárlásra sarkalljon minket. 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA
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INGATLAN

370nm-es telek, öreg házzal eladó 
Kispesten, a Petőfi utca 142-ben 30M 
Ft-ért. 403-6644, 30-381-2422

Mátyásföldön eladó,43nm-es, más-
fél szobás, földszinti tégla lakás. 30-
939-2173

Eladó lakás Ómátyásföldön, 46nm, 
III. emeleti, általános állapotú 24,5M 
Ft-ért. 20-807-7891

Kiadó 34nm-es 1 szobás földszinti la-
kás a XVI. kerületben a Jókai lakótele-
pen hosszú távra. 30-236-0223

Centenáriumi lakótelepen eladó I. 
emeleti 68nm-es lakás tulajdonostól. 
20-623-0491

Sashalmon az Egyenes utcában más-
fél szobás, bútorozatlan, földszinti 
lakás hosszútávra kiadó. 30-984-7435

Eladó Sashalmon 2015-ben épült két-
szintes ikerház 122 nm; 300 nm tel-
ken. Garázs + kert + terasz. 30-354-1935

Sashalom, Egyenes utcában másfél 
szobás bútorozatlan földszinti lakás 
hosszútávra kiadó. 30-984-7 435

Otthonra talál, amíg építkezik. Csalá-
di ház alsó szintje kiadó, 85 nm. Gép-
kocsi beállóval. 70-600-4460

Cinkotán a Nagytarcsai út mellett 
4954 nm szántó eladó. 400-0440; 
70-299-3400

Eladó Ómátyásföldön III: emeleti ál-
talános állapotú 46nm-es lakás 24,5M 
Ft-ért. 20-807-7891

Rákosszentmihályon 2 szoba össz-
komfortos, kertes családi ház eladó. 
30-582-5471

Budapesttől 20 km-re 128nm 5 szo-
bás (dupla komfortos) szuper ház el-
adó 32,5M Ft-ért. 70-454-5356

Örshöz közel mediterrán jellegű 4 
szobás, kiváló állapotú ház 70M Ft-ért 
eladó. 70-454-5356

Galgahévizi horgásztónál gyönyörű 
környezetben 800nm-es üdülőtelek 
850E Ft-ért eladó. 405-1018

Eladó 65nm-es 2 szoba hallos lakás jó 
lehetőséggel. Fűtési és közös költség 
nincs. 30-624-0697; 403-5064

Albérletet keresek hosszú távra Gö-
döllői, Csömöri HÉV közelében, kert 
használatával. 20-252-0255

Szadán eladó 800nm-es építési telek. 
Víz, villany, gáz, csatorna a telek előtt. 
Betongyűrűs kút a kertben. 30-582-
5471

Cibakházán áron alul eladó kétszo-
bás, összközműves lakóház nagy 
kerttel. Vidékre költözők figyelmébe!  
30-384-3678

Szent-Korona utcában, -lakótelepen- 
eladó 52 nm-es 2 szobás, panorámás 
IV. emeleti lakás. 20-806-3534

Domonyvölgyben eladó 800nm-es 
építési telek. A telken van villany, víz, 
gáz, csatorna a telek előtt. Horgásztó, 
strand, lovastanya a közelben. 30-582-
5471

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

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
zamat kis telekkel hasonlóra a XV.; 
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 
30-599-0677

VEGYES

Két darab nagyméretű használt kutya-
ház jó állapotban ajándékba elvihető. 
20-220-1675

Giordani babakocsi 15E Ft-ért eladó. 
Tisztított állapotban, csomagtartós. 
Szent korona lakótelepen. 30-683-9550

Eladó hibiszkuszok, 5 l-es uborkás 
üvegek, aranyvessző, mályvatövisek, 
marmonkannák. 30-363-5936

Eladó Hajdu 30 literes bojler; szoba 
WC; éjjeli szekrény az oldalán ágy 
asztallal; motoros kerekes szék (utcai 
és szobai használatra). 30-935-7104

Eladó 4 karikás vezetékes gáztűzhely 
és egy kemping összecsukható kerék-
pár. 70-944-3172

Használt női ruhák, kabátok, bőr nad-
rág, dzseki; kihúzható bonanza asztal 
5 székkel eladó. 403-0524

Eladó sarokcsiszoló, rezgőcsiszoló, 
dekopír szúrófűrész, tábori menet-
metsző ½”-2”-ig késekkel, gázpalack 
nyomáscsökkentő. 405-1160

Eladó 50l üvegballon kosárban 2,5E 
Ft; 3-5l boros üvegek. 409-0411

Eladó 45cm átmérőjű Grundig TV (új 
állapotban); 36-37-es állítható görkor-
csolya. 20-256-6592

34nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35nm-ig emeleti önkormányzatira 
ráfizetéssel. 20-327-7398

Eladó: 1000W fűnyíró 6E Ft; 60l fe-
hér műanyag hordó 5,5E Ft; 2db Pi-
relli gumi 14x175x65 4E Ft; 4db gumi 
felnivel Opel Corsa 15E Ft. 409-0411

Nagyméretű új tornalabda (fitnessz-
labda) pumpával együtt eladó. 2,2E 
Ft. 20-517-0307

Fürdőszoba kályha, kárpitozott szé-
kek, karnis; sörétítő függöny; üve-
gezett ablakszárnyak tokkal eladók. 
403-8298

Peaugeot 205, 1993-as friss mű-
szakival eladó 300E Ft-ért. 30-345-
1935

2 db 10 l-es boros fonott korsó, 2 db 
30 l-es és 2 db 50 l-es eladók. 70-303-
8686

Eladó új Future Board 40E Ft; új nye-
les porszívó 23E Ft; Samsung virtuális 
szemüveg 19E Ft. 30-851-3137

A hagyományosnak számító körmenet 
idén a járvány miatt elmaradt. A közönség 
viszont nem maradt minőségi szórako-
zás nélkül, melyről Vikol Kálmán, zene-
pedagógus és a Kertvárosi Fúvószenekar 
gondoskodott. A 
megjelenteket Szat-
máry László önkor-
mányzati képviselő 
és Petrovics Sándor, 
a Kovász Egyesület 
elnöke köszöntöt-
te, akik reményüket 
fejezték ki, hogy 
Szent Mihály ar-
kangyal közremű-
ködésével sikerül 
legyőzni a járványt. 
A fúvószenekar mű-

sora vidám és felemelő dallamokkal igye-
kezett megörvendeztetni a hallgatóságot, 
melyben magyar és nemzetközi komoly-
zenei darabok és musical slágerek is he-
lyet kaptak.

Szeptember 21-én, az Önkormányzat Ko-
vács Attila Galériájában várta az érdeklő-
dőket a Corvin Művészklub Uzsoky Kata-
lin, Homok és gyöngy című kiállításának 
megnyitójára. 
A megjelenteket a Művészklub vezetője, Kol-
tayné Zolder Klára köszöntötte, majd méltat-
ta a művésznő tehetségét és alkotásait. Uzso-
ky Katalin különleges 
nonfiguratív műveivel 
igyekszik megmozgatni 
a befogadó képzeletét.  
A zenei betétekről Su-
hajda Attila előadómű-
vész gondoskodott, aki 
néhány sláger eléneklé-
sével teremtett önfeledt 
hangulatot, majd művé-
szettörténészi készségeit 
megcsillogtatva elemezte 
a tárlat műalkotásait. A 
kiállítás október 15-ig te-
kinthető meg.

Szeptember 27-én, a Rákosszentmihályi Római Katolikus Plébánia 
előtt egyórás térzene várta az érdeklődőket a szentmihályi búcsú 
jegyében.                                                                          GUETH ÁDÁM

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 PÁLYÁZATOT HIRDET 

FŐKERTÉSZ 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje október 31.
A pályázat minden részletére kiterjedő tájékoztatás olvasható az 

Önkormányzat honlapján, 
a https://www.bp16.hu/hirek/allas oldalra kattintva.
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Tetőfedő-bádogos-ácsmester 
vállal mindenféle tetőjavítást. 
Azonnali kezdéssel! Felmérés 
és kiszállás ingyenes! Lapos 
tető szigetelés; cserép javítás; 
ereszcsatorna cserék; homlok-
deszka csere cseréppel és cse-
rép lemezzel is. 20-281-2547

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

Sötét szürke gránit sírkő beton ke-
rettel és fedőlapokkal dupla sírhelyre 
eladó. 30-956-7966

Két fehér bejárati ajtó ingyen elvihető. 
409-1436

2 db komplett kerékpártartó csomag-
tartóra 2-2 db kulccsal 12E FT-ért el-
adó. 20-383-9030

Napvitorla 415x415x415 3 m-es rúddal 
20E Ft-ért eladó. 20-383-9030

kerék45 db üvegtábla 20E Ft-ért el-
adó. 20-588-8048

Háti iskolatáska (Comfort special ana-
tomic); 1 db kerékpár eladók. 30-359-
5978

Orion színes televízió, üzemképes, 
keveset használt, 50 cm-es képátlóval 
eladó. T.: 403-3533 (16 óra után)

Tűzifa. Eldaó száraz, egy méteres rön-
kökben, meggy- és barackfa kb. 3 m3. 
Ár megegyezés szerint.

Szobafestést-mázolást, tapétá-
zást, melegburkolást vállalok. 
Hívjon bizalommal! 30-460-
8004

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

Vízszerelés. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC tartályok, 
mosdók, zuhanytálcák stb. 
cseréje., mosógép, mosoga-
tógép bekötése. Új vízveze-
ték kiépítése, régiek cseréje. 

20-412-0524 
Hétvégén is hívható!

Sportmasszázs, stresszol-
dás, mozgásszervi pana-
szok kezelése! Bp. 16.ker. 
Lajos utca 72. Bejelentke-
zés: 30-432-9092

ASZTALOS VÁLLAL: meg-
lévő ajtók, ablakok szigete-
lését, javítását, régi ablak-
szárnyak thermo üvegre 
alakítását, elöregedett szi-
getelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, 
javítását. 30-265-9477

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

A szépség és az egészség 
jegyében: CALLUX szike 
mentes lábápolás, klasszi-
kus szikés pedikűr, gél lakk. 
XVI.ker. Lajos utca 72. 30-
851-8763

Angol nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társalgási gyakor-
latot, nyelvtani rendszerezést 
vállalok a XVI. kerületben. 
Személyes és online. Hívjon a 
20-320-3001-es számon!

15 év szakmai tapasztalattal 
vállalok lakatos munkát, ka-
puk, kerítések javítását fes-
tését, fém és fa szerkezetű 
teraszok építését javítását, 
csatorna tisztítását javítását, 
kisebb tetőjavításokat. Hajdú 
Zoltán 70-324-5020

Vállaljuk: házak homlokzati 
hőszigetelését, SZOBAFES-
TÉST,- mázolást – tapétázást, 
laminált parketta rakást kerí-
tés felújítást. 30-721-3165, 70-
634-1554

Lakás és fürdőszoba fel-
újítás, víz, villanyszerelés, 
kőműves, burkoló, festő, 
szigetelések. 30-479-2776 

PAPÍR – és fémpénzt, bélye-
get, képeslapot, papír régisé-
get, régiségeket vásárolnék és 
árverésre átvesszük. VI. ker. 
Andrássy út 16. 266-4154 nyit-
va: H-SZ 10-17 h, CS 10-19 h




