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ÚJABB PONTJA TELJESÜL A FEJLŐDŐ KERTVÁROS PROGRAMNAK, HISZEN 
MÁR ELKEZDŐDÖTT AZ MLTC PÁLYÁN TALÁLHATÓ FUTÓKÖR ÁTALAKÍ-
TÁSA. A MUNKÁLATOK RÉSZLETEIRŐL KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER, 
SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÉS A KEZDEMÉNYEZÉS 
ÖTLETGAZDÁJA, ÁCS ANIKÓ, A KÖRZET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJE 
TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT FEBRUÁR 22-ÉN. AZ ESEMÉNYEN RÉSZT 
VETT BIBOK TAMÁS, AZ MLTC KLUBTITKÁRA IS.

Fejlődés futólépésben

Unokázás 14
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK 
A KERTVÁROSBAN

Március 11., vasárnap 14:00   
CINKOTAI ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSA

Köszöntőt mond Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő, Kovács Péter polgármester, Dernovics Mihály, 

a Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnöke.
Az emlékművet megáldja: Bíró Botond református 

lelkész, Eszes Zoltán baptista lelkész, Gödölle Márton 
esperes plébános, Vető István evangélikus lelkész.
Fellépők: Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar, Forgatós 
Kamara Néptáncegyüttes, Batthyány Ilona Általános 

Iskola, Cinkotai Huncutka Óvoda.
A program a Cinkotáért Közhasznú Egyesület 

szervezésével jött létre.

Helyszín: 
az egykori Cinkotai Strand mögötti terület

Március 12., hétfő 18:00
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓVAL EGYBEKÖTÖTT 

ÜNNEPI TAGGYŰLÉS 
a POFOSZ, a Kossuth Nemzetőrség és a Corvin 

Művészklub közös rendezésében az 1848-as forradalom 
és szabadságharc tiszteletére.

Közreműködik: Ramotai Melinda énekművész, 
Matus Mihály tárogatóművész, Sorki Dala Andor 

Nívó-díjas költő, képzőművész.
Az est háziasszonya Koltayné Zolder Klára, 

a Corvin Művészklub vezetője.
Ünnepi beszédet mond vitéz lovag Palla László, 
a POFOSZ XVI. kerületi szervezetének elnöke.

Helyszín: Kovács Attila Galéria

Március 14., szerda 15:00 
ÜNNEPSÉG AZ ÁRPÁDFÖLDI POLGÁROK 

ÉRDEKKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSÉBEN 
Program: 

Zászlófelvonás 
Ünnepi megemlékezés és műsor 

Koszorúzás

Helyszín: az Árpádföldi emlékhely
(Timur-Katymár utca sarok)

Március 15., csütörtök 9:00 
RÁKOSSZENTMIHÁLY ÉS ÁRPÁDFÖLD 

POLGÁRI KÖRE 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a 
rákosszentmihályi Pálfi terén rendezi meg hagyományos 

ünnepségét, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.  
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Kedves 

Olvasó!
Tél van, hideg és még 
mindig sötét. Így van ez 
sokszor az emberek el-
méjében és lelkében is. 
Ami viszont ott van, nem 
maradhat rejtve, kiül az ar-
cunkra, és hiába is rajzol-
tatunk újat vagy veszünk 
fel álarcot, a lélek tükrében 
minden megmutatkozik. 
Hazugsággal félre lehet 
vezetni másokat, magasz-
tos eszmék mögé bújva 
szert lehet tenni hatalom-
ra vagy anyagi javakra, de 
a történelem már szám-
talanszor bebizonyította, 
hogy aki így akar érvénye-
sülni, mindig a süllyesz-
tőben végzi. Mert nem a 
világ rossz, hanem azok, 
akik annyira telhetetlenek, 
hogy nem tudják, mikor 
elég. Ilyenek voltak azok a 
kommunisták, akik önös 
érdekeik miatt számtalan 
honfitársunk életét tették 
tönkre vagy oltották ki. 
Ezeknek az áldozatoknak 
van ugyan egy emléknap-
ja, de örökségük minden 
nap követendő például 
szolgál, hiszen „Amíg 
vannak emlékeink, a teg-
nap megmarad. Amíg van 
reményünk a holnap vár 
ránk. Amíg szeretünk, a 
ma gyönyörű.”

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

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 XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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A testületi ülésről jelentjük

TILTAKOZÁS A KERÜLETI MIGRÁNSÜGYI 
IRODA LÉTREHOZÁSA ELLEN
Kovács Péter polgármester előterjesztőként el-
mondta: az Ikarus Ipari Park tulajdonosa mig-
ráns támogató központnak adna bérbe irodát 
vagy csarnokot az egykori gyár területén. A 
polgármester levélben kereste meg a tulajdo-
nosokat, akik nem cáfolták a híreket. Mivel a 
bérbeadás két „magánszemély” között jönne 
létre, így ebbe az Önkormányzat nem szólhat 
bele. Ezért Kovács Péter kérte a képviselőket, 
hogy közösen tiltakozzak a migránsbetelepí-
tés ellen, a közvéleményt is segítségül hívva a 
terv megakadályozásához. 

A napirend végén a képviselők név szerint 
voksoltak. A Fidesz és a KDNP képviselői 
megszavazták a tiltakozást a migránsiroda 
nyitása ellen, míg az MSZP-s Abonyi János, a 
DK-s dr. Sebők László és az LMP-s ifj. Mizsei 

László véleményét szavazással nem vállalva, 
kivonult a teremből. Az Együtt képviselője, 
Vajda Zoltán (aki egyébként tagadta, hogy 
köze lenne a migránsiroda nyitáshoz) ugyan 
bent maradt a teremben, de véleményét ő 
sem vállalta, hiszen nem szavazott. A jobbikos  
Varga Ilona betegsége miatt volt távol.

ELŐSZÖR MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVE-
TÉST
Kovács Péter kiemelte: nem megszokott az, 
hogy ilyen korán módosítják a költségvetést, 
de Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő-
nek köszönhetően olyan sok pénzt nyert a 
kerület az állami forrásokból tavaly év végén, 
hogy mindezt már most szeretnék felhasz-
nálni a Szakrendelő és a Napsugár Bölcsőde 
bővítésénél. Emellett több pénz jut majd az 
útépítésekre és a gyermekétkeztetésre is.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FEBRUÁR 14-ÉN TARTOTTA SORON 
KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT, AHOL ELŐSZÖR MÓDOSÍTOTTÁK AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉST, 
ILLETVE A TÖBBI KÖZÖTT DÖNTÖTTEK AZ IDEI DÍSZPOLGÁROK, KERÜLETÉRT KI-
TÜNTETETTEK ÉS IFJÚ TEHETSÉGEK SZEMÉLYÉRŐL. ELFOGADTÁK A KERTVÁROSI 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KFT., A REHAB-XVI. KFT. ÉS A SASHALMI 
PIAC KFT. EZ ÉVI ÜZLETI TERVÉT, ILLETVE A XIV. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-
PARANCSNOKSÁG TAVALYI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓT.

AZ ÉSZAK-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT 
16 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ INFORMA-
TIKAI FEJLESZTÉST HAJTOTT VÉGRE A 
SZERB ANTAL GIMNÁZIUMBAN, amelyből 
35 asztali számítógépet és monitort, 15 lap-
topot, 15 projektort és 18 tabletet vásároltak. 
Az eszközöket két teremben helyezték el, 
amelyeket Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő adott át február 21-én Kovács Kata-
lin tankerületi igazgató társaságában. Az ese-
mény időpontjában az egyik teremben ma-
tematika feladatokat oldottak meg a diákok, 
a másikban pedig angol tesztkérdésekre kel-
lett válaszolniuk, sőt még egy egykori szer-
bes diákkal, Balogh Ádámmal is kapcsolatot 
létesítettek a megújult technikai felszerelés 
segítségével.



XVI.  Kerület i  Újság4

A parlamenti képviselő válaszol
ISMÉT FELRÖPPENT A HÍR AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY AZ IKARUS IPARI 
PARK TERÜLETÉN MIGRÁNSOKAT ELSZÁLLÁSOLÓ KÖZPONT LÉTESÜLHET VAGY  
MIGRÁCIÓT SZERVEZŐ IRODA NYÍLHAT. SZATMÁRY KRISTÓF A PALAMENTBEN IS 
FELSZÓLALT A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN, UGYANIS A HONATYA SZERINT ÉRTHETŐ 
A KERTVÁROSIAK AGGÁLYA, A VÁROSRÉSZ FELELŐS VEZETŐINEK PEDIG MINDEN 
TÖRVÉNYES ESZKÖZZEL MEG KELL AKADÁLYOZNIUK EZT A TERVET. ROVATUNK-
BAN MOST ERRŐL KÉRDEZTÜK ŐT.

– Határozott lépésre szánta el magát a Önkormányzat Képvi-
selő-testülete legutóbbi ülésén. A fideszes képviselők ugyanis 
egyhangúlag tiltakoztak az ellen, hogy a Kertvárosban illegális 
migrációt szervező iroda vagy migránsokat elszállásoló köz-
pont létesüljön. Valóban ekkora veszélyben van a XVI. kerület?
– A híreknek van alapjuk, mert az Ikarus Ipari Park jelenlegi 
tulajdonosa komoly tartozásokat halmozott fel, miközben So-
ros György civil szervezetei migrációt irányító irodák és mig-
ráns befogadó állomások kialakítását kezdték el szervezni. Saj-
tóinformációk szerint ezek a Soros-szervezetek kiszemelték 
maguknak a kerületi ipari parkot. Emellett azt sem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy mintegy két évvel ezelőtt ellenzéki oldal-
ról már felvetődött a betelepítés ötlete. A Testületnek akkor is 
parázs vitát követően kellett egyértelművé tennie: a Kertváros 
nem kér az illegális bevándorlók betelepítéséből.
  
– A MOSTANI ELŐTERJESZTÉST NEM MINDENKI SZAVAZ-
TA MEG, TÖBBEN KIVONULTAK A VOKSOLÁSRÓL. EZT HO-
GYAN ÉRTÉKELI?
– A kertvárosiak nyugalma és biztonsága érdekében pártállás-
ra való tekintet nélkül valamennyi önkormányzati képviselőn-
ket kértem, hogy szavazzák meg az előterjesztést. Ez az ügy 
ugyanis túl kell, hogy mutasson a kicsinyes pártpolitikai ellen-
ségeskedésen. Ezért nemcsak országgyűlési képviselőként, de 
egyszerű kertvárosi polgárként is felháborít, hogy a szavazás-

kor a baloldali képviselők nagy része kivonult a teremből, aki 
pedig bent maradt, nem szavazott. Vagyis senki nem vallott 
színt. Így azt kell gondolnom, hogy őket nem zavarná, ha az 
emberek akarata ellenére migránsközpont létesülne nálunk.

– HELYI CIVIL SZERVEZETEK IS FELEMELTÉK SZAVUKAT, 
KÜLÖN TILTAKOZÁST ÍRTAK, AMELYBEN MINDEN DÖN-
TÉSHOZÓT AZONNALI CSELEKVÉSRE SZÓLÍTOTTAK FEL.
– Igen, és nagyon beszédes, hogy az Alsórákosi Civil Egyesü-
let is az aláírók között van, pedig nem is XVI. kerületi. Zugló 
alsórákosi részén ugyanis közel egy éve, nagy titokban nyílt 
meg egy muszlim központ, amelynek működése ellen azóta is 
hiába tiltakoznak. Sajnos az alsórákosiak saját bőrükön tapasz-
talták, hogy a betelepülés milyen csendben történhet.

– AZ ÜGYBEN A NAPOKBAN MÁR AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN 
IS FELEMELTE A SZAVÁT. 
– A Parlamentben interpellációt intéztem a külgazdasági és 
külügyminiszterhez, amelyben kitértem a mostani helyzetre 
is. Szijjártó Péter válaszából a többi között kiderült az is, hogy 
Magyarország kormánya továbbra is elkötelezett a migráció 
megállítása mellett. A magam részéről pedig biztosíthatok 
mindenkit, hogy amíg én vagyok a XVI. kerület parlamenti 
képviselője, addig a Kertvárosból nem lesz migránstelep, és 
bevándorlást szervező irodák sem nyílnak az Ikarus területén. 

KOVÁCS PÉTER KIEMELTE: ANNAK A 300 MILLIÓ FORINT-
NAK KÖSZÖNHETŐEN, AMIT SZATMÁRY KRISTÓF KÖZ-
BENJÁRÁSÁRA KAPOTT A KERÜLET A KORMÁNYTÓL AZ 
ERZSÉBETLIGET FEJLESZTÉSÉRE, MOST EGY HÁROMSÁ-
VOS, REKORTÁN BURKOLATÚ FUTÓKÖRT ALAKÍTANAK KI 
AZ MLTC-N, ÍGY A SPORTOLÓKNAK MÁR NEM KELL A PO-
ROS VAGY SÁROS PÁLYÁN EDZENIÜK. A 47 MILLIÓ FORIN-
TOS BERUHÁZÁS KERETÉBEN EGYÉBKÉNT MÉG TÉRKŐ 
BURKOLATOT IS ELHELYEZNEK A SZÉKHÁZ ELŐTT.

Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: a tavaszra megújuló létesít-
ménnyel a kerületi polgárok egészségének megőrzéséhez sze-
retnének hozzájárulni, mivel a Kertvárosban is sokan járnak 
futni. 

Ács Anikó azoknak a szülőknek a nevében mondott köszöne-
tet a fejlesztésért, akik az Erzsébetligetbe viszik a gyerekeiket 
különböző foglalkozásokra, és hogy hasznosan töltsék a vára-
kozási időt, futnak néhány kört.

Bibok Tamás arról beszélt, hogy régóta várták már a beruhá-
zást, mert nemcsak a kerületi iskolásoknak, hanem az MLTC 
futball és tenisz szakosztályának tagjai is előszeretettel hasz-
nálják majd a futókört. 

Fejlődés 
futólépésben

MUNKATÁRSUNKTÓL
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A legfontosabb döntést akkor hozzák 
a fiatalok, amikor elhatározzák, hogy 
összekötik az életüket. Az esküvő szer-
vezésekor azonban számtalan olyan 
kérdéssel találják szembe magukat, 
amelyek megoldásában sokat segíthet 
egy szakember. 

– A Szent István Egyetemen turiz-
mus-vendéglátás szakra jártam, és 
rendezvényszervező szakirányon dip-
lomáztam, emellett elvégeztem egy es-
küvőszervező tanfolyamot is. 2015-ben 
pályakezdőként a Polgármesteri Kabi-
netben kezdtem dolgozni, majd idén ja-
nuár 1-jétől adódott az a lehetőség, hogy 
egy olyan területen is kipróbálhassam 
magam, amelyben jobban kamatoztat-
hatom a megszerzett tudásomat. Ezért 
igyekszem fiatalos lendülettel végezni a 
munkámat, és a kreativitásomat is latba 
vetve, elsősorban a párok igényeit szem 
előtt tartva megszervezni az esküvőjüket. 

– MILYEN ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKAT VE-
ZETETT BE AZ ESKÜVŐSZERVEZÉS-
BEN?
– Közkedvelt a homoköntési szertartás, 
a párok ezért többféle ilyen eszköz kö-
zül választhatnak. Újdonság, hogy már 

tőlünk is rendelhetnek meny-
asszonyi csokrot, a vőlegény 
számára kitűző-virágot, a gyű-
rűpárnák mellett pedig egyre 
népszerűbb a vintage stílusú 
gyűrűtartó doboz. 

– MILYEN KÜLÖNLEGES IGÉ-
NYEIK VANNAK A PÁROKNAK?
– A nagyobb létszámú esküvőket in-
kább nyáron tartják, főként akkor van 
szükség a menyasszonyi öltözőre, ahol a 
szertartás kezdetéig tartózkodhat az ara, 
hogy a vőlegény és a vendégsereg meg 
ne lássa.  Manapság egyre kevesebben 
választják a hagyományos fazonú, fehér 
színű menyasszonyi ruhát. A szertartás 
alatti zenében is vannak újdonságok, a 
rocktól a mulatósig sok minden szere-
pelt már a palettán. 

– VÁLTOZOTT-E A SZOLGÁLTATÁSOK 
ÁRA ÉS KÖRE?
– Az alapszolgáltatásé nem változott, 
ez tartalmazza az ünnepi beszédet, az 
anyakönyvi kivonat emléklap formájá-
ban történő átadását, pezsgős köszön-
tést (legfeljebb 8 főre), virág-asztaldíszt, 
gyertyás szertartást, vala-
mint az ünnepség céljára 
megfelelően berendezett 
helyiség használatát. Az 
ezen felül igényelhető szol-
gáltatások köre azonban 
bővült: a már említetteken 
felül a gyűrűpárnát lehet 
rendelni élő virágból is, az 
édesapák köszöntő italát 
pedig igény szerint gravíroztatjuk is. 
Igazán szabadtéren látványos szolgálta-
tásaink a galambröptetés, a lufiengedés 
és a buborékfújás. Természetesen álló-
fogadást is tudunk szervezni, de kizáró-
lag akkor, ha a pár az esketési nap utolsó 
időpontját választja.

– FŐKÉNT A XVI. KERÜLETBŐL ÉRKEZ-
NEK A HÁZASULANDÓK?
– Igen, viszont amióta felújították a há-
zasságkötő termet, egyre népszerűbb a 

környező, de más települések lakóinak 
körében is, ugyanis nagyon ritka az olyan 
helyiség, ahol egyszerre 120 vendég le 
tud ülni és még állva is elférnek legalább 
ötvenen. Emellett a hivatal belső udvara 
is egyedülálló a csobogóval és a különle-
ges növényzettel, a Havashalom parkot 
is sokan választják a fotózás helyszínéül 
a Szent István szobor miatt, a Reformá-
torok terén megépült kilátó pedig újabb 
vonzerőt jelent nemcsak a kertvárosi, ha-
nem a kistarcsai, a kerepesi, a gödöllői, az 
érdi, a dunakeszi vagy bármelyik fővárosi 
kerületben élő házasulandók számára. 

– MIKOR LEHET HÁZASSÁGOT KÖT-
NI?
– A Polgármesteri Hivatalban pénteken-
ként 13.30-tól és szombatonként lehet 

házasságot kötni. 
Természetesen az 
anyakönyvvezetők 
házhoz is men-
nek, de a hatályos 
jogszabályok ér-
telmében csak a 
XVI. kerület köz-
igazgatási határa-
in belül. 

Fontos, hogy az esküvő időpontját min-
dig az anyakönyvvezetővel kell egyeztet-
ni, a házasságkötési szándék kinyilvání-
tásakor pedig mindkét félnek jelen kell 
lennie. Aki minderről többet szeretne 
tudni, az az Önkormányzat honlapján 
(www.bp16.hu) tájékozódhat. Az eskü-
vő szervezésével kapcsolatban pedig 
Szőnyi Petra ad bővebb felvilágosítást a 
401-1413-as telefonszámon.

SZ.R.ZS. 

Ásó, kapa, nagyharang
MANAPSÁG ISMÉT NŐ A HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA, EGY 
KERTVÁROSI PÁR PEDIG NEM IS TALÁLHATNA IDEÁLISABB 
HELYSZÍNT A POLGÁRI ESKÜVŐHÖZ, MINT A XVI. KERÜLETI 
ÖNKORMÁNYZAT HÁZASSÁGKÖTŐ TERME. ARRÓL, HOGY 
A SZERTARTÁS NE CSAK KÜLSŐSÉGEIBEN LEGYEN EGYEDI, 
SZŐNYI PETRA ESKÜVŐSZERVEZŐ GONDOSKODIK.
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A jelentkezés feltételei:
• kerületi lakhellyel rendelkező lakos,
• nem kapott komposztáló eszközt az Önkormányzat-
tól az elmúlt három évben,
• a résztvevőknek vállalniuk kell, hogy az átadott kom-
posztáló eszközöket rendeltetésszerűen használják 5 
évig, majd a 6. évtől a tulajdonukba kerülnek azok.

További információkért, kérjük, olvassák el a lakossá-
gi komposztálás támogatásáról szóló, Budapest Fővá-
ros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 14/2015. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.

Jelentkezni csak írásban lehet, a jelentkezési lap ki-
töltésével a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom utca 43. cí-
men vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu (beszken-
nelve). Telefonon történő jelentkezést nem fogadunk 
el! A jelentkezési lap letölthető a www.bp16.hu hon-
lapról, vagy átvehető az Ügyfélszolgálati Irodán (1163 
Budapest, Havashalom utca 43.). A résztvevőket - 
akikkel elsősorban e-mailben tartjuk a kapcsolatot - a 
beérkezett igények sorrendje szerint választjuk ki.

Figyelem! Csak azok jelentkezését várjuk, akik a két 
darab komposztáló eszköz elhelyezését, valamint va-
lamennyi egyéb feltétel teljesítését valóban vállalni 
tudják.

Jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, de a ta-
vaszi osztáshoz március 29-ig kérjük leadni a kitöl-
tött jelentkezési lapot!

Lakossági 
komposztálási 
akció 2018

AZ ÖNKORMÁNYZAT A KERÜLETBEN LAKÓK RÉSZÉRE 
2018-BAN IS FOLYTATJA A SIKERES HÁZI KOMPOSZ-
TÁLÁSI PROGRAMOT, AMIBEN BÁRKI RÉSZT VEHET, 
AKI A JELENTKEZÉSI FELTÉTELEKNEK MEGFELEL, ÉS 
KEDVET ÉREZ A KOMPOSZTÁLÁSHOZ. AZ AKCIÓBAN 
RÉSZTVEVŐKNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENESEN 
EGY DARAB ZÁRT KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁT ÉS EGY DA-
RAB LOMBKOMPOSZTÁLÓ DRÓTHÁLÓT AD ÁT HASZ-
NÁLATRA, AMELYEK ÁRÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLJA. 
A KOMPOSZTÁLÓ EDÉNYEK KIOSZTÁSÁRA ELŐRELÁT-
HATÓAN ÁPRILISBAN KERÜL SOR.

Szeretet és hűség napja
április 13., péntek 17.00 

Szentmihályi Kulturális Központ 
(1161 Budapest, János utca 141-153.) 

Az Erzsébetligeti Színház és a XVI. Kerületi Önkormány-
zat hagyományosan azokat a házaspárokat köszönti, akik 
ebben az évben ünneplik 25., 30., 35., 40., 45., 50. vagy  
50. év feletti házassági évfordulójukat. A házassági hűség-
eskü ünnepélyes megújítását emléklappal igazoljuk. 

Kérjük a házassági évfordulójukat ünneplőket, illetve 
azokat a családtagokat, barátokat, akik meglepetésként 

szeretnék szüleiket, barátaikat meghívni az ünnepségre, 

jelentkezzenek március 5. és április 6. között!
Regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével és a házassági 
anyakönyvi kivonattal lehet az Erzsébetligeti Színház infor-
mációs pultjánál. A jelentkezéskor kérjük, hozzanak ma-
gukkal egy esküvői fotót!

Részletes információ: Szabó Patrícia 
(401-3060, szabo.patricia@kulturliget.hu)
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– A kerületünkben élő kutyatulajdonosokkal nincs sok prob-
lémánk. Tapasztalataink szerint 10 kutyasétáltató közül 8-9 
betartja a szabályokat.

– MELYEK EZEK A SZABÁLYOK?
– Ami közterületen minden ebre nézve kötelező, az a póráz 
használata és az ürülék összeszedése. A pórázt arra a kutyára 
is rá kell tenni, amelyik a tulajdonosa szerint nem bánt senkit, 
nagyon barátságos és ártalmatlan. Csakhogy éppen ezek a ba-
rátságos ebek szoktak – valóban minden rossz szándék nélkül 
– odaszaladni a gyerekekhez, megnyalják a kezüket, arcukat, 
ami nem kívánatos. A felnőttek sem mindig szeretik, ha egy 
idegen kutya körbeszaglássza őket, és mivel semelyikre nincs 
ráírva, mi a szándéka, közeledésük riadalmat okozhat a járó-
kelőkben. A póráz tehát közterületen minden ebre kötelező 
érvényű, a kistestűekre is. El lehet ugyanakkor engedni a ku-
tyákat a kerület peremén található, nem lakott és nem termé-
szetvédelmi, közúti közlekedéstől távol eső területeken, de ott 
fennáll a veszélye annak, hogy egy arra járó vadász nem látja a 
gazdát, az ebet kóborállatnak nézi és lelövi, amihez joga van. 
Ilyen eset történt is a közelmúltban a mátyásföldi repülőtéren. 
Ezért az ilyen helyeken inkább a hosszú pórázt javasoljuk, 
vagy a kerületben kialakított kutyafuttatókat.

– MIT KELL TUDNI A SZÁJKOSÁRRÓL?
– A szájkosár csak a harci kutyákra nézve kötelező, egyéb ese-
tekben elég a póráz, hiszen azzal távol lehet tartani az ebeket 
a sétálóktól.

– MENNYIRE TERJEDT EL AZ ÜRÜLÉK ÖSSZESZEDÉSE?
– Az Önkormányzat sok helyen feltűnő, piros kutyaürü-
lék-gyűjtő ládákat helyezett ki az eddig meglévőkön túl. 
Ezekkel sajnos az a gond, hogy sokszor egyszerű kukának 
nézik, és megtöltik általános hulladékkal. Ezek azonban nem 
erre valók, amit feliratok is jeleznek a szemetesek oldalán. 
Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy ma már szégyen nem 
összeszedni kedvencünk ürülékét, így ezzel alapvetően nincs 
gond. Mindenki valószínűleg ezután sem fog megfelelni az 
elvárásoknak, de ebben az ügyben az elmúlt években jelentős 
előrelépés történt.

– VANNAK-E VISSZATÉRŐ ESETEK?
– A lakótelepek érthető okokból mindig is konfliktusgócoknak 
számítottak. Ott is főleg a játszóterek és azok homokozói okoznak 
vitákat, ahol elsősorban nem a kutyák, hanem a macskák jelentik 
a problémát. A kutyások inkább csak átmennek a játszótéren, a 
macskák gazdái azonban ismeretlenek, soknak nincs is, így nem 
lehet őket kordában tartani. A Centenáriumi lakótelepen pedig a 
„Gödör” elnevezésű focipályányi füves rész környékéről kapunk 

Közösen a tiszta közterületekért
A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK ELSŐDLEGES FELADA-
TA AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAINAK BETARTATÁSA, A 
RENDBONTÓK FIGYELMEZTETÉSE, VÉGSŐ ESETBEN 
MEGBÍRSÁGOLÁSA. MOST ARRÓL KÉRDEZTÜK SIKE 
CSABÁT, A XVI. KERÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK 
VEZETŐJÉT, HOGY MENNYIRE SZABÁLYKÖVETŐK A 
KERÜLETI KUTYATULAJDONOSOK.

bejelentéseket arra vonatkozóan,  hogy ugatnak a kutyák, és ez 
többeket zavar a kora reggeli, illetve a késő esti órákban.

– HOGYAN JÁRNAK EL, HA SZABÁLYSÉRTÉST TAPASZTAL-
NAK? 
– Csak a legvégső esetben bírságolunk. Ez alól kivétel a köz-
területen történő alkoholfogyasztás és az illegális szemétlera-
kás. Minden más esetben csak többszöri figyelmeztetés után 
szabunk ki bírságot. Nem a büntetés ugyanis a célunk, hanem 
a figyelmeztetés, vagyis a szabálykövetésre való nevelés. Ez az 
esetek túlnyomó többségében eredményes is. 

AKI SZERETNE A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK CSAPATÁBA 
TARTOZNI, AZ BÁTRAN JELENTKEZZEN! A FELTÉTEL AZ 
ÉRETTSÉGI ÉS A RENDÉSZETI VÉGZETTSÉG.

A LEGFIATALABB KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ SCHAFFER 
VIKTOR, AKI MÉG CSAK 24 ÉVES, DE MÁR KÖVETENDŐ 
PÉLDÁVAL SZOLGÁLT. A FENTI PLAKÁTOT SAJÁT KÖLTSÉ-
GÉN KÉSZÍTTETTE A KERTVÁROS TISZTASÁGÁNAK ÉR-
DEKÉBEN, SZABADIDEJÉBEN PEDIG SEGÍT A RÁSZORU-
LÓKNAK KERÍTÉST FESTENI, TERMÉSZETESEN INGYEN.

MÉSZÁROS TIBOR
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A 24 SZERBEST HÁROM TANÁRUK KÍSÉRTE EL. KÖZÜLÜK 
DR. SZEPESI GÁBORT A VETÉLKEDŐRŐL KÉRDEZTÜK.
– Az évente ismétlődő Euroscola-játék lehetőséget teremt a 
középiskolás diákok számára, hogy játékos formában felmér-
hessék és fejleszthessék Európával kapcsolatos ismereteiket, 
megtapasztalhassák az együttműködés fontosságát, kipróbál-
ják annak lehetséges formáit. A játékban először az egyes or-
szágok középiskolái hazai versenyeken mérik össze tudásukat. 
Közülük az első néhány helyezett juthat ki az EU fővárosába, 
Strasbourgba.

– MILYEN ISMERETEKRE VOLT SZÜKSÉG A KVÍZ EREDMÉ-
NYES TELJESÍTÉSÉHEZ?
– A csapatoknak történelemmel, földrajzzal, gazdasággal, po-
litikával és kultúrával kapcsolatos közéleti kérdésekre kellett 
válaszolniuk. Mintegy 15 perces intenzív, csoportos munkát 
igényelt az online feladatlap kitöltése. Természetesen ezt egy 
komoly felkészülés előzte meg, amelynek aktív résztvevője 
volt Limpár Zsuzsanna, iskolánk igazgató-helyettese is, ő 
azonban nem tudott kiutazni velünk. 

– KIKBŐL ÁLLT A 24 FŐS DIÁKCSAPAT?
– Azokból a tanítványaimból, akik kiemelt óraszámban ta-
nulnak történelmet, és jól beszélnek angolul. 

KARKUS FANNINAK JUTOTT AZ A SZEREP, HOGY A SZER-
BES KÜLDÖTTSÉGET BEMUTASSA A 27 ORSZÁGBÓL ÉR-
KEZETT FIATALOKNAK.
– Voltak olyan csoportok, amelyek csak az Euroscola napra 
érkeztek és még aznap el is utaztak. Mi kicsit kibővítettük 
ottani tartózkodásunkat, hiszen öt napig voltunk a városban, 
így jutott idő körülnézni is.

A TÉMÁK SZERINT MEGALAKULT NEMZETKÖZI CSOPOR-
TOK EGY-EGY SZÓVIVŐT VÁLASZTOTTAK MAGUKNAK. A 
SZERBESEK EZT A FELADATOT SÓLYOM DÓRÁRA BÍZTÁK.
– A rendezvény színhelye az Európa Parlament nagy tanács-
terme volt. Egy napig mindnyájan egy kicsit EP képviselőnek 
érezhettük magunkat, hiszen azokat a széksorokat foglalhat-

tuk el, amelyekben más napokon az Európai Uniót irányító 
politikusok ülnek. Nekem és Holovaczkij Dánielnek pedig 
még ennél is nagyobb megtiszteltetés jutott, mert mi az el-
nöki asztalnál ülhettünk.  

– MI TÖRTÉNT AZ ÜLÉSTEREMBEN?
– Négyfős csoportokba rendeződtünk, és egy-egy európai 
vagy globális témát vitattunk meg. A megbeszélések nyelve 
lehetett angol, német, illetve francia, és a közösen kialakított 
véleményt a választott szóvivőknek négy percben kellett is-
mertetnie a többiekkel. A gyakorlatban ilyen az EP működé-
sének modellje is.

– MILYEN ÉRZÉS VOLT FELSZÓLALNI AZ EP ÜLÉSTERMÉBEN?
– Valószínűleg középiskolás éveim egyik legfontosabb ese-
ményeként gondolok majd erre a néhány percre, hiszen ilyen 
különleges élményben csak keveseknek lehet részük. Erre 
itthon nem is tudtam felkészülni, mivel szóvivőnek csak az 
esemény napján választottak meg. 

– MILYEN TÉMÁK KERÜLTEK SZÓBA?
– A mi csoportunk a környezetvédelmet választotta. Ezen 
belül szó esett a megújuló energiaforrásokról, a napenergia 
hasznosításáról és egy forradalmian új szelektív szemétgyűj-
tési módszerről. Más csoportok aktuálpolitikai kérdéseket 
vetettek fel. Szóba került a migráció, Európa jövője, az ifjú-
ság foglalkoztatása és az emberi jogok problémaköre is.

KÁNTOR GÁBOR A SZERVEZÉSI MUNKÁT VÁLLALTA MA-
GÁRA, HISZEN A STRASBOURGI SZEREPLÉS NÖVELTE AZ 
ISKOLA PRESZTÍZSÉT. 
– Az, hogy megnyertünk egy országos versenyt, majd ennek 
eredményeként diákjaink kijutottak az Európa Parlamentbe, 
ahol angolul folyékonyan el tudták mondani saját és csoport-
társaik véleményét, sőt vitatkozni, érvelni is képesek voltak 
idegen nyelven, mindenképpen nagy teljesítmény. Azt hi-
szem, erre mindenki büszke lehet, akinek a munkája benne 
van ebben a sikerben. Mi nagyon büszkék vagyunk rá!  

MÉSZÁROS TIBOR

Euroscola
AZ EURÓPAI PARLAMENT (EP) 
TÁJÉKOZTATÁSI IRODÁJA ON-
LINE KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐT 
HIRDETETT, AMIT HAZÁNKBAN 
A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DI-
ÁKJAI NYERTEK MEG. EZZEL BE-
KERÜLTEK AZON SZERENCSÉSEK 
KÖZÉ, AKIK RÉSZT VEHETTEK AZ EP 
EUROSCOLA NAPJÁN STASBOUR-
GBAN. MIVEL NEM MINDENNAPI 
ESEMÉNY, AMIKOR KERÜLETI FIA-
TALOK SZÓLALNAK FEL AZ EP-BEN 
ANGOLUL, EZÉRT VELÜK ÉS KÍSÉ-
RŐIKKEL BESZÉLGETTÜNK.
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– ÖN 2013-BAN ÉRKEZETT AZ INTÉZ-
MÉNYHEZ ISASZEGRŐL, AZ OTTANI 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATTÓL. 
KÖNNYEN BEILLESZKEDETT?  
– Bevallom, rácsodálkoztam az itt folyó 
munka magas szakmai színvonalára 
és a jó intézményi légkörre. Úgy érez-
tem, egy nagyon stabil, bejáratott, jól 
szervezett és jól működő munkahelyre 
kerültem. Reméltem, hogy ez sokáig 
így fog maradni, ám mégsem így tör-
tént, hiszen éppen akkor kezdődött el a 
gyermekjóléti és családsegítő szolgála-
tok országos hálózatának átszervezése, 
ami intenzív változásokat hozott szak-
mai és személyi téren egyaránt. Az át-
állás természetesen nehézségekkel járt, 
de mára már minden a helyére került.  

– HOGYAN LETT ÖNBŐL INTÉZ-
MÉNYVEZETŐ?
– A nyugdíjba készülő elődöm, dr. Ha-
labuk Ágnes folyamatosan biztatott, 
hogy pályázzam meg az intézményve-
zetői állást, hiszen az elmúlt években 
szoros kötődés alakult ki köztem és el-
hivatott munkatársaim között. Megpró-
báltam, és a Képviselő-testület bizalmat 
szavazott nekem.

– MOST MILYEN TEENDŐI VANNAK?
– A Napraforgó Központban sok olyan 
érték halmozódott fel, amiket nem 
a diplomával adnak. Ilyen például a 
munkatársak elkötelezettsége, preven-
ciós szemlélete, a klienseinkkel való 
bánásmód kultúrája, és talán az egyik 
legfontosabb, hogy több munkatár-
sunk sok éves tapasztalattal felvértezve 

dolgozik az intézményben. Ez ebben 
a szakmában rendkívüli érték. Ezeket 
szeretném megőrizni. De feladatom 
a változások menedzselése is. A mi 
szakmánk ugyanis elképesztő iramban 
változik, újabb és újabb szabályok, elő-
írások mentén kell újragondolnunk a 
napi munkánkat. Ez év szeptemberétől 
lesz kötelező az óvodai és iskolai szoci-
ális munka bevezetése. Ősztől a kerület 
összes óvodájában és iskolájában jelen 
kell majd lenniük a szociális munká-
soknak, akik a Napraforgó Központ al-
kalmazottai lesznek. 

– MEGFELELŐ LÉTSZÁMÚ MUNKA-
TÁRSSAL RENDELKEZNEK EHHEZ?
– Nem, további kollégákra lesz szüksé-
günk, hiszen nagyon megszaporodnak 
a feladataink. A szociális munkások 
egy része csoport- és klubfoglalkozáso-
kat fog tartani, amelyek jól kiegészítik 
majd az intézmények kínálatát. Ilye-
nek például a szociális kompetenciá-
kat erősítő csoportfoglalkozások vagy 
játékklubok. Emellett munkatársaink 
óvodai és iskolai jelenléte lehetőséget 
ad a pedagógusok, a gyerekek és a szü-
lők számára is a gyermekvédelmi prob-
lémák megbeszélésre. Így a kötelező 
gyermekvédelmi jelzőrendszer jóval 
hatékonyabb működése várható, illetve 
a veszélyeztetettség korábbi fázisban 
kiderülhet, ezáltal hatékonyabb lehet 
a segítség is. A program részletekig 
menő kidolgozása persze sok egyezte-
tést és együttműködési készséget kíván 
a Napraforgó Központ és a közoktatási 
intézmények vezetői között. Sajnos az 

Új vezető a Napraforgó élén
DR. HALABUK ÁGNES – MIUTÁN 20 ÉVIG LÁTTA EL A NAPRAFORGÓ 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT IGAZGATÓI TEENDŐIT – 
NYUGDÍJBA VONULT. UTÓDJA HANULÁNÉ KURDI ÁGNES, AKI A XVI. 
KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DÖNTÉSE 
ALAPJÁN FEBRUÁR 16. ÓTA VEZETI AZ INTÉZMÉNYT. 

óvodákban és az iskolákban olyan sok 
szociális probléma adódik, amelyek 
megoldására a pedagógusoknak nincs 
lehetőségük, és nem is feladatuk. Re-
ményeink szerint az iskolapszicholó-
gusok jelenlétéhez hasonlóan a szociá-
lis munkások számára is ki fog alakulni 
az a feladatkör, amiben ők speciális tu-
dásuk birtokában hatékonyan tudnak 
majd közreműködni.

– VAN VALAMILYEN DÉDELGETETT 
TERVE, AMIT SZERETNE MEGVALÓ-
SÍTANI?
– Nagy vágyam, hogy a Napraforgó Köz-
pontot közelebb hozzuk a lakossághoz. 
Igaz, nem vagyunk nagy intézmény, 
a kerület szélén is vagyunk, mégis 
szeretném, ha nem csak a problémák 
miatt fordulnának hozzánk. Természe-
tesen a munkánk fókuszában mindig 
is a bajban lévő emberek megsegítése 
lesz, de éppúgy feladatunk a közösség-
teremtés is, és erre is van számos jó 
kezdeményezésünk. Ilyen a baba-ma-
ma klub, a nyugdíjasok filmklubja vagy 
a havonta ismétlődő Gázoló kirándu-
ló klub. Ezekről honlapunkon (www.
napraforgo16.hu) tájékozódhatnak az 
érdeklődők. Márciustól pedig helyet 
kap intézményünkben a már több hely-
színen működő látássérültek klubja, a 
Lámpás Klub. Nagy szeretettel várjuk 
őket is!

MÉSZÁROS TIBOR
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A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 
TÖRTÉNELMI PÁLYÁZATOT HIRDET 
13 és 17 év közötti diákok részére 

XVI. KERÜLETI TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK 
1956-TÓL NAPJAINKIG 

címmel.
A Kertvárosban 2017-ben avatták fel Babay István, a Nagy-
budapesti Központi Munkástanács titkára szobrát, illetve 
Hollay Frigyes kerületi zenetanár domborművét. Mindket-
ten tevőlegesen vettek részt az 1956-os forradalom esemé-
nyeiben, ezért további életüket megbélyegzettként élték. 
Róluk vagy a hozzájuk hasonló kerületi áldozatokról várja 
a diákok dolgozatait a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület, 
hogy a fiatalok a kutatómunka során még jobban megis-
merhessék családtagjaik, ismerőseik életútját, ezzel is em-
léket állítva nekik. 

A pályázatokat április 30-ig várjuk név, cím és életkor 
megjelölésével a ruszinal@t-online.hu e-mail címre. 

A díjátadóra május elején kerül sor, a győztesek könyveket 
és oktatási célokra felhasználható utalványokat kapnak. 

A pályázat fővédnöke Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő, a kezdeményezést Kovács Péter polgármester, vala-
mint a Kulturális és Sport Bizottság is támogatja.

R. Törley Mária elnök

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)

Mátyás az igazságos
pályázat óvodásoknak

Ismerd meg a Mátyás királyról szóló meséket, és készíts 
pályamunkát a kedvenc történeted alapján!

Az alkotásokat március 10-ig lehet leadni személyesen 
vagy postai úton az Árpádföldi Polgárok Érdekközösségé-

nek székházában (1162 Budapest, Cibakháza u. 41.)
A pályaművekre kérjük, írják rá a készítő nevét, 

életkorát és óvodájának nevét!
Bővebb információ 

a 0670-520-9010-es telefonszámon 
kérhető.

A 30 legszebb alkotásból 
KIÁLLÍTÁST SZERVEZÜNK 

az Árpádföldi Közösségi Házban a 
Művészeti Percek elnevezésű

rendezvénysorozatunk keretében.
Megnyitó: március 14., szerda 16.30
Az első három helyezett és óvodai 

csoportja díjban részesül.

A Kertvárosunk Értékeiért Egyesület az ifjúság évében 
ZARÁNDOKUTAT SZERVEZ A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA

Természeti szépségek, amelyeket jó idő esetén felkeresünk: 
Tordai hasadék, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, Békás-szoros.
Jellegzetességek, ahova ellátogatunk: Csíki Sörgyár, sajtké-

szítő műhely. Értékek, amelyeket megtekintünk: 
Benedek Elek Emlékház, Mikó vár. 

A ZARÁNDOKÚT LEGFONTOSABB ESEMÉNYE  
A MÁJUS 19-I SZENTMISE 

A KIS- ÉS NAGYSOMLYÓ KÖZÖTTI NYEREGBEN,  
AHOVA EGY 16 KILOMÉTERES GYALOGÚT VEZET.

A szállás a XVI. kerület testvértelepülésén, Csíkszentmihályon lesz, 
ahol a családok igazi székely vendégszeretettel várják a kertvárosiakat. 
Az útiköltség 50 ezer forint, amely tartalmazza a szállás, a reggeli és 
a vacsora díját is. Jelentkezni 25 ezer forint előleg befizetésével 
április 30-ig lehet. Bővebb felvilágosítást Horváth Ildikó (tel.: 

0630-340-5030) vagy Szabó Réka (tel.: 0620-316-9337) nyújt. 
Szeretettel várjuk jelentkezését!

Rossz idő esetén a szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

ZARÁNDOKÚT 
A CSÍKSOMLYÓI 

BÚCSÚRA

MÁJUS 17-21. MÁJUS 17-21. 
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– Három évvel ezelőtt az volt a célom, 
hogy az a tevékenység, amit a Törley Sza-
lonban zárt körben folytattunk, széle-
sebb körben is ismertté váljon. Ezért az 
Erzsébetligeti Színházzal és a Rácz Ala-
dár Zeneiskolával együttműködve olyan 
kulturális rendezvényeket szerveztünk, 
mint a Dante születésének 750. évfor-
dulója előtt tisztelgő nagyszabású kiál-
lítás, amely Rómában is bemutatkozott. 
Fontosnak tartjuk ugyanakkor azt, hogy 
a helyiek a kerületben alkotó, számtalan 
kiváló művészt is megismerjék, hiszen 
éppen ők a Kertváros velünk élő értékei.

– AZ EGYESÜLET MEGSZÓLÍTOTTA AZ 
IFJÚSÁGOT IS.
– Szomorúan tapasztaltuk, hogy a rend-
szerváltás előtti időszaknak köszönhe-
tően a nemzettudat „kiment a divatból”. 
Pedig tiszteletre méltó nép vagyunk, és 
történelmünk folyamán komoly értéke-
ket halmoztunk fel. Az lenne a természe-
tes, hogy ezekre büszkék vagyunk, ehhez 
azonban ismerni kell kulturális hagyo-
mányainkat. Ennek érdekében olyan 
ifjúsági pályázatokat hirdetünk, amelyek-
hez némi előtanulmányt is kell folytatni. 
Ilyen volt például a népi motívumokkal 
kapcsolatos rajzpályázatunk. Ápoljuk a 
közelmúltunk történelmében szerepet 
vállalt kerületiek emlékét is, így született 
meg Babay István mellszobra és Hollay 
Frigyes domborműve, amelyeknek költ-
ségeit teljes egészében az 1956-os Em-
lékbizottság állta. Jelentős mértékben 
kivettük a részünket a forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójának megün-
nepléséből is. Kiállításunkon egy eredeti 
56-os zászlót és egy olyan kalapácsot is 
meg lehetett tekinteni, amelynek ütései-
től egy vörös csillag hullott a porba. Eze-
ken felül bemutattunk olyan családokat, 
akik példaképei lehetnek a kertvárosiak-
nak. Érintettként személyes szívügyem 
a kitelepítettek történetének megismer-
tetése is napjaink ifjúságával, és azt sem 
szeretnénk, ha a kommunizmus egyéb 
rémtettei feledésbe merülnének. Ennek 
érdekében idén 13 és 17 év közötti diá-
kok számára hirdetünk pályázatot. A tör-
ténetek megírását azzal segítjük, hogy 
március 2-án a Rácz Aladár Zeneiskola 
koncerttermében a témáról előadást tart 
Hantó Zsuzsa történész, Kormos Valéria 
újságíró és dr. Horváth Attila alkotmány-
bíró, jogtörténész, kerületünk díszpolgá-
ra. A győztes pályamunkák készítői pedig 
értékes jutalmakat kapnak.

Három éve a Kertváros értékeiért
MOZGALMAS ÉVET TUDHAT MAGA MÖGÖTT AZ R. TÖRLEY MÁRIA VEZETTE 
KERTVÁROSUNK ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET. A SZOBRÁSZMŰVÉSZ AZONBAN 
TOVÁBBRA SEM PIHEN, NAPI FELADATAI MELLETT FONTOSNAK TARTJA 
NEMZETI ÉRTÉKEINKET ÉS A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁT, EZÉRT IDÉN TÖR-
TÉNELMI VETÉLKEDŐT ÉS ZARÁNDOKUTAT IS HIRDETETT.

– AZ EGYESÜLET A KÖZELMÚLTBAN 
KIADOTT EGY RENDHAGYÓ SZA-
KÁCSKÖNYVET IS.
– Igazi lokálpatrióta kezdeményezés az 
Ízemlékek, ugyanis közismert kertvárosi 
hölgyek családi receptjeit és a hozzá tar-
tozó történeteket tartalmazza.

– A TAVALYI ÉV LEGJELENTŐSEBB KE-
RÜLETI ESEMÉNYE A REFORMÁTO-
ROK TERÉNEK ÁTADÁSA VOLT, AHOL 
AZ ÖN HÁROM SZOBRA EMLÉKEZTET 
A REFORMÁCIÓ NAGY ALAKJAIRA. 
– Büszke vagyok, hogy én lehettem az, 
aki ezeket a történelemformáló alakokat 
egy XVI. kerületi helyszínen megörökít-
hette az utókor számára. Bevallom, ha 
a Reformátorok tere 
környékén járok, a 
férjemmel mindig 
odamegyünk egy ki-
csit megmártózni en-
nek a térnek a hangu-
latában. Ez ugyanis 
nemcsak egy szimp-
la közterület, ennek a 
helynek kisugárzása 
van. Istennek hála, 
a tér él, a kerületiek 
szívesen látogatják, 
és ez azt bizonyítja, 
hogy akik a létreho-
zásában részt vettek, 
jó munkát végeztek.

– 2017 A REFORMÁCIÓ 
500. ÉVFORDULÓJA JEGYÉ-
BEN TELT, MOST PEDIG 
AZ EGYESÜLET ELŐSZÖR 
SZERVEZ CSOPORTOS 
ZARÁNDOKUTAT A CSÍK-
SOMLYÓI BÚCSÚRA.
– Igen, felkérést kaptunk 
arra, hogy zarándokutat 
szervezzünk, amely a test-
vértelepülési kapcsolatot is 
erősíti Csíkszentmihállyal. 
A csíksomlyói Nyereg első-
sorban szakrális hely, de ma-
napság már nemcsak a val-
lásról szól, hiszen ilyenkor 
a világ minden tájáról érkez-
nek oda magyarok. Felemelő 
érzés sok százezer honfitár-

sunkkal együtt részt venni a szentmisén, 
majd elénekelni a magyar és a székely 
Himnuszt. Ha valami megőrzendő ér-
ték, ez mindenképpen az, és teljesen be-
leillik hagyományőrző törekvéseinkbe.

– MIVEL FOGLALKOZIK MOST SZOB-
RÁSZMŰVÉSZKÉNT?
– Két nagyobb feladat előtt állok. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Számítás-
technikai és Automatizálási Kutatóinté-
zete megrendelésére dolgozom Roska 
Tamás világhírű informatikusunk dom-
borművén. Erre a feladatra korábbi mun-
káim alapján kértek fel. A megbízók nem 
tudták, hogy személyes ismerősök vol-

tunk, ez azonban nem biztos, 
hogy előny, mert könnyebb úgy 
megformázni valakinek az ar-
cát, ha semmilyen érzelem nem 
módosítja a látásmódunkat. A 
másik felkérést Erzsébetvárostól 
kaptam. A Madách téren szeret-
nének felállítani egy életnagy-
ságúnál nagyobb, egészalakos 
szobrot a városrész névadójáról, 
Erzsébet királynéról, a népszerű 
Sissiről. Kisplasztika formájában 
már elkészült egy szoborterv, de 
ugyanezt megcsinálni kétméte-
res nagyságban, bizony nem kis 
feladat.

MÉSZÁROS TIBOR
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Kiszer Nándort, a neves budapesti fényké-
pészt az Almásy Pál-telep alapító tagjaként 
tartja számon a helytörténet. Nagymező ut-
cai műtermében számos fővárosi művész 
megfordult, így az operaház tagjai is. Ki-
szer szentmihályi nyaralótulajdonosként az 
operaház társulatának számos ismert alak-
ját beszélte rá nyaraló vásárlására szeretett 
pihenőhelyén, többek közt Spannraft Ágos-
tont, a „ház” neves díszletfestőjét, Nitsche 
Józsefet, a „fövillámvi-
lágositó és a színpadi 
hatásvilágosítás főfel-
ügyelőjét”, Christofani 
Józsefet, a technikai, 
gépészeti felügyelőt, 
Riedl Frigyes „kasí-
rozási” felügyelőt és 
Mazzantini Lajos tánc-
mestert is. A századfor-
duló operaelőadásainak 
képi megjelenésén dol-
gozó mesterek közül 
országos hírnévre tett 
szert Spannraft Ármin 
Ágoston, aki nem csak 
nyaralótulajdonos volt 
Rákosszentmihályon, 
hanem utolsó éveire 
családjával kiköltözött 
a családi házzá átalakí-
tott nyaralóba, az Ilona 
utcába. (Így tett Kiszer Nándor is.)

Kiszer Nándor nyaralás közben lefény-
képezte Szentmihály legszebb villáit, és 
ki is adta a felvételeket képes levelezőla-
pokon. (Mellékesen átrándult a szomszé-
dos Mátyásföldre is, jó néhány villát ott 
is lefényképezett, ezek szintén képeslap 
formájában kerültek forgalomba.) Kiszer 
Nándor 1850-ben született Budapesten és 
Rákosszentmihályon hunyt el 1925-ben. 
„Kezdetben portréfotográfusként, amerikai 
gyorsfényképészként dolgozott a Városligetben, 
Népligetben (1885. k.), ferrotípiákat készítve, 
de fokozatosan átállt képzőművészeti alkotá-
sok reprodukcióinak készítésére. Műtárgyfotó-
zással írta be magát az ország fotótörténetébe, 
műtermében a korabeli legmagasabb techni-
kai és művészi fokon vette lajstromba a Kép-
zőművészeti Társulat műtárgyait.” (Kincses 

Károly, kézirat) 1895-től lett a Műcsarnok 
alkalmazottja. Pesti műtermei: 1873-ban 
Széna (ma Kálvin) tér 8., 1875 körül Szondi 
utca 33. 1916-ig Nagymező utca 6. (máshol 
3.), végül az utolsó a Csengery utcában volt.

Feldolgozatlan életművére jellemző adat 
Farkas Zsuzsa megnyitóján elhangzottak-
ból Szadán, a Székely Bertalan műterem-
házban rendezett Kiszer sokszorosította 
Székely kiállításon, 2005. május 8-án:  

„1908-ban a Műcsar-
nokban az Országos 
kiállítson kitüntetés-
ben részesült, először 
egy ezüst plakettet, 
később József főherceg 
első díját, az arany 
plakettet is megkapta. 
Az elismerések után 
Stróbl Alajos, Benczúr 
Gyula, Rippl Rónai 
József, Spányi Béla, 
Mednyászky László, 
Zala György, Telcs Ede, 
Vastagh György, Edvi 
Illés Aladár, és Kézdi 
Kovács Jenő műveinek 
kizárólagos reprodu-
kálási jogát is megsze-
rezte. E felsorolásból 
is jól látszódik, hogy 
hatalmas életmű tárul 

elénk e művészek munkái kapcsán, jelen pilla-
natban fel sem tudjuk mérni ennek nagyságát, 
dokumentatív erejét. Kiszer felvételeit az egyes 
művészek életművébe építik be, a fotós életmű 
mindeddig háttérbe szorult.” 

A fent említett hetilap, a Rákos Vidéke 
1901-es számaiban olvashatjuk Kiszer Nán-
dor pesti műtermének reklámját, amiben a 
fotográfus közli: Vasár- és ünnepnapokon 
Rákos-szent-Mihályon, az Almásy Pál-tele-
pen, a Sándor utca 330. alatti műteremben 
várja a fényképezkedni vágyó helyi lakoso-
kat. Az idősödő mester később a hétvégéit 
már inkább a pihenéssel töltötte, de nem 
vált meg Rákosszentmihálytól, Pesti mű-
terme bezártával kiköltözött oda, és 1925-ös 
halálakor a Rákos Vidéke, mint neves helyi, 
közéleti személyiségtől búcsúzott tőle. He-
lyi vonatkozású portréfotóját eddig egyet ta-

láltunk, Pálfi Paulus János, a kialakulóban 
lévő Rákosszentmihály fontos személyisé-
gének portréjára a budapesti, Nagymező 
utcai műterem pecsétjét nyomták. Az ere-
deti kép a gyűjteményünk tulajdona. 

Kiszer Nándor a többek közt Klösz György 
alapította Magyar Fényképészek Egyletének 
rendes tagja volt 1872-től. Fia, ifj. Kiszer 
Nándor is kitanulta a fényképész mestersé-
get, de a világháborúban szerzett sebesülé-
sekor a fél szemére megvakult, abba kellet 
hagynia a fényképezést, így nem fejleszt-
hette tovább apja féltve őrzött, be nem ter-
jesztett szabadalmát a műtárgyfotózásról.

A Rákos Vidéke folyóirat így búcsúzott a 75 
évesen elhunyt mestertől 1925. március 22-
én: „Az egykori Almásy pál telep egyesület…
Egyik csendes, de buzgó és lelkes tag ja volt id. 
Kiszer Nándor, aki a Pálfi János gárdájában 
jelentős helyet foglalt el, és igen sokat dolgozott, 
áldozott és fáradozott a közös célok érdekében. 
Ő hozta ki az új telepre a m. kir. Operaház 
több tag ját, akik egész kolóniát alkottak és 
társadalmi életünk fő tényezőivé váltak…Ő 
maga országos hírű fényképész volt, a maga 
szakmájában valóságos művész és specialis-
ta. Magyarországon haláláig ő volt az egyet-
len, aki a festményeket és szobrokat művészi 
módon fényképezni tudta. A képzőművészeti 
társulat műtárlatainak képes katalógusait év-
tizedek óta ő készítette, s amikor mással pró-
bálkoztak, kudarcot vallottak, és kénytelenek 
voltak visszatérni Kiszer mester Nagymező 
utcai műtermébe. Mint ember, igen jószívű és 
csendes, szelíd és szorgalmas férfiú volt, ki késő 
aggságáig dolgozott és csak nemrég vált meg, 
betegsége és törődöttsége miatt kedves és annyi 
dicsőséget látott műtermétől. Azóta teljes visz-
szavonultságban élt kedves szentmihályi villá-
jában és csakis családja tag jaival érintkezett. 
Hetvennégy évet élt, ebből harmincegyet töltött 
forrón szeretett feleségével, született Urbanek 
Kamillával…Özvegyén kívül négy gyermeke: 
Nándor, egykor a szentmihályi fiatalságnak 
lelkes és tevékeny tag ja, a világháború vitéz ka-
tonája, Ágoston, a kitűnő műkedvelő színész, 
Aranka és Aladár, az Ifjúsági kör buzgó tag ja 
siratják. A helybeli temetőben helyezték örök 
nyugalomra, a róm. kath. egyház szertartása 
szerint történt beszentelés után.”

SZÉMAN RICHÁRD

Kiszer Nándor
A CERUZA, TOLL ÉS ECSET CÍMŰ, MÁRCIUS 8-ÁN MEGJELENŐ 46. HELYTÖRTÉNETI FÜZET ANYAGÁNAK KUTATÁSA 
KÖZBEN SPANNRAFT MARCELLINÁTÓL, SPANNRAFT ÁGOSTON UNOKÁJÁTÓL KAPTUNK EGY DIGITÁLIS FOTÓMÁ-
SOLATOT, AMI NEM CSAK A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ARCHÍVUMÁT GAZDAGÍTJA, HANEM AZ ÁLTALÁNOS 
FOTÓTÖRTÉNETBEN IS UNIKUMNAK SZÁMÍT. A KÉP KISZER NÁNDOR MŰTERMÉBEN KÉSZÜLT, MAGÁT A MESTERT 
ÁBRÁZOLJA (KÖZÉPEN), SPANNRAFT ÁGOSTON DÍSZLETFESTŐVEL (BALRÓL) ÉS LUSCHMANN JÁNOS ÉPÍTÉSSZEL, 
KÉT RÁKOSSZENTMIHÁLYI NYARALÓTÁRSÁVAL EGYÜTT. KISZER NÁNDORNAK EDDIG NEM VOLT ISMERT PORTRÉJA 
A FOTÓTÖRTÉNETBEN. ÖRÖMMEL MUTATOM BE HELY ÉS FOTÓTÖRTÉNET IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ OLVASÓINKNAK.

Helytörténet
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Maderspach Viktor sírjánál katonai tiszteletadás mellett helyezett el 
koszorút unokája, Lacsny Péter, a Vitézi Rend és a Magyar Katonai 
Hagyományőrzők egy csoportja. A megemlékezők mindegyike Mader-
spach Viktor hazaszeretetét, rendíthetetlen bátorságát és átlagon felüli 
szellemi, illetve fizikai erejét emelte ki, amelyek olykor megoldhatat-
lannak látszó akadályok leküzdésére is alkalmassá tették őt. Lacsny Pé-
ter szerint nagyapja számtalan elévülhetetlen érdeme mellett az egyik 
legfontosabb: neki és még néhány hozzá hasonló hősnek köszönhet-
jük azt, hogy Magyarország még mindig létezik.

A mátyásföldi repülőtéren ezután hadibemutatót tekinthettek meg 
az érdeklődők. A huszárok jelenlétét az indokolta, hogy Maderspach 
Viktor nagyapja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik leg-
főbb fegyverszállítója volt, a tüzérek pedig azt a kort jelenítették meg, 
amelyben legemlékezetesebb cselekedeteit véghezvitte.  

A látványos, fegyverropogással és harci jelenetekkel tűzdelt bemuta-
tó után a Budapesti Gazdasági Egyetem 
Külkereskedelmi Karának klubtermé-
ben Lacsny Péter ismertette nagyapja 
kalandos élettörténetét.

Maderspach Viktor Dél-Erdélyben, 
Vaspatakon született. Ősei az 1700-as 
években Tirolból települtek a török ura-
lom alatt elnéptelenedett temesi Bán-
ságba, jelentős bányászati és kohászati 
kultúrát hozva magukkal. A nagyapa, 
Maderspach Károly kiemelkedő műsza-
ki tudással a vasszerkezetű hidak építése 
mellett ruszkabányai üzemében fegyve-
reket is gyártott. Büntetésként Haynau pribékjei nyilvánosan megaláz-
ták a feleségét, amit nem tudott elviselni, és saját készítésű ágyúja elé 
állva, önkezével vetett véget életének. 

Maderspach Viktor gyerekkora a Zsil-völgyi családi birtokon telt. 10 
éves volt, amikor elvesztette édesapját. Budán végezte a középiskolát, 
majd 1893-ban beiratkozott a Bécsi Műszaki Egyetemre, ahol gépé-
szmérnöki diplomát szerzett. Már diákévei alatt vívott, lovagolt, tor-
názott és atletizált. Amikor diplomás emberként hazatért, átvette a 
családi birtok és a hozzá tartozó faipari üzemek irányítását. Addigra 
már kiválóan beszélt németül, angolul, franciául, olaszul, románul 
és törökül.

1902-ben Észak-Amerikába utazott az ottani fejlett faipar tanulmá-
nyozására. Kamaszkora óta vadászott, és az eközben megszerzett he-
lyismerete később rendkívül fontos szerepet játszott az általa vezetett 
katonai akciókban is.

1914-ben, az I. világháború kitörésekor harctéri szolgálatra jelentke-
zett. Az orosz fronton huszártisztként nagy feltűnést keltett bátorsága, 
keménysége és herkulesi ereje. Hamarosan főhadnagy, majd zászló-
alj-parancsnok lett. Jelentős része volt abban is, hogy az Északi-Kár-
pátok felől támadó orosz offenzívát sikerült megállítani, megakadá-
lyozva ezzel, hogy hazánk a túlerőben levő oroszok martaléka legyen. 

1916. augusztus 27-én azonban a románok betörtek a védtelen 
Dél-Erdélybe. Amint családját biztonságban tudta, Maderspa-
ch Viktor azonnal jelentkezett elöljáróinál. Felderítő osztagával 
nélkülözhetetlen helyismeretén alapuló, fontos információkkal 
segítette a hadvezetést, de nem állt meg a határnál, részt vett a 

románok Fekete-tengerig tar-
tó üldözésében is. Ezért, és az 
orosz fronton tanúsított hősies 
magatartásáért többszörös ki-
tüntetésben, és előléptetésben 
részesült. (Ebből az élményből 
született talán legismertebb könyve, Az oláhok vérnyomában a 
Fekete-tengerig.) 

Később viszont az Antant-hatalmak újra felfegyverezték a románo-
kat, akik ismét megtámadták Magyarországot. Maderspach Viktor ak-
kor is az utolsó pillanatig harcolt, de a vereség elkerülhetetlen volt. 
A trianoni békediktátum aláírásakor családi birtokán tartózkodott, és 
akarata ellenére román állampolgár lett. Az új hatalom ismerte romá-
nellenes tevékenységét, ezért egy kisebb hadsereg vadászott rá, ám az 
elfogására érkező egyik fegyverest megölte, majd a többieken áttörve, 

Szerbián keresztül nem mindennapi ka-
landok között Magyarországra menekült. 
Itt is jelentkezett a hadvezetésnél, de mivel 
fontos feladatot nem bíztak rá, így keresett 
magának. Bekapcsolódott a nyugat-magyar-
országi felkelésbe, amely a terület Ausztriá-
hoz csatolása ellen folyt. Az V. Felkelő Had-
sereg az ő parancsnoksága alatt űzte el az 
osztrák csendőr- és katonaegységeket. En-
nek köszönhetjük, hogy ma Sopront nem 
Ödenburgnak hívják. 

1925-ben Törökországban útépítő főmér-
nöki állást vállalt, majd öt év után hazatért, 

és megkezdte írói munkásságát: hadtörténeti és vadászati könyvei 
rendkívül magas színvonalúak. 

1934-ben költözött Mátyásföldre, a mai Huszár utcába. Hat évvel ké-
sőbb a II. bécsi döntés visszacsatolta Erdélyt az anyaországhoz. A hír-
re 65 évesen ismét jelentkezett katonai szolgálatra, de az őt és társait 
szállító autó Debrecen közelében felborult, amelynek következtében 
Maderspach Viktor súlyos tüdősérülést szenvedett. Ebből sajnos nem 
tudott felépülni, és 1941. október 3-án elhunyt.

Kiegészítésként dr. Jakus János ezredes, a XX. század hadtörténeté-
nek, valamint az I. világháború erdélyi és romániai hadműveleteinek 
szakértője beszélt a kor történelméről és katonai eseményeiről, majd 
Domonkos László, a Duna Televízió szerkesztője, esszéíró, a Mader-
spach család történetének feldolgozója idézett néhány, olykor meg-
hökkentő részletet a hatalmas erejű hazafi különleges tetteiről.

MÉSZÁROS TIBOR

Egy igaz magyar emlékére
NEMZETI HŐSÜNK, MADERSPACH VIKTOR SZÜLETÉSÉNEK 143. ÉVFORDULÓJA ALKAL-
MÁBÓL RENDEZETT MEGEMLÉKEZÉST SERF ANDRÁS, A MÁTYÁSFÖLDI LOVAS EGYLET 
VEZETŐJE FEBRUÁR 10-ÉN. AZ ÉLETE UTOLSÓ HÉT ÉVÉBEN MÁTYÁSFÖLDÖN ÉLŐ, KÖZ-
TISZTELETNEK ÖRVENDŐ KATONÁRA EGÉSZ ÉLETÉBEN JELLEMZŐ VOLT A BETHLEN GÁ-
BORTÓL KÖLCSÖNZÖTT ARS POETICA: „NEM MINDIG LEHET MEGTENNI, AMIT KELLE-
NE, DE MINDIG MEG KELL TENNI, AMIT LEHET”.
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– Szia Nagyi, Tomi vagyok. Ösz-
szetörtem a kocsit és sürgősen szük-
ségem lenne másfél millió forintra, 
hogy megtérítsem a kárt. Egy bará-
tom fél órán belül elmegy érte, de na-
gyon kérlek, senkinek ne szólj, mert 
nagyon szégyellem magam!

Egy nagymama természetesen mindig 
unokái segítségére siet, így történt ez eb-
ben az esetben is. Mivel nem volt otthon 
több pénze, ezért az állítólagos barátnak 
„csak” 300 ezer forintot tudott adni, aki 
ezzel az összeggel annak reményében 
távozott, hogy az idős hölgy másnap reg-
gel kiveszi a bankból a hiányzó összeget. 

Unokázás

AZ ELMÚLT NÉHÁNY HÉTBEN TÖBBSZÖR KERESTÉK MEG KOLLÉGÁINKAT 
AZOK, AKIK SAJNÁLATOS MÓDON ÁLDOZATUL ESTEK A KERTVÁROSBAN IS-
MÉT EGYRE GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ BŰNCSELEKMÉNYNEK, AZ UNOKÁ-
ZÁSNAK. AZ UNOKÁZÓS CSALÓK ARRA SZAKOSODTAK, HOGY IDŐS EMBE-
REKET KÁROSÍTSANAK MEG, ÉS MÉG A MAGASAN ISKOLÁZOTT, SZELLEMI 
KÉPESSÉGEIK TELJES TUDATÁBAN LÉVŐK IS BEDŐLNEK NEKIK. AZ ALÁBBIAK-
BAN A XVI. KERÜLETBEN MEGTÖRTÉNT ESETEKET ÍRJUK LE, TERMÉSZETESEN 
A NEVEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL.

Ez így is lett volna, már a taxi is ott állt a ház 
előtt, amikor a másik unoka arra lett figyelmes, 
hogy a nagymamája épp be akar szállni az au-
tóba. Mivel a helyzet nem volt mindennapos, 
ezért megállította és arra kérte, küldjék el a 
taxist, beszélgessenek, és ha szükséges, majd 
együtt elmennek a bankba. A nagymama akkor 
mesélte el a történetet, így nem lett nagyobb baj, 
és a rendőrséget is azonnal értesítették.

– Kezét csókolom, a lánya, Magdi kért meg, 
hogy telefonáljak, mert nagy bajba került, és 
szüksége lenne 1,3 millió forintra. 
– Sajnos nincs itthon csak háromszázezer 
forintom.
– Nem baj, azért elmegyek, és ha esetleg tet-
szik otthon ékszert tartani, azt segítek elad-
ni, hogy Magdi minél előbb pénzhez jusson.

Az idős hölgy épp előző nap olvasott egy cikket 
az unokázós csalókról, de elmondása szerint 
annyira meggyőző volt, akivel beszélt, meséje 
pedig olyan hihető volt, hogy eszébe sem ju-
tott kételkedni. Még akkor sem fogott gyanút, 
amikor a bűnözőt beengedte a lakásába, és az 
végig tartotta a kapcsolatot valakivel telefonon, 
miközben segített neki megkeresni az aranylán-
cot. A szellemi képességei teljes tudatában lévő 
nyugdíjas csak azután hívta fel másik lányát, 
hogy a csaló távozott. 

Nótakör 
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A NÓTAKÖR KÖVETKEZŐ 
ÖSSZEJÖVETELE 

március 14-én 17.00-kor 
lesz a szokott helyen, a Rákosi út 71. 

szám alatti civil házban. 
Várják a nótázni szerető régi és új 

klubtagokat.

Szentmihályi Esték
Március 10., szombat 16.00

REMÉNYÜNK: 
KERESZTÉNY EURÓPA

Vendég: Petrás Mária csángó 
népdalénekes, keramikus 

és Döbrentei Kornél költő, író.
KÁSLER MIKLÓS egyetemi tanár 

előadása ELMARAD!
Helyszín: rákosszentmihályi plébánia 

Templom tér 3.

Sz.R.Zs.

Kovács Péter polgármester öt évvel 
ezelőtt megígérte, hogy 95. születés-
napján is felköszönti BABUS BÉLA 
ZSIGMONDNÉT. Az ünnepségre 
Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő is elkísérte.

Anna néni a VIII. kerületben szü-
letett, a Kertvárosba 1976-ban köl-
tözött. Dolgozott a Fémlemezipari 
Műveknél, ami akkor hadiüzemként 
működött, majd a II. világháború 
után a MÁV-nál talált állást, végül a 
Kohászati Alapanyagellátó Vállalat-

hoz került, ahonnan 24 év után ment nyugdíjba. Ezután azonban újra munkába állt 
a Corvin Áruházban. Az ünnepeltnek három lánya, hat unokája és négy dédunokája 
van, akik gyakran meglátogatják. 

Anna néni továbbra sem bírja a semmittevést, naponta hódol szenvedélyének, a 
kötésnek, és terítőket is készít. Alig hihető, de ezt szemüveg nélkül teszi. Ugyanígy 
fűzi be a tűbe a cérnát is, csak a hallása romlott meg egy kicsit az elmúlt években. A 
hosszú élet szerinte az örökletes tulajdonságoknak és a józan életnek köszönhető. A 
polgármester természetesen távozása előtt most is megígérte, hogy öt év múlva is-
mét eljön egy csokor virággal és a miniszterelnöki üdvözlettel. Addig is Isten éltesse 
Anna nénit erőben, egészségben!

FIGYELEM!
• A csalók mindig nagyon 
kedvesek és udvariasak.
• A csalók készségesen ház-
hoz jönnek.
• A csalók jól öltözöttek és 
ápoltak.
• A csalókat mindig várja az 
utcán valaki, aki azt figyeli, 
nem jön-e haza a hozzátar-
tozó, vagy esetleg nem hív-
tak-e rendőrt.
• A csalók készséggel elkí-
sérik az áldozatot a bankau-
tomatához, ha nincs otthon 
annyi készpénz, amennyit 
kérnek, majd eltűnnek.

Ezúton kérjük az időseket, 
hogy idegent ne engedjenek 

be a lakásukba, és min-
den gyanús esetet azonnal 

jelentsenek a rendőrség 
112-es telefonszámán!
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A kerületi iskolákból érkező mintegy 70 
gyereknek a Sashalmi Közösségi Terem-
ben heti öt alkalommal Fodorné Kastner 
Veronika, László Éva, Keresz-
tesi Mária és Györke-Szabó 
Anita tart edzéseket. A másik 
fő bázis 2018-tól a Sashalmi 
Tanoda és annak az Önkor-
mányzat által kétszeresére 
növelt tornaterme, amely 
a felújítást követően kiváló 
körülmények között várja a 
röplabdázni vágyó diákokat 
ugyancsak heti öt alkalom-
mal. 

Az utánpótlásedzéseken 7 és 
15 év közötti lányok vesznek 
részt, akik korosztályonként 
a Magyar Röplabda Szövet-
ség és a Budapesti Röplabda 
Szövetség versenyein mérettetik meg 
magukat. A KSE idén először saját neve-
lésű gyerekekből álló csapatot indított az 
Országos Gyermek Bajnokságban és az 

Országos Mini Bajnokságban. Hozzájuk 
hasonlóan az U13-as mini, az U14-es kis-
mini, az U11-es szupermini és az U10-

es manó korosztály együttesei is pályára 
lépnek ezeken a kupákon. 

Az Országos Mini Bajnokságon szuper-
mini korosztályban a KSE három csapat-

tal indult. Az „A” együttes a kiemelt cso-
port 6. helyén végzett, míg a másik két 
gárda az alapcsoport közép mezőnyében 

foglalt helyet. Mini korosztály-
ban két kertvárosi csapat ver-
senyzett, közülük az erősebb 
az előkelő harmadik helyet 
szerezte meg, a másik pedig a 
12. helyen zárta a tornát. 

Ezekkel az eredményekkel 
a KSE a tavalyi kiváló ered-
ményeit tovább javította, és a 
nagy hagyományokkal rendel-
kező, magasabban rangsorolt 
klubok között is megmutatta, 
hogy a XVI. kerületben mi-
nőségi nevelő munka folyik. 
Éppen ezért a KSE röplab-
da szakosztálya szeretettel 
várja a 2007. január 1-je 

után született lányok jelentkezé-
sét! Bővebb információt László Éva 
nyújt a 0620-412-4340-es telefon-
számon.

Röplabdás élet a Kertvárosban
A KERTVÁROSI SPORT EGYLET (KSE) RÖPLABDA SZAKOSZTÁLYÁBAN 2011 ÓTA OKTATJÁK A SPORTÁG ALAPJAIT. 
KEZDETBEN A KÜLÖNBÖZŐ KORÚ GYEREKEK TÖMEGSPORT JELLEGGEL HETI KÉT EDZÉSEN VETTEK RÉSZT, 
MOSTANRA AZONBAN A KOROSZTÁLYOK ÉS A TUDÁSSZINTEK IS ELKÜLÖNÜLTEK. 

Mint minden alkalommal, most is meg kell említeni, hogy mi-
lyen jó érzés ezeket az ügyes, lelkes kissrácokat látni, akikből 
sugárzik a foci szeretete és az őszinteség. Közülük többen még 
sokra viszik. Amikor Kovács Péter polgármester azt kérdezte 
tőlük, hogy ki akar válogatott játékos lenni, sokan emelték ma-
gasba a kezüket. De azok is csak nyerni fognak, akikből nem 
lesz élvonalbeli játékos, mégis edzett, egészséges, közösségi 
emberré fognak válni. Ennek köszönhetően értékelni fogják a 
győzelmet, és tanulnak majd a vereségből.

Ami az eredményeket illeti, két korosztályban is első helyet 
szerzett az Ikarus (2007, 2008) és a Mészöly Foci Suli (2010, 
2012). Egy-egy korosztályban nyert a Csepel (2011), az Újpest 
(2006) és a Kastélydomb (2009) csapata.

A gyerekek boldogan vették át a serlegeket, érmeket, okleve-
leket, amelyek egy részét Kovács Péter adta át. A díjakat és a 
játékvezetőket az MLSZ Budapesti Igazgatója, Lovász Tamás 

biztosította, a VII. Farsangi RAFC Kupa sikeres lebonyolításá-
ért pedig köszönet illeti a RAFC vezetőségét, Kozma Viktort, 
a Sashalmi Piac vezetőjét és a rendezésben főszerepet vállaló 
Pajer Gyulát. 

VARGA FERENC

VII. Farsangi RAFC Kupa
HETEDIK ALKALOMMAL RENDEZTE MEG A RAFC FAR-
SANGI UTÁNPÓTLÁS TORNÁJÁT 7 ÉS 12 ÉV KÖZÖTTI 
GYEREKEK RÉSZÉRE. AZ EGYRE NÉPSZERŰBB ESE-
MÉNYRE EZÚTTAL 41 CSAPAT NEVEZETT, ÍGY TÖBB 
MINT 400 LELKES FUTBALLISTA-PALÁNTA LÉPETT A 
SASHALMI KÖZÖSSÉGI TEREMBEN PÁLYÁRA.
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

Március 6. kedd 18:00 
AZ ART 16 MŰVÉSZ CSOPORT TAVA-
SZI TÁRLATÁNAK MEGNYITÓJA
Megnyitja: dr. Kelényi István művé-
szettörténész. Köszöntőt mond: A. Bak 
Péter a művész csoport vezetője.
Kiállító művészek: A. Bak Péter, Déghy 
Rita, Jó Ilona, Kallai Sándor, Molnár 
Edit, Terényi István, Ürmös Péter, Zi-
chó Gabriella, Zsuráffy Mária.
Vendégművész: Bánovszky Miklós
Megtekinthető április 1-ig a Corvin Ga-
lériában.

Március 9. péntek 17:00 
VÉGZŐSÖK - A FOTO ART FOTÓSIS-
KOLA VÉGZŐS NÖVENDÉKEINEK 
TÁRLATA

Március 9. péntek 19:30 
JAZZLIGET - FALUSI MARIANN - 
SÁRIK PÉTER DUÓ
„DALOLVA SZÉP AZ ÉLET... CSAK EL 
NE DZSESSZÜK”

Azt mondják, ami olyan ostoba, hogy 
nem lehet elmondani, azt eléneklik. 
Ezt vállaljuk. Dallal nem lehet meg-
oldani a gazdasági világválságot, nem 
lehet dalban feltalálni a rák ellensze-
rét és nem dal oldja meg az arab-izra-
eli ellentéteket. De dallal mondjuk el, 
hogy unlak, hogy hiányzol, hogy félté-
keny vagyok, hogy nem tudok nélküled 
élni. Dallal mondjuk, hogy szeretlek. 
Mit csináljunk, ha minket csak ez az 
ostobaság foglalkoztat?
Jegyár: 1500 Ft

Március 10. szombat  16:00 
BORS NÉNI 
Bors néni visszatér! Nemes Nagy Ág-
nes halhatatlan mesealakja, akit Dayka 
Margit formált meg varázslatosan a 

színpadon, 1978-ban indult el hódító 
útjára. A meséből állandóan versbe 
átcsapó játék főszereplőjének megal-
kotásakor a költőnőt saját pöttömnyi 
bejárónője ihlette, hogy megteremtse 
a gömbölyded, kedves, nyolcvanéves, 
temperamentumos, gyerekimádó déd-
nagyanyó figuráját.
Jegyár: 1400 Ft, 2100 Ft

Március 11. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft

KÖZKÍVÁNATRA ÚJRA:
Március 11.  vasárnap 18:00 
EGYASSZONY - TENKI RÉKA ELŐA-
DÁSÁBAN

Péterfy-Novák Éva majd minden or-
vostól azt a diagnózist kapta, hogy 
kislánya a születés során vált súlyosan 
mentálisan sérültté. A kislány hét évvel 
élte túl a diagnózist, édesanyja pedig 
harminc évvel a történtek után döntött 

úgy, hogy blogbejegyzésekben meg-
írja együtt töltött éveiket. A megrázó 
őszinteségű blogból könyv született, a 
könyvből pedig színházi előadás.
Az Egyasszony igaz történet az élet 
fájdalmas titkairól, amelyekről nem 
szokás beszélni. Tragikus és egyben 
felemelő példázat, amelynek különle-
gessége, hogy bár a rettenetet beszéli 
el, mégis rendíthetetlen életöröm su-
gárzik belőle.
Jegyár: 2800 Ft

JÖN-JÖN-JÖN
Április 15. vasárnap 18:00

ÉLET. TÖRTÉNETEK.HU – LEVÉL 
APÁMHOZ, A NŐVÉREK
Hétköznapi emberek kalandos éle-
te két kiváló színésznő, Egri Márta és 
Egri Kati előadásában.
A darab február 11-i bemutatója beteg-
ség miatt elmaradt. A korábbi időpont-
ra megváltott jegyek erre az előadásra 
érvényesek.

(János utca 141-153.)

JÖN-JÖN-JÖN
Április 14. szombat 11:00
A NYÚL ÉS A RÓKA, 
HÁROM ÚJABB MÓKA
zenés mesejáték a Gardrób Művészeti 
Csoport előadásában
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A XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA,
a KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI

ÉS EMLÉKEZET KÖZPONT

és a CORVIN MÛVELÔDÉSI HÁZ

tisztelettel meghívja Önt

2018. március 8-án, 
csütörtökön, 18 órára 

SZÉMAN RICHÁRD

Ceruza, toll és ecset
címû kiállítással egybekötött 

könyvbemutatójára

A bemutatót megnyitja:
KOVÁCS PÉTER

polgármester

A könyvet bemutatja:
DR. SPANNRAFT MARCELLINA

egyetemi docens
a Károli Gáspár Református Egyetem tanára

Mûsorvezetô:
SZABÓ RÉKA ZSUZSANNA

a XVI. Kerületi Újság fôszerkesztôje

Közremûködik:
KARELNÉ MÁTÉ ORSOLYA

KHEK Intézményvezetô-helyettes

Helyszín:

Corvin Mûvelôdési Ház
Szentmihályi Kulturális Központja

1161 Budapest, János u. 141–153.

•••

Hamarosan megérkezik a tavasz, ami remek alkalmat kínál egy-egy sétára, kirándulás-
ra. Erdőn, mezőn, tónál, pataknál, dombon, völgyben járva előkerülnek a fényképezőgé-
pek, mobiltelefonok is, hogy megörökítsünk egy-egy pillanatot. Szerencsések vagyunk, 
mert a XVI. kerületben megannyi szépség és érték rejlik. Mutassuk meg, hogy milyen 
a mi Kertvárosunk!
A pályázatra maximum 3 db képet várunk jpg formátumban, maximum 5 MB méretű 
mellékletként, lehetőség szerint minél nagyobb felbontásban! Minimum 5 Mpixel, 2592 
x 1944 pixel vagy 450 * 300 mm-es méret esetén minimum 300 DPI felbontásban. A 
fotók készülhetnek digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal. A fotó lehet a pá-
lyázó által szerkesztett, az élesség- és a tónusértékek korrekciója szintén megengedett.
A legjobb alkotásokból kiállítást szervezünk a Szentmihályi Kulturális Központban. 

Az ünnepélyes megnyitó április 22-én lesz, ahol átadjuk a nyerteseknek járó
 díjakat is. A képeket március 28-ig várjuk „Kertvárosom” tárggyal 
a FotopalyazatCMH@gmail.com e-mail címre. Nevezési díj nincs.

Kérjük, hogy a fotókat olyan címmel ellátva, és az alkotót feltüntetve küldjék, amit a 
kiállításon megjelentethetünk! Az üzenetbe írják bele a kép készítésének helyét és 
címét, amellyel beazonosítható, hogy a XVI. kerületben készült, illetve elérhetőséget 
(telefon, e-mail). Közönségszavazásra, illetve a teljes pályázati anyag megtekintésére 
a „Kertvárosom Fotópályázat” Facebook oldalon van lehetőség. Az oldal nyilvános, 
mindenki által megosztható. A kiállítás megnyitójának, illetve a Föld napi rendez-
vénynek részleteit is ott követhetik. A beküldött anyagból zsűrizés után válogatjuk 
ki a kiállítandó képeket.
DÍJAZÁS: a díjazott fotók készítői oklevelet, a nyertes pályaművük nyomtatott vászon-
képét és értékes ajándékokat kapnak. A közönségdíjat a „Kertvárosom Fotópályázat” Fa-
cebook oldalra feltöltött legtöbb lájkot kapott fotó nyeri el.   
A zsűrizés és eredményhirdetés április 10-én lesz. A kiállító művészeket ezután 
e-mailben értesítjük és szeretettel várjuk a kiállítás-megnyitón.

További információ: Szabó Patrícia (szabo.patricia@kulturliget.hu)
Részletes pályázati kiírás: www.kulturliget.hu

Kertvárosom
Fotópályázat amatőr fotósoknak a Föld napja alkalmából

A FÖLD NAPJÁT MINDEN ÉVBEN ÁPRILIS 22-ÉN ÜNNEPEL-
JÜK, AMIKOR VILÁGSZERTE KÜLÖNFÉLE ESEMÉNYEKET 
RENDEZNEK, HOGY FELHÍVJÁK A FIGYELMET A FÖLD TER-
MÉSZETI KÖRNYEZETÉNEK MEGŐRZÉSÉRE. EZ ALKALOM-
BÓL FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍN-
HÁZ ÉS AZ ÖT FALU EGYESÜLET.

KALOT „Jövőnkért” 
Népfőiskola

Gerberné Balogh Jenoveffa
Rákosi út 71., civil ház

Március 6., kedd 18.00
Dr. Nemesszeghy György: Q10, 

Ginkgo biloba, lecitin, lutein, om-
ega3 étrend kiegészítő. Miért jobb a 
konyhában a repceolaj, mint a nap-
raforgó olaj? A legfontosabb étrend 
kiegészítők. Daganatos betegségek 
visszatérését megelőző gyógynövé-
nyek és azok alkalmazási módjai.

A KALOT tagok és a Kertvárosi Kert-
barátok Egyesületének tag jai részére a 
sokszorosított anyagot ingyenesen, míg 
a többi résztvevő számára 200 forint 

ellenében tudjuk biztosítani.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete
Bányi Gyuláné elnök 409-1208 banyigy@t-online.hu

Március 7., szerda 18.00  KLUBEST
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház 

(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület.)
Témák: téli, tavaszi lemosó permetezés módja, fontossága a kertekben. Növény-

védelmi feladatok, lehetőségek a családellátó kertészkedésben, a zöldség- és 
gyümölcstermesztésben. Környezetünk védelme. Szaktanácsadás.

Előadó: Reiderné Saly Klára növényvédelmi szakmérnök, növényorvos.
Magbörze. Aki hoz, vihet is.

A belépés az egyesület tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit ado-
mányként a Közösségi Ház nagytermének igénybevételére fordítunk.

A KALOT Közösségi Kertbe 50 m2-es parcellákra 
KERTTAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK a Zsemlékes utcába.

Mi is az a közösségi kert? Egy hely, ahol városlakóként olcsón kertészkedhetünk, 
zöldséget, gyümölcsöt termeszthetünk, családunkkal együtt örülhetünk az 

egészséges tápláléknak, saját terményeinkből főzhetünk, barátokra lelhetünk.
Információ és jelentkezés: Bányi Gyuláné, 409-1208, banyigy@t-online.hu

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket 
a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a 

kistarcsai kórházba. Bejelentkezni a 

06-40/200-801 
üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 30-680-6814

KÖNYVELTESSEN NÁ-
LUNK! Vállaljuk cégek 
teljeskörű könyvelését, 
adóbevallások, mérleg el-
készítését. 25 éves szakmai 
tapasztalatunkkal tudjuk se-
gíteni vállalkozását. 

400-0815; 70-542-8242 
capera@capera.hu

REHAB – XVI. NONPROFIT 
Kft. 1161. Budapest, Pálya u. 
48. azonnali belépéssel ke-
res részmunkaidőben bér-
számfejtő munkatársat. Je-
lentkezni személyesen, vagy 
telefonon 20-262-3907. 
Hortobágyi Lászlóné gazda-
sági vezetőnél.

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

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533

Csapok, WC-k, bojlerek, 
szerelvényezés. Nyomó- és 
csatornavezeték csere föld-
munkával, lakások részleges 
és teljes felújítását vállaljuk 
korrekt árakkal garanciával.  
20-249-0470

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, antik 
órát és bútort, ezüst tárgya-
kat, porcelánokat, bronzokat, 
régi katonai tárgyakat stb. és 
teljes hagyatékot. 20-280-
0151 herendi77@gmail.com

INGATLAN
Kiadó garázst keresek a Pálya ut-
cai lakótelep környékén. 30-932-
5654

Leinformálható közös képviselőt 
keres XVI. kerületi társasház. 
70-544-4579

Cinkotán, a Nagytarcsai út mel-
lett 4954nm-es szántó eladó. 
400-0440; 70-299-3400

Kehidakustánban, a Termál für-
dővel szemben 44 nm-es, erké-
lyes lakás eladó. 400-0440; 70-
299-3400

Mátyásföldön, a Bökényföldi út 
mellett 4785 nm-es belterület 
eladó. 400-0440; 70-299-3400

Eladó 90 nm-es családi ház 610 
nm-es sarok telken, vagy 50 nm-
ig lakásra cserélném értékegyez-
tetéssel. 20-323-9609

Eladnám kistolmácsi (Zala) há-
zamat nagy kerttel. I.ár: 4M Ft. 
20-627-7515

2248nm szántóföld cinkotán 
990E Ft. 70-232-9165

Tulajdonostól Fürge utcai sík 
építési telek eladó. Kb. 20x58m, 
2 lakásos ikerház építhető. Épí-
tési engedély már kérhető. Köz-
művek bekötve. I.ár: 34M Ft. 30-
482-0700

Eladó tulajdonostól 1082nm tel-
ken 120nm-es 4 szobás ház Má-
tyásföldön. 30-940-0494

VEGYES
3 db jó állapotú szekrény, 
egy Zanussi fagyasztó 
szekrény, hordozható 
cserépkályha, varrógép 
eladók. Ár megegyezés 
szerint. 30-246-7545

Volkswagen POLO IV. 
1.2 ICE 70   2008 évi. 
41.300 km. kiváló mű-
szaki állapot, Első kéz-
bőleladó. ir.ár: 1,55 mFt.     
20-941-7780

3-2-1 személyes ülőgarnitúra 
20E Ft-ért azonnal elvihető. 20-
998-25352

Villanytűzhely-légkeveréses, 
komplett kerti szivattyú, kerti 
szerszámok, új vendégágy, mo-
sógép motor, biztonsági trafó 
eladó. 409-2240

DEMKOFEDER ágybetét mág-
nesszálas, fájdalomcsillapítás, 
100% gyapjú 8,5E Ft-ért eladó. 
30-949-6332

Tea,-és kávéfőző német villany-
gép nagyméretű jénao kiöntővel 
7,5E Ft-ért eladó. 30-949-6332

Gurulós tárolókocsi 3 forgatható 
fiókkal eladó. 8,5E Ft. 30-949-
6332

Huggies pelenka 3-6 kg 
232db/12E Ft; karácsonyfadí-
szek, égők 5E Ft-ért eladók. 403-
4606; 20-918-7317

Házilag készített, különböző 
méretű MADÁRETETŐ eladó. 
20-934-7476

Jó állapotban lévő Textima gyor-
svarrógép eladó. 400-0440; 70-
299-3404

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526

Pedikűrt, manikűrt vállal 
gyógypedikűrös. Házhoz 
megyek, hétvégén is. 70-
518-0720

Vízszerelés, fűtésszerelés 
családbarát árakkal, pre-
cíz munkavégzéssel, 10% 
nyugdíjas kedvezmény. 30-
938-9713

19-20. századi magyar és kül-
földi művészek festményeit 
keressük megvételre kész-
pénzért gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024. 
Szilágyi Erzsébet fasor 3. 
Tel.: 302-8696 
Mobil: 06-30-949-29-00
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