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AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTOTTA A KERÜLET LEGKISEBB NEVELÉSI 
INTÉZMÉNYÉNEK, A SZENTMIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA BERCSÉNYI 
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JÓZSEF ALPOLGÁRMESTER, SZATMÁRY LÁSZLÓ KÖRZETI KÉPVISELŐ, 
MEZŐ MISI, A MAGNA CUM LAUDE EGYÜTTES FRONTEMBERE, SZAT-
MÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÉS KOVÁCS PÉTER POL-
GÁRMESTER VÁGTA ÁT A NEMZETISZÍNŰ SZALAGOT. 
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Kis lépés az Önkormányzatnak, 
nagy lépés az óvodásoknak
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Kedves 

Olvasó!
Pünkösd és a Szűzanya felé 
haladva elgondolkodtam. 
Vajon mi a fontosabb az 
embereknek: az önigazolás, 
vagy maga az igazság? Na 
és ha igazunk van? Megéri 
a végsőkig harcolni csak 
azért, hogy bebizonyítsuk? 
Aztán rájöttem. Az igazság 
maga Krisztus. Ha benne 
maradunk, és rábízzuk azt, 
ami nyomaszt, a szerete-
tétől megerősödünk, és 
megtaláljuk a helyes utat. 
Tóth Árpádot is sokat foglal-
koztatta az emberek közötti 
elidegenedés és a kommu-
nikáció hiánya, ezért ezúttal 
tőle választottam egy verset.
„Pénzt, egészséget és sikert 
Másoknak, Uram, többet 
adtál, Nem kezdek érte még-
se pert, És nem mondom, 
hogy adósom maradtál. (…) 
Tudom és érzem, hogy sze-
retsz: Próbáid áldott oltó-ké-
se bennem Téged szolgál, 
mert míg szivembe metsz, 
Új szépséget teremni sebez 
engem. Összeszorítom aj-
kam, ha nehéz A kín, mert 
tudom, tied az én harcom, 
És győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült, or-
cád-fényü arcom.”
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Ismét életet mentettek

N. Sarolta azért tett bejelentést a 112-es se-
gélyhívó számon, mert beszorult harmadik 
emeleti otthonának mosdójába, és a tűz-
helyen hagyott étolajjal teli edény füstölni 
kezdett. Az esetről a Katasztrófavédelem 
Műveletírányítási Központja értesítette Víg 
Andrást, aki azonnal a helyszínre sietett. 
Ott Tóth András és Horváth Bence rendőr 
őrmester arról tájékoztatta, hogy a bejárati 
ajtón keresztül nem tudtak bejutni a lakás-
ba. Mivel akkor már sűrű füst gomolygott, 

Víg András és Tóth András a szomszéd er-
kélyéről másztak át a bejelentő otthonába, 
ahol a rendőr lekapcsolta a gázt, a közbiz-
tonsági referens pedig kiszabadította N. Sa-
roltát. 

Végül Horváth Bence értesítette a mátyás-
földi mentőszolgálat munkatársait, akik 
füstmérgezés gyanújával kórházba szállítot-
ták a lányt. Eközben a XIV. kerületi tűzoltók 
is a helyszínre értek, és megkezdték az in-
gatlan átvizsgálását.

HÁZTARTÁSI BALESETEK GYAKRAN ELŐFORDULNAK, DE EZEK TÖBBSÉGE NEM 
VESZÉLYEZTETI AZ EMBEREK ÉLETÉT, ÉS EGY ROSSZUL ZÁRÓDÓ AJTÓ IS INKÁBB 
CSAK KELLEMETLENSÉGET OKOZ. HA AZONBAN UTÓBBI MIATT NEM TUDJUK 
IDŐBEN ELZÁRNI A GÁZT, ABBÓL BIZONY KOMOLY BAJ LEHET. EZ TÖRTÉNT 
ÁPRILIS 25-ÉN EGY 15 ÉVES LÁNNYAL IS, AKINEK A XVI. KERÜLETI RENDŐRKAPI-
TÁNYSÁG JÁRŐREI ÉS VÍG ANDRÁS, AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZBIZTONSÁGI REFE-
RENSE SIETETT A SEGÍTSÉGÉRE.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 

pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 

LAKÁSOK 
KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ 

BÉRBEADÁSÁRA

A pályázat benyújtásának határideje: 
június 1. 12.00 

A pályázat benyújtásának helye: 
XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája 

(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:

    • 1163 Bp., Vámosgyörk utca 60. 2. ép. fszt. 3.  (34 nm-es, 1 szobás, komfortos)

    • 1165 Bp., Mészáros József u. 4. 4. em. 27. (67 nm-es, 1+ 2 fél szobás, összkomfortos)

    • 1163 Bp., Lándzsa u. 19/c. fszt. 3.  (33 nm-es, 1 szobás, komfortos)

A pályázattal kapcsolatos bővebb információt az Önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) 
olvashatnak, valamint az Ügyfélszolgálati Irodáján kaphatnak az érdeklődők.
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A testületi ülésről jelentjük

Dr. Kreitl Györgyi elmondta: sok íven 
szerepeltek hibás ajánlások, amelyek-
nél nem volt pontos a kitöltő lakcíme, 
édesanyjának neve, de esetenként még 
a sajátja sem. Az ajánlóívek megkésett 
leadásáért összesen 13 340 000 forintos 
bírsággal büntették a jelölő szervezete-
ket. 

Szatmáry Kristóf először köszönetet 
mondott azért, hogy egy olyan testület 
előtt vehette át a mandátumát, amelynek 
korábban ő is tagja volt. Ezután remé-
nyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 
az a kampány, amely korábban nem volt 
jellemző a Kertvárosra, most lezárult, és 
ezután ismét a kerület fejlődését elősegí-
tő munkáé lesz a főszerep.

ÚJRAVÁLASZTOTTÁK AZ INTÉZMÉNY-
VEZETŐKET
A Szentmihályi Játszókert Óvoda kollek-
tívája tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül támogatta az egyetlen pályázót, az 
intézményt már 1996 szeptembere óta 
vezető Sinka Mihálynét. Miután a Testü-

let meghallgatta a pályázót, egyhangúlag 
megszavazták a kinevezését. (Az óvoda-
vezetővel készült interjúnkat a 9. oldalon 
olvashatják.)
A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
vezetői pozíciójára is csak egy pályázó, 
Csillik Kristóf jelentkezett, aki hét éve 
irányítja az intézményt. Mivel a képvi-
selők elégedettek a munkájával, a meg-
hallgatása után neki is újra bizalmat sza-
vaztak. (Csillik Kristófot is megkérdeztük 
a terveiről. Az erről szóló riportunk a 7. 
oldalon található.)

VÉLEMÉNYEZTÉK AZ ISKOLAIGAZGA-
TÓK PÁLYÁZATÁT
Hat iskolaigazgató megbízatása is le-
járt, ezért a képviselők meghallgatták 
Dunavölgyi Illésnét, aki a Batthyány Ilo-
na, Nagyné Bajnóczi Zsuzsannát, aki a 
Göllesz, Dienes Annát, aki a Lemhényi 
Dezső, dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriellát, 
aki a Móra Ferenc, Leblanc Mária Mag-
dolnát, aki a Sashalmi Tanoda és Tóth 
Andrást, aki a Szent-Györgyi Albert Álta-

lános Iskola igazgatói posztjára pályázott. 
Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella kivéte-
lével mindegyik jelentkezőt támogatta a 
Testület, amelynek csak véleményezési 
joga van, ugyanis az oktatási intézmé-
nyek vezetőit a miniszter nevezi ki.

JÓL DOLGOZTAK 2017-BEN IS
A Testület elfogadta a Kertvárosi Sport-
létesítményeket Üzemeltető Kft., a RE-
HAB-XVI. és a Sashalmi Piac Kft. tavalyi 
évről szóló beszámolóját.

ÖNRÉSSZEL SEGÍTIK A SPORTFEJ-
LESZTÉSEKET
A képviselők döntöttek arról is, hogy 
biztosítják az önrészt a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola és a Szerb Antal Gimnázi-
um tornatermének felújításához, illetve 
ahhoz, hogy a BVSC – a Táncsics iskola 
után – a Batthyány Ilona és a Jókai Mór 
Általános Iskola, valamint a már emlí-
tett Szerb Antal Gimnázium udvarán is 
építsen kézilabdapályát TAO támogatás 
felhasználásával.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 25-ÉN TARTOTTA 
AKTUÁLIS ÜLÉSÉT. A TANÁCSKOZÁS ELŐTT A JELENLÉVŐK EGYPERCES 
NÉMA FŐHAJTÁSSAL EMLÉKEZTEK MEG A KÖZELMÚLTBAN ELHUNYT 
KÁZMÉR JÓZSEFRŐL, A KERÜLET DÍSZPOLGÁRÁRÓL, VALAMINT LAN-
TOS ANTALRÓL, A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY EGYKO-
RI VEZETŐJÉRŐL, AKINEK MUNKÁSSÁGÁT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KE-
RÜLETÉÉRT KITÜNTETÉSSEL DÍJAZTÁK. EZUTÁN DR. KREITL GYÖRGYI, A 
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE SZÁMOLT BE AZ ORSZÁGGYŰ-
LÉSI VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL, MAJD ÁTADTA 
A MANDÁTUMOT JELKÉPEZŐ DOKUMENTUMOT SZATMÁRY KRISTÓF-
NAK, A XVI. KERÜLET MEGVÁLASZTOTT PARLAMENTI KÉPVISELŐJÉNEK. 

A kerület vezetője kiemelte: az Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
megtette az első lépést annak érde-
kében, hogy visszaszorítsa a válasz-
tási csalásokat. Eddig ugyanis a je-
löltek – mint például Vajda Zoltán is 
– feltehetően azért éltek vissza má-

sok személyes adataival, mert ennek 
nem volt következménye. Az állam-
polgárok hiába tettek feljelentést, a 
rendőrségi vizsgálatot általában az-
zal zárták le, hogy nem deríthető ki, 
ki volt az elkövető.
Kovács Péter hangsúlyozta: a képvi-

selők többsége szerint nem lehet ön-
kormányzati képviselő az, aki, vagy 
akinek az érdekében hasonló jogsér-
téseket követnek el. Ezért felkérték 
Vajda Zoltánt, hogy mondjon le man-
dátumáról május 2-i határidővel, és 
távozzon a helyi közéletből. 

Lemondásra szólították fel Vajda Zoltánt
A HOSSZÚRA NYÚLT ÁPRILIS 25-I TESTÜLETI ÜLÉSEN EGY SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNYRÓL IS TÁRGYALTAK A 
KÉPVISELŐK. AZ EBBEN TALÁLHATÓ JAVASLAT SZERINT VAJDA ZOLTÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐT LE-
MONDÁSRA SZÓLÍTOTTÁK FEL. A RÉSZLETEKRŐL KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTERT KÉRDEZTÜK.
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– Sajnos minden igyekezetem ellenére 
nem csak arról szólt ez a választási kam-
pány, hogy ki mit szeretne tenni a XVI. 
kerületért, hanem minden másról. Ha-
sonló tevékenység korábban nem volt 
jellemző a Kertvárosra, és remélem, a 
jövőben sem lesz. Arra viszont büszke 
vagyok, hogy a helyi polgároktól 2014-
hez képest majdnem két százalékkal 
több szavazatot kaptam, mint az en-
gem jelölő Fidesz listája. A negatív és 
levadászó kampány tehát nem műkö-
dik, mivel az elvégzett munka a leg-
jobb bizonyíték valaki tevékenységére. 
Éppen ezért, négy fiú édesapjaként és 
két lány keresztapjaként, szeretném 
megköszönni mindazoknak – köztük a 
lányos édesapáknak – akik támogattak 
engem és a családomat akkor, amikor 
teljesen alaptalanul támadtak.

– MILYEN FELADATA LESZ AZ ÚJON-
NAN MEGALAKULÓ PARLAMENT-
BEN?
– Valószínűleg továbbra is azokban a 
bizottságokban fogok tevékenykedni, 
amelyekben eddig, és alelnöke leszek 
a Vállalkozásfejlesztési Bizottságnak, 
de természetesen minden olyan testü-
let munkájában részt veszek, amely az 
Országgyűlésen keresztül tudja segíte-
ni a kerületet.

– A KAMPÁNYBAN TERET KAPOTT 
AZ IKARUS IPARI PARK SORSA IS. 
MIT TERVEZNEK VELE?
– Azt szeretném, ha kormányzati segít-
séggel rendeznénk az egykori gyár te-
rületének ügyét. Véleményem szerint 
az lenne a legjobb, ha a XVI. Kerületi 
Önkormányzat vásárolná meg, de bár-
milyen olyan megoldást támogatnánk 

Kovács Péter polgármesterrel, amely 
ennek a tradicionális kertvárosi hely-
nek a sorsát megfelelően rendezné.

– TÖBB INFRASTRUKTURÁLIS FEJ-
LESZTÉS KEZDŐDÖTT EL A KÖZEL-
MÚLTBAN. HOGYAN ALAKULNAK 
EZEK?
– A kerületi földutak felszámolásához 
komoly kormányzati segítséget ka-
punk. Ez legalább ezer helyi családot 
érint, és feltétele a nyugodt életnek. 
Természetesen az egészségügyi, illetve 
a nevelési és oktatási intézmények fej-
lesztése is a terveink között szerepel. 
Szó esett már a kertvárosi Szakrende-
lő, valamint a kistarcsai kórház bővíté-
séről, de lényeges a tornatermek felújí-
tása is. A munkába be tudtuk vonni a 
BVSC-t, így a legutóbbi testületi ülésen 
elfogadták a képviselők azt a javaslatot, 
amelynek értelmében az Önkormány-
zat biztosítja az önrészt ahhoz, hogy 
kézilabdapálya épüljön a Batthyány Ilo-
na és a Jókai Mór Általános Iskolában, 
illetve a Szerb Antal Gimnáziumban. 
A Fejlődő Kertvárosban növekvő igény 
van a bölcsődei és óvodai férőhelyek 
számának növelésére is, amely össz-
hangban van a kormány családpolitiká-
jával, hiszen mi azt szeretnénk elérni, 
hogy minden tervezett gyermek meg-
szülessen. Ezért raktuk le korábban az 
új bölcsődei szárny alapkövét.

– RÉGI PROBLÉMA A HÉV ÉS A MET-
RÓ ÖSSZEKÖTÉSE, ILLETVE A REPÜ-
LŐGÉPZAJ. MILYEN ELŐRELÉPÉSEK 
VÁRHATÓK EZEKKEL KAPCSOLAT-
BAN?
– A HÉV és a metró összekötése jelen-
tőset lépett előre azzal, hogy a tervek 

Az elvégzett munka 
a legjobb bizonyíték
SZATMÁRY KRISTÓFOT 2014 UTÁN IDÉN IS MEGVÁLASZTOTTÁK A 
KERTVÁROSI POLGÁROK, HOGY KÉPVISELJE LAKÓHELYÜNKET AZ OR- 
SZÁGGYŰLÉSBEN. A HONATYÁVAL A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYRÓL ÉS AN-
NAK UTÓZÖNGÉIRŐL, ILLETVE ARRÓL A MÁR MEGKEZDETT MUNKÁ-
RÓL BESZÉLGETTÜNK, AMELYNEK EREDMÉNYEKÉNT 1,6 MILLIÁRD FO-
RINT ÁLLAMI TÁMOGATÁSHOZ JUTOTT A XVI. KERÜLET.

készítése folyamatban van. Most az a 
feladat, hogy ne csak ezekre, hanem 
a kivitelezésre is kapjunk forrást az 
Európai Uniótól 2020 után. A repü-
lőgépzajjal kapcsolatban pedig komoly 
ígéretünk van a HungaroControltól 
arra, hogy a 2006-ban 12 fokkal elte-
relt gépeket visszaállítják az eredeti 
felszállási pályájukra. Ez legkésőbb a 
jövő évben megvalósul, amely jelentős 
javulást fog eredményezni.

– A KERÜLETIEK BIZTONSÁGÁHOZ, 
NYUGALMÁHOZ ÉS KÉNYELMÉHEZ 
HOZZÁJÁRUL A ZÖLDFELÜLETEK 
ÉS A SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 
FEJLESZTÉSE IS. MELYEK LESZNEK 
EZEK?
– A Reformátorok terének kialakításá-
val ez a folyamat már elkezdődött, és 
folytatódik a terület másik részének 
rendezésével. Emellett a Naplás tó és 
a Szilas-patak környékét is fejlesztjük, 
és bővítjük a kerékpárút-hálózatot is. A 
Kertváros arculatának része az is, hogy 
visszafogjuk a társasházak építését, 
egységesíteni szeretnénk a főbb útvo-
nalak melletti kereskedelmi egységek 
látványát, de tárgyaltunk a légkábelek 
elhelyezkedéséről is. 

SZ.R.ZS.
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Kis lépés az Önkormányzatnak, 
nagy lépés az óvodásoknak

Kovács Péter polgármester kiemelte: ez már nem az első olyan 
beruházás, amit az Önkormányzat és az Észak-Pesti Tanke-
rületi Központ közösen hajtott végre. A munkálatok összkölt-
sége 20 millió forint volt, amelyből a Namgrass Hungary Kft. 
az elavult beton egy része helyett műfű burkolatot és új ját-
szóeszközöket is elhelyezett. A kerület vezetője megköszönte 
Szász József, a területért felelős alpolgármester és a műszaki 
ellenőrök munkáját.

Ruskóné Galánfi Klára tagintézmény-vezető a fejlesztés jelen-
tőségével kapcsolatban elmondta: az alapításának hamarosan 
negyedszázados jubileumát ünneplő iskola udvarán eddig több 

Miénk az udvar!
A GÖLLESZ SZENT IMRE UTCAI BESZÉDJAVÍTÓ ÁL-
TALÁNOS ISKOLÁJÁNAK UDVARA IS MEGSZÉPÜLT, 
AMELYNEK ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJÁT ÁPRILIS 24-ÉN 
TARTOTTÁK. A DIÁKOK TÁNCOS PRODUKCIÓKKAL 
MONDTAK KÖSZÖNETET A FELÚJÍTÁSÉRT.

Folytatás a címlapról.
Sinka Mihályné elmondta: az óvoda mérete 
miatt az ide járó 48 kisgyerek mozgásigé-
nyének kielégítése különös odafigyelést kí-
ván. A felújítási munkálatok másfél évvel 
ezelőtt kezdődtek a kerítés megépítésével, 
idén pedig műfűvel fedték le az udvart, és 

egy többfunkciós mászóvárat is elhelyeztek. 
Mindez nem jöhetett volna létre az óvodai 
dolgozók, a gyerekek és a szülők összefogá-
sa nélkül. Közülük is Mező Misi járt az élen, 
aki a munkából és a szervezésből is kivette 
a részét. Rajtuk kívül az óvodavezető kö-
szönetet mondott az Önkormányzatnak,  
valamint helyettesének, Varga Beátának 
is.

Szatmáry Kristóf sze-
rint ez a beruházás kis 
lépés az Önkormány-
zat egész éves munká-
jában, de nagy lépés a 
gyerekeknek. Éppen 
ezért azt kérte a kicsik-
től, hogy teszteljék ren-
desen a műfüvet és mo-
zogjanak sokat. 

Kovács Péter a hon-
atyához kapcsolódva 
kiemelte: a felújításnak 
nem azért van nagy je-
lentősége, mert sokba 

került, hanem azért, mert egy összefo-
gásnak az eredménye. Végül arra bízta-
tott mindenkit, hogy vegyenek példát az 
itteni együttműködésről.

A szülők nevében Binder Viktória 
mondott köszönetet a felújításért, Szat-
máry László pedig egy doboznyi tenisz-
labdával ajándékozta meg az óvodásokat.

Az eseményen, ahol a gyerekek műsora 

után Szász József és Mező Misi közösen 
énekelte el a Vidéki sanzon című slágert 
– részt vett a kivitelező Namgrass Hun-
gary Kft. munkatársa, illetve Ács Anikó 
és dr. Környeiné Rátz Katalin önkor-
mányzati képviselő is. 

SZ.R.ZS.

száz tanuló játszott és vett részt testnevelés órákon. A játszóesz-
közök azonban nem feleltek meg az Európai uniós elvárásoknak, 
ezért elszállították azokat, és éveken keresztül csak a kreatív kol-
légák által készített játékokat használhatták a gyerekek. Horváth 
János körzeti képviselő viszont tavaly decemberben felkarolta az 
intézmény ügyét, ezért először az épület előtti járda kapott térkő 
burkolatot, majd a zord időjárás miatt némi késéssel ugyan, de a 
nebulók birtokba vehették a megszépült udvart is.

Ruskóné Galánfi Klára köszönetet mondott Tarnai Klárának is 
– aki húsz évig irányította a tagintézményt és az elmúlt négy év-
ben a Göllesz iskola egészének megbízott vezető-helyettese volt 
–, hiszen ő is sokat tett azért, hogy ez a beruházás megvalósuljon. 

SZ.R.ZS.

A nemzetiszínű szalagot Horváth János, Szász József, Kovács 
Katalin tankerületi igazgató, Nagyné Bajnóczi Zsuzsanna meg-
bízott intézményvezető és Kovács Péter vágta át.
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Tisztelt XVI. kerületi gépjármű tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a HE-DO Kft. végzi a Csömöri út (Körvasút sor 
- József utca közötti) út- és járdafelújításának kivitelezési munkáit. A járdákat, a kapubehajtókat és a parkolókat felújítják, a beton-
szegélyeket átépítik. A Csömöri út részben új útalapot és teljesen új burkolatot kap. A munkálatok már elkezdődtek, a befejezés 
várható időpontja augusztus 30. Az építés ideje alatt a forgalmi rend megváltozik. 

A Csömöri utat egyírányúsították a József utca 
és a Rákóczi út között a Fogarasi út irányába 
félpályás útlezárás mellett, a Rákóczi út és a 
felüljáró között kétirányú forgalmi sávokat ala-
kítottak ki félpályás útlezárás mellett. A felül-
járó és a Körvasút sor között félpályás útlezá-
rás van, és tilos megállni. A BKK a városból 
kifelé haladó járatait (Rákóczi út - József utca 
közötti szakaszon) részben elterelik a Szent 
Korona utca felé, ezek megállóit, illetve az épí-
tési szakaszon közlekedő járatok megállóit a 
munkálatok idejére ideiglenesen áthelyezték. 
A kivitelezési időszak alatt a lezárt területe-
ken gépjárművel közlekedni, a kapubehajtók 
átépítésénél pedig ideiglenesen beállni nem 
lehet a gépjárművel. A gyalogosforgalmat is 
korlátozzák a járdák átépítése miatt.
Megértésüket és szíves együttműködésüket előre 
is köszönjük!
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– 2011 tavaszán határoztak arról, hogy a 
Kertváros közterületeit, épületeit és azok 
környékét felügyelő önkormányzati in-
tézményt átalakítják egy korszerűbb, a 
kor igényeinek jobban megfelelő szer-
vezetté. Ennek megtervezésére és meg-
szervezésére kaptam megbízást először 
csak két évre, majd 2013-ban újabb öt 
évre szavaztak nekem bizalmat.

– HOGYAN KEZDETT A MUNKÁHOZ?
– Gyakorlatilag egy új szervezet műkö-
dési feltételeit kellett megteremtenem, 
beleértve a munkaerőt és a szükséges 
eszközöket is. Kezdetben sok nehéz-
ség adódott, de ma már az előre elter-
vezettek alapján végezzük az alapfel-
adatainkat. Ilyen például a fűkaszálás, 
a síkosság-mentesítés, a virágültetés, 
a parkfenntartás és gondozás, az ön-
kormányzati telkek rendben tartása, 
az épületeinek üzemeltetése, az árkok 
tisztítása vagy a lehullott lomb elszállí-
tása. Természetesen mindig adódnak 
nem várt események: műszaki hibák, 
vagy az egyre szélsőségesebb időjárás 
következtében előálló helyzetekben is 
nekünk kell intézkedni. Mindezek mel-
lett több új feladatunk is van, a Fővárosi 
Kertészeti Vállalat (FŐKERT) ugyanis 
már nem tartja fenn a köztereket és a 
parkokat, így ezt is nekünk kell elvégez-
nünk. 

– MIBEN JELENT ELŐRELÉPÉST A KE-
RÜLETGAZDA AZ ELŐDSZERVEZETÉ-
HEZ KÉPEST?
– Azt javasoltam, hogy saját munkaerő-
vel és saját eszközparkkal lássunk mun-
kához. Dolgozóink szinte kivétel nélkül 
XVI. kerületiek, így kertvárosiaknak biz-
tosítunk munkát, akik egy kicsit saját-
juknak érzik a közterületeket.

– MIÉRT PÁLYÁZOTT ÚJRA?   
– Az eddigi eredmények miatt. Úgy érez-
tem, sikerült megszerveznem egy egyre 

Haladunk az úton
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBB INTÉZMÉNYVEZE-
TŐI PÁLYÁZATRÓL IS DÖNTÖTT ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉN, AHOL CSILLIK 
KRISTÓFOT ÚJABB ÖT ÉVRE BÍZTÁK MEG A KERÜLETGAZDA SZOLGÁL-
TATÓ SZERVEZET VEZETÉSÉVEL. VELE BESZÉLGETTÜNK AZ EDDIG EL-
VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL ÉS A TERVEIRŐL.  

jobban működő, egyre jobban felszerelt 
szervezetet, és szerettem volna tovább-
vinni a megkezdett ígéretes folyamato-
kat. Ami egy intézményben a gondnok, 
az a Kertvárosban a Kerületgazda. Az 
országos munkaerőhiány ellenére sike-
rült minden munkahelyet betöltenünk, 
és a gépparkunk is látványosan gazdago-
dott. Utóbbihoz természetesen jelentős 
önkormányzati támogatásra is szükség 
volt és lesz a jövőben is, de a kerület ve-
zetésében megvan a szándék a Kertvá-
ros küllemének javítására, és egy szebb 
környezet fenntartására. Kovács Péter 
polgármester azt tűzte ki célul, hogy a 
XVI. kerület előbb-utóbb olyan rendezett 
és tiszta legyen, mint egy osztrák kisvá-
ros. Ez természetesen még sok munkát 
igényel, szükség van hozzá a lakosság 
együttműködésére és némi szemlélet-
váltásra is, de a távlati célunk ez, és nem 
tartjuk lehetetlennek.

– MILYEN CSAPAT ÁLL A RENDELKEZÉ-
SÉRE EHHEZ? 
– Négy divízióba osztottuk be a dolgozó-
inkat: van műszaki, parkfenntartási, épü-
let- és játszótér-üzemeltetési csoportunk, 
a negyedik pedig a titkárság, ahol az üze-
melésünkkel kapcsolatos adminisztráció 
folyik. Jelenleg 80 közalkalmazottunk és 
30-35 közfoglalkoztatottunk van, akik-
nek egyre csökken a számuk. Emellett 
a büntetés-végrehajtást is segítjük az-
zal, hogy a közmunkára ítéltek közül is 
adunk feladatot néhánynak.  

– MILYEN JÁRMŰVEKKEL BŐVÜLT AZ 
ESZKÖZPARK?
– Szerencsére az elképzelésem találko-
zott az önkormányzat szándékával, így 
nemcsak arra volt lehetőségünk, hogy 
a régi gépek mellé újakat vegyünk, ha-
nem az elavultak jelentős részét le is 
tudtuk cserélni. Ma már tizenötnél is 
több kisteherautó járja a Kertváros utcáit 
a legkülönbözőbb közterületi feladatok 
ellátása érdekében, és vannak speciális 
takarítógépeink is. Például olyan, amely 
a kiemelt szegélyek tisztítására alkal-
mas.

– MILYEN A KAPCSOLATUK A LAKOS-
SÁGGAL?
– A tevékenységünket nem mindig ítélik 
meg igazságosan. Ha a munkatársaink 
leülnek a fűbe ebédelni, sokakban csak 
ez marad meg, nem az, hogy egyébként 
egész nap dolgoznak. Több megértésre 
lenne szükség ősszel is, amikor 33 négy-
zetkilométerről – ekkora a XVI. kerület – 
kell begyűjtenünk a lehullott lombot. Ám 
ebben is nagy a fejlődés, mert míg 2016 
őszén közel 150 lombszállítással kapcsola-
tos észrevétel érkezett, tavaly már csak alig 
több mint tíz. Mi ebből tudjuk lemérni a 
munkánk javulását. Fontosnak tartom, 
hogy folyamatosan kapcsolatban álljunk 
a lakossággal, ezért az elvégzett feladatok-
ról beszámolunk a Facebookon. Emellett 
a jarokelo.hu-ra, az e-poldi oldalra vagy a 
zöld számra érkező bejelentésekre rövid 
időn belül válaszolunk. Mindezeken fe-
lül az is lényeges, hogy láthatóvá váljunk 
mindenki számára, ezért a kerület min-
den pontján felbukkanó járműveinket új, 
feltűnő emblémával láttuk el.

– MILYEN TERVEI VANNAK A KÖVET-
KEZŐ ÖT ÉVRE?
– A pályázatomban ezt így foglaltam ösz-
sze: lényegesnek tartom, hogy egyre több 
olyan takarítási akciót szervezzünk, ahol 
a lakosságot is bevonjuk a munkába, így 
talán mindenki a sajátjának érzi majd a 
rendrakás fontosságát. Ha ezen az úton 
haladunk tovább, meggyőződésem, hogy 
egy példaértékű, tiszta, rendezett kertvá-
rosban élhetnek majd a kerületi polgá-
rok. A minőségi javulás nem állhat meg, 
fenn kell tartani a folyamatos fejlődést. 
A cél az, hogy a lakosság elégedett le-
gyen velünk. A Kerületgazda fejlődésé-
vel csökkentek a panaszos bejelentések, 
mára már alig fordul elő közterületet 
érintő lakossági bejelentés. A minőségi 
munkavégzést szeretném megerősíteni, 
valamint a gyors reagálást és a kialakult 
jó csapatszellemet továbbra is fenntarta-
ni. Erre sarkall a polgármester is, mert 
állandóan magasabbra teszi a lécet, nö-
veli az elvárásokat, de ez így helyes. 

MÉSZÁROS TIBOR
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Ennek keretében az érdek-
lődők megismerkedhettek a 
cinkotai hímzésekkel, ame-
lyek technikáját el is sajátít-
hatták, illetve Szent György 
napjához kapcsolódóan ökör-
fogaton is utazhattak. Minde-
zek mellett a kicsik felülhettek 
egy szamárra, simogathattak 
kecskét, valamint a dr. Kresz 
Mária Alapítvány jóvoltából 
kézműves foglalkozáson is 
részt vehettek, ahol a többi 
között ostort és népi hangsze-
reket készíthettek.

AZ ORSZÁGBAN TÖBB HELYEN MEGTARTOTT TÁJHÁZAK NAPJA ELNE-
VEZÉSŰ RENDEZVÉNYSOROZATON A CINKOTAI TÁJHÁZ IS RÉSZT VETT 
ÁPRILIS 28. ÉS 29. KÖZÖTT. 

Tájházak napja Cinkotán
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Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság (MAT) 

Május 23., szerda 18.00
Helyszín: Maconkai Orosz László Galéria

1163 Budapest, Batsányi J. út 28-32.
BESZÉDES SZÍNEK ÉS HANGULATOK - TAVASZI TÁRLAT 

Szereplők: TomCatBand együttes, Csépány Tamás zongoraművész, Pintér 
Zsuzsa ének- és oboaművész, Bagdi Erzsi előadóművész, Boros Noémi

Rendező: Takár Emőke, a MAT vezetője
Tombolán értékes ajándékokat és festményeket is lehet nyerni,  

utána megvendégeljük a kedves látogatókat.

– HOGYAN KERÜLT A JÁTSZÓKERT ÓVO-
DA ÉLÉRE?
– Huszonkét évvel ezelőtt az elődömnek 
egy betegség miatt kellett visszavonulnia, 
és akkor átmenetileg egy évre rám bízták 
az intézmény vezetését. A következő évben 
ketten pályáztunk a vezetői pozícióra, de 
egyikünk sem nyerte el igazán a döntnökök 
bizalmát. Mivel azonban jól mentek a dol-
gok az óvodában, még egy évre újabb ideig-
lenes megbízást kaptam. Ezután másodszor 
is pályáztam, és az addigi két év alatt elvég-
zett munkámat, valamint a pályázatban 
foglaltakat figyelembe véve 1998-ban már 
ötéves kinevezést kaptam. Így a mostani 
megbízásom már az ötödik ötéves ciklusra 
szól.

– MI VÁLTOZOTT AHHOZ KÉPEST, 
AMIKOR KEZDŐ ÓVODAPEDAGÓGUS 
VOLT?
– Szinte minden. Intézményünk folyama-
tosan bővült, a feladatok sokasodtak. Ami-
kor vezető lettem, két épületben működött 
a Szentmihályi Játszókert Óvoda, a Baross 
utca 141. szám alatt hat, a Bercsényi utca 
36.-ban pedig két csoporttal. Majd 2011-
ben az Önkormányzat három csoportszo-
bával és egy tornateremmel bővítette az 
előbbi épületet, így már 11 csoportról kel-
lett gondoskodnunk. 2012-ben a kerület 
vezetése úgy döntött, hogy több óvodát ösz-
szevon. Azóta hozzánk tartozik a Szent Ko-
rona utca 53-57., valamint a Szent Korona 
utca 98-100. alatt működő intézmény is. 
Ezzel újabb 10 csoportot kaptunk. A kicsik 
létszáma megközelíti az 520 főt, ellátásu-
kat pedig a négy helyszínen 80 munkatár-
sammal végezzük.

– MILYEN A FELSZERELTSÉGE A NÉGY TE-
LEPHELYNEK?
– Nagyon jó. Ez azonban nem csak a mi óvo-
dánkra vonatkozik, mert az Önkormányzat, 
mint fenntartó, nagyon gondos gazdája a 
nevelési intézményeknek. A közismert Egy 
óvoda egy iskola program keretében min-
den évben felújítanak egy óvodát is. Idén a 
Szent Korona utca 98-100. alatt lévő telep-
helyünk fog teljesen megszépülni, május 
első hetében pedig átadták a Bercsényi utcai 
intézményünk felújított udvarát. Emellett 
nem szenvedünk hiányt a nevelést segítő 
eszközökben sem.

Folyamatos bővülés, sokasodó feladatok
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÖBBI KÖZÖTT A SZENT-
MIHÁLYI JÁTSZÓKERT ÓVODA VEZETŐJÉNEK SZEMÉLYÉRŐL IS DÖN-
TÖTT ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉN. A POZÍCIÓRA CSAK EGY JELENTKEZŐ VOLT,
AZ EDDIGI INTÉZMÉNYVEZETŐ, SINKA MIHÁLYNÉ, AKI 22 ÉVE BIZO-
NYÍTJA RÁTERMETTSÉGÉT, EZÉRT ÚJABB ÖT ÉVRE KAPOTT MEGBIZA-
TÁST.

– MA MÁSKÉPPEN KELL BÁNNI AZ ÓVO-
DÁSOKKAL, MINT KORÁBBAN?
– Igen, mert megváltozott a társadalom, 
az életritmus, a családok, és mindezek 
következtében a gyerekek is, de ezek nem 
kedvező változások. Míg korábban szin-
te csak a kicsik szellemi fejlődését kellett 
elősegítenünk, ma egyre inkább a család 
pótlása nehezedik ránk. Hozzáteszem, 
nem a szülők szándéka hiányzik, hanem 
a lehetőség, és ez nem csak hazai problé-
ma. Ezért óvodáink pedagógiai programját 
ugyanolyan mértékben át kellett írni, mint 
amilyen mértékben változott a társadalmi 
környezet.

– MENNYIBEN MÁS EGY MAI ÓVODÁS, 
MINT 20 ÉVVEL EZELŐTT?
– Türelmetlenebbek, a mozgásigényük 
nagyon nagy, ugyanakkor a mozgáskész-
ségük rendkívül rossz. 20 évvel ezelőtt 
a legtöbb gyerek ügyesen mászott fel az 
óvoda erre alkalmas fájára, ma viszont 
ilyesmit már nem merünk megengedni. 
Azzal is meglepetten szembesülünk min-
den évben, hogy az óvodaköteles gyerekek 
nagy része háromévesen még nem szoba-
tiszta. Korábban ilyen csak elvétve fordult 
elő ebben a korban. A kicsik nem tudnak 
étkezni, nem ismerik az ételeket és az 
evőeszközöket sem. De szeretném ismét 
hangsúlyozni, nem a szülőket hibáztatjuk 
ezért, mert ma sajnos ilyen a világ. 

– RENDELKEZNEK MEGFELELŐ SZÁMÚ 
FÉRŐHELLYEL?
– Ezen a téren vannak még teendőink. Az 
óvodaköteles korúakat – vagyis akik au-
gusztus 31-ig betöltik a 3. évüket – fel tud-

juk venni, de az őszi születésűekkel már 
bajban vagyunk, pedig így is 25-30 fős cso-
portokkal számolunk. Amikor kezdő vol-
tam, dogoztunk 33 fős csoportokkal is, de 
a mai gyerekekkel ezt már nem tehetjük 
meg, annyival több foglalkozást igényel-
nek.

– MIK A TERVEI A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVRE?
– Úgy gondolom, jelenleg nagy változások-
ra nincs szükség, a folytonosságot, az eddi-
gi színvonalat, a gyerekek biztonságérzetét 
szeretném megtartani.

– MELYIK TERÜLETEN SZERETNE VÁL-
TOZTATNI?
– Az óvónő utánpótlás nagyon fontos, je-
lenleg szinte lehetetlen óvónőt találni. 
Pedig mi nem varázsütésre, vagy csodára 
várunk, sokat teszünk ennek érdekében. 
Rendszeresen fogadunk főiskolai hallga-
tókat gyakorlatra, sőt záróvizsgázhatnak 
is nálunk, de aztán eltűnnek, tovább ta-
nulnak, mesterképzésre mennek, vagy el-
hagyják a pályát, és kárba vész a munkánk. 
Ez a következő évek legégetőbb problémá-
ja. 

MÉSZÁROS TIBOR



XVI.  Kerület i  Újság10

IDÉN MINDEN EDDIGINÉL GAZDAGABB KÍNÁLAT VÁR-
TA A MAJÁLIS LÁTOGATÓIT, AZ ERZSÉBETLIGET PEDIG 
MÁR KORÁN MEGTELT. A LEGNAGYOBB SIKERE TALÁN 
A VERSENYAUTÓ SZIMULÁTORNAK VOLT, AMELYNÉL 
EGÉSZ NAP SOR ÁLLT. KOVÁCS PÉTER POLGÁRMES-
TER AZT IS BEJELENTETTE, HOGY A SZÍNHÁZ ELŐTTI 
RÉSZEN FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK KEZDŐDNEK, AME-
LYEK A NYÁR VÉGÉRE KÉSZÜLNEK EL, ÉS NEM VESZÉ-
LYEZTETIK AZ ŐSZI BORLIGET ÉS A KERTVÁROSI VI-
GASSÁGOK MEGTARTÁSÁT SEM.

Búgócsiga 
Zenede

Fabók Mancsi Bábszínháza

A népszerű versenyautó szimulátor

A Mátyásföldi Sztárzenekar fellépése

Ha Mazotti Fitness, 

akkor levegőakrobatika
Ha pörgős szoknya, akkor Liget Táncakadémia

Egy igazi veterán: 
80 éves Fiat Cabrio
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A Májusfa 
felállításában 
Kovács Péter 
polgármester és 
Szatmáry Kristóf 
országgyűlési 
képviselő is 
segédkezett. 

Az Önkormányzat munkatársai által készített 
hagyományos gulyásleves kiosztásában 

Kovács Péter is részt vett. 

Kerényi Miklós Máté 
és partnernője 
operettrészleteket 
énekelt.

Arról, hogy 
"szóljon hangosan 
az ének", 
Soltész Rezső 
gondoskodott. 

A tombolasorsolás egyik főnyereménye egy Szat-
máry Kristóf által felajánlott gyermekkerékpár volt, 
amit Papp-Dányi Szofi vihetett haza. 

 Vidámság és rock and roll: ez a Beatrice

Sipos F. Tamás 
ezúttal is 
megerősítette, 
hogy „Trabanton 
szállni élvezet”.

A Jammal & 
Groove Troop 
fúvósegyüttes 
meglepetés-
produkciója.

Egy igazi veterán: 
80 éves Fiat Cabrio
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De ez a rovat a régmúltról szólna, 
nem a jelenről. Mert milyen is volt 
a fenti régi idő? Maradjunk Cinko-
tánál, hisz ennél az ősi falunál, egy 
településen is lemérhető a társas 
érintkezés szabályainak változása. Az 
első írásos feljegyzés a vendéglői tár-
sas életről Cinkota 1801-es vagyon- 
felméréséből való, a későbbi Nagyic-
ce vendéglő leírásában: (…) Az ivó 
szobában vagyon az uraságnak egy 
hosszú fenyő asztala, és két lótzája 
fenyő deszkákból (…). Tehát az ura-
ság nem óhajtott különtermet, saját 
asztala, lócája volt, de ha akart, szóba 
elegyedhetett az épp ott kvaterkázó 
jobbágyaival. Az évszázad harmadik ne-
gyedére Cinkota területén a községi kocs-
ma és a két betérő fogadó mellé (amikben 
a Pest városába igyekvő vásárosok pihen-
tek meg a következő napi munka lehetősé-
geit latolgatva némi csömöri bor mellett) 
egy úri nagyvendéglő is épült a mátyásföl-
di nyaralótulajdonosok kulturális és finan-
ciális igényeinek kielégítésére. A század-
forduló pedig meghozta a pezsgést, a HÉV 
folyamatosan szállította a kirándulókat a 
jó levegőre, a következő század első évtize-
deire Cinkotán (főleg a vicinális közvetlen 
környezetében) tíznél több fogadót, ven-
déglőt is összeszámolhatunk, ezek közül 
sok időben is párhuzamosan, egymás mel-
lett fogadta a társas életre vágyókat. Mert 
akkoriban a vendéglőbe járás társas élet 
is volt egyben, az evés-ivás csak a hátteret 
adta. Ez a fizikai szükségletünk jobb idők-
ben az egymással való kulturális érintke-
zést is pártolja. És ha ez nem lenne elég, az 
akkori lokálpatrióták a települések közös-
ségi építkezéseinek lázában nem átallottak 
bálokat rendezni és a bevétel egy részét 
az építésre fordítani. Vagyis: legtöbbször 
összekötötték az ünnepet, az örömöt, a 
táncot az adományozással, iskolák, temp-

Vendégmarasztaló
Bezárt az összes kocsma Cinkotán (is). Szidhatnánk a kocsmárosokat, hogy csak a profitra gondolnak, de már ré-
gen nem csak erről van szó. Pontosabban régen teljesen másról volt szó. Arról az időről beszélek ma, amikor még a 
kocsmát vendéglőnek is hívták. De előtte még elmondanám, mára „nagyot” fejlődtünk. A vendéglők szakosodtak. Van 
kávéház, amit már nem így hívnak, hanem coffeenak, vagy cafenak, és nem kávéskisasszony, hanem barista (akinek latte 
art szakképesítése van) teszi eléd ugyanazt a (rossz esetben még íztelenebb) kávét. Másik felfejlődött vendéglő típus 
az étterem, ami természetesen eddig is volt, csak mára felgyorsult egy kicsit és a bisztró elnevezés helyett különböző 
angolszász analógiákkal illetik. Itt a fejlődés csúcsa, hogy autóból kihajolva is közölhetjük, hogy fizetek főúr! A 
főúr persze ösztöndíja kiegészítésért mosolygó egyetemista lány. Aztán voltak a kocsmák, utolsó bástyái a közössé-
gi beszélgetéseknek, ahol az ivásra szakosodott vendégek próbálták a napi munkavégzés folyamán összesűrűsödött 
filozófiai gondolataikat egymással megosztani. Ezek szűntek meg legutóbb, mivel a filozófia társas csatározásai 
elavultak, átkerültek a facebookra, mindenki hazaviszi a legközelebbi akciós-hombárból kedvenc nedűjét, és a magány 
fizikailag megnyugtató védelméből váltja meg a világot. A régi vendéglők pedig jobbik esetben átváltoztak önszere-
tetünk bálványozásának templomaivá, fitness termek, kozmetikák, autószalonok költöztek beléjük, rosszabb esetben 
lassú enyészet oszlatja a régi bálok forgatagának emlékét a sötét, magára hagyott termekben.

Helytörténet

Meghívó
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
2018. május 16-án, szerdán 18 órára 

A KATONABÁRÓ 
című kiállítás megnyitójára.

A kiállítást a család nevében megnyitja: Kovács Balázs
Helyszín: 1165 Budapest, Veres Péter út 157. • 604-8342

A kiállítás megtekinthető: nyitvatartási időben június 1-ig.

lomok, egyesületek javára gyűltek össze, és a 
korcsmárosok örömmel adták tovább bevéte-
lük egy részét a köz javára, mulatozóink szó 
szerint összetáncolták a közösség számára 
az építkezésekhez hiányzó pénzösszeget, 
többségük pedig a hangulatot is jutalmazva, 
az elköltött „vigalmi” díj mellett felülfizeté-
sekkel is támogatták a jövőt: iskola-, temp- 
lomépítést, szegények segélyezését. Akko-
riban egy magát valamire tartó vendéglős 
egyik termében kicsiny színpadot is beren-
dezett, hogy a helyi műkedvelők kedvükre 
próbálhassanak, tartsák meg előadásaikat. 
Mondanom sem kell talán, hogy a vendéglős 
sem járt rosszul ezekkel a mai, kedvelt szóval 

élve: „akciókkal”. Batthyány Ilona, az 
utolsó cinkotai földbirtokos, Benicz-
ky Gábor özvegye maga sem tért el az 
ősök szokásaitól. Talán nem lócája, 
de külön széke, asztala lehetett Sop-
ronyi Lajos Tulipánkerthez címzett 
fogadójában, illetve az attól alig ötven 
méterre nyitva tartó Weisz Ignác féle 
Nagyvendéglőben is, hiszen a helyi 
újságok számolatlanul közlik a gróf-
nő támogatásával lefolyó jótékonysá-
gi bálokat, és a hírekből tudjuk azt is, 
hogy szívesen húzatta a cigányokkal 
és énekelte együtt a falu lakóival az 
aktuális magyar nótákat (közöttük 
néhány saját szerzeményét is.) 

A kirándulók és a falu népe így egyszerre 
támogatták a fogadóst, a falu fejlődését és 
a falu képviselőtestületét is (hiszen a költ-
ségvetés így kedvezőbben alakulhatott), 
úgy, hogy közben ők is jól érezték magu-
kat, megtárgyalhatták ügyes-bajos dolga-
ikat, egy csepp friss lélegzethez juthattak 
monoton hétköznapjaikban. Néha persze a 
fiatalság hevében akkor is reccsent a csont, 
eredt el az orrvérzés, ahol sok ember gyű-
lik össze, elszabadulhatnak az indulatok. 
Mégis azt remélem, az idő mérlege nem 
a facebook-örjőngések magányából irányí-
tott kényelmes világa felé fog billenni.

SZÉMAN RICHÁRD

Vendéglő a Vasúthoz
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Nyujtó Lászlóról csak személyes han-
gú tudósítást lehet írni. Mert talán ő az 
egyik utolsó igazi úriember, akinek nin-
csenek ellenségei, korunk betegsége, az 
agresszivitás nyomokban sem fedezhető 
fel benne, mindenkivel udvarias, sugár-
zik belőle a jóindulat, egyszóval jó egy 

társaságban lenni vele. Akinek ebben a 
szerencsében van része, egészen bizto-
san fog hallani tőle egy Ady Endre vagy 
egy József Attila verset, amit természe-
tesen fejből mond el, és nagy valószínű-

séggel elhangzik majd egy-egy Apollina-
ire, Louis Aragon vagy Baudelaire idézet 
is, ezek viszont franciául.

Életmű című kiállításán megnézhe-
tünk 42 gyönyörű, leginkább az imp-
resszionistákra emlékeztető festményt, 
amelyeken ott van a fő téma, ahova azt 

a képszerkesztés 
szabályai elvár-
ják, a fények és az 
árnyékok is úgy 
esnek, ahogy azt 
a természet törvé-
nyei rendelik, sőt 
a színek is „hang-
nemben vannak” 
egymással. Mind-
ez persze csak 
töredéke annak, 
amit élete folya-
mán vászonra ve-
tett. Nyujtó László 
tehát végzettségé-
nek megfelelően 
nemcsak egy ma-
gyar-francia szakos 
tanár műveltségét 
hordozza és hirde-

ti, hanem ért a festészethez is. 
A megnyitón a megjelenteket Koltayné 

Zolder Klára, a Corvin Művészklub ve-
zetője köszöntötte, majd a kiállító lányá-
val, Ritával – aki a németországi esseni 

Életmű
NYUJTÓ LÁSZLÓ, A CORVIN MŰVÉSZKLUB MEGBECSÜLT FESTŐMŰ-
VÉSZE ÉLETMŰ CÍMMEL RENDEZETT KIÁLLÍTÁST AZ ERZSÉBETLIGETI 
SZÍNHÁZ KAMARA GALÉRIÁJÁBAN ÁPRILIS 24-ÉN. 

opera első hegedűse – vonót ragadott, 
és olyan magától értetődő természetes-
séggel zenéltek együtt, hogy szinte úgy 
éreztük, ezt mi is meg tudnánk csinálni. 
De higgyék el, nem tudjuk. Mert ehhez 
szükség van arra a bizonyos isteni ado-
mányra, amit a celebvilág ma X-faktor-
nak nevez, de rendszerint csak álmodo-
zik róla, és amit régebben egyszerűen 
tehetségnek hívtak.

Az alkotó pályáját a festőművész kollé-
ga és jó barát, Csobaji Zsolt ismertette, 
sok családi mellékszálat is beleszőve. Vé-
gül Nyujtó László hegedűjátéka zárta a 
családias, magas színvonalú és tartalmas 
eseményt.

Az Életmű – amely sokak reménye sze-
rint ezzel még nem tekinthető lezártnak 
– című tárlat május 27-ig látható.

MÉSZÁROS TIBOR

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György    Tel.: 06-20/395-3537

Július 6-9. (P-H) 6.00 
A LEGYŐZHETETLEN HADVEZÉR, HUNYADI 

MÁTYÁS NYOMÁBAN DÉL-LENGYELORSZÁGBAN 
Czestochowa, az ország lelki fővárosa (Nagy Lajos és Mátyás 
pálosainak székhelye), Wroclaw, a száz híd városa, a lengyel 
Velence (azaz Boroszló, Mátyás legendás haditetteinek szín-
tere), Olmütz (Alamóc, Mátyás cseh királlyá választásának 
színhelye). Szerény szállás a pálos központ Szent II. János 
Pál zarándokházában és Olesnica kastélyában. Három éj-
szaka félpanzióval: 44 ezer forint/fő (előleg 20 ezer forint).
Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy a 0630-582-

7600-as telefonszámon. Indulás Mátyásföldről, Pilóta u. 1.
Köszönjük az eddigi támogatásokat, egyúttal kérjük mind-
azokat, akik elégedettek tevékenységünkkel, hogy továbbra 

is nekünk ajánlják fel adójuk 1%-át 2018-ban. 
ADÓSZÁMUNK: 18185803 - 1 - 42

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi 

szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelent-
kezni a 06-40/200-801 üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Május 18., péntek 19:00

MEGIDÉZETT KÁRPÁTALJA
Hágókon innen és túl

Minden kultúra a saját lelkét őrzi és éli 
kicsiben, de benne van sejtjeiben az 
egyetemes emberi kultúrához való tar-
tozás öröksége is. Ennek az örökségnek 
a része az elfogadás, a szolidaritás, az 
együtt élő népek viszonyának egymás 
mellé rendelése, és nem hierarchiába 
rendezése. „Az, aki szeretni tudja azt, 
ami az övé – szabad, és mentes a bir-
toklás minden görcsétől, kielégíthetet-
len éhétől-szomjától” – vallják az alko-
tók Pilinszky János magyar költővel együtt. A Megidézett 
Kárpátalja, Hágókon innen és túl című előadás a magyar 
színpadi néptáncművészet történetében először mutatja 
be egy antológia keretében a Keleti-Kárpátokban és annak 
előterében, Kárpátalján élő népek: magyarok, ukránok, ru-
szinok, huculok, románok, cigányok, zsidók sokszínű és 
gazdag tradicionális kultúráját. Felmutatva mindazt, ami e 
népek hagyományaiban közös és mindazt, ami nemzeti sa-
játosság. A hangsúlyt azonban a közös gyökerekre helyezve, 

szemléletesen érzékeltetve a közös történelmi múltból szár-
mazó törvényszerű hasonlóságokat.
A hagyomány átörökítése, a saját és a velünk együtt élő né-
pek folklórnyelvének ismerete a találkozások és saját ma-
gunk kinyilatkozásának lehetőségét teremtik meg. A szín-
ház ezeknek a találkozásoknak az esélye, tükre. A tükör, 
amibe jó belenézni, amely annak is felmutat, aki megalkot-
ja, és annak is, aki majdan nézői csendjében megéli az in- 
spiratív elfogadás és befogadás állapotát.

P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

Május 12. szombat 10:00 
XXVII. ORSZÁGOS GYERMEK TÁNCMŰVÉSZETI 
FESZTIVÁL
A program a nagyközönség számára is látványos és izgal-
mas élmény, amit 
XVI. kerületi la-
kosok (lakcímkár-
tyával igazoltan) 
díjmentesen, más 
kerületekből érke-
ző felnőttek 1000 
Ft-os, gyermekek 
500 Ft-os belépő-
jegy vásárlása mel-
lett tekinthetnek 
meg.

Május 13. vasárnap 17:00 
TÁNCOLTAM, ALKOTTAM IN 
MEMORIAM KRICSKOVICS 
ANTAL
Nagyszabású emlékest az Er-
kel Ferenc-díjas táncművész, 
koreográfus, kiváló művész, a 
XVI. kerület díszpolgára emlé-
kére. Fellépnek: Garai Bunyevác Hagyományőrző Együttes, 
Fáklya Horvát Művészegyüttes, „Régi Fáklya Együttes”, Tö-
köli Délszláv Táncegyüttes, Tököli Hagyományőrző Együt-
tes, Tököli Rác Férfikórus, Kolo Zenekar, Közép-Európai 
Táncszínház, BM Duna Művészegyüttes    
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit az  
info@kulturliget.hu e-mail címen várunk név, darabszám és 
elérhetőség meg jelölésével.        

Előadja: a Magyar Állami Népi Együttes 
tánckara és zenekara. 
Meghívott művészek: Bősze Tamás, Pál 
Lajos, Pál Eszter (hangfelvételről).
Szólót énekel: Szerencsés Martina
Az Idéző szerepében: Kosina Mónika 
Zeneszerző: Pál István Szalonna
Zenei szerkesztő: Pál Lajos 
Koreográfusok: Fitos Dezső, Kocsis Enikő, 
Kökény Richárd, Mihályi Gábor
Jelmeztervező: Furik Rita
Díszlettervező: Molnár Zsuzsa
Videoanimáció: Soós Andrea

Művészeti munkatárs: Orza Calin 
Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor 
Az előadásban meg jelenő archív képek a 
Néprajzi Múzeum fotótárának gyűjtemé-
nyéből származnak. Képválogatás: Csor-
ba Judit Dorottya
Zenekarvezető: Radics Ferenc 
Tánckarvezető: Kökény Richárd
Tánckari asszisztensek: Borbély Beatrix, 
Jávor Katalin, Ágfalvi György 

Művészeti vezető: Pál István Szalonna 
Együttesvezető: Mihályi Gábor  
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Az 1967-ben alakult kerületi Rácz Ala-
dár Zeneiskola meghatározó szereplője 
a Kertváros pedagógiai és kulturális éle-
tének. Iskolánk idén ünnepli fennállá-
sának 50. évfordulóját. A Táncsics utca 
7. szám alatti központi épületben és a 
Kertváros hét általános iskolájában fo-
lyik klasszikus, nép- és jazz-zenei okta-
tás. Az intézményben a Zeneművészeti 
Egyetemen és főiskolán végzett tanárok, 
mesterpedagógusok oktatnak. A közel 
70 zenetanár és a tradíció adja az alapját 
a magas szintű oktatásnak. Ilyen típusú 
oktatás a XVI. kerületben kizárólag eb-
ben az iskolában található.

Az egyéni hangszertanulást heti egy al-
kalommal csoportos elméleti szolfézsok-
tatás egészít ki. A tanulóknak a hangszer 
alapjainak elsajátítása után lehetőségük 
van különféle zenei együttesekbe bekap-
csolódni: vonós-, fúvós- és fuvolazene-
kar, népdalkör, népzenei csoport, kórus, 

citera, gitár, cselló, furulya, ütő együttes.
A diákok havonta házi koncerteken 

vehetnek részt, és számos lehetőség 
van zeneiskolán kívüli szereplésekre is 
a kerületben és azon kívül is. Minden 
tavasszal megrendezzük a Rácz Aladár 
Fesztivált, ahol  vonósok, fúvósok, bil-
lentyűsök, pengetősök, énekesek két 
napon keresztül zenélnek a közönség és 
egy három tagú szakavatott zsűri előtt. A 
közös muzsikálás során barátságok szö-
vődnek, fejlődik a tanulók zenei és esz-
tétikai érzéke, átélik a zenélés felemelő 
élményét. 

A Zeneiskolába jelentkezők a sikeres 
felvételit követő év szeptemberétől a vá-
lasztott hangszeren vagy szolfézs főtár-
gyon tanulhatnak. 

Az aktuális zeneiskolai programokról 
honlapunkon, a www.razeneiskola.hu 
oldalon, valamint a Facebookon is tájé-
kozódhatnak.  

Miért jó zenét tanulni? 
– Felvételi a Rácz Aladár Zeneiskolában

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza 
minden későbbi tevékenységét, az életnek 
olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít sok 
bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az 
élet szépségét, s ami benne érték, azt mind 
meghatványozza.” 

(Kodály Zoltán)

Szeretettel várunk 
 zenélni vágyó fiatalt 

a 2018/2019-es tanévre! 

A felvételi meghallgatások időpontja: 
május 11. péntek 14.00-18.00, 
június 11. hétfő 14.00-18.00.

A grafika felvételi időpontja: 
június 5.,  kedd 17.00-19.00

A felvételi helyszíne mindkét napon 
a Rácz Aladár Zeneiskola központi 

épülete (Táncsics utca 7. ).

A felvételi vizsga napján minden 
felvételizőnek ki kell töltenie egy 

regisztrációs lapot, amely előzetesen 
is letölthető honlapunkról 

(www.razeneiskola.hu).

Fotókon a Kertváros

A Kertvárosom fotópályázatot ismét kö-
zösen írta ki az Önkormányzat  Környe-
zetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága, 
az Erzsébetligeti Színház és az Öt Falu 
Egyesület amatőr fotográfusok számára. 
Az eredményhirdetésen ifjabb Mizsei 
László, a Környezetvédelmi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke 
elmondta, hogy most sok-
kal több pályamű érkezett, 
mint tavaly, hiszen 28 al-
kotó 77 művéből – amelyek 
többsége a természeti kör-
nyezetet ábrázolja – kellett 
kiválasztania a zsűrinek a 
legjobbakat. 

Kovács Péter polgármes-
ter szerint a Reformátorok 
tere kerületünk új neveze-
tességévé lépett elő, hiszen 
sokakat a szoboregyüttes és 
a kilátó, valamint az ottani 
pazar panoráma késztetett 
a látvány megörökítésére.

Szlaukó Gábor, az Öt Falu Egyesület 
vezetője örömét fejezte ki, hogy idén a 
Naplás tó mellett egyéb jellegzetes hely-
színeket is lefotóztak a pályázók. A győz-
tes, Csillag Dániel azonban mindezek 
ellenére egy Naplás tavi horgászjelenetet 
kapott lencsevégre. A második Szőke 

A FÖLD NAPJÁN A SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONTBAN VÁLTOZA-
TOS PROGRAMMAL VÁRTÁK MINDAZOKAT, AKIK FELADATUKNAK TART-
JÁK A TERMÉSZET ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉT, EZÉRT TENNI IS HAJLAN-
DÓK, ÉS SZÍVESEN BŐVÍTIK EZZEL KAPCSOLATOS ISMERETEIKET.

Zoltán, a harmadik helyezett pedig Tóth 
Orsolya lett. A közönségdíjat ezúttal dr. 
Renner-Kurdi Krisztina alkotása érde-
melte ki.

Az eredményhirdetés után szabadté-
ri programok következtek. A Magyar 
Macskavédő Alapítvány előadásán a 
többi között elhangzott egy ismertető 
az éghajlatváltozás következtében már 
hazánk területén is egyre terjedő halálos 
vírusról, amely a macskák és kutyák szí-
vét támadja meg, és sok gondot okoz az 
állattartóknak.

Ezután az elfogult gaz-
dik kutyaszépségverse-
nyen próbálhatták ki, 
hogy a szakértő bírálók 
szerint is az ő négylá-
bújuk e a legszebb. Vé-
gül a Pólus Kutyakiképző 
Iskola tartott bemutatót 
arról, hogy kellő szakér-
telemmel milyen ered-
ményesen lehet tanítani 
és ezzel sokkal kelleme-
sebb társsá tenni okos 
kedvenceinket.

A rendezvény tom-
bolasorsolással ért véget.  

MÉSZÁROS TIBOR
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MAROZSI PÁLNÉT 90. születésnapja alkal-
mából Kovács Péter polgármester köszöntötte. 
Judit néni Kecskeméten született és fél évvel 
ezelőttig ott is élt. Korábban varrónőként dolgo-
zott. 1948-ban ment férjhez, akivel 37 évig étek 
boldog házasságban. Egy lányuk, két unokájuk 
és három dédunokájuk született. Judit néni na-
gyon szeretett olvasni, keresztrejtvényt fejteni 
és kertészkedni, de a látása az utóbbi időben 
nagyon megromlott, ezért lányához költözött a 
Kertvárosba. Isten éltesse még nagyon sokáig!  

Dr. Csomor Ervin köszöntötte 90. szü-
letésnapja alkalmából NAGY PÁLT, aki 
Cirákon született. Édesapja katona volt, 
1944 végén azonban egységével Német-
országba került. Mivel sokat betegeske-
dett, a család is odaköltözött, hogy fele-
sége a segítségére lehessen. 1947-ben 
tértek haza, Pali bácsi azóta kerületi 
lakos. Édesapja itthon csak az építőipar-
ban kapott munkát. Fia mindig elkísér-
te, hogy segítsen neki, és hogy ő is pénzt 
keressen. Az ünnepeltet 1949-ben be-
hívták katonának, majd leszerelése után 
a MÁV dolgozója lett. Két évvel később 
azonban elbocsátották, mert kinevette az 
egyik vezető beosztású hölgyet, aki saját, 

kommunizmust éltető verseit szavalta. 
Pali bácsi ezután a Magyar Postánál talált 
állást. 25 évig a járműtelepen tevékeny-
kedett, majd némi továbbképzés után 
üzemszervezői feladatot kapott a Váci 
utcai részlegnél. Onnan ment nyugdíjba 
30 évvel ezelőtt. Pali bácsi jó egészség-
ben és kitűnő szellemi állapotban van, 
rokonai pedig szívesen hallgatják azokat 
a történeteit, amikor testközelből látta 
Umberto olasz uralkodót és feleségét, 
találkozott Maléter Pállal, vagy amikor 
karnyújtásnyira állt Horthy Miklós kor-
mányzótól, akinek felesége még meg is 
simogatta az ő kócos fejét. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!  

Kovács Péter polgármester köszön-
tötte 90. születésnapja alkalmából 
DÉVÉNYI JÁNOSNÉT, aki Balatonfő-
kajáron született. Tanulmányai elvég-
zése után Ilona néni szakácsnőként 
dolgozott a balatonfűzfői Nitrokémia 
Gyárban. Ott ismerkedett meg ké-
sőbbi férjével, akivel 1954-ben kötött 
házasságot. 1957-ben együtt költöz-
tek Budapestre, ahol megszületett a 
lányuk, és ahol az ünnepelt már pos-
tásként folytatta a pályafutását. Élete 
párját 1974-ben egy súlyos betegség 

következtében elvesztette, de két unoká-
ja, akiket ő csak lánglovagoknak hív, gon-
doskodásukkal kárpótolják. Ilona néni 
szerint – aki a 90-es évek elején költözött 
a Kertvárosba – a hosszú élet titka a sok 
munka. Szeret sütni, főzni, számára a hét 
legboldogabb napja, amikor vendégül lát-
hatja a családját ebédre. Unokáiért is úgy 
ment mindig az óvodába, hogy vitt nekik 
palacsintát vagy gombócot, mert akkor 
az volt a kedvencük. Az óvónénik, ezért 
viccesen "gombócos" Nagyinak nevezték. 
Isten éltesse még nagyon sokáig! 

Kovács Péter polgármestert Dobre Dániel önkormányzati 
képviselő is elkísérte, hogy 90. születésnapján felköszöntsék 
HUNFALVY TIBOR ÁGOSTONT, aki Budapesten született. 
Az ünnepelt Cinkotán és Áprádföldön nőtt fel. Életében fontos 
szerepet játszott a sport, fiatal korában atletizált. 
Tibor bácsi több munkahelyen dolgozott, de leghosszabb ideig 
az Élelmiszeripari Ügyvitelszervezési és Gépi Adatfeldolgozó 
Vállalatnál volt, amelynek végül igazgatója lett, és 250 alkal-
mazott munkáját irányította. Vezetése alatt nagyon jó és ösz-
szetartó közösség alakult ki, a mai napig kétévente tartanak 
találkozót, amelyre Tibor bácsi is mindig ellátogat. Legutóbb 
egykori kollégái is felköszöntötték születésnapja alkalmából.  
Az ünnepelt 52 éve él boldog házasságban feleségével, Erzsiké-
vel. Két gyermekük és három unokájuk született, akik minden-
ben segítik. Erre viszont szerencsére csak ritkán van szüksége, 
mert bár az utóbbi két évben több betegségen is átesett, a kivá-
ló egészségügyi ellátásnak köszönhetően napról napra jobban 
érzi magát. Sokat sétál, mert fontos számára, hogy megőrizze 

az egészségét. Hobbija a kertészkedés és az olvasás. Szerinte 
a hosszú élet titka a nyugodt, kiegyensúlyozott élet, ezért soha 
nem hagyta, hogy mások felidegesítsék. Isten éltesse még na-
gyon sokáig! 

Maconkai Orosz László Galéria
1163 Budapest, Batsányi J. út 28-32.

Május 13., vasárnap 15.00 - TAVASZI ZSONGÁS
BAGDI ERZSI előadóművész nosztalgia műsora 

Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester
A műsorban fellép: Pintér Zsuzsanna ének- és oboaművész, 

Farkas Olivér előadóművész, Lukács Gábor előadóművész, 
Hagyományőrző Kelevézek, a műsor zenei rendezője és kísérője: 

Csépány Tamás zongoraművész. A belépés díjtalan. 
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X. FocIKA Kupa

A FocIKA Kupa 
egy olyan orszá-
gos rendezvény, 
amelynek célja, 
hogy a szakembe-
rek találkozhas-
sanak azokkal a 
tehetséges gyere-
kekkel, akikből a 
jövő nagy labdarú-
gói lehetnek. Nem 
kis feladat elé állí-

totta a rendezőket, hogy 88 csapat jelezte részvételét, és ebből 
mindössze egy maradt távol. Az indulók között olyan nagymúl-
tú klubok is képviseltették magukat, mint az UTE, a DVTK, az 
MTK, az FTC, a Videoton, a Vasas, a Pécs, a III. kerület, az EGER 
vagy a Mezőkövesd, de természetesen a hazaiak is pályára léptek. 

TIZEDIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A 7-11 ÉVES 
KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A MAKSI AUTÓ FOCIKA KUPÁT 
AZ IKARUS SPORTCENTRUMBAN ÁPRILIS 30. ÉS MÁJUS 
1. KÖZÖTT. A RENDEZVÉNYT DR. CSOMOR ERVIN AL-
POLGÁRMESTER NYITOTTA MEG.

A résztvevők mindegyike csokoládét kapott, az első helye-
zettek kupát, a dobogósok pedig arany, ezüst vagy bron-
zérmeket vihettek haza. A torna legjobb Ikarus játékosai: 
Vatali Zsolt (2007), Tuza Vince (2008), Kovács-Peterman 
Márton (2009), Kiss Domonkos (2010). A 2011-esek 
közül a torna válogatottjába Keskeny Dávid került be. A 
szponzor és a rendezők reményei szerint a FocIKA kupa 
jövőre már nemzetközivé bővül.

A 9. szakasz Rákoskeresztúrról indul.  
A zarándokok 13 órakor érkeznek meg a 

Cinkotai Szent Mária Magdolna templomhoz, 
ahol csatlakozni lehet hozzájuk, és 9 kilométeres 

gyaloglással érhető el a búcsúszentmise 
helyszíne, a kerepesi Szent Anna templom.
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KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 30-680-6814

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

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
Közvetlen dunaparti családi 
ház Dömsödön (nyaralónak 
is) 3 szoba+32nm-es nappali, 
komfort, pince, padlás (övcsa-
torna pont) 270 nöl-ön eladó. 
20M Ft. 405-3432

Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz 
közeli kétgenerációs családi 
ház 13,9M Ft-ért eladó. 30-826-
2395

Önkormányzati emeleti lakást 
vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 
nm-es öröklakásomat cserél-
ném 1 szobás önkormányzati-
ra. 20-327-7398

Eladó 1-2 félszobás, erkélyes, 
ebédlős, konvektoros, II. eme-
lei öröklakás a Centenáriumi 
lakótelepen. 30-582-5471

Kiadó garázst keresek a Pálya 
utcai lakótelep környékén. 30-
932-5654

Kiadó garázst keresek rövid, 
vagy hosszú távra. lucfalva@
freemail.hu  ; 30-747-1067

Árpádföldön tulajdonostól új 
parcellázású, zöld övezetben 
20x58m építési telek eladó. 
Gáz, víz, csatorna telken belül. 
Építési engedély kérhető már 
rá. Két lakásos ikerház építhető 
34,5M Ft. 30-482-0700

Csömöri szántó 2172 nm-es 
1M Ft-ért eladó. 409-2240

Sashalom központjában eladó 
95 nm-es, összkomfortos csa-
ládi ház. irány ár: 39,9 M Ft. 
30-202-4309

Leinformálható közös képvi-
selőt keres XVI. kerületi társas-
ház. 70-544-4579

Cinkotán, a Nagytarcsai út 
mellett 4954nm-es szántó el-
adó. 400-0440; 70-299-3400

Kehidakustánban, a Termál 
fürdővel szemben 44 nm-es, 
erkélyes lakás eladó. 400-
0440; 70-299-3400

Eladó 90 nm-es családi ház 
610 nm-es sarok telken, vagy 
50 nm-ig lakásra cserélném ér-
tékegyeztetéssel. 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

Eladó tulajdonostól 1082nm 
telken 120nm-es 4 szobás ház 
Mátyásföldön. 30-940-0494

Ó-Mátyásföldön 3 generációs 
kertes ház eladó, telek 300 nöl. 
20-913-4783

VEGYES
Takarítónőt keresek ablakmo-
sásra, takarításra. 400-2845

Hosszú, fehér menyasszonyi 
ruha hozzávaló kellékekkel, 
állítható (44-48-as méretig) el-
adó. 403-9223

Mózes kosarat keresek tacskó 
kiskutyámnak szobába. 405-
3432

Eladó 50 literes bojler, kád 
mozgássérülteknek. 407-0627

Eladó egy válltáska egy úszó 
aláírásával, egy tiszta új future 
board. 30-575-4473

Keresek ingyen elhozható 
200x90-es matracot. csongo-
ristvan@gmail.com

Újszerű kihúzható kanapé és 
egy fotel 15E Ft; termő olajbo-
gyófa 50 cm-es 4E Ft, nagymé-
retű leander 10E Ft-ért eladók. 
20-918-7317; 403-4606

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra; 
70x70 zártszelvény; gömbvas, 
200 literes lemezhordó eladó. 
407-2312

Jó állapotban lévő Textima 
gyorsvarrógép eladó. 400-
0440; 70-299-3400

20-as, csillagküllős, felújított 
BMX kerékpár eladó 13E Ft-ért. 
70-360-6420

HWK 46/42 550W-os kerti szi-
vattyú, új vendégágy, mosógép 
motor, 42 V-os biztonsági tra-
fó, fénycső armatúra, 32 cm-es 
képcsöves TV, mobil komposz-
táló, kerti szerszámok, polcok 
eladók. 409-2240

Könnyűzenei bakelit lemezek 
eladók. 403-1090

Újszerű kihúzható kanapé és egy 
fotel 15E Ft, vadonatúj160x220mat-
rac ágyráccsal 30E Ft eladó.

Macskaeledel 800 gr,  12db 
/3,5Ft, Chicco átfordítható ba-
bakocsi, mózeskosár 19E Ft 
eladó. 403-4606; 20-918-7317

Ruhaüzlet komplett árukész-
lete (női-férfi-gyerek) betegség 
miatt eladó. 403-9223

Alig használt 3 funkciós baba-
kocsi eladó. 30-921-8393

Nagyméretű olasz bőrdzseki, 
új erősítő 2 db hangfallal; ve-
zeték nélküli telefon (kis hibá-
val) dobozában; régi szovjet 1 
rubelosok eladók. 70-426-8677 

Eladó régi táska írógép, var-
rógép asztallal, autós rádiók, 
teher gépkocsihoz olajemelő, 
könyvek, díszpárnák, festett 
kerámia tányérok. 30-4515582

Lucznik varrógép állványostól 
olcsón elvihető. 405-1913

ASZTALOSMUNKÁK. Vál-
laljuk konyhák, beépített 
bútorok, galériák, bejárati aj-
tók. előtetők és kocsibeállók 
készítését. Régi bútorok ren-
oválását, kópiák készítését, 
illetve fafaragást. 30-401-1633; 
szeteyzoltan@gmail.com

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

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

VILLANYSZERELÉS javítás 
és kivitelezés, HAJDU boj-
ler vízkőtelenítés és csere 
garanciával. Tóth Balázs 30-
294-8045; 406-5775

Lakóépület tervezés egysze-
rű bejelentéssel vagy építési 
engedélyezési eljárással, tel-
jes ügyintézéssel, megbíz-
ható szakmai háttérrel és 
gyakorlattal. 
Tel.: +3620-345-18-95 

Gyógypedikür házhoz megy 
akár hétvégén is! 
70-518-0720

Házat vásárol? Előbb nézes-
se meg a kerületben tervező 
és kivitelező, gyakorlott épí-
tészmérnökkel. 20-345-1895

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vizkő-
telenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090

Nyugdíjas kerti munkát vál-
lal.1E Ft/óra. 407-3942




