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A felújított Szentmihályi Játszókert Óvoda 
Szent Korona utca 53. szám alatti részlegében két jól 

felszerelt tornaszoba is helyett kapott, amelyeknek 
kiemelt szerep jut a sajátos nevelési igényű 

gyerekek fejlesztésében.
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Sinka Mihályné intézményvezető köszön-
tötte az Önkormányzat vezetőit, a körzet ön-
kormányzati képviselőjét és a kivitelezőt. Az 
intézményvezető elmondta, hogy a felújítás 
két ütemben zajlott, hiszen a munkálatok 
minden részletre kiterjedtek, és így nem fér-
tek bele a nyári szünet időszakába. Sőt, amíg 
a munkálatok folytak, a gyerekeket az intéz-
mény egy másik épületébe kellett átköltöz-
tetni. Ehhez mind a szülők, mind az óvoda-
pedagógusok részéről nagy türelemre volt 
szükség, és sok plusz megterhelést jelentett. 
Köszönet érte mindenkinek, és azoknak is, 
akik bármilyen módon elősegítették a felújí-
tás igen sok pénzt felemésztő munkálatait.

Kovács Péter polgármester – kapcsolódva 
Sinka Mihályné szavaihoz – kifejtette, hogy a 
rohamosan emelkedő építőipari árak mellett 
a teljes felújítás összesen 333 millió forintba 
került. Ezt akár drágának is tarthatjuk egy 
óvoda felújítása esetében, de ha onnan néz-
zük, hogy a jövőben kettővel több csoport-
szobában 50-nel több óvodásnak jut hely az 
intézményben, és a kiszolgáló helyiségektől 
a tornaszobáig, valamint a fűtés, a csatorna 
és az elektromos rendszer minden porciká-
ja vadonatúj, csak a falak a régiek, biztosan 
megérte a ráfordítás. Ha az elköltött összeget 
elosztjuk a férőhelyek számával, akkor kide-

rül, hogy eléggé költséghatékonyan sikerült 
kigazdálkodni a felújítást.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő a kivitelező magas színvonalú munkáját 
emelte ki, és elmondta, hogy egy jól működő 
kerület elképzelhetetlen korszerű infrastruk-
túrával rendelkező intézmények nélkül. 
Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a 
2022-es év Rákosszentmihály éve lesz, hi-
szen a küszöbön áll a Szent Györgyi Albert 
Általános iskola jelentős bővítés és felújítás 
utáni átadása is. Az óvodák és iskolák felújí-
tása a jövőben is folytatódik.

Ács Anikó a korszerűsítés mellett különös 
jelentőségűnek nevezte azt a tényt, hogy 
az intézményben két tornaszoba is helyet 
kapott, amelyek azért fontosak, mert kerü-
letünkben ebben az intézményben van a 
legtöbb SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyer-
mek. A fejlesztő foglalkozásokhoz ez elen-
gedhetetlen. Elmondta továbbá azt is, hogy a 
felújítás alatt az óvodapedagógusok valóban 
sok plusz munkát végeztek, de talán kárpó-
tolja őket az, hogy az őket kiszolgáló helyisé-
gek – teakonyhák, öltözők – is megújultak, 
így ők is színvonalasabb körülmények között 
végezhetik a munkájukat. 

Szatmáry László, a körzet önkormányzati 
képviselője általában beszélt az óvodák, és a 

Új ruhában a Szentmihályi Játszókert Óvoda 
Szent Korona utca 53. szám alatti részlege
Befejeződött a Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utca 53. szám alatti részlegének teljes 
felújítása, és végre a vírushelyzet által többször elhalasztott ünnepélyes átadásra is sor kerülhetett. Az 
épület már teljesen készen van, most már csak a kert felújítását kell elvégezni.

jövő zálogai, a gyerekek társadalmi fontossá-
gáról. Kifejtette, hogy ha akár csak Trianonig 
tekintünk vissza, a magyar társadalom min-
dig nagy gondot fordított a gyermekek neve-
lésére, oktatására, hiszen ők jelentik a jövőt. 
Ez a hagyomány Rákosszentmihályon is foly-
tatódik, hiszen már 1884-ben iskola épült a 
településen, mellette pedig nemsokára átad-
ják a 2,6 milliárd forintból felújított, és egy új 
épülettel is gazdagodott iskolát. Az 1884-ben 
épült első iskola épülete pedig megmaradt, 
és szintén egy alapos felújításon esett át.

A beszédek elhangzása után a megjelen-
tek végigjárták az épület mindkét szintjét és 
megtekintették a felújítás eredményeit.

MÉSZÁROS TIBOR
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Kedves Olvasó!
Csöngetnek. Kimegyek a kapuhoz, ahol egy 
horpadásokkal gazdagon díszített Ford Transit 
kisbusz sofőrje kérdezi, nincs-e valami fémhul-
ladékom, használt akkumulátorom, kidobásra 
váró hűtőszekrényem, mosógépem. Amíg 
meggyőzöm, hogy nincs, arra jön egy utcabeli 
ismerős, és megkérdezi, tudom-e már, mikor 
lesz a lomtalanítás. Mivel ez a beszélgetés 
több mint három héttel ezelőtt zajlott, még 
nem tudtam. Mondom, az FKF Zrt. általában 
egy héttel a lomtalanítás kezdete előtt teszi 
közzé a menetrendet. Mire sofőrünk bekap-
csolódik a beszélgetésünkbe, és megkérdezi, 
hol lakik a kérdező. Ő bevallja, hogy ebben az 
utcában, ahol állunk. Mire a beszélgetésünket 
figyelmesen hallgató előlomis halálos bizton-
sággal közli a dátumot: maguknál 27-én va-
sárnap kell kirakni a lomot, de jó korán, mert 
jövünk átnézni. A tájékozatlanok kisebbrendű-
ségi érzésével búcsúztunk el egymástól utca-
beli ismerősömmel. Kósza gondolatként meg-
fordult a fejemben, hogy talán csak blöffölt az 
autós, hiszen az FKF Zrt. éppen azért titkolja 
az utolsó pillanatig a dátumokat, hogy a „hul-
ladék-újrahasznosítók” ne lepjék el napokkal 
korábban az utcákat. Majd megérkezett a hi-
vatalos tájékoztató, és láss csodát, sofőrünk 
értesülése pontosnak bizonyult. Úgy tűnik, a 
hírek szabad áramlásának az informatika ko-
rában nem lehet gátat vetni. Így az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy éppen az érintettek tudják 
meg legkésőbb a rájuk vonatkozó dátumokat, 
akiket ettől távol kívánnak tartani, már sokkal 
előbb képben vannak. Ezért utcabeli ismerő-
söm – aki mindig is hajlamos volt közösségek 
grundolására – most meg akarja alapítani a 
Lomtalanításról a Lomisoknál Később Értesü-
lők Egyesületét. Óriási embertömegből tobo-
rozhat, mert ebbe a populációba a lomisokon 
kívül mindenki beletartozik.      

MÉSZÁROS TIBOR
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
emelkedett a költségvetési főösszeg, 
eszerint idén 31.059.092. ezer forint-
ból gazdálkodhat kerületünk. (Ez tavaly 
24.402.029 ezer forint volt.) A főösz-
szeg 52,7%-át működési, míg 47,3%-át 
fejlesztési kiadásokra fordítják. A folya-
matos emelkedés az állami támogatások 
mellett a kerület számos, sikerrel el-
nyert pályázatának köszönhető. Ezáltal 
a beruházásokra is kétszer annyi pénz 
jut idén, több mint 12 milliárd forint. 
A költségvetést a kerületet 15 éve vezető 
koalíció tagjai fogadták el.

Hosszabb egyeztetést váltott ki a XVI. 
kerületi ifjú tehetségeinek támogatásá-
ról szóló rendelet módosítása az ülésen, 
mivel a képviselők végül egy új támoga-
tási rendszer kialakításáról szavaztak, 
ennek részeként bővült a támogatható 
fiatalok köre, illetve a támogatások ösz-
szege emelkedett néhány kategóriánál.

A napirendek sorába sürgősségi indít-
vánnyal került be az IKARUS BSE sport-
telepen történő beruházás elvi támoga-
tása. Az egyesület TAO-pályázat útján 
egy új, 22×42 m-es fedett műfüves kis-
pályát, valamint egy 20×10 m-es fedet-
len technikai edzőpályát kíván építeni, 
világítással. Valamennyi, támogatáshoz 
kapcsolódó nyilatkozatot és a tulajdono-
si hozzájárulás kiadását is megszavaz-
ták a képviselők.

Döntöttek arról is, hogy kinek ítélik 
oda „Budapest Főváros XVI. Kerület 

Díszpolgára” címet, kik részesülnek 
„Budapest Főváros XVI. kerületéért” 
kitüntetésben, és kik azok a kertvárosi 
fiatalok, akik a „Budapest Főváros XVI. 
Kerület Ifjú Tehetsége” címet kapják. Az 
Önkormányzati Törvény értelmében a 
kitüntetéseket a sajtó és a nyilvánosság 
kizárásával, zárt ülésen kell megtárgyal-
ni, így a kitüntetettek nevét csak márci-
us 15-én, az ünnepi testületi ülésen is-
merhetjük meg. 

Több előterjesztést is ellenszavazat nél-
kül hagyott jóvá a Képviselő-testület, köz-
tük a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 
átszervezését. Az autizmussal élő gyer-
mekek befogadására az Önkormányzat 
az idei évben további segítséget nyújtana 
a nevelési intézménynek: a 2022-es költ-
ségvetésből fejlesztő eszközöket, további 
1 fő gyógypedagógus státuszt, valamint a 
nevelőtestület további szakmai képzésé-
nek a támogatását vállalta.

Az ügyrendi bizottsági elnök beszámo-
lója alapján a testület minden tagja ha-
táridőben benyújtotta a vagyonnyilatko-
zatát. Szász József alpolgármester arról 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén is 
korábban, február 27. és március 10. kö-
zött viszik majd el a lomokat a XVI. ke-
rületben, az FKF pedig előtte kipostázza 
a lomkikészítés időpontját a lakóknak.

A Képviselő-testület soron következő 
ülésére március 2-án kerül sor.

M.K.

A testületi ülésről 
jelentjük

Megvan a XVI. kerület 2022-
es költségvetése, amely stabil 
és még több forrást biztosít a 
Kertváros fejlesztésére – ez volt 
a legmeghatározóbb döntése a 
Képviselő-testület február 16-
án megtartott idei második ülé-
sének.
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Február 11-én ott lehettünk Cinkotán, ami-
kor a Területi Szociális Szolgálat új Ford kis-
buszával először szállítottak kerekesszékes 
kerületi lakost, ezúttal kórházi kivizsgálásra.

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy 
a kerekesszékbe kényszerült honfitársaink 
szállítása mindig problémát okozott, hiszen 
az Önkormányzatnak eddig nem volt erre 
alkalmas gépkocsija, a személyautók nagy 
részében pedig nem fér el egy kerekesszék. 

Ács Anikó alpolgármester elmondta, tudott 
arról, hogy a Szolgálat egy új gépkocsi be-
szerzését tervezi. Ekkor támadt az a gondola-
ta, hogy akkor már az új szerzemény legyen 
úgy felszerelve, hogy a kerekesszékeseket is 
el tudják szállítani vele akár orvoshoz, akár 
oltópontra, esetleg bevásárolni, vagy ügyet 
intézni. A gondolatot tett követte, és február 
11-én reggel 8 órakor az új gépkocsi ott állt 
egy cinkotai ház előtt, ahonnan egy kere-
kesszékhez kötött idős hölgyet kivizsgálásra 
kellett szállítani. A kisbusz hátsó ajtaján ki 
lehet ereszteni két erős rámpát, amelyen a 
kerekesszék könnyen feltolható az autó bel-

sejébe. Ott a kerekek lerögzítése után már 
indulhatnak is az úti cél felé anélkül, hogy 
az érintettnek ki kellene szállnia a székéből. 
Megérkezés után ugyanígy tudja elhagyni az 
autót a szállított személy.

Serf Szonja, a Szolgálat vezetője az új le-
hetőséget úgy értékelte, mint egy jelentős 
lépést a mozgáskorlátozottak esélyegyenlő-
ségének megteremtése irányába.

Szász József alpolgármester pedig a konk-
rét esetről elmondta, hogy éppen akkor ér-
kezett hozzá a kérdés a családtól, hogy tud-
nak-e az idős hölgy szállításában segíteni, 
amikor a gépkocsinak már minden szüksé-
ges papírja megvolt. Így cinkotai polgártár-
sunk volt az első, aki igénybe vette ezt a lehe-
tőséget, amely ezentúl minden rászorultnak 
– és nem csak a nyugdíjas korúaknak – ren-
delkezésére áll. 

MÉSZÁROS TIBOR  

Akinek szüksége van rá, hívja a 
06-1/407-2008-as telefonszámot!

Szállítási lehetőség a 
kerekesszékesek számára
A Kertvárosi Területi Szociális Szolgálat új szolgáltatással tud se-
gíteni a kerekesszéket használó kerületi lakosoknak. Az intézmény 
vásárolt egy olyan Ford márkájú kisbuszt, amelynek felszereltsége 
alkalmassá teszi a kerekesszékkel közlekedők szállítására. 

Megújul 
a Rózsa utca
Február 7-én sajtótájékoztatót tartott a XVI. kerületi 
Önkormányzat a Rózsa utca, Nefelejcs utca kereszte-
ződésénél. Az eseményen Kovács Péter polgármester, 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, valamint 
Szatmáry László és Dobre Dániel önkormányzati kép-
viselők fogadták a helyi média képviselőit és a kör-
nyékbeli lakosokat, ahol 
megkezdődött a Rózsa 
utca teljes felújítása. 

A tervet eredetileg még a Fővá-
rosi Önkormányzat hagyta jóvá, 
ám az azóta végbement politikai 
változások miatt a felújítást a he-
lyi vezetés vette át. A beruházás 
várhatóan 610 millió forintba 
fog majd kerülni. Ennek kereté-
ben a Csömöri és Budapesti út 
közötti teljes útszakasz megújul 

és korszerű csapadékelvezetési rendszer-
rel gazdagodik, de renoválják a járdákat, a 
parkolókat, kocsibejárókat is. A közbeszer-
zést egy megbízható, kerületi cég nyerte, 
akiknek munkáját Kovács Péter méltatta. A 
felszólalók megköszönték Szatmáry Kristóf 
segítségnyújtását, aki segített megteremteni 
a beruházás anyagi kereteit. 

A tájékoztató után a politikusok válaszol-
tak a lakosság kérdéseire, felvetéseire majd 
együtt járták be a környéket, és tekintették 
meg a munkálatokat.

GUETH ÁDÁM
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Megújult 
az Asztag utca is
A Budapesti Útépítési Program elérkezett a kerület ha-
tárára, hiszen most egy olyan utca is aszfaltburkolatot 
és csapadékvíz-elvezető rendszert kapott, amelyiknek 
egyik fele Csömörön van, a másik pedig a XVI. kerület-
ben. Ez azonban nem tartotta vissza a Kertváros ille-
tékeseit attól, hogy a teljes útfelületet leaszfaltozzák. 

Kovács Péter polgármester elmondta, hogy  eddig ahány pályázatot 
benyújtottak az Útépítési Programhoz, mindegyikkel nyertek. Lehet, 
hogy ebben szerepe van annak is, hogy Szatmáry Kristóf a program 
kormánybiztosa? Ám ez mindegy is, hiszen az a fontos, hogy gom-
bamód szaporodnak az aszfaltozott útfelületek.

Szatmáry Kristóf elmondta azt is, hogy lassan közelítünk a 100. fel-
újított, vagy szilárd burkolattal ellátott úthoz. A program azonban még 
nem ért véget, az útfelújítások folytatódnak. Az út adatait és az építés 
költségeit tartalmazó tábla leleplezése után a polgármester elmondta 
még azt is, hogy eddig a Fővárosi Útépítési Program keretén belül 
belül 17 216 méter út épült a Kertvárosban. 

Az útátadón részt vett ifjabb Mizsei László, a körzet önkormányzati 
képviselője is.   

Szatmáry Kristóf arra emlékeztette a meg-
jelenteket, hogy a Budapesti Útépítési Prog-
ram – amelynek a Cukornád utca szilárd 
burkolata is köszönhető – a XVI. kerületből 
indult. 2006-ban kezdett el a kerület veze-
tése gondolkodni azon, hogy azt a 70 éves 
lemaradást, amely az 1950-ben Budapesthez 
csatolt településekből létrejött XVI. kerület 
öröksége volt, hogyan lehetne felszámol-
ni. A főváros akkori vezetése ugyanis egy 
tollvonással Nagybudapest részévé tette ke-
rületünk elődtelepüléseit, de infrastruktú-
ráját meghagyta egy korábbi, szinte falusi 
színvonalon. Ebben sajnos a rendszerváltás 
sem hozott előrelépést. Így a cinkotaiak-
nak bizony évtizedekig kellett várniuk arra 
a lehetőségre, amely végre állami forrásból 

lehetővé tette az úthálózat fejlesztését. A 
Cukornád utca felújítására 131 millió forint 
vissza nem térítendő állami forrást kapott 
a XVI. kerületi Önkormányzat. A Kertváros 
vezetésének javaslatára az útépítési program 
kormányprogrammá vált, és bizonyára ez is 

közrejátszott abban, hogy Szatmáry Kristófot 
nevezték ki a program kormánybiztosának. 
A pénzügyi hátteret pedig az tette lehetővé, 
hogy az ország gazdasága egyre jobban tel-
jesített. Az erre a célra fordítható, eddig 40 
milliárd forintból kerületünknek 6 milliárd 
63 millió 800 ezer forint jutott. Ebből annyi 
utat építettünk, amely a Kertváros és Gödöllő 
közötti távolság kétszerese. Ez azonban még 
nem a fejlesztések vége, az útépítési prog-
ram folytatódik.

Szász József elmondta még, hogy ezzel 
Cinkotán egy per alatt álló utca kivételével 
nincs már földút. Az elöregedett útfelületek 
felújítása azonban folytatódik.

MÉSZÁROS TIBOR  

A Cukornád utcában már 
nem lesz árvíz
A Cukornád utca és a Simongát köz találkozásánál is új utat adott át 
Szász József alpolgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő. Azonban mielőtt átvágták volna a nemzeti színű szalagot, Szász 
József elmondta, hogy egy olyan korszak zárult le a Cukornád utca törté-
netében, amely sok bosszúságot okozott az ott lakóknak. Nagyobb nyári 
esők idején ugyanis a folyóvá duzzadt esővíz végigrohant a lejtős utcán, 
befolyt a kertekbe és elmosott mindent, ami az útjába került, továbbá az 
egykori bánya felől jelentős mennyiségű hordalékot zúdított az alsóbb 
fekvésű szakaszokra és a Vidámvásár utcára. Ez a jövőben azonban már 
nem lesz így, mert a szilárd burkolat megakadályozza a hordalékképző-
dést, és a víz sem tud már akadálytalanul befolyni a kertekbe.
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A lomok kikészítésé-
nek időpontja 

körzetek szerint:

1. KÖRZET: 
február 27. (vasárnap)

2. KÖRZET: 
február 28. (hétfő)

3. KÖRZET: 
március 1. (kedd)

4. KÖRZET: 
március 2. (szerda)

5. KÖRZET: 
március 3. (csütörtök)

6. KÖRZET: 
március 6. (vasárnap)

7. KÖRZET: 
március 7. (hétfő)

8. KÖRZET: 
március 8. (kedd)

9. KÖRZET: 
március 9. (szerda)

10. KÖRZET: 
március 10. (csütörtök)

Lomtalanítás 2022 FEBRUÁR 27. - MÁRCIUS 10.

NE HELYEZZEN KI 
a lomtalanításnál:

• a háztartásokban naponta 
képződő hulladékot

• ipari, mezőgazdasági, 
szolgáltatási tevékenység 
következtében keletkezett 
hulladékot

• veszélyes hulladékot
• elektromos és elektronikai 

hulladékot
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot  

(ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyűjtött 

üveg-, papír-, műanyag- és 
fémhulladékot

WEB: www.fkf.hu      E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

VESZÉLYES, ILLETVE EGYÉB, KÜLÖNLEGES KEZELÉST IGÉNYLŐ HULLADÉKOK LEADÁSA

A XVI. kerületi lakosok számára a veszélyes hulladékok leadására elsősorban a 
1161 Budapest, Csömöri út 4., valamint a 1151 Budapest, Károlyi Sándor utca 166. címen  

található hulladékudvarokat javasoljuk, amelyekbe ezen hulladékok a nyitvatartási időben, előzetes 
időpontfoglalás nélkül, egész évben beszállíthatók.

A hulladékudvarok elérhetőségéről, nyitva tartásáról, és az egyes hulladékudvarokban leadható 
további hulladéktípusokról, a leadás feltételeiről kérjük, tájékozódjon a www.fkf.hu weboldalon.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további kérdései esetén, hívja zöldszámunkat: 06 80 353 353

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Ön rendelkezésére. A szolgáltatást írásban 
(levélben, faxon, e-mailben) lehet megrendelni.

Az FKF Zrt. hivatalos közleménye

Idén is tavasszal lesz a lomtalanítás a XVI. kerületben, február 27-e és március 10-e között. A lomokat 
továbbra is az elszállítás napja előtt, 18 órától lehet kirakni az ingatlanok elé. Az elszállítást követő 
napon az eddig megszokott veszélyeshulladék-gyűjtés idén is, és a jövőben is elmarad. Ezért az eddigi 
gyűjtőpontokra szigorúan tilos veszélyes hulladékot lerakni. Aki ezt mégis megteszi, 50 ezertől 200 
ezer forintig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható. 

Az FKF Zrt. tájékoztatása értelmében AHOL A XVI. KERÜLETBEN JELENLEG ÚTÉPÍTÉSI 
VAGY ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK ZAJLANAK, A LOMTALANÍTÁS ELMARAD. 
EZEKEN A HELYEKEN AZ ÚJ LOMKIKÉSZÍTÉSI IDŐPONT: 2022. NOVEMBER 7., 

AZ ELSZÁLLÍTÁSRA PEDIG NOVEMBER 8-ÁN KERÜL SOR. 
A megjelölt időpontban a lomhulladékot kizárólag az alább felsorolt utcákból szállítják el:

Kassai utca (Szlovák út – Szilas-patak zsákutca között), Irha utca (Szlovák út – Istráng utca között),
Köztársaság útja (Rákos út – Szent Korona utca között), Rózsa utca (Rákosi út – Budapesti út között),

Farkashalom utca (Újszász utca – Zsemlékes út között), Farkasfa utca (Újszász utca – Zsemlékes út között), 
Zselic utca (Farkashalom u. – Bökényföldi út között), Blaha Lujza utca (István király u.– Veres Péter út között)
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Az idős asszony 
készséggel mesélt 
életéről, viszontag-
ságairól. A sokat 
megélt, mégis fia-
talos hölgy a Zala 
megyei Pákán látta 
meg a napvilágot, 
paraszti családban. 
Gyermekéveit és 
elemi tanulmányait 
szintén Pákán töltötte. Később 
az iskolát Zalaegerszegen foly-
tatta. Bár mindennap hajnalban 
kellett kelnie, hogy beérjen az 
iskolába, a tanulást sokkal job-
ban szerette, mint a gazdaság 
körüli teendőket. 1952-ben férj-

hez ment és há-
zastársa haláláig, 
67 évig voltak 
együtt. 1960 óta 
lakik a kerület-
ben. Férjével 
együtt kisiparos-
ként lámpákat 
gyártottak, me-
lyekből bőséggel 
szállítottak az 

ország egész területére.
Lánygyermeke pedagógus, lány- 

unokája pszichológus. A hosz-
szú élet titkának a jószándékot, 
a szeretet és a lelki békességet 
tartja. 

GUETH ÁDÁM

Az edzéseken a hagyományos labdarugó 
foglalkozások mellett különösen fontos az 
alapos bemelegítés, a sérülések megelőzése, 
a már bekövetkezett sérülések utáni reha-
bilitáció, valamint az erőnléti felkészítés. A 
konditeremben bordásfalak, szobabiciklik, 
multifunkcionális eszközök segítségével 
tarthatják karban testüket a sportolók, akik 
hamar birtokba vették a létesítményt, és rö-
vid ízelítőt adtak tréningjükből. A termet na-
ponta 9 csapat használja, gyermektől felnőtt 
korosztályokig. A több mint 17 millió forin-
tos beruházás mellett – mely TAO pályázat 
keretében valósult meg – az öltözőépület 
tetejére napelemeket helyeztek el, szintén 
több, mint 17 millió forint értékben. A fenn-
tartható fejlődés jegyében a napelem-rend-
szer körülbelül 30%-ban látja el az Ikarus 
sporttelepének éves áramellátását. 

A sajtótájékoztató és átadó ünnepség során 
Svantner István, az Ikarus BSE ügyve-
zető elnöke idézte fel a sportklub törté-
netét. 2006 óta szoros együttműködést 

ápolnak a XVI. kerületi Önkormányzattal és 
fontos szerepet játszanak a Kertvárosi fiata-
lok nevelésében, az egészséges, mozgással 
teli életmód népszerűsítésében. 2013-ban, 
lapunknak nyilatkozva – a Miénk a pálya 
című cikkben – Svantner még csak körülbe-
lül 350 tagról tudott beszámolni, ma viszont 
már 800 fővel működik az egyesület.

Kovács Péter polgármester megköszönte 
az ikarusosoknak áldozatos munkájukat. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy a klub a 
test nevelése mellett fontos közösségi élmé-
nyekkel is gazdagítja a gyermekeket, akik így 
„nemcsak a telefonjukat fogják nyomkodni”.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
bejelentette, hogy még idén megkezdődhet 
az új atlétikai edzőterem építése. Ez a jövőre 
esedékes atlétikai világbajnokság felkészülé-
si helyszíneként is fontos szerepet játszhat. 
A klub egy 60x40 méteres műfüves pályával 

Új konditermet kapott az Ikarus
Február 14-én adták át az Ikarus BSE labdarúgó szakosztályának új 
épületét, melyben egy vadonatúj kondicionáló terem kapott helyet. 

és új öltözőkkel gazdagszik majd. Az Ikarus 
fontosságát jelzi, hogy az egyéb beruházások 
– mint a kézilabda csarnok – szintén a te-
lep mellett fognak helyet kapni, igazi sport-
komplexummá téve a környéket. 

A nemzeti színű szalagokat a felszólalók 
Loch Ferenc társadalmi elnökkel együtt vág-
ták át. Az avatás után a megjelentek beles-
hettek az átadott edzőterembe, ahol a fiata-
lok már birtokba vették a sportszereket és 

lelkesen készültek a következő nagy meg-
mérettetésre.

GUETH ÁDÁMHAJRÁ IKARUS!

Február 18-án, 90. születésnapján köszöntötte Kovács 
Péter polgármester TÖRŐ ISTVÁNNÉ MARIKA nénit. TANULJ HORVÁTUL ONLINE, 

bárhonnan idén is!
A Budapest Főváros XVI. kerületi Hor-
vát Önkormányzat ingyenes online 
horvát nyelvoktatást indít kezdő és ha-
ladó szinten a nagy érdeklődésre való 
tekintettel idén is, a XVI. kerületi lako-
sok részére 2022. március 3-tól, amit bárhonnan el tudnak 
érni, és el tudják sajátítani a horvát anyanyelv szépségét.

Várjuk minden érdeklődő jelentkezését 2022. február 25-ig bezárólag 
a következő email címen xvi.ker.horvatonkormanyzat@gmail.com. A 
tanfolyam ingyenes (egyedül a könyvért és a hozzátartozó munkafü-
zetért kell fizetni) azonban regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket a 
regisztráció sorrendjében tudjuk fogadni, mivel kis létszámú csopor-
tokban zajlik az oktatás, így maximálisan 4-4 főnek tudjuk biztosítani 
az oktatást. 
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– IGAZGATÓ ÚR, ÖN 2016 ÓTA VEZETI AZ 
INTÉZMÉNYT. EKKOR AZ 1932-BEN ALA-
PÍTOTT CORVIN MÁTYÁS GIMNÁZIUM 
MÁR 84 ÉVES MÚLTRA TEKINTETT VISZ-
SZA. MENNYIRE ISMERTE MEG ÖN EZT A 
NAGYRÉSZT DICSŐSÉGES MÚLTAT?
– Igyekeztem minden fellelhető adatot, em-
léket megismerni, felkutatni és ez a törek-
vésem elvezetett az iskola alapításánál jóval 
korábbi időszakhoz is. A történet sok szál-
lal nyúlik vissza az 1932-ben megkezdett 
tanításnál korábbi évekre. A későbbi iskola 
épülete a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok 
Egyesületének a székhelyeként működött, 
és pezsgő társadalmi életnek biztosított 
helyet. Volt szálloda, vendéglő, volt benne 
posta, vegyesbolt, kaszinó, dísztermében 
pedig emlékezetes bálokat rendeztek. Igazi 
központja, ékköve volt Ó-Mátyásföldnek, és 
ezt a szerepet külseje is sugározta. 1932-től 
a ’60-as évek elejéig működött gimnázium-
ként. Ez volt az egyik fénykora, hiszen az or-
szág legjobb gimnáziumai között tartották 
számon. Legendás tanárokkal, a mai napig 
visszajáró, híressé vált diákokkal, kitűnő 
összetételű osztályokkal büszkélkedhetett. 
Ez az egyik legszebb korszaka volt az isko-
lának.

– MI ZÁRTA LE EZT A KORSZAKOT?
– Az oktatásban bekövetkezett koncepcióvál-
tás vetett véget ennek a dicsőséges időszak-
nak. Az 1960-as években már a gimnázi-
um mellett és helyett különféle szakmákat 
kezdtek oktatni. Megjelent az elektronika 
és a híradástechnika. Ezeket a tárgyakat is 
kiváló oktatók tanították országosan is jegy-
zett eredményekkel, de a korábbi gimnáziu-
mi identitás megtört, háttérbe szorult. Majd 
1990-ben a szakiskolai osztályok mellett is-
mét megjelentek a klasszikus gimnáziumi 
osztályok, és 2012-ig ilyen vegyes képzés 
folyt az intézményben. Az elektronika eb-
ben az időben már sokat veszített népsze-
rűségéből, meghaladta az idő, kevésbé volt 
rá szükség. Így 2012-ben elérkezett az ideje 
egy újabb váltásnak, amely a ma is működő 
iskolatípust megalapozta. Azóta ismét csak 
gimnáziumi képzés folyik, tagozatos osztá-
lyokkal.

– A VÁLTOZÁSOK ÁLTALÁBAN ÁTMENE-
TILEG VISSZAVETIK AZ EREDMÉNYEKET. 
ÍGY VOLT EZ 2012-BEN IS?
– Nem, sőt látványosan javultak a tanulmá-
nyi eredmények. Az iskolai átlagunk jelenleg 

4,3, ez egy teljes jegy-
gyel jobb, mint a 10 
évvel ezelőtti. Ebben 
kollégáimnak óriási 
szerepük van, akik 
számtalan új felada-
tot vállaltak az utóbbi 
években.

– TAGOZATOS OSZ-
TÁLYOKAT EMLÍTETT. 
MELYEK EZEK?
– Minden évben négy 
különböző osztályt 
indítunk. Két osztály-
ban az idegen nyelvek 
kapnak kiemelt szerepet, van egy reál osztá-
lyunk, ahol a matematika és az informatika 
a két fő tantárgy, és van egy humán osztá-
lyunk, ahol pedig a magyar és a történelem 
kap kiemelt hangsúlyt. Itt szót kell ejtenem a 
folytonosságról, ami esetünkben azt jelenti, 
hogy számos olyan tanulónk van, aki har-
madik generációs corvinos. Ide jártak már a 
nagyszülők és a szülők is, és hozzánk íratták 
be gyermeküket is. Ez egyértelmű elismerés 
az intézménynek. Sokan járnak hozzánk a 
XVII. kerületből és az agglomerációból is, 
ami szintén azt bizonyítja, hogy a Corvin egy 
reális továbbtanulási lehetőség a diákjaink-
nak.

– HOGYAN TOVÁBB?
– Az én célom a jövőre nézve a jelenlegi ta-
nulmányi eredmények megtartása mellett a 
gimnáziumi identitás régi fényének vissza-
állítása, újbóli kiépítése. Ennek érdekében 
szeretnénk fölhasználni az évforduló által 
kínált lehetőségeket is. Kulcsszavunk ebben 
az építkezésben a nyitottság. Szeretnénk 
ott lenni a kerület rendezvényein, kapcsola-
tot teremteni a helyi intézményekkel, egyre 
inkább figyelembe venni a tanítványaink 
igényeit, és egyre szorosabb kapcsolatot kí-
vánunk kiépíteni a szülőkkel is. Szeretnénk, 
ha közismertebb lenne szociális tevékenysé-
günk. Évek óta működik a Plusz egy szend-
vics akciónk, amelyben havonta egyszer 
rászorulóknak gyűjtünk. Mindenki hozhat 
egy plusz szendvicset, amelyet egy szerve-
zet elszállít a rászorulóknak. Folyamatosan 
működő tevékenységünk a ruhagyűjtés, az 
Igazgyöngy alapítvány pedig a karácsonyi 
csomagok gyűjtésében kap főszerepet.  Úgy 
érzem, hogy ezen az úton már vannak ered-
ményeink. Továbbá van nekem egy nagy ál-

mom. A régi képeken a gimnázium épülete 
egy oromzatos, gyönyörű épület volt, dísze 
a villanegyednek. A 60-as években, ami-
korra már halaszthatatlanná vált egy alapos 
felújítás, az épület belseje megújult, hasz-
nálhatóvá vált, csak éppen egy lapostetős 
kockaházzá alakult a kor divatos építészeti 
stílusának megfelelően. Amikor nagyon szé-
pet álmodom, akkor szorgos kezek építenek 
egy tetőszerkezetet a mostani lapostető he-
lyére, keletkezne egy tetőtér, és a régi arcu-
lat és identitás visszaépítéséhez hasonlóan 
– esetleg azzal párhuzamosan – az épület is 
visszanyerne valamit a régi elegáns megjele-
néséből. Ha kinézek az ablakon, mindenütt 
szecessziós épületeket látok. A mi lapostetős 
épületünk jelenleg nem illik ebbe a környe-
zetbe. 

– HOGYAN KÍVÁNJÁK MEGÜNNEPELNI A 
90 ÉVES ÉVFORDULÓT?
– Szeretnénk mindenkihez eljutni iskolán 
kívüli rendezvényekkel – akár online vagy 
valós térben –, aki bármilyen módon kötő-
dik az intézményünkhöz. Szeretnénk tárgyi 
formában is megjeleníteni az elmúlt 90 
évet. Erre egy példa: az iskola második világ-
háborúban eltűnt, a tanulók által készített, 
Hunyadi-címerrel díszített iskolazászlóját 
elkészíttetjük újra. A jubileumi események 
Mátyás napon, a Mátyás király szobor meg-
koszorúzásával indultak. Júniusban a gim-
názium előtti téren rendezünk egy nagysza-
bású, egész napos eseményt, majd október 
elején az Erzsébetligeti Színházban szerve-
zünk egy nagy záróeseményt. Utóbbiakra 
mindenkit szeretettel várunk, akinek fontos 
szerepet játszott az életében a Corvin Mátyás 
Gimnázium. 

MÉSZÁROS TIBOR

90 éves a Corvin Gimnázium
2022-ben ünnepli 90. születésnapját a Corvin Mátyás Gimnázium. Boros Tamás, a kerület 
és Mátyásföld első gimnáziumának jelenlegi igazgatója az intézmény történetének és ha-
gyományainak nagy tisztelője. Az egykori és jelenlegi diákok és pedagógusok, valamint a 
szülők bevonásával szeretné feleleveníteni, és méltóképpen megünnepelni azt a tiszteletre 
méltó kilenc évtizedet, amelyet az intézmény az oktatás szolgálatában eltöltött. A múltról, 
a jelenről és a tervekről kérdeztük Boros Tamást.
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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

Február 27. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS FARSANG
Belépő: 1000 Ft, családi (2 gyerek + 2 fel-
nőtt): 3400 Ft 

Február 27. vasárnap 17:00 
NEM BAJ, MAJD MEGÉRTEM
Orlai Produkció
Bodor Johanna nagy sikerű önéletrajzi re-
génye alapján.

16 éven felülieknek ajánljuk!
A nyolcvanas évek diktatúráját megidéző 
történet egy abszurd és kegyetlen korszak 
lenyomata. Egy korszaké, amelyben felnőni 
pusztító és amit túlélni felemelő.
Jegyárak: 3300 Ft, 3600 Ft, 3900 Ft

Március 3. csütörtök 18:00
Családban az erő sorozat
20 ÖNISMERETI KÉRDÉS ÉS VÁ-
LASZ A KAPCSOLATOKRÓL
A 20 önismereti kérdés és válasz című 
könyv népszerű szerzőpárosa Herendi 
Kata pszichológus és Szabó Eszter Judit 
újságíró beszélgetnek a kapcsolatok témá-
jával foglalkozó, legújabb kötetük nyomán.

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Kedves Vendégeink, felhívjuk figyelmüket, 
hogy ZENÉS, TÁNCOS rendezvényeink 
oltási igazolvány birtokában látogathatók, 
az Erzsébetligeti Színház és a Szentmihályi 
Kulturális Központ közösségi tereiben kö-
telező a maszk viselése!

Március 4. péntek 20:00 
GEMINI KLUB 
Asztalfoglalás: +36 30 113-4214
e-mailben: bihariistvan@hotmail.com
Belépő: 2000 Ft

Március 5. szombat 10:00 
ÁGACSKA 
az Aranyszamár Bábszínház előadása 
4 éven felüli gyerekeknek

Jegyárak: Gyerek: 1400 Ft, 
felnőtt 1700 Ft, családi: 5400 Ft
A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS 
KÖZPONTBAN

Március 6. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS HUSZÁR! - családi fel-
fedezőnap az 1848-49-es szabadság-
harc korában
Játszóház 6-12 éves gyerekeknek
Jegyár elővételben 1500 Ft, a helyszínen 
2000 Ft.

Március 6. vasárnap 17:00
MR. ÉS MRS.
Pár-bajok öt színben

Egy házaspár, két színész, öt rendező, öt je-
lenet és öt divattervező egy fergeteges an-
gol öt jelenetes komédiában! Főszerepben:  
Verebes Linda és Pindroch Csaba
Jegyárak: 4400 Ft, 4900 Ft, 5400 Ft

Március 10. csütörtök 15:00 és 
március 11. péntek 11:00 és 19:00 
KOSSUTH HÁROM
Népi demokratikus szatíra két felvonásban
A részvétel regisztrációt követően 
(info@kulturliget.hu) INGYENES!

MÁRCIUS 10. CSÜTÖRTÖK 18.00
TANÁROMRA EMLÉKEZEM
PAPP ALBERT festőművész, főiskolai do-
cens és SZABÓNÉ MÁKOS MARGIT fes-
tőművész kiállítása.
A kiállítás megtekinthető 2022. április 3-ig
a Corvin- és Kamara Galériákban.

Március 14. hétfő, 18:00
KIÁLLÍTÁS AZ 1848-49-ES FORRA-
DALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
TISZTELETÉRE
Helyszín: Kovács Attila Galéria 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
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– Öt évvel ezelőtt jelentkeztünk az első olyan színházi produkcióval, 
amelyben közelmúltunk történelmének egy darabját dolgoztuk fel. 
Ez volt a Rejtett üzenetek, amelyet az Erzsébetligeti Színházban mu-
tattunk be. Következő darabunkat 2019., Trianon évének a tisztele-
tére szerettük volna színpadra állítani, de ezt a vírushelyzet megaka-
dályozta. A darab azért elkészült, de „csak” online változatban tudtuk 
bemutatni. Ez volt a Túl minden határon. Végig az Erzsébet-ligetben 
próbáltunk a leggondosabb óvintézkedések mellett, de végül inkább 
tévéjáték lett belőle, hiszen a színházban közönséget nem fogadhat-
tunk. Az interneten azonban több mint 10 ezren nézték meg ezt a 
nagyon szép és tartalmas történetet. Szerettük volna folytatni a sort. 

Kellős Éva – első darabunk szerzője – témakeresés közben buk-
kant rá arra a hírre, hogy 1956. március 15-én is volt Kossuth-díj 
átadás, de abban az időben ennek a díjnak három fokozata volt. A 

„Hát itt már mindenki 
Kossuth-díjas?”
Kerületünk népszerű művésze, Paor Lilla, mindig is két végén égette a gyertyát. 
Tévécsatorna-tulajdonos, főszerkesztő, műsorvezető, színész, előadóművész 
és az utóbbi időben kitűnő színészekből álló tévés csapatával színdarabo-
kat is készít. Most ismét valami nagy dobásra készülnek. Hamarosan jön a  
Kossuth 3 című népi demokratikus szatíra két felvonásban, amiről elárulha-
tom, hogy igen jól fogunk szórakozni rajta. A részletekről a darab producerét, 
Paor Lillát kérdeztük.

vájár, a mérnök és a TSZ-elnök megosztott Kossuth-díjat kapott. Ez 
mai szemmel annyira nevetségesnek tűnt, hogy Kellős Éva azonnal 
meglátta benne egy szatirikus színpadi mű lehetőségét. A mű el is 
készült, tele poénokkal. A szereplők mindegyike másfelől érkezik, 
és a magas kitüntetés átvétele után betévednek egy presszóba, ahol 
törzsvendég Sági Elemér, a cinikus író (Kautzky Armand), aki min-
dig Rákosi elvtárs képével beszélget. Ott van a nyámnyila üzletvezető 
Görnye Béla (Rácz János), aki csak azt várja, hogy végre nyugdíjaz-
zák, az abszolút főszereplő Csillag Jenő TSZ-elnök (Petridisz Hrisz-
tosz), ott van Lokker Irma, a jólelkű pincérnő (Kökényessy Ági), aki 
mindenkit össze akar békíteni, és nem mellesleg Budapest hatodik 
legjobb kávéfőzőnője, ott van özvegy Pátkainé Gizi, aki erősen dolgo-
zik azon, hogy férjet fogjon magának (Fehér Adrienn), és jelen van 
az ifjú bányász Soós János (Krajnik-Balogh Gábor) és a visszafogott 
mérnök, Kondorosi Tivadar (Bardóczy Attila). Olykor hozzászól még 
a beszélgetéshez Jámbor Margit (Madár Veronika) és Baráth Lajosné 
Jolika, a besúgó (Paor Lilla) is. Ez a kilenc szereplő bonyolítja a tör-
ténetet, amelyben sok a fordulat és még több a humor. Ugyanakkor 
ott lappang benne a dráma is, hiszen ez a kor magában hordozta a 
diktatúrából adódó veszélyeket is. 

Remélem, a COVID már nem fog beleszólni a terveinkbe. Ha így 
lesz, akkor három előadást tervezünk az Erzsébetligeti Színházba. 
Az első március 10-én 15 órakor lesz, amelyet azoknak szánunk, akik 
nem szeretnek későn este hazamenni. Március 11-én két előadást 
tartunk. Egyet délelőtt 11 órakor, amelyre elsősorban a diákokat vár-
juk, hiszen a darab a kávéházi történet mellett egy elég hű korrajzot 
is a nézők elé tár, és akik nem éltek még akkor, sokat megsejthetnek 
az akkori viszonyokból. Végül a harmadikat március 11-én 19 órakor 
kezdjük, az egy hagyományos esti előadás lesz. Az előadások erre az 
alkalomra készült díszletek előtt játszódnak, amelyeket Rátkai Erzsé-
bet álmodott meg, a darabot Bardóczy Attila rendezte. 

Megismétlem, hogy mindenki készítse a nevetőizmait, mert szinte 
minden második mondaton nevetni kell, ugyanakkor végig ott le-
beg ennek a sötét történelmi kornak a drámája, a félelmetessége is, 
amely aztán elvezetett az 1956-os forradalomig. Nem zenés darab, 
csak a rádióból szólnak néha a kor dallamai – meg néha megszólal a 
Szabad Európa Rádió is, természetesen akkor, amikor valakinek ez a 
legkínosabb. De nem lövöm le a poént, viszont garantálom, hogy aki 
eljön, maradandó élményben lesz része. Az előadás ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött, és be kell tartani az akkor érvényes járványügyi 
előírásokat is.     

MÉSZÁROS TIBOR

Időtartam, szünettel együtt: 120 perc
A PROGRAM REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN 

(INFO@KULTURLIGET.HU) INGYENESEN LÁTOGATHATÓ!
Az e-mailben legyenek szívesek jelezni, hogy melyik 

előadásra, hány jegyet szeretnének, ill. kérjük adjanak 
telefonos elérhetőséget is.

KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST KÍVÁNUNK!
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Helytörténet
Záborszky Zoltán 
Az 1880-as években elkezdődött a nagyarányú betelepedés a Cinkota, Szentmihály-puszta és a Lucska-major közötti ekkor 
még üres, dimbes-dombos, ligetes, mocsaras területre. Élelmes vállalkozók nyaraló- illetve lakó telepeket parcelláztak a Pest 
melletti, jó levegőjű, a HÉV elindulása után könnyen megközelíthető területre. Így alakultak ki a Cinkotai Beniczky birtokon 
a mátyásföldi nyaralótelep és a későbbi Sashalom település elődtelepei, a kistisztviselők, tehetősebb munkások számára 
parcellázott Ehmann- és Huszka-telepek. Negyven év sem kellett, hogy a települések olyan nagyarányú növekedést érjenek 
el, hogy felmerült mindkét területen az anyatelepüléstől, Cinkotától való függetlenedés. Ennek a korszaknak volt cinkotai 
főjegyzője Záborszky Zoltán, akinek három település köszönheti a nem kevés szétválás-ellentét ellenére létrejött, általában 
nyugodt megoldást. Élete, munkássága szorosan kötődik a terület XX. századi három évtizedéhez. Erről a három évtizedről 
próbálunk rovatunkhoz szabott összefoglalót közölni a korabeli sajtóból.                                                          SZÉMAN RICHÁRD

1885. február 24-én született, édesapja Záborsz-
ky Mór, a Hazai Általános Biztosító Társaság fő-
tisztviselője. 1908-ban segéd- majd aljegyzőként 
dolgozott Rákosszentmihályon, Krenedits Sán-
dor főjegyző mellett. Ez év július 26. Az utcane-
vek egységesítéséről: „A községházán dolgozták 
fel az ő tervezetüket és végezték el a házak számo-
zását utczák szerint. Ez is roppant nagy anyagú 
munkálat, melyet Krenedits Sándor Záborszky 
Zoltán segédjegyző segédletével végezett el, aki a 
roppant anyagot írásba foglalta és összeállította a 
hatalmas ház és telek-törzskönyvet az utczák beosz-
tása szerint és a házszámok feltüntetésével.”

Neve már ekkor feltűnt a rákosszentmihályi 
jótékonysági műkedvelő előadások névsorában 
is.  Rákos Vidéke, 1908. 38. sz. „Záborszky Zol-
tán hadnagya igen nagy haladást jelent derék mű-
kedvelő pályáján. Mindinkább növekedik tempera-
mentumban, a színpadon otthonossá vált s jellem 
ábrázolása izmosodik és élesedik. Lóránt hadnagy igen hálás szerepének 
bizonyult; hang ját, alakját nagyon jól eltalálta s nagy sikert aratott jó-
kedvű és szabatos játékával. Igen hasznos és derék tag ja műkedvelőnk 
gárdájának, melyet buzgalma és odaadása eredményesen szolgál.”

Rákos Vidéke, 1912. december 8. „Záborszky Zoltánt, az általánosan 
kedvelt, szimpatikus rákosszentmihályi aljegyzőt szép kitüntetés érte. 
Nagytarcsa főjegyzője, Fáy Aladár, három hónapi szabadságra távozván, 
főszolgabíránk helyetteséül Záborszky Zoltánt küldte ki, ki hetenként há-
rom napon Nagytarcsán teljesít hivatalos szolgálatot. A helyettesítés érté-
kes bizalomnyilvánítás Záborszkyval szemben s egyúttal előreláthatólag 
megérdemelt jövendő érvényesülésének kapunyitása.”

1910-ben Krenedits Sándorral, Hauser Gyulával és Havas Gyulával 
megalapították az önkéntes tűzoltó egyesületet Rákosszentmihá-
lyon.

1914-ben Kistarcsára nevezték ki főjegyzőnek, ekkor sokat idézett 
krónikásunk, a Rákos Vidéke címoldalon méltatta addigi munkássá-
gát. 1914. december 13. „(…) Záborszky Zoltán nem csak vonzó egyé-
niség, hanem: típus is, az új jegyzői generácziónak, a magyar nemzet 
e fontos elemének karakterisztikus képviselője. Az, hogy egyénileg is 
megnyerő, hogy általában szeretetreméltó ember: az csupán személyes 
szerencséje, egyéni dolga, minek, ha hasznát látja éppen e pillanatban, 
csak örvendetes dolog, de a köz- és általános szempontokból, melyeket, 
szolgálnunk kell, másodrendű körülmény. A fő ebben, amit hangsúlyozni 
kell és érdemes, hogy a magyar jegyzői karnak modern, világos eszű és 
olyan tagokra van szüksége, akik elsősorban is tisztában vannak azzal, 

hogy nem a közönség van a hivatalokért, hanem a 
hivatal van a közönségért. Itt, a főváros környékén, 
hol a közönség színvonala is elüt a megszokott vi-
déki népétől, kétszeresen fontos ez. És százszorosán 
fontos, hogy a vezető állásokba olyan férfiak kerül-
jenek, akik minden kívánatos irányban a haladást 
szolgálják a nélkül, hogy a szilárd erkölcsi alapokat 
kalandos túlzó eszmékért cserbenhagynák. Itt, a fő-
város környékén, a vezető helyekre egész emberek, 
próbált férfiak, edzett lelkek kellenek, kik erős, de 
tiszta kézzel irányítsák a dolgokat, meg nem tánto-
rodva soha, le nem térve az egyenes útról sem jobb-
ra, sem balra sohasem.(…)”

1915-ig a rákosszentmihályi kaszinó gazda 
tisztjét töltötte be, lemondása után a kaszinó 
külső tagjai között tartották számon. 1916-ig a 
Rákosszentmihályi Takarékpénztár Részvény-
társaság könyvelője volt, ekkor kistarcsai teendői 
miatt mondott le. 1918-ban a cinkotai hadigon-

dozó bizottság jegyzőjévé választották. 
Huszka Gyula, Cinkota főjegyzője 1920-ban vonult nyugalomba, 

utolsó szabadsága idejére a szomszéd Kistarcsáról népszerű Zá-
borszky Zoltánt nevezték ki helyettesnek. Június 27-én már Cinkota 
főjegyzőjeként köszöntötte a lap a megválasztott tisztviselőt. Ettől 
fogva 1932-ig, Mátyásföld elválásáig Cinkota és benne a folyamato-
san terebélyesedő Mátyásföld és Sashalom közügyeit irányította. 

Egy terve, ami máshogy valósult meg: Rákos Vidéke, 1923. augusz-
tus 26. „A cinkotai hősök emléke. Szép és kegyeletes ünnepélyre készül 
Cinkota. Záborszky Zoltán főjegyző kezdeményezésére elhatározta a 
legutóbbi képviselőtestületi ülésén, hogy a világháborúban elesett cinko-
tai hősök emlékét megörökíti és Cinkota legszebb helyén emlékoszlopot 
állít föl, amelyet nagyszabású ünnepély keretében fognak leleplezni. A 
benyújtott szobor tervezetek felett a múlt hét folyamán döntöttek és Elbert 
János sashalmi, vidékünk általánosan ismert szobrászművész tervezetét 
fogadták el. E tervezet emlékoszlopzaton nyugvó, hadijelvényekkel díszí-
tett koporsót ábrázol, amelyre egy gyászruhás nőalak Hungária borul, 
a talapzatnál pedig egy könnyező gyermek jelképezi azt a fájdalmat, 
amellyel a hősi halált haltaknak az utódok adóznak.” A ma látható em-
lékművet végül hosszas viták után 1937-ben Istók János saját tervei 
szerint készítette el. 

1932-ben még próbálták felkérni, hogy pályázzon az újonnan meg-
alakult Mátyásföld főjegyzői állására, de nem vállalta, év végén nyu-
galomba vonult. 1934-ig a Czinkotai Hangya fogyasztási szövetkezet 
igazgatósági tagja volt.

Záborszky Zoltán feleségével, Krenedits 
Bertával, leányuk, Zsuzsa esküvőjén
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Már az ókorban is kiemelt szerepe volt, az étkezés és or-
voslás terén egyaránt. Tutanhamon fáradó sírjában is 
találtak a növényből. Az ókori Rómában a katonák 
fejadagként kapták, az egészségük megőrzése érde-
kében. A középkori Európában a hiedelem szerint 
mindenféle mitikus lény és a fekete mágia ellen is 
védelmet adott a fokhagyma. 

A népi orvoslás minden bajt gyógyító növényként 
ismeri, és igazoltan vérnyomáscsökkentő, baktéri-
um-, vírus- és gombaellenes hatással bír, fertőtleníti 
a beleket, segíti az emésztést, az epe és a májműködést.

Lippay János Posoni Kert című, 1664-ben megjelent ker-
tészeti kézikönyvében a következőket tanácsolja a növény ter-
mesztésével kapcsolatban: A fog-hagyma, nem kéván kiváltképpen való 
földet: hanem középszerűt, és ha lehet, porhanyóst. Nem is igen vágyodik 
a mesterséges bajmolódásra: hanem, hogy kikeletkor és nyárban, gyakrab-
ban gyomlállyák, és tisztán tarcsák; mert nem szenved más füvet örömest 
maga mellett: és ha igen száraz üdő jár, megkévánnya az öntözést is.

A magyar konyhában a kezdetektől fontos szerepet töltött be a nö-
vény, felhasználására példaként álljon itt két recept:

Szakács mesterségnek könyvetskéje, 17. század

Fokhagyma-lével
Mikor felforr a hús, abárold meg, és metéld el aprón, vetrece módon, 
azonban törj fokhagymát, ecettel együtt öntsd a húsra, hadd álljon ben-
ne egy óráig, azután a húst a rostélyon pirítsd meg, és azután fazékba 
rakván töltsd reá a sárga levet, ahhoz ecetet, borsot, gyömbért; főzd 

meg együtt, a fokhagymás ecetet megszűrhetni, és jó lesz 
reá önteni, abból levet csinálhatsz, ha kell, vizet is tégy 

hozzá; tehénhúshoz, berbécshúshoz mind hozzá illik; 
ha jól megfő, add fel.

Czifray István szakács mester Magyar nemzeti 
szakácskönyve, magyar gazda asszonyok 

szükségeihez alkalmaztatva, 1840. 

Fokhagyma-mártás
Hogy a fokhagyma kedvetlen ize elveszszen, főzd meg 

előbb eczetben s vagdald öszve; rántsd be vajban sárgára; 
keverj hozzá vajban pergelt zsemlyemorzsát, önts reá annyi le-

vest és eczetet, a mennyi szükséges; megfűszerezvén, főzd meg las-
san. Mikor tálalni akarod, adj bele egy kis vajat.

Végül álljon itt Lippay Jánostól egy gondolat a növény konyhai fel-
használására: 
Aki örömest eszi a fog-hagymát, de az szagát nem szenvedheti a száijába 
az, kennye meg nyers fog-hagymával a tálat, akiben az étket föladgyák: 
s az étekben megmarad a szaga, de aki abbúl eszik, nem lészen büdös a 
szája tűle.

Szómagyarázat: abárol: a főzővíz felforrását követően kiveszik belőle 
a húst, a levet leszűrik, visszateszik a húst, és lassú tűzön főzik; add 
fel: tálald fel; berbécs: juh; pergel: pörköl; vetrece módon: hosszúra 
vágva.

A fokhagyma őse Közép-Ázsiából származik, de a Földközi-tenger vidékén és a Kö-
zel-Keleten is igen régóta termesztik. Az amariliszfélék családjába tartozó, évelő, 
hagymás növény igen fontos kultúrnövényünkké vált, világszerte ismerik, termesztik. 

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

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

A vendégeket a kiállítás zárónapján Müller 
Kinga, a Vöröskereszt kerületi elnöke fogad-
ta, majd Kovács András kalauzolta végig őket 
a kiállított tablók, relikviák között a hozzájuk 
tartozó magyarázatokkal kiegészítve. Elme-
sélte a kiállítás születésének történetét, amely 
először csak egy általános évfordulós vissza-
emlékezésnek indult. Azon-
ban a forrásanyag felkutatása 
közben kiderült, hogy jelentős 
mennyiségű dokumentum 
tanúskodik arról, hogy a Vö-
röskereszt helyi tevékenysé-
ge jóval korábban kezdődött, 
mint a XVI. kerület elődtele-
püléseinek 1950-es főváros-
hoz csatolása. Ennek írott és 
fotókkal dokumentált emlékei 
sorakoztak a kiállított tabló-

kon, amelyeket a vendégek nagy figyelemmel 
és elismeréssel néztek végig. Kovács András 
az elődtelepülések néhány kiemelkedő sze-
mélyiségének vöröskeresztes tevékenységére 
külön is ráirányította a látogatók figyelmét.

A kiállítás részét képezték még a tárlókban-
látható régi egészségügyi eszközök, kötsze-

Amint arról beszámoltunk, a Magyar Vöröskereszt alapításának 140 éves 
évfordulója alkalmából kiállítást rendeztek a kerületi szervezet önkénte-
sei Kovács András, korábbi kerületi elnök vezetésével a Kertvárosi Hely-
történeti és Emlékezet Központ Írás-Kép Galériájában. Február 11-én a 
kiállítást meglátogatta Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt országos 
elnöke és Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. 

Lezárult a Magyar Vöröskereszt jubileumi éve
rek, jelvények, és még felsorolhatatlanul sok 
érdekes, ma már elavult, de a korra jellemző 
használati tárgy. A dokumentumokon, fotó-
kon és tárgyi emlékeken kívül készült egy 
gazdag mozgókép anyagot felvonultató vi-
deó-összeállítás is, amelyet a vendégek szin-
tén megtekintettek.

Végül kötetlen beszélgetés következett, 
amelyben szót ejtettek arról is, hogy mi le-
gyen a kiállítási anyag sorsa. A Vöröskereszt 
vezetői igyekeznek a tárlaton bemutatott ér-
tékes dokumentumokat és relikviákat a jubi-
leumi év lezárása után szélesebb körben is 
megismertetni.

MÉSZÁROS TIBOR 
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A Munkáskerület? című kiadvány szerzője, 
Hózer Benjámin a XVI. kerület szocialista 
évekbeli történetét dolgozta fel az 1950-es 
évektől a rendszerváltásig. A fiatal szerző 
gyermekkora óta érdeklődik a történelem 
és a régiségek iránt. 

Az érdeklődőket Müller Ildikó, a Köz-
pont intézményvezetője köszöntötte. Nyi-
tóbeszédében Kovács Péter polgármester 
elmondta, hogy bár Benjámin nem élte 
át a szocializmus légkörét, ugyanakkor ez 
segített abban, hogy távolságtartóan és ob-
jektívan tudjon írni az idősebbek számára 
természetes és egyértelmű fogalmakról, 
olyanokról, mint például az úttörő mozga-
lom, az MGTSZ (Mezőgazdasági Termelő 
Szövetkezet), vagy a közveszélyes munka-
kerülés. A kötet forrásai elsősorban kora-
beli újságok, sajtóanyagok és egyéb doku-

„Munkáskerület?”
Február 17-én, az árpádföldi Tóth Ilonka Emlék-
házban tartotta a Kertvárosi Helytörténeti és Em-
lékezet Központ a Kertvárosi Helytörténeti Füze-
tek 55. számának bemutatóját.

mentumok voltak. A könyvet Gábriel Tibor, a Budapesti 
Honismereti Társaság titkára méltatta, rámutatva a ki-
advány alaposságára, de azokra a további témákra is, 
melyekkel egy későbbi munkában még érdemes lenne 
foglalkozni.

Az est végén a szerző válaszolt Gábriel Tibor kérdése-
ire, ezután pedig a közönség lehetőséget kapott a kötet 
megvásárlására és dedikáltatására is. 

GUETH ÁDÁM
A kiadvány a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központban vásárolható 
meg (1165 Veres Péter út 155-157.). 
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Kovács Péter arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy megindult az 
óvodások oktatása a jégcsarnokban. Az Önkormányzat megállapo-
dott a tulajdonossal, hogy délelőttönként a kerület óvodásai és az ál-
talános iskolások is jöhetnek ingyenes korcsolyaoktatásra. Az önkor-
mányzat büdzséjét csak a gyerekek szállítása terheli, amelyet bérelt 
autóbusszal oldanak meg. A szülőknek szintén nem kerül pénzbe a 
korcsolyaoktatás, így a családi kasszát sem terheli az új lehetőség. Az 
egyesületnek pedig azért éri meg a gyerekek oktatása, mert utánpót-
lás-neveléssel foglalkozó egyesületként azt remélik, hogy aki itt tanul 
meg korcsolyázni, esetleg visszatér jégkorongozni is.

Szász József alpolgármester arról számolt be, hogy hatalmas az 
igény a téli sportokra is. Ezt az is bizonyítja, hogy a legszigorúbb 

tiltás ellenére is mindig benépesül a Naplás-tó, ha befagy a víztükör. 
A Jégcsarnok sikere ennek arányában igen nagy. Mint ismeretes, ke-
rületünkben úszásoktatás is folyik, és most már a gyerekek szállítása 
komoly egyeztetést igényel.

A Jégcsarnokot hétvégi napokon a felnőttek is látogathatják majd. 
Ezután a sajtótájékoztató résztvevői bevonultak a Jégcsarnok le-

látójára, és megtekintették az ovisok első lépéseit a jégen. Ez nem 
mindenkinek volt egyformán könnyű, még akkor sem, ha az edzők 
először azt kérték a kicsiktől, hogy négykézláb haladjanak át az egyik 
palánktól a másikig, majd álljanak föl. Ez a gyakorlat a jéggel való is-
merkedést szolgálta. Mivel ilyenkor még nagyon sokan esnek el, min-
den kis próbálkozón védősisak volt, amely a fej minden oldalát védte.

A XVI. kerületi ifjú sporttehetség, Lackó Máté nyerte a hétvégi magyar kupát 
tőrvívásban a gyermekkorosztályban.

Máté hibátlanul vívta az első csoportkör összes 
asszóját, majd a második csoportkört négy győ-
zelemmel és egy vereséggel zárta, így 4. kiemelt 
volt a táblán a 46 vívó közül. Magabiztos, szép 
vívással menetelt a döntőig, ahol fegyelmezett 
vívással 15-13-ra nyert és  ezzel övé lett az aranyé-
rem.

Előző hétvégén Párizsban, a Marathon Fleuret 
nemzetközi versenyen vett részt, ami az első nagy 
nemzetközi megmérettetés volt a Covid óta. Az 
első selejtező  napon 131 induló volt 17 országból, a 
14 éven aluli fiúk kategóriájában. Az első csoport-
körben az olasz U14-es bajnoktól kikapott, de az 
amerikai, holland és francia ellenfelét megverte.  A 

második csoport-
körben egy magas 
svájci fiútól kika-
pott, míg 2 francia 
és egy magyar el-
lenfele ellen győ-
zött. Itt az erősebb 
francia vívó ellen 
1-3-ról sikerült for-
dítania és 5-3-as 
győzelmet elérnie. 
Összesítésben a 
34. helyen jutott 
tovább a másna-
pi versenyre, ahol 
már csak 105-en vívhattak.

A vasárnapi versenynap csoportkörében minden 
asszóját megnyerte (3 francia és 1 görög ellenfele 
volt) és a +15-ös tusaránnyal a 3. helyen került a 
64-es táblára. A vigaszágas rendszer miatt ezen a 
versenyen 2 nyert mérkőzéssel lehetett továbbjut-
ni, de sajnos neki két nagyon alacsony vívó követ-
kezett, akik ellen nem találta a nyerő taktikát, így 
végül a 49. helyen zárta a versenyt. 

Szép eredmény az 1 évvel idősebb korosztály-
ban, fejlődési lehetőséggel a jövő évi versenyre. A 
2009-es születésű magyar fiúk közül 3-an indul-
tak a versenyen, egyedül Máté jutott közülük a 64-
es táblára.

Már működik a jégcsarnok
Megindult az óvodások oktatása a Sportország SC Nonprofit Kft. által épített Mátyásföldi Jégcsarnok-
ban, az Újszász utca. 47/G. szám alatt. Ebből az alkalomból sajtótájékoztatót tartott Kovács Péter 
polgármester és Szász József alpolgármester.

Helyreigazítás

Február 9-i lapszámunkban 
az Erzsébet királyné és a magya-
rok című cikkünk mellé tettük 
a szerző, Káli-Rozmis Barbara 
portréját, amelynek szerzőjét 
nem tüntettük fel. Ezúton pótol-
juk a mulasztást, a fotót Széche-
nyi Márk készítette, akitől elné-
zést kérünk.

Káli-Rozmis Barbara
Fotó: Széchenyi Márk
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Kezdjük a Budapest I. o.-ban szereplő Ikarus csapatával. A gyenge 
őszről már többször is volt szó, most lássuk, hogy is néz ki a baj-
nokság tabellája. A felső részen sajnos nem vagyunk érdekeltek, a 
8.-11.-ig helyen 16 pontos csapatok vannak, a kiesés ellen harcolók 
pedig így állnak: 

12. Svábhegy SC  ...........14 pont
13. 1908 SZAC ...............13 pont
14. Gázgyár ....................11 pont
15. Ikarus ........................10 pont
1. MUN SE .....................4 pont

Nem könnyű tehát az Ika helyzete. Gyurkovics Lászlót, a labdarú-
gó-szakosztály vezetőjét kérdeztem: „Fiatal csapatunk célja természe-
tesen a kiesés elkerülése, amelyet ezzel a kerettel igenis el lehet érni. Az 
ősz folyamán több olyan meccsünk volt, amelyet kis szerencsével meg-
nyerhettünk volna. Az edző továbbra is Orenstein József, segítője Balog 
Zsolt.”

A keretben annyi változás történt, hogy leigazolták a RAFC rutinos 
védőjét, Rácz Viktort. A versenykiírás szerint elvileg a 15. és 16. he-
lyezett esik ki a II. osztályba, de már évek óta tudjuk, hogy ez változ-
hat. Függ attól, hogy az NB III-ból hány budapesti csapat esik ki és 
hányan neveznek oda, továbbá, ha a Budapest I. osztály bajnoka nem 
vállalja a feljutást, vagy az osztályozón kiesik, ha az MLSZ bajnok-
ságból ide neveznek csapatok (pl. NB I-es tartalékcsapatok), akkor 
ennek megfelelően további csapatok esnek ki a II. osztályba.

Az Ikarus első tavaszi mérkőzését február 19-én szombaton, 14 óra-
kor, hazai pályán játszotta, a bajnokság egyik nagy esélyese, az első 
helyen álló Pénzügyőr ellen. Sajnos a rajt nem a legjobban sikerült. 
Ikarus BSE – Pénzügyőr SE 0:5. A kiesés elkerüléséhez a mostaninál 
jóval eredményesebb játékra lesz szükség.

A II. osztályban két csapatunk is szerepel: a RAFC és az MLTC. 

Mielőtt a tavaszról lenne szó, nézzük a táblázatot az őszi idény után 
(a két kertvárosi induló miatt, ezúttal a teljes listát közöljük.)

Ami a RAFC-ot illeti – katasztrofálisan indított. A 9. forduló után a 
13., kieső helyen tanyázott. A hajrá viszont kitűnően sikerült: az utol-
só négy meccsüket zsinórban megnyerték, és így feljöttek a 4. helyre! 
Azonban, ha a szép helyezést meg akarják tartani, oda kell tenni ma-
gukat, hiszen a 4. és 9. között mindössze 3 pont a különbség.

Vörös Péter játékos-edző: „Rácz Viktor az Ikarusba igazolt, hoz-
zánk jött viszont Kovács László, az MLTC-ből. Sajnos, rutinos közép-
pályásunk, Fekete Sándor térdszalagszakadást szenvedett, tavasszal 
nem számíthatunk rá. Jó hír, hogy két, műtéten átesett tehetséges 
fiatalunk, Rimóczi Gergő és Nagy Krisztián elkezdte az edzéseket, és 
újra játékra jelentkezett a rutinos Bernáth Tamás is.”

A RAFC első mérkőzését idegenben játssza a Duna SK ellen, 
március 5-én, szombaton 16 órakor (Banka Kristóf pálya). Az első 
„hazai” meccs március 12-én, szombaton 15 óra RAFC – Flotta. Ez-
zel kapcsolatban érdekesség: ezen a napon (március 12.) az Ikarus 
sporttelepen 15 órakor egyidőben játsszák a RAFC – Flotta és a Szent 
Pál Akadémia – MLTC mérkőzést!

Csapatainknak eredményes szereplést, sérülésmentes tavaszt kívá-
nunk!
Legközelebb az MLTC és az RSC házatáján fogunk körülnézni. 

VARGA FERENC

Manapság sokszor vásárlunk interneten ék-
szert vagy órát, kifejezetten ezeket a termé-
keket árusító webáruházak sokaságát talál-
juk meg a neten és a közösségi média által 
terjesztett reklámokban. 

Ha webáruházban vásárlunk fogyasztó-
ként ilyen termékeket, akkor az átvételtől 
számított 14 napos indoklás nélküli elál-
lás joga megilleti a fogyasztót, és erről a  
webáruháznak az Általános Szerződési Fel-
tételeiben kifejezetten tájékoztatnia kell a 
fogyasztót, az elálláshoz pedig letölthető 
elállási minta nyomtatványt is kell biztosí-
tania. 

A másik fontos szabály, hogy a termék át-
vétele előtt is élhetünk az elállási jogunkkal, 
de arra figyelemmel kell lennünk, hogy ho-
gyan gyakorolhatjuk az elállást, és milyen 
címre vagy elektronikus címre kell az elál-

lási nyilatkozatunkat megküldeni, hogy az 
érvényes legyen. 

2021 januárjától megváltoztak a tartós 
fogyasztási cikkekre – így az órákra és ék-
szerekre vonatkozó – kötelező jótállási sza-
bályok. Ha órát vagy ékszert vásárlunk, és 
annak a terméknek a vételára eléri a 10.000 
forintot, de nem haladja meg a 100.000 fo-
rintot, akkor arra a jótállásra kötelezettnek, 
azaz a forgalmazónak, 1 éves jótállást kell 
biztosítania. 

Amennyiben a termék vételára 100.000 
forint feletti, de a 250.000 forintot nem 
haladja meg, akkor 2 év, ha pedig a vételár 
250.000 forintot meghaladja, akkor 3 év a 
kötelező jótállási idő. 

Mindezen jótállási határidő változásokról 
a webáruházaknak illetve az üzleteknek kö-
telességük tájékoztatni a fogyasztót, illetve 

a jogszabályoknak megfelelően kell kiállí-
taniuk a jótállási jegyet, vagy eljuttatniuk 
az elektronikus jótállási jegyet a fogyasztó 
részére.

Mindezen szabályok be nem tartása ese-
tén, ha nem kap a fogyasztó jótállási jegyet 
vagy a jótállási időn belül meghibásodott 
órát vagy ékszert nem javítja meg a vállalko-
zás, vagy nem tudja a fogyasztó gyakorolni a 
jótállási jogait, bátran fordulhat kérelemmel 
a Budapesti Békéltető Testülethez. 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

A békéltető testületi eljárás gyors, haté-
kony és ingyenes, akár online elindítható 
www.bekeltet.bkik.hu weboldalon keresz-
tül a kérelem nyomtatvány kitöltésével a 
megfelelő mellékletek feltöltése esetén. 

Itt a tavasz!
Legalábbis, ami a focit illeti. Amint azt az őszi idény értékelésekor 
említettem, négy kertvárosi csapatunk nem kényeztette el szurkolóit. 
A tavasz a megújulás évszaka, reméljük, csapataink is megújulnak, 
és jobban teljesítenek, mint ősszel. 

1. Issimo .........................33 pont
2. II. Kerület ...................31 pont
3. Flotta ......................... 29 pont
4. RAFC .........................20 pont
5. Nagytétény ................. 19 pont
6. Rákosmente II .......... 18 pont
7. Duna SK ..................... 18 pont

8. Testvériség II  ............ 18 pont
9. Airnergy .....................17 pont
10. Goldball ....................15 pont
11, MLTC ........................ 14 pont
12. Szent Pál Akadémia .13 pont
13. Műegyetem .................9 pont
14. Csillaghegy ................ 1 pont

Ékszert vagy órát szeretne vásárolni vagy ajándékozni párjának, 
kedvesének? Ilyenkor nem árt, ha tisztában vagyunk az órákra, ék-
szerekre vonatkozó jótállási szabályokkal, illetve, hogy van-e kü-
lönbség, ha üzletben vagy ha webáruházban történik a vásárlás.
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INGATLAN
Eladnám vagy cserélném 
62nm-es panorámás, amerikai 
konyhás Jókai lakótelepi laká-
somat kisebbre, csak a telepen. 
407-4927, 30-779-1522

Ómátyásföldön különálló egy 
szoba, összkomfortos kis ház 
kiadó egy nem dohányzó hölgy 
részére. 20-925-5910

Árpádföldön a HÉV állomás-
hoz közel 60nm-es, önálló ház 
nagy kerttel 1 vagy 2 fő részére 
kiadó. 30-607-2776

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 bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

VEGYES
25 db Német – Német-magyar 
könyv, munkafüzet, nyelvtan-
könyv, kezdőknek eladó. 10 E 
forint. 20/498-6812

Új vas vízaknafedél (keret+ajtó) 
7 E forint 20/498-6812

Vasbakok autó felbakolására, 
erős, vastag anyagból, 4 db. 33 
cm magas, 50 cm széles. 13 E fo-
rint  20/498-6812

Vas ajtókeret, 2 db, erős T vas-
ból, fülekkel zsanérral. 82x210 
cm 8 E Ft. – 67x167 cm 5 E Ft. 
403-3533 este 17-19 óra között.

Terményesláda – fenyőfa, nyit-
ható tetővel, 3 rekeszes,115 cm 
magas, 125 cm hosszú, 65 cm 
széles. / E Ft. Este 17-19 óra kö-
zött 403-3533

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

Eladó VW Golf kombi autó vo-
nóhoroggal, tolatóradarral jó ál-
lapotban. 20-282-8163

VW Bora 1,6-os highlight meg-
kímélt, garázsban tartott első 
tulajdonostól 130E km-el 790E 
Ft-ért eladó. 30-913-1031

Eladó: csillárfoglalatok szorító-
val, egy pólusú zsinór közi kap-
csolók, kb. 300 m alucső. 403-
0524

Eladó egy 80l-es villanybojler. 
405-0719

Eladó 11 kg-os gázpalackhoz nyo-
máscsökkentő 3E Ft, elektromos 
rezgéscsiszoló 7E Ft, szúrófű-
rész 6E Ft újszerű állapotban. 
20-238-3570, 405-1160

Eladók: bundák, festmények, 
porcelán étkészlet, alkalmi ru-
hák, korondi tányérok. 403-0524

Eladó egy mini olajsütő és egy 
pároló készülék. Újak. 20-807-
7891

Ikeás emeletes ágy és egy süly-
lyesztett Zinger varrógép eladó. 
403-7932

Eladó: írógép, diavetítő, magnós 
rádió, magnetofon, fényképe-
zőgép, hanglemezek. 20-318-
8284

Naumann asztali varrógép 13E 
Ft, új légtisztító 8E Ft, kárpittal 
bevont szivacsmatrac 5E Ft, kerti 
szerszámok 600 Ft/db, csákány 
nyéllel 1,5E Ft eladók. 409-2240

Modern, szürke üvegpolcos TV 
állvány 8E Ft-ért eladó. 20-921-
6328

Fehér női bőr korcsolya + cipő 
37-38-as 2E Ft-ért eladó. 20-590-
5918

Bontott Hajdú automata mosó-
gép alkatrésznek eladó. 30-782-
9918

Közepes méretű bontott cse-
répkályha ingyen elvihető. 409-
0220

Eladó Beko 205 l-es hűtő-fa-
gyasztó újszerű állapotban. 
Irány ár: 60EFt. 407-3341

Születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő nő 
vagyok. Ezek ellenére könnye-
dén mozgok, de néha segítségre 
lenne szükségem. Rendezetten, 
egyedül élek. Várom segítő part-
nerem 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

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

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

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

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

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

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

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, masz-
szív EMINEO nevű kere-
kesszék, 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

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 sa-
rokcsiszoló, fúrógép állvány 
és műszer satuk 30-40% ked-
vezmény az eredeti árból.  
30-282-2202
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XVI. kerületi állateledel bolt-
ba, talpraesett, szakmai ta-
pasztalattal rendelkező eladót 
keresünk. Dinamikusan fej-
lődő csapat, akár előrelépés 
lehetőség. Önéletrajzát, vagy 
amit fontosnak tart magáról az 
állás betöltése szempontjából 
várjuk az angelklara7708@
gmail.com email címen

IDŐSGONDOZÁS a délelőtti 
órákban heti 1-2-3 alkalommal 
is. Kisebb házon belüli- és kí-
vüli munkát vállalok. 20-407-
8178

Kertépítés, öntöző rendszer, 
térkő lerakását, fakivágást, 
bokrok irtását és szállítását 
vállaljuk. Fűnyírást és sövé-
nyek telepítését. Szőcsi Dénes 
20-348-8753

Sövénnyírás, fűnyírás, füve-
sítés, fakivágás-visszavágás, 
metszés, permetezés, zöldhul-
ladék elszállítás. Farkas Nor-
bert 30-550-7761

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

Papp István - XVI. kerületi 
szakember. Számítógép és 
laptop javítás, karbantar-
tás helyszíni kiszállással.  
20-418-1813

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

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

Nyugdíjasok vállalnak kisebb 
munkákat, vízvezetékek, csa-
pok, bojlerek vízkőtelenítése, 
villanyszerelési munkák, zá-
rak cseréje. 20-428-9729

Kertrendezést, sövény vágást, 
fakivágást, tavaszi kert tisztí-
tást, kerti hulladék elszállítását 
vállaljuk profi gépekkel. Szabó 
András 30-287-4348 Redőny, szúnyogháló, napel-

lenző, roletta, szalagfüggöny 
készítés, javítás. Nemeskéri 
Árnyékolás 20-971-9201

Készpénzért veszek értékbecs-
léssel bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, könyveket, írógépeket, 
varrógépet, szőnyeget, csipké-
ket, kristályt, bizsukat, ezüstöt, 
borostyánt, régiséget, kitünte-
tést, bakelit lemezeket, teljes 
hagyatékot. Díjtalan kiszállás! 
Németh Dániel 20-294-9205

Gyógypedikűrt és manikűrt 
vállalok. Házhoz megyek. 

Időpont egyeztetés: 
70/595-33-45






