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Kedves Olvasó!
Amikor március 15-én felkúszott a Paulheim 
téri emlékmű zászlórúdjára a nemzeti színű 
lobogó, lehet, hogy valahol Ukrajnában éppen 
a földdel vált egyenlővé egy családi ház, más-
hol találat ért egy lakótelepet, megint máshol 
hatalmas bombakráter keletkezett, ahol ko-
rábban játszótér volt. A nép pedig menekül. 
Nem ők akartak háborút, csak rájuk szakadt 
a történelem. Nem volt választásuk, egyszer 
csak ágyúdörgésre ébredtek. Gondolataim egy 
időre elkalandoztak az ünnepségen elhangzó 
megemlékezéstől. Éppen akkor találtam vissza 
a helyszínen zajló ünnepi beszédhez, amikor 
a szónok Világost emlegette. Azt, hogy Görgei 
Artúr tábornok 1949-ben az orosz túlerővel 
szemben letette a fegyvert. Azért, mert úgy 
gondolta, hogy fölösleges véráldozattól menti 
meg maradék seregét a nyomasztó túlerővel 
szemben. Abszolút laikusként az jutott eszem-
be, hogy nem lenne-e ez most is megoldás a 
szomszédban dúló háborúra? Mert nekem 
március 15-én nem voltak kétségeim, ki fogja 
megnyerni az orosz-ukrán háborút. Ma azon-
ban már vannak. Hiszen két nappal később 
már olyan hírek érkeztek, hogy Putyin kirú-
gott néhány titkosszolgálati vezetőt, közülük 
párat le is csukatott, mert nagyon „benéztek” 
valamit a háromnaposra tervezett háborúval 
kapcsolatban. Ukrajnába özönlenek a nyugati 
fegyverek, az ukránok a végletekig elszántak, 
a háború pedig már három hete tart, és szak-
értők szerint Putyin bukásával is végződhet. 
A menekültek csak jönnek, már több mint 
3 millióan hagyták el hazájukat, és további 7 
millióan Ukrajnán belül kerestek menedéket, 
mindenüket hátrahagyva. Így aztán csak talál-
gathatunk, mikor és hogyan lesz ennek vége. 
Egyedül abban lehetünk biztosak, hogy ez a 
háború győztesnek és vesztesnek, továbbá Eu-
rópa minden országának – nekünk is – sokba 
fog kerülni.

MÉSZÁROS TIBOR

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
........................................................................................................................

Sínre került a 
HÉV-Metro összekötése
Újabb állomásához érkezett a HÉV-Metro összekötésének ügye. Aláírták 
a H8-as gödöllői és a H9-es csömöri hévvonallal kapcsolatos vállalkozói 
szerződés módosítását. Az összes érintett önkormányzat és a Főváros 
konszenzusa alapján szabad utat kapott a HÉV-Metro fejlesztéséhez 
szükséges engedélyek megszerzése és a kiviteli tervek elkészítése.
  
A sajtótájékoztatón megjelent Vitézy Dávid, a Budapes-
ti Fejlesztési Központ vezérigazgatója, Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármester és 
Keszthelyi Tibor a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. vezér-
igazgatója.
  Szatmáry Kristóf elmondta, hogy polgármesterünkkel 
együtt sokat dolgozott azon, hogy ezt a tervet ne nyelje 
el a feledés homálya. Óriási eredménynek számít, hogy – 
ahogy fogalmazott – a sírból hozták vissza a megvalósulás 
esélyét, hiszen ehhez fogható nagy közlekedési fejlesz-
tésre az elmúlt 150 évben nem volt példa. Hatása abban 
jelentkezne, hogy a Kertvárosból 20-30 perccel rövidebb 
idő alatt lehetne bejutni a belvárosba. Ezért már érdemes 
lesz letenni az autót, ami a környezet megőrzésére nagy 
hatással lesz. Ez a siker azonban csak úgy jöhetett létre, 
hogy sikerült meggyőzni néhány más politikai platformon álló vezetőt is, hogy ha már 
támogatni nem is akarják ezt a nagyszabású tervet, legalább ne gátolják a megvalósulását.
  Kovács Péter a következő évek legnagyobb környezetvédelmi beruházásának nevezte 
a HÉV-Metro összekötését, hiszen jelentős számú benzinüzemű közlekedési eszköz ki-
váltására lesz alkalmas az új kötöttpályás vasútvonal. Elmondta, hogy a sajtótájékoztatón 
a beruházási terv véglegesítésének lehetnek tanúi a megjelentek. Köszönetet mondott 
mindazoknak, akik bármilyen módon segítették, de azoknak a polgármester-társainak is, 
akik, ha már támogatni nem kívánták, legalább nem akadályozták a haladást ebben a nagy 
jelentőségű ügyben.

  Vitézy Dávid főigazgató részletesen is-
mertette, milyen hatással lesz az új közle-
kedési mód a Kertváros és az agglomerá-
ció lakosságának életére. (A részletekről 
következő lapszámunkban számolunk be.) 
Elmondta azt is, hogy az akadályok és aka-
dályoztatások miatt eltelt hosszú idő miatt 
úgy nézett ki, hogy új vállalkozói szerző-
dést kell kötni. Megtalálták azonban azt 
a jogi formulát, amely alapján ezt a prob-
lémát egy szerződésmódosítással meg 
lehetett oldani. Ezzel időt nyertek, és a 
HÉV-Metro ügye új lendületet kaphatott. 

  Végül Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. vezérigazgatója és Vitézy 
Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója kézjegyével látta el a módosított 
okiratot, amely megteremtette annak lehetőségét, hogy 2023 végére elkészüljenek a kivi-
telezési tervek.  

M.T. 

Vitézy Dávid
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A választópolgár a szavazáskor: 
• egy egyéni választókerületi jelölt megválasztására szolgáló 

szavazólapot;
• egy országos pártlistás szavazólapot (az országgyűlési vá-

lasztáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár  
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat);

• egy népszavazási szavazólapot kap, melyen négy kérdés 
szerepel.

Egyéni képviselőjelöltek (a szavazólapon szereplő sorrendben):

DR. SZANYI TIBOR Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás
 Magyarországért Mozgalom 

BOJTI BENCE  Magyar Kétfarkú Kutya Párt

SCHAFFER VIKTOR  Független jelölt

SZATMÁRY KRISTÓF FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 
 Kereszténydemokrata Néppárt 

DR. ZSIDRÓ LÁSZLÓ Normális Élet Pártja

DR. STELLI-KISS SÁNDOR Megoldás Mozgalom

NAGYNÉ HOLLÓSI ÉVA Mi Hazánk Mozgalom

VAJDA ZOLTÁN  Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyar- 
 országért Mozgalom, Momentum  
 Mozgalom, Magyar Szocialista Párt,  
 LMP-Magyarország Zöld Pártja,  
 Párbeszéd Magyarországért Párt 

Országos pártlistás szavazólapon szereplő jelölő szervezetek 
(a szavazólapon szereplő sorrendben):

• DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD,
• NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA, 
• MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT,
• MEGOLDÁS MOZGALOM, 
• MI HAZÁNK MOZGALOM, 
• FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
  KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Népszavazási kérdések:

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési 
intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi 
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül 
mutassanak be?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek 
meg?

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföl-
dön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést és a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2022. 
március 25-én 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes választási 
irodától (XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1163 Budapest Ha-
vashalom u. 43. fsz. 4. szoba, tel: 401-1414).

Ha Ön mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, il-
letve fogva tartása miatt gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a 
szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság 
vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! 
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a 
szavazás napján 12 óráig a lakóhelye szerinti szavazókör szavazat-
számláló bizottságától kérhet.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a válasz-
tási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy 
a választópolgár lakcíme melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá, 
hogy az a szavazókör melyik önkormányzati intézményben (szava-
zóhelyiség) található!  

A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megálla-
pítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegy-
zékben. A személyazonosság és személyi azonosító vagy a lakcím 
igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyv 
formátumú) vagy

• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, 
vagy vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felso-
rolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik a sza-
vazás napján, vagy azok érvényessége 2020. március 11. előtt le-
járt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét 
nézze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya 
a szavazás napján érvényes legyen. A veszélyhelyzet idején lejárt 
okmányokat érvényesnek kell tekinteni!

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban Választási Információs Szolgálat működik, ahol munka-
társaim készséggel állnak a rendelkezésükre. 
Telefonon: 4011-414 vagy 4011-416, e-mailben: hvi@bp16.hu.

További információkat találhatnak az országgyűlési képviselők 
választásával kapcsolatban a www.valasztas.hu, valamint a  
www.bp16.hu weboldalakon is.

dr. Csomor Ervin sk.
 a Választási Iroda vezetője

A Választási Iroda tájékoztatója
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2022. április 3. napjára (vasárnap) kitűzött 
országgyűlési képviselő választással és a vele egy napon megtartandó országos népszavazással 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
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Bemutatjuk a kerületünkben induló 
országgyűlési képviselő-jelölteket

A Kertvárosban nyolc képviselő-jelöltre lehet szavazni. A Választási Iroda felhívására közülük négyen 
küldtek fotót és önéletrajzot, egy jelölt csak fotót, hárman pedig nem reagáltak a felhívásra.

SCHAFFER VIKTOR vagyok a CIVIL16 Egyesület elnö-
ke. Országgyűlési képviselő jelöltként indulok a Kertvá-
rosban és Alsórákoson. Függetlenként, a CIVIL16 Egye-
sület támogatásával. Mátyásföldön élek, szerintem az a 
minimum, hogy egy jelölt helyi legyen.

Számítok azokra, akik nem elégedettek és nem szim-
patizálnak a jelenlegi kormánypártokkal, akik úgy gon-
dolják, nincs normális ellenzéke Magyarországnak, így 
egyik pártot sem támogatják. Én azt látom, hogy ugyan-
azok a régi, alkalmatlan figurák, hitelüket vesztett poli-
tikusok bukkannak fel újra és újra. Nem kérünk többet 
belőlük, új arcokat a politikába!

Számítok azokra is, akiket a pártjuk cserben hagyott 
azzal, hogy eldobták határozott, értékes elveiket/cél-
jaikat és összeálltak olyanokkal, akiket egészen idáig 
szidtak!
- Állítsuk meg a korrupciót

- Védjük meg zöldterületeinket
- A kerület megtelt, nem kérünk több lakóparkot
- Szerezzük vissza a Cinkotai Strandot
- Mentsük meg Csobaj-bányát
- A hitelmoratórium nem segítség, hanem csapda, nem 
kérünk belőle
- Az állatvédelemre nagy hangsúlyt kell fektetni
- A család az család
- Az embereknek joguk van eldönteni, hogy kérik-e az 
oltást, vagy sem
- Valósuljon meg végre a HÉV-METRÓ összekötése, ne 
csak beszéljünk róla
- Nem kérünk migránsokat, se szegényt, se gazdagot
- Tiltsuk be az utcákat elcsúfító óriásplakátokat
- Maradjunk ki a háborúból
A JÖVŐ CSAK ZÖLD LEHET
Támogasson szavazatával április 3-án!

SZATMÁRY KRISTÓF
A családom generációk óta a Kertvárosban él, mi is itt 
neveljük négy gyermekünket. Engem minden ideköt, 
ezért is érzem feladatomnak, hogy közösségünk ügye-
iben részt vállaljak. 2002 és 2011 között önkormányzati 
képviselőként szolgálhattam az ittenieket. 2006 óta va-
gyok tagja az Országgyűlésnek, 2014 óta a választókerü-
let egyéni képviselőjeként. 

Az elmúlt időszak egyik fontos eredménye az útháló-
zatunk folyamatos megújítása, 2018-tól ezt támogatja 
a kormányzati forrásból működő Budapesti Útépítési 
Program is, amelyet miniszteri biztosként jómagam 
koordinálok. Történelmi léptékű beruházásokba kezd-
tünk az oktatás és az egészégügy területén is a Jókai úti 
Szakrendelő és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 

modernizálásával. Nagyot léptünk előre abban is, hogy 
szabadidőnket a lehető legjobb környezetben tölthes-
sük, és elindítottuk kerületünk történetének legnagyobb 
faültetési programját.

A legfőbb eredményünk a Kertváros nyugodt, töretlen 
fejlődése, de sok feladatunk van még. Elértük, hogy foly-
tatódjon a HÉV-metró összekötése, és a továbbiakban is 
mindent megteszek, hogy legyen metró a XVI. kerület-
ben. Folyatnunk kell az útjaink rendbetételét, a Külső 
Körvasút fejlesztését, és fel kell építenünk az Idősek Ott-
honát. Folyamatosan fejlesztenünk kell az eddigieknek 
megfelelően az oktatási és az egészségügyi intézmé-
nyeinket is. Továbbra is azon szeretnék dolgozni, hogy 
otthonunk ne csak Budapest legélhetőbb városrésze le-
gyen, de egyben a legzöldebb is. 

Pályázati felhívás 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 

TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat célja:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat anyagi lehetőségeihez 
mérten hozzájárul a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányza-
tok programjainak megvalósításához.
Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák elsőbb-
séget élveznek:
• hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, ki-
állítás szervezése;
• történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások;
• nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, 
fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, rendezvények 
szervezése, rendezése;
• a nemzetiségi kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos prog-
ramok szervezése, rendezése;
• nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.
Pályázhatnak: a XVI. kerületben működő Nemzetiségi Önkormány-
zatok.
A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja 
szerint átlátható szervezet.

A rendelkezésre álló pályázati forrás összege és megnevezése:
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret: 3.000.000 Ft
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megva-
lósítására használható fel. A támogatási összeg felhasználásáról a Köz-
nevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság felé 
kell elszámolni legkésőbb 2023. január 31-ig.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 14., 12:00
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség, 2022. 
április 22., 12:00-ig.

A pályázat benyújtása: 
A benyújtáshoz szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal Humán 
Irodáján szerezhető be, valamint letölthető az Önkormányzat honlap-
járól: https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok. 
Ugyanitt minden részletre kiterjedő tájékoztatás is olvasható a tartal-
mi és formai követelményekről, a pénzügyi támogatás felhasználá-
sáról és elszámolásáról, az elszámolható költségekről és a támogatás 
nyilvánosságáról.
Felvilágosítás kérhető a +36-1/401-1507-es telefonszámon, valamint 
elektronikus úton a szabopatricia@bp16.hu e-mail címen.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság-és Gyermekvédelmi 
Bizottsága 2022. évben a kerületben működő Nemzetiségi Önkor-
mányzatok támogatására pályázatot ír ki. 
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DR. ZSIDRÓ LÁSZLÓ vagyok, közel 20 éve élek gyer-
mekeimmel a XVI. kerületben. Az emberi életre legfőbb 
értékként tekintek, törekvésem a hosszának és minősé-
gének javítása. Célom, hogy a helyi választópolgárok 
érdekeit közvetlenül, pártpolitikától mentesen képvisel-
hessem. Magyarázatként néhány kerületi vonatkozású 
gondolat:
1. Elgondolkodott ön azon, hogy miért tervezik újra az 
Örs Vezér térről induló H8-as HÉV átépítését, felújítá-
sát? Ezen terv az eddigi több 100 millió forintos kiadás 
után, közel 6 milliárd forintba kerül!
2. Tudta ön, hogy a Rákospalotai körvasút 4 megállójá-
nak tervezése közel 1 milliárd forintba kerül? Szintén 
csak a tervezés! Kivitelezésről és annak forrásáról, fede-
zetéről nem esik szó!
3. Ugyanakkor a Jókai téri Szakrendelő 1600 m2-es bőví-

tése és korszerűsítése közel 2 milliárd forintból valósul 
meg!

Mi az a különbség, ami szembeötlő a 3 beruházás 
közt? Az első két beruházás állami, míg a harmadik he-
lyi önkormányzati beruházás, állami anyagi támogatás-
sal. Az első két beruházás csak terv, a 3. megvalósulása 
folyamatban van, racionális kivitelezési határidővel!

Számomra az ebből levonható tanulság az, hogy jobb 
kezekben van a döntés a helyi, regionális szervezeteknél 
és hatékonyabban tudja a helyi választópolgárok érdeke-
it képviselni egy pártpolitikától mentes képviselet. Ezt 
felismerve jutottam el a NÉP elnevezésű összefogáshoz, 
melyhez hasonló gondolkodású, pártpolitikától mentes 
képviselő jelöltek csatlakoztak. Mindenkit a közérdek 
vezérelt, amit igazolandó semmilyen választási támoga-
tást nem vettek fel.

STELLI-KIS SÁNDOR vagyok, a MEMO országgyűlési 
képviselőjelöltje a Budapest 13. sz. választókerületében. 

Nagybányán születtem 1972. szeptember 19-én. Gyu-
lafehérvári teológiai és filozófiai tanulmányaimat köve-
tően kerültem több mint 30 éve Magyarországra, felső-
fokú tanulmányaimat Szegeden végeztem. Nős vagyok, 
2 kiskorú gyermek édesapja. Családommal – több éves 
külföldi tartózkodás után – 2014-ben települtem haza, 
Budapestre. Jelenleg ügyvédként dolgozom.

A magyar mellett románul, franciául, angolul beszé-
lek. Konzervatív kozmopolitának tartom magam, azt 
vallom, hogy ahol a család, ott az otthon. 

Az elmúlt évtizedben sajnos azt tapasztaltam, hogy 
az ország egyre inkább elsodródik attól az irányvonal-
tól, melyet mind a geopolitikai tér, mind a történelmi 

múltja kijelölt számára. Sem az Euro-zónához való csat-
lakozás, sem a nemzeti öntudat egészséges mederben 
tartása nem valósult meg. Ehelyett politikai hazárdjáték 
kezdődött mind a nemzeti vagyon (és itt nem csak anya-
gi javakra, hanem emberi teljesítményekre, a humá-
nerőforrások kiaknázatlanságára, sőt ellehetetlenítésére 
is gondolok), mind a nemzeti közgondolkodás torzítása 
terén is. Évek óta dolgoztam azon, hogy új politikai al-
ternatívaként egy 3. utas irányvonalat alkossunk, mely 
mind a korábbi baloldaltól, mind a regnáló „jobboldal-
tól” független. Számos próbálkozás után a MEMO-ban 
találtam rá arra a történelmi lehetőségre, mely képes 
lehet a digitalizáció és ezáltal az önfenntartó állam biz-
tosította lehetőségek kiaknázásával visszahelyezni az 
országot Európa térképére. 

VAJDA ZOLTÁN csak fotót küldött, önéletrajzot 
nem, tevékenységét a vajdazoltan.hu oldalon és a 
Facebookon követhetik.

Az ÖNKORMÁNYZATI 
ADÓHATÓSÁG 

közleménye
A veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vo-
natkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló  
87/2022.(III.07.) Kormányrendelet értelmében 
2022. február 24-től az Ukrajnából érkező ukrán 
állampolgárságú személyek, illetve menekült stá-
tuszban lévőkre nem terjed ki az idegenforgalmi 
adókötelezettség, ők nem alanyai az idegenforgal-
mi adónak. 

Ha a szálláshelyen tartózkodó személy, igazolja 
ukrán állampolgárságát, vagy a menekült stá-
tuszát, úgy az önkormányzatunk illetékességi te-
rületén eltöltött vendégéjszaka után nem kell ide-
genforgalmi adót fizetni és bevallani.

 Szita Andrásné, adóiroda-vezető 

PÁLYÁZAT 
SPORTSZERVEZETEK SZÁMÁRA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelé-
si, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága pályázatot ír ki a XVI. 
kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek számára, 
vissza nem térítendő támogatás igénylésére.

Pályázni kizárólag 2022. február 28. és 2022. március 31. között lehet. 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Budapest XVI. kerületi Polgár-
mesteri Hivatalban Sári Bettina gazdálkodási ügyintézőtől kérhető. 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43., II/211., tel: +36- 1/4011-583, 
e-mail: gazdalkodas@bp16.hu) 

A minden részletre kiterjedő, teljes pályázati csomag az önkormányzat honlap-
járól tölthető le: https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok
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Dr. Kiss Marianna, a Kertvá-
rosi Egészségügyi Szolgálat 
főigazgatója köszöntötte a 
megjelenteket, és kijelentette, 
a felújított szakrendelő átadá-
sa mérföldkő az intézmény, 
de a XVI. kerület életében is. 
A 2,4 milliárd forint állami és 
643 millió forint önkormány-
zati forrásból létrejöhetett 
egy minden igényt kielégítő, 
a XXI. század követelménye-
inek mindenben megfelelő 
egészségügyi intézmény, ahol 
minden járóbetegként elér-
hető szolgáltatás – prevenció, 
gyógyítás, vagy rehabilitáció – 
a lakosság rendelkezésére áll.

2017-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy a Szakrendelő bőví-
tése, fejlesztése sokáig már nem halogatható. Az illetékesek tudták, 
hogy ez bizony egy igen költséges feladat lesz. Szerencsére azonban 
éppen ekkor indult az Egészséges Budapest Program, amelyben 
kerületünk sikeresen pályázott, és 2017 decemberében 1 milliárd 
269 millió forint állami támogatást nyertünk. Közben azonban az 
építőanyag és a kiviteli költségek drasztikus emelkedése kikénysze-
rítette az eredeti tervek módosítását. Így a főépületre tervezett 4. 
szint nem valósult meg. Az oldalsó épületekre ráépített két és fél 
szint azonban megoldotta ezt a problémát. Ám az előre nem látható 
nehézségek – az állandó áremelkedés, a pandémia – ellenére sem 
torpant meg az építkezés. Igaz, szükségessé vált további források 
bevonása, amelyeket részben további állami forrásból, részben pe-
dig jelentős önkormányzati pénzből sikerült előteremteni. Végül a 

kezdetekkor tervezett költségek 2,4 szereséből, 3 milliárd 35 millió 
forintból mégis sikerült az eredeti terveket megvalósítani. 

A szakmai fejlesztési programterv szerint a fő cél az egynapos se-
bészet, a kardiológia, a gasztroenterológia, az urológia, a mozgás-
szervi rehabilitáció, a diabetológia, az endokrinológia, és a kertvárosi 
sürgősségi ellátás javítása volt, új szolgáltatásként pedig a mammo-
gráfia került a kínálatba. Beköltözött a Szakrendelőbe a 24 órás or-
vosi ügyelet és a gazdasági osztály is. Orvostechnikai és informatikai 
eszközökre 236 millió forintot fordítottak. A szakrendelő épülete a 
bővítés során 1600 négyzetméterrel bővült.

Dr. Kásler Miklós professzor 
ünnepi beszédében elmondta, 
hogy az egészségügyi kormány-
zat 2017-ig a vidéki ellátó helye-
ket, kórházakat, szakrendelő-
ket fejlesztette a közép-európai 
színvonal felső harmadába. Egy 
időre a vidéki kórházak jobb álla-
potban voltak, mint a fővárosiak. 
Majd az egyensúly megteremté-
se érdekében döntött a kormány 
arról, hogy 2017-től elindítja az 
Egészséges Budapest Programot 
700 milliárd forint összköltség-
gel, amely a központi régiók és a 
főváros egészségügyi fejlesztését 
szolgálja. Ebbe a csomagba bele 

tartozik négy budapesti centrumkórház, az összes országos intéz-
mény és 32 központi régióhoz tartozó járóbeteg-szakrendelő. Utób-
biak fejlesztésére 54 milliárd forintot különítettek el. A 32-ből eddig 
12 fejlesztése fejeződött be. Ennek a része és haszonélvezője a XVI. 
kerületi Szakrendelő is, amely 5770 négyzetméteren újult meg, és 

Befejeződött a kerület eddigi  
legnagyobb egészségügyi beruházása

Nem tudni, hogy a betegek, vagy a Szakrendelő dolgozói várták-e jobban ezt a napot, de egy minden 
részletre kiterjedő korszerűsítés és bővítés után március 18-án hivatalosan is átadták a Jókai utcai 
Szakrendelőt. A különös jelentőségű eseményen megjelent dr. Kásler Miklós professzor, az Emberi 
Erőforrások minisztere is.
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nem csak a betegeknek, hanem az egészségügyi dolgozóknak is sok-
kal jobb körülményeket teremtett.

Szatmáry Kristóf ország- 
gyűlési képviselő a filozófus, 
Arthur Schopenhauer gondo-
latát idézte, mely szerint „az 
egészség nem minden, de 
egészség nélkül minden sem-
mi”. Különösen érvényes ez 
napjaink világára, amikor az 
életkor jelentősen meghosz-
szabbodott, de a hosszú élet 
csak akkor ér valamit, ha nem 
nehezítik szenvedések, egész-
ségügyi problémák. Ezt segít-
hetjük egészséges életmód-
dal, és egy magas színvonalú 
egészségügyi ellátórendszer-
rel. Az egészséges életmód 
az egyénen múlik, a betegek 
intézményes ellátása azonban nagyrészt állami feladat. A Szakren-
delő átadásával a Kertváros lakói egy olyan intézménnyel gazdagod-
tak, amely egy három éves munka eredményeképpen a legmagasabb 
színvonalú ellátást tudja biztosítani a jövőben.

Kovács Péter polgármester 
arra emlékeztette a kerület 
lakóit, hogy a Szakrende-
lő maradt annak a sornak a 
végére, amelyben már a ke-
rület összes egészségügyi 
intézménye felújított környe-
zetben, korszerű eszköztár-
ral fogadhatja a betegeket. 
A felújítási sorozatnak már 
csak nagyságrend szem-
pontjából is a Szakrendelő 
a koronája. Ehhez azonban 
kellett mindazok munkája, 
akik tevőlegesen részt vettek 
a felújításban. Mások mellett 
köszönetet mondott Szatmá-
ry Kristófnak, mert amikor 

nagyot álmodtak, Szatmáry képviselő tudott pénzt szerezni a meg-
valósításhoz, és a kivitelezőnek, aki a számtalan – anyagi, szállítási, 
és vírushelyzet által okozott – probléma ellenére képes volt tartani a 
határidőket. Így egy igazán nagy álom válhatott valóra, amely ezentúl 
minden nap a lakosság jobb közérzetét szolgálja.

Ezután került sor a főbejáratnál az átadási ceremónia csúcspontjá-
ra, a nemzeti színű szalag átvágására.

Végül pedig a régi épület megújult aulájában a történelmi egyházak 
képviselői – Bíró Botond református és Vető István evangélikus lel-
kész, valamint Nagy Zoltán katolikus plébános – részesítette áldás-
ban, illetve szentelte föl a felújított épületegyüttest.

A vendégek bejárták a csupa újdonságot felvonultató intézményt, 
és nem fukarkodtak az elismerő szavakkal. Ehhez már csak annyit 
tehetünk hozzá, hogy hosszú távon váljon egészségünkre!

MÉSZÁROS TIBOR

Az egynapos sebészet 
vadonatúj műtője
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174 éve történt
Az 1848-as forrada-
lom és szabadság-
harc 174. évforduló-
jának megünneplése 
már március 11-én 
megkezdődött. A ha-
zafias érzelmű cin-
kotaiak végigsétáltak 
azon az útvonalon, 
amely legősibb tele-
pülésrészünk törté-
nelmi emlékhelyeit 
érinti. Az öreg te-
metőben felkeresték 
a tanítóképzőt Ma-
gyarországra me- 
nekítő Tabódy Ida, 
majd a Cinkota éle-
tében főszerepet ját-
szó Beniczky család 
politikusa, Beniczky 

Ödön sírját. Megálltak az evangélikus parókia udvarán Aulich La-
jos tábornok emléktáblájánál, aki ezen a helyen hirdette ki a Habs-
burg-ház trónfosztását. Végül elhaladtak a Petőfi-házként ismert 
épület egykori helyszíne előtt, ahol Petőfi Sándor vándorlásai közben 
gyakran betért rokonaihoz. Végül megérkeztek az egykori strand 
melletti Országzászlóhoz, ahol Dernovicsné Tanács Anna köszöntő-
je után a Szlovák Önkormányzat és a helyi civil szervezeteken kívül 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármes-
ter és Szász József alpolgármester helyezett el koszorút az emlékmű 
talapzatán. 

M.T.

Március 14-én az Önkor-
mányzat és a Corvin Művész-
klub közös megemlékezését 
tartották a Kovács Attila Ga-
lériában. Az egybegyűlteket a 
Művészklub vezetője, Koltay-
né Zolder Klára köszöntötte, 
aki a megjelentek köszöntése 
után bemutatta a vitrinben el-
helyezett műveket. 

Kovács Péter polgármester megköszönte a Corvin Művészklub tagja-
inak, hogy rendszeresen és fáradhatatlanul megemlékeznek nemzeti 
ünnepeinkről, emléknapjainkról. Ezt követő-
en Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
szintén hálával fordult kerületünk művésze-
ihez, bízva abban, hogy a nemzeti gondolat 
több emberhez juthat el a kiállított műveken 
keresztül. Szatmáry László önkormányza-
ti képviselő szabadságharcaink történeteit 
idézte fel, különös tekintettel a reformkorra 
és az 1848-49-es eseményekre.
A zenei aláfestésről Matus Mihály gondos-
kodott, hagyományos tárogatójátékkal idézve 
meg a történelmi időket.
                                                                   G.Á.

A Pálfi téren 15-én 9 órakor a 
929. számú Szent Mihály cser-
készcsapat várta a megemlé-
kezni vágyó kertvárosiakat. Az 
egybegyűlteket Járó Zoltán pa-
rancsnok köszöntötte és látta el 
az ünnepi műsor levezetésének 
tisztjét. Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselő beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy '48 szel-
leme a mai vészterhes időkben is 
irányadó. A politikus szerint az 
akkori eseményekben a magyar 
nemzet addig soha nem látott 
egységet mutatott, és sikerült hi-
dakat építenie a magyarság kü-
lönböző csoportjai között. Napja-
inkban, amikor a szomszédban 
háború dúl, különösen fontos a 

forradalom üzenete, amely előtérbe helyezi a függetlenség eszmé-
nyét Hazánk számára. 

Némedi Boldizsár rajparancsnok forradalmi hangulatú verseket 
szavalt az egybegyűlteknek. 

Az ünnepség végén a pártok, civil szervezetek és magánszemélyek 
helyezték el koszorúikat. Az Önkormányzat nevében Kovács Péter 
polgármester helyezte el az emlékezés virágait.

G.Á.
 
A Paulheim téren, a Pilóta és a Prodám utca találkozásánál álló hősi 
emlékműnél a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház ren-
dezésében zajlott az ünnepség. A térze és a zenei betétek a Kertvárosi 
Fúvószenekari Egyesület előadásá-
ban a Corvin Kórus és a Szentmi-
hályi Ifjúsági Ének Kórus tagjaiból 
álló férfikar közreműködésével 
hangzottak el Vikol Kálmán kar-
mester vezetésével. A Tisztelet a 
bátraknak című ünnepi műsor 
főszereplője a Liget Táncegyüttes 
és a népszerű énekes, előadómű-
vész, Varga Miklós volt. A díszőr-
séget a Magyar Honvédség Anyag- 
ellátó Raktárbázisának tagjai biz-
tosították. A forradalommal és 
az azt követő szabadságharccal 
kapcsolatos, napjainkig ható, és 
azóta is érvényes tanulságokról 
szólt Kovács Péter polgármester 
és Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő ünnepi beszéde.

Szatmáry László
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Kovács Péter azt emelte ki, hogy 
az 1848-as forradalom minden 
korábbinál nyilvánvalóbbá tette, 
hogy milyen erő rejlik az összefo-
gásban. Akkor is voltak vélemény-
különbségek, hiszen Kossuth és 
Széchenyi sem értett egyet min-
denben. Abban azonban mind-
ketten megingathatatlanok voltak, 
hogy hazájuk érdekét tekintették 
a legfontosabbnak. A forradalom 
bizonyította azt is, nagy történel-
mi pillanatokban a széthúzónak 

titulált magyar nemzet is képes összefogni. Nemzetünk történelem-
könyvébe csakis akkor kerülhetnek be arany betűkkel írt oldalak, ha 
képesek vagyunk az összefogásra. Ám erre az egységre nem csak a 
bajban van szükség. Persze lehet a többiektől eltérő véleményünk 
akár politikáról, akár istenhitről, és még számtalan más fontos do-
logról, de egyet sohasem szabad elfelejtenünk. Azt, hogy elsősorban 
magyarok vagyunk. A történelem azoknak a nevét jegyzi meg, akik 
nem elvesznek, hanem hozzátesznek népük boldogulásához.

Szatmáry Kristóf napjaink bi-
zonytalan gazdasági, politikai és 
járványokkal, háborúval sújtott 
időszakával vetette össze 1848 ta-
nulságait. Javasolta, tanuljunk a 
történelmünkből, ismerjük fel, 
hogy a magyarok érdeke a béke, 
csakis a béke. Ezért a szomszédban 
zajló háborúból mindenképpen ki 
kell maradnunk. Ehhez is erő kell. 
Az erő pedig az egységben rejlik. 
Március 15-e a nemzeti egység ígé-
rete. A 174 évvel ezelőtt kiadott hí-

res 12 pont is azt követeli, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. 
Arra emlékeztet, hogy a hétköznapi könyökléseink, hol hevesebb, hol 
szelídebb vitáink fölött kell lenni egy közös, mindent felülíró nemzeti 
célnak, amely összeköt bennünket. Kritikus pillanatokban a sokféle 
elképzelést mégis egy mederbe kell terelni, mert széthúzó nemzet 
soha sem lehet szabad. Erősek voltunk, egységesen cselekedtünk, 
amikor a migránsáradat rázúdult hazánkra, erősek voltunk a vírus tá-

madásával szemben is, és 
naponta láthatjuk, hogy 
egy emberként mozdult 
a nemzet a valódi mene-
kültek megsegítésére. Kis 
ország vagyunk, mégis 
tudunk hatékonyan segí-
teni a bajba jutottaknak. 
A feladatunk mindig 
nehéz lesz, hiszen a tör-
ténelem útkereszteződé-
sében élünk, így nemzeti 
érdekeinkért a jövőben is 
folyamatosan küzdenünk 
kell. Ezeket azonban csak 
akkor tudjuk érvényesíte-
ni, ha döntéseinket önál-
lóan, minden külső kény-
szer nélkül hozzák meg 
vezetőink. Ezen múlik a 
jövőnk.

A beszédek elhangzása után Az Önkormányzat, a pártok, a nemze-
tiségek és civil szervezetek helyezték el az emlékműnél az emlékezés 
koszorúit és virágait. 

Az ünnepség este 18 órakor az Erzsébetligeti Színházban ünnepi 
testületi üléssel, valamint az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
és a Zagyva Banda zenés, néptáncos, irodalmi betétekkel gazdagított 
műsorával folytatódott.

Az ünnepi testületi ülésnek ezúttal egyetlen feladata volt: a kitün-
tetések átadása.

Először kerületünk ifjú sporttehetségei – közel 60 fő – vehették 
át okleveleiket, akik az Önkormányzat anyagi támogatását élvezik 

tehetségük kibonta-
koztatásában.

Budapest Főváros 
XVI. kerület Ifjú Te-
hetsége címben há-
rom kiemelkedő tu-
dású fiatal részesült.

Magyar tudomány 
kategóriában Tol-
lár Vince Levente, 
a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola ta-
nulója érdemelte ki 
a kitüntető címet a 

történelemtudomány területén végzett kimagasló munkájának elis-
meréseként.  

Magyar kultúra és irodalom, hagyományőrzés kategóriában Varga 
Levente Péter a néptánc és népzene hagyományainak magas szintű 
ápolásáért, Szauer Lilla pedig az irodalom területén végzett kimagas-
ló tevékenységéért kapta az elismerést. (Szauer Lilla  betegsége miatt 
nem tudott meg jelenni az ünnepségen.)

Folytatás a következő oldalon!

Tollár Vince Levente Varga Levente Péter
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A Budapest Főváros XVI. kerületéért kitüntető címet idén négyen 
vehették át. Ebben az elismerésben Baumholczer Tamás Ede vállal-
kozó, a XVI. Kerületi BKIK volt elnöke, dr. Bánhegyi Eszter orvos, 
Csillik Kristóf a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője, és dr. 
Záborszky Ferenc orvos részesült. 

Ugyanezt a kitün-
tetést kapta posztu-
musz a 2021-ben tra-
gikus hirtelenséggel 
elhunyt dr. Erdőközi 
György, kerületünk 
egykori aljegyzője.

Díszpolgárainak névsora idén három névvel 
gazdagodott. Ezentúl Budapest Főváros XVI. 
Kerület Díszpolgáraként tisztelhetjük Végh Ala-
dár építészt, Tarnai Kiss László előadóművészt, 
a Dankó Rádió alapítóját és vezetőjét, valamin a 
2021-ben elhunyt Nyolcas Pétert, a Kölcsey Isko-
la legendás testnevelő tanárát, akinek a Testület 
posztumusz ítélte oda az elismerő címet.

A kitüntetettek méltatását következő lapszámunkban közöljük.
A kitüntetések átadását követően az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesület és a Zagyva Banda zenés ünnepi műsora zárta a március 
15-i megemlékezést.

M.T.

Baumholczer 
Tamás Ede

dr. Bánhegyi Eszter Csillik Kristóf

dr. Záborszky Ferenc dr. Erdőközi György

Végh Aladár Tarnai Kiss László Nyolcas Péter

Szabadság, harc
Március 11-én, a Kertvárosi Helytörténeti és Em-
lékezet Központban vetítették le Sára Balázs kis-
játékfilmjét, a Szabadság, harcot. 

A közönséget Müller Ildikó intézményvezető köszöntötte, majd a 25 
perces alkotás levetítése után Szabó Réka – lapunk korábbi főszer-

kesztője – beszélgetett 
a főszereplővel, Tóth 
János Gergellyel, vala-
mint Gueth Ádámmal 
– lapunk munkatár-
sával –, a film egyik 
forgatókönyvírójával. 
A történet 1849-ben, a 
dél-erdélyi ütközetek 
idején játszódik. Egy, 
az egységétől leszakadt 
magyar honvéd az öl-

döklésből menekülve egy elhagyott pincét talál, melynek belsejéből 
magyar nyelvű imádság szűrődik ki. A benn imádkozó férfi azonban 
az ellenség császári uniformisát viseli...

A beszélgetés során az alkotók megosztották gondolataikat, de vá-
laszoltak a nézők által feltett kérdésekre is. 

A film a legnépszerűbb videómegosztó portálon is szabadon meg-
tekinthető, melyet a rendező, Sára Balázs édesapja, Sára Sándor em-
lékének ajánlott. 

MUNKATÁRSUNKTÓL
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Kovács Péter elmondta, hogy ennek a nagyon elhasználódott és nagy 
átmenő forgalmat bonyolító útnak a felújítása nem kerületi feladat. 
Már a tervek is megvoltak az útfelújításhoz, amikor a főváros nem 
járult hozzá a kivitelezéshez. Szerencsére a kormány átvállalta a ki-
vitelezés költségeit, így a Magtár utca lakói nem estek áldozatul a 
politikai szimpátia alapján szelektáló felújítási tervnek. 2,6 milliárd 
forintot kapott a XVI. kerület a már engedélyezett, de leállított útfel-
újításokra. A 975 méter hosszú Magtár utca 932 millió forintból fog 
megújulni. A munkálatok kiterjednek egy az úttal párhuzamos ke-
rékpárút kialakítására is, amely a Csömörre vezető felüljáróig készül 
el. A felüljárón Csömör fog kerékpárutat építeni, amely csatlakozik 
a Magtár utcaihoz. Így ebből az irányból is el lehet jutni kerékpá-
ron a szomszéd településre. Újak lesznek a járdák is, rendbe hozzák 
a csapadékvíz elvezetést, és teljesen megújulnak a zöldfelületek is, 
amelynek leglátványosabb része egy új fasor lesz. 

Szatmáry Kristóf az útépítések kormánybiztosa elmondta, hogy a 
XVI. kerület akkor is megkeresi a megoldást tervei végrehajtására, 
ha a körülmények az ellenkező irányba hatnak. Így indulhatott el 
mégis a Magtár utca felújítása is, amelyre korábban igen csekély 
esély mutatkozott. A Budapesti Útépítési Program folytatódik, így 
előbb-utóbb a kerület összes felújításra váró útja sorra kerül.

Hatalmas útépítő gépek és a félpályán közlekedő 
forgalom zaja mellett a helyszínen tartottak sajtó-
tájékoztatót a kerület vezetői a fővárosi kezelés-
ben lévő Magtár utca munkálatairól. 

Már építik az utat a Magtár utcában

Szász József alpolgármester annak a véleményének adott hangot, 
hogy a Magtár utca felújításával régi adósságot törleszt a kerület 
vezetése a Kormány segítségével. Ennek a szinte főútvonalnak szá-
mító, nagy forgalmú útnak a rendbe tétele már valóban nem tűrt 
halasztást. Most már csak a lakosság türelmére van szükség, hogy 
elviseljék a munkálatokkal járó kellemetlenségeket. Ám ha elérkezik 
a szeptember 30-ára tervezett átadás, akkor az itt lakók egy korszerű, 
XXI. századi színvonalú környezetben élhetnek, és egy jó minőségű 
úton közlekedhetnek. 

MÉSZÁROS TIBOR

Egy rövid, de fontos útszakasz

Kovács Péter elmondta, hogy – mint mostanában 
mindegyik kerületi útfelújítás – ez a szakasz is a Bu-
dapesti Útépítési Program keretében, kormányzati 
beruházásból jöhetett létre, amelyhez a XVI. kerü-
let 39,8 millió forintot kapott. Ez a fontos útszakasz 
eddig nagyon rossz, töredezett, agyon foltozott útfe-
lülettel rendelkezett. Szélessége nem teszi lehetővé 
a kétirányú közlekedést, így most a Rákosi út felől 
lehet a Budapesti út felé haladni rajta. A pályázaton 
elnyert összegből megújulhatott a járda is, ame-
lyen nagyon sokan járnak át Rákosszentmihályról 
a Budapesti út egyik oldalát szegélyező kiserdőbe 
sétálni, használni a felújított játszóteret, vagy éppen 

Elkészült a Körvasút sor Rákosi út és Budapesti 
út közötti szakasza is, melyet március 9-én adott 
át Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő és Dobre Dániel a körzet 
önkormányzati képviselője.

bográcsolni, körülülve valamelyik tűzrakó helyet. Ez többszörösen is 
„határvidék”, hiszen a Körvasút sor Zugló és a XVI. kerület határát 
képezi, a Budapesti út pedig Rákosszentmihály és Sashalom határán 
húzódik. Helytörténeti érdekesség az a hatalmas határkő, amely a 
Budapesti út és a Körvasút sor találkozásánál dacol az idő múlásával, 
és Cinkota – nem tévedés – Cinkota egykori határát jelzi. 
  Szatmáry Kristóf, az útépítési program kormánybiztosa elmondta, 
hogy ezt az útvonalat ő is sokat használja, és használta régebben is, 
amely mindig is menekülő útnak számított. Most, hogy végre tükör- 

sima burkolata van, lehet, hogy meg kéne fontolni va-
lamilyen forgalomlassító tereptárgy telepítését, mert 
sokan nagyon gyorsan közlekednek rajta.
A képviselő elmondta még, hogy amióta a Budapest 
Útépítési Program működik, kerületi útjaink közel 10 
százaléka kaphatott új aszfaltburkolatot, vagy újulha-
tott meg.
  Dobre Dániel önkormányzati képviselő hozzátette az 
elhangzottakhoz, hogy megújult és új felfestést kapott 
a Budapesti út és a Körvasút sor kereszteződése is, 
amelyre a helyi lakók sokat panaszkodtak, és baleset-
veszélyesnek tartották. Most az új pályaszerkezet ezt a 
problémát is megoldotta, amely Dobre képviselő egyik 
fontos törekvése volt.
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Az emléknapot a Székely Nemzeti Tanács döntése nyomán 2012 
óta minden évben megrendezik. 1854-ben, ezen a napon végezték 
ki azokat a székely mártírokat, akik újra szerették volna indítani az 
1849-ben elbukott szabadságharcot.

Kovács Péter polgármester beszédében az összetartozás fontossá-
gát hangsúlyozta. Kifejtette, ha a XVI. kerületieken múlna, a szé-
kelyföld már régen autonómiával rendelkezne. A békesség legfon-
tosabb záloga pedig, hogy minden nép megélhesse saját kulturális 
gyökereit.

Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési képviselője szintén az ön-
rendelkezés fontosságára hívta fel a figyelmet, mely a történelemben 
mindig is a székelység alapvető jogának számított.

Az ünnepségen tiszteletét tette Csíkszentmihály polgármestere, 
Izsák-Székely Lóránt is, aki a székelység honvédő, határőrző szerepé-
re hívta fel a figyelmet. A testvértelepülésünk elöljárója ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy az önrendelkezés csak higgadt gondolkodással 
és békés egymás mellett éléssel vívható ki.

A polgármesterek Harsányi Tiborné Bölcskei Etelka jóvoltából szal-
mából készült címereket kaptak ajándékba, melyek emlékeztetnek a 
Kertváros és a székelyföldi település összetartozására. 

GUETH ÁDÁM

Székely Szabadság 
Napja
Március 10-én, a Csíkszentmihály téren kerü-
letünkben is fejet hajtottak a székely szabadság 
napján, a közelmúltban felállított székelykapu ár-
nyékában. A kapu érdekessége, hogy csupán fé-
lig építették meg, másik fele ugyanis a Kertváros 
testvértelepülésén, Csíkszentmihályon áll. 
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A Területi Szociális Szolgálathoz tartozó nyugdíjasklubokban is meghir-
dették az adománygyűjtést az Ukrajnából menekülők megsegítésére. Mi 
az Érsekújvár utcai Borostyán Idősek Klubjába látogattunk el, amikor 
Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője eljött az 
összegyűlt adományokért. 

Zánkai Gabriella klubgondnok elmond-
ta, hogy a klubtagok jelentős része saját 
háborús tapasztalatokkal rendelkezik, így 
nagyon is át tudják érezni azt a tragédiát, 
milyen az, amikor emberek ezrei életük 
munkáját, születési helyüket hátrahagy-
va a saját és gyermekeik életéért aggódva 
menekülnek hazájukból. A Borostyán 
klub tagjai élelmiszercsomagokkal, tisz-
tasági cikkekkel, takarókkal, plédekkel 
tudnak segíteni a menekülteknek, ame-
lyeket Horváth Ádám önkormányzati 
képviselő közbenjárására a Kerületgazda 
szállít a rendeltetési helyükre.

M.T.

Ismét ott voltunk a bepakolásnál, és ismét 
megállapítottuk, hogy az együttérzés hatal-
mas erőket mozgat, hiszen megint renge-
teg adomány gyűlt össze a kerületgazdák 
telephelyén. A bepakolás után megkérdez-
tük Szatmáry Kristófot, hogyan fogadták 
Zápszonyban az előző küldeményt.

– Bevallom, kicsit tartottunk a kimeneteltől. 
Az adminisztráció nem lett könnyebb, és 
aki nem a legprecízebben állítja ki a szállít-
mányt kísérő papírokat, az nem viheti át a 
határon, ilyenkor egy központi raktárba ke-
rül minden. Persze lehet kérni, hogy onnan 
hova továbbítsák, de arra semmi garancia 
nincs, hogy oda is jut. Mi a papírokat már 
előzetesen elintéztük. Azért is mentem én 
személyesen, mert arra gondoltunk, hogy 
egy esetleges adminisztrációs zökkenő az én 
diplomata útlevelemmel talán könnyebben 
megoldható. Sok fotózás és pecsételés után 
úgy egy óra alatt jutottunk át a határon. Hal-
lottuk, hogy korábban volt egy olyan szállít-
mány, amelyhez nem voltak olyan pontosan 
kitöltött papírok, mint a miénkhez, és há-
rom órán keresztül vizsgálták a csomagokat.

– MILYEN A HELYZET ZÁPSZONYBAN?
– Egyelőre nyugalom van, és nagyon remél-
jük, hogy így is marad. Ennek ellenére sok 
magyar eljött a településről, mert a helyzet 
romlására számítanak, de sokan nem akar-
ják őrizetlenül hátrahagyni házukat, az álla-
taikat, és amíg ilyen viszonylagos nyugalom 

van, kitartanak. Sok menekült érkezett már 
részben családokhoz, de van egy fölszerelt 
menekültszállás is, ahol 80 ukrán lakik, fő-
leg nők és gyerekek, de néhány férfi is jött 
velük. Most már érkeznek Kijevből és Ukraj-
na belsőbb részeiből is.  Az értékrend meg-
változott, a nemzetiségi határok elmosódtak.

– MIRE VAN A LEGNAGYOBB SZÜKSÉG?
– Most már kicsit célirányosan állítottuk 
össze a szállítmányt. Viszünk mosógépet, 
szárítógépet és a mindennapi étel elkészíté-
séhez szükséges melegítőeszközöket, mik-
rosütőt és főzőlapot. Mivel a polgármester 

Újabb adomány Zápszonynak
Március 12-én újabb adománnyal indult Szatmáry Kristóf kárpátal-
jai testvértelepülésünkre, Zápszonyba. Ezúttal egy nagyobb autó-
val, amelyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bocsátott a kép-
viselő rendelkezésére.

asszony azt valószínűsítette, hogy nemso-
kára a kultúrházat is át kell alakítani mene-
kültszállássá, ezek az eszközök majd közös 
használatban szolgálják a menekülteket. 
Arra számítanak, hogy legalább megduplá-
zódik a Zápszonyba menekülők száma. Az 
ottani magyar közösség az erőforrásainak a 
vége felé jár, így saját erőből ezt valószínűleg 
nem tudnák megoldani. Így minden anyaor-
szági segítségre szükségük van.

M.T.   

Lezárják a játszóteret
Az Everling Kft. 

TELJES GUMIBURKOLAT-CSERÉT 
VÉGEZ A REFORMÁTOROK TERE 

MELLETTI JÁTSZÓTÉR 
ÓRIÁS CSÚSZDÁI KÖRÜL. 

Ezért 
2022. MÁRCIUS 16-TÓL ÁPRILIS 10-IG 

A TELJES JÁTSZÓTERET LEZÁRJÁK. 
A munkálatok ideje alatt a játszótér 

nem látogatható.
Megértésüket köszönjük!
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A darab szerzője kitűnő érzékkel sejtette meg egy régi hír alapján, 
hogy bármennyire is a rettegés kora volt az 1950-es évek közepe, 
abban azért van valami erősen komikus, hogy 1956-ban megosztva 
kapta meg a magas kitüntetést Csillag Jenő TSZ-elnök (Petridisz 
Hrisztosz), az ifjú bányász Soós János (Krajnik-Balogh Gábor), és 

a visszafogott mérnök, 
Kondorosi Tivadar 
(Bardóczy Attila), akik 
a Kossuth-díj átvétele 
után betévednek egy 
kávéházba.  Ott törzs-
vendég Sági Elemér, 
a cinikus író (Kautzky 
Armand). A nyugdíja-
zását váró üzletveze-
tő Görnye Béla (Rácz 
János), a vendégeket 

a jólelkű pincérnő, Lokker Irma szolgálja ki (Kökényessy Ági), és 
része a kávéházi társaságnak Jámbor Margit (Madár Veronika), Ba-
ráth Lajosné Jolika, a besúgó (Paor Lilla) és ott van özvegy Pátkainé 
Gizi is, aki erősen dolgozik azon, hogy férjet fogjon magának (Fe-

hér Adrienn). A helyzet tele van komikus elemekkel, amelyeket a 
szerző, Kellős Éva remekül kínált fel a darabban a színészeknek, 
akik alaposan ki is használták a lehetőséget, és szinte folyamato-
san nevetésre ingerelték a közönséget. Ugyanakkor a műben ott 
lappangott a kor bizonytalansága, az egyének kiszolgáltatottsága, 
és valószínűleg csak így utólag van kedve az embernek a humoros 
oldalát észrevenni ennek a zord időszaknak. Így a sok poén mellett 
egy elég pontos korrajzot is kaptak mindazok, akik a három előadás 
közül valamelyiket megnézték. Igazi színház volt.

MÉSZÁROS TIBOR

Kossuth 3
Amint az előzetes hírek alapján várható volt, Paor 
Lilla és televíziós kollégái nagy sikert arattak az 
általuk színpadra állított Kossuth 3 című népi de-
mokratikus szatírájukkal.
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– HOGYAN KEZDŐDÖTT GRAFIKUSI TE-
VÉKENYSÉGED?
– Apukám grafikus volt, bár ő nem gyer-
mekkönyveket rajzolt. Soha nem tanultam 
rajzolni intézményesített formában, de sza-
badidőmben mindig ezzel foglalkoztam. 
Viszont nem gondoltam, hogy ebből fogok 
élni később, én színésznek készültem és 
gyermekként sokat voltam színpadon. Az-
tán egyszer csak bekattant, hogy nekem ez-
zel kell foglalkoznom, és onnantól mindez 
megállíthatatlan volt. 

– VÉGZETTSÉGED SZERINT KULTÚRANT-
ROPOLÓGUS ÉS MAGYAR SZAKOS BÖL-
CSÉSZ VAGY. ADTAK EZEK A TANULMÁ-
NYOK VALAMIT A LÁTÁSMÓDODHOZ?
– Azt mindig tudtam, hogy nagyon szere-
tek olvasni és írni is. Amikor egyetemet vá-
lasztottam ez fontos szempont volt és ezért 
mentem végül magyar szakra. A kulturális 
antropológia viszont egy teljesen más szem-
léletet hozott. Egyfelől egy társadalomtudo-
mányos hozzáállást, másfelől pedig, hogy a 
társadalom vagy egy közösség tagjaként mi-
vel járulok hozzá mindahhoz, amit életnek 
hívnak. Onnantól kezdve olyan könyveket ír-
tam gyermekeknek, melyek valamilyen fon-
tos problémát, témakört vállalnak fel, mint 
például a környezetvédelem. Az egyetemen 
a kulturális antropológián kezdtem velük 
foglalkozni, és ott nagyon elkezdett érdekel-
ni az eszkimó irodalom. Akkoriban már an-
golul sok írás jelent meg, hogy az eszkimók 
kultúrája és élőhelye az Északi-sark olvadása 
miatt veszélyben van. Tulajdonképpen az 
eszkimók miatt kezdett érdekelni a 
környezetvédelem is.

– GRAFIKÁID MEGLEHETŐSEN 
EGYEDI, KÜLÖNLEGES STÍLUST 
TÜKRÖZNEK. VAN-E OLYAN ALKO-
TÓ, AKI HATOTT RÁD E TÉREN?
– Egy cseh bábművészt emelnék ki 
leginkább, ő Jiří Trnka. Gyermekko-
romban megvolt az egyik meseköny-
ve, ami elég bizarr, és egy kicsit sö-
tét hangulatot árasztott magából, de 
nekem mégis nagyon tetszett. Az ő 
ízlése nagyon közel áll hozzám. De 
nagyon szeretem Gulácsy Lajost is, ő 
az egyik kedvenc festőművészem. 

– MŰVEID KIFEJEZETTEN GYERMEK KÖ-
ZÖNSÉGNEK KÉSZÜLNEK. HOGYAN ALA-
KULT KI BENNED, HOGY SZÁMUKRA KÉ-
SZÍTS KÖNYVEKET?
– Mindig nagyon könnyen értettem szót a 
gyermekekkel, és az érzékenységükben is 
jobban bízom, mint a felnőttekében. Úgy lá-
tom, hogy tényleg megértik egy téma fontos-
ságát. Mivel meséket írok, már maga a műfaj 
is feltételezi, hogy ezek a szövegek elsősor-
ban gyermekeknek szólnak. Van egy prog-
ramom, ami a Fiúról Apára Program nevet 
viseli, melyet Kóródi Eszter kolléganőmmel 
csinálunk közösen. Azért fordítottam meg 
az ismert mondást, mert ma már azt látom, 
hogy a gyerekek nagy behatással vannak a 
szüleikre és az ő választásaikra. Ezt egyéb-
ként kutatások is bizonyítják, például autóvá-
sárláskor is hatással van ránk a gyermekünk 
ízlése. Szerintem nagyon hatásos, ha egy 
gyerek figyelmezteti a felnőttet arra, hogy ne 
szemeteljen vagy spóroljon az energiával. Én 
ilyen személetben írok, és az a célom, hogy a 
gyerekek beszélgessenek ezekről a dolgokról 
a felnőttekkel. Az a célom, hogy egy környe-
zettudatosabb nemzedéket neveljünk 

– KÉT KÖNYVEDET EMELNÉM KI. A NA-
GYON ZÖLD KÖNYVET ÉS A NAGYON 
KÉK KÖNYVET. KÉRLEK, MUTASD BE ŐKET 
AZOK SZÁMÁRA, AKIK ESETLEG NEM 
HALLOTTAK FELŐLÜK!
– A Nagyon Zöld Könyv a megjelenésekor 
elég úttörőnek számított. Lényegében az 
első magyar nyelvű kiadvány volt, amely ki-

Mesekönyvekkel a bolygó jövőjéért 
Interjú Gévai Csillával
Gévai Csilla nem csupán kétgyermekes anyuka, hanem grafikus 
és aktív környezetvédő is. Mesekönyveivel és előadásaival a boly-
gó védelmének ügyét szeretné népszerűsíteni a legfiatalabbak 
között. Március 27-én a kerületi közönség az Erzsébetligeti Szín-
házban találkozhat majd vele személyesen, egy különleges rajz- 
program keretében. A nem mindennapi szerzővel környezettuda-
tosságról, eszkimókról és még sok másról beszélgettünk. 

fejezetten gyermekek számára mutatta be a 
környezetvédelem kihívásait. Ez a könyv egy 
általános képet ad a fiatal olvasóknak. 2013-
ban a kiadóm először nem akarta megjelen-
tetni, végül hatalmas nemzetközi sikere lett. 
Koreában is kiadták már, most a kínai fordí-
tás készül. A Nagyon Kék Könyv inkább egy 
témát jár jó alaposan körül: a vízét. Itt inkább 
a vízvédelem, a vízkészlet, az ember és a víz 
kapcsolata van a középpontba állítva.
 
– MÁRCIUS 27-ÉN AZ ERZSÉBETLIGETI 
SZÍNHÁZBAN TALÁLKOZHATNAK VELED 
AZ ÉRDEKLŐDÖK. MIVEL VÁROD MAJD 
AZ IDE ÉRKEZŐKET?
– Hiszek benne, hogy tanulni nem csak hát-
ratett kézzel lehet, hanem például rajzolva 
vagy játékosan is. Nem véletlen, hogy Szók-
ratész vagy Arisztotelész is hasonlóan játé-
kosan, látványosan és szórakoztatóan taní-
tottak. Egy nagy folyót fogunk majd közösen 
rajzolni, de ennek módja és mikéntje legyen 
meglepetés, de ígérem, hogy nem fognak a 
gyerekek unatkozni. Úgy gondolom nincs 
sok időnk a cselekvésre, hogy megmentsünk 
a bolygónkat, ezért én is még komolyabban 
veszem mindazt, amit itt elmondtam. Sze-
rintem a tudomány a gyermekek számára is 
izgalmas lehet, nem pedig valami olyasmi, 

amit csak a nagyon okos em-
berek értenek. 

GUETH ÁDÁM 

Március 27. vasárnap 
10:30-12:30

Erzsébetligeti Színház

Nagyon KÉK
Rajzműhely és 

workshop 
Gévai Csillával
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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

Március 26. szombat 18:00 
SECOND LIFE, AVAGY 
KÉTÉLETEM

Orlai Produkció
Öt fiktív élettörténet  Járó Zsuzsa, Kovács 
Patrícia, Mészáros Máté, Ötvös András
és Schruff Milán előadásában. 18 éven 
felülieknek ajánljuk!
Jegyárak: 4500 Ft, 5100 Ft, 5600 Ft

Március 27. vasárnap 10:30 
NAGYON KÉK Gévai Csilla gyerek-
könyv író és képzőművész kiállítása 
Rajzműhely, workshop és kiállítás-
megnyitó
A programon a részvétel ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. Jelentkezni az info@kulturli-
get.hu e-mail címen lehetséges. A programon 
lehetőség nyílik dedikáltatásra is.

Március 27. vasárnap 11:00 
KALÓZ KALAND
A Pannon Várszínház előadása zenés-tán-
cos játszadozás, 
izgalmas és 
kacagtató kalóz-
kodás, jól ismert 
dallamokkal.

Jegyárak: 
2000 Ft, 2500 Ft, 
3000 Ft

Március 31. csütörtök 18:00 
VILÁGUTAZÓK - Vendégünk: 
FARKAS BERTALAN 
Az Űrhajózás 
világnapja alkal-
mából
Farkas Bertalan 
űrutazása és az 
első magyar űrre-
pülés története.
Belépő: 1600 Ft

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Április 1. péntek 19:00 
Családban az erő: AHOGY SZERET-
NÉD, HOGY SZERESSENEK... 
DR. HEVESI KRISZTA szexuálpszichológus 
és egészségfejlesztő szakpszichológus, 
egyetemi oktató (ELTE PPK) előadása
Belépő: 1600 Ft

Április 1. péntek 20:00 
GEMINI KLUB
Belépő: 2000 Ft

Április 2. szombat 10:00 
KIPPKOPP A FŰBEN
SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
A Nefelejcs Bábszínház előadását 3 éves 
kor felett ajánljuk!
Jegyárak: gyerek: 1400 Ft, felnőtt: 1700 Ft, 
családi: 5400 Ft
 
Április 7. csütörtök 18:00 
VILÁGUTAZÓK - VENDÉGÜNK: 
OZSVÁTH GERGELY 
magyar rapper, az első kalandor a bajkonuri 
űrállomáson.
Jegyár: 1000 Ft

Április 8.  péntek 18:00 
„Egy képre gondolok, tudod…” 
- CSEH TAMÁS KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓJA
Grafikák és fényképek, válogatás a PIM 
Cseh Tamás Archívum gyűjteményéből.
A kiállítást megnyitja:
Molnár Eszter művé-
szettörténész
Zenei közreműködő: 
Acsády-Pongyor Áron 
és Kabdebó Mátyás 
(Caesar's Bread)
A kiállítás megtekinthető 2022. június 2-ig a 
Corvin Galériában.

Április 8. péntek 19:30 
KÁVÉSZÜNET ZENEKAR

A koncerten a legismertebb klasszikus és 
kortárs költők művei, valamint saját szö-

vegű versátiratok szólalnak meg modern, 
dinamikus hangzással.
Zenéjük hidat képez a fiatal korosztályok és az 
irodalom között. Az együttes minden korosz-
tályhoz szól, így klubokban, fesztiválokon is 
találkozhatnak velük, ahol lendületes koncert-
jeikkel garantálják a kiváló partihangulatot.
Jegyár élővételben: 2500 Ft, a helyszínen: 
2900 Ft

Április 9. szombat 19:30 
LADÁNYBENE 27
csendes, ülős, elbeszélős koncert
Vendég: Sin Seekas

Április 10. vasárnap 16:00
VERS-KÉP-VERS gyermekrajzpályá-
zat díjátadó, kiállításmegnyitó

Április 10. vasárnap 17:00 
BÉRHÁZTÖRTÉNETEK 
Tárlat - irodalmi felolvasóest - verskoncert - 
elmélkedés
A programon a részvétel az info@kulturliget.
hu címen regisztrációt követően ingyenes!

Április 10. vasárnap 11:00 
ÁLOM, ÁLOM, KITALÁLOM
a Duna Táncműhely meséje kicsiknek és 
nagyoknak.
Jegyárak: 2400 Ft, 2700 Ft, 3200 Ft

A MAGYAR KÖLTÉSZET 
NAPJA 2022
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Díjátadó ünnepségre gyülekeztek a meg-
hívottak az Erzsébetligeti Vívócsarnokban 
március 10-én, amelyre Áder János köztár-
sasági elnök megbízásából két értékes kitün-
tetéssel érkezett dr. Szabó Tünde sportért 
felelős államtitkár. A rendezvényen kerüle-
tünk vezetői mellett megjelent Szilágyi Áron 
háromszoros olimpiai aranyérmesünk is, 
akinek felkészülésében fontos szerep jutott 
a mátyásföldi vívócsar-
noknak.

Decsi István klub- 
elnök üdvözölte a 
megjelenteket, és rö-
viden összefoglalta a 
Kertvárosi Vívó Sport 
Egyesület (KVSE) tör-
ténetét. Elmondta, 
hogy az egyesületet a 
vívósport népszerű-
sítése és az egészség 
megőrzésében fontos 
szerepet játszó testmozgás lehetőségének a 
megteremtése céljából hozták létre. Remek 
edzőgárdával, tehetséges fiatalokkal dolgoz-
nak, és a fiatal egyesület máris komoly or-
szágos sikereket tudhat magáénak, a vitrinek 
máris tele vannak serlegekkel és érmekkel. 
Ugyanakkor nem törekszenek arra, hogy 
sportolóik mindegyike élsportolóvá váljon, 
aki csak a mozgás öröméért jár vívni, annak 
is helye van az egyesületben. Kiemelte azt a 
tényt, hogy a ligeti Vívópalota világszínvona-
lú, amiért kiemelt köszönet illeti az Önkor-
mányzatot és annak vezetőit.

Az elnöki bevezető után Kovács Péter pol-
gármester elismerő oklevélben részesítette 
a Kadett OB-n ezüstérmet szerzett Fölöp 

Zsombort és Péch Kornélt, valamint a Ju-
nior OB-n bronzérmes Baaken Soltot, Péch 
Kornélt és Szabó Mártont. Az Év Utánpótlás 
Sportolója 2022-ben Péch Kornél lett.  

A rendezvényen részt vett Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő is, aki köszönetet 
mondott a Decsi családnak a kerületben vég-
zett tevékenységükért, a közösségteremtő tö-
rekvéseikért, a példáért, amelyet mindnyájan 

mutatnak a fiataloknak, és azért a fáradha-
tatlan munkáért, amely olyan sportsikereket 
hoz, amelyek messze túllépik kerületünk ha-
tárait, és a sportolókon kívül a Kertvárosnak 
is dicsőséget hoz. 

Dr. Szabó Tünde a kitüntetések átadása 
előtt elmondta, hogy a Vívócsarnokba belép-
ve azonnal látta, hogy olyan helyen van, ahol 
még a falakból is a sport szelleme sugárzik, 
és olyan a környezet, amely talán azokat is ví-
vásra ösztönzi, akik korábban soha nem gon-
doltak erre a sportra. Öröm számára ez azért 
is, mert a XXI. században a sportvezetők kö-
telessége a maximális feltételeket biztosítani 
a jövő bajnokai számára, és az Erzsébet-liget-
ben ez szemmel láthatólag megtörtént. 

Ezután az államtitkár asszony Áder János 
köztársasági elnök üzenetét tolmácsolva a 
Tokióban megrendezett 32. nyári olimpiai 
játékokon elért bronzérme elismerésekép-
pen dr. Decsi Tamásnak átnyújtotta a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést. 

Ugyancsak a köztársasági elnök megbí-
zásából a tokiói olimpiával kapcsolatban 
edzőként elért kiemelkedő eredményei el-

ismeréseként vehetett át 
Decsi András, a magyar 
kardvívó válogatott veze-
tőedzője, Szilágyi Áron, 
háromszoros olimpiai baj-
nokunk személyi edzője a 
Magyar Érdemrend Tiszti 
Keresztje kitüntetést.

Az ünnepség alatt az 
egyesület fiatal vívói dísz- 
sorfalat álltak a terem két 
oldalán, és szemtanúi 
lehettek annak, hogy a 

tehetség, a hozzáértés, a célt szem előtt tar-
tó alázatos hozzáállás és persze a rengeteg 
munka nagy eredményeket hozhat.

Az ünnepség után pedig karddal a kézben 
mindenki számára megkezdődött a szokásos 
napi edzésmunka.

MÉSZÁROS TIBOR
* * *

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy tizennégy év 
után lett ismét magyar aranyérmese a buda-
pesti kard Világkupának. Nemcsik Zsolt után 
Szilágyi Áron lett aranyérmes, és a kardcsapat 
is aranyérmet szerzett! Szilágyi Áronnal kö-
vetkező számunkban olvashatják azt az inter-
jút, amelyet az Erzsébetligeti Vívócsarnokban 
készítettünk vele még a Világkupa előtt.

Decsiéket kitüntették
Mi már csak így emlegetjük őket: Decsiék, hiszen ki ne ismerné a kerületben a sikert sikerre halmozó sport-
család tagjait, Decsi Istvánt, a KVSE alapító elnökét, és két fiát, dr. Decsi Tamás olimpiai bronzérmes kardví-
vót, és Decsi Andrást, a magyar kardválogatott vezetőedzőjét, Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnokunk 
személyi edzőjét. 

KATTINTS NAGYI PROGRAM: 
Bevezetés a számítógép és 

internet világába.
Egy kurzus időtartama 3 hét, 

heti 3 alkalommal (hétfő, 
szerda és csütörtök 15:00-17:00 

óráig)Helyszín: Móra Ferenc 
Általános Iskola

JELENTKEZÉS: 400-3198

SZENIORTORNA: 
Egészségmegőrző, aktivizáló 
torna, kifejezetten az idősebb 

generációnak.
Alkalmak: kedd 10:30-11:30 
vagy csütörtök 9:30-10:30
Helyszín: János utca 51.
JELENTKEZÉS: 400-3198

NYUGDÍJASOKAT SEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT: 

Kisbuszos személyszállítás heti 
beosztás szerint.

HÉTFŐ: 
vásárlás a LIDL áruházban

KEDD: 
vásárlás az ALDI áruházban

SZERDA: 
TEMETŐLÁTOGATÁS  

(igény szerint Cinkotai vagy 
Rákospalotai temető)

CSÜTÖRTÖK: 
vásárlás az AUCHAN áruházban

PÉNTEK: 
vásárlás a BOSNYÁK TÉRI PIACON

JELENTKEZÉS: 407-2812 
(üzenetrögzítős telefon)

100 éves lett Erzsi néni
Március 9-én, századik születésnapján köszöntötte 
BALOGH ISTVÁNNÉT Kovács Péter polgármester. 

Erzsi néni, kerületünk sokat megélt lakója 
1922. március 8-án született Sóskúton. A 
háború után szövőasszonyként tevékeny-
kedett, majd gyermekei születése után a 
háztartást vezette tovább. Később mikor 
már gyerekei nagyobbak lettek visszatért 
a munkába. Strandon éppúgy dolgozott, 
mint orvosi műszerek gyártásában. Öt-
venöt éves korában ment nyugdíjba. Hét 
éve lakik Kertvárosunkban, három gyer-
meke, öt unokája és hét dédunokája van. 
Számos balesetet és betegséget élt túl, de 
mindig megőrizte jókedvét és élni akará-
sát. Mindennapjait televíziós sorozatokkal tölti. Hosszú életét életfi-
lozófiájának tulajdonítja, miszerint a munka nemesít. 

GUETH ÁDÁM

TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
 Ingyenes, régi és új programok indulnak áprilistól a ke-
rületi nyugdíjas lakosok részére. A programokra előzetes 

jelentkezés szükséges az alábbiak szerint:
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Helytörténet
A közösségről
Aki saját portáját, a porta előtti járdát rendben tartja, általá-
ban rendben lehet a lelke is. Bár a madarak, sünök szeretik a 
susnyás, gazos, rendetlen terepet is– talán mert ott még job-
ban elbújhatnak az ellenség, vagy a hideg elől, nekünk, em-
bereknek mégis kell, hogy legyen valami rendezettség abban 
a közvetlen környezetben, ahol eltöltjük a mindennapjain-
kat. Ezért építünk házakat, ezért kerítünk köré kerteket, ezért 
rendezzük falvakká, városokká ezeket a házakat, kerteket. 
(Őseink – nekünk már nehezebb lenne – élhettek volna ma-
gányosan egy-egy saját területen, mint a préda után kóborló 
párducok, de valamiért a közösség a kezdetektől lételeme 
volt az emberiségnek. Azt mondhatnánk, a történelem ál-
landóan változik, pedig gyakran ismétli önmagát. Hiába lét- 
elem, ezeket a közösségeket újra, meg újra szétbomlasztja 
valami bennünk dolgozó démon. Egy fiktív példával: nehéz 
úgy a járdát söpörni, hogy a szomszéd, akivel eddig nem 
voltunk rosszban, időnként még boroztunk is, puskával lö-
völdöz a kertjében, nem tudjuk miért, nem tudjuk mire, de a 
golyók ott süvítenek a fülünk mellett. Mi van, ha minket akar 
eltalálni? Lőjünk vissza? 

Nem tudom, mitől függ, hogy mit ismétel a történelem, de 
ha úgy keresünk, találunk olyan példát is, amit esetleg szí-
vünkbe zárhatunk, mint a közösséget erősítő gondolatot. 

Az ősszel, Szent Mihály napján megjelenő Rákosszent-
mihály története 2. kötetének vallástörténeti részét nyitjuk 
ezzel az 1914-es év április 5-én írott Rákos Vidéke idézettel, 
bemutatva, hogy elődeink is érezték a közösség megtartá-
sának fontosságát. A korra jellemző pátoszt, az érzelmekbe 
beledöccenő mondatszerkesztést nézzük el írójának. A helyi 
újságokat nem Karinthyk, Mikszáthok írják. De a harminc-
egynéhány év Rákos Vidéke munkáját át- meg átolvasva csak 
tisztelettel gondolhatunk rájuk, a múltunk zöme ott nyüzsög 
az évfolyamok oldalain.

Hozzáteszem, időnként meginog bennem valami: elűz-
hető-e a bennünk dolgozó démon? A cikk maga is egy kira-
gadott részlet, pozitív reakció egy, a közösséget bomlasztó 
egyéni véleményre. És a nagyvilágban a cikk megjelenése 
után 114 nappal egy hadüzenettel elkezdődött a kicsi és nagy 
közösségeket egyaránt felbomlasztó Első Világháború. 
                                                                          SZÉMAN RICHÁRD

„A mi szeretett otthonunknak, Rákosszentmihály nagyközségnek sok-sok 
előnye, jó tulajdonsága van, de van egy erénye, ami mindenek felett tün-
dököl, ami felülmúl minden egyebet és fölé emeli ezer más derék helység-
nek. Ez az erény a lakosság igen erős vallásos érzülete és hithű buzgalma 
és e mellett a feltétlen vallási türelmesség, egymás megbecsülése és a többi 
vallásfelekezet tiszteletben tartása mindegyik részéről (…)

Évek óta négy vallásfelekezet dolgozik nálunk társadalmi úton is a saját 
ügyei érdekében.

A kath. egyház, a református, az evangélikus és az izraelita. Bár a 
katholikus többség túlnyomó, mondhatni a lakosságnak csaknem nyolcz-
van százalékát teszi mégis a többi felekezet ügye is szépen halad előre és 
valamennyinek van már templomtelke, gyűjtött tőkéje, sőt az igen csekély 
számú izraelita lakosság már templomot is tudott építeni.

Az ilyen egyházi költségek tekintélyes része társadalmi úton: adakozá-
sokból, mulatságok jövedelmeiből kerül ki. Rákosszentmihály közönsége 
az ilyenekben, mint egy család vesz részt és ezt az összetartását még azok 
a társadalmi háborúságok sem törték meg, a melyek a kiforratlan, kezdet-
leges időkben a társadalmi békét megbontották.

Azok a kellemetlen emlékezetű harczok elég nagy erővel dúlták fel éle-
tünket, de még mindig gyengék voltak ahhoz, hogy a felebaráti szeretet 
nagy elvét érinthessék akkor, amikor vallásos czél gyűjtötte egy tömegbe 
az egyébként vetélkedő embereket.

A község vezetősége, a társadalom vezérférfiai, a hölgytársaság ismer-
tebb tag jai és a lelkészek mind-mind féltékenyen őrzik ezt a közszellemet, 
melyet a közvélemény tolmácsa, a „Rákos Vidéke“ is másfél évtized óta 
híven, becsületesen és őszintén propagál és amelynek szolgálatában me-
rült ki e hosszú idő óta köztevékenységének egyik igen jelentékeny része.

A legutóbbi időben az izr. templom felavatása ünnepén ott voltak a 
keresztény egyházak papjai, a község világi vezetői, ott volt a kath. hit-
község világi elnöke, ott volt e sorok szerény írója és ott voltak amikor 
az evangélikusok, a reformátusok és az izraeliták vallásos czélokjavára 
mulatságokat rendeztek, ott volt a társadalom valláskülönbség nélkül az 
adakozók sorában és szóval, tettel, az íróasztal előtt úgy, mint a fehér asz-

tal baráti körében szívvel és lélekkel a testvériség és békés együttműködés, 
sőt kart-karba öltő együtthaladás mellett buzgólkodtak.”

Forráskereső
A múltat megőrizni kívánó lokálpatriótáknak köszönhetően Kert-
városi Helytörténeti Gyűjteményünk archívuma folyamatosan 
gyarapodik. Köszönjük minden olvasónknak, aki visszaemlékezé-
sével, tárgyi adományaival elősegítette, elősegíti ezt a gyarapodást.

Legutóbb a neves mátyásföldi pékmester, Frigyer Ferenc két 
unokájától kaptunk értékes információkat, képeket, köszönet ne-
kik érte!

Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi 
fotó(ka)t, iratokat, korabeli sajtópéldányokat esetleg néhány soros 
leírást küldenek a kerületünkben történt eseményekről, csoportké-
pekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, neveze-
tes személyekről.  Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com 
címre szíveskedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06-30/484-5264-
es, illetve a 604-8391-es telefonon. A gyűjteménybe behozott anya-
got helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni 
kívánó tulajdonosoknak.

Ebben az évben a 
jövőre két jubileumát 
is ünneplő RÁKOS- 
SZENTMIHÁLYI LÓ-
VASÚT a keresésünk 
legfontosabb tárgya, 
bármilyen erről szó-
ló történet, kép, irat, 
rajz, emlék gazdagíta-
ná a jövő évi nagysza-
básúra tervezett meg-
emlékezésünket! 
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Az ókorban már ismert növény volt, az egyiptomi-
ak gyógyhatása miatt használták, az ókori görögök 
elsősorban gyógynövényként tartották számon. Az 
ókori rómaiak kezdtek hangsúlyosabban ételként 
gondolni a spárgára, kedvelt előételnek számított. 

Íme egy érdekes fogás Apicius szakácskönyvéből:

Spárgafelfújt hidegen
A megtisztított spárgát törd össze a mozsárban, önts 
hozzá vizet, s alaposan passzírozd szét. Szűrd le. Tégy 
egy fazékba kibelezett szalonkákat. Mozsárban törj 
össze 6 scripulum borsot, adj hozzá garumot, s alaposan törd össze. Önts 
hozzá egy-egy cyathus bort és aszúbort. Az egészet tedd fel főzni egy fa-
zékban 3 uncia olajjal. Olajozz ki egy sütőformát, keverj el benne 6 tojást 
oenogarummal, öntsd hozzá a spárgapürét, öntsd rá a fenti keveréket, tedd 
rá a szalonkákat, tedd forró hamuba, s főzd meg. Borsozd meg, és tálald.

A középkori Európában inkább a főúri asztalokon volt elérhető a spár-
ga, afrodiziákumként betöltött szerepének köszönhetően a zárdákból 
pedig teljesen eltűnt. A 16. századtól már kertekben termesztik, hal-
ványított változata a 18. századtól vált egyre népszerűbbé. A növény 
a 20. századtól vált a szélesebb néprétegek számára elérhető konyhai 
alapanyaggá.

Lippay János 1664-ben megjelent Posoni kert című művében így ír a 
növény gondozásáról: Kinek csak az gyönge hegyét eszik meg; a ki elsőben, 
mint egy pálczácska, levél nélkül nől ki a gyökerbűl… Kikeletkor, minek 

előtte ki kezd nőlni az spárga, két ágú kapával meg 
köll föllyül a földet mozgatni, hogy könnyebben ki búi-
hassék a hegie... 

A spárga enyhe vízhajtó hatásáról ismert a népi 
gyógyászatban, Lippay pedig sokféle felhasználá-
sáról is tudósít: Ha ennek gyökerét fájó fogra tészik, 
meg állíttya a fajdalmat. … Ha borba meg főzik és meg 
iszák, megtontya az ember veséjében a követ. A ki olaj-
jal elegijtett meg tört spárgával meg keni magát, azt a 
méhek meg nem csípik.

Kertészünk szerint a spárgát mind hússal, hallal fő-
zik, és maganosan is, saláta módgyára is; de nem nyersen, hanem elsőben meg 
fonnyasztyák meleg vízben, az után hidegen sóval eczettel, fa-olajjal eszik. 

Czifray István szakácsmester 1840-ben a következőképp készíti:

Kirántott spárga
A spárgát szépen megtisztítván, főzd meg sós vizben, de ne igen pu-
hára, azután rakd tányérra s a vizet csepegtesd le róla; készits jó pala-
csinta tésztát, s a spárgát forgasd meg benne, rántsd meg zsirban, rakd 
szépen tanyérra s önts fölébe kevés irós vajban felmelegített tejfelt.

Szómagyarázat: aszúbor: édes bor; cyathus: 0,455 dl; garum: erjesztett 
halszósz; fa-olaj: olíva olaj; oenogarum: erjesztett halszósz vízzel vagy 
borral felhígítva, ecettel, illetve mézzel ízesítve; rántsd meg: pirítsd 
meg; scripulum: 1,137 g; uncia: 27,288 g.

Az Európában és Ázsiában őshonos spárga vadon a folyó- és tengerpartok 
környékén fordul elő. 

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

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́



XVI.  Kerület i  Újság20

A tudatos fogyasztói magatartáshoz hozzátartozik, 
hogy tisztában legyünk a ránk vonatkozó alapvető 
fogyasztóvédelmi jogszabályokkal. 

A 373/2021 (VI.30.) Korm.rendelet igazodva az uniós irányelvekhez 
alapjaiban változtatta meg a korábbi hibás teljesítéssel összefüggő 
szabályokat. 2022. január 1-e előtt a fogyasztó által vásárolt használati 
cikkek, áruk – pl. cipő, táska, ruha – esetében a vásárlástól számított 
6 hónapon belül történő meghibásodásnál a kereskedőnek kellett bi-
zonyítania, hogy a termék nem anyag- és vagy gyári hibás. Az új szabá-
lyozás szerint azonban a 2022. január 1-e után fogyasztó által vásárolt 
használati cikkeknél, ha a fogyasztó a vásárlástól számított 1 éven belül 
visszaviszi azt az üzletbe a hibás árut, akkor a kereskedőnek kell szakér-
tői vagy egyéb bizonyítással alátámasztania, hogy a termék vásárlásakor 
nem volt úgynevezett „rejtett hibás”. 

A kereskedőkre ez nagyobb terhet ró a korábbiakhoz képest, a fogyasz-
tókra pedig kedvezőbb a szabályozás. Fontos azonban hangsúlyozni azt 
is, hogy ezek a szabályok csakis fogyasztói szerződésnél érvényesek, 
tehát ha természetes személyként gazdasági tevékenység körén kívül 
vásárolunk és nem vonatkozik a céges vásárlásokra. Ezek a szabályok az 
áru vételárától – lletve annak mértékétől – függetlenül terhelik a keres-
kedőt. Abban nem változtak a szabályok, hogy fogyasztói szerződésnél 
egyebekben 2 évig élhetnek a szavatossági jogaikkal a fogyasztók és a 
felfedezett hibát haladéktalanul kell bejelenteniük a kereskedő felé.

Szintén új szabály, hogy a kereskedő megtagadhatja az áru szerző-
désszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy 
ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, fi-

gyelembe véve valamennyi körülményt.  A fogyasztó akkor is jogosult 
– a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos 
leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha 
a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte 
azt, de részben vagy egészben nem teljesítette vagy megtagadta az áru 
szerződésszerűvé tételét.

Amennyiben ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy 
a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét, élhet a fo-
gyasztó az árleszállítással vagy az elállással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében 
a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania, mert gyakori, hogy nem 
akarja a fogyasztó a hibás terméket átadni.

 A vállalkozásnak hibás teljesítés esetén a saját költségére kell bizto-
sítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan 
áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának 
megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, 
akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában 
foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy 
kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe he-
lyezés költségeinek viselését.

Ha a teljesítés hibája olyan súlyú, akkor a fogyasztó kérhet azonnali 
árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az 
adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a 
hiba jelentéktelen.

Ezekkel az új változásokkal tehát a fogyasztói szerződéseknél még 
több garanciát kap az árura a fogyasztó!  Tudatos vásárlást kívánok min-
denkinek! 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

2022. január 1-jétől megváltoztak a használati cikkekre vonatkozó 
főbb szavatossági szabályok
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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

Hosszú távra kiadó Mátyásföld 
környékén /Atlasz – Zsarnó u./ 
140nm, 4 szobás dupla komfor-
tos, dupla garázsos családi ház, 
pincével terasszal nagy kerttel. 
30-989-2470

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

Árpádföldön a HÉV állomáshoz 
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. 30-269-2655

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

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET 
NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ
Kedves Kórustagok! Kedves Társalgók! Kedves Érdeklődők!
A XVI. Kerületi Német Önkormányzat szeretettel várja a 

német kultúrát kedvelőket, ill. a német nemzetiségi 
hagyományok iránt érdeklődőket a német társalgási klubba, 

ill. a német énekkar próbáira.
Íme a már jól ismert és kedvelt programok időpontjai:

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Az ingyenes német nyelvápoló klubot két heti rendszerességgel 

folytatjuk, elsősorban azokra számítva, akik társalgási 
szinten beszélik a német nyelvet. A klub vezetője: Karolin Sztehlo

Időpontok: 
március 21. (hétfő), április 4. (hétfő)  

A társalgás 17 30-18 30-ig tart.

KÓRUS
A sváb- és német dalkincset 20 éve kerületi kórusunk ápolja. 

Várjuk sorainkba azokat, akik szívesen énekelnek német nyelven.
Helyszín: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

1165 Budapest, Veres Péter út 157.
Kórusvezető: CsővárinéGurubi Judit

Próbák ideje: 
március 29., április 5. (keddi napok) 18 00-19 00-ig,

MÁJUS 13.  
INTERPEDAGOGICA 

pedagógiai/szakmai találkozó, kiállítás és vásár Bécsben
A 16. kerületi Német Önkormányzat szakmai utat szervez Bécsbe 

óvodapedagógusok, tanítók és tanárok számára.
(A kiállítás témái: IT, digitális oktatás, utazás, szállás, események, 
fitnesz, sport, egészséges táplálkozás, óvodai kellékek, természet-

tudomány, technológia, média, oktatás, zenei kellékek, felnőtt-
képzés, pedagógia, építés, oktatás átalakítása és berendezése 

intézmények, szakképzés, taneszközök, tananyagok.)
A bérelt busz költségét a NNÖ fizeti.

Jelentkezni Péteri Ildikónál lehet április 12-ig.
peteriildiko16@gmail.com; +36 20 9567 014

Telefonon érdeklődni a programok felől a +3620 956 7014-es 
számon lehet Péteri Ildikó NÖ elnöknél.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
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Komfortos lakhelyet bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

VEGYES
Két gyerek rácsos ágy pelenká-
zóval eladó. Ár megegyezéssel. 
70-243-8446

Eladó fekete perzsa láb és nyúl-
bunda. 30-689-2892

Vennék / vagy ajándékba kérnék 
Matáv telefonkönyvet 2019-20-
21 évekből, újat vagy használtat. 
30-218-7367

Vegyestüzelésű kazán 70E Ft-ért 
eladó. Automata mosógép mo-
tor, balta, hólapát, csákány nyél-
lel Neumann táska varrógép, új 
zománcos lábas fedővel eladók. 
409-2240

1 m hosszú 63 cm széles üveg-
lapos dohányzó asztal jó állapot-
ban eladó. 20-451-7390

Eladó 3 éves barna Opel Astra F 

Hatchback 17.500 km 3,5M Ft. 
30-816-9089

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

Spéter Erzsébet kisméretű kü-
lönleges selyem estélyi ruhája 
eladó. 403-6024

ELADÓ AL-KO BC-4535 (benzin-
motoros) fűkasza. 20-416-7444

Zinger előtti Pfaff varrógép mű-
ködőképes állapotban eladó 10E 
Ft. 259-0405

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

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

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

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

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

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

Házi lekvárok többféle ízben 
többféle gyümölcsből eladók. 
405-4651

Szerves trágya eladó, szállítást 

vállalok. 20-419-8393

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

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

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

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

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

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



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

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

Sövénynyírás, 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

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

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

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

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

Gábor Eszmeralda becsüs, 
műgyűjtőnő, legmagasabb 
áron, készpénzért vásárol fest-
ményeket, aranyakat, ezüst-
tárgyakat, órákat Herendiket, 
hagyatékot, gyűjteményeket. 
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 30-
400-3645, zsolnay08@gmail.
com

PAPP ISTVÁN – XVI. Kerü-
leti szakember. Számítógép 
és laptop javítás, karbantar-
tás helyszíni kiszállással. Ja-
vítás nagy tapasztalattal, tisz-
tességesen! 20-418-1813

Redőny, szúnyogháló, napel-
lenző, roletta, szalagfüggöny 
készítés, javítás. Nemeskéri 
Árnyékolás. 06 20 971 9201

Eladó: gyűjtőknek jó állapotú 
ERIKA táskaírógép plusz sza-
laggal jelképes összegért. 30-
528-2040

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

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

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

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

Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés mo-
sogató eladók. 409-0366

Ács, tetőfedő, bádogos mun-
kák SOS is. Javítás, csere, be-
ázás elhárítás. Lindab tető, új 
tető cserepezése. 30-997-4387




