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A testületi ülésről jelentjük
November hónapban is megtartotta menetrend szerinti ülését a 
képviselő-testület, melyen többek között sor került az orosz-ukrán 
háború okán drasztikusan megemelkedett energiaárak – különö-
sen az elektromos áram, a gáz és a távhőszolgáltatás – miatti kény-
szerű intézkedések elfogadására.

A meghozott döntés értelmében az intézke-
dések többrétegűek, melyeknek csupán egy 
részét képezi a takarékosság. Ezen felül terv-
ben van az energetikai beruházások felgyor-
sítása, valamint az önkormányzat által nyúj-
tott szolgáltatások árainak aktualizálása is.

A LEGFONTOSABB INTÉZKEDÉSEK: 
2023. év első 5 hónapjában az Erzsébet-

ligeti Rátonyi Gábor Uszoda zárva tart, 
csak a strandszezonra nyit ki, azonban a 
Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda 
a megszokott nyitvatartás szerint üzemel a 
teljes időszakban. A Szentmihályi Kulturá-
lis Központ a 2023. év első 4 hónapjában 
szintén zárva tart, a programok lehetőség 
szerint az Erzsébetligeti Színház épületébe 
kerülnek át. 

A Polgármesteri Hivatalban megváltozik 
a munkarend, és a pénteki napon kötelező 
homeoffice munkavégzés lesz, a keddi és 
a csütörtöki napon a munkaidő fél órával 

meghosszabbodik, így már csütörtök dél-
után le lehet kapcsolni a fűtést az épület-
ben, és csak hétfő reggel kell visszakapcsol-
ni.

Kiemelten fontos, hogy nem terveznek a 
jelenleginél szigorúbb energiatakarékossá-
gi intézkedést sem a gyermekintézmények-
ben (bölcsőde, óvoda), sem az idősek ellátá-
sát biztosító intézményekben, sem pedig a 
Szakrendelőben. 

Az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőség előmozdításáról szóló törvény 
előírásainak megfelelve, a képviselő-tes-
tület elfogadta a következő öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programját (HEP), 
melynek tervezetét a Polgármesteri Hiva-
tal a kerületi intézmények, szolgáltatók, 
civil szervezetek, a Kormányhivatal és az 
Észak-Pesti Tankerület bevonásával, vala-
mint a Központi Statisztikai Hivatal adatai-
ra támaszkodva készítette el.

A képviselő-testület tagjai döntöttek a 
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont intézményvezetői feladatainak ellátá-
sára beérkezett pályázatokról, a döntés ér-
telmében a Központ vezetője 2023. február 
15. napjától 5 év időtartamra ismét Hanulá-
né Kurdi Ágnes lett. 

Továbbá döntés született arról is, ameny-
nyiben az Országos Kórház Főigazgatóság 
dr. Cserháti Editnek praxisengedélyt ad, a 
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 
dr. Imre Tamás Béla házi gyermekorvos 
területi ellátását érintő körzet praxisjogát a 
doktornő vegye át.

A 2022. év utolsó képviselő-testületi ülé-
sére december 7-én kerül sor, ezt követően 
a munka januárban folytatódik.

SAJTÓ- ÉS PR REFERENS
munkakör betöltésére

          
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, 
rugalmas munkaidő 
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök: 
• Sajtó és PR eseményekről tudósítás
• Social media felületek kezelése és hirdeté-
sek grafikai megszerkesztése
• Sajtóanyagok megírása, szerkesztése 
• Fotók, videók készítése, szerkesztése
A munkakör betöltésének feltételeiről, az 
elvárt kompetenciákról, a fizetésről és jutta-
tásokról minden részletre kiterjedő tájékoz-
tatás olvasható az Önkormányzat honlapján 
a bp16.hu/hirek/allas oldalra kattintva.         

A jelentkezést elektronikus úton Tóth  
Valéria humánpolitikai referens részére a  
joka@bp16.hu e-mail címre kell elküldeni.

A munkakörrel kapcsolatban további infor-
mációt nyújt: Erdősné dr. Kocsis Helga, a 
Polgármesteri Iroda vezetője a 4011-421-es 
telefonszámon.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
REFERENS

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:           
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 
teljes munkaidős, hat hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírá-
sairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök:
1. sz. melléklet 13. pontja szerint Földhivatali 
feladatkör I-II. besorolási osztályban.
Elvárt kompetenciák:
• magas szintű szakmai ismeretek
• jó kommunikációs készség
• precíz, önálló munkavégzés
• számítógép felhasználói szintű ismerete
Benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rende-
letben foglaltak alapján
• végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány 
másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány (teljes körű) másolata
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körökről, a jogállásról, illetményről és jutta-
tásokról, a munkakör betöltésének feltétele-
iről, a jelentkezéshez benyújtandó iratokról, 

igazolásokról minden részletre kiterjedő 
tájékoztatás olvasható az Önkormányzat 
honlapján a bp16.hu/hirek/allas oldalra kat-
tintva.

A jelentkezés benyújtásának módja
elektronikus úton: Tóth Valéria humánpoliti-
kai referens részére a joka@bp16.hu e-mail 
címen a benyújtandó iratokkal együtt.

• Minden további információt dr. Köles Zsu-
zsanna, Vagyongazdálkodási Irodavezető 
nyújt a +36-1/4011-480-as telefonszámon.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 
JOGI REFERENS
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:           
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 
teljes munkaidős, hat hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírá-
sairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök:
1. sz. melléklet 22. pontja szerint Jogi és 
perképviseleti feladatkör I. besorolási osz-
tályban.

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal ÁLLÁST HIRDET
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 
Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Terjeszti: 
Mediaworks Hungary Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 

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

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

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

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

Kedves Olvasó!
Változnak az idők. Na de ennyire? Abban az üzletben 
vásárolok, amelyik egy nem reprezentatív felmérés 
alapján már többször lett egy bizonyos árucsoport te-
rületén az év kereskedője. Én csak az éretlen gyümöl-
csök fellegváraként tartom számon, de nem is erről 
akarok beszélni, hanem arról, aminek a minap voltam 
szemtanúja. Idős néni egyik kezében botra támasz-
kodva, egy kenyérféleségekhez rendszeresített papír-
zacskót próbált kiszabadítani a tartóból, de véletlenül 
kettőt húzott ki, és az egyik leesett a földre. Épp arra 
haladt egy 12 éves forma kamasz fiú, aki mindezt látta. 
És ugyancsak látta egy 50 körüli férfi is, aki egy mind-
két kezét lefoglaló, háztartási gépet rejtő dobozzal a 
pénztár felé igyekezett. Odaszólt a fiúnak – Barátom, 
fölvennéd a zacskót? Mire a srác csak annyit mondott 
– Nem én ejtettem el. Erre a férfi letette a dobozát, és 
fölvette ő a zacskót. Mire odaért hozzám, láthatóan 
feldúlva csak ennyit mondott – Látta ezt? A srác ar-
cán látszott, hogy nem azért nem segített, mert egy 
elvetemült kis tróger, hanem azért, mert szerintem 
még soha nem mondta neki senki, hogy ilyenkor illik 
segíteni egy idős embernek. Ha meg másoktól látott 
hasonlót, valahogy nem épült be a gondolatvilágába. 
Ezután egymást túllicitálva soroltuk korunk „elneve-
letlenedését” bizonyító eseteket. Hogy ma már nem 
szokás a nőket előreengedni a bejáratnál, nem ritka, 
hogy amikor a pénztár felé igyekszünk, „lehajráznak” 
– félreértés ne essék, nem csak fiatalok –, hogy min-
denki mindenkit legázolva, minden szégyenérzet nél-
kül alkalmazza az amerikai sugallatra évtizedek alatt 
meghonosodott varázsigét, az önmegvalósítást. És 
a sok egyéb baj mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
orvosi értelemben egészségesen, de mégsem érezzük 
jól magunkat a bőrünkben.

MÉSZÁROS TIBOR

Értesítjük a XVI. kerület lakosságát, 
hogy energiatakarékossági okokból 

NOVEMBER 21. NAPJÁTÓL MEGVÁLTOZOTT A 
BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE az alábbi táblázat szerint:

EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK 
MEGÉRTÉSÜKET ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!

A munkakör leírása:
A Vagyongazdálkodási Iroda munkájának jogi 
szakmai segítése.
A jogállásról, illetményről és juttatásokról, 
a jelentkezési feltételeiről, az elvárt kom-
petenciákról, a jelentkezéshez benyújtandó 
iratokról, igazolásokról minden részletre 
kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján a  
bp16.hu/hirek/allas oldalra kattintva.
A jelentkezés benyújtásának módja elektronikus úton: Tóth Valéria 
humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail-címen ke-
resztül, a benyújtandó iratokkal együtt.
A munkakörrel kapcsolatos minden további információt dr. Köles 
Zsuzsanna, Vagyongazdálkodási Irodavezető nyújt a +36-1/4011-
480-as telefonszámon.
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November végén, 17 órás vitát követően zárult le az egészségügy át-
alakítását célzó kormányzati törvényjavaslat vitája. Fülöp Attila ál-
lamtitkár zárszavában közölte, a kormány továbbra is elkötelezett, 
hogy az orvosok és az egészségügyi dolgozók béremelése megtör-
ténjen, és hogy a betegellátás minden szintje tovább javuljon. Hoz-
zátette: a most javasolt intézkedéseket a koronavírus-járvány alatti 
tapasztalatok, a betegellátásban felmerült tipikus problémák tették 
indokolttá. Kiemelte, hogy a törvényjavaslat fő célja az alapellátás 
megerősítése, hogy a háziorvosi ellátás az ország minden részén 
hasonlóan elérhető és színvonalas legyen. 

PÓTLÉKOK, JUTTATÁSOK
Az egészségügyi ellátás színvonal emelése érdekében teljesítmény-
mérést és -értékelést vezetnének be 2023. július 1-jétől. Ennek lé-
nyege, hogy az elvégzett munka mennyiségén és minőségén múl-
na a fizetés egy része: felfelé akár 40 százalékkal, lefelé pedig 20 
százalékkal lehetne eltéríteni az orvosok és szakdolgozók besorolás 
szerinti alapilletményét a teljesítménymérés eredménye alapján.

Az újítás kapcsán Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár 
azt írta a közösségi oldalán: az egészségügyi dolgozók bérezésére 
fordított összeg 2023-ban már négyszer annyi lesz, mint ameny-
nyit 2010-ben költöttek a fizetésekre. Felidézte továbbá, hogy az 
elmúlt évek emeléseinek köszönhetően az ápolók ma a 2010-es 
kormányváltás előtti alapbér több mint a háromszorosát, a szakor-
vosok az öt- vagy akár kilencszeresét kapják. A mostani javaslat az 
egészségügyi szakdolgozók további béremelését előlegezi meg, és 
egységesebb, átláthatóbb lesz a pótlékok, illetményen felüli juttatá-
sok rendszere is.

ÁTSZABOTT KÖRZETHATÁROK
Az ellátás biztonsága érdekében a települések mellett az állam is 
nagyobb felelősséget vállal a háziorvosi praxisok szervezésében. A 
háziorvosi ellátást az önkormányzatokkal együttműködve az Or-
szágos Kórházi Főigazgatóság szervezi majd. Mindenekelőtt újra 

szabják a háziorvosi körzetek határait, ezek az újonnan létrejövő 
praxiskezelő központok feladata lesz. Ha egy praxisba fél évig nem 
találnak orvost, akkor a praxiskezelő egy általa választott orvost bíz-
hat meg a feladat ellátásával. A körzethatárok átalakításával meg-
szűnnének az üres praxisok, megoldanák azon térségek gondjait, 
ahol jelenleg nincs háziorvos.

Takács Péter korábban emlékeztetett: a csökkentés indokolt, hi-
szen a kistelepülések lélekszámcsökkenését és a népességfogyást 
az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem követte le a praxisok szá-
mának alakulása. Pedig ma már egymillióval kevesebben vagyunk, 
mint a rendszerváltást megelőzően.

A javaslat lehetővé tenné azt is, hogy az orvosok szükség esetén 
átvezényelhetők legyenek másik kórházba, így nem maradna ellá-
tatlan a beteg akkor sem, ha az adott intézményben nincs megfe-
lelő szakember.

MENTŐSÖK KOORDINÁLJÁK
Módosulna az ügyeleti rendszer is, a törvényjavaslat szerint alapve-
tő elv, hogy a városi kórházak (amelyek feladatot kapnak a házior-
vosi ügyeleti ellátásban és a népegészségügyi szűrésben is) napi 24 
órában fogadják a betegeket, és a vármegyei kórházak is biztosítsa-
nak nonstop ügyeletet. Az ügyeletben a korábbinál jóval nagyobb 
szerepet kapna az Országos Mentőszolgálat: ha ki kell vonulni a 
beteghez, a mentősök koordinálnák a kivonulást, és biztosítanák 
az orvos szállítását is. Ez Budapesten kívül a felnőtt és gyermekor-
vosi ellátásban egyaránt így lesz, ha megszavazzák a képviselők a 
benyújtott javaslatot. Az orvosoknak az új törvény szerint havonta 
két alkalommal kellene ügyeletet vállalniuk, az ügyeleti műszakért 
pluszpénzt kapnának, a hírek szerint 8500 forintos óradíjat, ami-
ről külön megbízási, vállalkozói szerződést kötnének velük.

A javaslat nem feledkezett meg a hungarikumnak tekintett védő-
női hálózatról sem. A védőnők – megőrizve szakmai önállóságukat 
– a helyi kórházak alkalmazottai lesznek.

KISZLER FERENC

Senki sem marad ellátatlanul
Megerősítik a háziorvosi és az ügyeleti rendszert, teljesítményen alapuló bérezést vezetnek be, a védőnők pedig 
szakmai önállóság megőrzése mellett a helyi kórházak alkalmazottai lesznek – többek között ezt tartalmazza 
az egészségügy átalakítását célzó kormányzati törvényjavaslat. A jogalkotók szerint a tervezett intézkedéseket 
a koronavírus-járvány alatti tapasztalatok, a betegellátásban felmerült tipikus problémák tették indokolttá. 

Babafa
Folyamatos a Minden újszülöttnek 
ültessünk egy fát akció, melyre min-
den XVI. kerületben élő újszülött 
nevében lehet jelentkezni. A fákat 
évi két alkalommal, tavasszal és 
ősszel osztja ki az Önkormányzat. 
Aki kertes házban lakik, hazaviheti, 
akinek erre nincs lehetősége, egy 
kijelölt közterületre ültetheti el egy 
közös faültetés keretében.

A legutóbbi közös faültetésen november 
17-én vehettek részt az érintettek. Ezen a 
napon 38 darab fa talált új gazdára. Ebből 6 
darab csörgőfa, amelyek a Csíkszentmihály 
téren kaptak helyet, több, már oda telepített 
babafa társaságában. A többi gyümölcsfa – 
alma, körte, kajszi – valamint díszfa – jú-
dásfa, juhar, hárs, díszcseresznye, díszkör-
te, gömbkőris.

A facsemetéket a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet szállította a helyszínre, ahol már 
az általuk előkészített gödrök várták az új 
facsemetéket. A fákat igénylő családok is 
megjelentek, majd ásót, lapátot, gereblyét 
és öntözőkannát ragadva saját kezűleg se-
gítettek a faültetésben, amelyben Szász 
József alpolgármester és Mizsei László 
önkormányzati képviselő, a Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottság elnöke is részt vett.

M.T.  
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Sinka Mihályné intézmény-
vezető köszöntötte a meg-
jelenteket, közöttük kollé-
ganőit, hiszen Kovács Péter 
polgármester, Szász József 
alpolgármester és Antalóczy 
Csaba önkormányzati képvi-
selő mellett minden kerületi 
óvodaveztő is meghívást ka-
pott az eseményre.

Sinka Mihályné elmondta, 
hogy a Szent Korona utca 53-
57. alatti tagintézmény udva-
ra bizony nagyberuházásnak 
számít, mert az udvar teljes 
talajtakarója megújult. Nagy-
részt műfű borítást kapott, 
mert a nagy fák árnyékában 
a természetes fű nem maradt meg, ahol 
mégis, ott viszont öntözőrendszerrel lát-
ták el. Az udvar rendbetétele az intézmény 
több lépcsőben lebonyolított felújításának 
az utolsó fázisa volt.

Kovács Péter polgármester arról számolt 
be, hogy a munkálatok 212 millió forintot 
emésztettek fel. Közel 2200 négyzetmétert 
fedtek be műfűvel és 446 négyzetméteren 
maradhatott meg a természetes fűfelület. A 
polgármester felidézte azt is, hogy ebben 
az intézményben már korábban is jelen-
tős fejlesztéseket hajtottak végre, hiszen 
két ütemben megújult az óvoda belseje, új 
csoportszobát is kialakítottak, napelemek 

kerültek a tetőre, megváltozott az óvoda 
látképe is, mostantól pedig az őszi-téli idő-
szak nagy problémáját, a sáros udvart adták 
át a múltnak. Bármennyire is sújtja a vál-
ság a kerület költségvetését, bármennyire 
is drágák az energiaárak és bármennyire 
is a kiadások csökkentésére kényszerül az 
Önkormányzat, az oktatásban és az egész-
ségügyben nem terveznek olyan intézkedé-
seket, amelyek hátrányosan hatnak a kerü-
let felnőtt és gyermekkorú lakóira. Lesznek 
szinte minden intézményt érintő energeti-
kai fejlesztések is, és további felújítások is 
bekerülnek a most készülő jövő évi költség-
vetésbe.

Bíró Tamás, a kivitelező 
képviselője elmondta, hogy 
a most telepített műfű, a 
prémium pázsit már egy 
fejlettebb technológiával 
készülő, nagy teherbírású 
műpázsit. Tartós felületet 
képez, jól ellenáll az idő-
járás hatásainak, vízáte-
resztő képessége is kitűnő 
és semmilyen egészségre 
káros anyagot nem tartal-
maz. Telepítettek továbbá 
21 darab új játszóeszközt, 
az 1 méternél magasabbak 
alá pedig esésvédelmi rend-
szert építettek be. Elhelyez-
tek továbbá 8 új padot is a 

területen. Végül pedig Bíró Tamás egy mű-
fűkarbantartó géppel ajándékozta meg az 
intézményt.

A szülői közösség részéről Bártfai Rita 
Mónika köszönte meg az Önkormányzat-
nak az óvoda több lépcsőben végrehajtott, 
jelentős anyagi forrásokat igénylő újjávará-
zsolását, és egyenesen gyerekparadicsom-
nak nevezte a gyönyörű óvodaudvart. Sza-
vait bizonyítandó az átadó ünnepség alatt 
a gyerekek már birtokba vették az udvar 
minden szegletét, és nem volt olyan udvari 
játék, amelyen ne ugrált, mászott, csúszott 
vagy hintázott volna valaki.   

MÉSZÁROS TIBOR 

Megújult az óvodaudvar
A Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona I. tagóvodájának a teljes udvara megújult. A felújítást az át-
adás időpontja miatt akár karácsonyi ajándéknak is tekinthetik az óvodapedagógusok a gyerekek és a szülők, 
még akkor is, ha a téli félévben az udvar jelentősége egy kicsit csökken. De milyen jó lesz, ha eljön a tavasz…

Még az ünnep előtt birtokba 
vehette a lakosság
Az elmúlt időszak egyik legnagyobb és legjelentősebb útfelújításának 
kerülhetett pont a végére. Jóval a kivitelezési határidő előtt átadták a 
kiemelt forgalmat bonyolító, 1022 méter hosszú, sashalmi Thököly utat. 

A közel 600 millió forint összköltségű, tel-
jes egészében kormányzati támogatásból 
finanszírozott felújítás során mintegy 900 
méternyi csapadékcsatorna, 51 víznyelő, 2 új 
gyalogos-átkelőhely és több mint 3000 négy-
zetméter térkő járda is épült.

Kovács Péter polgármester elmondta, a 
Thököly út felújításával kapcsolatban két 
nagy problémát kellett megoldani: a csapa-
dékvíz elvezetését, és az útfelújítás finan-
szírozását. Utóbbit ismét Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő oldotta meg azzal, 
hogy közvetlen kormányzati támogatást szer-
zett a munkálatokhoz, így megkezdődhetett 
ez a fontos beruházás. A megújult útfelületre 
két új zebrát is felfestettek. Így a jövőben már 
a Waldorf iskolánál és a buszmegállónál is 

kijelölt gyalogátkelőhely segíti az áthaladást. 
Ahogyan Szatmáry Kristóf országgyűlési 

képviselő összefoglalta, valójában Sashalom 
főutcáját sikerült méltó módon felújítani a 
kerületrész közelgő 100 éves évfordulójára. 

Az pedig így november vége felé külön 
öröm, hogy a lakosok immár zavartalanul 
közelíthetik meg a piacot, és az ünnepi be-
vásárlást nem korlátozzák útlezárások és te-
relések.

A Rózsa utca és a Magtár utca mellett ez a 
harmadik út, amit a főváros helyett a Kert-
város újít fel, ezek elkészültével Sashalom, 
Rákosszentmihály és Cinkota kiemelt jelen-
tőségű útjain lesz komfortosabb és biztonsá-
gosabb a közlekedés.

M.T.
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A képzésre történő jelentkezés feltételei:
- magyar állampolgárság,
- jelentkezési életkor: 18-55 év, 
- cselekvőképesség, 
- állandó bejelentett belföldi lakóhely, 
- büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, 
illetve hozzájárulás annak szolgálati vi-
szony létesítése előtti, valamint szolgálati 
viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,  
- közép- vagy emelt szintű érettségi, 
- egészségi, pszichológiai, fizikai alkal-
masság.

A jelentkező a sikeres felvételt követően a 
képzés első 2 hónapjában munkavállalói 
jogviszonyba, majd a harmadik hónaptól 
a rendőrség „próbaidős” hivatásos állo-
mányába kerül. A képzés elvégzését kö-
vetően önálló intézkedésre jogosult, szak-
mailag felkészített járőrként a rendőrség 
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, 
határrendészeti szakterületén teljesíthet 

szolgálatot, vagy a bevetési egységek csa-
paterős feladatainak ellátásában vehet 
részt.
Hivatásos rendőrként biztosított a be-
látható, tervszerű előmenetel, amelyhez 
belső szaktanfolyamok elvégzésének 
lehetőségét biztosítja a Budapesti Ren-
dőr-főkapitányság.

A jelentkezéshez szükséges 
dokumentumok:
- kitöltött jelentkezési lap és mellékletei, 
- a jelentkező részletes, fényképes ön-
életrajza (elérhetőségeivel együtt: lakcím, 
e-mail cím, telefonszám), 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló 
bizonyítványok másolata, 
- érvényes, 90 napnál nem régebbi ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak 
igényléséről kiállított postai igazolás.

A felvételi eljárás rendjével, menetével, az 
alkalmassági vizsgálatok végrehajtásával 
kapcsolatban a BRFK Humánigazgatási 

Szolgálat Képzési és Utánpótlási Osztály 
Toborzó csoportja ad további részletes fel-
világosítást a 06-1-443-5342-es telefonszá-
mon, vagy a karrier@budapest.police.hu 
e-mail címre lehet a képzéssel kapcsolat-
ban kérdéseket feltenni, jelentkezési doku-
mentumokat megküldeni. 

Jelentkezési lap elérhetősége:
https://www.police.hu/hu/a-rendorseg-
rol/kepzes/rendorjaror-kepzes

Rendőrjárőr képzés 
– Tartozz közénk, legyél te is budapesti zsaru!

November 21-én köszön-
tötte Kovács Péter polgár-
mester JORDÁN ANTAL FE-
RENCET 90. születésnapja 
alkalmából. 
A sokat megélt, mégis fiatalos úriem-
ber készséggel mesélt vendégeinek 
életéről, tapasztalatairól. Igazi tősgyö-
keres kertvárosi, aki egy bába segítsé-
gével látta meg a napvilágot korábbi 
házukban. Bár az élet elsodorta a ke-
rületből, de feleségével visszaköltözött 
szülőhelyére. Mindszenty József bíbo-

rosnál bérmálkozott és énekelt egyházi kórusban is. A II. világháború 
alatt megélte a bombázásokat. Repesztalálat érte a lábán, ám a hosszas 
lábadozás után igazi sportember vált belőle. Versenyszerűen kerékpá-
rozott, az edzésprogram pedig igen szigorú volt. Előfordult, hogy a Bu-
dapest-Siófok távolságot írták ki aznapi távnak. Balatoni kerékpározásai 
során találkozott az Aranycsapat legendájával, Puskás Ferenccel, de jó 
viszonyt ápolt Sinkovits Imrével és Darvas Iván színművészekkel is. 
Műszerészként kereste a kenyerét, de részt vett a korábbi Népstadion 
építésében, sőt a nyitómeccset is megtekinthette. 1984-ben a kormány 
kitüntette. Fontos pillanat volt életében, amikor 50. házassági évforduló-
jukat ünnepelhették feleségével. 

A polgármester úr az ilyenkor szokásos kedvenc kérdését is feltette: mi 
a hosszú élet titka? Az ünnepelt a következő választ adta: „ha mindig azt 
tudod csinálni, amit szeretsz, ami jól esik testnek-léleknek, az tovább-
lendít minden nehézségen”. Reméljük, hogy kerületünk örökfijú lakója 
még sokáig csinálhatja mindazt, amit szeret!

Ács Anikó alpolgár-
mester köszöntötte 
SZABÓ BÉLÁNÉT 
90. születésnapja 
alkalmából.

Judit néni Ózdon született. 
Már a fővárosban lakott, 
amikor 1957 szeptembe-
rében megismerkedett ké-
sőbbi férjével. Közös életük 
alatt – 58 évet éltek boldog 
házasságban – sokat utaz-
tak, bejárták egész Európát. 

A felhőtlen éveknek férje betegsége vetett véget, akit később 
elveszített. Az utazáson kívül közös szenvedélyük volt a köny-
vek szeretete. Az évek folyamán valóságos magánkönyvtárat 
halmoztak fel. A könyvespolcon sok más értékes mű mellett 
ott sorakozott Petőfi összes kötete, valamint a Szentírás is. 
Judit néni azonban nem csak olvasni szeretett, hanem írni 
is. Eddig kilenc naplót írt, amelyek családi történeteket tartal-
maznak, és sok utalás van bennük férjére. Az írás kikapcsol-
ja, nagyon sokat jelent számára. Nem számítógéppel, hanem 
kézzel ír. Ő még ahhoz a generációhoz tartozik, amelynek 
tagjai még hiúsági kérdést csináltak az írás szép külalakjából.

Ács Anikó alpolgármester Judit néninek is feltette az ilyen-
kor szokásos kérdést: mi a hosszú élet titka? A válasz így 
hangzott: akarni kell. Kívánjuk, hogy ez az akarat még sokáig 
kísérője legyen! Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

A következő rendőrjárőr képzés 2023. február elején indul, amelyre 
a jelentkezési határidő: 2023. január 10. A képzés nappali rendsze-
rű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a rendőrségnél töltött 
gyakorlatot is. 
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Cinkotán is fellobbant az 
első gyertya fénye
November 27-én délután felgyulladt az első gyertya fénye 
a Tabódy Ida téren felállított ünnepi adventi koszorún is. 
A Szerb Antal Gimnázium előtti közterületen díszkivilá-
gításba öltöztek a fák és népes tömeg gyűlt össze, hogy 
kezdetét vehesse a karácsonyra való készülődés. 

Az igehirdetés szolgálatát 
Gödölle Márton, a Mátyás-
földi Római Katolikus Plé-
bánia elöljárója látta el. A 
katolikus plébános Ézsai-
ás próféta sorait értelmez-
te. Az ószövetségi üzenet 
szerint eljön majd az idő, 
mikor a bárány együtt él a 
farkassal, és az isteni bé-
kesség tölti majd be a Föl-
det. Márton atya szerint 

különös jelentősége van ennek az üzenetnek, főleg akkor, amikor 
a szomszédunkban háború és békétlenség pusztít. „Bár körülöt-
tünk háború dúl, de a szívünkben lehet békesség.” – hangzott el az 
ünnepi prédikációban. Az igehirdetés mellett a hívek szavalatokat 
hallgattak, valamint adventi énekekkel várták az ünnep eljövetelét. 
A pompásan díszített koszorún az első gyertyát a plébános Szász 
József alpolgármester segítségével gyújtotta meg. A program ez-
után kötetlenül folytatódott tovább, és a hidegben átfagyottak egy 
kis meleg teával, vagy forralt borral melegíthették át végtagjaikat.

GUETH ÁDÁM

Ennek jegyében az Erzsébetligeti Színház előtt ismét ott áll az óri-
ási adventi koszorú, és minden vasárnap változatos program kere-
tében gyújtjuk meg az újabb gyertyalángot.

Advent első vasárnapján már kora délután a Füredi verklis csa-
logatta az érdeklődőket valódi, kézzel hajtható, hagyományos kín-
tornájával. A Harmónia teremben karácsonyi kézműves játszóház 
várta az ügyes kezű gyerekeket, hogy karácsonyi díszeket, angyal-
kát, és sok egyéb ünneppel kapcsolatos kis remekművet alkossanak 
saját kezűleg, újrahasznosítható anyagokból. A Liget Táncakadé-

mia Adventi spiráltánc című produkciójával szórakoztatta a közön-
séget. Majd Szász József alpolgármester és Bíró Botond református 
lelkész mondta el ünnepi gondolatait és közösen gyújtották meg 
a gyertyát az adventi koszorún. Végül a Together Gospel Singers 
Advent Ünnepi Show című, gospeleket és világhírű karácsonyi dal-
lamokat felvonultató műsora következett. A tér szélén – ahogy ka-
rácsonyig minden vasárnap – ünnepi fényekbe öltözve a Liget Café 
faházikója várta a gyertyagyújtásra érkezőket egy kis lélekmelegítő 
forralt borral és egyéb ínyencségekkel.                                       M.T.   

Megkezdődött a várakozás
A Cinkotáért Közhasznú Egyesület meghívására a 
Csömöri Krammer Teréz Zeneiskola adott koncertet 
november 25-én a Cinkotai Kultúrházban, megnyitva 
ezzel az adventi rendezvények sorát.

Raduly Ildikó, a zeneiskola igazgatója egy hosszabb Pilinszky-idé-
zettel jelenítette meg a karácsonyi várakozás gondolatvilágát, majd 
a zene vette át a főszerepet. A fiatalok fúvós kvartettje után Kodály 
Zoltán Adventi ének című kórusműve költöztette be végleg a kultúr-
ház Mátyás-termébe az adventi hangulatot. 

Az ünnepi műsor gerincét a Csömöri Vox Animi vegyeskarból, 
a Budapesti Vox Voluptatis Kórus tagjaiból, valamint a zeneisko-
la növendékeiből és pedagógusaiból álló kórus adta Raduly Ildikó 
iskolaigazgató valamint Takács László zenepadagógus, karnagy ve-
zetésével. Az egyesített kórus által előadott művek között Csillag 
Salamon, majd Csaba Gergely harsonán, Veres Péter tenorkürtön, 
Tömböly-Nagy Olivér tubán, Belicza Maja, valamint Selyem Domi-
nik pedig fuvolán működött közre. Az adventi koncert a közismert 
karácsonyi ének, a Mennyből az angyal hangjaival zárult, amelyet a 
kórus tagjai, a szólisták és a hallgatóság égő gyertyával a kézben, 
együtt énekelt el.     

A keresztény világ ünnepre készül
Közeleg az év vége, elérkezett az advent, a karácsonyi készülődés, az ün-
nepvárás időszaka, amikor a négy gyertyával díszített adventi koszorún 
minden vasárnap meggyújtunk egy újabb gyertyát. Az első gyertyaláng a 
reményt, a második a békét, a harmadik az örömet, a negyedik pedig a 
szeretetet jelképezi. Idén a második gyertya meggyújtásakor bizonyára 
gondterhelten sóhajtunk majd egyet, hiszen a béke jelenleg nagyon töré-
kenynek tűnik bolygónknak ezen a szegletén. Ennek ellenére mi még az 
európai hagyományok szerint próbálunk ünnepelni.
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„A mi jelünk a kereszt”
November 19-én a Rákosszentmihályi Plébánián Eszter-
házy János emlékének adózott a Kovász Egyesület. A ha-
gyományossá vált Szentmihályi esték nevű rendezvény-
sorozat keretében ezúttal dr. Molnár Imre történész, 
nyugalmazott diplomata tartott előadást a néhai felvi-
déki magyar politikus megpróbáltatásokkal teli életéről. 

Eszterházy 1942-ben egyedüli képviselő-
ként nem szavazta meg a szlovák parla-
ment alkotmányi törvényét a zsidók kite-
lepítéséről. Mélyen hívő keresztényként 
elítélte mind a nemzeti, mind a nemzetközi 
szocializmust. 1944-ben memorandummal 
tiltakozott Magyarország német megszál-
lása ellen. Ahogy mondta: „a mi jelünk a 
kereszt, nem pedig a horogkereszt.” Hatal-
mas érdemei vannak lengyel és zsidó me-
nekültek megmentésében. Nézetei és tevé-
kenysége miatt a Gestapo körözést adott ki 
személyére, emiatt folyamatosan bujkálnia, rejtőzködnie kellett. A nácik 
után a kommunisták haragját is magára vonta, és a II. világháború után 
a szovjetek Szibériába deportálták. A munkatáborban töltött évei alatt 
hazaárulás vádjával halálra ítélték. A Szovjetunió az ítélet végrehajtása 
végett kiadta Csehszlovákiának az ekkor már súlyos tüdőbeteg Eszterhá-
zyt, akinek büntetését életfogytiglani börtönre változtatták, majd ezt vé-
gül 25 évre mérsékelték, de ebbe nem számították bele azokat az éveket, 
amelyeket a Szovjetunióban töltött. 1957-ben, hosszas betegeskedés után 
56 évesen halt meg a mírovi börtönben. Szlovákiában a mai napig nem 
rehabilitáltak, továbbra is háborús bűnösnek számít. 

Az előadás előtt levetítették a Kovász Egyesület útifilmjét, mely a Nyit-
ra-Alsóbodok közti zarándokutat örökíti meg. Alsóbodokon zarándokköz-
pont őrzi a felvidéki mártír politikus emlékét. Az estet dr. Kratofil Ottóné 
szavalatai tették színesebbé.  Az előadások után lehetőség nyílt a témát 
feldolgozó kiadványok megvásárlására, melyek bevétele az Eszterházy Já-
nos Zarándokközpont működését szolgálja. 

A meghirdetett programok előtt rövid díjátadásra került sor. Az ’56-os 
Szövetség Országos Elnöksége emléklapot nyújtott át Kovács Péter pol-

gármesternek, Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képviselőnek, Petrovics 
Sándornak, a Tóth Ilonka Szülőhá-
záért Alapítvány kuratóriumi elnöké-
nek, Mireisz Tibornak, az Alapítvány 
társalapítójának, valamint Ország 
Györgynek, amiért ápolják és gon-
dozzák 1956 emlékét. 

GUETH ÁDÁM

Karácsonyi vásár a Sashalmi Piacon!
DECEMBER ADVENTI HÉTVÉGÉIN, SZOMBAT DÉLELŐTTÖNKÉNT 

(10-ÉN ÉS 17-ÉN) ISMÉT KARÁCSONYI KÉZMŰVES ALKOTÓK ÉS ZALA 
MEGYÉBŐL ÉRKEZŐ FENYŐFAÁRUSOK LEPIK EL A PIACOT.  

A forraltbor fűszeres aromái, és a kürtőskalács édes illata újra belengi a kertvá-
rosi vásárteret és hangulatos, meghitt környezetet biztosít az ünnepre készü-
lődőknek. Idén a forró, ropogós lángos mellett a frissen sült édes gofrik és a 

fatüzelésű smokerben készült tépett húsokkal töltött szendvicsekkel is bővült az 
ételválaszték kínálata. A piacon minden évben gyönyörű fénykivilágítás látható, 

de ezévben a karácsonyfa állítás is központi szerepet kap.

Kézműves árusként az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni a karácsonyi vásárba: 
06/20-251-6123 vagy: kommunikacio@sashalmipiac.hu

Tűzrakó hely 
November 17-én, a Táncsics utcai Civil Ház-
ban gyűltek össze a Kertvárosi Kertbarátok 
Egyesületének tagjai, akik egy bográcsozó 
hely kialakítását vállalták az Önkormányzat 
Civil Házának a kertjében. Ezt a különleges 
szabadidős, tűzrakó-bográcsozó helyet ad-
ták át, amely kiváló helyszíne lehet majd a 
közösségi összejöveteleknek. 

Az Egyesület elnöke, Bányi Gyuláné elmondása szerint a 
Kertbarátok közül majdnem harmincan vettek részt a tűz-
rakóhely elkészítésében, de az ő munkájukat a Kerületgazda 
kollégái segítették. Végül összesen 175 munkaórát fektettek 
a tűzrakóhely megépítésébe. A bográcsozó mellett egy virág- 
ágyás található, mely majd a tavaszi időszakban fog valódi 
pompájában mutatkozni. 

Az átadáson Szász József alpolgármester mellett részt vett 
Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő és Bácsi Gergely, 
a Kerületgazda műszaki vezetője. A kerület elöljárói kiemel-
ték, hogy a Kertvároshoz hasonló közösségekben rendkívül 
fontos a civilek munkája, akik gyakorta felhívják a politiku-
sok figyelmét az esetleges problémákra, tervekre, javaslatok-
ra.

A Kertbarátok különösen fontos tevékenységet végeznek 
kerületünk érdekében. Nem csak a KALOT Közösségi Kert 
gondozására fordítanak figyelmet – amelynek tavasszal ün-
nepelték 10 éves fennállását –, de összejöveteleikre rendsze-
resen meghívnak szakembereket, kicserélik tapasztalataikat, 
terménybemutatót tartanak, vagy éppen vetőmagot cserél-
nek egymással. A Tanyaudvarban Bálint gazda gyümölcsösét 
gondozzák. 

GUETH ÁDÁM
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Bisztrai Györgynek, a Nordic Walking hazai nagykövetének az Er-
zsébet-ligeti fák alatt tartott edzésvezetése közben rátévedt a tekin-
tete a Maderspach Viktorról elnevezett sétány névtáblájára, és za-
varta, hogy nem tudja, ki a sétány névadója. Gondolta, lehet, hogy 
mások is így vannak ezzel – noha Lacsny Péter, Maderspach Viktor 
Mátyásföldön élő unokája folyamatosan sokat tesz azért, hogy híres 
nagypapáját minél szélesebb körben megismertesse, és emlékét 
ne hagyja feledésbe merülni – felkérte hát Tollár Vincét, kerüle-
tünk Ifjú Tehetségét, hogy tartson egy ismertetőt a nagy vadász, a 
lelkes hazafi és katona kalandos életéről. Vince még csak közép-
iskolás korú, de már felhívta magára a figyelmet néhány felnőtt 
történészekkel egyenrangú kutatómunkán alapuló előadásával, 
különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel 
kapcsolatban. Hasonló szakértelemmel és alapossággal végzett 
kutatásokat, hogy eleget tegyen Bisztrai György felkérésének. A 
történelem iránt rendkívüli érdeklődést mutató fiatalember túl is 
teljesítette a megbízatást, mert a Maderspach-család eredetét is fel-
kutatta évszázadokra visszamenően. Lacsny Péter, aki – mint emlí-

tettük nagyon is szívén viseli a híres nagypapa emlékének ápolását 
és élettörténetének megismertetését –, természetesen jelen volt az 
előadáson, és a fiatal előadó dicséretére elmondta, hogy a család 
történetéről hallott olyan adatokat is, amelyekkel eddig még ő sem 
találkozott.

Tollár Vince előadása kiterjedt Maderspach Viktor életének min-
den fontos fejezetére. Szó volt katonai pályafutásáról, a vezetése 
alatt lezajlott sorsfordító harci cselekményekről, regénybe illő 
meneküléséről a román hatóságok elől, a nagy tudású gyakorló 
vadászként írott magas színvonalú vadászati könyveiről, szintén 
regénybe illő vadászélményeiről és lankadatlan hazafias elkötele-
zettségéről. Életútját megismerve nem csoda, hogy december 4-én 
vasárnap – sajnos már lapzártánk után – szobrot avattak emlékére 
az Erzsébet-ligetben, amelyről következő, december 14-i lapszá-
munkban számolunk be.

Tollár Vince előadását Varga Levente néptáncos, népzenész és 
Nemes Kincső népi énekes műsora színesítette.

MÉSZÁROS TIBOR

Előadás Maderspach 
Viktorról és családjáról
November 15-én Mátyásföld kiemelkedő személyisé-
gének, Maderspach Viktornak kalandokkal, veszélyek-
kel és hazafias szenvedéllyel teli életéről hallgathattak 
előadást az érdeklődők a Színház Harmónia termé-
ben. Az előadás azonban nem csak Maderspach Vik-
tort mutatta be, hanem családjáról is szolgált eddig 
ismeretlen adatokkal. 
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Helytörténet
Kövek, cserepek, csontok a kertek alatt
Többféle pöszmötölős gyerek létezik. Az egyik általában 
elvan egész nap egy zsinór megfigyelésével a hátsó-
kert csendes nyugalmában. A másik ódon tárgyak me-
séit faggatja a padlás porkalitkás fényében. Az előbbi-
ből valószínűleg mindenképpen filozófus lesz később, 
még ha nem is ezzel keresi meg a kenyerét. Utóbbiból 
szerencsés esetben régész lesz, vagy történész. Közös 
gyökerük a megfigyelés, a közvetlen környezet állandó 
vizsgálata.

Azt mondják, a gyerekkor meghatározó, ha a pöszmö-
tölős-padlásfaggató élete során le is tér meghatározó 
útjáról, belül megmarad múlt-gyűjtőnek. Lenyugodott 
korára rozsdás vasakkal, zöldpenészes rézzel, sárgult 
papírokkal veszi körbe magát, és néha elkezdi kutatni 
közvetlen környezete múltját. Ha értő társakat talál eh-
hez, köteteket tölthet meg lakhelye régmúlt hétköznap-
jairól, és nagy örömére senki sem mondja, hogy bele-
kontárkodott a „Nagy Történelem” tudományába. 

Helytörténettel általában lelkesedésből, a saját lakó-
hely szeretetéből kezd foglalkozni az amatőr kutató em-
ber, jó esetben azonban ez akár hivatássá is válhat az 
évek során. 

Ezzel a lelkesedéssel indult el Kertvárosi Helytörténeti 
Füzetek sorozatunk. Több, mint félszáz kötetében kör-
bejártuk, lajstromba vettük ennek a 33 négyzetkilométer-
nyi területnek pár száz éves, írásokban: levelezésekben, 
adójegyzékekben, jegyzőkönyvekben, sajtóban fellelhető 
hétköznapjait. Alig több mint száz év arcairól, tekinte-
teiről, tájairól, épületeiről is sikerült némi képet adnunk 
a fényképezés eltűnt pillanat idéző segítségével. Soha 
nem lesz teljes a kép, a múlt kutatása (is) mindig tarto-
gat új meglepetéseket, cáfol és erősít, és ha jól figyelünk 
közben, a mindenkori jelen kérdéseit is felfedezhetjük: 
valamiért az emberiség mindig ugyanazokat a köröket 
járja. 

SZÉMAN RICHÁRD

Lehet azonban olyan is, hogy szakképzett 
történészek, régészek fordulnak közvetlen 
környezetünk felé, és kezdik vizsgálat alá 
venni szűkebb lakóterünket, jelen esetben 
a XVI. kerület több évezredes múltját. A 
Budapesti Történeti Múzeum munkatársai, 
kiváló régészcsapata határozta el, hogy ösz-
szefoglalják a terület régészeti vonatkozása-
it, átadják a tudásukat nekünk, akik lakóhe-
lyünk szeretetét hordozzuk magunkban.

Milyen terület az, ahol élünk? A Gödöllői 
dombság és a Pesti síkság találkozása. Egy 
patak, a Szilas medre osztja ketté, egy, a 
Rákos határolja, dimbes-dombos, ligetes, 
lakható terület, mégis, ha megnézzük a 
korai katonai térképeket, úgy tűnik, a 19. 
századig alig telepedtek le itt az emberek. 
A katonai térképészek azonban nem ástak a 
dombok alá. Nem tudhatták, amit régésze-
ink az ásatások során feltártak, több, mint hétezer év óta találnak 
itt lakóhelyre különböző népcsoportok. Tulajdonképpen innen 
indul a múlt leleteinek, a régészcsapat gyakorlati munkájának 
bemutatása.  

De elébe vágtam a „történetnek”, ez a jól szerkesztett összefog-
laló munka, a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek immár 57. kötete 
ennél jóval többet ad. A nyolc szerző (mindannyian a BTM ré-
gész munkatársai) írásai bevezetnek minket, laikusokat a helyi 
régészet átfogó ismeretébe. Összefoglalja a 16. kerület ásatásai-
nak történetét. Olvasmányos képet kapunk a régészet módszer-
tanáról. Megismerhetjük a terület geomorfológiai felépítését. A 
kötet gerince pedig a korok szerint felosztott régészeti lelőhelyek 
bemutatása. A kötet végén bibliográfia segíti a továbbgondolko-
dókat. 

A kötet gazdagon illusztrált, térképek, rajzok és ásatás-, mű-
tárgyfotók segítik az olvasó tájékozódását. 

Kedvcsinálónak idézném a „Milyen ember a régész?” gondolat-
sort a kötet második fejezetéből:  

„A kalandfilmekből, bűnügyi regényekből 
és népszerű dokumentumfilm-sorozatokból 
kirajzolódó kép szerint a régész jobb esetben 
leginkább titkos, rejtett sírkamrák, elásott 
kincsek félelmet nem ismerő, elszánt felfede-
zője és rejtélyes feliratok briliáns megfejtője, 
míg rosszabb esetben dinoszauruszok és más 
kihalt őslények megkövült csontjait finomsző-
rű, apró ecsetekkel elmélyülten tisztogató, bo-
garas kutató. A film világa és a mindennapi 
élet közötti kontraszt – mint általában, ha a 
szórakoztatóipar kliséit a valósággal szembe-
sítjük – ez esetben is meglehetősen nagy. Bár 
az elszántság és az elmélyültség valóban fon-
tos, sőt sok esetben elengedhetetlen tulajdonság 
napjaink hús-vér régészei számára is, minden-
napjaik kevésbé gazdagok emberfeletti fizikai 
teljesítményt kívánó, látványos akciókban. 
Munkájuk ugyanakkor jóval összetettebb az 

ábrázoltnál; a feltárásokon és a múzeumokban változatos és komoly 
elhivatottságot igénylő feladatokat végző szakembereket találunk. 
Bár eszköztárukból hiányzik az ostor (és legtöbbször a nagyító is), 
napbarnította arcuk időnként – akár egy apró cserépdarab láttán is 
– széles mosolyra húzódik. Az esőben, fagyban, kánikulában is te-
repen vagy a múzeumi raktárak, irodák és egyetemi kutatólaborok 
falai közt dolgozó régészekben egy dolog biztosan közös: az emberi 
történelem tárgyi emlékei iránti érdeklődés és az elhivatottság azok 
feltárására, megmentésére és megőrzésére a jelen- és az utókor szá-
mára. Ennek hogyanja és mikéntje rendkívül sokféle lehet; ezért az 
alábbiakban elsősorban a Magyarországon, azon belül is leginkább 
Budapesten alkalmazott kutatási módszerek és sajátosságok bemu-
tatására vállalkozunk, különös tekintettel a XVI. kerületben végzett 
régészeti tevékenységre.”

A kötet megjelenését unikumnak számító, a jövő év közepéig 
látható kiállítás kíséri. Az alkotók által összeállított tablókat és a 
BTM tulajdonában lévő, a kerületben talált régészeti emlékeket 
tekinthetik meg az érdeklődők a KHEK Írás–Kép Galériájában.
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Helytörténeti sajtóreggeli
November 17-én kellemes hangulatú sajtóreg-
gelire hívta a kerületi médiumok munkatársait a 
Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény a Batthyány 
Ilona, a különc grófnő című kiállítás alkalmából. 

A kiállított anyagról Széman Richárd helytörténész tartott tartal-
mas tárlatvezetést, majd Müller Ildikó, a Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ intézményvezetője hívta beszélgetésre a 
megjelent újságírókat. A kávézás és süteményezés közben Szili 

Medek Márta osztott meg nem mindennapi történeteket a Ba-
thyány-famíliáról és jeles képviselőikről. Nagy fájdalom a Kert-
városnak, hogy a Cinkota területén lévő kastély a II. világhábo-
rú és az azt követő idők miatt elpusztult. A kerület – ezen belül 
különösen Cinkota – azonban így is nagyon sokat köszönhet a 
családnak és különösen a grófnőnek, aki egészen haláláig őriz-
te mártírhalált halt atyja emlékét és a magyar szabadság ügyét. 
Mivel a Gyűjtemény következő tárlata már december közepén 
nyílik, ezért a mostani bemutató csupán bevezetője a jövő ősszel 
esedékes kiállításnak, melyet 2023 szeptemberétől (a Kulturális 
Örökség Napjától) egészen decemberig tekinthetnek majd meg 
az érdeklődők. 

GUETH ÁDÁM
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A termékeny félhold vidékéről szárma-
zik, ahol ma is megtalálható a növény 
őse. Termeszteni a Közel-Keleten kez-
dik, vélhetően 7500 évvel ezelőtt, ahon-
nan a Földközi-tenger térségébe és India 
területére terjed el, itt válik termesztése 
hangsúlyossá. Az ókori Egyiptomban 
ismerték, fogyasztották, a területen lele-
tei i.e. 1400-ból kerültek elő. A görögök 
már Homérosz idején termesztették, a 
rómaiak igen kedvelték, de elsősorban a 
szegényebb néprétegek fogyasztották. A 
kereszténység elterjedésével a növény is 
egyre népszerűbbé válik.

A csicseriborsó első magyar nyelvű említése a 15. századból való. 
Lippay János kertészmester az 1660-as évek elején Calendariumá-
ban már említi a növénnyel kapcsolatban, hogy márciusban kell 
vetni. Majd az 1664-ben megjelent Posoni kert című munkájában 
bőebben is ír a csicseriről: … magvában nem szinte gömbölyü, hanem 
ollyan, mint a Bagolynak a feje, elöl hegyes, hátúl temerdekebb. Azét 
mémellyek Magyarúl, Bagoly borsónak is hiják. 

A kertészmester beszámol arról is, hogy eleink hogyan használ-
ják a növényt a konyhában: A csicheri borsót nyersen, s főve is eszik … 
Főve hússal, hallal; de leg inkább levest csinálnak belőlle, egészszen főve. 
A szakácskönyvek alapján kijelenthetjük, hogy babhoz hasonlóan 
készítették, több ételleírásban egymást helyettesítő alapanyagként 
említik a babot, borsót és a csicserit. A növény népszerűségére utal, 
hogy Lippay tanácsot is mellékel a nem kívánt fogyasztás megál-
lítására: Ha ki azt akarja, hogy meg érett csicheri borsóját, s más féle 

borsóját meg ne egyék az útonjárók, és 
csintalan iffjak: öt nap egy más után, nap-
kelet előtt, ollyan vízzel öntözze meg, kiben 
vad uborka, és üröm magot áztattak; meg 
keseríti ugyan, de öt nap alatt megént le 
mossa a harmat, és eső.  … 

A csicseriborsó elkészítéséhez inspirá-
ció gyanánt két receptet mutatnék a 17. 
századból:

A csáktornyai Zrínyi-udvar 17. századi 
kéziratos szakácskönyve

Bagoly-borsót főzni 
Este áztasd tiszta vízbe, másnap főzd meg, tégy zsállyalevelet, petre-
zselyemgyükeret bele, borsot, gyömbért, sáfránt, vajat, amennyi elég. 
Írós vajjal is jó, vagy tehénhús-lével.

Szakács mesterségnek könyvetskéje, 17. század 

Cicer, azaz bagolyborsó 
Áztasd jól meg, és tedd fel vízzel, petrezselyemlevéllel, gyökérrel is, 
és metéld meg, zsállyával főzd meg, akár vajban, akár olajban, (húsé-
vő nap szalonnával, zsállyával) ránts meg egy kis lisztet, bors, gyöm-
bér belé, és vagy két szeltecskére tálald fel. Ha ilyen borsód nincs, a 
bab is jó, főképpen ha jó öreg a bab.

Szómagyarázat: bagolyborsó: csicseriborsó, ránts meg: piríts meg, 
szeltecske: kenyérszelet.

A pillangósvirágúak családjába tartozó csicseriborsó egyéves, lágyszárú haszonnö-
vény, melynek kifejlett példányai akár az egy méter magasságot is elérhetik. Az embe-
riség történetének fontos kultúrnövénye. 

A csicseriborsó
GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA

gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 
gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk

történetéboltörténetébol´́́́
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December 10. szombat 19:30
MYRTILL and the SWINGUISTIQUE 
Jazzliget
Jegyárak: elővételben: 4000 Ft, helyszí-
nen: 4500 Ft

December 11. vasárnap 15:00 és 18:00
DIÓTÖRŐ 
A Szegedi Kortárs Balett karácsonyi 
varázslata.
Jegyár: 2700 Ft-4500 Ft

December 15. csütörtök 18:00
SISI CSALÁDI-BARÁTI KÖRBEN 
ÜNNEP IDEJÉN Női szemmel sorozat
Káli-Rozmis Barbara előadása
Jegyár: 1400 Ft

December 16. péntek 19:00
LOVESHAKE - AZ ÉLET ÖSSZERÁZ
SZABÓ GYŐZŐ és REZES JUDIT 
rendhagyó színházi duettje.
Jegyár: 4100 Ft-5600 Ft

Ajándékozzon kulturális élményt karácsonyra!
Vásároljon koncert- vagy színházjegyet januári programjainkra:

JANUÁR 8. VASÁRNAP 11:00
AZ ÚGY VOLT…
Janikovszky Éva írásaiból

JANUÁR 12. CSÜTÖRTÖK 18:30
BESENYEI PÉTER: 
A Felhők között 

JANUÁR 13. PÉNTEK 19:00
SECOND LIFE, 
AVAGY KÉTÉLETEM
Főszerepben: Járó Zsuzsa, 
Kovács Patrícia, Mészáros Máté, 
Ötvös András, Schruff Milán

JANUÁR 19. 
NÉZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA 
a Nézőművészeti Kft. előadása
Scherer Péter, Mucsi Zoltán, 
Katona László

JANUÁR 20. 
JAZZLIGET 
TRIO Á LA KODÁLY
Új reflexiók Kodály műveire, melyek 
XXI. századi nézőpontból irányítják a 
figyelmet a magyar zenére, azon belül 
is a népzenére.

JANUÁR 21.  
VUK 
gyermek táncjáték

JANUÁR 21.  
HOBO: VADÁSZAT
A régi album dalai mellett újabb szá-
mok is elhangzanak.

JANUÁR 22. 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ

JANUÁR 22. VASÁRNAP 18:00
TÖBBET MAGUNKRÓL 
– A GRECSÓ FIVÉREK ESTJE
Irodalom, zene, tánc egy előadásban.
ELŐADÓK: Grecsó Krisztián író, 
Grecsó Zoltán táncművész

JANUÁR 26.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉS 
ANDRÁSSY GYULA GRÓF: 
BARÁTSÁG VAGY SZERELEM? 
Káli-Rozmis Barbara előadása

Előadásainkra online is vásárolhat-
nak jegyet a kulturliget.jegy.hu 
oldalon!
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Fontos, hogy tisztában legyünk jogainkkal 
amellett, hogy a gyermekjátékok megvá-
sárlása során is fokozott körültekintéssel 
járjunk el.
1. Az első és legfontosabb, hogy mindig 
rakjuk el gondosan a kereskedőtől kapott 
nyugtát vagy számlát, internetes vásárlás-
nál pedig töltsük le az elektronikus számlát 
– ha nem kaptunk, akkor pedig kérjük! Ha 
ugyanis később az adott árucikk meghibá-
sodik, már nem fogjuk tudni azt bebizonyí-
tani, hogy a terméket kitől vettük. A hibás 
termékeknél maradva, gyakran utasítják el 
a kereskedők a fogyasztó igényét pusztán 
azért, mert a karácsonyi akció miatt az ere-
deti vételárnál jóval olcsóbban vásárolták 
meg az adott terméket. Sose fogadjuk el 
ezt, mivel ez esetben ugyanúgy érvényesít-
hetjük a szavatossági igényeket. 
2. Ha interneten vásárolunk, akkor az 
e-számla mellett fontos megőrizni a ter-
mék átvételét igazoló bizonylatot is, hi-
szen a 14 napos indokolás nélküli elállási 
határidő a termék átvételétől számít és ezt 
nekünk fogyasztóknak kell bizonyítanunk. 
Az internetes vásárlás esetén is ugyanolyan 
szavatossági és jótállási jogok illetnek meg 
minket, mint az üzletben történő vásárlás 
esetén. 
3. Aztán fontos megemlíteni azt a fogyasz-
tói tévhitet, amelyet a köztudatban csak „3 
napos szabály”-ként emlegetnek és amely 
alapján azt hiszik a vásárlók, hogy a bár-
milyen nagy értékű terméket 3 napon be-
lül minden további nélkül visszavihetik és 
visszakérhetik annak vételárát. Ez szabály 
ugyanis csak a tartós fogyasztási cikkek ese-
tében érvényes, egyéb használati cikkeknél, 
mint a ruhanemű, táska vagy cipő nem.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonat-
kozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 
(IX. 22.) Korm. rendelet 7. §-a értelmében 
ugyanis, ha a fogyasztó tartós fogyasztási 
cikket vásárol, és az a vásárlástól számított 
három munkanapon belül meghibásodik, 
úgy a kereskedő köteles kicserélni az adott 
terméket és nem ajánlhatja fel a javítást. Ez 
esetben még arra sem hivatkozhat, hogy 
számára a kicserélés aránytalan többletkölt-
séggel járna.
4. Csak minőségi kifogás esetén léphetünk 
fel jogaink érvényesítéséért a kereskedővel 
szemben: ha tehát a megajándékozottnak 
esetleg nem tetszik az árucikk, vagy nem jó 
az adott termék mérete, de az nem hibás, 
úgy nem kérhetjük annak cseréjét, sem pe-
dig a vételár leszállítását vagy annak vissza-
térítését. Egyes vállalkozások azonban az 

Ünnepekre tekintettel mégis azzal bíztat-
ják a vásárlót, hogy azt akkor is kicserélik, 
amennyiben az nem nyeri el az ajándéko-
zott tetszését. Ez mindenképp fogyasztó-
barát magatartás, de célszerű ezért e keres-
kedői ígéretet ráíratni a vételár ellenében 
kapott számlára-nyugtára, amivel később 
reklamálni tudunk. 
5. Néhány szó a gyerekjátékokról. Kevés 
szülő tudja ugyanis, hogy ezek sokszor rej-
tett kockázatokat is hordozhatnak gyerme-
keik számára, mivel életüket, egészségüket, 
illetve testük épségét veszélyeztethetik. A 
veszélyes játékok ugyanis könnyen okoz-
hatnak sérülést, szigetelési hiba esetén ára-
mütést vagy égési sérülést. A 3 éven aluli 
gyermekek esetében pedig fokozottan kell 
arra figyelni, hogy a kisebb méretű játéko-
kat, illetve azok alkatrészeit a gyermekek 
könnyen lenyelhetik, ami pedig fulladást 
okozhat.  Az első és legfontosabb gyakorlati 
tanács, hogy gondosan válasszuk ki a vá-
sárlás helyét, így például célszerű az egyes 
aluljárókban vagy a piacokon gyanús hir-
telenséggel létesített alkalmi „standokat” 
elkerülni. A tapasztalatok szerint ugyanis 
a hamis és veszélyes gyermekjátékok zöme 
ezektől az árusoktól származik.

Rendkívül fontos, hogy csakis CE-jelölés-
sel ellátott játékot vásároljunk! Ez azt jelen-
ti ugyanis, hogy a terméket megvizsgálták 
még a forgalomba hozatal előtt és ezek 
szerint megfelel a jogszabályi előírásoknak. 
További fontos szabály, hogy a játékok eleve 
csak ezzel a jelöléssel hozhatók forgalomba 
és azt jól láthatóan, olvashatóan kell feltün-
tetni. Emiatt feltétlenül kerüljük el azokat 
a termékeket, amelyek esetében e jelölés 
hiányzik! Az is fontos információ lehet egy 
játék dobozán, amely a játékot használó 
gyermek minimális és maximális életkorá-
nak meghatározására vonatkozik. 

Azt se feledjük, hogy a gyártónak már ma-
gyar nyelvű használati utasítással és meg-
felelő tájékoztatóval is szükséges ellátnia 
a játékot, amely ismét segítségünkre van a 
biztonságos használatban, ezek meglétéről 
feltétlenül bizonyosodjunk meg! 

Ha probléma merül fel a megvásárolt 
ajándékkal, termékkel vagy szolgáltatással 
kapcsolatban és a kereskedővel nem sike-
rül tisztáznia a problémát, akkor forduljon 
a Budapesti Békéltető Testülethez és vegye 
igénybe az ingyenes és gyors eljárást.
Akár online is beadhatja a kérelmet a  
https://bekeltet.bkik.hu weboldalon 
a kérelem menüpontban.

DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Mire figyeljünk a karácsonyi 
ajándékvásárláskor?
A legfontosabb, hogy kellő tudatossággal vásároljunk. Később 
ugyanis az ajándékozás örömét könnyen elronthatja az azzal kap-
csolatos bosszúság, például hibás termékek vásárlása esetén. Nem 
mindegy, hogy hol és kitől vásárolunk.

Munkácsy-díjas festőművész 
a Harmónia szalonban
November 18-án nyílt Verebes György 
festőművész kiállítása az Erzsébetli-
geti Színház Harmónia termében.

Verebes György 1965-ben született a Vaj-
daságban, Zentán. 1985-től a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola hallgatója, ahol 
1989-ben szerzett diplomát, majd 1992-ig 
még művészképzős hallgatóként gazdagítja 
ismereteit.

Festészettel 1988-óta foglalkozik. Művé-
szeti tevékenysége rendkívül szerteágazó. 
Festészeti tevékenysége mellett könyveket 
illusztrál, díszletet tervez, irodalmi lapok-
ban publikál, jazzt és világzenét játszó ze-
nekarokban zenél, zongorista zeneszerző-
ként színházi zenét ír. 2002 óta a Szolnoki 
Művésztelepen él, amelynek 2003-tól mű-
vészeti vezetője. 

A Harmónia terembe arcképeket, és ke-
zeket ábrázoló, nagyméretű festményeket 
hozott. Műveit Szepes Hédi művészet-
történész méltatta. Elmondta, a kiállított 
arcképek nem portrék, hiszen mindegyik-
nek csukva van a szeme, hogy ne legyen 
tekintetük, és érezhető legyen, hogy befelé 
figyelnek. Pillanatnyi érzelmeikről csak az 
arckifejezés árulkodik. A kezeket ábrázoló 
művek pedig gesztusokat jelenítenek meg, 

összefonódásuk, 
tartásuk szintén 
érzelmeket tük-
röznek. Verebes 
György művé-
szete különös ér-
deklődést mutat 
az emberi érzel-
mek kifejezése 

iránt, amelynek közvetítésére egy leegysze-
rűsödött, őszinte kifejezési módot talált. 

Művészetét folyamatosan elismerések kö-
vetik, melyek között ott van a Munkácsy-díj 
is, amelyet szakmai munkája elismeréséül 
2017-ben vehetett át.

A kiállítást Grecsó István szaxofonjátéka 
nyitotta és zárta.

Verebes György Tanú című kiállítása 
2023. január 8-ig tekinthető meg a Harmó-
nia teremben.

M.T.  
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MOB elnök a Kertvárosban
November 24-én ismét 
egy igazi ötkarikás ven-
déggel várta közönsé-
gét az idén tizenöt éves 
Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör. Az estek ál-
landó házigazdája, Ri-
ersch Tamás vendége 
ezúttal Gyulay Zsolt, 
olimpiai és világbajnok 
kajakossal, a Magyar 
Olimpiai Bizottság el-
nökével beszélgetett. 

Az egykori sportoló két aranyérmet szerzett az 1988-as szöuli olim-
pián (egyes 500 és négyes 1000 méteren), valamint két ezüstérmet 
a ’92-es barcelonai játékokon (az előbb említett versenyszámok-
ban). A szöuli játékok több szempontból is különlegesnek számí-
tottak, hiszen a moszkvai és los angeles-i bojkottált olimpiák után 
a sportolók végre újra szabadon, teljes mezőnyben mérettethették 
meg magukat. Gyulay kajakos pályafutása után a sportdiplomáci-
ában találta meg a helyét. Jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nökeként képviseli az ötkarikás eszmét. 

Az est során szóba kerültek olyan botrányos esetek is, melyek 
sajnos negatívan érintették a magyar sport ügyét, mint például 
Szilágyi Liliána és édesapjának története, vagy a Liu testvérek or-
szágváltása. A MOB elnök szerint azonban az ehhez hasonló inci-
densekből nem szabad általános következtetéseket levonni a hazai 
sportéletről, és az Olimpiai Bizottság jelenleg is dolgozik azon, 
hogy segítséget nyújtson a feltörekvő tehetségeknek, és kiköszö-
rülje a közelmúltban elkövetett vezetési hibákat. 

Gyulay Zsolt mindemellett a Hungaroring Sport Zrt. elnöki po-
zícióját is betölti. Saját bevallása szerint itt szigorúan gazdasági 
feladatokat lát el, az autósport valódi képviseletét pedig a szak-
emberekre és a sebesség igazi szerelmeseire bízza. Az est végén 
Szász József alpolgármester adta át ajándékát az Önkormányzat 
nevében, a Baráti Kör képviseletében pedig Hóbor Béla elnök és 
Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó emlékplakettet ajándéko-
zott a sokoldalú vendégnek.  A beszélgetés után a közönségnek is 
lehetősége nyílt közös fotók készítésre, emléktárgyak dedikálására.

A rendezvény kezdetén a Baráti Kör és a Magyar Olimpiai Akadé-
mia egy serleggel fejezte ki köszönetét Szabó Csillának, a Színház 
igazgatójának, hogy az intézmény immáron tíz éve biztosít hely-
színt az ötkarikás társaság rendezvényeinek. 

GUETH ÁDÁM

ART16 Téli Tárlat
Egy év híján két évtizede alakult meg az ART16 Mű-
vész Csoport A. Bak Péter festőművész vezetésével. A 
cél egy kis létszámú, de professzionális szemléletű al-
kotócsoport létrehozása volt. A csapat – a közel húsz 
év alatt természetesen már megváltozott tagsággal 
– azóta is dolgozik, és minden évben megrendezi 
karácsony előtti tárlatát az elmúlt év alkotásaiból. Az 
alapító elnökkel a november 11-én megnyílt kiállítás 
előtt beszélgettünk.

– Valóban, jövőre lesz a 
Csoport 20., jubileumi 
éve, amelyet szeretnénk 
méltóképpen megünne-
pelni. Ez azonban még 
csak terv, hiszen a mai 
kiszámíthatatlan világ-
ban csak rövidtávra tu-
dunk tervezni. Egyelőre 
még a 2022-es évben 
élünk, amelynek szá-
munkra fontos állomása 
a Téli Tárlat. Egyrészt 
azért, hogy bemutassuk 
legújabb műveinket, 
másrészt azért, hogy 
megismertessük új tag-
jainkat is. 

– MIT KELL TUDNUNK RÓLUK?
– Dobos Rhea a XVI. kerületben élő fotográfus, Uzsoky Katinka, B. 
Gömbös Ilona és Héder Mária Gabriella pedig festők.

– HOGYAN TALÁLTAK RÁ AZ ART16-RA?
– Hallottak rólunk, megtekintették korábbi kiállításainkat, és a 
színvonalas művek vonzóvá tették számukra a Csoportot. Nem 
mindenki lakik közülük a kerületünkben, ami azt bizonyítja, hogy 
az ART16-ról a Kertváros határain túl is tudnak.

– MINDEN ÉVBEN VAN EGY VENDÉGMŰVÉSZ IS A TÉLI TÁRLAT 
KIÁLLÍTÓI KÖZÖTT, AKI NEM TAGJA, AZ ART16-NAK, DE PÁLYA-
FUTÁSA FIGYELEMRE MÉLTÓ. IDÉN KIRE ESETT A VÁLASZTÁS?
– Most Gyertyáni Németh Gyula festőművész egy művét állítottuk 
ki. Ő sajnos már nincs közöttünk, de művei az utóbbi időben na-
gyon keresetté váltak. Az első világháború idején volt közismert 
festő, de a történelem kettétörte karrierjét. Orosz fogságba esett, 
ahol sikerült ugyan gyakorolnia művészetét, de hazatérése után, 
betegségekkel küszködve, 1946-ban fiatalon meghalt. Ennek elle-
nére gazdag életművet hagyott maga után. Ebben az évben az ő 
munkásságára szeretnénk ráirányítani a figyelmet.

– MILYEN MŰVEK KERÜLTEK A FALAKRA?
– A kilenc kiállítónk közel 40 művet hozott a Téli Tárlatra. Vannak 
közöttük absztrakt, nonfiguratív alkotások, vannak hagyományos 
realista és impresszionista festmények, pasztell képek és számí-
tógépes grafikák is. Nem csak az alkotás technikájában, de témá-
jában is nagyon változatos az anyag. Minden alkotótársunk új mű-
vekkel jelentkezett.

A kilenc alkotó – A. Bak Péter, B. Gömbös Ilona, Dobos Rhea, 
Héder Mária Gabriella, Sz. Mákos Margit, Terényi István, Uzsoky 
Katalin, Ürmös Péter és Zichó Gabriella – művei 2023. január 8-ig 
tekinthetők meg az Erzsébetligeti Színház Corvin Galériájában.

MÉSZÁROS TIBOR   



XVI.  Kerület i  Újság16

Elindult a Docler-Ikarus 
Tehetséggondozó Program
„Fontosak számunkra a szinergiák, amelyek közül az egyik ilyen pél-
daértékű kapcsolat az Ikarus BSE Atlétika Szakosztályával immáron 
tíz esztendeje meglévő együttműködésünk” – fogalmazott pénteken 
délután a Docler Holding budapesti irodaházában Nemes Tamás, 
a vállalat kommunikációs és CSR igazgatója abból az alkalomból, 
hogy szakosztályunk vezetőivel közösen hivatalos formában is be-
jelentésre került: 2022. november 1-től elindult a Docler-Ikarus 
Tehetséggondozó program. Ennek keretin belül, az Atlétikai Re-
ménységekért Alapítványon keresztül 15 tehetséges sportolónk kap 
a felkészüléséhez támogatást. 

Az eseményen Nemes Tamás a jelenlévő atlétáknak, edzőiknek 
érdekfeszítő kalauzolással bepillantást engedett a vállalat minden-
napi működésébe, illetve biztosította őket arról, mennyire szorít 
nekik, hogy elérjék céljaikat. 

A szakosztály részéről id. Tomhauser István osztott meg egy tör-
ténetet a Docler Holding alapító-tulajdonosáról, az egykoron nála 
sportoló Gattyán Györgyről, akinek valóban szívügye az Ikarus 
BSE Atlétika Szakosztálya, ezért is gondolja úgy, hogy az itt kapott 
értékeket valahogy viszonozni szeretné. 

„Pista bácsi”, majd az atlétikai szakosztály vezetője is megköszön-
te a támogatást, hangsúlyozva: „A program elindításához két fontos 
tényező adja az alapot: az alázatos, tehetséges, az Ikarus-családban 
fontos szerepet betöltő sportolók, és természetesen a Docler Holding, 
amellyel közösen hiszünk abban, hogy sok szép eredménynek örülhe-
tünk a jövőben is.”

A sportolók nevében szót kért Takács Gergő, az idei nyáron 400 
méter gáton ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmet nyerő atlétánk, 

aki elmondta: „Hálásak vagyunk a Doclernek, hogy hosszú ideje tá-
mogatja a szakosztályunkat, ezáltal bennünket, ezt a tehetséggondo-
zó programot. Köszönjük a bizalmat, amelyet a jövőben is igyekszünk 
meghálálni!”

AMLER ZOLTÁN

A DOCLER-IKARUS 
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM ATLÉTÁI:
Wagner-Gyürkés Viktória (1992) – edzője: Babinyecz József
Pap Márk (2002) – edzője: ifj. Tomhauser István
Rapai Fanni (2000) – edzője: ifj. Tomhauser István
Horváth Csaba (1997) – edzője: Kőrös András
Kovács Noel (1999) – edzője: Kovács Gyula 
Kovács László (2000) – edzője: Kovács Gyula
Polyák Zoltán (2003) – edzője: ifj. Tomhauser István
Molnár Csaba (2004) – edzője: Budai Tamás
Takács Gergő (2005) – edzője: ifj. Tomhauser István
Auer Péter (2006) – edzője: ifj. Tomhauser István
Solymári Máté (2006) – edzője: id. Tomhauser István
Papp Zsófia (2006) – edzője: Kőrös András, ifj. Tomhauser István
Petró Ádám (2007) – edzője: id. Tomhauser István
Molnár Ádám (2007) – edzője: Kőrös András
Táborszki Bálint (2007) – edzője: Kőrös András

Kaszás Gábor vezetésével 1995 májusában 
rákosszentmihályi és árpádföldi lakosok, 
barátok megalapították a Rákosszentmi-
hály és Árpádföld polgári körét. Mivel Rá-
kosszentmihályon sehol nem volt ünne-
pi megemlékezésre alkalmas hely, ezért 
1996-ban, megrendelésünkre Világhy Ár-
pád szobrászművész a Pálfi téren egy em-
lékművet készített a honfoglalás emlékére.
Ezidőtájt a Rákosi út régi postája bezárt, 
elég rossz állapotban. A Polgári Kör tagjai a 
hely felújítása ellenében megkapták a posta 
használatát az Önkormányzattól. A tagok 
sok munkával felújították a helyiséget, és 
szép lassan saját költségükön be is rendez-
ték. Ettől kezdve hetente, havonta érdekes 
előadásokat szerveztek, a gyerekeknek pe-
dig Mikulás ünnepséget, de összejöttek ak-
kor is, ha csak beszélgetni akartak. Időköz-
ben elkezdtek együtt kirándulni. Eleinte 
csak 1-2 napos, később hosszabb kirándulá-
sokat is tettek. Így 2005-ben Csíksomlyón, 
2007-ben Kárpátalján, 2008-ban, Lengyel-
országban és Szlovákiában már hosszabb 
kirándulásokra is vállalkoztak, Az együtt 
eltöltött 25 év alatt megismertük Magyar-
országot és kívülről is körbejártuk hazán-
kat. A Polgári Kör 20 éves évfordulóját jó 
hangulatban megünnepeltük. Hagyomány-
teremtő szándékkal Nemzeti Ünnepeinket 
a Pálfi téren tartottuk. Az ünnepek alkal-

mával ragaszkodtunk az iskolás gyerekek 
aktív részvételéhez, hogy megtanulják és 
szokásukká váljon az ünneplés, a hazafias 
érzelmek felszínen tartása, a helyi hagyo-
mányok megőrzése. Ebbe a folyamatba 
bevontuk a rákosszentmihályi cserkészeket 
is, hogy mikor már nem lesz erőnk az aktív 
részvételre, legyenek, akik tovább viszik a 
hagyományt. Kiemelkedő rendezvény volt 
az advent első napi gyertyagyújtás a Hősök 
terén, ahol az iskolások csodálatos műsort 
adtak. Minden évben nagyon jó hangulat-
ban teltek el a juniálisi főzések, amelyek 
összehozták a családokat, barátokat és kö-
zösséget teremtettek. A Polgári Kör indít-
ványára indult újra a Szentmihályi Búcsú, 
amely azóta rendszeressé vált.

Sajnos a fiatalabbakat a polgári körbe ak-
tívan nem tudtuk bevonni, így amikor a rá-
kosi úti helyiség szerepét megváltoztatták, 
kénytelenek voltunk visszaadni a helyisé-
get, ami gyakorlatilag a Polgári Kör meg-
szűnésének kezdetét jelentette. A tagság 
öregedése miatt,   folyamatosan csökkent 
a létszám, 2022-ben a Polgári Kör véglege-
sen felszámolódott.

Buzdítok mindenkit, hogy hasonló örö-
mökkel teli időt töltsön Rákosszentmihá-
lyon.

BORSAY JÁNOSNÉ SZ. POROS IDIKÓ
a Polgári Kör volt elnöke

Búcsú a Polgári Körtől
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Körének története

„Világutazó fiatalok 
tanulmányi utakon”
November 22-én az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében két 
különleges helyszínre kalauzolta 
el közönségét az Útra indító című 
program. A moderátor, Nyíri Dóra, 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat sajtóreferense két olyan fiatal-
lal beszélgetett, akik nem minden-
napi betekintést 
nyerhettek egy-
egy távoli és igen 
eltérő kultúra 
mindennapjaiba. 
Fehér Anna Ditta 
építőművész a hima-
lájai Zanszkár-völgy-
ben végzett önkéntes 
szolgálatot. Utazása-
iban Kőrösi Csoma 
Sándor inspirálta, aki 
a magyarság eredetét 
kutatta a messzi Ke-
leten. Anna a Csoma 
Szobája Alapítvány 
jóvoltából immáron 
8. éve végzi önkén-
tes szolgálatát, mely-
ben a helyi lakossá-
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A honfoglaló hét törzs közül melyikből származott Álmos és fia 
Árpád a Turul nemzettség, az Árpád-ház? A Megyerből? Talán a 
Kesziből? Netán egyikből sem? Vagy lehetett még egy nyolcadik 
törzs is? Anonymus Gesta Hungaroruma 300 év távlatából Hét tör-
zset, hét vezért említ, amit az utókor elfogadott és máig él a köztu-
datban. A legújabb kutatások felvetik ezt a kérdést, de válasz még 
nincs. Tény, hogy a törzsi eredettől függetlenül „Árpád hős mag-
zatjai” felvirágozának, és a magyar király vitathatatlanul Árpádtól 
eredő személye az ország minden lakosára kiterjeszti oltalmát és 
természetesen hatalmát is. 

A XII. század derekára az elődei és II. Géza már egy erős magyar 
államot hoztak létre. Ekkorra már a magyarság a Kárpát-medence 
gazdálkodási lehetőségeinek áldásait és kiaknázható ásványkincseit 
élvezte. Ezeknek az adottságoknak és a nép adójának, munkaerejé-
nek köszönhetően a király megfelelő haderőt tudott állítani – földraj-
zi helyzetünknél fogva – a fenyegető német birodalom és a szintén 
veszélyes, hódításra kész Bizánc között. Gézának ügyes, céltudatos 
politikát folytatva szomszédaival lehetőleg békére kellett törekednie, 
hol egyikkel, hol másikkal. Közben óvni, védenie kellett az országot. 
Nemcsak Zsófia húga, hanem a megint támadó Borisz miatt alakult 
fegyveres konfliktusa III. Konráddal. A német császár megengedte, 
hogy a trónkövetelő az alattvalóiból sereget gyűjtsön, amellyel Po-
zsonyt átmenetileg elfoglalta. Erre a király és a Belos bán vezette 
had Pozsony felmentése után legyőzte Henrik bajor herceg hadiné-
pét. Rövid életében sokszor kényszerült kemény csatákra, hosszabb 
hadviselésre. Kellemes találkozása volt egy másik lovagkirállyal, a 
francia VII. Lajossal, aki a Szentföldre tartó seregével fegyelmezet-
ten, kilengések nélkül, engedéllyel vonult át az országon. A kezdeti 
kölcsönös bizalmatlanság a személyes találkozásukkor oldódott és 
már majdnem baráti, de legalább is politikai jelentőségű kapcsolattá 
finomult. A franciák az európai kultúra, művelődés modern isko-
láiban, műhelyeiben pallérozódtak. Gézának tetszett és nagyra ér-
tékelte a francia királynak és lovagjainak stílusos, megnyerő maga-
tartását. A kezdődő szimpátia, határokon átívelő szövetségben öltött 
testet, amelyet későbbi levélváltásaik bizonyítanak. Ez a szövetség 
azonban nagyon távoli és jelképes volt, amikor a hatalmas szom-
szédok megint intrikával, hódítási szándékkal fenyegettek. Az új 
német császár, a tehetséges, de kíméletlen és brutális „Rőtszakállú” 
Barbarossa I. Frigyes feladatként szabta vazallusainak a magyaror-
szági hadjáratban való részvételt. Végül éppen a német fejedelmek 

Magyar szépmesék
Árpádok nyomában VII.
Újabb testvérharcok a trónért

(élükön a bajor), – okulva a magyaroktól elszenvedett 1146-os vere-
ségből – ellenállásán megbukott a terv. Délről pedig még a német-
nél is veszélyesebb ellenfél készülődött. A bizánci császár, Manuel, 
Komnénosz Jánosnak és Szent László lányának, Piroskának fia, aki 
kiváló testi adottságokkal és ragyogó szellemi tulajdonságokkal ren-
delkezett. Emlékeztetett magyar király nagyapjára. Viszont ő termé-
szetesen a Kelet-római Birodalom és a régi Róma felemelkedésén 
dolgozott, több esetben a magyar érdekekkel szemben. A politiká-
ban, diplomáciában, háborúiban gátlástalan volt. Gézának tehát 
kora veszélyes hódítójával kellett szembenéznie. 

Nem győzték le, ő sem győzött a Manuellel vívott csatákban, de 
végül megtartotta országának területi épségét. Pedig nem csak a 
csatamezőn, a ravasz diplomácia terén is résen kellett lennie. Bo-
risz végre meghalt. Helyette viszont akadtak trónkövetelők, többen 
is. Saját öccsei: István és László hercegek Bizáncba menekültek, 
és itt találjuk az utóbbi időben mellőzött rokont, Belos bánt is, aki 
szívélyesen és örömmel fogadta őket. Zsarolni, riogatni lehetett ve-
lük a meghódolni nem akaró magyar királyt, aki végül, halála előtt 
nem sokkal Mánuel császárral öt évre fegyverszünetet kötött, így 
frontot állíthatott Frigyes felé, véd- és dacszövetséget tartva a fran-
ciákkal. Így időnként szorongatva, de mégis szilárdan tudta tartani 
országának épségét ez a lovagi eszményeket követő, lovagi erénye-
ket is mutató uralkodó, akinek érdemeit nem méltatja eléggé az 
utókor, de még kortárs alattvalói sem. 

1162. május 31-én meghalt II. Géza, de még életében megkoro-
náztatta fiát III. Istvánt, aki öröklési jog szerint el is foglalhatta a 
trónt, és aki akkor éppen olyan gyermek volt, mint annak idején az 
országot védő pallossal négyfelé vágó apja. De mellette nem volt 
rátermett, megbízható tanácsadó, mint 20 évvel ezelőtt apjának tá-
masza Belos bán. Ráadásul László és István herceg Mánuel oltalma 
alatt ugrásra készen várták az alkalmat a színre lépésre.  Az Árpádok 
régi átka, testvérharc kezdődött, és sújtotta őket megint. Gyengítve 
ezzel az ország védelmi képességét, alkalmat adva a prédára leső bi-
rodalmaknak a hódításra. Szerencsére Frigyest lekötötték Itáliában 
viselt harcai, így a szintén átkos magyar szokás szerint a trónhoz 
nyugatról fegyveres segítséget kérő nem kaphatott támogatást. Így is 
bőven elegendő volt Mánuel folyamatos beavatkozása, aki foglalásai 
mellett trónra emelte, vagy éppen letette egyik-másik magyar her-
ceget. Először II. Lászlót, majd IV. Istvánt tette királlyá, végül a már 
koronázott III. István lehetett a jogarviselő. A közel tíz éven át folyó 
testvérháború, trónharc II. Géza fiának, III. István öccsének III. Bé-
lának trónra lépésével ért véget. A magyar belügyeket hatalmánál 
fogva szükségszerűen és szívesen alakító Mánuel utolsó ütőkártya-
ként játszotta ki: a keletrómai birodalom kormányzására kiképzett 
és sokáig utódaként kezelt Bélát hazaküldi magyar királynak. 

                                                                    HEGYI ÁKOS
                                                          id.hegyiakos@gmailcom

got segíti abban, hogy a fenntartható fejlődés 
jegyében építkezzenek. Mindez alatt alaposan 
megismerte a bennszülöttek szokásait, kultúrá-
ját, étkezését és vallásukat. Tisztelettel tekint a 
buddhizmusra, a sors jóvoltából még a jelenlegi, 
XIV. Dalai lámával is találkozhatott. A mostoha 
körülmények – a rendkívüli hideg, a bolhacsípé-
sek és a nyugati embernek furcsa étkek – ellené-
re is mindig kitartott küldetése mellett, melyet a 
jövőben is folytatni szeretne.

Az est második előadója, Kétyi Balázs a finn-
országi Tamperében eltöltött félévéről tartott be-
számolót. A tehetséges fiatal – aki jelenleg saját 
vállalkozást működtet – a digitális világ mélyebb 
megismerésében szerzett tapasztalatokat az 
északi országban. Mint kiderült, a finn oktatási 
rendszer komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a 
diákokat már egyetemi éveik alatt is segítse az 
elhelyezkedésben, a tech-óriás cégek telephelyei, 
gyakorlati helyszínei pedig fizikailag is rendkí-
vül közel találhatóak a kampuszok falaihoz. A 

fejlett technika mellett viszont a finnek rendkí-
vül hagyománytisztelők, és fontos számukra a 
természet közelsége. Balázs beszámolója alap-
ján az egyetem nyüzsgő épületét erdők és tavak 
veszik körül, és ez a légkör rendkívül nyugtató 
hatással van az emberek közérzetére. A digitális 
szakember Tampere mellett más városokba is el-
látogatott, de felfedezte Finnország legészakibb 
területeit is, ahol a jeges vizek melletti szaunák 
látványa mindennapos, valamint gyönyörködhe-
tett a meseszerű látványt nyújtó sarki fényben is. 

A két fiatal hasonlít abban, hogy mindketten 
rendkívül fontosnak tartják más kultúrák meg-
ismerését és a fenntartható fejlődés népszerűsí-
tését. Abban is egyetértettek, hogy szívesen el-
látogatnának egymás utazási helyszíneire, ezzel 
is értékes tapasztalatokat szerezve. Az előadás 
végén a közönséget is megörvendeztették, a szé-
kek alatt Anna két kicsiny imazászlót rejtett el, 
melyet kalandjai során hozott haza. 

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

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

Angol tanítást és/vagy gye-
rekfelügyeletet vállal kedves, 
türelmes egyetemista lány. 30-
851-8835

INGATLAN
Idős, beteg házaspár lakottan eladná 
3 szobás családi házát + padlásszoba, 
+ beépített 20 nm-es terasz, garázs, 
melléképület külön WC-vel. 30-275-
4990 

XVI. ker.-ben az Örshöz közel 1 szo-
ba + hálófülkés, összkomfortos, II. 
emeleti, bútorozott lakás hosszú-
távra kiadó. Felújított, 110E Ft/hó + 
rezsi. 30-398-4820

Mátyásföldön kertesházban 1 szoba 
kiadó idős néni gondozásért, kü-
lön lakásban, elsősorban nyugdíjas 
hölgy részére. Gondozás naponta fél 
napot venne igénybe. 30-227-7107

Árpádföldön kis családi ház kiadó 
34nm-es bútorozatlanul. 1 főnek 
vagy pároknak. Állat nem hozható. 
30-542-0840

Kerületben lévő zártkert gondozá-
sára, állattartásra, raktározásra több 
éve is bérbeadó. 30-921-2418

Ómátyásföldön bútorozatlan 55nm-
es lakás hosszútávra kiadó. 30-313-
9916

Kiadó egy 2 szobás lakás a Késmárk 
utcában, társasházban 130E Ft + re-
zsi. 20-345-4882

11nm-es tároló kiadó Cinkotán 6 
lakásos társasházban 25E Ft/hó. 70-
416-1083

Kiadó hosszú távra Rákosszentmi-
hályon 116nm-es, 4 szobás ház ko-
csibeállással, jó közlekedéssel. Gáz-
fűtésen kívül fával is megoldható a 
fűtés. 20-465-9834

Kerületi, megbízható, dolgozó fiatal-
ember albérletet keres. 30-561-7153

XVI. kerületben keresek kertészke-
désre alkalmas telket. Terményben 
tudok fizetni. 70-416-1083

XVI. kerületben keresek eladó, önál-
ló garázst. 70-416-1083

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

VEGYES
Férfi XL-es új irhabunda, bélelt bőr-
dzseki és női M-es bőrkabát hosszú 
fekete és világos barna eladók. 403-
1335

2 db két súlyos falióra és egy ingaó-
ra, kerti és kézi szerszámok eladók. 
259-0405

Különböző gyümölcsökből házi lek-
várok eladók. 405-4651

Horgászok! Eladó kb. 20 db hor-
gászbot különböző méretben és vob-
lerek, villantók, horgász zsinórok.  
30-504-3036

Eladó TV, DVD, Mikró, írógép, ke-
rékpár, képmagnó, hanglemezek. 
20-318-8284

Rezgő csiszoló új állapotban eladó 
6E Ft. Cső menetmetsző komplett 
1” - 4”-ig 5E Ft-ért. 405-1160, 20-238-
3570

SEAT Toledo 1,2 TSI Reference 
(2013) eladó első tulajdonostól szür-
ke, 120000km, szervízelt, új nyári 
gumik és 4 téli. 30-320-4201

Eladó Európa 6+1 étkezőgarnitúra. 
Az asztal bővíthető. 405-4033 esti 
órákban. 

Eladók: lemezek, Lenei kazetták. 
403-1563

Takarítót keresek családi házba havi 
2 alkalommal. 403-1563

Héjas dió 1,3E Ft/kg eladó. 403-1090

Eladó új nem használt szoba WC, 
kerekes fékezhető. 30-255-6356

Eladó kisipari fa ágy, svéd gyártmá-
nyú matraccal 200x80 cm. 30-255-
6356

Szeletelő gép, olajsütő, 43-as fehér 
futócipő, szőnyegek 2x3 m, 1,4x2 m, 
függönyök eladók. 30-255-9818

Zsíros bödön, kicsi-nagy, zománco-
zott lábas, fazék, elektromos kuko-
rica pattogtató, befőttesüvegek, 2db 
85x200 barna fa rácsos ajtó eladók. 
30-255-9818

Új romantic radiátor 160x60-as fe-
hér 50E Ft. Mosdó 56x40-es 2,5E Ft, 
kisbalta és nyeles lapát 500 Ft/db, 
automata mosógép motor 3E Ft. Pel-
grim 4 égős gáztűzhely 20E Ft-ért 
eladók. 409-2240

Új női téli kabát 3E Ft, 2-3m-es méte-
ráru darabok eladók. 409-2240

Dió-héjas, vagy pucolva eladó. Hor-
dozható vegyestüzelésű kályha el-
adó. 30-602-8617

Először virágzó leanderek fehér és 
rózsaszín kb. 40-50 cm 2E Ft/db el-
adók. 20-545-7598

Kislevelű Benjamin fikuszom kere-
si új nappaliját 2 m magas. Irányár: 
50E Ft. 30-256-5955

Keveset használt fekete, csővázas 
szék 8,5E Ft/db (összesen 20 db). 
30-256-5955

Eladó savanyítóedény 40l-es 20E Ft, 
17l-es 10E Ft. Kézi működtetésű hur-
katöltő 20E Ft. 20-232-9272

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra kivehe-
tő betétekkel, régi decens vaskályha 
eladók. 407-2312

Boroshordók, prés, daráló jó állapot-
ban eladók. 407-2312

Több éves 14 nagy levelű filodend-
ron eladó 20E Ft-ért. 20-220-1675

Eladó harmonika, írógép, Hifi-to-
rony, Sony TV, hanglemezek, köny-
vek. 20-318-8284

Eladók: új 2l-esolajsütő, paradicsom 
passzírozó, zöldség-gyümölcs cent-
rifuga, 1l-es termosz, szeletelő-re-
szelő, Vital center 4 az 1-ben. Alig 
használtak. 409-1267

Bosch mosógép, használt, törött 
előlappal 10E Ft-ért eladó. 20-451-
7390

Eladnám jó állapotban lévő ferde 
hasizom padomat 8E Ft-ért. 9-17 óra 
között. 30-301-9571 

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

Kombinált hűtőszekrény, két tálcás 
mosogató, szekrénysor, ágynemű-
tartós heverő eladók. 407-0627

MTD motoros fűnyíró, 70x60 kék 
öntvény fürdőkád, ORION színes 
TV eladók. 30-363-5936

70l-es bevilágított ülős dioráma el-
adó, élő halaknak átalakítható akvá-
rium. 20-915-1656

Olivetti, Continental, Erika táskaíró-
gép, asztali varrógép eladók. 407-
0627

Ágynemű tartós heverő, kanapé, 
szekrénysor, Thomson TV, 3 égős 
tűzhely jelképes áron eladó. 407-
0627

Használt, jó állapotban lévő koloni-
álbútorok eladók. 20-451-7390

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eladó 325 db kétszer égetett kémény 
tégla, 6 db csőoszlop kerítésnek, 
kazánba való vegyes tűzifa. 30-413-
5678

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

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

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

Elektrolux kombi hűtő 25E Ft, ben-
zines fűkasza 15E Ft, 3 égős gáztűz-
hely 16E Ft-ért eladók. 20-595-3901

Eladó 90x190cm-es egyszemélyes 
ágyneműtartós heverő. 30-689-
2892

Eladó: Koloniál szekrénysor dohány-
zóasztallal, bőr ülőgarnitúra fotellal. 
20-562-1649

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

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

Eladó nagy teljesítményű sarokcsiszo-
ló, fúrógép állvány és műszer satuk 
30-40% kedvezmény az eredeti árból. 
30-282-2202

Talicska, előtető fémszerkezet, ka-
rancs gáztűzhely, 1300W-os fűnyíró 
eladók. 30-561-7153

Eladók: elektromosfűkasza 8E Ft, 2 
db vessző bevásárló kosár 1,6E Ft/db 
áron. 30-294-8049

Kerti és kézi szerszámok eladók. Két 
súlyos és egy ingás falióra eladó. 259-
0405

Kínai porcelán kávéskészlet 2E Ft-ért 
eladó. 20-425-0298

Diafilm nézőt keresek. 20-398-0272

Baumit, gyárilag előkevert száraz be-
ton 3x25kg 2,5E Ft-ért eladó. 20-526-
3211

Eladó 10db 1/2l-es csavaros befőtte-
süveg paradicsom eltevéséhez. 409-
0366

Cosmodisc Classic gerincvédő, izom 
stimulátor, Hot-Pan elektromos sütő, 
vezeték nélküli vasaló, 4 db szőnyeg 
65x110 cm eladók. 409-0366



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

TETŐDOKTOR. Régi hajlott 
tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás,bádogozás, Lindab 
tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák: 0630 
622 5805, 0620 492 4619

Szabó Balázs vállalja hűtő-fűtő 
klímaberendezését rövid hatá-
ridőn belül. 20-264-3553

ANIKÓ MINI FODRÁSZATA 
HÖLGYEKNEK! Rákosszent-
mihály Attila utca 18. szám. 
Hétfő, Szerda, Péntek: 13.00-
20.00 Kedd, Csütörtök: 8.00-
15.00 30-294-0214

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

Tisztasági festést, glettelést, la-
minált padló lerakást, bontást és 
sitt elszállítás vállalunk. Borbély 
Tamás 30-721-3165




