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Minden korosztályt megtáncol-
tatott a Pesty Party Showband

Keresse az Erzsébetligeti Színház júliusi 
Szabad(A)Tér programajánlóját a 13. oldalon!

Június 17-én fergeteges 
utcabál volt a Ligetben

Védőnők napja
A magyar egészségügy egyik legjobban szervezett, 
és legjobban működő területe a védőnői hálózat. 
Kerületünk védőnői az Önkormányzat Civil Házá-
ban jöttek össze a jeles nap alkalmából. Az ösz-
szejövetelen megjelent Kovács Péter polgármes-
ter, Ács Anikó alpolgármester és Kiss Marianna, 
a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatója.

A polgármester gratulál Veressné László 
Zsuzsannának a kitüntetéséhez

Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás a címlapról.
Kovács Péter polgármester köszöntötte a védőnőket, akik nagy szak-
értelemmel, nélkülözhetetlen tanácsokkal segítik a családokat a cse-
csemők és kisgyermekek gondozásában. 

Ezt követően Ács Anikó alpolgármester tekintette át röviden a védő-
női hálózat megszületésének és működésének történetét. Elmondta, 
hogy Magyarországon Stefánia, belga hercegnő védnökségével ala-
kult meg az Országos Stefánia Szövetség 1915. június 13-án. A kezde-
ményezésnek része volt a Védőnői Szolgálat megalakulása is, ezért 
június 13-a a Védőnők Napja. Az alpolgármester asszony ötlete volt, 
hogy minden évben rendezzenek egy kis ünnepséget a kerületi vé-
dőnők tiszteletére. Az elsőt meg is tartották, azonban a koronavírus 
miatt az elmúlt két évben nem volt rá lehetőség, így a mostani még 
csak a második ünnepi összejövetel lehetett, de a jövőben a tervek 
szerint minden évben megtartják. Célja, egyrészt az, hogy a szür-
ke, hétköznapi munka után egy családias, kötetlen összejövetelen 
vehessenek részt mindazok, akik ezt a nehéz hivatást választották. 
Másrészt cél az is, hogy a híradások emlékeztessék a lakosságot a 
hálózat létezésére, és arra, hogy a világon egyetlen más országban 
sincs olyan szervezett hálózat, amelyben a védőnők szinte a gyer-
mek fogantatásától a csecsemőkor végéig, majd még az óvodákban 
és iskolákban is figyelemmel kísérnék egy kis emberpalánta ismer-
kedését a világgal, és a szülők ismerkedését a gyermekgondozással. 
Hazánk mindig élen járt az anya- és csecsemővédelemben ezért a 
hazai védőnői hálózat 2015-ben Hungaricum minősítést kapott.

Külön köszöntötték a nyugdíjba vonulókat, elsőnek Horváthné Il-
lés Erikát, aki 40 éve dolgozott kerületünkben, első és egyben utolsó 
munkahelyén. Hasonló köszöntésben részesült Majsai Péterné is. 
Kitüntetést kapott Veressné László Zsuzsanna, aki május 12-én a 

Magyar Tudományos Akadémián Steller Mária Védőnői Díjat vehe-
tett át.

Ezután kis műsor következett. Varga Levente Péter a népzene, a 
néptánc és a népi ének tehetséges fiatal 
képviselője mutatott be moldvai dallamo-
kat, majd széki legényest énekben, tánc-
ban és kobzon. 

Végül pedig fehér asztal mellett folyta-
tódhatott a kötetlen beszélgetés saját gye-
rekekről, unokákról, a jövőről, és persze 
az eszmecserébe szakmai témák is bele-
keveredtek, mert a védőnők finom falato-
kat majszolva is védőnők maradnak.

Kiemelt köszönet jár nekik áldozatos te-
vékenységükért.

MÉSZÁROS TIBOR

Védőnők napja

A korábbi képviselő lemondása miatt július 10-én önkormányzati 
képviselőt választanak a Rákosszentmihályon, (Budapest XVI. ke-
rület 2. számú választókerületében), élő választópolgárok. A sza-
vazásra jogosultak 5 szavazókörben és két helyszínen (Csömöri út 
142. szám alatti és Szent Imre u. 115. szám alatti Általános Iskolák 
épülete) szavazhatnak 6 óra és 19 óra között. 

Az érintett választópolgárok a választói névjegyzékbe való felvéte-
lükről szóló értesítőt postai úton kapták meg. Az az érintett válasz-
tópolgár, aki nem kapott értesítőt, a Polgármesteri Hivatalhoz for-
dulhat tájékoztatásért munkaidőben a 4011-473-as telefonszámon.

A választópolgár személyesen, a lakóhelyéhez (állandó lakcímhez) 
tartozó szavazókörben szavazhat. A személyazonosságot személy-
azonosító igazolvánnyal vagy ideiglenes személy-azonosító igazol-
vánnyal, jogosítvánnyal, illetve útlevéllel lehet igazolni, és ezekhez 
minden esetben lakcímkártya is szükséges. Aki régi, könyv alakú 
személyi igazolvánnyal azonosítja magát, csak akkor kell lakcím-
kártyát is bemutatnia, ha lakóhelye megváltozott a bejegyzéshez 
képest. Fontos, hogy a fenti dokumentumok érvényességét a vá-
lasztás napját megelőzően ellenőrizni kell, lejárt érvényességű iga-
zolvánnyal nem lehet szavazni. 

Mozgóurna
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt 
nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szava-
zatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok (például munkavégzé-
si kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna 
igénylésére. 

A mozgóurnát a választópolgár kérheti
– a lakcímére, 
– a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör terü-
letén található egyéb címre, (tehát másik szavazókör területén 
található címre nem kérhető mozgóurna). 

A mozgóurna iránti kérelmet írásban kell benyújtani: 
– 2022. július 8-án 16 óráig a Helyi Választási Irodához, 
– a szavazás napján 12.00 óráig ahhoz a szavazatszámláló bizott-
sághoz, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár 
szerepel.  

A képviselőjelöltek (a szavazólapon szereplő sorrendben):

HORVÁTH MÁRK ZSOLT Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás 
 Magyarországért Mozgalom

SCHAFFER VIKTOR Független jelölt

HORVÁTH ÁDÁM FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 
 Kereszténydemokrata Néppárt

FARKAS ADRIÁN Független jelölt

KERTÉSZ EDIT Demokratikus Koalíció

Szavazni egy jelöltre lehet.
További információkat találhatnak az időközi választással kapcsolat-
ban a www.valasztas.hu, valamint a www.bp16.hu weboldalakon is. 

DR. CSOMOR ERVIN sk.
a Helyi Választási Iroda vezetője

Időközi képviselő választás lesz július 10-én
Rákosszentmihályon
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A testületi 
ülésről 

jelentjük

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: 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 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!
Édesanyám annak a népes brancsnak a tagjaként 
nőtt fel, amelyik az egykori mátyásföldi strand és 
az MLTC teniszpályáinak vonzásában élte meg 
fiatalságának legszebb éveit. Romantikus törté-
neteket mesélt heves nyári szerelmekről, ame-
lyek abban az időben egyet jelentettek egy közös 
bringázással, miközben fogták egymás kezét, 
vagy egymás partnerei voltak egy tenisz vegyes-
párosban. A legbátrabbak még meséltek olyasmit 
is, hogy az Erdő mélyén – így hívták akkor az Er-
zsébet-ligetet – az erdei iskola kőpadján ülve még 
csókolóztak is naplemente után. Aztán hazamen-
tek, és lefekvés után hosszasan álmodoztak mind-
arról, ami napközben történt. Mesélt arról is, hogy 
eljött Mátyásföldre bemutatót tartani Körmöczy 
Zsuzsa világhírű teniszezőnk, aki 34 évesen, 1958-
ban egyesben megnyerte a francia nyílt tenisz-
bajnokságot, amelyet ma Roland Garros néven 
ismerünk. Még sok hasonlót hallgattam végig, de 
én mégsem ezeket irigyeltem a legjobban, hanem 
azt, hogy az Erdőben voltak mókusok. Nagyon 
szerettem volna, ha egyszer mókus ugrálna a ker-
tem fáin. Aztán ez a meseszerű vágyam eltűnt az 
élet fontosabb dolgainak útvesztőjében. A minap 
azonban a számítógép előtt görnyedve, félig hát-
tal a nyitott ablaknak, fürge lábak körmeinek ko-
pogására lettem figyelmes az ablakpárkány felől. 
Ösztönösen megfordultam, de már nem láttam a 
hang gazdáját. Már éppen vissza akartam fordul-
ni, amikor – mint aki ottfelejtett valamit – vissza-
jött és megállt a párkányon egy mókus. Jéggé der-
medtem, nehogy elzavarjam. Valószínűleg nem 
látott meg, mert a nap erősen sütött a szúnyog-
hálóra, így nem lehetett jól belátni. Azóta már a 
párját is bemutatta, aki egy kicsit szürkébb ruhát 
visel. Néha egy időre eltűnnek, de aztán vissza-
jönnek, mintha anyukámtól hoznának üzenetet.

MÉSZÁROS TIBOR

A közgyűlés napirendi pontjai között a képviselők elfogadták az Önkormányzat 
idei költségvetésére vonatkozó módosítást is. A rendelettervezet értelmében az 
eddigi főösszeg mind bevételi, mind kiadási oldalon több mint 7 milliárd forinttal 
növekszik, így összesen 38.269.764 ezer forintból gazdálkodhat kerületünk. A 
növekedés túlnyomó részét a betétlekötésekből, illetve annak megszüntetéséből 
származó előirányzat-rendezés teszi ki, ám ide sorolandók a felmerülő intézmé-
nyi és önkormányzati pótigények is, pályázati források, valamint egyebek mellett 
az ukrajnai menekültekkel kapcsolatos feladatokra kapott állami támogatás is.

Az ülés folytatásában a testület megszavazta a szociális és gyermekvédelmi tár-
gyú önkormányzati rendeletek, továbbá az önkormányzati óvodákban és iskolák-
ban fizetendő gyermekétkeztetési díjak módosítását.

Megtárgyalta és elfogadta a testület azt is, hogy a jövőben a kerületi társas- és 
szövetkezeti házak lakói – amennyiben az épületen belül ilyennel nem rendel-
keznek – a főépítész engedélyével zárható szelektív hulladékgyűjtő edényeket 
helyezhessenek ki az előttük lévő közterületre díjmentesen.

A testület egyöntetűen megerősítette, hogy megkezdődhet a Kerületi Építési 
Szabályzat módosításának megindítása, ezt összességében a zöldterületek és a 
kertvárosi jelleg védelme indokolja.

A mostani ülésen a képviselők határoztak arról is, hogy az Önkormányzat 1165 
Budapest, Jókai Mór utca 2. szám alatti, nem lakáscélú helyiségét eladja, kikötve, 
hogy az ingatlanban 2035-ig élelmiszerüzletet kell üzemeltetni.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat hatályos Helyi Esélyegyenlőségi 
Programmal rendelkezzen, terítékre került ennek áttekintése és felülvizsgálata 
is, végül elfogadták a képviselők a 2022-2027. évre vonatkozó ez irányú határo-
zatot.

A képviselői kérdések, közérdekű bejelentések kapcsán szó volt azokról a fákról 
is, amelyeket június 13-ra virradóra ismeretlen tettesek kivágtak a Szilas-patak 
menti kerékpárút mellett. Az okozott kár meghaladja az 1 millió forintot. Szász 
József alpolgármester arról számolt be, hogy a rendőrség még aznap megkezdte 
a nyomozást, illetve tudomása szerint két szemtanú is bejelentést tett a rendőrsé-
gen, remélve, hogy mihamarabb fény derül a tettesek kilétére, akik nem először 
követték el a vandál bűncselekményt. Téma volt a jelenleg lezárt Reformátorok 
terei csúszdapark átalakítása, felújítása is. Kovács Péter polgármester elmondta, 
az üzemeltetők megvizsgálják, lehetséges-e, hogy az egész domboldal csúszik 
lefelé és ez befolyásolhatja a csúszdák használatát, ennek kiderítése érdekében 
mérőeszközöket helyeztek ki, ezek azonban az elmúlt időszakban egy millimé-
ternyi elmozdulást sem mutattak. A vizsgálatok éppen ezért még folytatódnak, 
remélve ugyanakkor, hogy mielőbb birtokba vehetik a gyerekek a közkedvelt ját-
szóparkot.

A Képviselő-testület soron következő, nyári szünet utáni ülésére szeptember 
21-én kerül sor.

M.K.

A nyári szünet előtti utolsó 
rendes ülését június 15-én tar-
totta meg a Képviselő-testület. 
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Tájékoztatás és hirdetmény 
a KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosításáról, és az azzal kapcsolatos 

lakossági fórumról

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. 
(VII.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) hatály-
ba lépését követően történt jogszabályi változások és egyes építési 
előírások tervezett módosítása, valamint az elmúlt időszakban tör-
tént önkormányzati felülvizsgálat alapján Budapest Főváros XVI. 
Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉSZ módosítását 
kezdeményezte. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) szerint teljes eljárásban, a teljes körű nyilvános-
ság biztosításával történik.
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, 
valamint településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló 13/2017.(V.19.) számú önkormányzati rendeleté-
ben foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelentke-
zett partnerek az előzetes tájékoztatási és a véleményezési (munka-
közi) szakaszba – kérésükre – bekerülnek. A KÉSZ módosításának 
partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel 
rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) legkésőbb e hirdet-

ménynek a XVI. Kerületi 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 Hi-
vatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be 
személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Iroda részére címezve.
A Kormányrendelet alapján a KÉSZ előzetes tájékoztató szakaszá-
ban az Önkormányzat lakossági fórumot tart. A KÉSZ módosí-
táshoz elkészült előzetes anyag megtekinthető az önkormányzat 
www.bp16.hu honlapján, a Hírek/Aktuális menüpontban.

A LAKOSSÁGI FÓRUM IDEJE: JÚLIUS 18. HÉTFŐ 17:00 ÓRA
Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 

1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, 
továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír ala-
pon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon sze-
mélyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 
Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a  
telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

– A pünkösdi hétvégén látogatást tettünk testvértelepülésünkön, 
Csíkszentmihályon. Valóban hármas céllal érkeztünk. 2021. június 
4-én avattuk fel a XVI. kerületi Csíkszentmihály téren azt a fél szé-
kelykaput, amelynek másik felét testvértelepülésünkön állították fel, 
és avatását erre a hétvégére időzítették. Az emlékmű ötlete az azóta 
elhunyt Horváth János önkormányzati képviselőtől származott, és a 
magyarok határokon átívelő összetartozását jelképezi. Elkészítésével 
erdélyi barátaink javaslatára egy kitűnő székelyföldi fafaragót, Antal 
Tibort bíztuk meg. A mű el 
is készült, és a felállítás ere-
deti időpontja Trianon 100. 
évfordulóján lett volna. A 
vírushelyzet azonban itt is 
közbeszólt, így csak most 
válhatott teljessé Horváth 
János elképzelése. Az avató 
ünnepségen is megemlé-
keztem a kapu létrejöttének 
történetéről, és kedves barátunk Izsák-Székely Lóránt, Csíkszentmi-
hály polgármestere is elmondta ünnepi gondolatait az összetartozá-
sunkról. 

Útba ejtettük Tusnádfürdőt is, ahol Önkormányzatunknak van egy 
üdülője. Úgy gondoltuk, érdemes ránézni, mivel a pandémia miatt 
két éve nem járt benne senki – gondoltuk mi. Az épületet körbe járva 
azonban meglepetten láttuk, a hátsó, szolgálati bejáratként üzemelő 
ajtóra deszkák vannak felerősítve, amelyekből sűrű sorokban óriá-
si szögek meredeznek a látogatók felé, akár egy sündisznó tüskéi. 
Az ingatlan kezelésével megbízott, szomszédos Szent Kristóf Pan-
zió munkatársaitól megtudtuk, hogy a tüskeerdő azért kell az ajtóra, 

mert emberek ugyan valóban nem jártak két éve az épületben, de 
medve igen. Az ajtót megrongálva „benézett”, nincs-e valami harap-
nivaló valamelyik helyiségben. A panzió munkatársai ezeknek a láto-
gatásoknak az ellenszeréül szerelték föl az ajtóra a 150-es szögekből 
készített tüskepárnát, amelyet még villanypásztorral is megerősítet-
tek. Ez a kombináció már hatékony eszköznek bizonyult a kíváncsi 
és éhes medvék ellen.

Végül pedig részt vettünk a csíksomlyói nyeregben az ünnepi szent-
misén. Megcsodáltuk a nemzeti színű zászlókat magasra tartó magya-
rok tömegét, és megmártóztunk 
abban a semmi máshoz nem ha-
sonlítható hangulatban, amelyet 
egyedül Csíksomlyón lehet átél-
ni. Az élményt fokozta még az 
is, hogy a nyeregből lefelé tartva 
kedves ismerőssel találkoztunk. 
Áder János, korábbi köztársasági 
elnökünk feleségével kézen fogva 
ereszkedett lefelé a hegyoldalon. 

MÉSZÁROS TIBOR

Csíkszentmihály, Tusnádfürdő és Csíksomlyó
Önkormányzati küldöttség járt testvértelepü-
lésünkön Csíkszentmihályon, melynek tagjai 
hármas céllal érkeztek a Csíki medence talán 
legszebb részére. Szász József alpolgármestert 
kértük meg, hogy meséljen a csíki eseményekről.
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Kovács Péter polgármester emlékeztetett 
arra, hogy a János utca 141-153-ban évti-
zedek óta működik a nyári vakáció alatt 
napközis tábor. Az elavult központi épü-
letből és faházakból álló intézményt ala-
pos felújítás után 2017 szeptemberében 
adták át elsősorban kulturális célokra. 
Nyaranta azonban továbbra is napközis 
táborként működik a kerületi gyerekek 
számára.

A felújított főépületben egy 180 négy-
zetméteres, illetve több kisebb külön-
terem található, és kedvezőtlen időjárás 
esetén a fedett terasz is jól kihasználható.

A tábor maximum 160 fő befogadására 
alkalmas. Az első héten már majdnem 
meg is telt, hiszen 150 gyereket jelentet-
tek be a szülők. 

Szász József arról adott tájékoztatást, 
hogy a tábor a vakáció teljes időtartama 
alatt, azaz 10 héten keresztül üzemel, 
egészen a 34. naptári hét végéig, augusz-
tus 26-ig. A gyerekekre változatos prog-
ramok várnak, amelyek között vannak 
olyanok is, amelyek nem a tábor terüle-
tén zajlanak majd, ilyen például a heti 
egyszeri uszodalátogatás, felkeresik a Ta-
nyaudvart is, és lesz lehetőség a Magyar 
Honvédség Újszász utcai logisztikai köz-
pontjának meglátogatására is. 

Csillik Kristóf részletesen beszámolt 
a tábor programjáról. Elmondta, hogy 
uszodalátogatás 20 fős csoportokban 
lesz 10:00-10:45-ig és 10:45-11:30-ig. A 
Kertvárosi Tanyaudvarban június 21-étől 
augusztus 23-áig mindig keddi napokon 
9:30-tól 12-ig tesznek látogatást. Ezen kí-
vül a következő produkciókat rendelték 
meg a gyerekek szórakoztatására: Almási 
Mihály – táncos, tréfás játékokkal, vetél-
kedőkkel, zsonglőriskolával, bűvésztrük-
kökkel és lufihajtogatással. Mocskonyi 
Gergely – zenés gyermek matiné, Venczel 
Mónika – hangszerrel kísért gyermekda-
lok, Vasadi Eszter – capoeira bemutató és 
tanítás, Szabó Fruzsina – bőrös kézmű-
ves termékek készítése, Téglás Gergely 
– csoportjátékok (cserkész), Néder Janka 
– bábszínház, Szabó András Józsefné – 
különleges állatbemutató, Frey Tamás – 
ugrálóvár, Terenyei Péter – táncház, kon-
cert, Szentirmai Péter – táncház, koncert, 
Urbán Péter – népi játékok, kézműveske-
dés, Takács Zsuzsanna – csillámtetoválás 
készítés, Dőrei Attila – buborék-show, 
Tar Béla – darts tanítás, Lencsés Balázs 
– élőzenés táncház. A szervezők remé-
nyei szerint ebből a kínálatból bizonyára 
minden gyerek megtalálja a neki tetsző 
elfoglaltságot.

Június 20-án megnyitotta kapuit a Szentmihályi Kulturális Központban (1161 Budapest, János u. 141-
153.) a napközis tábor. A tábornyitón megjelent Kovács Péter polgármester, Szász József alpolgármes-
ter és Csillik Kristóf, a tábort üzemeltető Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője.

Megnyílt a XVI. 
kerületi napközis tábor

A táborba a következőképpen 
lehet jelentkezni:   

A keruletgazda.hu honlap megnyitása után há-
rom nyomtatványt kell leölteni: a Jelentkezési 
lapot, az Egészségügyi nyilatkozatot és a Szülői 
tájékoztatót. 
1. A jelentkezési lapot kitöltve vissza kell küldeni 
a honlapon található e-mail címre. 
2. Az egészségügyi nyilatkozatból minden hét-
főn újat kell beküldeni, szintén e-mailben. 
3. A szülői tájékoztatóban pedig minden részlet-
re kiterjedő ismertető van a tábor működéséről, 
a befizetésekről és minden egyéb tudnivalóról.

A napközis táborral határos a Segesvár utcai ját-
szótér, amely részleges felújításon esett át. Hor-
váth Ádám, a körzet önkormányzati képviselője 
figyelemmel kísérte a munkálatokat, és elmondta, 
hogy már 10 éve adták át a játszóteret, és mivel ez 
a kerület legnépszerűbb játszótere, intenzív terhe-
lésnek volt kitéve. A tartóelemek elhasználódtak, 
már-már balesetveszélyessé vált némelyik. Szülői 
bejelentés is érkezett, ezért a Kerületgazda kicse-
rélte mindegyiket, amelyik nem tűnt biztonsá-
gosnak. A drótkötélpálya tartóelemei már korha-
dásnak indultak, amelyeket most vadonatújakra 
cseréltek. A tábornyitáson részt vett kerületi veze-
tők bejárták a játszóteret, és megtekintették a fel-
újítás eredményét.

PÁLYÁZAT TEHETSÉGES TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- 
és Gyermekvédelmi Bizottsága a 2022/2023. tanévre 

pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra 
járó általános vagy középiskolai tehetséges tanulók támogatására.
Pályázati feltételekről, a pályázatok elbírálásáról és a pályázat-
hoz csatolandó iratokról, okmányokról minden részletre ki-
terjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján, a  
bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok linken. Pályázni kizárólag pá-
lyázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától tölt-
hető le az Önkormányzat www.bp16.hu honlapjáról.

A pályázat benyújtásának határideje 2022. július 4., 
helye: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Iroda 

1163 Budapest Havashalom u. 43.

Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató 
nem fogad el, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beérkezett pályázatok 2022. szeptember 30-ig kerülnek elbírá-
lásra. A támogatás 2022. szeptember 1-től 2023. június 30. napjáig, 
összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. 
A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően két egyenlő 
részletben, 2022. november és 2023. március hónapban történik.
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Első utunkkal megláto-
gattuk születése helyét a 
felvidéki Borsiban, melyet 
nemrég a magyar állam 
teljes egészében meg-
újított, s tett szívet-lelket 
felemelő múzeummá és 
látogatóközponttá.

Nemsokára a sárospata-
ki vár, mint Rákóczi ké-
sőbbi, igen kedvelt tartóz-
kodási helye, kívül-belül 
megújulva, korhű szép-
ségében kápráztatott el 
minket. Fent a magasban, 
a Vörös torony tornácán 
állva felfakadt belőlünk a 
Himnusz és a Szózat dal-
lama, könyörgése: Isten, 
áldd meg a magyart...! és 
itt élned, s halnod kell!

Később Füzér vára – mint egy fenséges korona a hegy tetején – ra-
gadott magával minket. S joggal áll oly büszkén századok óta, hiszen 
a várat soha nem vették be ellenséges erők, sőt, a Szent Koronát is ide 
menekítették a mohácsi vész idején. Végül még inkább közel vitte 
lelkünket a száműzött Fejedelemhez az itt, Kassán felépített rodostói 
ház pontos mása, benne Rákóczi és kora számtalan emléktárgyával.

Történelmi utunk csúcspontja a kassai Szent Erzsébet-dómban volt, 
ahol a Nagyságos Fejedelem szarkofágja előtt meghatódva, hódolattal 
hajtottunk fejet. Mivel itt magyarul énekelni nem volt szabad, Him-
nuszunkat könnyes szemmel, csak szavakkal imádkoztuk el. 

Itt átéreztük, megértettük a fejedelem fájdalommal teli, hazavágyó 
lelkét: Ő, a győztes császárnak tett hűségesküvel minden vagyonát 
megtarthatta volna. Ám a megalkuvás helyett ezt elutasította, és in-
kább a keserű száműzetést választotta. 

Emléke legye áldott, hűséges hazaszeretete pedig példa minden ma 
élő magyarnak! CUM DEO pro patria et libertate!

PETROVICS SÁNDOR

Kossuth Eszter, a kirándulás egyik résztvevője, aki egy hí-
ján 50 éve házassága révén költözött kerületünkbe, elme-
sélt egy történetet, amely szoros kapcsolatban áll a Szent 
Erzsébet dóm felkeresésével:
Petrovics Sándor barátom kérésére írom meg ezt a történelminek is 
mondható megemlékezést, ami 1938-ban a gyönyörű Kassai Dóm-
ban történt. Fontosak az előzmények, tehát azzal kezdem.

Édesapám, dr. Kossuth Mihály, 1938-ban éppen 20 éves fiatalember 
volt. Kassán éltek, bár egyetemi tanulmányait akkoriban a híres Ká-
roly Egyetemen, Prágában, a jogi fakultás első évfolyamán végezte.

Trianon után Felvidék az akkori Csehszlovákia része lett, s mivel 
apám gyengén beszélte a cseh, illetve szlovák nyelvet, nagyon ke-
mény „magolással” tudta letenni az első évfolyamon a vizsgáit. 
Németül kitűnően beszélt, mert a család úgynevezett német kisasz-
szonyt fogadott a gyerekei mellé. Ez azért volt különösen hasznos, 

mert Prágában a német 
ajkú diákok 1938 tavaszán 
elkezdték szervezni a tün-
tetéseket a Trianonban 
Csehszlovákiához csatolt 
részeken élő sziléziai 
németség érdekeiért. A 
magyar diákság is szer-
vezkedésbe kezdett, majd 
édesapám hazatérve Kas-
sára elmondta a tapaszta-
latait a Prágában beindult 
német és magyar esemé-
nyekről.

Egymás után csinálták a 
különböző tiltakozásokat, 
aminek eleinte nem volt 
komoly visszhangja. Tri-
anon után Csehszlováki-
ában a magyar himnuszt 
nem volt szabad énekelni, 

börtön járt érte. Megszervezték, hogy a Szent Erzsébet-dómban, az 
esti 6 órás mise után az orgonista elkezdi játszani a magyar Him-
nuszt. A fiatalok előzőleg röpcédulán megkérték a híveket, hogy 
amilyen hangosan csak tudják az orgonajáték mellett énekeljék a 
magyar Himnuszt, de nem csak egyszer, hanem sokszor, hogy híre 
menjen az eseménynek. Ahogy édesapám mesélte sírva, több mint 
fél órán keresztül, de énekelték a magyar Himnuszt, amikor lovak pa-
tája dübörgött végig a dómban. Betörtek a rendőrök, és kardlapozva 
ütötték, verték az embereket. Arra számítottak ugyan, hogy a cseh-
szlovák rendőrök a templom előtt a kijövőket majd megtámadják, s 
a sok férfi felkészült akár a verekedésre, vagy egyéb megtorlásra is, 
hiszen nagy volt az elkeseredés, és érződött a levegőben, hogy valami 
készül. De arra nem számítottak, hogy lovasrohamot és kardlapozást 
kell átélniük a dómban!

 Mint ma már a történelemből tudjuk, a Müncheni egyezményt pár 
hónap múlva írták alá, amelyben Felvidék végre visszatérhetett Ma-
gyarországhoz. Lett is világraszóló botrány, hiszen bármilyen durva 
is volt a hatalom, a szent hely megbecstelenítése vállalhatatlan csele-
kedet volt. Az akkori főrendőrnek le kellett mondania, és az erkölcsi 
győzelem mindenképp a magyaroké volt. Nem kellett sokáig várni, 
ősszel visszatért Kassa és a Felvidék! Tudjuk azonban, hogy a boldog-
ság sajnos nem tarthatott sokáig.

Szegény édesapám, bizony könnyek között emlékezett erre a törté-
netre. A II. világháború és a Benes-dekrétumok után mindenüket, 
házat, szülőhazát hátrahagyva menekültek, mint olyan sokan.

Kassától csak 60 kilométerre, Miskolc mellett, Szikszón élte le az 
életét, de soha nem ment többé Kassára. Bár kértem, de azt mondta, 
nagyon fájna látnia az ő Kassáját, ne haragudjak, nem tudja meg-
tenni. Halála után jártam először a Nagy Fejedelem, Rákóczi Ferenc 
sírjánál a gyönyörű Szent Erzsébet-dómban.

Támogatóink:  
Miniszterelnökség,
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

„Az Isten tenyerébe helyezett idő gyógyíthatja 
a sebeket...”
A Kovász Egyesület fennállásának 25. évfordulója alkalmából – a járvány miatt egy év késéssel – kirándulást 
szervezett, melynek célja egyik példaképünk, Rákóczi Ferenc előtti tisztelgés volt. Hazatérve lélekben, még 
napok múltán is azokon a helyeken járunk, ahol 62 fős csoportunk a nagy Fejedelem nyomát kereste.
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DERNOVICS ISTVÁNNÉ (BÁTYI ANNA), 
VAS DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUS

Tanítói oklevelét 1957-ben a Balassagyarmati Állami Tanítóképzőben 
vette át. Pályafutását a Tiszafüred-Kócsi tanyaközpontban kezdte, 
majd Zsámbokon dolgozott, később pedig a XVI. kerületben Sashal-
mon folytatta az oktatást.

1961-től a cinkotai Batthyány Ilona Álta-
lános Iskolában, nagyrészt első osztályo-
sokat tanított, egészen 1991-ben történő 
nyugdíjba vonulásáig.

1970-től egy korrekciós első osztály ve-
zetésére kérték fel. Ma is büszkeséggel 
tölti el, hogy Budapesten egyedüli peda-
gógusként vezetett tíz éven át korrekciós 
osztályt, melyet több alkalommal be is 
mutatott. Tanulói Cinkotáról és a környe-
ző településekről kerültek ki.

Nyugdíjba vonulása után még 2004-ig 
folytatta a tanítást.

Második büszkesége, hogy tanulóival 
számos rendezvényen lépett fel, a magyar 
és szlovák hagyományokat is felelevenítő táncos, énekes előadások-
kal. E műsorokat helyi népviseletben adták elő, a többi között nyug-
díjas klubokban, iskolai rendezvényeken, szoboravató ünnepségen.

Lelkiismeretes munkájának megbecsüléseként számos elismerésben 
részesült: 1975-ben „Miniszteri Dicséretben”,  1983-ban „Kiváló Mun-
káért” kitüntetésben, majd 1988-ban „Budapestért” kitüntetésben.

Vas Díszokleveléhez szívből gratulálunk, és további jó egészséget 
kívánunk!

HORVÁTH GYÖRGYNÉ (VALTER ERZSÉBET), 
RUBIN DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUS 
Tanítói oklevelét 1952-ben szerezte a Kalocsai Állami Tanítóképző-
ben. Tanítói munkáját minisztériumi engedéllyel Császártöltésen 
kezdte, itt tanított 1952-től 1958-ig. 

1957. december 28-án férjhez ment, így átkerült Mosonmagyaró-
várra. 1958-tól, az akkor épült Mosonmagyaróvári Zenei Általános 
Iskolában tanított 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig. Férje az iskola 
igazgató-helyettese, ő pedig az alsós munkaközösség vezetője volt. 
Az iskolába ellátogatott Kodály Zoltán is. 

Nagyon jó pedagógus közösségben dolgozott, volt olyan osztálya, 
ahol 25 gyerekből csak 1 nem ment főiskolára, vagy egyetemre.

Pályája iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy nyugdíjba vonulása 
után sem tudott búcsút mondani szeretett hivatásának. Budapestre 

költözött, és a Kerepesi úti Iskolában tanított még 8 évig, páldául 
német nyelvet is.

Pedagógusi pályája alatt sok főiskolai hallgatóval szerettette meg a 
pedagógusi hivatást a Győri Tanítóképzőből.

Mindig sokat dolgozott, 1. osztályából a ma már 77 éves tanítványai 
2021-ben meghívták osztálytalálkozójukra.

Pedagógusi munkája elismeréseként 
Győrben Kiváló Pedagógus Kitüntetést, 
majd 1989-ben Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet kapott.

Rubin Díszokleveléhez szívből gratulá-
lunk, és további jó egészséget kívánunk! 

KESZTHELYI RUDOLF, VAS 
DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUS
1957-ben szerzett testnevelő tanári dip-
lomát a Magyar Testnevelési Főiskolán. 
Tanári munkáját 1957 szeptemberében 
kezdte a IX. kerületi József Attila Álta-
lános Iskolában. 1960 szeptemberétől 
2001-ig a XVI. kerületi Corvin Mátyás 

Gimnázium tanára volt. 1963-ban torna sportágban szakoktatói dip-
lomát is szerzett. A magyar Testnevelési Főiskola vezető tanára volt 
1992-től 1996-ig. Tornában 17 éven keresztül – megszakítás nélkül 
– megnyerték a Diákolimpia Országos Bajnokságát. 

Nem csak sporttanári tevékenysége kimagasló, aktívan sportolt 
1948-tól 1963-ig. 1948-tól 1952-ig a PEAC tagja volt, majd Kiskunfé-
legyházán sportolt. 1953-tól a TF, majd 1957-től a Budapesti Honvéd 
SE versenyzője lett. 17 alkalommal volt válogatott kerettag. 

Legfontosabb eredményei: 1960-ban a Római Olimpiai csapattal 
12. helyezést ért el, egyéni legjobb eredménye talajban 22. hely. 1957-
ben Magyar Bajnok, 1960-ban a Román Nyílt Bajnokságon ugrás-
ban bajnok.

Pedagógusi, sportolói, edzői munkája sokrétű, szakkönyvek írásá-
tól, számtalan sportverseny rendezői - szervezői tevékenységéig ter-
jed. 1997-től 2015-ig volt a Magyar Diáksport Szövetség torna mun-
kabizottságának vezetője.

Elhivatottságát, szakmai tevékenységét sok alkalommal kitünte-
téssel ismerték el: 1970-ben Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója; 
1989-ben Sport Érdemérem ezüst fokozat; 1998-ban Budapest Fővá-
ros XVI. kerületéért Díj; 2006-ban Budapest Sportjáért emlékgyűrű, 
2012-ben és 2015-ben Diáksportért Emlékplakett.

Vas Díszokleveléhez szívből gratulálunk, és további jó egészséget 
kívánunk! 

Horváth Györgyné, Keszthelyi Rudolf és 
Dernovics Istvánné

Akik egész életükben oktattak
Előző számunkban tudósítottunk a kerületi pedagógusnap eseményeiről, ahol három köztiszteletnek 
örvendő pedagógus kapott díszdiplomát. Megígértük, hogy mostani lapszámunkban közzétesszük 
rövid szakmai önéletrajzukat. Íme a gazdag életpályák legfontosabb állomásait felsoroló történetek.

Isten éltesse Csibi nénit!
Kovács Péter polgármester köszöntötte  
GÁBOR DÉNESNÉT, aki június 23-án ünne-
pelte 90. születésnapját.  

Csibi néni fiatalos frissességgel mesélt éle-
téről, viszontagságairól. Az örökifjú hölgy 
tősgyökeres kertvárosi, Sashalmon látta meg 
a napvilágot. A II. világháború és az azt követő 
nehéz évek viszontagságait nagy nélkülözések 
közepette vészelte át családjával. Kiváló gyors- 
és gépírói tudásának köszönhetően titkárnő-
ként dolgozott a korszak legtekintélyesebb 
üzemeinek és vállalatainak vezérigazgatói 
mellett. Körülbelül egy évet Algériában töltött, 

ahová hivatalos kiküldetésben lévő férjét kí-
sérte el. Az ’56-os szabadságharc évében há-

zasodott. Zuglóba költözött, majd 1991-ben, 
férje halála után tért vissza a kerületbe, előbb 
Rákosszentmihályra, majd Mátyásföldre. 

Szívesen fejt keresztrejtvényt, melyet a szel-
lemi frissesség zálogának tart az olvasással 
együtt. Bár mozgékonysága már nem a régi, 
előszeretettel pattan fel hosszasan tekerni a 
szobabiciklire. A polgármester kérdésére, 
miszerint mi a hosszú élet titka, humorosan 
csak így felelt: „én nem tudom”. Ha Jolán 
néni – mert ez a valódi keresztneve – nem 
is tudja, de mi úgy sejtjük, hogy jókedélye és 
szeretetteljes lelkülete biztosan hozzájárult 
mindehhez.

GUETH ÁDÁM
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Molnár V. József Barátai, 
Tanítványai és Tisztelői!

Kérjük Önöket, akik ismerik és nagy-
ra becsülik Molnár V. József mun-
kásságát, adományaikkal segítsék 
megőrizni emlékét.

Dr. Széles Ottó, a Magyar Kultúra Lovagja 
kezdeményezésére, Kovács Péter polgár-
mester és a XVI. kerületi Önkormányzat tá-
mogatásával, az őt megillető méltó helyen, 
Budapest XVI. kerületében, a mátyásföldi 
Erzsébet-ligetben, az 1956-os emlékmű (A 
Forradalom Láng ja) közelében állítanánk 
fel életnagyságú bronz mellszobrát, kő 
talapzaton.

Jóska bácsi több kitüntetése mellett a ke-
rület díszpolgára, a Magyar Kultúra Lovag-
ja és 1956-os szabadságharcos. Majdnem 
fél évszázadig itt volt a lakóhelye a kerület-
ben, innen indult el bejárni a Kárpát-Ha-
zát, és óriási tudásával tanította, lelkesítette 
nemzettestvéreinket. Gazdag életútjáról 
így kíván megemlékezni a hálás utókor.

Minden adományt köszönettel fogadunk, 
mert minél több lélek adakozik, annál na-
gyobb a kegyelmi kiáradás, a közös öröm 
és a megbecsülés. A várható bekerülési 
költség: 2,7 – 3 millió forint.

A szobor tervezett felavatása: 2022. októ-
ber 23., Erzsébet-liget.

A pontos időpontot, a gyűjtés eredményét, 
az elszámolást közzétesszük a világhálón. 
Abban az esetben, ha a mérleg pozitívumot 
mutat, a megmaradó pénzt átutaljuk a Jós-
ka bácsi által olyannyira szeretett és támo-
gatott Széphavas Kápolna javára.

A számlaszám, 
melyre az adományokat várjuk:

Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért 
(1134 Bp. Gidófalvy utca 29. V/3.)                

MKB Bank számlaszám: IBAN: HU88
10103104-39629722-00000002
Közlemény: Jóska bácsi emlékére

Külföldről: SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB

Köszönettel:
Kovács Péter polgármester

Gábor Emese, a szobor alkotója
Dr. Széles Ottó László, 

a Magyar Kultúra Lovag ja                                                               

Meghívó érkezett június 15-ére a Corvini 
Domini Egyesület újjáalakuló rendezvényé-
re, melyet az Önkormányzat Civil Házában 
tartottak a Táncsics utca 10. szám alatt. Ki-
derült ugyanis, hogy amikor beszámoltunk 
az Egyesület megszűnéséről, még hiányzott 
néhány aláírás a megszüntető okiratról, de 
akkor már minden visszafordíthatatlannak 
tűnt. A megszűnéssel kapcsolatban azonban 
– rövidítsük le így a történetet – jogeljárási 
problémák merültek föl. Az ügy egy időre 
„elfeküdt”, majd Paor Lilla és néhány lel-
kes barátja úgy döntött, hogy elvetik a meg-
szűntetés gondolatát, inkább újraélesztik az 
egyesületet, megtöltik tartalommal, és visz-
szahívják a tagságot is. Úgy tűnik, az igény 
továbbra is létezik, hiszen a megadott idő-
pontban minimum negyven fő várakozott a 
kapunyitásra az egykori egyesületi székház 
előtt, akik között ott volt Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő is.

Paor Lilla ezt az alkalmat csak arra szerette 
volna felhasználni, hogy közzé tegye az új-
raalakulás – azaz inkább a folytatás – tényét. 
Persze azért gondoskodott egy kis tartalom-
ról is. A kellemes hangulatot Tamás József 
hegedűművész és Nyári László zongoramű-
vész teremtette meg, akik a zene minden 

műfajában azonos színvonalú produkcióra 
képesek. Őket Gyarmati Károly előadása kö-
vette, aki zenetanár ugyan, de a Nemzetőrség 

ezredeseként komoly 
történelmi ismere-
tekkel is rendelkezik. 
Ő a Trianonnal kap-
csolatos kérdések-
ben igyekezett olyan 
tényeket közölni, 
amelyek kevésbé is-
mertek, de nemzeti 
tragédiánk objektív 

megítéléséhez elengedhetetlenül szüksége-
sek. Majd ismét Tamás József és Nyári Lász-
ló szalonzenéje szórakoztatta a közönséget, 
végül pedig Tarnai-Kiss László, a Dankó Rá-
dió alapítója, közkedvelt előadóművész és az 

atyai hagyományokat követő fia, Tarnai Mar-
cell László „családi duója” szerzett kellemes 
perceket a hallgatóságnak.

Úgy tűnik tehát, hogy a Corvini Domini 
Egyesület jelképe, a holló – latin nevén cor-
vus corax – mutat némi rokonságot a saját 
hamvából újjáéledni képes főnixmadárral, 
hiszen talán ismét a régi szép napokra emlé-
keztető időszak vár az Egyesületre.

A jövővel kapcsolatos tervekről következő 
számunkban beszélgetünk Paor Lillával.

MÉSZÁROS TIBOR

A hollóról kiderült, hogy rokona 
a főnixmadárnak
Egyszer már hírt adtunk arról, hogy megszűnt a Corvini Domini 
Ház- és Lakástulajdonosok egyesülete. Most azonban ezzel ellen-
kező hírt kaptunk.
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– Az évszakváltások mindig változásokat hoz-
nak az életünkben, mások a veszélyforrások, 
amihez nekünk kötelező alkalmazkodni, a la-
kosságnak pedig tanácsos, ha el akarjuk kerül-
ni a bajokat.

Itt van mindjárt a vakáció. A sok iskolás ki-
szabadul a kötelességek szorításából, és ha az 
időjárás engedi, nem maradnak otthon. Így 
nem csak az iskolák környékén kell számíta-
nunk rájuk, hanem mindenhol. Persze nem 
csak gyalog közlekednek, hanem kerékpáron, 
rolleren, a nagyobbak már különböző méretű 
motorokon is. Reméljük a közlekedés szabálya-
it ismerik, de azért gyerekek még, nem a legjel-
lemzőbb tulajdonságuk a fegyelmezett szabály-
követés, vigyáznunk kell rájuk. Vigyáznunk 
kell magunkra is. Kétkerekű járművek esetén 
nagyon ajánlott a bukósisak, a térd- és könyök-
védő, hiszen viszonylag gyors haladás mellett 
teljesen védtelenek vagyunk. Az elmúlt két év-
ben a vírushelyzet miatt érezhető volt ugyan a 
statisztikákon, hogy kevesebben tartózkodtak a 
közterületeken, de idén ez már nem így lesz.

Számolnunk kell a kánikula hatásaival is. 
Amikor a levegő melegebb, mint a testhőmér-
sékletünk, megnő a reakcióidő, lankad a figye-
lem. Ez főleg a gépjárművezetőkre veszélyes. 
És nem győzzük hangsúlyozni, hogy a napon 
álló kocsiban se házi kedvencünket, se gyerme-
ket ne hagyjunk, mert rövid időn belül életve-
szélybe kerülhetnek. A kissé lehúzott ablakok 
semmit nem érnek!

– EGYRE SZAPORODNAK AZ ELEKTROMOS 
ROLLEREK. EZEKRŐL MIT KELL TUDNUNK?
– Használatuk szabályokhoz kötött. Segédmo-
tornak számít az a roller, amely motorjának fo-
lyamatos névleges teljesítménye 300 és 4000 
Watt közé esik. Ezekre ugyanazok a kötelezett-
ségek vonatkoznak, mint a segédmotorokra. 

Bukósisak, vezetői engedély és kötelező biz-
tosítás szükséges a használatukhoz, valamint 
járdán nem közlekedhetnek vele. A 300 Watt 
alatti motorteljesítményű rollerek esetén pedig 
a kerékpárokra érvényes szabályokat kell betar-
tani. 

– A NYÁR VAGYONBIZTONSÁGI KÉRDÉSE-
KET IS FÖLVET.
– Igen, ezek közül a legcsalogatóbb a bűnözők 
számára a nyitott ablak. Ha nem vagyunk ott-
hon, ne csak az ajtót zárjuk be, hanem az abla-
kokat is. A korszerű műanyag ablakokat lehet 
bukóra is állítani, de ez az elkövetők számára 
olyan, mintha nyitva lenne.

– VAN VALAMILYEN STATISZTIKA ARRÓL, 
HOGY A BETÖRÉSEK MIKOR TÖRTÉNNEK? 
ÉJJEL, VAGY INKÁBB NAPPAL?
– A betörések túlnyomó része nappal történik. 
Sokkal kisebb a kockázat, amikor papa, mama 
dolgozik, a gyerekek pedig iskolában vannak. 
A hátán zsákkal, álarcban, elemlámpa fényénél 
surranó betörő már csak a rajzfilmekben léte-
zik.

– MI A HELYZET AZ AUTÓINKKAL?
– Ne kínáljuk fel értékeinket a betörőknek! 
Több százezer forintos laptop, táska, ridikül, 
bőrönd megindítja a fantáziájukat. Ha nyara-
lunk, nem mindig férünk el a csomagtartóban. 
Mégis igyekezzünk valahogy minden csoma-
gunkat elrejteni. Ha ugyanis látható helyen 
semmi érték nincs a kocsinkban, „hátha találok 
valamit” alapon nem fogja senki megkockáz-
tatni a kocsi feltörését. Figyeljünk továbbá arra 
is, hogy valóban bezáródik-e a gombnyomásra 
az ajtó. És akkor se felejtsük el megnyomni a 
gombot, ha kiszálláskor pár kocsival arrébb leg-
jobb barátunk, vagy barátnőnk integet felénk.

Horváth Szabolcs rendőr- 
kapitány tanácsai nyárra
A tavasz elbúcsúzott, „kitört” a nyár és ezzel kicsit átrendeződik az 
életünk is. Megkérdeztük Horváth Szabolcs alezredest, a XVI. kerü-
let rendőrkapitányát, mennyiben változtat ez az ő munkájukon, és 
mire kell nekünk figyelnünk a vakáció idején.

– EJTSÜNK MÉG SZÓT A STRANDOKRÓL!
– A strandokon talán fokozottabban érvényes, 
hogy alkalom szüli a tolvajt. A törölközővel, 
pléddel letakart pénztárca, napszemüveg nincs 
biztonságban. A megoldás a minden strandon 
megtalálható értékmegőrző.

– VÉGÜL MONDJON NÉHÁNY SZÓT ARRÓL, 
HOGY EGYIK KOLLÉGÁJUK ÉLETET MEN-
TETT!
– Igen, nagyon büszkék vagyunk Kuremszki 
László rendőr törzsőrmester kollégánkra, aki 
szolgálaton kívül sorban állt a pénztárnál egy 
János utcai üzletben. Az előtte álló 45 éves 
hölgy összeesett, és nem voltak életjelei sem. 
Kuremszki László haladéktalanul elkezdte az 
újraélesztését, miközben értesítette a szolgálat-
parancsnokot, hogy küldjön mentőt. A mentők 
gyorsan megérkeztek, átvették a hölgy ellátását, 
és megjegyezték, hogy ha kollégánk a megér-
kezésükig nem végzi ilyen szakszerűen az új-
raélesztést, a hölgy már nem élne.

MÉSZÁROS TIBOR 

Nyárköszöntő buli a Centin
Június 18-án, a Centenáriumi sétányon újra a kikapcsoló-
dásé lett a főszerep. 
A nyárköszöntő, utógyermeknapi mulatságot immáron 14. alkalom-
mal rendezték meg a körzet önkormányzati képviselője, dr. Környei-
né Rátz Katalin és a Szívvel-Lélekkel Polgári Egyesület jóvoltából. Ez 
alkalommal az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt, a korábbi 
években előforduló zápor-zivatar helyett verőfényes napsütés várta a 
környék lakosait.

A délutánt a képviselőnő, valamint Kovács Péter polgármester nyi-
totta meg rövid köszöntővel, majd átadták a terepet a fellépőknek. 

A délután házigazdájának tisztjét Simon Mariann, önkormányzati 
kapcsolattartó, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi 
szervezetének vezetője látta el. A változatos műsorban helyet kapott 
a Rácz Aladár Zeneiskola jazz zenekara, a Mazotti Fitness akrobati-
kus elemekkel is tarkított fitness műsora, a Sashalmi Tanoda diák-
jainak kémiai bemutatója és az 1.a osztály műsora Kovács Szilvia 
tanító vezetésével, a Móra Ferenc Általános Iskola 2.b osztálya a Gu-
lyás Gabriella tanárnő felügyelte Vakáció című vidám produkcióval, 
Kálmán Bácsi Zenedéjéből a Toborzó citerazenekar, és ugyancsak 
Vikol Kálmán vezetésével lépett fel a Szúnyog Zenekar is. 

Mindemellett a kicsiket és kísérőiket légvárral, kisvasutazással és 
sok más gyermek és családbarát lehetőséggel várták. 

GUETH ÁDÁM
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Nagy nyüzsgés, sok vidámság és izgalmas 
játékok, szellemi és ügyességi erőpróbák 
várták a nagycsaládosokat a Táncsics utca 
10-ben. Hogy csak néhányat említsünk a 
programokból:

Aki nem félt a csípéstől, méhészbemutatón 
vehetett részt, és mézet is lehetett venni. A 
táncos lábúakat várta a zumba, az igazi izgal-
makat kedvelők pedig solymászati bemuta-
tót láthattak. A forgatagban megfáradt – első 
sorban felnőttek – egy regeneráló masszázs-
nak vethették alá magukat. Akik megéhez-
tek, azokat a helyszínen készült finom ebéd 
várta. Az egészség jegyében gyógynövény is-
mereti kvíz, fejtörő és ügyességi verseny gaz-
dagította az ilyen irányú érdeklődők tudását. 
De voltak sok nevetésre alkalmat adó, kissé 
komolytalanabb erőpróbák is. Közülük talán 
a répapucoló verseny bizonyult a legnépsze-
rűbbnek. 

Ezen a napon került sor a korábban meg-
hirdetett pályázatok eredményhirdetésére is.

Az óvodások rajzpályázatán első helyezést 
ért el a 4 éves Varga Violetta. Az alsósok közül 
Varga Berci 2. osztályos tanuló lett az első. A 
felsősök közül a 6. osztályos Peresztegi Mir-

kó kapta az első helyezést. 
A receptversenyt Budavári 
Károly nyerte, a sütisütő 
verseny első helyezését 
pedig Grill-Tamási Csilla 
szerezte meg.   

Az egyik távozó résztvevő 
így fogalmazta meg egész 
napos benyomásait: „aki 
ezen a napon unatkozott, 
annak talán nem is lehet 
a kedvébe járni.” Mi kész-
séggel elfogadtuk ezt az 
értékelést.

M.T. 

Tájékoztatás és hirdetmény a 
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETTEL 
kapcsolatos lakossági fórumokról

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) 
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

TKR) módosításának előzetes tájékoztatási szakaszában az eljárás 
és az előzetes anyag ismertetésére – lakossági fórum keretében – 
2022. június 14-én került sor az Önkormányzat Házasságkötő ter-
mében. A főépítész tájékoztatta a megjelenteket a módosítás folya-
matáról, majd a tervezéssel megbízott településtervező bemutató 
vetítés keretében részleteiben is ismertette a dokumentációt.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet alapján a TKR munkaközi tájékoztató szaka-
szában az Önkormányzat újabb lakossági fórumot tart. A TKR 
módosításhoz elkészült tervezet megtekinthető az önkormányzat  
www.bp16.hu honlapján, a Hírek/Aktuális menüpontban.

A LAKOSSÁGI FÓRUM IDEJE: JÚLIUS 18. HÉTFŐ 16 ÓRA
Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 

1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, to-
vábbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, 
elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen 
benyújtva a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 
Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a  
telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

Családi nap az egészség jegyében
A XVI. kerületi nagycsaládosok június 11-én tartották nyári családi napjukat az Önkormányzat Civil 
Házában és annak kertjében, a Táncsics utca 10-ben.
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A megjelenteket – köztük Kovács Péter pol-
gármestert és Horváth Ádám önkormányzati 
képviselőt – Zánkai Gabriella, a Klub vezető-
je, önkormányzati kapcsolattartó köszöntöt-
te. Névnapja alkalmából külön köszöntésben 
részesült Horváth Andrásné Margó, a klub 
aktív, örökmozgó tagja. Miközben a tagok a 
felszolgált ételekből, italokból falatoztak és 
élvezték a zenei kíséretet, a polgármester 
a képviselő úrral közösen elültette az Ön-
kormányzat ajándékaként magukkal hozott 
facsemetét. Köszönetképpen és a közelgő 
Péter-Pál névnap apropóján a tagok ajándék-
csomaggal köszöntötték a kerület elöljáróját. 
A faültetés után a lángos is megérkezett az 
asztalra, amivel végre mindenki megtölthet-
te korgó gyomrát.

GUETH ÁDÁM

Pálffy Andrea, a büfé tulajdonosa és üzemeltetője azonban nem csak 
az évszakhoz, hanem a szabadtéri előadásokhoz is alkalmazkodott, 
amikor a Szabad(a)Tér programsorozat közönségének jobb kiszolgá-
lása érdekében kivitte a színpad közelébe a szolgáltatást. Így a hallga-
tóságnak nem kell bemennie az épületbe, ha valaki be akar venni egy 
ampulla sört, egy pohár bort, vagy netán egy kis édességre, üdítőre, 
rágcsálnivalóra vágyik. A gyerekek is könnyebben jutnak hozzá a pe-
rechez, pogácsához, nyalókához, jégkrémhez, és a pulton, vagy a hű-
tőszekrényekben gazdag választékban sorakozó üdítőkhöz. Folyama-
tosan üzemel a kávégép is, és aki szeretne venni valami ínyencséget, 
egy másodpercet sem kell kihagynia a mini színpadon éppen zajló 
produkcióból. Lehet kérni limonádét is, dobozos, üveges és csapolt 
sört, szóval majdnem minden úgy van, mint a beltéri büfében, a kí-
nálatnak csak a kisház mérete szab határt. 

Kerek asztalok mellett kényelmes, vasvázas, fonott székek csábít-
ják a kánikulában megfáradt felnőtteket egy kis pihenésre. Színpadi 
produkciók ugyan nem minden nap lesznek, de a büfé akkor is nyit-

va tart minden keddtől szombatig 17 órától 22 óráig, amikor nincs 
előadás. Csak hétfőn és vasárnap lesz zárva. Július 18-tól augusztus 
13-ig a Színház nyári szünetet tart. Ez alatt a büfé is zárva lesz. Au-
gusztusban azonban már két héttel a Színház megnyitása előtt, au-
gusztus 2-ától ismét a nyári nyitvatartás szerint – keddtől szombatig 
naponta 17 órától 22 óráig – várja a Ligetbe látogatókat. Csak hétfőn 
és a vasárnap lesz zárva. A kis ház a nagy fák alatt mindaddig üze-
mel, ameddig az időjárás megengedi, és lesznek szabadtéri rendez-
vények. 

M.T. 

Kis büfé a nagy fák alatt
Amint nyáriasra fordult az időjárás, az Erzsébet-liget évszázados fái 
alatt megjelent egy kis faházikó, amely a Színház büféjének, a Green 
Caffee-nak az évszakhoz igazított, szabadtéri változata. 

Borostyán és kerti parti
Június 21-én, az Érsekújvári utcai Borostyán Nyugdíjas Klub kertjé-
ben várták a feltöltődni vágyó tagokat egy kis nyárköszöntő mulat-
ságra, kikapcsolódásra. 
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A Mazotti évzárót hagyományosan Kovács Péter polgármester nyitja 
meg, aki elmondta, hogy azok a fiatalok, akik a Mazotti-családhoz 
tartoznak, olyan ismeretekkel, érzelmekkel, sikerélményekkel gazda-
godhatnak, amelyek egész életükön keresztül elkíséri őket. Amikor a 
polgármester Teszák Mariann, a Mazotti alapítójának, kitalálójának, 
a kétszeres artista világbajnoknak a nevét említette, a Színházban el-
szabadult a pokol. Az ováció, a tapsvihar az éljenzés hamarosan ösz-
szerendeződött, és mindenki ütemes tapsolás mellett, Marcsi-Marcsi 
skandálással ünnepelte a népszerű vezetőedzőt. Hasonló taps jutott 
Ancsin László erőnléti edzőnek is.   

A Mazotti valóban – bármilyen elcsépelten is hangzik – egy össze-
tartó család. Együtt sírnak, együtt nevetnek, és kiemelkedő eredmé-
nyekkor – már bocsánat hölgyeim – együtt visít a sok lány, miközben 
pirosra tapsolják tenyerüket. Ennek lehettünk tanúi most is. 

Amint elült a csatazaj, elindult a kivetítőn az év video-összefogla-
lója. Miközben a képek peregtek, Teszák Mariann elmondta, hogy 
a ma 120 fővel működő Mazotti 16 éve indult néhány gyerekkel. Az 
elmúlt két év krónikájához a sikerek mellett igazi lelki megpróbálta-
tások is társultak. Az érzelmi hullámvasúthoz tartozott fájdalmas bú-
csú, legyőzhetetlennek tűnő betegség, világjárvány, online edzések, 
de előfordult az is, hogy egyszerre két világbajnokot ünnepelhetett az 
egyesület. Volt egy EB, két VB számos sikerrel és becsúszott néhány 
váratlan kudarc is. Mégsem a versenyek jelentették a legnagyobb 
próbatételt, hanem az egyik edző kezdetben bizonytalan kimene-
telűnek tűnő betegsége. Abban, hogy most már egyre biztosabbnak 
látszik a győzelem ezen a fronton is, nagy szerepe van annak a lelki 
támogatásnak, amelyben a máskor kőkeményen küzdő, minden ér-
zelmet kizárni tudó versenyzők szívhez szóló üzenetekkel bíztatták 
az érintettet. Megmutatkozott, hogy a Mazotti sokkal több, mint egy 
sportegyesület. Teszák Mariann elmondta még, hogy eddig szerette 

Mazotti évzáró
Egy újabb, nem könnyű évet hagyott maga mö-
gött a Mazotti Fitness, amelyet az Erzsébetligeti 
Színház színpadán zártak le egy fergeteges gá-
laműsorral.

egy kézben tudni az egyesület vezetésével kapcsolatos tennivalókat. 
Az elmúlt időszak azonban nagyon megviselte, ezért elérkezettnek 
látja az időt, hogy megossza a vezetői teendőket férjével, edzőtársá-
val, Ancsin Lászlóval, akit a versenyzők is nagyra becsülnek, elismer-
nek és szeretnek. Ezért az évzáró ünnepségen kínálkozó alkalmat 
felhasználva jelentette be, hogy Ancsin Lászlóval hivatalosan is meg-
oszt minden vezetői teendőt és az Egyesület elnöki posztját is.

Ezután még felhangzott a Mazotti hivatalos dala, majd kezdetét vet-
te a fitness parádé.

A lányok szokás szerint felmentek a színpadra, majd kívülálló szá-
mára lehetetlennek tűnő ugrásokat végrehajtva elidőztek egy kicsit a 
levegőben, mielőtt újra talajt fogott volna a lábuk. Erre már edzőjük 
is azt mondta, hogy ehhez a szinthez már egy kicsit őrültnek kell 
lenni. Hiszen csinálják akkor is, ha fáj, ha a többiek már buliznak, ha 
nem jönnek könnyen az eredmények, és akkor is, amikor már csak 
az edző és a versenyző hisz a sikerben. És ez vonatkozik a legkiseb-
bekre is. A már-már fanatikus felkészülés eredményeiről beszélje-
nek inkább a képek!

MÉSZÁROS TIBOR

Pesty Party az 
     Erzsébet-ligetben

Június 17-én pénteken az ország egyik legkeresettebb party zeneka-
ra, a Pesty Party lépett fel a Ligetben, és olyan táncra ingerlő zenét 
hoztak, amelyre szinte mindenki föladta kényelmes ülőhelyét, és 
engedett a zene parancsának. A Színház ezzel a rendezvénnyel bú-
csúzott a tavaszi évadától és köszöntötte a nyarat. 
 A Szabad(A)TÉR sorozat ingyenes rendezvényei a Színház nyári 
szünetéig, július közepéig folytatódnak a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) támogatásával.
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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

SZABAD(A)TÉR rendezvényeinken a Green Caffee 
hűsítő italokkal és finom falatokkal várja a vendégeinket!

A rendezvények INGYENESEN LÁTOGATHATÓAK, 
szabadtéri események! 

A programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
együttműködésével valósul meg!

Kedves Látogatóink!
Az Erzsébetligeti Színház
július 18. és augusztus 14. 

között ZÁRVA TART!
Augusztus 15-től várjuk 

vissza Önöket!
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Helytörténet
Batthyány Ilona 180
Minden kornak megvannak a maga mostohagyermekei. Ha a gyermek még tesz is azért, hogy különcnek tartsák, megvan 
az esély rá, hogy elkönyvelik, mint imposztor, ami ugye szolidabb formája a gazembernek. Ráadásul grófnak született, 
ami bizonyos korokban önmagában elegendő az elítélésre. A gyermek, akiről most beszélünk, a negyvenes éveitközelítő 
asszony, aki vallását megváltoztatva elválik első férjétől, hogy hozzámenjen ahhoz, akit szeret, Cinkota földbirtokosához.3 
éven belül elveszti gyermeküket, majd húszegynéhány év után a második férjét is. 

Szeretteinek elvesztése után még több, mint három évtizedig rendezi öröklött és saját birtokait, támogatja, segíti a te-
lepülést, ahol férjétől örökölt kastélyában tölti magányos napjai egy részét. A szóbeszéd – második férjéről is, ki szintén 
„mostohagyerek”, de ez egy másik fejezet – és az örökösök marakodása a várható vagyonon azonban már kései életét 
is megkeserítik. Saját rokonai próbálják őrültté nyilváníttatni, csak azért, mert végrendeletében több a jótékonyság az 
alkalmazottai felé, mint ragaszkodás a családi kötelékhez. Halálakor kastélya (férje akarata szerint is) jótékony célra: a 
település tanítónőképzőjére marad. Két évtized még és eljön a kor, amikor a grófi származás önmagában elegendő az em-
léke eltörléséhez. Kastélyát szó szerint széthordják, hogy még két évtized múlva azt tanítsák a demokratikus iskolában: 
lebombázták a világháborúban. 

Gondolom, kitalálták, Benicz-
ky Gáborné Batthyány Ilonáról 
van szó, Batthyány Lajos mártír 
miniszterelnök leányáról, aki 
180 éve, 1842. július 1-én szü-
letett Ikerváron. Az évforduló 
arra kötelez minden múlttal 
foglalkozót: tisztázza Batthyány 
Ilonát, akit a cinkotai gyerekek 
csak így szólítottak: Grófnéni. 

Ezen a keretek közé szorított 
helyen csak a férj halála utáni 
bő három évtized tevékenysé-
geit veszem lajstromba. Előz-
ményként tudni kell, hogy Be-
niczky Gábor lótenyésztésre 
változtatta meg elődeinek gaz-
dasági tevékenységét, lemond-
va a biztos jövedelemről. Ez 
természetszerűleg sok adósságot termelt, Batthyány Ilona Melna 
Gyula intézővel (aki az 1848-as cinkotai evangélikus lelkész fia 
volt) a gazdaság anyagi helyreállítására törekedett. Ez sikerült is 
neki, virilisként (legtöbb adót fizető polgár) 36 évig volt a cinkotai 
képviselőtestület tagja, képviselője szintén Melna Gyula volt. 

Cinkota életére nagy hatással volt a következő elhatározása, amire 
Tabódy Ida, a Tanítónőképző későbbi igazgatója visszaemlékezésé-
ben kitért: 
„… özv. Beniczky Gáborné, született Batthyány Ilona grófnő, özv. Bat-
thyány Lajosné Zichy Antónia grófnő leánya arról értesítette az egye-
sületet, hogy elhalt férje, Beniczky Gábor végakaratának értelmében, 
öröklési szerződést kíván kötni az egyesülettel, a Cinkota belterületén 
fekvő ősi Beniczky-kúria és park, s a belsőségen lévő egyéb tulajdonára 
vonatkozólag. Ezt ugyanis Beniczky Gábor nem hagyta korlátlan tu-
lajdonul hitvesének, hanem végrendelete szerint „életében használja”, 
holta után pedig az általa meghatározott jótékony célnak adandó át 
(…) az egyesület egyik nagy alapítójának, édesanyjának emléke ösz-
tönözte arra is, hogy a végrendeletben említett jótékony célt a Magyar 
Gazdasszonyok Országos Egyesülete javára biztosítsa. Ezért szólította 
fel az egyesületet az öröklési szerződés megkötésére, azzal a feltétellel, 
hogy az árvaházát Cinkotára telepíti ki, s a park tőszomszédságában 
építi fel. Az ajánlatot az egyesület elfogadta, s a budai építkezés ter-
vét elejtette. Az öröklési szerződés 1901. március hó 24-én létrejött. Az 
egyesület eladta a Damjanich utcai ingatlant, Cinkotán a park tőszom-
szédságában telket vett, s felépítette a kétemeletes, nagy modern épületet, 
félmillió költséggel, 150 bentlakó növendék elhelyezésére.”

Reá jellemző egyéni jótékonysága (az akkor még Cinkotához 

tartozó) mátyásföldi katolikus 
templom telkének adományo-
zása volt. Reá jellemző, hiszen 
a telket nem az egyházra hagy-
ta, hanem a Mátyásföldi Nyara-
lótulajdonosok Egyesületére, 
de katolikus templomépítés 
céljára. Lantos Antal szerint: 
„Ez gyakorlatilag azt jelentette, 
hogy a templom nem a katolikus 
egyház, hanem az egyesület tu-
lajdona lett. Ezért volt az, hogy 
a templom működéséről, bevéte-
leiről (pl. perselypénz) és kiadá-
sairól a templom gondnoka nem 
az egyházközségnek, hanem az 
egyesület közgyűlésének számolt 
be, egészen 1928-ig, amikor a 
templomot véglegesen átadták a 

katolikus egyháznak. Batthyány Ilonának ez a döntése azt mutatta, 
hogy nem a katolikus hitélettel, hanem az egyházzal nem békült meg.”

1904-től, amire a Beniczky birtok adósságait sikerült rendeznie, 
kezdődött az a korszak, amikor a község életét meghatározó kultu-
rális, jótékonysági események fővédnöke, mentora, adományozója 
lett Batthyány Ilona. 

Sportesemények mentorálásában is részt vett, a Caprera Ifjúsági 
Kör (három szakosztállyal: úszó, atlétikai és labdarúgó) fővédnöke 
volt 1908-tól. 

1906-ban saját telkére építtette fel, saját költségén a 48-as kör 
épületét, ami később az Ipartestület épülete lett, majd 1947 után 
a Cinkota mozi a Rádió utcában. Emléktáblája érthetetlen módon 
ma a gimnázium falán látható. 

Megalapította a hazafias Tulipánkert Szövetséget. A szövetség 
többek között a kereskedőket, iparosokat ösztökélte magyar áruk 
kereskedelmére, felhasználására, valamint árva, szegény gyerme-
kek támogatására rendeztek jótékonysági bálokat. Ezeken a jóté-
konysági bálokon időnként szerepelt is.

Képviselőként javasolta, hogy Cinkotának legyen adóügyi jegyző-
je. Elfogadták. 

Kezdeményezte a cinkotai önálló csendőrőrs felállítását. Amíg 
felépült, három szobát bocsátott a csendőrök számára a kastélyban. 

Itt és most ennyit tudtam felsorolni számtalan pozitív tette közül. 
A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 38. kötetében (Lantos-Széman: 
Kisasszonyok, nagyasszonyok) bővebben olvashatnak róla az érdek-
lődők. 

SZÉMAN RICHÁRD

Batthyány Ilona a cinkotai Tanítóképző Intézet tanítói között
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Régészeti leletek alapján elmondható, hogy 
a dinnyetermesztés Magyarországon már az 
ezredfordulón jelen volt, s ez alapján feltéte-
lezhető a termesztésben egyfajta folytonos-
ság, egészen a római kortól. A török meg-
szállás elősegítette a dinnyetermesztést, 
számos fajtával bővült ekkor a kínálat. A 
dinnyetermesztés- és fogyasztás magyaror-
szági fénykora a 16. században volt.

Lippay János 1664-ben megjelent Poso-
ni kert című munkájában ad kertészeti tanácsokat a növény ter- 
mesztéséhez: A dinnye a napot, és meleget igen szereti; azért nem 
köll őtet árnyékba vetni, avagy ollyan helyre, a hol valami akadállya 
légyen, hogy a nap reá nem szolgálhasson, ha lehet nap estig … Mi-
vel pedig a dinnyének, ollyan termézete vagyon, hogy leginkább úy és 
nyúgott földet kéván, s nem ganéjosat… 

A kertész szerint a dinnyét mi náúnk nem szokták főzni, csak 
szintén nyersen, és frissen eszik ebéd után, a több gyümölcs előtt az 
uraknál: a község a mikor kaphattya... Noha Magyar Országban is 
szoktak lictariumot belőle chinálni, mint a citrombúl.

Régi szakácskönyveinkben is találhatunk recepteket a dinnye 
felhasználására:

Szent Benedeki Mihály szakácskönyve 1601-ből

Dinnyemagból tej betegnek
Dinnyemagot törj meg rézmozsárban erősen, az-
után tiszta hideg vizet tölts reá, szürd által a szi-
tán, töltsed tiszta fazekában, értesd az tüznél, hogy 
felforrjon, minduntalan keverd, hogy meg ne su-
gorodjék, tégy bele nádmézet, hogy édes legyen. 
Hogy fel akarod adni, pirits fejér kenyeret, és me-
téld apróra koczka módra, meg ne sózd, add fel.

Szakács mesterségnek könyvetskéje, 17. század
Dinnye-torta
Hámozd meg a dinnyét, amint szokták, belül is a sárgáját vesd ki 
ott, ahol a magva áll; vágd meg aprónként, mint az almát szok-
ták megvágni; fazékba vagy serpenyőbe tölts mézet reá, két vagy 
három tyúkmonyat is üss belé; sáfrány, bors, gyömbér belé, azt 
mézben főzd meg, hogy megfő, tedd ki, hadd hűljön meg; apró 
szőlőt hints reá.

Szómagyarázat: 
értesd az tüznél: melegítsd; feladni: feltálalni; lictarium: lekvár; 
nádméz: cukornádból előállított cukor; tyúkmony: tojás.

Talán meglepő tény, de a dinnye igen fontos kultúrnövénye az emberiségnek. 
A görögdinnyét Afrikából származtatják a kutatók, a sárgadinnye őshazája 
Észak-Afrikatól Északnyugat-Indiáig terjed. A dinnyét mintegy ötezer éve vonták 
kultúrába. Az ókori egyiptomiak ismerték, termesztették. A növény magjait egyiptomi királysírokban is meg-
találták, s egy i.e. 2300 körül keletkezett falfestményen is feltűnik. Az ókori egyiptomiak a dinnyét kenyérrel 
fogyasztották, és mindennapi eledelük része volt. Legrégebbi írásos emlékünk a növényről Perzsiából szárma-
zik. A rómaiak étkezésein is feltűnik, termesztése a császárkor vége felé, a 4. században terjedt el. A középkori 
Európában a dinnye iránti érdeklődés megnövekedett.

A görög- és a 
             sárgadinnye

GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

A bemutatkozó, ráhangolódó 
kör után hamarosan már min-
denki a hátán fekve próbálta 
megdolgoztatni az agyát és a 
képzelőerejét. Ugyanis, mint 
megtudtuk, elég csak elkép-
zelnünk, hogy épp homokban 
fekszünk a tengerparton, vagy 
vizes szivacsok vagyunk, ami-
ből ki kell préselni a folyadékot, 
hogy a testünk már reagáljon 
is erre, és elkezdje a megfele-
lő ízületeket, izomcsoportokat 
munkába állítani. 

A jóleső bemelegítés után volt szó anatómi-
áról, az ízületek, izmok és a csontozat közös 
működéséről és a gerinc fontos szerepéről is, 
hisz minden mozgásunk ettől a szimmetria-
tengelytől eredeztethető. Ha a két végét akár 

csak egy ujjheggyel megérintjük 
táncos partnerünkön, már, mint 
egy marionett bábut mozgathat-
juk. Miután párokba álltunk, ezt 
a gyakorlatban is megtapasz-
talhattuk, és rövidesen minden 
„bábu” nádként hajladozott a 
szélben. 

A feladatok jó részét lehunyt 
szemmel kellett végrehajtani, ami 
segített újra felfedezni az egyen-
súlyérzékünket, a figyelmünket 
a környezet hangjaira terelte, és 

elhelyezte a saját testünket a Harmónia terem 
kellemes zenével megtöltött terében.

A kurzus csúcspontja az addigra teljesen 
összehangolódott kis csapat közös, improvi-
zációs tánca volt, ahol a folyamatos mozgás 
közben a másik egy-egy testrészének vélet-

Élj otthonosan a testedben!
Laikusként, táncos múlt nélkül vitt el a kíváncsiság Grecsó Zoltán ko-
reográfus, táncművész, táncpedagógus Élj otthonosan! című, testtuda-
tot fejlesztő, érzékenyítő kurzusára, amelyet június 16-án, az Erzsébetli-
geti Színházban rendeztek meg. 

lenszerű megérintésével hoztuk létre a kívül-
ről biztosan kaotikusnak tűnő koreográfiát. 

Ebben a másfél órában Grecsó Zoltán ve-
zetésével minden jelenlévő garantáltan ki-
szakadt a hétköznapok problémái közül. A 
program végén feltöltődve, izmainkból a 
napközben felgyűlt feszültséget kilazítva sé-
tálhattunk ki az Erzsébet-liget hűs fái alá.  

SZ.A. 
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A népes bringás csapat már nem sokkal 
8:30 után meg is érkezett kerületünkbe a 
Hermina Bringaparkhoz. Elkísérte őket 
Csömör polgármestere, Fábri István is. A 
XVI. kerület képviseletében Szász József 
alpolgármester és Pichler Róbert a Hermi-
na Bringapark kivitelezője és üzemeltetője 
várta az érkezőket. Amint átkeltek a Szi-
las-patak hídján néhányan talán meglepet-
ten látták, hogy az ugratókkal és kanyarok-
kal gazdagon teletűzdelt bringapálya helyén 
jelenleg egy eldózerolt síkság éktelenkedik. 
Szász József azonban azonnal megnyug-
tatott mindenkit, hogy az Önkormányzat 
nyert némi pénzt az Országos Bringapark 
Program 2022 pályázaton, és jelenleg éppen 
egy új, korszerűbb, biztonságosabb pálya 
építése folyik. 

Pichler Róbert, a helyi kerékpáros élet mo-
torja elmondta, hogy az első pályát félig il-

legálisan építették puszta kézzel, rengeteg 
munkával. Aztán megszületett a Hermina 
Sport és Szabadidőpark ötlete, és ekkor 
megkapták azt a helyet, ahol a pálya immár 
legálisan üzemelhetett. Azóta azonban kö-
zel 8 év telt el, ideje volt már a felújításnak. 
A pályázat megteremtette annak lehetősé-
gét, hogy az eddig murva borítású pálya zú-
zottkő alapot és aszfaltborítást kapjon. Így 
már nem csak kerékpárral, hanem gördesz-
kával, vagy rollerrel is használható lesz. A 
sima felületen könnyebben és gyorsabban 
lehet majd haladni, és a karbantartás is egy-
szerűbbé válik.

A terület hátsó felén kap helyet egy 230 
méter hosszú, aszfaltozott, nemzetközi 
színvonalú, úgynevezett pumpapálya, sze-
relési és pihenési lehetőségekkel. A patak 
felőli részen pedig ugratókat építenek, ame-
lyekre a legelszántabb tinédzsereknek van 

nagy igényük. A tervek szerint az új pályát 
július végén, augusztus elején vehetik bir-
tokba a bringázás szerelmesei.

Az ismertetők után a csapat nyeregbe pat-
tant és nekivágtak az egésznapos kör telje-
sítésének. 

A konvoj a csömöri Béke térről indult. Az 
első megálló nálunk volt 8:40-kor a Hermi-
na Parkban. Majd a Szilas patak mentén 
kerekeztek a Naplás-tóig, onnan tovább a 
rákoscsabai Csaba vezér térre. Ezután a Rá-
day-kastély következett Pécelen, a reformá-
tus templom Isaszegen, a Művészetek Háza 
Gödöllőn, majd Szadán a Tájház, Mogyoró-
don a Főtér, Kerepesen a Közösségi Ház, 
Kistarcsán a Szlovák Tájház, Nagytarcsán a 
II. világháborús emlékpark, a Turul-szobor, 
végül Csömörre visszaérve a Pataksétány, 
ahol a túrázók vendéglátásban részesültek 
a Felvári sörözőben. Az egyes állomások kö-
zött mindenhol volt pihenő, mindenhol ki 
lehetett szállni, és mindenhol lehetett csat-
lakozni a csapathoz. Aki ezt az útvonalat vé-
gigpedálozta a 30 °C-os melegben, az nagy 
valószínűséggel otthon esti sétára már nem 
vágyott. Viszont egy kalandos nap emléké-
vel lettek gazdagabbak a résztvevők.

MÉSZÁROS TIBOR

KKK
Június 19-én reggel 8 órakor 
indult Csömörről az évente is-
métlődő Kistérségi Kerékpáros 
Körtúra (KKK).

Pusztítás
Elkeserítő, hogy szinte minden év-
ben be tudunk számolni olyan ese-
ményről, amelynek semmi értelme 
nincs, viszont nagy károkat okoz, 
és azt a rossz érzést kelti, hogy va-
jon hol fog legközelebb lecsapni az 
emberi butaság és az értelmetlen 
rombolási ösztön.

Ezúttal a Szilas-patak melletti kerékpárút árnyasabbá tételének szán-
dékával ültetett facsemeték estek áldozatul az elkövetőknek, akik 14 
facsemetét tört ki tőből, és lerombolták a védelmüket szolgáló desz-
kaketreceket is. Igazán nagy győzelem a védtelen facsemeték ellen.

Sajnos van előzményük az ilyen értelmetlen cselekedeteknek, hi-
szen megéltük már, hogy a Naplás-tó melletti tanösvény vastag fa-

gerendákon álló tájékoztató tábláit törték ki, 
és dobták a tó vizébe, az Erzsébet-ligetben a 
park madarait bemutató táblákat szintén ki-
törve dobálták a bokrok közé, és valaki legyőz-
te már a park szeméttartóit is, és hogy teljes 
legyen a diadal, föl is gyújtotta egyiket-má-
sikat. Alul maradt már néhány buszmegálló 
is az erőművészekkel szemben, de egy ideje 
nem történt ilyesmi, és azt gondolhattuk nai-
van, hogy ez az időszak már elmúlt. A helyzet 
azonban nem reménytelen, mert nyomozás 
folyik az ügyben, úgy tudjuk, van két szemta-

nú és vannak gyanúsítottak is, tehát lehet, hogy ezúttal lesz büntetés 
is. A feltételezett elkövetőknek állítólag nem ez volt az első ilyen meg-
nyilvánulásuk. Az okozott kár meghaladja az 1 millió forintot.

Újságunkban már többször idéztem Einstein híres mondását, 
amely most valamiért ismét eszembe jutott: „A világon két dolog vég-
telen: a világegyetem és az emberi butaság. Bár az elsőben nem vagyok 
biztos.” – mondta a relativitás-elmélet atyja. 

M.T.   
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Az emlékverseny névadója atléta mesteredző 
volt, akinek tanítványai között olyan neves 
atléták voltak, mint Remecz József diszkosz-
vető olimpikonunk, Iharos Sándor közép- és 
hosszútávfutó, nyolcszoros világcsúcstartó, 
31-szeres magyar bajnok, 40-szeres váloga-
tott atléta, akit 1955-ben a világ legjobb spor-
tolójának választottak, vagy Szalma László, 
kétszeres fedett pályás atlétikai Európa-baj-
nok távolugró.

Az esemény fővédnökének Kovács Péter 
polgármestert kérték fel, aki üdvözölte a meg-
jelenteket, és elmondta, hogy ez már a 48. 
Paulínyi Emlékverseny. Felidézte az IKA-pá-
lyához fűződő emlékeit arról az időszakról, 
amikor ő is az Ikarus atlétája volt, és örömmel 
állapította meg, hogy a mai versenyzőket már 
mennyivel jobb – nemzetkö-
zi szintű követelményeknek is 
megfelelő – körülmények várják 
a mátyásföldi sportcentrumban. 
Köszöntötte a verseny névadó-
jának fiát, Paulínyi Pétert, aki 
szintén megjelent az édesapja 
emlékére rendezett versenyen. 
A személyes érzelmeken túl 
azért is, hogy köszönetet mond-
jon mindenkinek, aki elősegí-
tette a verseny megrendezését. 
Az elismerő szavak nem csak 
a pálya létrehozásában fontos 

szerepet játszó polgármesternek és stábjá-
nak szólt, vagy az Ikarus Atlétika Szakosztály 
mesteredzőinek, akik a magyar atlétika egyik 
legfontosabb utánpótlás bázisát teremtették 
meg a Bátony utcában, de még csak nem is 

az idejük legnagyobb részét a 
sportnak áldozó versenyzőknek, 
de azoknak a szülőknek is, akik 
nem kis áldozat árán járulnak 
hozzá ahhoz, hogy gyermekük 
sportolhasson.

Különösen éles csaták a rövid-
távú futószámokban alakultak 
ki, de sokan szurkoltak a rúd-
ugró lányoknak, a gerelyhají-
tóknak, és a távolugróknak is, 
akik között többségben voltak 
az általános iskolás korú kis 
versenyzők.

A buzdítás korosztálytól függetlenül min-
denkinek szólt, és a kitűnő atlétaidőben nem 
csak a versenyzők érezték jól magukat, ha-
nem a velük érkező szurkolóik is, akik egy-
egy kiemelkedő eredményt elérő versenyző 
láttán arra is gondolhattak, hogy talán éppen 
ő lesz a jövő „Paulínyi Jenője”, egy majdani 
példakép, aki éppen most bontogatja szár-
nyait.

M.T.

A mai világban fontosak a személyes kapcsolatok. Az esemény kere-
tében az önkormányzatok képviselői, a BKIK kerületi képviselői, va-
lamint a helyi vállalkozások számára kívántak egy olyan lehetőséget 
biztosítani, ahol új ötleteket, már működő módszereket oszthatnak 
meg a megjelentek, személyesen megismerhetik egymást, egymás 
tevékenységét, megoszthatják tapasztalataikat és két fair play tenisz, 
asztalitenisz vagy lábtenisz mérkőzés között kapcsolatokat építhet-
nek, egyeztethetnek, beszélgethetnek a kerületek vezetőivel, vállal-
kozóival és kamarai tisztségviselőkkel.

Klinka Katalin kérdésünkre elmondta, hogy a 2022-es rendezvény 
öt tagcsoportnak, a X., XIV., XV., XVI. és XVII. kerületnek a ren-
dezvénye. Noha veszíteni senki nem szeret, itt most valóban inkább 
a részvételen volt a hangsúly, nem a sportteljesítményen. Ennek 

ellenére a győztesek megkapták a szokásos érmeket, a szponzorok 
ajándékait, és azért az a kis büszkeség is ott bujkált a győztesek mo-
solya mögött. De maradt idő a beszélgetésekre is, és persze időben 
elkészült az ebéd is, amely nagyon jól esett az „ádáz csatákban”meg-
fáradt résztvevőknek.

Az oldott hangulatra jellemzően Baumholczer Tamás, volt kerületi 
elnök úgy jellemezte a csoportbeosztást, hogy vannak a csoportok, 
és van a Federer csoport, amelybe azok kerültek, akik tudnak teni-
szezni...

Arról nem készült statisztika, hogy hány hasznos beszélgetés zaj-
lott a mérkőzések között, de a meghívottak mindegyike szívesen 
vesz részt az évente ismétlődő, és mindig jó hangulatú rendezvé-
nyen.                                                                                                M.T.

Paulínyi Jenő emlékverseny
Alig ült el a Budapest Open nemzetközi atlétikai verseny szurkolóinak hangja az Ikarus Atlétikai Cent-
rum lelátóján, június 19-én ismét rangos megmérettetésre gyülekeztek az atléták, amely a magyar 
atlétika kiemelkedő egyéniségének, Paulínyi Jenőnek állít emléket minden évben. 

Paulínyi Péter

Sportnap a Fair Play 
jegyében
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVI. kerületi 
tagcsoportja a szomszédos kerületek önkormányza-
taival közösen 7. alkalommal rendezte meg a „BKIK, 
Önkormányzatok, Vállalkozók – Sportnap a Fair Play 
jegyében” című közösségépítő rendezvényét az Ár-
pádföldi Tenisz Club Állás utcai pályáján.
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CALLUX lábápolás, kézi és 
gépi pedikűr, gombás köröm 
és benőtt köröm kezelés, kö-
römprotézis, géllakk, zselé: a 
szépség és egészség jegyében! 
Facebook: Ági Kéz- és Lábva-
rázs, Felsőmalom u. 3/a. 30-
851-8763

INGATLAN
Fiatal pár egy gyerekkel lakhatási 
lehetőséget keres idős személynél 
segítségért, kertgondozásért cseré-
be. Autóm van. 20-476-6073

Kertesházban a kerületben jó köz-
lekedési lehetőséggel külön bejára-
tú, összkomfortos lakrész 1 vagy 2 
személy részére kiadó. 30-314-4727

XVI. kerületben keresek eladó, ön-
álló garázst. 70-416-1083

Különálló 36nm-es ház fix 135E Ft/
hó idősebb hölgynek kiadó. 30-937-
1150 

Komfortos lakhelyet bérelnék hosz-
szútávra. Gödöllői, csömöri HÉV 
vonalán. 20-252-0255

Eladnám vagy cserélném 62nm-es 
panorámás, amerikai konyhás Jó-
kai lakótelepi lakásomat kisebbre, 
csak a telepen. 407-4927, 30-779-
1522

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

Albérletet keresek. 20-252-0255

VEGYES
Kecskegidák eladók a XVI. kerület-
ben. 06-20-491-8393

Eladó 10 E Ft-ért 244 x 66 cm kerek, 
vízforgatós medence vízmelegítő-
vel. 30-641-3002

Használt elektromos készülékek 1E 
Ft/db áron eladók. 20-281-3658

Eladó egyhengeres kompresszor, 3l-
es tartály. 403-1270 este

Eladó 325 db kétszer égetett kémény 
tégla féláron, 6 db csőoszlop keríté-
sek. 403-1270 este

Szobakerékpár, elektromos fűrész, 
koloniál lámpa. 20-913-4783

Festmények, lámpabúrák, Rüszter 
lámpa eladó. 20-242-0576

Napellenző – fekete, könyökkaros, 
3x2m 2 hónapot használt 90E Ft-ért 
eladó. 30-325-8815

Kitűnő állapotú franciaágy matrac-
cal 140x200 cm eladó 30E Ft. 20-
596-4600

Favorit 8-as húsdaráló, férfi hasz-
nált Salvo korcsolya, új női PIRNET 
korcsolya, Canon fényképezőgép el-
adók. 70-426-8677

Grundig színes TV, női kék bé-
lelt hosszú bőrkabát, étkező asztal 
barna kerek asztallap, elektromos 
lábfürdető, Whirlpool szagelszívó 
eladók. 20-559-8756

XVI. kerületi családi házunkba heti, 
illetve 2 heti rendszerességgel taka-
rítónőt keresek. Megbízható, fiatal, 
leinformálható legyen, hosszú távra. 
20-935-2473

Kristálycsillárok, falikar, kerámia la-
pos tűzhely eladó. 30-541-6383

Két gyerek rácsos ágy pelenkázóval el-
adó. Ár megegyezéssel. 70-243-8446

Vegyestüzelésű kazán 50E Ft-ért 
porcelán mosdó 54x40 2,5E ft, auto-
mata mosógép motor, balta, hólapát, 
csákány nyéllel, új zománcos lábas 
fedővel eladók. 409-2240

1 m hosszú 63 cm széles üveglapos 
dohányzó asztal jó állapotban eladó. 
20-451-7390

Eladó 3 éves barna Opel Astra F Hat-
chback 17.500 km 3,5M Ft. 30-816-
9089

Eladó 2 db elektromos fűnyíró 8E 
Ft/db áron. 30-294-8049

ELADÓ AL-KO BC-4535 (benzinmo-
toros) fűkasza. 20-416-7444

Felültöltős Whirlpool mosógép – 
működő – eladó 12E Ft-ért. 409-2420

Eladó VW Golf kombi autó vonóho-
roggal, tolatóradarral jó állapotban. 
20-282-8163

VW Bora 1,6-os highlight megkí-
mélt, garázsban tartott első tulajdo-
nostól 130E km-el 790E Ft-ért eladó. 
30-913-1031

Zokni felhúzó, WC magasító, Cos-
modisc derék védő, izom stimulá-
tor, Samsung TV, Hot-Plan elektro-
mos sütőtál eladók. 409-0366

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

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

Szerves trágya eladó, szállítást válla-
lok. 20-419-8393



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

Régiségek-hagyaték, örök-
ség felvásárlása készpénzért. 
www.antikbudapest.hu e-mail: 
antik@antikbudapest.hu Tele-
fon: 20-932-6495

Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524

Lakásfelújítást vállalunk! Hi-
degburkolás, homlokzatszige-
telés stb. Fekete Dániel, 20-
493-0390

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
nicsere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor 30-321-0601

RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS! 
Németh Dániel vásárol ér-
tékbecsléssel legmagasabb 
áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, képeslapokat, 
régi pénzt, kitüntetéseket, 
könyveket, dísztárgyakat, 
porcelánokat, szőnyeget, 
bakelit lemezeket, bundát, 
írógépet, varrógépet, kristá-
lyokat, bizsukat, teljes ha-
gyatékot díjtalan kiszállás-
sal. 20-294-9205

Lakossági villanyszerelés ga-
ranciával. Keressen bizalom-
mal! Szakál Zsolt 70-224-2852

Szakképzett kertészek vállal-
nak: kertrendezést, sövény-
vágást, FAKIVÁGÁST elszál-
lítással is. Megbízhatóan, 
precízen, profi gépekkel. www.
szebbkertet.hu 30-287-4348

Régiséget, antik tárgyakat 
keresek Budapest, Pest me-
gye területén. Érdekelnek: 
nemesfémek, ékszerek, bi-
zsuk, érmék, evőeszközök, 
szobrok, órák, kegytárgyak, 
akár teljes hagyaték. Hívjon 
bizalommal: Gábor 30-496-
6636 email: wolfendrusz@
gmail.com




