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A testületi ülésről jelentjük
Szinte éjszakába nyúlt a 2021. év utolsó nyilvános testületi ülése, melyet – 
Kovács Péter polgármester betegség miatti hiányzása okán - Szász József 
alpolgármester vezetett le, azonban az utolsó néhány napirendi pont meg-
tárgyalása így is a soron következő, 2022. januári alkalomra tevődött át.

A legfontosabb döntések között szerepelt 
az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
elfogadása. Tekintettel arra, hogy a költség-
vetési év január 1-jén kezdődik, azonban a 
költségvetési rendelet tervezetének képvise-
lő-testület elé történő beterjesztésének ha-
tárideje február 15-e, a köztes időszakban az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet szab 
majd keretet a pénzügyi döntéseknek. Ter-
mészetesen február 15-e a végső időpont, a 
költségvetési rendelet beterjesztésére előbb 
is sor kerülhet.

A napirendek sorába sürgősségi indítvány-
nyal került be egy újabb bringapark kialakí-
tására kiírt pályázaton történő indulás lehe-
tősége. Itt mind pályázat benyújtását, mind 
– a pozitív elbírálás esetén kötelező – önrész 
biztosítását megszavazták a képviselők.

A testületi ülésen a legtöbb hozzászólást és 
egyeztetést a Georgina utcai volt idősotthon 
elővásárlási joggyakorlására vonatkozó napi-
rendi pont váltotta ki. Mint ismeretes a cin-
kotai intézményt a Fővárosi Önkormányzat 

közel 20 éve bezárta, most pedig el is adná. 
A testület végül azt az álláspontot fogadta el, 
hogy a kerületi önkormányzat – amennyiben 
az épület műszakilag alkalmas rá, továbbá 
a kerület térítésmentesen, per-, igény- és 
tehermentes állapotban hozzájutna – ismét 
nyugdíjas otthonként üzemeltetné azt.

Az elfogadott határozat értelmében, a 
képviselő-testület felkérte Karácsony Ger-
gely főpolgármestert, hogy függessze fel 
az ingatlan eladását arra a 6 hónapra, amíg 
szakértőkkel meg tudják vizsgáltatni az 
épület állagát, valamint azt is, hogy min-
den tekintetben alkalmas-e bentlakásos 
nyugdíjas otthon kialakítására. A testület 
elfogadta továbbá Hollai Gábor önkor-
mányzati képviselő felajánlását, miszerint 
közbenjár a Fővárosi Önkormányzat veze-
tőinél az ingyenes tulajdonba adásért és az 
ingatlanértékesítési folyamat leállításáért. 
A kitételként szereplő megjegyzés szerint, 
amennyiben december 31. napjáig nem ér-
kezik meg az eladás felfüggesztéséről szóló 

határozat, úgy a kerületi önkormányzat el-
áll elővásárlási jogától.

A testület ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül tett eleget azon kötelezettségének, hogy 
mind az Íjász utcában és Sashalmi sétányon 
létesülő, mind a Rákospalotai határút – József 
utca csomópontban a jelzőlámpás forgalomi-
rányítás kiépítéséhez kapcsolódó közvilágí-
tási hálózatot átadja Budapest Fővárosnak. 
Mint ismeretes, a hatályos jogszabályok ér-
telmében a közvilágítás kialakítása a Fővá-
rosi Önkormányzat feladatkörébe tartozik. 
Azonban  a lakossági igények kielégítésére, 
valamint a lakosok biztonság- és komfortér-
zetének erősítésére önkormányzatunk ezen 
feladatokat önerőből átvállalta, most pedig a 
kiépített hálózatokat a törvényi kötelezettség-
nek megfelelően átadta.                           K.A.

A pályázat kiírásának időpontja: 2021. december 15. 08:00 óra. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 10:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat internetes honlapjáról (www.bp16.hu) letölt-
hető, valamint térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodán.

Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kap az elbírálást követő 60 napon belül.

A lakásokat kizárólag a táblázatban sze-
replő napon és időpontokban lehet meg-
tekinteni.

Budapest, 2021. december 9.                                         
Ács Anikó

                                        alpolgármester

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
a 32/2012. (XI. 26.) rendelet 13. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

• 1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 3. X. em. 59. (49 m²-es, 2 szobás, összkomfortos)
• 1163 Budapest, Kolozs köz 5. IV. em. 9. (43 m²-es, 1 + 1 fél szobás, összkomfortos)
• 1163 Budapest, Lándzsa u. 25/D. II. em. 9. (32 m²-es, 1 szobás, komfortos)
• 1163 Budapest, Vámosgyörk u. 48. fszt. 2. (37 m²-es, 1 szobás, komfortos)
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

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

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

Kedves 

Olvasó!
Az utca művészete

Aki bármilyen okból végigsétált a közelmúltban a Táncsics 
utca 20-as házszámai környékén a páros oldalon, ezen a hu-
moros műalkotáson mosolyodhatott el. Az utca művészete 
rendszerint primitív graffitik formájában jelenik meg, és ha 
van is bennük valami, ami némi ügyességre utal, rendsze-
rint kárt okoznak valakinek, megrongálják, elcsúfítják más 
tulajdonát. Ez az ártatlan hölgy azonban nem tesz kárt a 
fában, nem is maradandó, mert az időjárás le fogja törölni 

a kontúrokat, de amíg 
karcsú alakján így re-
dőződik a ruha – hogy 
más domborulatokról 
ne is beszéljek –, addig 
bizonyára sokan el fog-
nak mosolyodni rajta. 
A mű címe Vénuszfa 
– majd kisebb betűk-
kel magyarázatképpen 
megjelenik rajta a mi-
lói jelző is. Az alkotó 
még azt is tudta, hogy 
az eredeti, Louvre-ban 
őrzött Milói Vénusz 
szobornak le van tör-
ve a jobb karja, és ezt 
is megjelenítette pa-
rafrázisán. Tehát nem 
valami flakonagyú 

festékfröcskölőre kell gondolnunk. Nem dicsekvésképpen 
mondom, de tudjuk ki alkotta a mátyásföldi Vénuszt, és ez-
úton szeretnénk gratulálni az ötlethez. De csak neki. Mert 
nem szeretnénk, ha ez példa lenne, nem szeretnénk, ha a 
kerület fáin sorban jelennének meg hasonló gondolattársí-
tások, mert azok már silány utánérzések lennének. A fákat 
tilos összefirkálni, természetellenes látvánnyá maszatolni. 
Ez csak egyszer volt jó poén, és csak ezen a helyen. Bízunk 
benne, hogy csak egyszer láthattunk ilyet. Gondoljunk bele, 
hogy Budán miért csak egyszer volt kutyavásár! Mert má-
sodszor már nem lett volna értelme.

MÉSZÁROS TIBOR

Covid-hírek
December 12-én véget ért a regisztráció nélküli Covid-oltás le-
hetősége. Egy-egy akciónapon azonban később is lesz hasonló 
lehetőség.

December 15-én megkezdődik a 12 év alatti gyermekek oltása, 
amelyre a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet jelentkezni. Fontos, 
hogy csakis eddig regisztrációra még nem használt e-mail cím-
mel lehetséges a bejelentkezés, 
a szülők e-mail címe csak akkor 
használható, ha ők még saját cí-
mükkel nem regisztáltak oltás-
ra. Ha igen, akkor gyermekük 
számára létre kell hozni egy új 
e-mail címet.
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Útfelújítások Cinkotán
December 2-án, a zord idő ellenére összegyűltek a 
környékbeli lakosok a Lengő, Csókakő és Tervező ut-
cák átadására, melyeket a Budapesti Útépítési Prog-
ram pályázatának jóvoltából korszerűsítettek. 

A jelenlévőket Kovács Péter pol-
gármester, Szász József alpol-
gármester és Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő, a Prog-
ram miniszteri biztosa köszön-
tötte. A közel 200 milliós, 758 
méteren történő beruházás ki-
vitelezését az Aszfaltpálya Építő 
Kft. végezte, Sipos Sándor építés-
vezető és Kovács Attila termelési 
igazgató vezényletével. Szatmáry 
Kristóf tréfásan megjegyezte, 
hogy az időjárás kiváló alkalmat 
ad arra, hogy tesztelhessék az út-
szakaszok vízelvezetését. A Prog-

ram keretében Kertvárosunk lassan elérkezik a századik felújított ut-
cához, és a munka a következő években folytatódni fog. A kormány 
a 2022-es költségvetésből 5 milliárd forintot biztosít a Budapesti Út-
építési Program támogatásaira, melyre az Önkormányzat a jövőben 
is pályázni fog. A képviselő azonban úgy véli, hogy a megkezdett 
munka akkor válik teljessé, ha az útszakasz mellett álló Cinkotai 
HÉV-megálló a 2-es metró végállomása lesz.

GUETH ÁDÁM

Megújult a Farkasbab utca
November 30-án végre 
birtokba vehették a la-
kosok a felújított Farkas-
bab utcát. A beruházás 
– mely kiterjedt a járdá-
ra, csapadék-elvezetésre 
és a zöldfelületekre is – 
177,8 millió forintból ké-
szült el, több mint 700 
méteren keresztül. 

Az átadásra összesereglett érdeklődőket Kovács Péter polgármes-
ter és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő fogadta. A polgár-
mester megköszönte a képviselő úr munkáját, és a kerület számára 
szerzett anyagi támogatását. Mindez lehetőséget biztosít arra, hogy 

a közeljövőben a Petőfikert valamennyi utcáját felújíthassák a Kert-
város többi útszakaszával együtt. Szatmáry Kristóf – aki egyben a 
Budapesti Útépítési Program miniszteri biztosa – úgy véli, hogy pár 
éven belül a kerület befejezheti a Program keretében végzett felújí-
tásokat. A politikus szerint városrészünk rendezettsége a népszerű 
Született feleségek című sorozatból ismert Lilaakácköz kertvárosi 
hangulatát idézi.

Bár az útfeleújítások bizonyos kellemetlenségekkel jártak az ott 
lakók számára, az Önkormányzat bízik benne, hogy hosszútávon 
mindez a helyiek érdekeit és kényelmét fogja szolgálni.  

GUETH ÁDÁM

A pályázat kiírásának időpontja: 2021. december 15. 08:00 óra
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 10:00 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, zárt borí-
tékban.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat internetes honlapjáról (www.bp16.hu) 

letölthető, valamint a pályázati anyag (Tájékoztató és formanyom-
tatvány) térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodán.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.
Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kap az elbírálást 
követő 60 napon belül.

Budapest, 2021. december 9.                                         Ács Anikó
                                                                       alpolgármester

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
a 32/2012. (XI. 26.) rendelet 14. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
A 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt lévő Szobabérlők Házában 

megüresedett 21 m2-es, földszint 1.; I. em. 23.; II. em. 35.; és II. em. 44. számú komfortos lakóegységre.
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Az új laborban diagnosztikai műszerek, akkumulátorok, az elektro-
mos hajtás szerkezeti elemei, és mindenek felett egy hófehér, hibrid 
hajtású Toyota Yaris fogadta az érdeklődőket, akiket Vásárhelyiné 
Gaál Gyöngyi köszöntött az új tanteremben. 
  Szász József alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a Cson-
ka Iskola értékes, viszonylag új színfolt a kerületi oktatási intézmé-
nyek sorában. Ugyanakkor komoly hagyományok folytatója, hiszen 
kerületünkben a repülőgépgyártástól a világhírű autóbuszüzemig, 
valamint az autóalkatrész gyártásig terjedt a közlekedési eszközök 
gyártása és javítása. Mégsem lehet a régi dicsőség fényében sütké-
rezni, hiszen a gépjármű ipar gyökeres változás küszöbére érkezett 
az elektromos hajtású autók megjelenésével. Büszkeségre ad okot, 
hogy ennek egyik oktatási helyszíne éppen a mi kerületünkben nyílt 
meg. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy kerületünkben lehetőség 
van arra, hogy 
a legtehetsége-
sebb tanulók 
önkormányza-
ti támogatásra 
pályázzanak ta-
nulmányaik elő- 
segítésére.
  Dr. Horváth 
Béla a Budapesti 
Gépészeti Szak-
képzési Cent-
rum főigazgató-
ja azt a szélsebesen zajló folyamatot 
mutatta be, amely néhány év alatt a 
hagyományos hajtású gépkocsiktól 
elvezetett a sofőr nélküli autók vilá-
gáig. Figyelmeztetett, hogy ebből a 
folyamatból nem szabad kimaradni, 
és ezért is támogatta az iskola álta-
la vezetett fenntartója, a Budapesti 
Gépészeti Szakképzési Centrum en-
nek a tanteremnek a létrehozását. 
Napjaink varázsszava az innováció. 
A folyamatos lépéstartás az átalaku-
ló közlekedési eszközök új műszaki 
megoldásaival, beleértve az alternatív 
hajtóműveket és az üzemanyagokat 
is. Ennek a képzésnek lehet fontos 
bástyája a Csonka Iskola és benne a 
korszerű tanműhely.
  A beszédek elhangzását követően Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi, 
Szász József és dr. Horváth Béla átvágta az iskola emblémájával ellá-
tott szalagot, jelképesen átadva ezzel az oktatóműhelyt a diákságnak 
és az oktatóknak. Majd az igazgatónő vetített képekkel illusztrálva 
bemutatta az iskolát, céljait, működését és a műhelyekben folyó tevé-
kenységet. Végül pedig Metz Tamás, az új tanműhely vezetője tartott 
előadást az Alternatív Járműhajtási Labor által biztosított lehetősé-
gekről, felszereltségéről, és a tervezett oktatás menetéről.  

Lépést tartanak a fejlődéssel 
A BGéSZC Csonka János Technikum és Szakkép-
ző Iskola nem hagyja, hogy elrobogjon mellette a 
világ. Az intézmény lépést tart a XXI. századi fejlő-
déssel. Ennek jegyében megnyitották az iskolában 
az Alternatív Járműhajtási Labort, ahol a tanulók 
az elektromos hajtású autók szerkezetével és sze-
relésével ismerkedhetnek.

AZ ÜNNEPÉLYES TEREMAVATÁS ELŐTT MEGKÉRDEZTÜK AZ 
IGAZGATÓNŐT, MIT JELENT AZ Ő SZEMPONTJUKBÓL EZ AZ ÚJ 
LEHETŐSÉG.
– Feladatunknak tekintjük, hogy a nálunk kiképzett szerelők ne 
csak a benzines és dízelüzemű autók szerelését tanulhassák meg, 
hanem az elektromos és a hibrid hajtású járművekét is. Az alter-
natív meghajtás nagyon nagymértékben támaszkodik az elektro-

nikára, ezért jelképesen azt is 
mondhatnánk, hogy a villás-
kulcsot egyre inkább fölváltják 
a diagnosztikai eszközök, ese-
tünkben az oktatópanelek. Van 
egy új, nulla kilométeres autónk 
is, amelyen a gyakorlatban is 
ismerkedhetnek a tanulóink az 
eszközök használatával. Persze 
a villáskulcs azért nem megy 
ki a divatból, mert az alternatív 
erőforrással hajtott kocsikat is 
kell szerelni, de ha diákjaink 

lépést akarnak tartani 
a világ iparának fejlő-
désével, ismerniük kell 
a korszerű diagnosz-
tikai eljárásokat is, és 
persze a villamosipari 
biztonsági szempon-
tokkal is tisztában kell 
lenniük.

– VANNAK FELKÉSZÜLT OKTATÓK ENNEK A KORSZERŰ TUDÁS-
NAK AZ ÁTADÁSÁRA?
– Nagyon jó oktatóink vannak, hiszen már évek óta készültünk arra, 
ami most vált valósággá. Már 4. éve tanítjuk az alternatív megoldáso-
kat, csak most ugrásszerűen jobbak lesznek hozzá a körülményeink. 
Oktatóinkat rendszeresen küldjük képzésekre, így „képben vannak” 
a legkorszerűbb trendekkel kapcsolatban. Ezek a képzések nem ol-
csók, de ez nem lehet oka annak, hogy lemaradjunk a világtól. Eb-
ben, és az új tanterem létrehozásában döntő szerep jutott és jut a 
fenntartónknak, a Budapesti Szakképzési Centrumnak és az Innová-
ciós és Technológiai Minisztériumnak is. A két intézmény közösen 
biztosítja az anyagi hátteret.
  Aki kedvet érez ahhoz, hogy a Csonka János Technikum és Szak-
képző Iskola tanulója legyen, a csonka.gszc.hu honlapon tájékozód-
hat.

MÉSZÁROS TIBOR

Szász József, Vásárhelyiné Gaál Gyöngyi és dr. Horváth Béla
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MEGERŐSÖDVE AZ ÉLVONALBAN
Az élhetőség számos szempontjából a Kertváros mára kiemelkedik 
a fővárosi kerületek közül, sőt, egyes „pesti körökben” irigyelt kör-
nyékként tartják számon. Ez a következetes érdekképviseleti mun-
kán kívül annak is köszönhető, hogy a lakosság megbecsüli a fejlő-
dést, a többség otthonaként tekint a kerületünkre, ahol tősgyökeres 
kertvárosiként Szatmáry Kristóf kitartóan dolgozik a közösségért. 

A képviselő lapunknak felidézte, hogy felmenői nemzedékeken ke-
resztül kisiparosok és kiskereskedők voltak Zuglóban és a Kertváros-
ban.A nagyszülei, szülei boltjában már egészen fiatalon beletanult 
az áldozatos, építő jellegű munkába, és az emberekre való odafigye-
lés fontosságát is megtanulta a korai években.

A nagypolitikában is helytálló képviselő szíve – saját bevallása 
szerint – nagyobbrészt „itthon maradt”, hangosabban dobog a 
helyiekért, és a felnövekvő generációknak megőrzendő, jövőbeni 
Kertvárosért. A képviselő úgy érzi: megtisztelő számára, hogy a 
közösség érdekeit a Magyar Országgyűlés tagjaként nap mint nap 
szolgálhatja.

TOVÁBBRA IS ELŐRE

– Magyarországnak előre kell mennie, nem pedig hátra! Éppen ezért a 
Fidesz-KDNP kormány döntései értelmében hazánk több fontos területen 
is előre lép – mutatott rá a politikus.
– A Kertvárosban is érzékelhető, hogy megerősítette a szép korúak anyagi 
biztonságérzetét a november végéig kézbesített, minimum 80 ezer forintos 
nyugdíjprémium, ami mellé 2022 februárjában a kormány a teljes 13. havi 
nyugdíjat is biztosítja az időseknek – emlékeztetett Szatmáry Kristóf. 
Felidézte: még tavaly áprilisban született döntés, miszerint a csalá-
dokat és a gazdaságot a járvány idején segítő mentőcsomag része 
lesz a nyugdíjasok támogatása is. 
– December elején a korábban tervezett 3 százalék helyett 5 százalékos 
nyugdíjemelést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök úr – tette hozzá, 
majd úgy folytatta:
– Az aktív munkavállalókra is gondoltunk, januártól 200 ezer forintra 
nő a minimálbér. Ez magasabb, mint 2010-ben az előző kormány idején 
az átlagbér volt – állapította meg a képviselő, hozzáfűzve, hogy a jövő 
évtől pedig 260 ezer forintot kapnak azok, akik szakmunkás mini-
málbérre jogosultak.

– Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy rendre méltatlan támadások érik a 
mostani családtámogatási rendszert, holott még egyetlen másik kormány 
sem döntött például közel kétmillió szülő javára az SZJA-visszatéríté-
sekről, amely több mint hatszázmilliárd forintot tart a családoknál. Ezt 
a kontinens szerte egyik leggyorsabb növekedést produkáló magyar gaz-
dasági teljesítmény teszi lehetővé, amit nem lehet elvitatni, bár próbál-
ják – folytatta Szatmáry Kristóf. Mint mondta, a mostani kormány 
a családok támogatásában hisz és nem akar újabb terheket tenni az 
emberek vállára, ahogy azt a baloldal tette a 2009-es gazdasági világ-
válság idején.

A fiatalokat ugyancsak célzottan segítik, mivel januártól nem kell 
jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak, így havi több tízezer forint-
tal emelkedik a keresetük.
– A fiatalok adócsökkentését is a gazdasági növekedésünk teszi lehetővé. 
Ezzel szemben volt már olyan időszak is, amikor a fiatalok olyan üze-
netet kaptak  az ország egy korábbi vezetőjétől, hogy „El lehet menni 
Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni.” – emlékeztetett a kor-
mánypárti politikus, aki szerint a Fidesz-KDNP intézkedései azt a 
célt szolgálják, hogy Magyarországot előre kell vinni, nem pedig 
hátra. 

KAPCSOLÓDIK A KÜLKERÜLET ÉS A BELVÁROS

A politikus a jelentősebb központi intézkedések közül megemlítette: 
az egész fővárosi közlekedést befolyásolja az év egyik nagy sikerének 
mondható kormányzati döntés, ami alapján végre elindulhat a HÉV 
és a 2-es metró összeköttetésének kiviteli tervezése. 
– A főváros 2019 óta regnáló vezetése még abban az évben leállította a 
projekt előkészületeit - ez most mozdulhatott ki a holtpontról azzal, hogy 
idén a Budapesti Fejlesztési Központ vette át a fővárosi önkormányzattól 
a beruházást. A tervek 2023 végére elkészülhetnek – ehhez a kormány 4,6 
milliárd forint forrást biztosít – emelte ki Szatmáry Kristóf.
– 2027-ig korszerű járművekre cseréljük a jelenlegieket, és a gyakorlatilag 
metrószerűen működő vonal új pályát kap, új megállókkal. A kertvárosi-
ak számára további jó hír, hogy új megállók épülnének, és megszűnik a 
Hév-vonal elvágó hatása.

Az infrastruktúra fejlődése több szinten jelentkezik, mivel 2019 
óta folyamatosak az állami támogatással megvalósuló útfelújítások 
a fővárosban. A XVI. kerületben is halad a földutak leaszfaltozása a 

Folytatódik a 
ciklusokon átívelő 
értékteremtés
Látványos lajstromban gyűlnek a megvalósult és a fo-
lyamatban lévő kerületi fejlesztések Szatmáry Kristóf 
nyolcadik éve tartó parlamenti képviselete alatt, de 
még a tervek listája is bőséges. A következetes pat-
rióta szemlélet szerinti építkezés soron következő 
feladatai tovább erősítik a megalapozott fejlődést a 
Kertvárosban. Ezért a kormánypárti politikus elhiva-
tottsággal, rutinos tetterővel készül nekivágni a 2022-
es évnek is. 
Az elmúlt években önkormányzatunk támogató 

együttműködésével számos sikeres projekt valósulha-
tott meg a Fejlődő Kertvárosban, amelyek folytatása-
ként sorra vettük 2021 jelentősebb döntéseit Szatmáry 
Kristóffal, kerületünk országgyűlési képviselőjével.
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Budapesti Útépítési Program keretében, amelynek lebonyolítását a 
Kertváros képviselője miniszteri biztosként felügyeli.
– Az államilag finanszírozott program támogatásával idén a Kertváros-
ban nagyjából hat és fél kilométernyi út épül. Egyes építkezések most is 
zajlanak, és már újabbak vannak előkészületben – mutatott rá.
A politikus hozzátette, hogy a kormány jövőre újabb ötmilliárd forin-
tot biztosít az útépítési programra.

INTÉZMÉNYI LÉPTÉKEK

– A közoktatás és az egészségügy intézményi ellátási színvonalának 
fejlesztése is állandó feladatunk. A Kertváros eddigi legnagyobb iskola-
felújítási programja a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola teljeskörű 
megújítása, amelyre 2,6 milliárd forint támogatást kaptunk a kormány-
tól – folytatta a felsorolást. Mint mondta, szintén minden korábbinál 
nagyobb beruházásnak számít a Jókai úti szakrendelő tavaly kezdő-

dött teljes felújítása is, amelyre közel 2,5 milliárd forint központi tá-
mogatás érkezett.
– Az Egészséges Budapest Program idei keretéből további 850 millió fo-
rintot sikerült szerezni, így az új épületszárny kialakítása mellett belefér 
a régebbi épület újjáépítése is a szakrendelő teljes gépészeti, fűtési rendsze-
rének megújításával – idézte fel.

Mint mondta, kívül-belül teljesen megújult a Hunyadvár utcai fel-
nőtt háziorvosi rendelő is, amit 27,6 millió forinttal támogatott a 
kormány.

Szatmáry Kristóf a legkisebbeket sem hagyta ki a felsorolásból: sok 
család örömére a gyermekek intézményi elhelyezésének feltételei is 
javulnak. A Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utcai épü-
letében több mint 138 millió forint jutott a felújításra, de a férőhelyek 
száma is nő az új csoportszoba kialakításával. 

DÉVÁRA IS JUTOTT A DOBOZNYI SZERETETBŐL

A kerületiekkel közösen idén is sok ezer szeretetcsomagot sikerült 
összegyűjteni a Cipősdoboz Akcióban – a négygyermekes politikus 
a jótékonysági kezdeményezés eredményeiről számolt be a legna-
gyobb örömmel.

Szatmáry Kristóf szavai szerint nehéz megfogalmazni azt az érzést, 
amikor egy nélkülöző kisgyerek arcára sikerül mosolyt csalni az is-
meretlen jótevők segítségével összegyűlt ajándékokkal.
– Sokuknak nem adatott meg, hogy hagyományos családban nevelkedje-
nek, és így a jellegzetes otthoni készülődés, ünneplés varázsát megéljék – 
emlékeztetett, felidézve friss élményeit az elmúlt hétvégéről, amikor 
a szokások szerint a dévai gyermekotthon kis lakóinak is szállítottak 
a kertvárosi csomagokból. A Böjte atyával közös kiutazások során 
arra is alkalom nyílik, hogy az adventi várakozás hangulatában érté-
keljék a jótékonysági kezdeményezés lélekemelő tapasztalatait.
– Az adományozással Isten felé fejezzük ki a hálánkat. Az eddig közösen 
elért kerületi eredményeinkért, a kertvárosiak mindennapjait támogató 
fejlesztések, előremutató projektek megvalósulásáért és az új lehetősége-
kért is hálásak vagyunk – mondta Szatmáry Kristóf.

Szász József alpolgármester és Szatmáry Kristóf

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Hirdetmény a településképi rendelet 
módosításáról

A Településkép védelméről szóló 40/2017.(XII.19.) ök. rendelet ha-
tálybalépését követően történt jogszabályi változások (településképi 
bejelentéssel kapcsolatos szankciók változása), a helyi védettségi 
eljárás pontosítása, az ingatlanok közötti kerítések előírásainak fe-
lülvizsgálata és egyéb településképi előírások kiegészítése miatt az 
önkormányzat a rendelet módosítását kezdeményezte. Az előzetes 
tájékoztatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a ter-
vezet további egyeztetésre kerül.
A településképi rendelet módosításának partnerségi körébe való fel-
vételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus 
levélben (e-mail) legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újság-
ban történő megjelenést követő 30 napig küldhetik meg a telepul-
eskep@bp16.hu e-mail címre, míg az elektronikus e-mail címmel 
nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. 
Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati 
Irodájában adhatják be személyesen.
 

Hirdetmény a kerületi építési 
szabályzat módosításáról

 
A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018.
(VII.6.) ök. rendelet hatályba lépését követően 
történt jogszabályi változások és egyes építési 
előírások tervezett módosítása miatt a rendelet 
módosítását kezdeményezte az önkormányzat. Az előzetes tájékoz-
tatási szakaszt követően a rendelet módosítása során a tervezet to-
vábbi egyeztetésre kerül.
A kerületi építési szabályzat rendelet módosításának partnerségi 
körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők 
elektronikus levélben (e-mail) legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Ke-
rületi Újságban történő megjelenést követő 30 napig küldhetik meg 
a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, míg az elektronikus e-mail 
címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest 
XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgá-
lati Irodájában adhatják be személyesen.
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Adventi koncert 
Szentmihályon
December 4-én a Rákosszentmihályi Római Katoli-
kus Plébánia közösségi termében újra várta közön-
ségét a Szentmihályi Esték. A házigazda, Petrovics 
Sándor és a Kovász Egyesület meghívott vendégei 
ezúttal a Budapesti Filharmóniai Társaság művészei 
voltak, akik advent alkalmából adtak magas színvo-
nalú hangversenyt. 

A repertoár három darabja Corelli Karácsonyi concertoja, Schubert 
D-dúr vonósnégyese és Franck Panus Angélicusa varázslatos hang-
szerelésben csendült fel Ecseki Anikó, Ürmösi Farkas Gabriella, 
Winkler Zsófia, Nagy Domonkos és Edőcs Mátyás előadásában. A 
három darabot Barsi Balázs ferences szerzetes gondolatai kötötték 
össze, melyeket Káli István, Rezsabek Gyula és Solymoskövi Péter 

Megfordult a Mikulás a 
Szentmihályi Kulturális 
Központban is, ahova a 
XVI. kerületi Nagycsalá-
dosok Egyesülete (NE) 
hívta meg a hószakállút. 

Amíg megérkezett, kézműves 
foglalkozással lehetett megköny-
nyíteni a várakozást, majd a gye-
rekek nyelvén perfektül beszélő 
és gondolkodó Répa, Retek, Mo-
gyoró duó produkciója kötötte 

le a várakozókat. Miután eljátszottak minden interaktív játékot, egy 
kifeszített könnyű ponyva segítségével a plafonig dobták a labdákat 
és szétfújták az összes szappanbuborékot, már meg is érkezett a Mu-
kulás, aki hatalmas, névre szóló csomagokat adott át a gyerekeknek.

A NE elnöke, Simon Mariann elmondta, hogy az adományokat az 
önkéntesek gyűjtötték egy élelmiszerbankos adományosztáson, a já-
tékokat pedig előrelátóan, már az év eleje óta gyűjtötték a karácsonyi 
csomagok céljaira. kellett azonban a kerületi Önkormányzat támo-
gatása is, és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete is hozzá járult 
ahhoz, hogy a csomagok ilyen gazdagok lehettek. Nagy munkát vé-
geznek ilyenkor az önkéntesek, akik az életkor figyelembevételével 
állítják össze a csomagokat, ami sok adminisztrációval jár. 

Néhány nappal ké-
sőbb vacsorával egy-
bekötött évzárót tar-
tottak a legaktívabb 
egyesületi tagok és 
a külső támogatók 
részére az Erzsébet-
ligeti Vívócsarnok 
mögötti rendezvény-
házban. Ennek apro-
póját az önkéntesek 
világnapja adta. Itt 
Simon Mariann köszönetet mondott a meghívottaknak az egész éves 
önzetlen munkájukért, majd mindenki kapott egy szerény ajándék-
csomagot, és egy finom vacsorát. Az elnökasszony elmondta még, 
hogy noha a NE a kerület legnagyobb létszámú egyesülete, az ajtó to-
vábbra is nyitva áll minden háromgyerekes, vagy annál nagyobb csa-
lád előtt. A belépési nyilatkozatot a xvi-ne.hu honlapról lehet letölteni.

M.T.

A Német Önkormányzat sem feledkezett meg arról, 
hogy a Táncsics Mihály Általános Iskolába járó né-
met tagozatos gyerekek, és a Szentmihályi Játszókert 
Óvoda németül tanuló ovisai is bizonyára örülnének 
egy kis mikulásajándéknak. Tudták a Mikulás telefon-
számát, így felhívták, és megkérték őt, látogasson el 
mindkét helyszínre.
A Mikulás először a Tán-
csics Iskolát kereste föl, 
ahol a gyerekek egy kö-
zös, német nyelvű pro-
dukcióval kedveskedtek 
a Hószakállúnak, amire 
már hosszú ideje szor-
galmasan készültek 
otthon is, szüleik segít-
ségével. A Mikulás bácsi 
cserébe kinyitotta nagy 
piros zsákját, és min-
den gyereknek adott belőle ajándékot. Aztán elhangzott még egy-két 
szintén német nyelvű dal, de a Mikulásnak tovább kellett mennie a 
Játszókert oviba, mert a gyerekek ott is várták.

A vírushelyzet miatt az 
ovisok képviseletében 
csak egy 12 tagú „fogadó-
bizottság” várta a Miku-
lást. Ők is készültek a ta-
lálkozásra, és elő is adták 
a produkciójukat, amire 
legnagyobb meglepeté-
sükre a Mikulás németül 
válaszolt. Itt is előkerült a 
nagy piros zsák, és előke-
rültek a finomabbnál fino-
mabb édességeket tartal-
mazó ajándékcsomagok.

Az óvodába azonban a Mikulás nem csak édességet hozott, hanem 
olyan eszközöket is, amelyekre az óvónénik papírmunkáihoz van 
szükség, de hozott olyat is – festék, ragasztó színes ceruzák – ame-
lyek pedig a kicsik asztali ügyeskedéseihez nélkülözhetetlenek. Ezt a 
Német Önkormányzat kérésére adta át az óvónéniknek.

M.T.

olvasott fel az Adventtől pünkösdig című könyvből. A koszorú máso-
dik gyertyáját Urbán Gábor plébános gyújtotta meg.

Az est a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Miniszterelnökség és a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.

GUETH ÁDÁM
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Az Erzsébetligeti Színház előtt a második 
adventi gyertya meggyújtásához ünnepi 
műsor is kapcsolódott. A Színház sztárven-
déget hívott erre az alkalomra Szabó Ádám, 
a népszerű harmonikás-énekes-dalszerző 
személyében, aki közel egyórás műsorral 

szórakoztatta a megjelenteket. A bemutatott 
dalok a népszerű slágerek és musicalek vilá-
gából összeállított csokorral kezdődött, majd 
a vége felé egyre inkább közeledett az advent 
hangulatához, és végül a legismertebb kará-
csonyi dalokkal végződött.

Ezután Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő mondott el néhány ünnepi gondolatot. 
Azt kívánta a megjelenteknek és a Kertváros 
lakóinak, hogy ebben a zaklatott helyzetben 
is legyen részük a karácsony meghitt, békés, 

családias hangulatában, miközben nem fe-
ledkeznek meg arról sem, hogy a vírus köz-
tünk leselkedik áldozatokra várva.

Vető István evangélikus lelkész arra em-
lékeztette a hallgatóságot, hogy az adventi 
időszakban hétről hétre új gyertya gyúlik az 
adventi koszorún, és a fény erősödésével pár-
huzamosan erősödik az ünnepi várakozás is. 
Idén a létező csodákból kiindulva beszélt a 
hívő ember karácsonyi életérzésről, melyhez 
Albert Einstein ezzel kapcsolatos gondolatát 
idézte: „Kétféleképpen élheted az életed. Vagy 
abban hiszel, hogy nincsenek csodák, vagy pedig 
abban, hogy a világon minden egy nagy csoda.” 
A hétköznapokon gyakran elmegyünk a ve-
lünk történő csodák mellet, és észre sem vesz-

szük, hogy olyasmi történt, amit 
a napjainkban már igen fejlett 
tudomány érveivel nem tudunk 
megmagyarázni. Reményik Sán-
dor így írt ezekről a hétköznapi 
csodákról: „Ne várj nagy dolgot 
életedben, kis hópelyhek az örömök, 
szitáló, halk sziromcsodák, rajtuk 
át Isten szól: jövök”

Ezután Szatmáry Kristóf és 
Vető István közösen gyújtotta 
meg a koszorún a második ad-
venti gyertyát.

A gyertyagyújtó ünnepet a Tűz-
varázs Produkció látványos előa-
dása zárta.                             M.T.

Advent második vasárnapja az Erzsébet-ligetben

Lepje meg szeretteit élménnyel! 

Válogasson januári színházi és 
zenés programjainkból!

2022. január 8. szombat 19:00 
Fenyő Miklós – Novai Gábor:

HOTEL MENTHOL
- musical -

2022. január 15. szombat 19:00 
RETRO PÁHOLY 
– filmslágerek szubjektív
Dj. Dominique, Kovács Péter “KOVAX” 
Kovács Kati és Csepregi Éva

2022. január 23. vasárnap 17:00
Gerlóczy Márton: 

A CSEMEGEPULTOS NAPLÓJA 

2022. január 30. vasárnap 18:00 

VIRÁGOT 
ALGERNONNAK

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS:
kulturliget.jegy.hu
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Adventi gyertya- 
gyújtás a Centin 
December 5-én, a Centenáriumi sétányon is gyer-
tyagyújtásra gyűltek össze a kerületi lakosok a Cente-
náriumi Lakótelepért Egyesület és dr. Környeiné Rátz 
Katalin önkormányzati képviselő szervezésében. 

Az ünnepélyes, de mégis családias hangulatú gyertyagyújtáson Ko-
vács Péter polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd pedig 
Nagy Zoltán, a Sashalmi Krisztus Király Plébánia plébánosa tartott 
rövid, de tartalmas prédikációt az advent és a karácsony üzenetéről. 
Utry Dániel tanár úr és diákjai, Mateisz Bertalan és Radó Ármin a 
zord idővel dacolva, fagyott ujjakkal is mesterien kezelték hangsze-
reiket, majd karácsonyi versekkel örvendeztették meg a közönséget. 

GUETH ÁDÁM

Kigyúlt a második 
gyertya Cinkotán is
December 5-én, a Tabódy Ida 
téren újra adventi gyertyagyúj-
tásra gyülekeztek a kerület la-
kói. Az ünnepi szertartást ez 
alkalommal Eszes Zoltán, a 
Cinkotai Baptista gyülekezet 
lelkipásztora celebrálta. 

Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy még a keresztények is haj-
lamosak megfeledkezni a krisztusi szeretet lényegéről, amint kará-
csony elmúlik. A szertartást karácsonyi énekek és kórus színesítette, 
majd Eszes Zoltán ünnepélyesen meggyújtotta a második adventi 
gyertyát. Búcsúzásul a hívek így köszöntek el egymástól: "Immánuel, 
velünk az Isten!"

GUETH ÁDÁM

BURIÁN KORNÉL GÉZÁNÉ 
azon kevesek közé tartozik, 
akik 95. születésnapjukat ün-
nepelhették. A jeles alkalom-
ból Kovács Péter polgármester 
kereste fel az idős asszonyt.
Emma néni már 20 éve elvesztette 
a férjét, de az első, nehéz időszak 
után visszatért a rá jellemző, sok 

vicces bemondással tarkított életérzése. Beletörődött a megmásíthatat-
lanba, és hiányérzetekkel ugyan, de próbált tovább menni az úton. Lá-
nya sajnos nem Budapesten él, így nem tudja folyamatos gondozásban 
részesíteni édesanyját, ám megteszi ezt a Területi Szociális Szolgálat 
egyik gondozónője, aki heti három alkalommal jön hozzá segíteni.

Emma néni aktív korában fontos embernek számított munkahe-
lyén. A BHG osztályvezetője volt. Mostani lakóhelyére, kerületünk 
egyik lakótelepére még akkor költözött be, amikor a kőművesek más 
házakon még az utómunkákat végezték. Csillaghegyről érkeztek a 
XVI. kerületbe. Ennek már 50 éve. Ráadásul a beköltözés karácsony 
napján történt, ezért úgy érezték, új lakásuk karácsonyi ajándék.

Elmondta még, hogy a kora és fizikai állapota egészen a közelmúlt 
éveiig nem zavarta, de most már gyengül az emlékezete, és már az 
ereje is csökken. Ezért nem nagyon mozdul ki a lakásból. Sokat nézi 
a tévét, de ebben egy kicsit gátolja megromlott hallása. A hosszú élet 
titkát abban látja, hogy a legnagyobb megrázkódtatásokat is lehető-
leg nyugodtan kell fogadni. Kerülni kell az idegeskedést, a stresszt. 
Azért a végére jutott egy kis panasz is. Elmondta, hogy kicsit egyhan-
gúak a napjai, mert nem jön minden évben a polgármester látogató-
ba. Kovács Péter megígérte, hogy ezentúl minden évben felköszönti 
Emma nénit, mire az ünnepelt megjegyezte, hogy akkor a következő 
20 évben erre a napra meg is van a programja a polgármester úrnak.  

Szász József alpolgármester köszön-
tötte CSERES ATTILÁNÉT, aki csatlako-
zott a kerület 90 éveseinek táborához.
Évike – mert őrá valahogy nagyon nem illik az 
„Éva néni” szóösszetétel – Budapesten szüle-
tett. Éppen 6 éves volt, amikor a későbbi XVI. 
kerületbe költöztek. Mai otthonába 1973 óta 
él, ahova még édesanyjával költözött, őt azon-
ban 2010 óta már nem tudhatja maga mellett.

A mátyásföldi elemi iskola elvégzése után az Angolkisasszonyoknál 
folytatta tanulmányait, mert nagyon szeretett volna tanítónő lenni. A 
patinás intézményt azonban két évvel később államosították. Ekkor 
átiratkozott a mátyásföldi Corvin Gimnáziumba, itt szerzett érettsé-
gi bizonyítványt. Fiatal lányként divattervező szeretett volna lenni, 
de mivel kitűnően ment a matek, rábeszélték, hogy jelentkezzen az 
ELTE alkalmazott matematika szakára. Azonban két év után egész-
ségügyi okok miatt ezt abba kellett hagynia, mert szanatóriumi keze-
lésre szorult. Gyógyulása után szerkesztő technikusi képesítést szer-
zett. Először egy varrógépgyárban hasznosította új szakmáját, majd 
annak megszűnése után az Ikarus gyárban talált munkát a szerkesz-
tésen. Innen vonult nyugdíjba 1985-ben. 1956-ban ment férjhez, de 
házassága 1973-ban felbomlott. Ettől kezdve édesanyjával élt.

Mindig talált elfoglaltságot, egy csoporttal rendszeresen járt kirán-
dulni a hegyekbe. Énekelt a mátyásföldi katolikus gyülekezet kóru-
sában, amit csak négy évvel ezelőtt hagyott abba. Egyszer majdnem 
beválasztották az Állami Népi Együttes kórusába is, de amikor meg-
tudták, hogy az Angolkisasszonyoknál tanult és templomba járt, már 
nem tartottak igényt a szereplésére.

Szellemileg és fizikailag is hihetetlenül jó állapotban van, teljesen 
önellátó, vásárol, főz, takarít, és a kívülálló számára egyértelmű, hogy 
nem fog rajta az idő. Idős korára megtanulta a számítógép használa-
tát, ahonnan fontos tudnivalókat szerez be kedvenc időtöltéseihez, a 
makraméhoz, a horgoláshoz és a hímzéshez. Az így készülő tárgya-
kat elajándékozza. Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
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Advent harmadik vasárnapján egymást érték az események az Er-
zsébet-ligetben. Amíg a színházteremben a Diótörő klasszikus tör-
ténetével ismerkedhettek a gyerekek a Szegedi Kortárs Balett előa-
dásában...

…addig a Corvin Galériában Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő átadta a közel 1000 cípősdoboznyi ajándékot a Baptista Szeretet-
szolgálat ügyvezető főigazgatójának, Hári Tibornak. A Baptista Sze-
retetszolgálat már minimum 10. alkalommal vállalta magára a XVI. 
kerületben összegyűlt adományok eljuttatását azokhoz, akiknek a 

legnagyobb szükségük van rá.  Az adományok 
több helyre kerültek, a többi között jutott belől 
Böjte Csaba árváinak is. )

Miután  Szemáncsik Jaroszláv baptista lelkész megosztotta ünnepi 
gondolatait a hallgatósággal, Szász József alpolgármesterrel közösen 
meggyújtották a harmadik gyertyát az adventi koszorún.

Végül a Cinkotai Baptista Gyülekezet kórusa adott elő karácsonyi da-
lokat. 

Advent harmadik vasárnapja az Erzsébet-ligetben

Ezen az estén a Rippel Brothers, a világhírű 
magyar artista testvérpár szórakoztatta az egy-
begyűlteket dacolva a gravitációval és a csípős 
hideggel. 

Mivel a következő 
gyertyagyújtás már 
utolsó decemberi 
számunk megjelenése 
után lesz, ezúton kíván 
békés, boldog karácsonyt, 
sikeres újévet, és jó egészséget 
a XVI. Kerületi Újság 
minden munkatársa.
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– HOGYAN LETT ÖNBŐL PEDAGÓGUS, 
AZON BELÜL GYÓGYPEDAGÓGUS?
– Az én utam nem volt teljesen egyenes, 
mert én bizony nem pedagógusnak, hanem 
közgazdásznak készültem. Csakhogy nem 
vettek föl a Pécsi Közgazdaságtudományi 
Egyetemre. Akkor még létezett a közveszé-
lyes munkakerülés fogalma, mindenkinek 
rendelkeznie kellett munkahellyel, így én is 
elkezdtem munkát keresni. Irodai munka 
lett volna, de napi 8 óra egy íróasztal mellett 
nem vonzott. Szerencsémre éppen akkor ke-
restek egy kisegítő iskolába képesítés nélkü-
li napközis tanárt. Az ott eltöltött két év elég 
volt ahhoz, hogy „megfertőződjek” és kezd-
tem ráébredni, hogy valószínűleg ez lesz az 
én hivatásom. Jelentkeztem a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolá-
ra, ahol oligofrén-pedagógia (értelmi fogya-
tékos) és tiflopedagógia (vakok és gyengén 
látók) szakon gyógypedagógusi diplomát 
szereztem. Másfél évet tanítottam iskolá-
ban, amikor lehetőségem nyílt arra, hogy át-
kerüljek a felnőtt szociális munka világába. 
Ennek fejében kaptam egy tanácsi bérlakást, 
ami az akkori életemben nagy segítség volt. 
Egy lakhelyemtől elég távoli, Győr mellet-
ti intézményben dolgoztam. Majd amikor 
üresedés volt a Győr városában működő 
ÉNO-ban, oda mentem gyógypedagógus-
nak. Amikor pedig az ottani vezető átment 
egy másik munkahelyre, megpályáztam az 
intézményvezetői állást, és el is nyertem. 
Így elmondhatom, hogy 1992 óta, 29 éve 
vagyok vezető pozícióban. Ennek ellenére a 
győriekkel nem szakadt meg a kapcsolatom, 
sokszor konzultálunk szakmai dolgokról. 
Majd 2005-ben felkerültem Budapestre, a 
Down Alapítvány Szalóki utcai Átmeneti és 
Napközi Otthonának lettem az intézmény-
vezetője.

– MIKOR KERÜLT A XVI. KERÜLETBE?
– 2008-ban az ÉNO vezetésére pályázatot ír-
tak ki, amelyre jelentkeztem, és el is nyertem 
a vezetői széket.

– KIK JÁRHATNAK AZ ÖN ÁLTAL VEZETETT 
INTÉZMÉNYBE?
– A tanköteles kort betöltött középsúlyos 
értelmi sérültek, jelenleg zömmel fiatal fel-
nőttek nappali gondozásával foglalkozunk. 

A cél a szülők tehermentesítése, akik így 
visszamehetnek a munkahelyükre, mi pedig 
igyekszünk az értelmi sérült fiatalok állapo-
tát szinten tartani, vagy ha lehetőség adódik, 
fejleszteni.

– HOGYAN TELIK EGY NAPJUK?
– Heti és napi rend szerint vehetnek részt 
az intézmény életében. Hétfőtől csütörtökig 
reggel 8:00 órától délután 16:00-ig lehetnek 
itt, pénteken pedig 14:45-ig. Próbálunk szá-
mukra érdekes foglalkozásokat tartani, az ér-
deklődésüknek megfelelő tevékenységekkel 
lekötni őket. Az értelmi fogyatékosság nem 
azt jelenti, hogy mindenre alkalmatlanok, 
sok tettvágy, kreativitás van bennük, amely 
megfelelő vezetés mellett ki is hozható be-
lőlük, ami által sikerélményhez jutnak. Min-
denképpen meg kell említeni, hogy rengeteg 
szeretet lakik ezekben a fiatalokban, nagyon 
hálásak azoknak, akik foglalkoznak velük. 
Persze azért ez a munka nem könnyű, folya-
matos jelenlétet, koncentrációt igényel.

– ÖN CSAK ADMINISZTRATÍV VEZETŐ-
JE AZ ÉNO-NAK, VAGY NÉHA VAN IDEJE 
RÉSZT VENNI A FOGLALKOZÁSOKON IS?
– Ha nem mozdulnék el az íróasztalomtól, 
az nem én lennék. Amikor csak lehet, részt 
veszek a napi foglalkozásokon, bekapcsoló-
dok a kreatív tevékenységekbe, és ezt a fia-
talok el is várják. A sérült fiatalok esetében a 
személyes példamutatásnak még nagyobb a 
jelentősége, mint mások esetében. Ha mégis 
úgy adódik, hogy teendőim hosszabb időre 
elszólítanak, reklamálnak, kérdezik, hogy 
mikor jövök már közéjük.

– AZ ÖNÖK MUNKÁJA NEHÉZ, IDEGILEG 
IS MEGTERHELŐ. AZ ITT DOLGOZÓK VA-
LÓSZÍNŰLEG NEM CSAK A PÉNZÉRT VÉG-
ZIK MUNKÁJUKAT.
– Hát igen, előbb utóbb hivatásunkká válik 
ez a szakma. Amikor látjuk, hogy milyen 
fontosak vagyunk gondozottainknak, nem 
lehet kívülállóként tekinteni rájuk. A fele-
lősségérzet elkísér minket, és munkahelyi 
gondjainkat sokszor haza is visszük. A mi 
filozófiánk alaptétele, hogy gondozottaink-
nak nem sajnálatra, hanem segítségre van 
szükségük, és ennek igyekszünk is megfe-
lelni.

– A KÜLVILÁG HOGYAN VÉLEKEDIK AZ ÉR-
TELMI SÉRÜLTEKRŐL?
– Ezen a téren még van bőven tennivaló. Ke-
veset tudnak a sérültekről, és sokszor félnek 
tőlük, gyanakodva néznek rájuk. Pedig nincs 
bennük agresszivitás. Azt is feladatunknak 
tekintjük, hogy helyre tegyük a fejekben eze-
ket a hiányosságokat.

– ELÉGEDETT ÖN A SAJÁT FOGLALKOZÁ-
SÁVAL?
– Azt hiszem, megtaláltam a helyemet. Lett 
volna lehetőségem visszamenni tanítani, de 
ez már annyira a hivatásommá vált, hogy 
maradtam. Annak ellenére, hogy a szociális 
szféra anyagilag nincs megbecsülve.

– KÉSZÜLNEK A KARÁCSONYRA?
– Természetesen most is, mint minden év-
ben folyik a vers- és énektanulás, nagy a ké-
szülődés, de a végső szót a vírushelyzet fogja 
kimondani az utolsó pillanatban. Nagy csa-
lódás lenne a fiataloknak, ha nem szerepel-
hetnének.

– KI A FENNTARTÓJA AZ INTÉZMÉNYNEK?
– A XVI. kerületi Önkormányzat, és ha már 
szóba került sokmindenért tartozunk köszö-
nettel a Hivatalnak. Amennyire az anyagi ke-
retek engedik, teljesítik az igényeinket.

– VAN FOLYTATÓJA A CSALÁDBAN A SZO-
CIÁLIS MUNKÁNAK?
–  Fiam kis híján gyógypedagógus lett, el is 
indult ezen az úton, de aztán beszippantotta 
a kereskedelem. Lányom azonban egészség-
ügyi területen dolgozik, képzett gyógytor-
nász. Neki köszönhetően nemsokára büszke 
nagypapa leszek.

Ehhez is, és természetesen a kitüntetéshez 
is szívből gratulálunk!

MÉSZÁROS TIBOR

Kitüntették 
az intézményvezetőt
Pihokker Ferencet, a XVI. kerületben működő Értelmi Fogyatékosok 
Napközi Otthona (ÉNO) intézményvezetőjét professzor dr. Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások minisztere, szociális területen vég-
zett kiemelkedő szakmai tevékenységéért Szociális Munkáért díj-
ban részesítette. Az ide vezető útról beszélgettünk a kitüntetettel.
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A nemrég gyönyörűen felújí-
tott Írás-Kép Galériában igazán 
gazdag kiállítási anyag – régi 
újságcikkek, dokumentumok, 
fotók, oklevelek, iratok, plakátok 
és egykor korszerűnek számító 
használati tárgyak – várták a megnyitó részt-
vevőit. 

Az intézményvezető, Müller Ildikó üdvözlő 
szavai után Buncsik Ildikó, a Magyar Vörös-
kereszt Fővárosi Szervezetének igazgatója 
idézte fel a Vöröskereszt alapítása óta vál-
tozatlan alapelveit, 
amelyek a kezdetek 
óta meghatározzák a 
szervezet működését. 
A talán legrégebbi 
civil szervezet tagjai 
az emberiesség, a 
pártatlanság, a sem-
legesség a függet-
lenség és az egyete-
messég által vezérelt 
szemlélet alapján 
nyújtanak segítséget a rászorulóknak. Az 
igazgatóasszony elmondta, hogy a Vöröske-
reszt életében egyszerre van jelen a hagyo-
mányőrzés és a megújulás. Alapelveikben 
őrzik a hagyományokat, ugyanakkor a tu-
domány újdonságait folyamatosan beépítik 
tevékenységükbe. A szervezet működésével 
kapcsolatban pedig megkülönböztetett tisz-
telettel és elismeréssel szólt azokról, akik a 
szervezet napi munkáját végzik, hiszen ők 
önkéntesek, semmilyen érdek nem ösztönzi 
őket, csak kizárólag a segítő szándék. Az a 
kevés fizetett munkatárs, aki munkaviszony-
ban áll a Vöröskereszttel csak a keretet, a hát-
teret biztosítják a működéshez, de a munka 
oroszlánrésze az önkénteseké.  

Kovács Péter polgármester örömmel üdvö-
zölte a Vöröskereszt és a Helytörténet egy-
másra találását, és a 
hasznos együttműkö-
désből született tar-
talmas kiállítást. El-
mondta, büszke arra, 
hogy azon a helyen, 
ahol 1950-ben öt fa-
luból létrejött a fővá-
ros XVI. kerülete, a 
vöröskeresztes tevé-
kenység már egy fél 

évszázaddal korábban jelen volt. 
A kerület lakossága nevében 
mondott köszönetet az önkén-
teseknek, és ígéretet tett, hogy 
úgy mint korábban, a jövőben 
is számíthat a szervezet a ke-

rületi Önkormányzat támogatására, hiszen 
a véradástól a szegény sorsú, elesett embe-
rek támogatásáig, a jótékonysági akcióktól a 
gondoskodás legkülönbözőbb formáiig nagy 
szükség van a segítségükre. A lakosság szá-
mít és számíthat is rájuk.

Müller Kinga, a ke-
rületi Vöröskereszt 
jelenlegi elnöke – 
aki természetesen 
szintén figyelemmel 
kísérte a kiállítás szü-
letését – azt emelte 
ki, hogy a sok értékes 
emléktárgy és doku-
mentum felkutatása 
mellett egy másik 
hozadéka is van a ki-
állításnak. Mégpedig az, hogy összehozta a 
régi és új tagokat, akik a cél érdekében egy új 
közösséget alkottak. Közös munkájuk ered-
ménye ez a kiállítás, amely valóban méltó 
környezetben állít méltó emléket a szervezet 
közel másfél évszázados tevékenységének.  

Végül Kovács And-
rás mondta el a kiállí-
tás megszületésének 
történetét. Több mo-
tivációt említett, ame-
lyek a kiállítás létre-
hozását elősegítették. 
Cél volt a régi és az új 
tagok összehozása és 
a közös tapasztalatok 
feldolgozása. Moti-
vációt jelentett a 10 
évvel ezelőtti megemlékezés sikere, amely 
hatott a szervezet működésére is. Szerette 
volna tisztázni a Vöröskereszt megalakulá-
sával kapcsolatos, szájhagyomány útján ter-
jedő jóhiszemű, de téves állításokat. Így si-
került rábukkanni a Hon című sajtókiadvány 
1881-es számára, amely beszámol a Vörös-
kereszt megalakulásáról. Ugyanakkor nagy 
érdeklődéssel kutatták a kerületi előzménye-
ket, amelyek sokkal régebbiek, mint a ke-
rület magalakulása.  A sok fáradság mellett 

nagy élményt is jelentett számukra a kutató-
munka, amely sok meglepetéssel is szolgált. 
Több híres elődünkről derült ki, hogy lelkes 
támogatója és résztvevője volt a Vöröske-
reszt helyi tevékenységének. Ilyen elkötele-
zett személyiség volt Mátyásföldön Szurmay 
tábornok, aki a helyi Fiókegylet alapítója és 
díszelnöke volt. Rákosszentmihályon Kre-
nedits Sándor főjegyző, aki a Krajcsovics-vil-
lában lábadozóotthont hozott létre az első 
világháború sérültjeinek. Sashalmon Zagyva 
József iskolaigazgató alapította meg a helyi 
Vöröskereszt szervezetet. Cinkotán pedig 
Tabódy Ida a Tanítóképző igazgatója játszott 
fontos szerepet, aki az ifjúsági Vöröskereszt 
tevékenységét támogatta és népszerűsítette 
tanítványai körében.

A kiállítás február 11-ig ingyenesen meg-
tekinthető az aktuális vírusügyi rendelke-
zések betartása mellett. Érdemes telefonon 
bejelentkezni a 604-8342-es telefonszá-
mon. Cím: Veres Péter út 157., Imre utcai 
HÉV-megállónál a CBA mellett.

MÉSZÁROS TIBOR

140 éve segítenek
Idén ünnepli a Magyar Vöröskereszt alapításának 
140. évfordulóját. Ebből az alkalomból jubileumi 
kiállítás nyílt a Kertvárosi Helytörténeti és Emlé-
kezet Központ Írás-Kép Galériájában, ahol a Vö-
röskereszt helyi emlékei között néhány különle-
gesség is helyet kapott. 

Buncsik Ildikó

Kovács Péter

Müller Kinga

Kovács András
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vényben: a Mikulást senki nem előzheti meg. Az első sorban való-
színűleg az Apraja falváról érkezettek futottak, hiszen magasságuk 
úgy 1 méter körül lehetett, de éppen miattuk kellett sebességkorlá-
tozást bevezetni, nehogy a nagy versenyszellemben a nagyobbak le-
gázolják őket.

Az idei Mikulás bácsi már a modern korok Mikulása volt, a rajt előtt 
ugyanis egy szakszerű szelfin örökítette meg magát, és mindazokat, 
akikkel együtt futott.

A futás végén mindenki kapott egy kis emlékérmet, és kitűnő öt-
letnek bizonyult a szabadtéri miniszínpadon berendezett szelfipont, 
ahol hosszú sorokban várakoztak azok, akik a Mikulással kívántak 
fényképezkedni.

M.T  

Ennek a rendezvénynek azonban nem csak a jókedvű családi koco-
gás a célja, hiszen a nevezési díj egy cipősdoboznyi ajándék, egy ma-
réknyi szeretet. Az így összegyűlt adományokat a Napraforgó Család- 
és Gyermekjóléti Központ munkatársai juttatják el azoknak, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá.

A kijelölt 700 méteres kör lefutása sohasem verseny, csak egy kis 
oxigéncsere a jó, bár elég hűvös levegőn. Egyetlen szabály van ér-

Futottak a Mikulás után
Igencsak piroslott a sok bojtos mikulássapkától az 
Erzsébetligeti Színház főbejárata, amikor az Öt Falu 
Egyesület és a Színház közös felkérésére idén is el-
látogatott a Mikulás az Erzsébet ligetbe, hogy ismét 
részt vegyen az ilyenkor szokásos Mikulásfutáson.

A Kertvárosi Tanyaudvar 
decemberi nyitvatartása 

december 18., 19. ................... 10-16 óráig
december 24., 25., 26. ........... zárva
december 27., 28., 29., 30. ..... 10-16 óráig
december 31. .......................... zárva
2022. január 1., 2. .................. zárva

RÁKOSMENTI 
MEZEI ŐRSZOLGÁLAT

1165 Budapest, Sarjú út 5. 
• tel: 608-28-20 

• ügyelet: 0620/331-80-01

Minden kedves látogatójának boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket, jó egészséget és sikeres, boldog újévet 

kíván a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat!
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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.

www.kulturliget.hu                   facebook.com/kulturliget                        instagram/erzsebetligetiszinhaz

December 17.  péntek 19:30 
Jazzliget plusz: Falusi Mariann – 
Berki Tamás – Sárik Péter Trió 
Jegyár elővételben: 3000 Ft, 
a helyszínen: 3400 Ft

December 18. szombat 18:00 
DUMASZÍNHÁZ 
KOLERA A VACKOR CSOPORTBAN 
- BÖDŐCS TIBOR önálló estje
Jegyvásárlás: dumaszinhaz.hu

2022. január 7. péntek 20:00 
GEMINI KLUB
Asztalfoglalás: +36 30 113-4214
vagy e-mailben: bihariistvan@hotmail.com
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendez-
vény látogatásához védettségi igazolvány 
szükséges! 
Belépő: 2000 Ft

2022. január 8. szombat 19:00 
Fenyő Miklós – Novai Gábor:
HOTEL MENTHOL
musical, a Pannon Várszínház előadása
Szövegkönyv: 
Böhm György és Korcsmáros György
Fantasztikus utazás keresztül-kasul 
Rock&Rolliában
Jegyárak: 4400-5400 Ft

2022. január 9. vasárnap 11:00 
HAMUPIPŐKE
családi musical két részben
A Pannon Várszínház előadása
Jegyárak: 3500-4500 Ft

2022. január 13. csütörtök 18:00 
ERZSÉBET, A VILÁG EGYIK LEG-
SZEBB ASSZONYA - Káli-Rozmis 
Barbara előadása
Belépő: 1000 Ft

2022. január 13. csütörtök 18:00 
ANYÓSÜLÉS - KOVÁCS ANDRÁS 
PÉTER ÖNÁLLÓ ESTJE
Jegyvásárlás: dumaszinhaz.hu

2022. január 14. péntek 20:00 
MADARAK IDŐKAPSZULA PARTY
Szentmihályi Kulturális Központ
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvény 
látogatásához védettségi igazolvány szükséges! 
Jegyár elővételben: 2000 Ft, helyszínen: 2500 Ft

2022. január 15. szombat 19:00 
RETRO PÁHOLY - Filmslágerek 
szubjektív
Előadás sorozat, Kovács Péter “KOVAX” 
vezetésével. Az est házigazdája: Dj. Domi-
nique (Várkonyi Attila) a slágereket Kovács 
Kati és Csepregi Éva előadásában hallhatják.
Belépő: 6500 Ft, 7500 Ft, 8500 Ft

JÖN-JÖN-JÖN

TÖRÖK ÁDÁM ÉS BARÁTAI 
a MINI legjobb dalaival

MIKKAMAKKA ÉS BARÁTAI 
élőzenés meseműsor Kárász Eszterrel

RUMINI táncjáték

LEGYÉL TE IS MŰVÉSZ!

A CSEMEGEPULTOS NAPLÓJA
Ötvös András

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Kedves Vendégeink, felhívjuk figyelmüket, 
hogy ZENÉS, TÁNCOS rendezvényeink vé-
dettségi igazolvány birtokában látogatha-
tók, az Erzsébetligeti Színház és a Szentmi-
hályi Kulturális Központ közösségi tereiben 
kötelező a maszk viselése!
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Helytörténet
Karácsony, 2021
99 éve, a szentesti vasárnapon jelent meg dr. Taraba József katolikus 
hitoktató: A karácsonyfa tövében című ünnepi köszöntője a Rákos vi-
dékében. Nem irodalmi alkotás, nem filozofikus tanulmány. Nem sért 
valláshatárokat, nem valami ellen szól. Egy hittel élő ember aránylag 
egyszerű vallomása a karácsony lényegéről. Ez az egyszerűsége teszi 
fontossá, hogy megidézzük.  

„Ismét elérkezett az év legbarátságosabb ünnepe, a karácsony. Míg 
az utcákon gyors irammal igyekszenek az emberek ügyes-bajos dol-
gaikat elintézni, sietve törekednek haza, hol meleg kályha és pihenés 
várakozik rájuk. 

Ennek a felmelegítő és megvigasztaló otthonnak ünnepe a ka-
rácsony. Ezért van a sok sürgés-forgás, ezért van e sok csomag az 
emberek kezében, hogy minél kedvesebbé tegyék e családias, meleg 
ünnepet. 

A mai napon gyöngéd, titkos kezek feldíszítik gyermekkorunk leg-
kedvesebb emlékét, a csillogó karácsonyfát. Ágain csüng a cukor s a 
sok gyertyácska rőt fénye bevilágítja a sötét szobát. 

A családtagok megállanak a karácsonyfa tövében s belenéznek az 
imbolygó lángocskák gyér tüzébe. 

A karácsonyfa gyertyafénye felmelegíti a családok szívét. Átjárja 
valamely rejtelmes boldogító tudat, hogy együtt van az egész család, 
s mindenki örül. 

Ha látjuk és érezzük ezt az örömöt, vajjon jut-e eszünkbe az embe-
rek nagy tömege, amely szeretet nélkül szalad, küzd, robotol e szürke 
földtekén? Ezek szíve olyan, mint a csontkeményre fagyott föld, érzés 
és gondolatviláguk pedig, mint a sűrű nehéz köd. Bárcsak ezek is fel-
olvadnának és elkeseredett vagy elfásult arcukra meleg mosoly jönne. 

Az életnek van ugyan sok mostoha gyermeke, de akadjanak édes 
testvérek, akik könnyíteni, feledtetni tudják a túl nehéz terhet! 

A karácsonyfa tövében érezzük igazán, hogy nekünk embereknek 
össze kell tartanunk, mert egy családhoz tartozunk, s hogy a sze-
retet sokkal erősebb kapocs, sokkal hatékonyabb építő erő, mint a 
gyűlölet.» 

A karácsonyfa megtanít azonban arra is, hogy az ember öröme 
apró darabokból szövődik össze, így tehát az a boldog ember, aki a 
csekélységeknek is tud örülni. Aki ettől elszokott, az az élet koldusa, 
aki elverte mindenét: vagyonát és egészségét. 

Az örömöt azonban meg kell szerezni. Mily szép és nemes dolog az, 
ha az emberek arra törekednek, hogy egymásnak örömöt szerezze-
nek. S minthogy a mindennapi tapasztalat amúgy is ellene mond e 
jó tanácsnak, legalább a mostani karácsonyi ajándékadás is juttassa 
eszünkbe, hogy mily jó dolog másoknak nem harag jára, nem bosz-
szúságára, hanem örömére lenni!  

Csakhogy ennek is meg van az akadálya s ez pedig az, hogy az 
örömszerzés áldozatba kerül. Hogy az a kis ajándék is mennyi 
anyagi megerőltetésbe kerül, azt a mostani drágaságban mindenki 
érzi, de érezzük azt is, hogy lelki erőbe is kerül valakinek jót akarni, 
vele jót cselekedni. Akkor felül kell emelkedni a közömbösségen és 
nemtevésen és tényleg megmutatni, hogy szeretünk. Nem elég a jeri-
chói kifosztott kereskedőt végignézni és rajta szánakozni, hanem az 
irgalmas szamaritánus példájára vele jót cselekedni! 

Ha ezt a szép tanácsot megfogadnák és egymásnak minél több örö-

met iparkodnánk szerez-
ni, akkor csak önmagunk-
nak varázsolnánk e földi 
életet tűrhetőbbé, szebbé, 
mint aminővé az emberek 
gonoszsága teszi. 

Most tehát, amikor minden családban, úgy a város palotáiban, 
mint a legtávolabb eső falu kis kunyhójában, úgy a mi községünkben 
mint a földkerekség minden más helyén meggyulladnak a karácsony-
fa gyertyái s körülrajong ják az ajándékoknak örvendő gyermekek 
és felnőttek, kívánom, hogy a karácsony-ünnep szelleme ihlesse meg 
őket. Amikor még mindenütt e világon Káin harag jával versenyző 
gyűlölet uralkodik, ideje volna, ha az emberek lelkébe bevonuljon a 
békesség szelleme s kinőne a karácsonyfa tövében az isteni virág: a 
szeretet.”

SZÉMAN RICHÁRD

Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42 
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu 

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
összes munkatársa ezzel a szentegyházasfalvi betlehemes 

képpel kíván áldott karácsonyt, békés ünnepeket 
minden kedves látogatójának és 

a Helytörténet Rovat 
olvasóinak!
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Ács Anikó alpolgármester méltatta a pályázat résztvevőinek mun-
káját. Elmondta, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy a fotóknak és 
az aprólékos munkát igénylő alkotásoknak a létrehozása mennyi 
időt és energiát emésztett fel a pályázók részéről. Sok mindennek 
kellett egyszerre összeadódnia, hogy a bemutatott munkák létrejöj-
jenek. Hiszen tehetség, ihlet, belső indíttatás és hagyománytiszte-
let nélkül aligha születtek volna ilyen remekművek. A hímzés újra 
divatba jött, és nem csak olyan helyen jelenik meg, ahol számítunk 
rá, hanem például tornacipőkön, ékszereken, óraszíjakon, hátizsá-
kokon, és egyes népi motívumait még tetoválásokon is fölfedezhet-
jük. Újra teret hódít a divat világában, és a világ minden táján helyet 
követel magának a legmagasabb szintű rendezvények kifutóin is. 
Nagyon jó, hogy a két szervező, R. Törley Mária szobrászművész és 
dr. Kolyvek Antónia jogász, ruhatervező, a Magyar Divat Szövetség 
Egyesület elnöke nálunk is ráirányította a figyelmet erre az örök 
műfajra, amely már sokszorosan kiállta az idők próbáját. 

Dr. Kolyvek Antónia a kézimunka értékőrző, megtartó erejét emel-
te ki. Emlékeztetett arra, hogy a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
éppen az ilyen és ehhez hasonló kincsek megőrzésére jött létre. Ha-
zánkban szinte minden tájegységnek saját, csak arra a vidékre jel-
lemző motívumvilága van, és ezek nemzeti értéknek számítanak, 
amelyeket kár volna veszni hagyni. A hímzésnek közösségteremtő 
ereje van, és kijelenthetjük azt is hogy egyes népcsoportoknak egy-
úttal ez a szeretetnyelve is. Visszavezet őseink kultúrájához, és fenn-
maradása nemzeti érdek.

Ugyanilyen nemzeti értékeket képviselnek azok a csángó dalok is, 
amelyeket Varga Laura népi énekes, kerületünk ifjú tehetsége adott 
elő, természetesen hímzett ruhában és a hozzá tartozó fejdísszel. A 
hangszeres kíséretet testvére, Var-
ga Levente szolgáltatta.

A dalok elhangzása után követke-
zett az eredményhirdetés, amely-
hez Kolyvek Antónia elmondta, 
hogy azokat a pályamunkákat dí-
jazták, amelyekhez nem csak fotók 
érkeztek, hanem a pályázók hím-
zéssel kapcsolatos kutatásainak 
alapján készült tanulmányok is, 
hiszen ez is feltétele volt a pályáza-
ti kiírásnak. Az értékelésben részt 
vett Jankovich Júlia művészettörté-
nész, aki korábban könyvet írt a je-
lentősebb hazai textilművészekről, 
tehát a műfaj jó ismerője.

Az első díjat Hraschek Léna, a Tán-
csics Mihály Általános Iskola és Gim-
názium 8. osztályos tanulója kapta. Az 
értékelésnél Törley Mária kiemelte, 
hogy Léna annak ellenére készítette 
a legjobb pályázatot, hogy más egyéb 
fontos elfoglaltságai mellett kellett időt 
szakítania a kutatásra és még egy saját 
hímzést is készített erre az alkalomra, 
továbbá Jankovich Júlia egy külön le-
vélben méltatta a fiatal nyertest. 

A második legjobb pályamunkát Bognár Levente, a Móra Ferenc 
Általános Iskola 8.-os tanulója készítette. Levente szintén magas 
színvonalú, rendszerező, elemző tanulmányt mellékelt a beküldött 
fotók mellé.

A harmadik helyezést Gülkan Samet Levente, a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola 6.-os diákja szerezte meg, aki egy családi összejövetel 
ürügyén, használat közben mutatta be a hímzett terítőket, és szintén 
szakszerű tanulmányt mellékelt a fotókhoz.

Törley Mária külön megköszönte Kopcsányi Ilonának a Móra Is-
kola pedagógusának a munkáját, aki rendszeresen szorgalmazza 
diákjai részvételét az Egyesület pályázatain, és részt vesz a felkészí-
tésükben is.

Okevelet vehetett át a részvételért Néri Szent Fülöp Katolikus Ál-
talános Iskolából Szigeti Klaudia, Budai Emília, Nyulas Kincső és 
Andrusik Alina valamint tanáruk Dr. Barthos Gáborné, aki szintén 
minden pályázat résztvevője tanítványaival.

Végül Szattmáry Kristóf bejelentette, hogy nemrég érkezett egy le-
vél az Emberi Erőforrások Minisztériumából, amely arról értesíti a 
R. Törley Mária szobrászművészt, hogy tevékenysége elismeréséül a 
miniszter Életmű-díjban részesítette.   

A díjak kiosztása után pedig divatbemutató következett, amelyen Koly-
vek Antóniának az Agrárminiszté-
rium által meghirdetett Hungari-
kum pályázaton Matyó kincsecskék 
címmel nyertes kolekciójának da-
rabjait mutatták be a ruhák színvo-
nalának megfelelő, csillogó szép-
ségű ifjú alkalmi manökenek.

Végül természetesen előkerül-
tek a pezsgőspoharak is, és Tör-
ley Mária jóvoltából mindenki 
kóstolhatott egy kis jóféle Tör-
ley-pezsgőt, amelyből az autóval 
érkezettek legnagyobb örömére 
alkoholmentes változat is szere-
pelt a kínálatban. 

MÉSZÁROS TIBOR

A hímzés ereje
A fenti címmel hirdetett fotópályázatot az Önkormányzat támogatásával a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület, 
amelyre olyan pályamunkákat vártak, – fotókat, rejtett fiókokból előkerült hímzett textíliákat, vagy saját, erre az 
alkalomra készített hímzéseket – amelyek őrzik ennek az értékes díszítőműfajnak az emlékeit. A divatbemuta-
tóval egybekötött eredményhirdetést december 12-én tartották az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.

Dr. Kolyvek Antónia és R. Törley Mária
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Véget ért az őszi idény

Eredetileg arra gondoltam, hogy „vége a szenvedésnek…” címet adom e zárójelentésnek. Csapataink 
azonban némileg megrázták magukat, és a hajrában szereztek néhány pontocskát, fenntartva az esélyt, 
hogy egy esetleges tavaszi jobb szerepléssel javíthatnak helyzetükön. (Ne szépítsük a dolgot: kiharcol-
ják a bennmaradást…)
Még soha nem fordult elő, hogy a Kertváros mind a négy csapata, a 
bajnokság derekán (9. forduló) kieső, vagy közvetlen a kiesést jelentő 
pozíció mellett állt. 
Lássuk először az Ikarus és a RAFC csapatainak teljesítményét. 
Budapest Bajnokság I. osztály (16 csapat)
15. Ikarus: 
15 mérkőzés - 2 győzelem - 4 döntetlen - 9 vereség - 10 pont

Az Ika az első fordulóban 9:0-as vereséggel „hangolt” a bajnok-
ságra és az első 10 forduló a borúlátókat igazolta. Egy győzelem (a 
tök utolsó 4 pontos MUN SE ellen), két döntetlen és hét vereség! Az 
utolsó öt fordulóban némi javulás: egy győzelem (a Svábhegy ellen), 
két döntetlen és két vereség.  Az így megszerzett 10 pont csak a 15., 
kieső helyre lett elég. Hivatalosan két kieső lesz, de emlékezzünk 
csak az előző bajnokság végére, nem tudni, hány csapat búcsúzik. Ez 
az NBIII-ból kieső budapesti csapatok számától, a visszalépésektől 
stb. függ. 

A jobb sorsra érdemes Ikarusnak tavasszal nagyon össze kell szed-
nie magát, hogy továbbra is az I. osztályban maradhassanak.
Budapest II. osztály (14 csapat)
4. RAFC
13 mérkőzés - 6 győzelem - 2 döntetlen - 4 vereség - 20 pont

Érdekesen alakult a RAFC teljesítménye. A bajnokság hajrájához 
közeledve – a 9. forduló után - a 13., kieső helyen álltak. Az utolsó 
4 fordulóban viszont bravúrosan szerepeltek: zsinórban 4 mecset 

nyertek („mellesleg” rúgtak 15 gólt). Ezzel a győzelmi sorozattal a 
kieső helyről felkerültek a tabella 4. helyére, és így biztonságban ké-
szülhetnek a tavaszi folytatásra. (Meg kell jegyezni, a RAFC veze-
tősége köszönettel tartozik Vörös Péter játékos-edzőnek és a többi 
játékosnak, hogy az ismert, nehéz körülmények között is kitartanak 
az egyesület mellett, és mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken 
becsülettel végzik munkájukat!)

Következő alkalommal az MLTC és az RSC együtteseinek őszi tel-
jesítményét értékeljük.

Minden kedves Olvasónknak, a szurkolóknak és a csapatoknak Áldott 
Karácsonyt és betegségtől mentes, Boldog Újévet kívánunk!

VARGA FERENC

Elhunyt Tóth Zoltán
Tragikus hirtelenséggel, 78. életévében el-
hunyt Tóth Zoltán, az „újkori” RAFC 30 évé-
nek egyik leghűségesebb szurkolója. Család-
jában nem csak ő volt sportrajongó, hiszen 
öccse, Tóth Vilmos 21 évig volt az Ikarus 
sportköri elnöke. Tóth Zoltán szerény, csen-
des résztvevője volt az Ika és a RAFC mérkő-
zéseinek, szívén viselte Kertvárosunk csapa-
tainak sorsát. Nyugodj békében Zoli!

Mondjon véleményt az új 
megállóhelyekről!
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia egyik kiemelt intézke-
dése a hiányzó budapesti vasúti megállók megépítése - többek kö-
zött a Pest külső kerületeit átszelő Külső Körvasúton is. 
A Budapest Fejlesztési Központ a „Hiányzó vasúti megállóhelyek, át-
szállási csomópontok kiépítése” című projektjének keretében a pesti 
Külső Körvasúton 4 db megállóhely létesítését, illetve fejlesztését 
készíti elő. Ezeknek a vasúti megállóknak a tervezését még az idén 
megkezdik. 
A tervezésbe - online kérdőív formájában - bevonják az érintett la-
kosságot is. A kérdőívet december 7-től január elejéig lehet kitölteni.
 
A Külső Körvasút fejlesztésére irányuló projekt tartalma, amit a la-
kosság az online kérdőívben véleményezhet:
 
• Új vasúti megállóhely az Egyenes utcai lakótelepnél a Kerepesi 

útnál, ahol a jövőben közvetlen átszállási lehetőség nyílik majd a 
vonatokról a H8-as gödöllői és H9-es csömöri hévre.

• Új peron létesítésével Rákosszentmihály vasútállomás utasforga-
lom részére való megnyitása. Az új peron a Fogarasi úti felüljáró 
vonalába tervezendő, gyalogos aluljáró által megközelíthető, és 
kapcsolatot teremt a 14. és 16. kerületek között.

• Újpalota megállónál a korábban megépült peronok meghosszab-
bítása, valamint a peronok közötti szintbeli kapcsolat biztonságos 
kialakítása. A vasúti megállóhely a 7-es, 7E, 8E, 108E, 133E, illetve 
a 277-es autóbuszokra ad átszállási lehetőséget.

• Új vasúti megállóhely az Erzsébet királyné útja - Kolozsvár utca 
vonalában, ahol át lehet majd szállni az 5, 124, 125-ös buszokra és 
a 62, 69-es villamosokra (munkanéven Pestújhely megálló).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kérdőív a https://bfk.hu/kulsokorvasut/ linken érhető el. 
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December 8-án, utolsó nyilvános 
estjét tartotta a Varjú Vilmos Olim-
piai Baráti Kör az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében. 

Ez alkalommal a Videoton 1985-ös sikere-
it idézték fel, Szabó József csatárral, Disztl 
Péter kapussal és Szentesi Zöldi László új-
ságíróval, aki a Lövés Szarajevóban című 
könyvével állított emléket a klub teljesítmé-
nyének. A Videoton az UEFA-kupa döntőjé-
ben a Real Madrid ellen játszott, és bár 3-1-re 
kikaptak a spanyol klasszis csapattól, teljesít-
ményükhöz nem férhet kétség. A székesfe-
hérvári futballklub ezzel mai napig az utolsó 
magyar, kupadöntőt játszó labdarugó csapat. 
A beszélgetést követően a nézők is lehetősé-
get kaptak, hogy közös képeket készítsenek a 
legendás sportolókkal, illetve dedikál-
tassák relikviáikat. 

Az évzáró hangulat másnap 
december 9-én, a kerület is-
mert kézműves sörözőjében 
folytatódott, ahol a Baráti Kör 
tagjai egy kellemes hangulatú 
vacsorán vehettek részt. 

A megjelenteket Riersch Tamás, a Baráti Kör 
estjeinek állandó házigazdája köszöntötte, 
majd Hóbor Béla, a Kör elnöke értékelte a 
mögöttük álló 2021-es esztendőt. 

Sajnos az év első felének terveit a koronaví-
rus-járvány meghiúsította. A Baráti Kör első 
rendezvényét még májusban, zártkörben 
tartotta, amikor a magyar sport napjáról tar-
tottak megemlékezést a Rátonyi Gábor uszo-
dában. Komoly siker viszont, hogy júniusban 
az Önkormányzat előtti – a köznyelvben csak 
Tanácsparkként emlegetett – eddig névtelen, 
de szép, gondozott, és nagyon népszerű par-
kot hivatalosan is Kertvárosi Olimpikonok 
Parkjára keresztelték át. 

A Baráti Kör részt vett a tokiói olimpián sze-
repelt kerületi sportolók búcsúztatásában, 
majd köszöntésében. Novemberben a Kör 
Cseh László úszót fogadta az Erzsébetligeti 

Évet zárt a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör

Színház Harmónia termében, illetve a tagok 
e hónapban tartották meg közgyűlésüket. 

Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia fő-
titkára szintén hálás köszönettel fordult a Ba-
ráti Kör felé, és reményét fejezte ki, hogy az 
együttműködés továbbra is folytatódni fog.

Majsai Károly, paralimpikon asztalitenisze-
ző a Kör által alapított Kertváros büszkesége 
és a MOB Fair Play-díjasa rövid köszönettel 

fordult társaihoz.
A vacsorán többek között tiszteletét 

tette Péni István, aki az idei ötkarikás 
játékokon 5. helyezést ért el légpuskás 
céllövészetben. 

A Baráti Kör a következő évben ün-
nepli 15. születésnapját. A VVOBK tö-
rekszik arra, hogy a jövőben is képvi-
selje az olimpiai játékok eszmeiségét 
és tisztaságát.

GUETH ÁDÁM

Az adventi hétvégéken kirakodóvásár várja a piacra láto-
gatókat. A forralt bortól a kerámiavirágig, a derékszíjtól a 
bizsun át a karácsonyfáig mindent lehet kapni, miközben 
a Bicikló feliratú vásári vonat fáradhatatlanul rója köreit.

„Trianon hatása az egyházi életre”
December 8-án ez évi utolsó rendezvényét tartotta a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) kerületi szerve-
zete a Sashalmi Krisztus Király Plébániatemplomban. 

A KÉSZ kerületi elnökének, Szőke Ist-
vánnak vendége ez alkalommal Dr. Gár-
donyi Máté egyháztörténész volt, aki 
Trianon hatása az egyházi életre címmel 
tartott előadást. Gárdonyi Máté jelenleg 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karának oktatója. 1995-
ben szentelték pappá, teológiai doktori 
fokozatát 1999-ben szerezte. Kutatási 
területe a magyarországi egyháztörté-
net a XX. században. Segédszolgálatot 
vállal a Rákosszentmihály Római Ka-
tolikus Plébánián. Az előadás során a 
professzor érintette az egymázmegyék és egyházi intézmények át-
alakulását, valamint a környező országok hozzáállását a magyar hí-
vekhez. A teológus reményét fejezte ki, hogy az egyház a jövőben is 
segítségére lehet a magyarság Kárpát-medencei megmaradásában. 
Az estet Varga Laura népdaléneke és dr. Kratofil Ottóné szavalata 
színesítette. 
Amennyiben a járványhelyzet engedi, a KÉSZ a következő esztendő-
ben is szeretettel várja vendégeit. A tervek szerint következő meghí-
vott vendégük Kovács Péter polgármester lesz. 

GUETH ÁDÁM
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I. Béla szerencsétlen, halálát okozó balesete után német „rokoni” segít-
séggel, a már apja életében megkoronázott Salamon, az Árpádok nem-
zetségének 5. tagjaként foglalhatta el a trónt. Béla fiai, Géza, László és 
Lambert elfogadták, hogy tizenéves unokaöccsük a király, aki viszont a 
hagyományok és szokások szerint országrészeket adott nekik. Kezdet-
ben közösen vettek részt a cseperedő, harcias, vakmerő Salamon hadi 
vállalkozásaiban. A hercegek sikerei, hírük-nevük egyre féltékenyebbé 
tették Salamont. Indulatos, gyanakvó természetét bizalmasa, Vid ispán 
is szította. Várható volt a fegyveres összecsapás, ahol Koppány óta sajnos 
nem először harcolt magyar a magyarral. A király Géza seregét rajtaütés-
sel támadta meg 1074. február 26.-án Kemejnél (a Tiszától délre a mai 
Nagy-Kunság környéke), és véres csatában győzött. 

A végső győzelmet viszont Géza és László egyesült hadai szerezték meg 
március 14.-én Mogyoródnál. Ezzel a Vazul-unokák harcai véget értek. 
A hatalom Gézára szállt. Akinek túlzottan önmagát emésztő, önkritikus 
természete, érzékeny lelkiismerete, egyenes jelleme bizonytalanná tette 
a trón birtoklásában. A pápa ajánlása: próbáljon megegyezni Salamon-
nal. Géza a szekszárdi monostorban apja sírjánál imádkozva, felfokozott 
lelkiállapotban, betegen szokatlan döntést hozott. Nem lehet király. A 
törvényesen megkoronázott király Salamon. Lemond és átadja neki az 
országot. A tárgyalások el is kezdődtek a Pozsonyt, Mosont és környékét 
uraló Salamonnal (nem tudjuk, hogy Lászlónak mi volt a véleménye), 
amikor 1077. április 25.-én a súlyos beteg Géza meghalt. 

Az alattvalók, a nép, a főemberek egyhangú felkérése döntése Lászlót 
emelte trónra. Aki Salamonnak javakat, békességet ajánlott, de őt a ha-
talomvágy nem hagyta nyugodni és László életére tört, mire Visegrád 
várába zárták. István király szentté avatására László meghívta Fehérvár-
ra 1083 nyarán és újra szabad lett. Azonban izgága természetétől hajtva 
kunokból verbuvált seregével megint megpróbált betörni, sikertelenül. 
Délen hadakozott, idegen népek zászlói alatt, mikor 1085-ben egy Bizánc 
elleni támadás során nyoma veszett. Az adriai Pola környékén legendák 
keringenek róla, vélt ereklyéit, sírkövét kegyelettel őrzik, sőt a magyar 
jezsuiták az Árpád-házi szentek között említik. Magánélete hányatott 
volt. Még gyerekfejjel kötött házasságot IV. Henrik császár húgával, Sváb 
Judittal. Talán egy közös gyermekük volt, Zsófia. Judit később a lengyel 
fejedelem I. Ulászló felesége lett.

A két utolsó Vazul-unoka közül Lambert békében bírta uradalmát, test-
vérei és unokaöccse viszálykodásába nem avatkozott, a trónért való küz-
delem iránt, mint harmadszülött, közömbös volt.

László, apjuknak, Bélának méltó utóda, seregéből fejjel kimagasló Ár-
pád-sarj, „Isten atlétája”, már életében csodálatos, misztikus hírnevet, 
legendát keltett. A középkori lovagi eszmerendszer megtestesítője, a ma-
gyar lovagkirály. Jól tudta és néhány esetben tapasztalhatta, hogy országá-
nak hatalmi dominanciáját csak úgy tudja biztosítani, ugyanakkor a kül-
ső támadásoktól megóvni, ha erőt mutat, támad, foglal, ahogy a korban 
szokásos volt. Így déli terjeszkedésének eredményével  Horvátországot 
– a horvát király legyőzése után 1091-ben – társországként a magyar koro-
nához csatolta, ellenszegülve a pápának. A dalmát városokat is, amelyek 
Velence érdekkörébe tartoztak, hódoltatta, meghagyva önrendelkezésü-
ket. Kárpátok-szerte biztosította az ország határait. Elűzte a betörő be-
senyőket. Tartást, tekintélyt szerzett a lengyelek, oroszok és Bizánc felé. 
Ügyes diplomáciával többnyire semleges maradt a pápaság-császárság 
konfliktusban. Egyházi kérdésekben határozottan érvényesítette a királyi 
tetszvényjogot, jócskán megelőzve, a magyar király püspökségek alapítá-
si, kinevezési adományozási jogát, a pápa törekvéseivel szemben.

Belpolitikájának sarkalatos programja törvényeinek elfogadtatása, 
amelyek jelentős részben a közbiztonság szavatolását, a magántulajdon 
védelmét biztosítják, elrettentő büntetések kiszabásával. Kialakította a 
nádor, nádorispán (comes palatinus) hivatalát, mint a király első tisztség-
viselőjét, pecsétjének őrzőjét. Törvény sújtotta  a még elvétve, de létező 
pogány vallás követőit.  A népi emlékezet őrzi tetteit, csodával határos 
legendás cselekedeteit.

Még Salamonnal és Géza bátyjával vívtak Kerlésnél a kunok ellen, ami-
kor a lányrablót a Szög nevű lován utolérte és legyőzte. Székelyeket te-

Magyar szépmesék
Árpádok nyomában IV. – A Vazul-unokák

lepített Erdélybe a szorosok, hágók 
védelmére, az Őrségbe és veszély-
nek kitett gyepük környékére, akik 
meséikben őrzik emlékét. 

„ Nem a székely,  nem is Lacfi,
…hanem az a László! László!
 Az győzött le minket harcon.”  

(Arany János: Szent László)
Fáradtan utazott Zalában kocsin, amelynek egyik kerékcsapja kiesett. 

Ezt látva egy derék ember, az ujját dugta a csapszög helyére, hogy a kerék 
ki ne essen és futott a kocsi mellett a következő megállásig. Mikor László 
meglátta ezen áldozatos hűség tanújelét, ennyit mondott: szógám ezért 
most téged nemessé teszlek. Uram, királyom, vagynak itt még sokan, 
azokat is emeld fel.

Még a múlt században is voltak zalai családok, akik Szent László neme-
seinek vallották magukat.

Szatmárban járva két vitézét akarta birtokkal jutalmazni. „Ezt a csalitost 
itt be kéne népesíteni, jó lesz-e neked Gacs, akkor ÁLLJ! Kicsit odébb megint 
szól a másikhoz: Jó emberem, legyen tied ez a berek, Rozs ÁLLJ!” Szatmár-
ban (ami most Szabolcs) ma is állítják, hogy Szent László vitézei alapítot-
ták Gacsályt és Rozsályt.

Királyunk, miután fia nem született, ezért Géza fiait nevelve, készítette 
őket a kormányzásra. Előbb a hozzá hasonlatos daliás Álmost, majd élete 
végén az okos, értelmes, tudós Kálmánt.

 A Kárpát-hazában  tárgyak, írások,  mesék, szobrok, utak, terek, erek-
lyék, iskolák, templomok őrzik emlékét. Kőbányán található, egymástól 
nyíllövésnyire, a Szent László- tér, a Szent László templom, Szent László 
szobra, a Szent László Általános Iskola, és a Szent László Gimnázium.

HEGYI ÁKOS
id.hegyiakos@gmail.com
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Lakásfelújítást vállalunk. Hi-
deg-meleg burkolás, homlok-
zat szigetelés, festés stb. Ga-
ranciával, ingyenes helyszíni 
felméréssel. Fekete Dániel 20-
493-0390

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, ezüs-
töket, bronzokat, órákat, bú-
torokat, katonai tárgyakat, ha-
gyatékot stb. 20-280-0151

INGATLAN
Sashalmon 1 szobás házrész ki-
adó 80E Ft + rezsi. 30-259-2655

Kiadó a Centin első emeleti la-
kás. 130 E Ft+ rezsi. 20345-4882

Albérletet keresek. 20-252-0255

Komfortos lakhelyet bérel-
nék hosszútávra. Gödöllői, 
 csömöri HÉV vonalán.  20-252-
0255

VEGYES
Születésem óta mozgássérült 
és több szervi betegséggel élő 
nő vagyok. Ezek ellenére köny-
nyedén mozgok, de néha segít-
ségre lenne szükségem. Ren-
dezetten, egyedül élek. Várom 
segítő partnerem jelentkezését, 
aki esetleg mozgássérült, de 
jogosítvánnyal is rendelkezik.  
30-453-3420

Eladó 2 db gázpalack 11 kg 2E 
Ft/ db, eszpresszó kávéfőző 1E 
Ft. 20-532-7905

Nagyméretű vegyes férfiruházat, 
cipő új és használt állapotú el-
adó. 30-271-7806

Eladók: férfi ingek, pizsamák 
44-46-os, téliesített dzsekik, au-
tós kabátok L-es, cipők 42-43-as, 
öltönyök, nyakkendők új állapot-
ban. 403-1022

Zokni felhúzó, WC magasító, 
Cosmodisc derék védő, izom sti-
mulátor, Samsung TV, Hot-Plan 
elektromos sütőtál eladók. 409-
0366

Nagyon szép, ágyneműtartós vi-
lágos kanapé-ágy eladó kedvező 
áron + egy Grundig TV. Ár: 45E 
Ft. 20-256-6592

Zepter víztisztító és LUX porszí-
vó eladó 80-100E Ft. 405-0083

Eladó 325 db kétszer égetett ké-
mény tégla, 6 db csőoszlop kerí-
tésnek, kazánba való vegyes tűzi-
fa. 30-413-5678

Házi lekvárok többféle ízben 
többféle gyümölcsből eladók. 
405-4651

Szerves trágya eladó, szállítást 
vállalok. 20-419-8393

Ingyen elvihető a XVI. Kerület-
ből egy használt, de megkímélt 
állapotú 70x165cm, nem ágy-
neműtartós heverő és használt, 
fatetős zongora. Ár megegyezés 
szerint. 20-482-4878

Eladó: DVD, hifi torony, képmag-
nó, horgászfelszerelés, könyvek. 
20-318-8284

Eladó 2db 30l és 50l-es boros 
ballon. 30-169-2138

Newgarda benzinmotoros fű-
nyíró szervizelt eladó 15E Ft-ért. 
20-383-9030

Eladó 90x190cm-es egyszemé-
lyes ágyneműtartós heverő. 30-
689-2892

Eladó: Koloniál szekrénysor do-
hányzóasztallal, bőr ülőgarnitú-
ra fotellal. 20-562-1649

6 db jó állapotú nád táblalemez 
(drótfonatos) 200x100 cm eladó. 
Ár megegyezés szerint. 30-914-
7744

Elektrolux kombi hűtő 25E Ft, 
benzines fűkasza 15E Ft, 3 égős 
gáztűzhely 16E Ft-ért eladók. 20-
595-3901

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú 
ERIKA táskaírógép plusz szalag-
gal jelképes összegért. 30-528-
2040

Eladó: nagyméretű, masszív 
EMINEO nevű kerekesszék, 
kerék távolság 75 cm, ülőpárna 
52cm széles. 30-528-2040

Redőnyvas 3 szál (6m), zártszel-
vény 20x20-as 4 szál, 20x40-es 
2 szál, PAG860 Bioptron lámpa 
eladó. 405-2211

Műanyag hordó 200l-es, 
műanyag rekesz 500Ft/db, fa lé-
cek ingyen. 403-1090

Siemens elől töltős mosógép 
dobcsillag töréssel alkatrésznek 
10E Ft-ért eladó, működőképes. 
20-590-5918

Jó állapotú férfiöltöny, télikabát 
54-es méretű ingyen elvihető. 
403-9603

Fém láda bármi tárolására ki-
váló, zománcozott, szigetelt. 
130x75x65cm eladó. 403-1335

Eladó 30l-es 10E, 17l-es 8E Ft, 
cserép savanyító edény. 20-323-
4265

Eladó harmonika ajtó, függöny-
tartó, 160x70cm-es kókusz mat-
rac, epedás ágybetét 2x1,7m-es. 
20-807-7891

Eladó nagy teljesítményű sarok-
csiszoló, fúrógép állvány és mű-
szer satuk 30-40% kedvezmény 
az eredeti árból. 30-282-2202

Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés mo-
sogató eladók. 409-0366 Asztalos vállal: meglévő ajtók, 

ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
ni csere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor 20-321-0601

DECEMBER 18-ÁN, SZOMBATON 16:00 ÓRÁTÓL 
a Grill Box16 és a Gecsa Kft. EGY TÁL HALÁSZLÉT kínál 

azoknak, akiknek bármilyen okból nincs lehetőségük 
ünnepi ételeket főzni.

Helyszín: a GRILL BOX16 (Újszász utca 51.)

KÖTÉSZETI MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Nyomda keres segédmunkást vagy betanított munkást 

XVI. kerületi munkahelyre.
Érdeklődni a titkarsag@korrektnyomda.hu e-mail címen, 

vagy a 06-1/264-4602-es telefonon lehet.
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Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524

Sok szeretettel várom új és 
meglévő vendégeimet. Műkö-
römépítés, töltés, gél lakkozás 
Csömörön. 70-250-8948 Fa-
cebook: FM Nails Hungary

Hozzátartozó nélküli személy-
nek mindenben segít elvált 
asszony. 30-420-2238

Hozzátartozó nélküli személy-
nek mindenben segít autóval 
rendelkező ápolónő. 70-246-
0878

Hozzátartozó nélküli személy-
nek mindenben segítségére 
lenne középkorú férfi. 30-474-
3789






