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Hosszabb lett a Sarjú utca
szilárd burkolatú szakasza
Kedves

Olvasó!

Van itt ez a kis Magyarország! Sok más mellett
azért is szeretem, mert itt nincsenek kígyók, skorpiók, oroszlánok és egyéb fenevadak. A Balatonba bemerülve nem kell attól tartanom, hogy egy
krokodil ebédje leszek, és attól sem, hogy ha van
egy szemernyi sérülés a lábszáramon, a piranhák kilométerekről megérzik, odasereglenek, és
csontig rágják róla a húst. Ha kimászom a vízből,
nem fenyeget malária, sárgaláz és egyéb kevéssé
élvezetes, sokszor inkább halálos betegségek. És
persze ott volt idáig az az érzés is, hogy cunami,
tornádó, vagy ahogy a világ egy másik vidékén
hívják, tájfun szerencsére nálunk soha nem szokott lenni. Ez az utóbbi illúzióm foszlott szerte a
minap, amikor hír érkezett a csehországi tornádóról. Abban biztos voltam, hogy a világ társadalmai katasztrofálisan rossz irányba változnak,
hiszen lassan ott tartunk, hogy az egészséges
többségnek kell szégyellnie magát, hogy még
nem korcsosult el a gondolkodása annyira, mint
azoknak, akik a ma divatos szélsőségesen természetellenes eszméket hirdetik, de hogy tornádó
legyen Európában, arra azért nem számítottam.
Azt hallottuk, hogy a mediterrán éghajlati öv
határa egyre északabbra csúszik, aminek következtében az eddig csak ott élő lények is följebb
költöznek. Így az aranysakál mellett rovarok, bogarak és madarak teszik északabbra székhelyüket. A füge ma már hazánkban is simán megérik egy-egy védettebb zugban. És akkor lecsap a
tornádó tőlünk néhány száz kilométerre, és mindent visz. Az eddigi biztonságérzetemet is. Egész
emberöltők munkájának gyümölcsét teszi tönkre 250 kilométeres sebességű ámokfutásával.
És nincs védelem ellene. Lassan már azon sem
csodálkoznék, ha a Balatonban a mélyvizet jelző
táblák szövegét erre cserélnék: Alacsonyan szálló
háztetők esetén a fürdés tilos és életveszélyes.
MÉSZÁROS TIBOR

Újabb utat adott át Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf, az útépítések kormánybiztosa Alsó-Mátyásföld peremén. A
Sarjú utcának a Szabadföld út és Margit utca közötti szakasza
már évekkel ezelőtt megépült. Most ennek a folytatása készült el
a Margit utca utáni szakaszon.
M.T.
Kovács Péter polgármester az előrelátás
útjának nevezte a most megépült útszakaszt, mert ezen a részen egyelőre
még nem lesz nagy forgalom, hiszen
egyik oldalon a Szilas-menti erdő, a másik oldalon pedig ipari terület határolja.
Azonban a jövőben fontos szerep juthat
ennek az útnak, mert az Önkormányzat
vezetése erre szeretné terelni az Ikarus

valósulni. Szatmáry Kristóf viszont most
tudott pénzt szerezni rá, így nem hagyták ki a lehetőséget.
Szatmáry Kristóf arra utalt, hogy a Sarjú utca korábban felújított szakasza is
jelentős változást hozott a kerület közlekedésében, ez a most átadott új út is
hasonlóan fontos szerepet tölt be majd.
A Budapesti Útépítési Program a földu-

Ipari Park majdani, várhatóan jelentős
teherautó forgalmát. Így nem a sűrűn
lakott Baross Gábor utcán dübörögnek
majd a soktonnás teherautók. Ezért az
útfelületet – akárcsak a korábban megépített szakaszét – nagy teherbírású
burkolattal látták el, hogy bírja majd a
terhelést. Egyelőre ez az út még nincs
összekötve az Ikarus területével, ez egy
következő beruházásban fog majd meg-

tak felszámolását tűzte ki célul, és ez
teremtett lehetőséget ennek a földútnak
a megszüntetésére. Azonban ez is csak
egy állomása a fejlesztésnek, mert jövőre szintén megnyílik a lehetőség hasonló
beruházásokra, és akkor megvalósulhat
a folytatás is.
A beruházás 148,8 millió forint vissza
nem térítendő állami támogatásból valósult meg.
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A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy
hirdetes@bp16.hu

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készítik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.

A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.

A testületi ülésről jelentjük
Hosszú hónapok után, június 23-án újra rendes ülést tartott a Képviselő-testület. Természetesen a veszélyhelyzet alatt is folyt a munka, de
személyesen most először vitathatták meg az ügyeket a képviselők. Elfogadták többek között a 2021. évi költségvetés módosítását, döntés
született a Naplás-tavi halőrzési feladatokról, valamint hozzájárultak
két új orvos munkába állásához.

A testületi ülés gyászszünettel kezdődött, a
jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg a decemberben elhunyt, korábbi
önkormányzati képviselőről, Dernovics Mihályról, valamint az idén áprilisban, koronavírus következtében elhunyt aljegyzőről, dr.
Erdőközi Györgyről.
Mint arról korábban beszámoltunk,
Schaffer Viktor, a CIVIL16 Egyesület elnöke,
december elsejével lemondott képviselő-testületi mandátumáról, helyét Vadász Dániel,
a CIVIL16 Egyesület alapító tagja vette át.
A Képviselő-testület a két és fél órás ülés során elfogadta többet között az idei költségvetés módosítását. A költségvetési főösszeg 2,3
milliárd forinttal emelkedett, a többlet pénz
jelentős részét, elővigyázatosságból tartalék-

ba helyezték. Az Önkormányzat költségvetése a gondos gazdálkodásnak köszönhetően
eddig is stabil volt, Kovács Péter polgármester egyik kiemelt célja ennek a stabilitásnak
a megőrzése.
A Naplás-tavi horgászat sokakat foglalkoztat, az Önkormányzat számára fontos a tó
helyzetének rendezése, amit az elmúlt években számos fejlesztéssel bizonyított is. A
tó kezelése a Fővárosi Csatornázási Művek
feladata, a horgászati jog a Magyar Horgász
Szövetségé, utóbbi a jogot ugyan nem adja
át, de a halfelügyelethez hozzájárul. Szász
József alpolgármester javaslatát elfogadva,
az Önkormányzat próba jelleggel július 1-jétől év végéig átvállalta a Naplás-tó halőrzési
feladatait, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

Képviselő-testületi ülés
2021. június 23.

közreműködésével. A feladatra 1,8 millió forintot biztosít a MOHOSZ a horgászjegyek
bevételéből, melyet a Naplás-tó vízminőségének javítására fordít az Önkormányzat.
Ács Anikó alpolgármester előterjesztését
egyhangúlag támogatva, a testület hozzájárult ahhoz, hogy két orvosi praxisban új orvosok kezdjék meg a munkát. dr. Kókai Zsolt
helyett ezentúl dr. Móri Teréz Júlia rendel a
Csömöri úti rendelőben, a Hunyadvár utcai
rendelőben pedig dr. Stummer Évát, dr. Seres Judith váltja szeptembertől.
A Képviselő-testület felkérte Hollai Gábor
képviselőt, a Fővárosi Vízművek igazgatósági elnökét, hogy segítsen a XVI. kerületi
lakókon a vízmű rekonstrukciós munkák
átütemezésével. Jelenleg a Rákospalotai határút útfelújítását megelőző vízcsőcserét segítené a képviselő közbenjárása. Szatmáry
László, a körzet önkormányzati képviselője
nyomatékosította a kérést, hiszen a Rákospalotai határút környékén élők életét nagyban
könnyítené a Fővárosi Vízművek segítő hozzáállása.
A legközelebbi rendes képviselő-testületi
ülést a tervek szerint szeptember 15-én tartják meg.
NB

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos
hőszigetelésének pénzügyi támogatására
A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy Budapest Főváros
XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő
támogatást nyújtson a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek,
homlokzati, tető- és pincefödém, valamint
homlokzati végfalak hőszigeteléséhez.
A pályázatok benyújtásának formai
követelményei:
A pályázatokat
a) magyar nyelven,
b) papír alapon,

c) mindent kitöltve (kihúzva azt, ahol
adat nem kerül feltüntetésre),
d) A/4-es formátumban,
e) a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot
aláírva,
f) egy eredeti példányban,
g) folyamatos oldalszámozással ellátva
kell benyújtani.
Pályázatok benyújtásának módjai:
a) Személyesen a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8. )
Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: hétfő: 8.00-18.00; kedd: 8.00-16.00; szerda:

8.00-16.30; csütörtök: 8.00-16.00; péntek: 8.00-13.30, vagy
b) Postai úton (postacím: 1163 Budapest,
Havashalom u. 43.),
c) Elektronikus úton a palyazat@bp16.hu
e-mail címre.
Pályázatok benyújtásának határideje
2021. szeptember 15.
A pályázattal kapcsolatban minden részletre
kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján (bp16.hu) a Pályázati felhívások címszó alatt.
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Kertvárosi
Olimpikonok Parkja
Végre hivatalosan is nevet kapott az Önkormányzat épülete előtti sportrekreációs és szabadidő övezet. A köznyelvben általában Havashalomvagy Tanácsparkként emlegetett területnek ugyanis mindeddig nem volt
hivatalosan bejegyzett neve. Június 24-től azonban a Kertvárosi Olimpikonok Parkja nevet viseli, köszönhetően a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti
Kör és a XVI. kerületi Önkormányzat kezdeményezésének, valamint a
Magyar Olimpiai Bizottságnak.
GUETH ÁDÁM
Az avatórendezvény házigazdája a Varjú
Vilmos Baráti Kör programjainak állandó műsorvezetője, Riersch Tamás volt. Az
ünnepség a Himnusz és az Olimpiai Himnusz dallamaival vette kezdetét. A jeles
alkalomra Kovács Péter polgármester és
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő
mellett neves vendégek, felszólalók érkeztek: Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke, valamint Sárfalvi Péter, sportért felelős helyettes államtitkár,

Kulcsár Krisztián

Sárfalvi Péter

aki egyúttal tolmácsolta a távolmaradt Dr.
Szabó Tünde államtitkár üdvözlő gondolatait. A közönség soraiban szintén számos
egykori sportoló, sportvezető és edző tette
tiszteletét, valamint a Varjú Vilmos mellett
más olimpiai baráti körök, szövetségek is
érkeztek. A közterület jelképes névtábláját
Nagy Zoltán plébános áldotta meg.

A névadó ünnepség mellett végre azokat
a sportolókat, diplomatákat és edzőket is
köszönthették, akik kertvárosi lakosként a
július végén kezdődő tokiói olimpiai játé-
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kokon képviselik Hazánkat. Az ötkarikás
résztvevők egy ajándékcsomagot kaptak az
önkormányzattól, a kerület kisméretű zászlajával együtt.
A rendezvény végén Kovács Péter, Szatmáry Kristóf és Kulcsár Krisztián a Varjú
Vilmos Baráti Kör tiszteletbeli elnökével,
Borovitz Tamással és Hóbor Bélával, a Baráti Kör elnökével együtt vágta át a Kertvárosi Olimpiatörténeti Fasor kezdőpontján kifeszített nemzeti színű szalagot. Dr.
Konrád Ferencné Ilona asszony, az egykori
vízilabdázó, Konrád Ferenc özvegye a hoz-

zátartozók nevében, meghatottan mondott
köszönetet a Fasor létrehozásáért és az ünnepélyes átadásért. A rekortán pálya mellett
ültetett 34 fa olyan, azóta elhunyt, ötkarikás
játékokon részt vett sportolónak állít emléket, akik valamilyen módon – akár itt dolgoztak, vagy itt laktak – a Kertváros mai területéhez kötődtek. A fasort a megjelentek
polgármesteri vezetéssel járták végig.
Az ünnepséget kellemes hangulatú fogadás követte az Önkormányzat házasságkötő-termében, ahol Hóbor Béla köszöntötte
a vendégeket.

Elkezdődött a második ütem

Amint arról már beszámoltunk, a Jókai utcai Szakrendelő a kormány Egészséges Budapest Programjának támogatásával valósul meg. A munkálatok a tervezett ütem szerint haladnak, a Csenge utcai szárny átalakítása és
bővítése már megtörtént, így megkezdődhetett a második fejezet, a régi épület felújítása. A félidejükhöz érkezett
munkálatokat megtekintette Tóvizi Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma központosított közbeszerzései
koordinációjáért és szakmai felügyeletéért felelős miniszteri biztos.
MÉSZÁROS TIBOR
Mielőtt a miniszteri biztos bejárta volna az épületszárnyakat, konzultációt
tartottak Tóvizi Attila, Kovács Péter polgármester, Ács Anikó egészségügyért
is felelős alpolgármester és Dr. Kiss
Marianna, a Kertvárosi Egészségügyi
Szolgálat főigazgatója részvételével. A
miniszteri biztos arról tájékozódott,
miben tudna segíteni a kivitelezés minél zökkenőmentesebb lebonyolításában. Miután megvitatták a lehetőségeket, megtekintették a már elkészült és
a még elvégzendő munkálatok helyszíneit, miközben kerületünk vezetői az
alábbi helyzetjelentést adhatták Tóvizi
Attila miniszteri biztosnak:
Eddig két új szinttel, lépcsőházzal és lifttel bővült a volt gyermekrendelő épülete. Az
újonnan kialakított rendelőkben már számos korszerű orvosi eszköz is végleges helyére került. Az első emeleten kapott helyet
a nőgyógyászat, az urológia rendelői, és a
belgyógyászati és kardiológiai rendelőegyüttes. A második emeletre került az egynapos
sebészeti részleg (műtő-, fektető-, sterilizáló
helyiség), valamint elkészültek az igazgatási
helyiségek és egy 50 fős közösségi terem is.
Az orvostechnológiai eszközfejlesztés ered-

ményeként különféle diagnosztikai (ultrahang, digitális mammográf ) készülékekkel,
műtéti és az egynapos sebészethez (például
altatógép, műtőasztal, EKG, defibrillátor),
illetve a térdízületi, kardiológiai és gasztroenterológiai vizsgálatokhoz szükséges eszközökkel gyarapodott az intézmény.
Jelenleg már a főépület felújítása zajlik.
Amíg a munkálatok tartanak, minden szakrendelés az új épületszárnyban kapott helyet,
ezzel biztosítva a folyamatos betegellátást. A
megújulás eredményeként a két matuzsále-

mi korú, kezelőszemélyzetet igénylő
felvonót, automata liftre cserélik. Felújítják és bővítik a pincében lévő központi öltözőket, és a veszélyes hulladék
tárolásához szükséges helyiséget alakítanak ki. A földszinten újjászületik a
betegfogadó tér, kényelmesebbé válik a
betegirányítás. Két kisebb tornateremmel is gazdagodik az intézmény, amelyek egyéni vagy kiscsoportos tornának
nyújtanak majd helyet. Az emeleteken
lévő diagnosztikai és rendelőhelyiségek
szintén megújulnak, míg a sebészeti
kezelőben az új technikai háttér mellett modern felszerelések állnak majd
rendelkezésre.
A fejlesztés várhatóan az idei év végére befejeződik.
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Újabb kis lépés: megújult a
Centenáriumi bölcsőde udvara
A folyamatos fejlesztések sorában a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde – a helyi nyelvhasználatban Centi bölcsőde – székhelyének udvara szépülhetett meg ebben az évben.
M.T.
Kovács Péter polgármester arra emlékezett,
hogy amikor úgy 25 éve egyik gyermeke járt
ebbe a bölcsődébe, bizony egészen más látvány fogadta az ide érkezőket. Most azonban
a pénzügyi lehetőségek arányában szinte
minden évben történik valami előrelépés.
Idén az udvar pormentesítése történt meg,
továbbá két új játékkal is bővült a választék a

gyerekek számára. Ez ugyan kis beruházásnak számít, de a megvalósítás így is 15 millió
forintba került.
Szatmáry Kristóf is tudott régi emlékeket
idézni, mert az ő gyerekei is ide jártak. Országgyűlési képviselőnk elmondta, hogy a
fejlesztés nem ért véget, az anyagi lehetőségek függvényében lesz folytatása a gyermekintézmények rendben
tartásának.
Ács Anikó alpolgármester Tamás Jánosnénak, a Kertvárosi
Egyesített
Bölcsőde
vezetőjének gratulált,
aki korábban negyedik
ciklusát kezdte meg az
intézmény élén, csak a

rendkívüli körülmények miatt erre az aktusra eddig nem volt lehetőség.
Az intézményvezető nem csak a köszöntésért, de a Centi bölcsőde folyamatos fejlesztéséért is köszönetet mondott az Önkormányzat vezetőinek, és utalt rá, hogy a fejlesztések
nem csak a gyerekeknek, hanem az ott dolgozóknak is jobb körülményeket teremtenek,
és a szülők is nagy örömmel fogadják a legkisebb előrelépést is.
Lendvai Virág Ágota, az intézmény dolgozója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a
gyerekek arcán milyen öröm volt látható,
amikor először láthatták a színes, két új játékkal – egy minicsúszdával és egy erős rugón
ringatódzó hajóval – bővített bölcsődeudvart.

Eltelt egy évtized

Június 15-én ünnepelte felújításának
10. évfordulóját a Sashalmi Piac
Kozma Viktor, a piacot üzemeltető kft. igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta, hogy azzal is szerették volna emlékezetessé tenni ezt a napot, hogy egy óriási
LED-falat szereltek föl a Sashalmi Közösségi Terem falára, amelynek köszönhetően
a labdarúgó Európa-bajnokság eseményeit
közösségi élményként, izgulhatják végig a
focirajongók. Kevésen múlott, hogy az évfordulós ünnepség fő attrakciójának szánt
portugál-magyar mérkőzés végén nem óriási
meglepetésről szóltak a hírek…
A mérkőzés kezdete előtt azonban még
történt egy és más. Kovács Péter polgármester emlékezett vissza a piac történetére. Elmondta, hogy kisgyerek kora óta jár
a piacra, és bizony akkor még egészen más
látvány fogadta a vásárlókat. Azonban nem
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csak a vevők hűségesek a piachoz,
Sokan jöttek össze
hanem az árusok is,
a piac ünnepnapján.
hiszen nem egy közülük több mint 40
éve itt árulja portékáit.
Visszaemlékezett a múltra a piac vezetése
is, akik egy rövidfilmbe sűrítették a „kerület
éléskamrájának” történetét. Ilyen régi – 90

éves – fotók is előkerültek, melyek azt az arcát mutatták a piacnak, amelynek élő szemtanúja már nem is nagyon lehet.
Az ünnepség végére egyre inkább eluralkodott a fociláz a jelenlévőkön, akik végül a
vereség ellenére sem voltak csalódottak. A
szurkolók egybehangzó véleménye szerint
nem sokon múlott, hogy a portugálok csalódottan hagyják el a pályát.
A meccs után zúgott a hajrá Magyarország,
hajrá magyarok, és az alkalomnak megfelelően –, a hajrá Sashalmi Piac!
MÉSZÁROS TIBOR

A Sashalmi Piac ünnepnapján mindenkinek jutott egy szelet az ünnepi tortából

Javultak a kilátásaink:
megnyílt a Naplás-kilátó
A Naplás-tó melletti erdőben megnyílt a XVI. kerületi önkormányzat és
a Pilisi Parkerdő Zrt. együttműködésében megvalósított kilátó. Az új objektum átadásán részt vett Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium
erdőkért felelős helyettes államtitkára, Szatmáry Kristóf országgyűlési
képviselő, Kovács Péter polgármester, valamint Reinitz Gábor, a Pilisi
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.
MÉSZÁROS TIBOR
Kerületünk gyöngyszeme, a Naplás-tó Buda- szemléleten, amellyel az Agrárminisztéripest legnagyobb állóvize. Születése 1978-ra um tekint a településeket övező erdőinkre.
tehető, amikor a helyi lakosság nyomására Ehhez azonban olyan partnerek is kellenek,
a vízügyesek is megelégelték a Szilas-patak mint a Pilisi Parkerdő Zrt., és a XVI. kerületi
gyakori kártevéseit, és a patak áringadozása- Önkormányzat.
inak kordában tartására létrehozták a NapSzatmáry Kristóf országgyűlési képviselő
lás-tavat. Azzal, hogy a Szilas-patak a gát szándékos túlzással a kerület legújabb felmögött tóvá szélesedett, a rendkívül gazdag hőkarcolójának nevezte az új kilátót. De csak
ártéri élővilág nem szűnt meg, csak egy ki- azért, hogy rámutasson, ez a fából, tehát tercsit áthelyeződött. A területet hamarosan mészetes anyagból készült objektum mind
természetvédelmi területté nyilvánították anyagát, mind méreteit tekintve mennyivel
– a Szerb Antal Gimnázium egykori peda- emberközelibb, mennyivel barátságosabb
gógusa, Stollmayer Ákosné, biológia-kémia és szerethetőbb, mint egy ötvenszer ekkora,
tanára kezdeményezésére – és ezzel meg- rideg vasbeton építmény. Ez a garanciája anszületett a főváros második legnagyobb ter- nak, hogy egy állandóan látogatott létesítmémészetvédelmi, és az egyik legértékesebb nye legyen a környéknek.
ökológiai területe. Amellett, hogy rendkívüli
Kovács Péter polgármester a kilátó különgazdagsággal őrizte meg a patak menti láp- legességét emelte ki, hiszen a tervező úgy
rétek sajátos növény- és állatvilágát, fontos bánt a síkokkal, hogy egyes nézőpontokból
állomásává vált a költöző madarak vonulásá- rátekintve az objektum ferdének néz ki. Aznak is. Erre a kis mesevilágra tekinthetünk le tán ahogy közeledünk, és változik a néző22 méter magasságból. A tó eddig is népsze- pontunk, a torony kiegyenesedik, ha pedig
rű kirándulóhely volt, de vonzerejét a kilátó tovább megyünk, ismét ferdének tűnik. Ez
valószínűleg csak fokozza majd.
azonban csak a látszat, statikailag minden
A Pilisi Parkerdő Zrt. Városierdő-fejlesztési rendben van. Azonban ez a jelenség is hozzá
programjának részeként megvalósult kilátó fog járulni ahhoz, hogy sokan megtekintsék.
építését a XVI. kerületi Önkormányzat, vala- Egészen biztos, hogy nem volt hiábavaló a
mint a fővárosi Tér-Köz pályázat finanszíro- ráfordított 125 millió forint – amelynek közel
zása tette lehetővé. A tervező a Robert Gu- egyharmadát biztosította a Tér-Köz pályázatowski Architects építésziroda, amely olyan ta –, hiszen olyan objektummal gazdagodott
díjnyertes referenciákkal rendelkezik, mint a a Naplás-tó területe, amely sok generációnak
pátyi Szent II. János Pál pápa templom, vagy fog örömet okozni. Fontos megjegyezni,
a pannonhalmi új tornacsarnok és koncert- hogy lépcsősora olyan barátságos, hogy egy
terem.
Szentpéteri Sándor, az
Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes
államtitkára arról számolt be, hogy manapság
hazánkban sok helyen
épül kilátó. A Naplás-tavi
mégis különleges helyet
foglal el közöttük, mert
egy zökkenőmentes ös�szefogás eredményeként
teremtett egy közösségi
objektumot a környék
lakói, sőt a távolabbról érkezők számára is. Nagyvárosaink élhető jövője
múlik az ilyen új objekSzentpéteri Sándor
Reinitz Gábor
tumokon, és azon az új

kis szuszogást vállalva még a szépkorúak
is baj nélkül följuthatnak a legfelső szintre.
Legfeljebb egy kicsit lassabban, mint az unokáik.
Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója a városi erdők felértékelődéséről
beszélt. Elmondta, hogy céljuk a fővárosban
található erdős területek olyan korszerűsítése, amely nagyobb tömegek számára is
vonzóvá teszik az erdőt. Ugyanakkor gondolniuk kell arra is, hogy a több látogató nagyobb terhelést jelent a parkerdők számára.
Ezt a két ellentétes szempontot figyelembe
véve próbálják alakítani a kezelésükben álló
erdős területeket. A most átadott kilátó erre
lehet példa, hiszen azokat is becsalogatja az
erdőbe, akik eddig csak a tó partján kerékpároztak. A tűzrakó- és pihenőhelyek kialakításával pedig olyan szolgáltatást szeretnének
nyújtani, amely leegyszerűsíti az emberek
számára a környezet megóvását, a kulturált
erdei viselkedést, a természet tiszteletben
tartását.
A beszédek elhangzása után jelképes szalagátvágás következett, majd a meghívottak
felmentek az új kilátóba megtekinteni a
panorámát. Egybehangzó véleményük volt,
hogy a Naplás-tó föntről nézve meglepően
kicsinek tűnik. Ugyanakkor azt is tapasztalhatták, hogy milyen hatalmas zöld lombtenger veszi körül a tavat.
De ne érjék be az ő véleményükkel! Kerekedjenek föl, és nézzék meg a kilátást Önök
is!
Az Önkormányzat lapja
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Kertvárosi Idősek Otthona
és Közösségi Központja
Csobaj utcai közösségi park
A Csobaj-bánya mellett építendő Idősek Otthonáról és a Csobaj utcai közösségi parkról tartott tervbemutatóval egybekötött lakossági
fórumot az Önkormányzat.
MÉSZÁROS TIBOR

Szász József alpolgármester, önkormányzati
képviselő üdvözölte a megjelenteket, amihez
a hátteret a szóban forgó beruházás paravánokra kifüggesztett részletes tervei adták.
Kovács Péter polgármester arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy minden önkor-

mányzati választás előtt megkérdezik a lakosságot, milyen fejlesztéseket szeretnének
a kerületben a következő 5 évben. A válaszok
között kiemelt hangsúlyt kapott egy bentlakásos idősek otthona, amely a Demszky-érában megszüntetett három hasonló kerületi
intézmény bezáratása óta nagyon hiányzik
a kertvárosiaknak. Így került be ez az ötlet
a 2019-2024-es Fejlődő Kertváros programpontjai közé. Megvizsgálták azokat a helyszíneket, amelyek szóba jöhettek az Idősek
otthona céljából. Sok helyszín került látókörbe, de vagy méret, vagy rendezetlen tulajdoni
viszonyok, vagy a jelenlegi tulajdonos ellenkező szándéka miatt mindenhol előkerült
valamilyen kizáró ok. Így volt ez a RAFC-pályával, az Ikarus-pályával, az Auras-pályával
is. A cinkotai strand esetében például a hivatalos felértékelés szerint a terület értéke 230
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millió forint, a tulajdonos viszont 3,3 milliárdért hajlandó csak eladni. (Az idősek otthona
költségvetése 2 milliárd forint). Így maradt a
Csobaj-bánya melletti terület.
Ez azzal jár majd, hogy 29 darab fát fognak
kivágni a területen jelenleg álló 434-ből. Ez
a fák 6,6 százaléka, amelyek zöme invazív,
nem őshonos fafajta.
A tervek szerint a nyugdíjasok számára
olyan otthon fog épülni, amely zömmel egyszobás lakrészekből áll, mert erre van a legnagyobb igény. Ötven férőhely lesz benne.
Egy része önköltségesként fog működni, a
másik része pedig szociális alapon bérelhető
lesz.
Ádám Attila főkertész a paravánokon látható térképeket értelmezte.
Elmondta, hogy a
park területe 5,7
hektár, amelynek
felső szögletében
épül fel az idősek
otthona.
Ezután
részletesen ismertette az előkészítő munkákat, majd a terveket, amelyeknek
egyik fő szempontja a természetvédelmi
szempontok érvényesítése. Kiemelte a tervezett őshonos botanikai parkot, valamint azt,
hogy őshonos, lassú fejlődésű keményfákat
telepítenek majd, hogy a park hosszú távon
töltse be a neki szánt feladatot, ne kelljen állandóan kipusztuló fákat pótolni. Lesz még
egy időszakosan elárasztható terület – mintegy bokáig érő vízzel, afféle tocsogó –, lesz
egy egzotikus növények sétánya is. Szóval
sok érdekességet rejt majd a park.

Dr. Rácz István
dendrológus-kutató – a dendrológia a fák tudománya – azt az
alapelvet ajánlotta
az Önkormányzat
figyelmébe, hogy
a mostani másodlagos, nem őshonos növényzetet
érdemes lenne fokozatosan visszaállítani az eredetire. Tudják,
hogy itt eredetileg kocsányos és kocsánytalan tölgy, gyertyán és ritkábban égerfa uralta a területet.
Hasonló műveletet végeztek
már a Gellérthegyen, sikerrel.
A tájékoztatók után a megjelentek kérdéseket tettek
föl az előadóknak. A környéken lakók természetesen az
építkezésről, az anyagszállítási útvonalról, a már-már
elviselhetetlen vattaáradatot
zúdító nyárfákról, és nyugalmuk védelmével kapcsolatos
aggodalmaikról kérdezték
az illetékeseket.
Kovács Péter polgármester, Ádám Attila
főkertész, dr. Rácz István dendrológus és
Pordán Rita Dóra,
az
Önkormányzat
intézményfejlesztési ügyosztályának
vezetője igyekezett
minden
kérdést
megválaszolni. Majd
a lakossági észrevételeknek helyt adva
az alábbi módosításokat hajtják végre a
terveken:
♦ A lakók kérésének megfelelően (a
helyszínen megjelent érintettek 25:9
arányú szavazatát figyelembe véve)
megvizsgálják a területen levő nyárfák
visszavágásának illetve kivágásának
lehetőségét.
♦ Ugyancsak a lakók kérésére megvizsgálják parkolók építésének lehetőségét
a Csobaj utca mellett.
♦ Szintén a lakók felvetésére az Önkormányzat megvizsgálja a Lucernás
utca lakói által illegálisan nyitott hátsó
bejáratok megközelíthetőségének
biztosítását személygépkocsik számára.
(A Reformátorok terénél erre már volt
példa)
♦ A lakók javaslata alapján gyalogosan
továbbra is átjárható lesz a magántulajdonban levő Csobaj-bánya és tava,
valamint a tervezett közösségi park
területe.

Nyárköszöntő családi nap
A XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesületének (NE) tagjai június 13-án
családi napot rendeztek székhelyükön, a Veres Péter út 155-157. alatt. Simon Mariann elnökkel beszélgettünk a rendezvényről.
M.T.
– Mi is csak hosszú kényszerszünet után
tudtuk megtartani hagyományos, nyárköszöntő családi napunkat. Ismét meghívtuk a
Répa, Retek, Mogyoró nevű duót, akik remekül értenek az olyan műsorokhoz, amelyek
látványosak is, és zenei élményben is részesítik a hallgatóságot. Amíg ők kötötték le a
megjelentek egyik részét, a sátrak alatt folyamatosan lehetett kézműveskedni, társasjátékozni és sakkozni. Most is nagyon népszerű
volt az arcfestés, és sokan vettek részt a kert
utca felőli részében a különböző sportfoglalkozásokon is. Az épületben ingyenes családi
fotózásra volt lehetőség, és az egyik helyiségben hivatásos masszőr állt az érdeklődők
rendelkezésére.
– VOLT TOMBOLASORSOLÁS IS. HONNAN SZÁRMAZTAK A NYEREMÉNYTÁRGYAK?
– A nyereményeket az Önkormányzat és a
Nagycsaládosok Egyesülete ajánlotta föl.
– MIT NYERHETETT, AKINEK SZERENCSÉJE VOLT?
– Az Önkormányzat jóvoltából uszoda-,
strand-, színházi, valamint a Tanyaudvar felkeresésére jogosító családi belépőket lehetett
nyerni. A NE különböző játékokat, LEGOkat és egy személy számára egy nyugágyat
kínált. Kádár Anna kézműves is hozzájárult
a megnyerhető ajándékok választékának

bővítéséhez, kézműves termékeket ajánlott
fel a tombolahúzáshoz, továbbá számtalan
kis karkötőt készített, amelyekből minden
érkező kislány kapott egyet ajándékba. A fődíjat pedig Szatmáry Kristóf országgyűlési
képviselő biztosította. Az ő felajánlása egy

vadonatúj kerékpár volt, amely talán a legméltóbb helyre került. A kilenc gyermeket
nevelő Görbe-családnak kedvezett a szerencse. A családi nap elengedhetetlen része a
kürtőskalács is, amely ezúttal szintén ingyenes volt.
– AZ ESEMÉNYEK SODRÁBAN KICSIK ÉS
NAGYOK HAMAR MEGÉHEZNEK. MIVEL
KÉSZÜLTEK AZ ALKALMI ÉHEZŐK SZENVEDÉSEINEK ENYHÍTÉSÉRE?

– Az eseményekkel párhuzamosan egy óriás és egy kisebb bográcsban már órák óta
készült az ebéd. Ennek felügyeletét Föcze
Gabriella és a férje, valamint Hracza Lajos
vállalta el.
– A SÁTRAK KÖZÖTT KIFÜGGESZTETT KÖTELEKEN FOTÓK ÉS RAJZOK LÁTHATÓAK.
EZEK MIRŐL SZÓLNAK?
– Meghirdettünk egy Lego fotópályázatot és
rajzpályázatot. Témaként mindkettő esetében a karantént jelöltük meg. Sok pályamű
érkezett, és nagyon szellemes is volt köztük. Az első három helyezettet egyesületünk
ajándékkal jutalmazta.

Nagy Zoltán plébános
aranymiséje
Június 20-án celebrálta aranymiséjét Nagy Zoltán plébános, a Sashalmi
Krisztus Király Plébániában megjelent nagyszámú hívő előtt.
GUETH ÁDÁM

Zoltán atyát 1971-ben ezen a napon szentelték
pappá, így immár 50 éve munkálkodik egyházi szentségben. 2000
óta szolgál Sashalmon,
ahol 2004-ben építtette
meg a Meszlényi Zoltán Közösségi Házat, és
ugyanebben az évben
az ő vezetésével készült
el Árpádföldön a Szabó
Lajos Közösségi ház is.
A jeles és megható
alkalmon a hívek is köszöntésben részesítették

a nagy tiszteletnek örvendő Zoltán atyát, aki
személyes áldásban részesítette az elé járu-

lókat. A szertartás után Zoltán atya fogadta
a gyülekezet ajándékait. Mivel a plébános
úr sokat mutatkozik jellegzetes, váltónélküli
Csepel-kerékpárral, a hívek egy új biciklivel
is meglepték, amivel valószínűleg sokkalta
könnyebb lesz közlekedni.
Az aranymisén tiszteletét tette Kovács Péter polgármester is, aki Zoltán atya hitét, kitartását és türelmét méltatva kívánt további
hosszú szolgálatot a XVI. kerület egyik meghatározó egyházi személyiségének.
(Zoltán atyával készítettünk egy interjút eddigi
életútjánank főbb állomásairól, amelyet következő lapszámunkban olvashatnak.)
Az Önkormányzat lapja
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Kerékpárvédelem a Kertvárosban
Június 14-én, a Pemete téren tartotta a BikeSafe nevű
bűnmegelőzési és vagyonbiztonsági rendezvénysorozat helyi nyitóalkalmát Horváth Szabolcs alezredes,
a XVI. kerület rendőrkapitánya és ifj. Mizsei László
önkormányzati képviselő.
GUETH ÁDÁM
Az országos program keretében a kerékpártulajdonosoknak lehetőségük van arra, hogy kétkerekűjüket a rendőrség adatbázisában
regisztrálják, segítve ezzel a hatóságok munkáját. A regisztrált
járművek tulajdonosai igazolhatják, hogy a kerekpár az ő tulajdonukban áll, illetve feljelentést tehetnek egy esetleges lopás, tolvajlás megtörténte után. A rendőrségi regisztráció ingyenes, a szakboltokban és az interneten ez minimális technikai költséget von
maga után. A bejegyeztetés során a biciklik minden lehetséges ismertetőjegye adatbázisba kerül, a vázszámtól, a hajtásrendszeren
át az egyedi sérülésekig, melyek mind az azonosítást segítik elő.
A kerületben június 14-e és 28-a között hat helyszínen várták az érdeklődőket, de előzetes egyeztetéssel ezt bármelyik rendőrkapitányságon bármikor megtehetik a tulajdonosok. A BikeSafe program
már korábban is működött az ország egész területén, de népszerűsítése különös fontossággal bír a gyakran bicikliző kertvárosi lakosság
körében. A rendőrség a közelmúltban is együttműködött az Önkor-

Könyvet
Házhoz
2021. június 9-től újraindult a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Könyvet Házhoz
szolgáltatása, mely idős, beteg, mozgásukban korlátozott, vagy ideiglenesen –
akár egy baleset vagy veszélyeztetett terhesség miatt –, esetleg tartósan lakáshoz
kötött olvasóink számára teszi hozzáférhetővé a könyvtári könyveket, öregbetűs
könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket, CD-ket.
A FSZEK Sashalmi Könyvtára csak a
XVI. kerületben – előre egyeztetett
időpontban – vállalja a kiszállítást.
A járványhelyzetre való tekintettel fokozott figyelmet fordítunk a kiszállítás
során a fertőzésveszélyt megelőző intézkedésekre.
Érdeklődni az
alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 403-0813
Email: fszek1602@fszek.hu
Facebook: FSZEK Sashalmi Könyvtár
Könyvtárunk nyári nyitva tartása
július 5. és szeptember 5. között
Hétfő, Szerda:
13 - 19
Kedd, Csütörtök, Péntek:
9 - 15
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mányzattal, például a Látni és látszani elnevezésű balesetmegelőzési
sorozat alkalmával, amikor is a láthatóság fontosságára hívták fel a
kerékpárosok figyelmét.
További információkat a www.bikesafe.hu oldalon találhatnak.

I bike Budapest

Június 26-án, a Jókai Mór utcai élelmiszerbolt előtt gyülekeztek az idei I bike Budapest felvonulás kerületi résztvevői. Az I bike Budapest egy demonstratív jellegű
fesztivál, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a kerékpár-közlekedés fontosságára és a zöld és környezettudatos közlekedésre. A felvonulást 2015 óta rendezi a
Magyar Kerékpárosklub, mely a korábbi években megtartott Critical Mass rendezvénysorozat utódja.
GUETH ÁDÁM
Tavaly a koronavírus járvány meghiúsította
a programot. Hagyományosan a felvonulást
április végén, a Föld napjához kapcsolódva
rendezik, de idén ez az időpont is tolódott a
pandémia miatt.
Csanádi György, a Magyar Kerékpárosklub
Kelet-Pest Területi Szervezetének vezetője a
Kőbányai Bringás Egyesülettel közösen már
régóta szervez csillagtúrákat, melyek az I bike
Budapest legnagyobbjai. A Mátyásföldről induló lelkes csapat a kőbányai Szent László téren találkozott a többi indulóval. A túrázók kö-

rülbelül 12 kilométert tettek meg a Rakparton
keresztül a Városligetig. A déli 12 órás indulás
előtt a szervezők pólókat, matricákat és frissítőket osztogattak a résztvevőknek, majd magasba emelték kerékpárjukat. Ezután rajtolt el
az I bike Budapest lelkes kertvárosi csapata.
Csanádi György bízik abban, hogy továbbra
is népszerűsíteni tudják a kerékpáros közlekedést a kerületi lakosság körében. Javaslataikat
az Önkormányzathoz is eljuttatták, ahol közösen dolgoznak majd kerékpározással kapcsolatos további terveken.

„Minden jót, elvtársak!”
Június 19-én, az MLTC székházban tartotta könyvbemutatóját a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ. A Kertvárosi Helytörténeti füzetek
54. száma Czine Tibor és Daczi Péter Márton tollából származik. A „Minden jót, elvtársak!” című kiadványban a két fiatal kutató alapos gonddal
tárja fel a szovjet megszállás mindennapjait, jelenlétüket a XVI. kerület területén, valamint a 30 évvel ezelőtti csapatkivonást.
GUETH ÁDÁM
A rendezvény házigazdája, lapunk korábbi főszerkesztője, Szabó Réka Zsuzsanna
köszöntötte a megjelenteket, majd Kovács
Péter polgármester és dr. Békési László
meghívott előadó méltatta a kiadványt és
szerzőit. A könyv
különlegességét az
adja, hogy a kerület akkori elöljárói
mellett egykor itt
tartózkodott katonákat is megszólítottak. A kötet
tördelését lapunk
munkatársa, Szűcs
Angéla végezte, a
16TV tulajdonosa,
Zámbó László pedig gazdag képanyaggal segítette
a szerzőpárost.
Ugyancsak érdekes adalék, hogy a szerzők életkora miatt nem igazán lehetett közvetlen emlékük
a szovjet megszállásról,
viszont ez segítette is őket
a távolságtartásban, a részrehajlás nélküli tényfeldolgozásban. És segítségükre
volt az is, hogy mindketten a Varsói Szerződés

Katonai Hagyományőrző Baráti Kör tagjai. A
könyvbemutatónak része volt egy, a témához
kapcsolódó film levetítése is, valamint egy
korabeli fegyvereket és harci eszközöket is
bemutató kiállítás.

A bemutató után az érdeklődők
dedikáltathatták a megvásárolt
köteteket, valamint elmerülhettek a szovjet katonák felszerelésének és fegyverzetének megismerésében.
A kötet telefonos egyeztetés
után (06-1/604-8342) beszerezhető a Kertvárosi Helytörténeti
és Emlékezet Központban
(Veres Péter út 155-157. Imre utcai
CBA mellett.).

Czine Tibor és
Daczi Péter Márton

A szerkesztő ajánlása
Kerületünkben három szovjet helyőrség volt
– Sashalmon a laktanya, Mátyásföldön a repülőtér és laktanya és az Erzsébet-ligetben a
Déli Hadseregcsoport főparancsnoksága. Számomra egészen különleges élmény volt a könyv
összeállítása közben visszarepülni ezeknek a
helyszíneknek a múltjába, hisz a gyermekeim
a sashalmi „Lándzsa-oviba” jártak, a reptér
kedvelt sétacélpontunk, jómagam pedig az
Erzsébet-ligetben dolgozom. Kertvárosiként a
könyv fekete-fehér képeit nézegetve a felfedezés
élménye kíséri az embert: ott, az a fa még ma
is áll, és jé, azt a kerítést is tudom hol van! Aztán olvassuk a sorokat, és szinte látjuk magunk
előtt, hogy hogyan is zajlott az itt szolgáló katonák élete, majd a kivonulás maga. Minderről
ez az olvasmányosan megírt, rendkívül gazdag
képanyagú kötet gondoskodik, amely a XVI.
kerületi helyszínek bemutatásán kívül átfogóan tárgyalja a magyarországi csapatkivonást,
és interjúkkal, visszaemlékezésekkel teszi még
teljesebbé a korszakról alkotható képet.
A könyv objektivitásának méltatásához pedig
én is csak csatlakozni tudok, a szerzőpárost az
őszinte kiváncsiság és a múlt ezen szeletének
tényszerű feltárása és dokumentálása hajtotta.
Kívánom, hogy ugyanezzel a szemlélettel forgassák ezt a kötetet Önök is!
Szűcs Angéla

A szovjet csapatkivonásról emlékezett a Déli Harangszó Baráti Kör
Június 16-án, vitéz Szurmay Sándor erzsébet-ligeti domborművénél tartotta ünnepi megemlékezését a Déli Harangszó Baráti Kör, a szovjet
csapatok magyarországi kivonulásának 30. évfordulója alkalmából.
GUETH ÁDÁM

Az utolsó aktív szovjet katonai alakulat
vagonjai ezen a napon, 1991-ben Záhonynál hagyták el az országhatárt. Pár nappal

később, június 19-én Viktor Silov altábornagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka
civilként, fekete Volgába ülve távozott Hazánkból.
Az
ünnepség
helyszínválasztása nem a véletlen
műve. Az Erzsébet-liget
akkor
tájt a szovjet tisztek
körleteként
szolgált, Szurmay
Sándor tábornok

pedig az I. világháborúban sikerrel vette fel a
harcot a betörő orosz csapatokkal.
A Baráti Kör elnöke, dr. Onyestyák György
idézte fel a majdnem fél évszázadig tartó
szovjet megszállás éveit. Szász József alpolgármester a kivonulást 20 év körüli fiatalemberként élte meg. A politikus fiatalkori élményeiről, az erzsébet-ligeti katonai
övezetről és a lakosság szovjet hadsereghez
való viszonyáról tartott rövid, de átfogó múltidézést. Sipos Júlia Luca szavalattal, az idén
75 esztendős Szent Cecília Énekkar pedig
énekszóval kedveskedett a megjelenteknek.
A megemlékezés virágait az Önkormányzat
nevében Szász József helyezte el a dombormű lábánál. Az ünnepség végén a megemlékezők vidám koccintással öblítették le a
Szovjet Hadsereg ideiglenesen itt töltött 46
évének emlékét.
Az Önkormányzat lapja
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A napokban ünnepelte
87. születésnapját díszpolgárunk,
Mihala Tibor egy náluk ilyenkor
hagyományosnak számító kerti
parti keretében, baráti körben.
Ők is nagyon örültek, hogy már
ismét össze lehetett jönni, hiszen
közel másfél éve nem látták
egymást az egyébként összetartó
társaság tagjai.
Most végre ismét személyesen
mondhatták az ünnepeltnek:
Isten éltessen sokáig!

Kerületünk 90 évesei is nagyon várták már, hogy a vírusveszély szorításából kiszabadulva újra induljanak a köszöntések. Így volt ezzel dr. Farkas Pálné is, akit Ács Anikó
alpolgármester köszöntött 90. születésnapja alkalmából.
Az ünnepelt Mezőkövesden született. Ott járt
elemi iskolába, a tanítóképzőt Egerben végezte, majd Budapesten, a
Pedagógiai
Főiskolán
szerzett diplomát. Egész
életében hű maradt választott
hivatásához,
matematikát és fizikát
tanított egészen nyugdíjazásáig. Ebből 15 évig
a VI. kerületben, utána
20 évig a híres VIII. kerületi Erdélyi (kezdetben
Homok) utcai cigányiskolában, amelyre nagyon szívesen emlékszik,
mert nagyon sok szeretetet kapott a tanítványaitól. Onnan ment
nyugdíjba, de nem hagyta abba a tanítást, mert megtudta, hogy
Nagytarcsán matematika tanárt keresnek. Örömmel fogadták, és az
ottani iskolában még további 10 évig tanított.
20 éves korában kötött házasságot, amelyből három fiuk született,
és most már hat unoka is a családhoz tartozik.
1986 óta lakik a kerületben. Korát meghazudtolóan aktív életet él,
és elmondása szerint rendszeres látogatója a Széchenyi fürdőnek,
ahol – szó szerinti idézet következik: – „…a konditeremben lenyomok
egy fél órácskát egy szobabicikli szerű eszközön is”.
Kívánjuk, hogy még sokáig tartsa meg kitűnő szellemi és fizikai
állapotát, Isten éltesse sokáig!

DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR
Délvidéki tisztelgő honismereti kalandozások
az Al-Duna mentén Újvidéktől Galambócig a Déli Harangszó
Baráti Körrel
Akik bátrak és hősök voltak, a feledésre ítélt hazafiak
(1521-2021)
CSILLAGTÚRÁK NÁNDORFEHÉRVÁR KÖRNYÉKÉN
hazánk hosszútávú tragédiájának 500. évfordulója alkalmából
Szent István ünnepén
2021. AUGUSZTUS 20-23.
(Védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek!)
Félpanziós szállás Székelykevén, a Zimonyba, Nándorfehérvárra,
Szendrőre, Kevére, Versecre, stb. vezető túráink központjában
Útiköltség: 20.000 forint, szállás: 20 euró/éj
Előzetes jelentkezés: Szuhaj Péternénél
06-1/403-2622 • 06-30/582-7600 • e-mail: szukazsu@freemail.hu
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Isten éltesse Erzsike nénit!

Június 17-én köszöntötte Szász József alpolgármester
Sáfrán Lászlóné Erzsike nénit 95. születésnapja alkalmából.
Bár a kerek születésnap tavaly november 9-én volt,
az Önkormányzat
az akkor kedvezőtlen járványügyi
adatok miatt elhalasztotta a szépkorúak köszöntését.
Az idős, de lélekben örökifjú hölgy
Nagykanizsán született, két lánya,
három unokája és három dédunokája van. Bölcsödében dolgozott,
gyermekek iránti szeretete egész életén át végig kísérte. A Veres
Péter úti idősek klubját látogatja, előszeretettel nézi az Európa-bajnokság mérkőzéseit. Hosszú életét annak tulajdonítja, hogy mindig
mindent úgy csinált, ahogyan kellett.
G.Á.

Herbert Alfrédné már május 7-én betöltötte 90. életévét,
de az ismert okok miatt az ő köszöntése is elmaradt. Most
azonban Kovács Péter polgármester Müller Kinga, a Szociális és Szociális Intézményi Iroda vezetője társaságában
felkereste őt, hogy felköszöntsék e jeles alkalomból.

Ilonka néni a Győr-Moson-Sopron megyei Kispécen született. Az elemi iskola 5 osztályát ott végezte el, a polgárit pedig Győrben szerette
volna kijárni, de egy idő után Győrt már bombatámadások érték, így
a hiányzó osztályok elvégzésére csak Pápán nyílt lehetősége. Majd
beiratkozott a híres Pápai Református Kollégiumba – ahol előtte már
Petőfi és Jókai is koptatta a padokat – és ott szerzett érettségi bizonyítványt 1950-ben. Híres emberekben az ő idejében sem volt hiány,
hiszen osztálytársa volt Csóri Sándor – mutatta a közös osztályképet
–, a magyart a legendás nyelvésztől, Lőrincze Lajostól tanulták, az
ő felesége volt a latintanáruk, és az igazgató lánya pedig az a Rab
Zsuzsa műfordító volt, akinek nevét Lőrincze tanár úrral együtt az
idősebb korosztály naponta hallhatta a rádióban. Középiskolai végzettséggel a tarsolyában a könyvelői szakmát választotta, és emellett
egészen nyugdíjazásáig ki is tartott.
1964-ben ment férjhez. Még abban az évben megszületett a lányuk, majd őt 1965-ben egy fiú követte. Mivel férje már 10 éve a fővárosban dolgozott 1966-ban fölköltöztek Budapestre, abba a házba,
ahol ma is lakik. Férjét sajnos már 8 éve elvesztette, de talán enyhíti
a fájdalmát öt unokája.
Ilonka néni most is aktívan él, és – noha korából akár 20 évet is
letagadhatna –, elmondása szerint már könnyen elfárad. A kertben
azért még próbál mindent maga elintézni, mert szerinte a hosszú
élet titka a folyamatos elfoglaltság, a munka. Bízunk benne, hogy
még sokáig őrzi hihetetlen fizikai és szellemi frissességét és kívánjuk, Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Az Önkormányzat lapja
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Kati néni

Helytörténet

Az ötvenes években a főváros környéki falvakból az asszonyok finom,
falusi élelmiszerekkel házaltak Budapest külső kerületeiben. Közülük az
egyik legkitartóbb Kati néni volt, hiszen több mint 60 évig hozta portékáit
állandóvá vált vevőkörének. Ezzel beépült a XVI. kerület történetébe.
Amikor az ötvenes évek
vége felé csatlakoztam az
örökké együtt bandázó
utcabeli srácok csapatához, gyakran láttunk egy
asszonyt befordulni a sarkon. Sokszoknyás, dísztelen népviselet, fején sötét kendő, mindkét
kezében tehertől meg-megnyikorduló vesszőkosár, hátán súlyoktól
nyöszörgő puttony. Némelyik kapunál megállt, bekiáltott, hiszen
csengő is alig volt akkortájt, akárcsak ép kerítés. Sietve kihozták a
szárazkenyeret, amit ő gyakorlott mozdulatokkal rendezett a puttonyába. Célszerűen, hogy sok férjen. A szárazkenyér érték volt,
kellett otthon a disznóknak. Cserébe tejfölt, tojást, babot, csirkét, dióbelet adott a kosárból. A pénzt köténye alá rejtette, és már ment is
tovább a következő utcába. A legrövidebb úton, mindig célszerűen.
Aztán eljött a tél, az utca nyári népét bezavarta a szobába. Akkor
még jégvirágot rajzolt a lakások ablakaira a fagy, és mi azon keresztül láttuk az asszonyt a puttonnyal, a kosarakkal, ahogy a metsző,
havas széltől kissé elfordítva arcát, rótta aznapi útját. Jött minden
héten. Egyszer mínusz 22 fok volt, csodájára is járt a világ. De Kati
néni – így hívta felnőtt és gyerek a tejfölös asszonyt – akkor is befordult az utcasarkon. Nagymamám összecsapta kezeit: Kati néni,
ilyen gonosz hidegben nem is vártuk – mondta, mire ő csak ennyit
válaszolt: ígértem, hát jöttem. Nem időzött sokat sehol. Haszonnal
kellett járni, leülni nem jutott idő. Otthon sok volt a munka, a napok meg télen még rövidebbek, hát menni kellett.
Újra tavaszodott, rakódtak egymásra az évek, de Kati néni jött rendületlenül. A népviseletet már kezdték elhagyni a népek, de Kati
néni nem változtatott, őrizte a hagyományt.
Utcánk egykor apró népe kezdett felcseperedni. A nagyobb fiúk
közül egyik másik már lányok után leselkedett, a nagyobb lányok
már fiúkkal sétálgattak. A léckerítéseket először csak kijavították,
majd kő- vagy vaskerítésre cserélték, a házak pedig megcsinosodtak. Aztán egyik-másik kertben már autó is állt. De csütörtökön,
ha megállt a félkilences gödöllői HÉV, leszállt róla Kati néni, és
befordult a sarkon. Népviseletben, hátán puttonnyal, két kezében
kosárral. Később már mindenki tévét nézett, Tell Vilmost, Táncdalfesztivált, Tenkes kapitányát, és mindenhol bojler adta a meleg
vizet. Csak Kati néni rótta télen-nyáron ugyanúgy az utcákat, mint
régen. Gyalogosan, görnyedve a cipekedéstől. Jött, mert várták. Úgy
tudtuk, hogy épül a szocializmus, de Kati néninek ez nem volt konkurencia. Az ő csirkéje, tejföle, túrója, babja
jobb ízű volt, mint amit a boltokban árultak.
Évszázados hagyomány volt benne.
Az én életem úgy alakult, hogy tizenhét évre
elköltöztem a szülői háztól. Házasság, család,
gyerek, munka. Mire a sors majd’ két évtized
után ismét visszaterelt gyermekkorom utcájába, a világ akkorát változott, hogy szinte rá
sem lehetett ismerni gyerekkorom helyszínére. Idestova tíz éve újra szülőházamban élek.
Ennyi kihagyás után egyszer egy csütörtöki
napon pont akkor jártam a hévmegálló felé,
amikor beállt a félkilences gödöllői, és – alig
hittem a szememnek – leszállt róla Kati néni.
S amíg mellette egy csitri épp mobilon hívta a
mamáját, Kati néni ott állt a járdán népviseletben, két kosárral, hátán a régi puttonnyal.
XVI. Kerületi Újság
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Egy pillanatra még gyerekkorom illatait is újra éreztem és viszontláttam a léckerítéses, poros utcát.
– Kati néni, hát maga még mindig...?
– Mi mást csinálnék, hát várnak! – és láttam, hogy megismert.
– Még mindig csirke, tejföl, bab, dióbél?
– Tejföl már nem, az nagyon munkás.
– Ha meg nem sértem, hány éves, Kati néni?
– Hetvenkilenc – mondja, s egy fájdalmas grimasz rándul az arcára,
miközben igazít a puttonyon. – Már kicsit nehéz. Negyvenhat óta
járok. Akkor vezették be az új magyar forintot. Hatvanegy éve. Minden
csütörtökön jövök – mondja, majd, mint aki már túl sok időt pazarolt
fecsegésre, indul is tovább, oda, ahol ezúttal is várják. Biztosra vehetik, hogy jön. Ha fúj, ha fagy, jön, mert megígérte. És ez erősebb
az írott szerződésnél.
Utána szaladok. Még pár dolgot szeretnék megtudni, de nem nagyon ér rá válaszolni, mert hazafelé a féltizenkettes gödöllőit el kell
érni. Csevegni nincs idő. Haszonnal kell élni.
– Legalább a nevét, Kati néni, a teljes nevét...?
Csak úgy menet közben szól vissza a puttony fölött:
– Klementné vagyok a férjem után. Pont húsz éve halt meg, azóta nekem nagyon rossz – és nem látom, de a hangján érzem, hogy párás
lesz a szeme. Elköszöntem, nem követtem tovább.
Később, úgy három óra múlva dolgom végeztével jövök visszafelé,
s megint meglátom. Fáradtan ül a HÉV-megálló padján. Úgy látszik ő is végzett. Aztán fölszáll a féltizenkettes gödöllőire. Gödöllőn
átszáll a Hatvan felé menő MÁV-járatra, és hamarosan Ikladra ér.
Hogy van-e családja, van-e valami szórakozása, öröme, senki nem
tudja. Hogy volt-e beteg valaha is, arról sem tudunk. Hogy teljes
nevét korábban kérdezte-e már valaki, azt sem tudjuk. Hiszen beszélni nem jutott idő, haszonnal kellett élni. Menni kellett, mindig
menni.
Amióta újra találkoztam Kati nénivel, a félkilences gödöllőihez –
ami azóta már nyolcnegyvenesre módosult – megváltozott a viszonyom. Aggódva nézem, ha feltűnik. Félek, hogy egy napon cserben
hagy. Félek, hogy egyszer, hatvanegy év után Kati néni nélkül fog
megállni. Nem száll le róla puttonyával és a két, súlytól nyöszörgő kosárral. Mert akkor valami visszavonhatatlanul eltörik, megsemmisül, elmúlik. Valami, ami a mobiltelefonok, a házimozik és
DVD-k világában roppant korszerűtlen, de mégis nagyon hiányzik
majd. Valami, amit a plázákban kóborló, hotdogevő, kólaivó nemzedék már meg sem ért. Hát Isten éltesse sokáig, Kati néni!
Ezt a kis portrécikket 2007-ben, 14 éve írtam.
Aztán úgy 2012-körül egy napon csörgött a telefon, és kerestek az ikladi helyi újságtól. A hölgy
elmondta, véletlenül eljutott egy XVI. Kerületi
Újság Ikladra, éppen az a lapszám, amelyben
Kati néniről írtam. Szeretnék elkérni az írást, és
betenni az ikladi lapba, hogy ezzel emlékezzenek Kati nénire. Így értesültem róla, hogy Kati
néni elment. Emlékét azonban biztosan nem
csak családtag jai őrzik, hanem az idősebb nemzedékből számtalan XVI. kerületi lakos is, akik
állandó vevői közé tartoztak. Hiszen puttonyos,
kosarakat cipelő alakja napjainkra már egybeforrt kerületünk félmúltjának történetével.

MÉSZÁROS TIBOR

Megemlékezés Tóth Ilona kivégzéséről
Június 27-én, az árpádföldi Tóth Ilonka Emlékházban
tartotta hagyományos megemlékezését a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ. 1957. június 28án megalázó koncepciós per után végezték ki Tóth
Ilonát, aki így kerületünk mártírjává vált.
A rendezvény házigazdája Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szűlőházáért Alapítvány kuratóriumának elnöke tolmácsolta lovag vitéz Palla László, a XVI. kerületi POFOSZ elnöke üdvözletét, aki
betegsége miatt nem
tudott jelen lenni. Müller Ildikó, az Emlékezet Központ megbízott
igazgatója
Wittner
Mária
idevonatkozó
költeményének felolvasásával üdvözölte a
megjelenteket. Nyikos
András, református lelkész és Nowaczek Máriusz, római katolikus
plébános imádsággal
hajtott fejet a fiatalon
kivégzett orvostanhallgató előtt. Kovács Péter
Müller Ildikó
polgármester beszédében Tóth Ilona önfeláldozását méltatta, aki a legnehezebb körülmények között is hű maradt orvosi esküjéhez. Varga Laura népdalénekkel, dr. Kratofil Ottóné és Kossuth Borbála szavalattal idézték
meg a forradalmárokat mozgató hazafias érzelmeket. Amberboy

Levente történész,
cserkészvezető beszédében felidézte
a kommunista korszak terrorját és az
’56-os
szabadságharcosok bátorságát,
akik egyszerű hétköznapi emberekből váltak hősökké.
A
megemlékezés
végén a résztvevők
mécseseket,
gyertyákat helyeztek el
a szülőház mellett
található kopjafa lábánál.
GUETH ÁDÁM

Az erdők tisztasága a megelőzésen múlik
Kerületünk hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel (PPRT), kertvárosi erdőterületeinek
kezelőjével, a Naplás-tavi kilátó társkivitelezőjével. A PPRT is bekapcsolódott az állami erdőgazdaságok részvételével
lezajlott, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által
koordinált, „Tisztítsuk meg az országot!” programba. Ennek szomorú tapasztalataival kapcsolatban az alábbi közleményt juttatták el szerkesztőségünkbe:
A Pilisi Parkerdő által kezelt erdőkben évente 25 millió látogatást regisztrálnak, amely a
járvány időszakában még növekedett is, és
ez különösen hangsúlyossá teszi a hulladékmentesítés fontosságát. Jelentősen megnőtt
ugyanis az igény arra, hogy az emberek tiszta
és egészséges környezetben pihenhessenek.
Miközben a természetjárók egyre környezettudatosabbak és mind kevesebb szemetet
hagynak maguk mögött, szomorú tapasztalat, hogy az illegálisan kirakott hulladék
mennyisége évről évre jelentősen növekszik.
A tavaly ősszel indult hulladékmentesítési akcióban a Pilisi Parkerdő az előzetesen
becsült mennyiséghez képest – 570 m3 –

Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

sokszorosát, összesen 1653 m3 hulladékot
szállított el a Nagykovácsi melletti, valamint
Budapest X. és XVII. kerületében lévő erdőkből, ahol számos, növényzettel már teljesen
benőtt szeméthalomra derült fény.
A felszámolt illegális hulladéklerakókban –
feltehetően a lakott területek közelsége miatt
– az építési hulladék és a gumiabroncs vezetett. Az építési hulladék 1160 m3-rel teszi ki
az összes hulladék zömét, 70 százalékát. Az
ezüstérmes a gumiabroncs, amelyből 240
m3-t, míg a harmadik a szilárd ipari lom –
megunt, elromlott és kidobott készülékek,
berendezések – melyekből 183 m3-t távolítottak el. A kommunális hulladék mennyisége

66 köbmétert tett ki. A munkálatok során az
erdészek 4 m3 palát is találtak, amely a veszélyes hulladék kategóriájába tartozik rákkeltő
azbeszttartalma miatt.
Az illegális hulladéklerakók a leghatékonyabban a megelőzéssel szüntethetők meg.
A Pilisi Parkerdő ezért több sorompót és tiltó
táblát is kihelyez a legveszélyeztetettebb területekre, hogy megakadályozza a behajtást és a
hulladék lerakását. Az erdők jó állapota közérdek, a lakosság együttműködése, segítsége
és környezettudatos viselkedése nélkül az erdészek minden törekvése veszendőbe mehet
a tiszta, egészséges erdőkért, amelyek zöldet,
egészséges levegőt, kikapcsolódási, pihenési
lehetőséget nyújtanak mindnyájunknak.
Működjünk együtt a többi között a Naplás-tó melletti kilátót körülvevő erdő megóvásában és tisztán tartásában is!
Pilisi Parkerdő Zrt.
sajto@pprt.hu
Az Önkormányzat lapja
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Kiesünk? Nem esünk ki?
A Budapest Bajnokság II. és III. osztályában is befejeződött a 2020/21. évi labdarúgó bajnokság.
A II. osztályban induló Mátyásföldi LTC évek óta nem szerepelt
ilyen gyengén. A sokszor az élmezőnyhöz tartozó, de „legros�szabb” esetben is jó középcsapatnak számító együttes a 16 csapatos mezőnyben a 15. helyen végzett. A jó játékosokból álló gárdát
már jó ideje Zséli László irányítja, aki már többször bizonyította
szakmai felkészültségét, most azonban Ő is tehetetlen volt.
Az okokat keresve elmondható, hogy talán egyetlen együttest
sem sújtotta úgy a koronavírus, mint az MLTC-t. A játékosok sora
betegedett meg és ennek következtében sok mérkőzést kellett
elhalasztani. Igen ám, de ezeket a meccseket valamikor pótolni
kellett, így azután volt olyan hét, hogy háromszor is pályára kellett
lépni, a természetesen nem túl jó erőben lévő társaságnak.
A 15. hely a Versenykiírás alapján elegendő (lenne) a bennmaradáshoz, hiszen az egy kieső csapatot jelöl. Ám a szokásos bajnokság vége utáni cirkusz elbizonytalanítja az érintetteket. Jelen
esetben az, hogy az NB III-ból a THSE mellett a BKV Előre is
kiesett, és így átkerült a Budapesti I. osztályba, ezáltal az I. osztályból nem csak az előírt kettő, hanem legalább három csapat
esne ki (ez az Ikarust is érintené), ezáltal a II. osztályból sem csak

Idővándor

Ki ne gondolkozott volna már el azon, milyen lenne időutazást tenni a múltba? Váradi Anna pontosan erre vállalkozik frissen megjelent regényével, az Idővándorral. A könyv
olyan fiatalokról szól, akik a magyar történelem fontos pillanataiba nyerhetnek betekintést és élhetik át eleink hőstetteit.
A kötetet június 19-én,
az újraindult Szentmihályi esték keretében
mutatták be a Rákosszentmihályi Római
Katolikus Plébánia közösségi termében. Az
est házigazdája ezúttal is Petrovics Sándor,
Váradi Anna édesapja
volt. A moderátori feladatot azonban ezúttal nem a büszke apuka,
hanem dr. Horváth Attila, jogtörténész, alkotmánybíró látta el, aki
izgalmas kérdésekkel igyekezett felcsigázni a lehetséges olvasók figyelmét. A történelmi regényhez Böjte Csaba írt előszőt.
Az estet Varga Levente néptáncjátéka
színesítette, aki Szengyel Istvánnal, a
Pannónia Néptánc Együttes művészeti
vezetőjével közösen adott rövid népzenei
műsort.
A beszélgetés után a közönség is feltehette kérdéseit, valamint dedikáltathatták
a megvásárolt köteteket.
(A szerzővel, Váradi Annával következő lapszámunkban olvashatnak interjút.)
GUETH ÁDÁM
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egy együttes távozna a III. osztályba! (Ekkor viszont az MLTC is
bennmaradna.)
Egyetlen csapatunk (a négy közül), melynek egy pillanatig sem
volt oka félni a kieséstől a Rákosszenmihályi SC. A III. osztály 3.
csoportjában szereplő együttes a 14 csapatos mezőnyben a 8. helyen végzett: 26 mérkőzés, 11 győzelem, 2 döntetlen, 13 vereség,
35 pont.
Hogy őszinték legyünk, ettől a csapattól is többet vártunk. Tavaly több jó játékost is igazoltak (főleg az Ikarusból) és a népszerű
edző (Czinege László) személye is azt sejtette, hogy az élmezőnyhöz fog tartozni az RSC.
Sajnos az előzetes várakozás nem jött be. Érthetetlenül hullámzó teljesítményt nyújtottak, váratlan vereségeket szenvedtek és
ennek lett a következménye a csupán 8. helyezés.
Az IKA sorsáról lapunk megjelenése után fognak dönteni.
Amennyiben a BKV a visszalépések miatt mégis az NB III.-ban
marad, akkor az Ikarus bent marad a Budapest I. osztályban. Ha
nem, akkor folytatás a II. osztályban. A RAFC viszont menthetetlenül a II. osztályban fog indulni.
Minden kedves Olvasónak kellemes pihenést, jó nyaralást kívánunk!
VARGA FERENC

VÉRADÁS
JÚLIUS 2. PÉNTEK 13-18 ÓRA KÖZÖTT
Helyszín: Meszlényi Zoltán Közösségi Ház
1163 Budapest, Sasvár utca 23.
www.veradás.hu

INGATLAN
Rigó-Pálya lakóparkban eladó
67nm, 2 + fél szobás IV emeleti lakás 35,99M Ft-ért. 30-6381990
Kétszobás összkomfortos bútorozott, kifestett lakás kiadó a VII.
Kerületben. Azonnal költözhető!
30-624-0697
Kiadó XVI. Kerület Szolnoki
úton 2 szobás, felújított, teraszos
52nm-es lakás. Külön víz-, gázórás 120E Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. 30-482-4092
Albérletet keresek. 20-252-0255
Komfortos lakhelyet bérelnék
hosszútávra. Gödöllői, csömöri
HÉV vonalán. 20-252-0255
34 nm-es öröklakásomat cserélném 30-35 nm-ig emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-3277398
Ómátyásföldön különálló kisház
összkomfortos kiadó egy nem
dohányzó személy részére.
20-925-5910

VEGYES
Különböző színű leanderek eladók.
20-5457-598
Benzines fém kasza, zárható fém
hordó, kézi terménydaráló, elektromos terménydaráló, női kerékpár
kis hibával eladó. 409-1267
Eladó Grundig TV, egy hosszított
bőrkabát, kerek étkező asztal, elektromos lábfürdető, Whirlpool szagelszívó fehér. 20-599-8756
Eladó Vass László intarzia képe. 20559-8756
Sürgősen eladó 42-es új férfi fekete-barna cipők, 42-es fekete férfi
csizma. 30-282-2202
Szarvasi kávéfőző, Samsung TV,
WC magasító, 2 medencés mosogató eladók. 409-0366
Megkímélt állapotú Siemens kombinált hűtőszekrény 25E Ft-ért eladó. 20-425-0298
4 db WV 16”-os lemezfelni eladó.
20-937-7674

Eladó nagy teljesítményű sarokcsiszoló, fúrógép állvány és műszer
satuk 30-40% kedvezmény az eredeti árból. 30-282-2202
Kerületben lakó gondozó nőt keresek idős anyukám mellé heti 2-3
alkalomra, kb. fél napra. Friss nyugdíjas hölgyet keresek. 30-227-7107
Eladó jó állapotú ülőgarnitúra és
felül töltős mosógép kedvező áron.
30-313-9916
Tandem kerékpár 28-as férfi eladó.
I.ár: 18E Ft. 20-281-3658
Hagyományos, üzemképes Daewoo
televízió 3,5E Ft-ért eladó. 20-4517390
Eladó Koloniál szekrénysor bézs
színű, bőrgarnitúra egy fotellel, réz
tükör. 20-562-1649
Eladó réz virágtartó, réz tükör, fehér konyhabútor, csempe ingyen
elvihető. 20-562-1649
Eladó tábori menetmetsző késekkel
½” -2” méretig, grillsütő 8 szeletes.
405-1160
Kis féldecis szeszes üveg nagyobb
mennyiségben eladó. 20-527-8342
2 db vászon bőrönd eladó. 4036344
Fondü készlet sajthoz-húshoz igényes tartozékokkal eladó. 403-1335
Fém tollaslabda ütők, darts tábla,
porcelán játék étkészlet, mesekönyvek angolul eladók. 403-1335
Eladó felújított Nugabest NM5000 turmániumos masszázságy,
daganatos megbetegedésekre, mozgásszervi panaszokra. 20-416-7990

!FELVÁSÁROLOK! : Herendi,
Zsolnai tárgyakat, ill. Férfi karórát és zsebórát nem működőt is. Ingyenes kiszállás. Elérhetőség: VI. Budapest Teréz
krt. 47. 70-345-8959
Kertépítést, öntözőrendszert,
támfalak építését, térkő lerakását, fakivágást, bokrok irtását és szállítását vállaljuk.
Fűnyírást és növény telepítést.
Szőcsi Dénes 20-348-8753
Pedikűr, manikűr, műköröm
a szépség jegyében! Facebook:
Ági Kéz- és Lábvarázs. 30-8518763 Bella Szépségszalon, Felsőmalom utca 3/a
Szentmihályi Közérzetjavító
Stúdió, 1162 Bp. Lajos utca 72.
Cranio, Bowen, Kineziótape,
köpöly, fülgyertya. Keress rá
google-ba vagy facebookon!
30-432-9092

Építés, bontás, kőművesmunkák, lakásfelújítás, burkolás,
gipszkartonozás
kőművesmestertől. 30-402-3033
Régi festményt, gyűjteményt
készpénzért vásárolok. Hagyatékot is. 20-260-8486
Kertépítés, fakivágás, metszés,
permetezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöldhulladék elszállítás. Minden, ami kerti munka.
Farkas Norbert 30-550-7761

állapotban 15E Ft, napvitorla
415x415x414 cm 3,5m tartóoszloppal megkímélt állapotban 20E
Ft-ért. 20-383-9030
V 4-es üzemképes vízmelegítő 10E
Ft-ért eladó. 20-590-5918
Eladó Whirlpool mosógép, ágynemű tartós fotelágy újszerű állapotban féláron. 405-1160
Eladó 155x190-es ágyneműtartós
dekoratív franciaágy. 30-689-2892

Asztalos vállal: meglévő ajtók,
ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre alakítását, elöregedett
szigetelő gumik cseréjét, régi
és új fa lépcsők gyártását, javítását. 30-265-9477

Eladó gázpalackkal működő melegítő, hordozható légkondi, láncos
emelő, hintaszék. 408-0498 este
Panasosonic rádiós magnó, mikro sütő (forog, de nem melegít),
Grundig digitális DVD eladók. 70426-8677

Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig,
villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig
AEG 5l-es vízmelegítő csapteleppel.
Rozsdamentes beépíthető mosogatók eladók. 403-1335
Légtisztító, csepel 30-as elektromos
varrógép, kárpitbevonatos szivacs
ágy, HWK 46/42 55W-os szivattyú,
automata mosógép motor, fénycső
armatúra, 560x460-as mosdó, 2 db
új zománcos 4-5 l-es lábos fedővel
eladók. 409-2240
Eladó
gyerekülés
gépkocsiba
(Tourago) 6-36 kg-ig megkímélt
Az Önkormányzat lapja
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Vízszerelés. Csapok, mosdók,
WC-tartályok, WC-k, szifonok
stb. Cseréje. Új vízvezetékek
kiépítése, régiek cseréje. 20412-0524

Nyugdíjas kerti munkát, fűvágást vállal 2E Ft/óra áron. 20264-8490

Széldeszka festést, kapuk-kerítések festését, kisebb tető
Villanyszerelés, hibakeresés,
javításokat,
ereszcsatorna
villanybojlerek vizkőtelenítétisztításokat vállalunk. Farkas
se, javítása, cseréje. Rácz MiNorbert 30-550-7761
XVI.260-7090
Kerületi Újság
1 8 30-296-5590;
hály

