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A terveknek megfelelően halad az új Cinkotai Egészségház építése, 
ahol november 23-án egy régi hagyományt felelevenítve bokrétát tűz-
tek az épület tetejére.

Bokrétaünnep Cinkotán

Advent első vasárnapján ismét ott 
állt a Centenáriumi lakótelep téli 
álmát alvó szökőkútjának köze-
lében egy óriási adventi koszorú, 
hogy az est leszálltával meggyújt-
sák rajta az első gyertyát. A gyer-
tyagyújtásra a Centenáriumi Lakó-
telepért Egyesület ismét Kovács 
Péter polgármestert kérte föl.
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Bokrétaünnep Cinkotán
Folytatás a címlapról
A XIV. századig visszanyúló hagyomány 
szerint az építkezések fontosabb állo-
másait az építtető és az építők közösen 
megünnepelték. Nem kell azonban ilyen 
messzire mennünk az építészet történe-
tében, hiszen néhány évtizeddel ezelőtt 
kerületünkben is gyakran lehetett látni 
a szerkezetkész épületek legmagasabb 
pontján egy színes szalagokból álló bok-
rétát, jelezve, hogy a tartó- és válaszfalak 
elkészültek, az épület elérte a teljes ma-
gasságát. 

Kovács Péter polgármester, valamint 
dr. Csomor Ervin és Szász József alpol-
gármesterek először a kivitelező Bau 
Trade Kft. vezetői, Mészáros Péter és Ur-
bán János kíséretében bejárták az épü-
letet, megtekintették mindkét szintet, 
majd ezután egy kis ünnepség követke-
zett. A polgármester elmondta, hogy az 
összesen 600 négyzetméter alapterüle-
tű Cinkotai Egészségház felépítésének 
végösszege bruttó 585 millió forint. A 

– A XVI. kerületi önkormányzatnak 
szerződése van egy külső céggel, ame-
lyik a Kertváros fasoraiban és közterüle-
tein álló, veszélyessé váló fák kivágásával 
foglalkozik. A szerződés tartalmazza azt 
is, hogy a cég a kivágott fákat telephe-
lyünkre beszállítja. Ennek az évről évre 
jelentős mennyiségű, tűzrevalónak még 
kiválóan alkalmas faanyagnak a felaprí-
tását hirdetjük meg minden ősszel, min-
den lehetséges fórumon. Meghívjuk a 
képviselő-testület tagjait, az önkormány-
zati cégek dolgozóit, és a XVI. kerület 
lakóit is. Mindenki segítségét szívesen 
fogadjuk. A fatörzseket általában már 
a helyszínen akkora darabokra vágják, 
hogy nálunk már csak aprítani kell, de 
a száraz és leveles ágakat is beszállítják, 
amit mi még tovább aprítunk, darálunk, 
brikettálunk, azaz kis téglácskákat pré-
selünk belőlük, és ezeket is kiszállítjuk 
fűtőanyagként. 

– KIK VESZNEK RÉSZT EBBEN AZ AK-
CIÓBAN?

– Természetesen leginkább a saját em-
bereinkre számítunk, de abban is bizto-
sak lehetünk, hogy a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat tagjai is fejszét fognak ezen 
a napon. Szász József alpolgármester 
és Szabó Tamás kabinetvezető is rend-
szeres részvevője a favágásnak. Külön 
köszönet illeti Sautek Sándor tűzoltó al-
ezredest, aki idén a szabadnapját áldozta 
föl erre a célra.

földszinten a fogorvosi rendelőn kívül 
helyet kap egy 33,6, egy 48,69 és egy 
55,07 négyzetméteres bérelhető üzlet-
helyiség, az emeletet pedig a felnőtt- és 
gyermekorvosi rendelő foglalja el. A 
tetőre napelemeket szerelnek, hogy az 

általuk termelt energia minimálisra 
csökkentse a rezsiköltségeket. Az épít-
kezés 2018. július 9-én kezdődött és a 
betegek előre láthatólag 2019 nyarán ve-
hetik igénybe az új egészségházat.

Tűzifa a rászorulóknak
November 21-én fejszék csattogásától volt hangos a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet (KSZSZ) egyik csarnoka. Nyilvános és ön-
kéntes tűzifa aprítást szerveztek, amelynek részleteiről Csillik Kris-
tófot, a KSZSZ vezetőjét kérdeztük.

– HOGYAN JUT EL A TŰZIFA AZOK-
HOZ, AKIKNEK A LEGNAGYOBB SZÜK-
SÉGÜK VAN RÁ?
– Aki szeretne kapni a tűzifából, annak 
kérvényeznie kell az önkormányzat Szo-
ciális Irodáján. Ők bírálják el a kérvénye-
ket, és tőlük kapjuk meg azokat a címe-
ket, ahova a teherautóinkkal kiszállítjuk 
a fűtőanyagot.



Az Önkormányzat  lapja      3

Megjelenik 34 500 példányban
Megbízott felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: 407-1732 (üzenetrözgítős)
Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 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.
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4011-400 vagy 4011-408.

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

Kedves Olvasó!
Van egy kérdés, ami egyre több jelenségre illik a 
környezetemben. Így hangzik: jól van ez így? Leg-
utóbb akkor merült fel bennem, amikor a szom-
széd utcában cseperedő Balázska és nagymamája 
előttem állt a hosszan kígyózó sorban az egyik 
élelmiszer-áruház pénztáránál. Bazsi nagymamá-
ja jóvoltából korosztálya körében méltán érezhet-
te magát a Mikulás-ügyek szakértőjének. Tudta, 
hogy Mikulás bácsi csak egy van, a neve magyarul 
Miklós, rénszarvasok húzzák a szánját, és nem 
csak a jó gyerekeknek hoz ajándékot. Bazsi régi is-
merősöm, úgy gondolta, jobb, ha én is kupálódok 
egy kicsit. Belefogott hát, hogy mindent elmond-
jon, amit csak tudni lehet a hószakállúról, amikor 
– hiszik, vagy nem – megjelent egy piros ruhás, élő 
Mikulás. Bazsi kővé vált. Inába szállt a bátorság, 
és már nyújtotta a kezét, hogy a nagyi oltalmába 
meneküljön, amikor váratlan fordulat következett 
be. Az egyik gondola mögül előkerült egy második 
Mikulás is, és harsányan megszólította az elsőt:
– Mi van Fecókám, idén is bebújtá a cuccba? Kell a 
péz az asszonynak, mi?
– Á, csak a kisunokám miatt, de ha má be vagyok 
őtözve, eegyöttem ide, mer adnak érte egy kis zsozsót. 
Nem sokat, de a semminé ez is több.
Balázs, aki már azt sem tudta hová tenni, hogy 
két Mikulást lát, döbbenten állt. Majd suttogva 
kérdezte: nagyi, ezek emberek? Hát ez a kérdés 
bennem is felmerült. 
Meg az is, amelyikről az elején beszéltem: jól van 
ez így? A kisfiúban úgy tört össze az illúzió, mint 
a kőre ejtett üvegpohár. Bennem pedig egy má-
sik: azt reméltem, hogy Einstein híres mondása, 
miszerint „Csak két dolog végtelen: a világegye-
tem, meg az emberi hülyeség”, csak egy humoros 
mondat. Belátom, illúzió volt.

MÉSZÁROS TIBOR

A Főváros Napján, november 
17-én Orbán Viktor miniszter-
elnök és Tarlós István főpolgár-
mester jelenlétében vehette át 
Oláh Csaba, a Rákosmenti Me-
zei Őrszolgálat vezetője a Fő-
városért Emlékzászló Díjat. Az 
indoklásban az áll, hogy a díjat 
Budapest természetvédelmi 
értékeinek védelme és bizton-
sága érdekében végzett példa-
értékű tevékenységével érde-
melte ki a mezőőrök csapata. 
Az emlékzászlóval hazatérő 
Oláh Csaba elmondta, hogy 
ez nem személyre szóló elis-
merés, a teljes kollektívának 
szól, ő csak az átvételére kapott 
meghívást, ahova elkísérte he-
lyettese, Seidner Viktória is. A 
kitüntetés értékét emeli, hogy 
ezt még csak néhány alkalom-
mal ítélték oda, köztük a TEK-
nek, azaz a Terrorelhárítási 
Központ kollektívájának.  

Kitüntették a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatot

PÉNZÜGYI 
CSOPORTVEZETŐT 

keres határozott idejű 
kinevezéssel.

Felsőfokú szakirányú végzettség, 
büntetlen előélet, gyakorlati tu-
dás, az MS Office (irodai alkal-
mazások) magas szintű ismerete 
és magabiztos használata feltétel. 
Előny a Saldo program ismerete.

KERTÉSZ 
MUNKATÁRSAT 

keres 
a kerület zöldterületeinek 

fenntartására

Közalkalmazotti jogviszony, 
kiemelt bérezés!

Á L L Á S H I R D E T É S
A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a racz.timea@keruletgazda.hu 
e-mail címre lehet. További tájékoztatást Rácz Tímea nyújt 

a 06-1-403-2928/118-as mellék telefonszámon. 
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Tiszteletre méltó hagyomány, hogy az is-
kolai jótékonysági rendezvényeken min-
dig megjelenik önkormányzatunk teljes 
vezérkara, Kovács Péter polgármester, 
dr. Csomor Ervin és Szász József alpol-
gármesterek, és a fenntartó képviseleté-
ben Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tan-
kerület Központ igazgatója. Velük együtt 
köszöntötte Tarnai Klára, a Lépésenként 
alapítvány elnöke a Göllesz Iskola veze-

tőjét, Nagyné Bajnóczi Zsuzsannát, va-
lamint az egyik önzetlen támogatót, dr. 
Appel Györgyöt, az A. Holding Csoport 
elnök-vezérigazgatóját. Elmondta azt is, 
hogy a 2018-as est nem csak a jótékony-
ság, hanem a Göllesz Iskola 25 éves szü-
letésnapjának ünnepe is, hiszen az in-
tézmény 1993-ban nyitotta meg kapuit.

Kovács Péter polgármester arról a rend-
kívül értékes pedagógiai munkáról be-
szélt, amelyet ez alatt a negyed évszázad 
alatt végeztek a Göllesz iskola tanárai és 
fejlesztőpedagógusai. Ha ez az intéz-
mény nem lenne, mindazok, 
akik oda jártak, sokkal nehe-
zebben, gátlásokat generáló 
egyéni problémákkal lenné-
nek kénytelenek végigjárni 
életútjukat. A gölleszes peda-
gógusok pedig ezeket a gát-
lásokat segítettek jelentősen 
csökkenteni, sok esetben pe-
dig teljesen megszüntetni. 
Ezért a munkáért Kovács Pé-
ter kiemelt köszönetet mon-
dott az intézmény jelenlegi, 
és már nyugállományba vo-

nult dolgozóinak. A polgármester a ke-
rület oktatási palettájának nélkülözhetet-
len részeként említette a Göllesz Iskolát.

Ezt követően Tarnai Klára ismertette a 
jótékonysági est célját. Elmondta, hogy a 
tavalyi bevételből az írási-, olvasási-, szá-
molási vagy beszédzavarokkal küszködő 
gyerekek korszerűbb oktatása érdekében 
projektorok, interaktív táblák beszerzé-
sét kezdték meg, továbbá a mozgászava-
rokkal élők fejlesztésére kangoo cipőkre 
is szükség volt. Ezt a folyamatot szeret-
nék befejezni a további jótékonysági be-
vételekből. Elmondta azt is, hogy az est 
megkezdése előtti délutánon találkozót 
szerveztek egykori diákjaik számára. 
Áttekintették velük az elmúlt 25 év tör-
ténetét, és a pedagógusok saját munká-
juk visszaigazolásaként élhették meg, 
hogy egykori tanítványaik problémáikat 
leküzdve teljes életpályát futhattak be, 
vagy éppen úton vannak céljaik megva-
lósítása felé.

A jubileumi alkalomra gazdag prog-
rammal készült az iskola. Széles Vaszili-
sza tartott bemutatót ritmikus gimnasz-

Szentimrés est
Jótékonysági estet tartottak november 17-én a Szentmihályi Kul-
turális Központban a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Lépésenként 
Alapítványa rendezésében. Az est főtámogatója dr. Csomor Ervin 
alpolgármester volt, aki saját keretéből jelentős összeggel támo-
gatta az Alapítványt az est megrendezésében. 

tikából. Karikagyakorlatával nagy sikert 
aratott, akárcsak az őt követő karikás cso-
port. Ha Kiszely-Nagy Tibor tanár úr lép 
színre, mindig jókedvre lehet számítani. 
Felnőtteknek szóló népi meséje idén is 
sok derültséget okozott. Az ő vezetésé-
vel énekelték el a gyerekek a Csúzli-dalt, 
majd Lackfi János Lányok dala című 
versét Szabó Gréta 2. osztályos, a Fiúk 
dala című versét pedig Szabó Zsombor, 
szintén 2. osztályos tanuló adta elő. Őket 
Jánoki Márió, kerületünk ifjú tehetsége 

követte, aki nem látó létére hibátlan zon-
gorajátékával, és kitűnő énekhangjával 
szórakoztatta a közönséget. Majd Kuti 
Róbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Rendkívüli tehetségek osztá-
lyának tanulója mutatta be, hol tart most 
zenei pályáján.

A vacsora előtt Vikol Kálmán és tanít-
ványai zenéltek, majd a vacsorához is ők 
szolgáltatták a háttérzenét.

Az est táncos részét az Oktogon Tánc-
centrum fellépői nyitották meg. A Fodor-
né Ferenci Eszter vezette Napfény Moz-
gásstúdió zumba bemutatójába pedig 
be is lehetett kapcsolódni, ami jó beme-

legítés volt ahhoz a „rock&roll 
őrülethez”, amit a jelen lévők 
legnagyobb örömére a Pedro-
fon zenekar szolgáltatott. A 
tombolasorsolásra éjfélkor 
került sor, de ezzel az est még 
nem ért véget, a tánc tovább 
folytatódott. Az örömből még 
másnapra is jutott, mert ami-
kor összeszámolták az est be-
vételét, kiderült, hogy csak egy 
keveset kell hozzátenni ahhoz, 
hogy a tervbe vett eszközöket 
megvásárolhassák.
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– Pedagógiai programunk fontos célkitűzése a gyermekek 
egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra ne-
velése. Ezekből az alapgondolatokból kiindulva az idei tanév 
elején a Természettudományos és a Tehetséggondozó Munka-
közösségünk azzal az ötlettel állt elő, hogy rendezzünk a gye-
rekek számára egy olyan napot, amelybe bevonjuk a szülőket 
is. Erre a szülők részéről is mutatkozott igény, hiszen kölcsö-
nösen törekszünk arra, hogy a gyerekek nevelésében tanár és 
szülő együttműködjön. A MAL – Mozdulj, alkoss, lazíts! – el-
nevezés a diákjainktól származik. A „mozdulj” gondolat jegyé-
ben a tanulók különböző csoportokban és különböző helyszí-
neken közös mozgásos játékokban vehettek részt. Ezek között 
volt például gerinctorna, vagy az a flashmob, amelyet két kivá-
ló pedagógusunk tanított be. Az „alkoss” gondolatkörében a 
gyerekek különböző állomásokon nemcsak az egészséges táp-
lálkozás alapszabályaival ismerkedhettek meg, hanem olyan 
különleges élelmiszer alapanyagokkal, mint a csicseriborsó, a 
cukorrépa, a szója vagy a lenmag. Ezután következett az al-

MAL-nap a Mórában
MAL-napot tartottak a Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban november 10-én. A MAL mozaikszó, a Mozdulj, 
alkoss, lazíts! hármas felszólítást foglalja magába, és 
hogy mi is történt a MAL-napon, arról Bánkiné Kiss 
Anikó megbízott intézményvezetőt kérdeztük.

kotás, hiszen a megismert alapanyagokból ételeket alkottak, 
amelyeket el is fogyasztottak. A lazítás pedig jógaoktatók veze-
tésével történt több tanteremben is.
A szülők is aktívan részt vettek a programban. Közülük ketten 
is vállalkoztak egy-egy csoport vezetésére. Egyikük gerinctor-
nát vezetett a tornateremben, egy apuka pedig belga táncot ta-
nított az érdeklődőknek.

– HOGYAN ÉRTÉKELI A MAL-NAPOT?
– Az évnyitón mondott beszédemet azzal zártam, hogy én ak-
kor tekintem sikeresnek a 2018-19-es tanévet, ha az évzárón 
csupa mosolygós gyereket, szülőt és pedagógust látok magam 
körül. A tanév ugyan hosszú még, de a MAL-nap mindenkép-
pen beleillett a meghirdetett éves programba, hiszen ennek a 
napnak a felszabadult jókedv, a mosoly és a közösségi szellem 
voltak a főszereplői.     

A vendéglátó Baumholczer Tamás kö-
szöntötte a vendégeket, akik között he-
lyet foglalt Szatmáry Kristóf országgyű-
lési képviselő, Szatmáry-Jähl Angéla, 
aki több más fontos funkciója mellett 
a BKIK XVI. kerületi tagcsoportjának 
tiszteletbeli elnöke, Kovács Katalin, az 
Észak-Pesti Tankerület igazgatója, a 
XVII. kerületi tagcsoport vezetősége 
Ecsedi Gyula vezetésével, Horváth Ta-
más, a szomszéd kerület alpolgármes-
tere, és több más kerületi tagcsoport 
képviselője. 

Csoltó Gábor, a BKIK elnöke kezdte 
a felszólalások sorát, aki beszédében 
elmondta, hogy a BKIK az ország leg-
nagyobb kamarája. Budapesten 300 
ezer vállalkozás működik, ebből 200 

ezer társas, 100 ezer pedig egyéni vál-
lalkozás. Évente általában 20 ezer meg-
szűnik, de általában ugyanannyi új vál-
lalkozás is alakul. A Kamara feladata 
kapcsolatot teremteni a kormány és a 
vállalkozók között, közvetíteni a vállal-
kozások igényeit és szolgálni a vállalko-
zásbarát környezet megteremtését. Az 
elmúlt négy év negatív hagyományaival 
szakítva 2018 lesz az első nyereséges 
éve a Kereskedelmi és Iparkamarának. 
Elindult egy pozitív folyamat, amelynek 
kiteljesítése a vezetőség legfőbb felada-
ta és legfontosabb célja az elkövetke-
zendő évekre. Ehhez kérte az elnök a 
tagcsoportok támogatását.

A XVII. kerületiek 2018-as tevékeny-
ségéről Ecsedi Gyula tartott részletes 

BKIK évzáróA Koronakert Étterem volt a hely-
színe a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) XVI. és 
XVII. kerületi tagcsoportja közös 
évzáró rendezvényének. Hogy 
mennyire elismeri a Kamara ve-
zetése a két tagcsoport munká-
ját, azt az is bizonyítja, hogy az 
eseményen megjelent Csoltó Gá-
bor, a BKIK elnöke, dr. Bauer Fe-
renc főtitkárhelyettes és dr. Gyö-
keres Zoltán kabinetfőnök is. 

beszámolót. Ezt követően Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő mon-
dott néhány köszöntő szót. Örömmel 
üdvözölte a kamarában egyre erősödő 
egészséges folyamatokat, és országy-
gyűlési képviselőként egyértelművé 
tette, hogy a kormány sok egyéb gazda-
ságélénkítő intézkedése mellett 2019-
ben mind adó, mind bérpolitikájával, 
mind a közbeszerzési törvény módo-
sításával igyekszik majd elősegíteni a 
vállalkozások eredményes működését.

Ezután Jähl Angéla kért szót, aki ki-
használva Horváth Tamás XVII. kerü-
leti alpolgármester jelenlétét, arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a XVI. kerület 
előbbre tart szomszédjánál az önkor-
mányzat és a Kamara közötti folyama-
tos kapcsolat fenntartásában, és arra 
ösztönözte a XVII. kerületieket, hogy 
próbáljanak együttműködőbb kapcsola-
tot kialakítani egymással.

Kertvárosunk tagcsoportjának 2018-
ban elvégzett munkájáról az elnök, 
Baumholczer Tamás tartott évértékelő 
beszámolót, amelyet a jelenlévők egy-
hangúan elfogadtak.

Ezután már csak a fehér asztal örömei 
várták a megjelenteket, akik azonban – 
mint minden évben – most is kihasz-
nálták az alkalmat, hogy a finom falatok 
elfogyasztása mellett komoly szakmai 
dolgokat is megvitassanak.     
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Már leereszkedett a novemberi alkony az 
önkormányzat előtti parkra, amikor im-
bolygó lángú lampionokkal a kezükben 
gyülekeztek a kisiskolások, szüleik és 
tanáraik a Márton-napi felvonulásra. Az 
esemény hagyományai szerint a menetet 
egy római katona – ezúttal katonahölgy – 
vezette lóháton a parktól a Sashalmi Ró-
mai Katolikus Templomig, ahol a németül 
tanuló gyerekek Nagy Zoltán 
plébános úr nagyvonalú ven-
dégszeretetének köszönhető-
en már sokadszor mutathatták 
be jeleneteiket. Ezek a kis epi-
zódok Szent Márton életének 
részleteit dolgozták fel, és a 
gyerekek német nyelven adták 
elő a történeteket.

Péteri Ildikó, a XVI. Kerületi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke üdvözölte 
a megjelenteket az idén 20. 
lampionos sétán. Elmondta, 
hogy ezalatt a 20 év alatt való-

di hagyománnyá vált a felvonulás, és ma 
már nem csak a megemlékezést szol-
gálja, de kifejezi a XVI. kerületben lakó 
német nemzetiséghez kötődő kicsik és 
nagyok összetartozását is.

Kovács Péter polgármester is köszön-
tötte a megjelenteket, és arra bíztatta 
őket, hogy a jövőben őrizzék meg ezt 
a szép hagyományt, majd köszönetet 

A hagyománynak megfelelően Márton-napon, november 11-
én minden a libákról szólt a Cinkotai Tájházban. A Kertvárosi 
Helytörténeti és Emlékezet Központ (KHEK) a dr. Kresz Mária 
Alapítvánnyal közösen kézműves foglalkozásokat szervezett 
erre a napra. Az érdeklődők megtudhatták, milyen eszközök-
kel, és hogyan készítették régen az asszonyok a lúdgége tész-
tát. Megpróbálkozhattak a kenőtoll készítésével is. A gyerekek 
agyaglibát formázhattak, vagy az agyagplakettbe belekarcolt 
libaképet ki is festhették. Volt, aki rongyból készített libát, és 
készült néhány igen szép, libát ábrázoló hímzés is.

A KHEK munkatársai elmesélték, hogy a kézműves foglalko-
záshoz szükséges libatoll beszerzése ma már komoly nehéz-
séget jelent. Mivel a házaknál már senki nem tart libát, egy tá-
voli, vidéki libatelepre kellett leutazni a libatollakért. Kiderült 
az is, hogy a libatollat régen milyen sokféleképpen használták 
a háztartásokban. A már említett kenőtollon kívül használták 
például portalanításra, de még a méhkaptárok tavaszi nagy-
takarítására is, és köztudott az is, hogy hosszú ideig ez volt 
az egyetlen írószerszám az írástudók kezében. Ezért hívjuk a 

mai korszerű íróeszközeinket 
is tollaknak. 

A gyerekek azonban mégis 
azoknak a kis saját készíté-
sű, különböző anyagokból 
készült libafiguráknak és író-
tollaknak örültek a legjobban, 
amelyet haza is vihettek.    

Lampionos felvonulás Márton-nap alkalmából
Kerületünk német nyelvet tanuló óvodásai és iskolásai ismét 
lampionos felvonulással és műsorral emlékeztek meg Szent 
Mártonról, a római időkben Szombathelyen született későbbi 
püspökről. 

mondott mindazoknak, akik elősegítet-
ték a rendezvény megszervezését és le-
bonyolítását.

Ezután sorban jöttek a Márton-napi je-
lenetek, amelyben a Szentmi-
hályi Játszókert Óvoda kicsi-
nyei, az iskolások közül pedig 
a Táncsics Mihály Általános 
Iskola, a Sashalmi Tanoda, 
a Batthyány Ilona Általános 
Iskola, és a Herman Ottó Ál-
talános Iskola német nyelvet 
tanuló diákjai szerepeltek. Az 
ünnepi est végén az egyik sü-
töde jóvoltából minden részt-
vevő egy cukorgolyó szemű, 
édes tésztából készült, óriás 
méretű ehető libát kapott 
ajándékba. 

Lúd, lúd, lúd…
Szent Márton nevét nem lehet úgy megemlíteni, 
hogy ne essen szó a libákról, hiszen ezek a han-
gosan gágogó szárnyasok sorsfordító szerepet 
játszottak a tiszteletre méltó egyházfi életében. 
Amikor püspökké akarták szentelni, ő nem sze-
retett volna az lenni, így a libák óljába bújt azok 
elől, akik érte jöttek. A hálátlan madarak azonban 
elárulták őt hangos gágogásukkal, így nem tudott 
kitérni a nem kívánt püspöki szék elfoglalása elől. 



Az Önkormányzat  lapja      7

Folytatás a címlapról
A polgármester arra bíztatta 
a megjelenteket, hogy advent 
idején, a várakozás időszaká-
ban készüljenek szeretetteljes 
lélekkel a kereszténység leg-
nagyobb ünnepére. Tegyenek 
rendet gondolataikban, érzel-
meikben, hogy olyan szép ka-
rácsonyuk lehessen, amilyet 
elképzeltek.   

A Corvin Kórus Vikol Kálmán vezetésével varázsolt ünnepi 
hangulatott a térre, majd Veress Győző baptista lelkész mond-
ta el gondolatait a szeretetről. Egy bibliai verset idézett, amely 
arra tanít, hogy karácsonykor is jó szívvel, örömmel adjunk 
másoknak, úgy, ahogy arra Isten tanította az embereket. Olyan 
szeretettel, amely kitart a legmélyebb szenvedések közepette 
is. Az idézett vers arra is figyelmeztet, hogy Isten szeretetéből 
nem csak a jó emberek részesülnek. Hajlamosak vagyunk azt 
gondolni, hogy Isten csak arra figyel, aki jó. Ez azonban nem 
így van. Az ő szeretete azokra is kiterjed, akik a mi megítélé-
sünk szerint nem mindig szerethetők. Végül adventi útmuta-
tásként egy Vass Albert idézetet olvasott fel: Karácsony készül, 

Advent első vasárnapján...
emberek! Szépek és tiszták le-
gyetek! Súroljátok föl lelketek, 
Csillogtassátok kedvetek, Le-
gyetek újra gyermekek, Hogy 
emberek lehessetek!

December 2-án, a Tabódy Ida 
téren is fellobbant a gyertya 
lángja az adventi koszorún. A 
Cinkotai Evangélikus Egyház-
község jóvoltából rendezett 
ünnepségen Vető István, evan-

gélikus lelkész gyújtotta meg az első gyertyát a méretes adventi 
koszorún. A lelkipásztor prédikációjában az adventi várakozás 
öröméről és a kis Jézus csodás eljövetelének körülményeiről 
emlékezett meg, kiemelve, hogy a karácsony csodája a hívő szá-
mára minden évben ugyanazzal az örömmel jár. Az egybegyűl-
tek közös imádsággal valamint énekszóval ünnepeltek.

Ezzel egyidejűleg a Cinkotai Kultúrházban Dernovics Mihály-
nak, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnökének szervezésé-
ben kicsik és nagyok számára is kézműves foglalkozást tartot-
tak. Az érdeklődök megismerkedhettek a mézeskalács-sütés, a 
karácsonyi díszek valamint a fazekasság rejtelmeivel is. 

GUETH ÁDÁM

A Krampusz csoki igaz történetét az Erzsébetligeti Színház 
Harmónia termében nézhették meg a gyerekek. A pódiumon 
természetesen élő Mikulással is találkozhattak, aki bevonta 
őket az interaktív játékba. A nagy meglepetés azonban az előa-
dás végén várta a kicsiket, és a kicsit nagyobbakat is. A Corvin 
Galéria pompás trónteremmé alakult, ahol bíborszínű trón-
székében maga a Mikulás bácsi fogadta a gyerekeket, és meg 
is ajándékozta őket egy kis édességgel. 

Cinkotáért Közhasznú Egyesület Dernovics Mihály elnök, Cinkotai Kultúrház (1164 Vidámvásár u. 72.)  

December 14. 18:00
A SZENT KORONA KERESZTÉNY 

ÜZENETE
vitéz lovag Mireisz Tibor előadása 

Helyszín: Cinkotai Kultúrház 
1164 Vidánvásár u. 72. 

Az előadásra a belépés ingyenes. 

December 21. péntek, 18:00 
KARÁCSONYI HANGVERSENY 

Fellép a Csömöri Vox Anima Vegyeskar Ráduly Ildikó és 
Takács László karnagyok vezetésével. 

Közreműködik Papp Gyula.
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. 

Rendezvényünk ingyenes.

A Kertvárosi Zenede Alapítvány, 
Kálmán Bácsi Zenedéje és a Corvin Kórus 

szervezésében 
ADVENTI KONCERT 

lesz a rákosszentmihályi katolikus templomban 
december 9-én 19 órai kezdettel. 

A belépés ingyenes. 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
ADVENTI MŰSORA 
december 19-én 14 órakor lesz 

a rákosszentmihályi katolikus templomban 
(Rákosszentmihály, Templom tér 3.) 

Iskolánk kórusa és furulyásai mellett fellépnek a 
tankerület két zeneiskolájának, a XVI. kerületi Rácz Aladár 

Zeneiskolának és a XV. kerületi Hubai Jenő 
Zeneiskolának a növendékei és igazgatói, 

továbbá egy meglepetés énekkar. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Tóth András iskolaigazgató
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POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71. , Tel.: 0670/239-5264 lovag vitéz Palla László

Értesítjük kedves tagtársainkat, hogy a hagyományos 
évzáró és egyben újévköszöntő összejövetelünket 

december 29-én 15-től 20 óráig tartjuk a szokott helyen, a Rákosi út 71. szám alatt. 
Minden POFOSZ-tagot szeretettel várunk, és ha valaki egy kis süteménnyel, rágcsálniva-
lóval, netán üvegbe zárt kedélyjavítóval a kezében érkezik, nem fogjuk hazaküldeni, sőt 

figyelmességét megköszönjük. Egyetlen napirendi pontunk a reményteljes vidámság lesz. 

A VII. kerület, azaz Erzsébetváros veze-
tése már régen dédelgette azt a tervet, 
hogy örök emléket állítson a városrész 
névadójának, Erzsébet királynénak, csak 
nem találtak olyan közteret, amelyen jól 
mutatott volna egy egészalakos szobor. 
A Madách tér felújításával, arculatának 
megváltozásával azonban ez a gond 
megoldódott. A szobor megalkotására R. 
Törley Máriát kérték föl, aki ezúttal Sisi-
nek nem a nőies megjelenését, hanem 
egy kevéssé ismert arcát, a költőt szerette 

volna megjeleníteni. Irodalmi munkás-
sága kevéssé vált ismertté, mert elrendel-
te, hogy költeményeit csak halála után 
50 évvel lehet nyilvánosságra hozni. A 
Sirály a Burgban című kötete azonban a 
szakemberek véleménye szerint kitűnő, 
valódi tehetségről tanúskodik, irodalmi 
értéket hordoz. Erre utalnak a papírlapok 
Sisi kezében. Az egészalakos bronzszo-
bor napernyővel együtt 2,4 méter magas, 
amelyhez Végh Aladár, szintén XVI. ke-
rületi építész készített a szobor színvona-
lához méltó posztamenst.

A megjelenteket – köztük a városvédő 
Ráday Mihályt, dr. Feledy Balázs mű-
vészettörténészt, a Vigadó Galéria volt 
igazgatóját, és a Törley-szalon számos 
művész, tudós és művészetbarát tagját 
– Tóth Tímea, az avatóünnepség műsor-
vezetője köszöntötte. A szobor megszü-
letésének történetét Wattamány Zsolt, 
a VII. kerület polgármestere idézte fel, 
majd elmondta, véleménye szerint Tör-
ley Mária maradéktalanul megvalósítot-
ta elképzelésüket, a kerület új ékessége 
kitűnően illeszkedik a Madách tér meg-
újult, parkoló autóktól megszabadított 

Sisi-szobor a Madách téren
Kerületünk díszpolgára, R. Törley Mária szobrászművész jóvoltá-
ból november 15-e óta egészalakos Sisi-szobor díszíti a VII. kerületi 
Madách teret. A szoboravatóra lapunk is meghívást kapott.

R. Törley Mária és Wattamány Zsolt

arculatához, és egy igazi közösségi tér-
ként a főváros szívének új büszkesége 
lehet.

Az alkotó művészt és alkotását Elmer 
István József Attila-díjas író, költő mél-
tatta. Ünnepi műsorról pedig a VII. ke-
rületi Molnár Antal Zeneiskola növendé-
kei gondoskodtak.

A Civil 16 felhívása 
és közleménye

SEGÍTHETÜNK?
Ha ön, vagy a környezetében 
élő ember rászoruló idős, be-

teg, hajléktalan, nehéz 
körülmények között élő, 

akinek kis segítség is sokat 
jelenthet, akkor hívja a 
06-20/808-0366-os 

telefonszámot.
Örömmel fogadunk tűzifafa 
adományokat, vagy ha önnek 

van rá szüksége, akkor ke-
ressen minket bizalommal. 

E-mail címünk: 
civil16@freemail.hu

Ezúton közöljük, hogy az 
időszaki választáson a Civil16 

színeiben indult Schaffer 
Viktor  nem az újságban 

megjelent kördiagrammon 
olvasható 6,5%-ot, hanem 

6,6 %-ot ért el. 

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

December 5. szerda, 18 óra
 FEHÉRASZTALOS ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház

(1163 Bp. Sasvár u. 23. A templom mögötti épület.)
PROGRAM: 18:00 óra: Megnyitó, köszöntések, információk. Névnaposok köszöntése.

18:15: Év végi hangulat megidézése, versek, vetítés, visszatekintés a 2018. évre.
Gyermekprogram, kertversenyek, iskolakert-óvodakert program eredményei.

2019. évi program ismertetése. Közben: karácsonyt váróan feldíszített teremben terí-
tett asztal, baráti társaság, vidámság, zene, baráti beszélgetés.  

Szeretettel várjuk a kertbarátokat, a 2018. évi kertverseny résztvevőit! 
Egyesületünk működését ez évben a Nemzeti Együttműködési Alap és 

a Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat támogatta.
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Amint a díszesen terített aszta-
lok mellet elfoglalták a helyüket a 
szebbnél szebb ruhákban érkező 
hölgyek és az elegáns urak, egy 
kisfilm képei jelentek meg a ve-
títővásznon, hogy bemutassák a 
Színház által 2018-ban rendezett 
eseményeket. Majd az intézmény 
igazgatója, Szabó Csilla üdvözölte 
a megjelenteket, és ismertette az 
est tartalmas műsorait, a finom éte-
leket és jó szórakozást ígérő prog-
ramját.

Kovács Péter polgármester – mi-
előtt ünnepi beszédébe belekezdett 
volna – mikrofonnal a kezében né-
hány vendéget arról faggatott, miért 
döntött úgy, hogy részt vesz az Esté-
lyen. Mikrofonon kívül elhangzott 
egy bátortalan, és csak szűk körben 
hallható, ám nagy derültséget keltő 
vélemény is, miszerint azért, mert 
így döntött az asszony. Akik azon-
ban ennél komolyabb alapokon álló 
véleményt mondtak, egybehang-
zóan azt válaszolták, hogy egy ön-
feledt, táncos, műsoros szórakozás 
reményében érkeztek a Színházba.

A polgármester ehhez csak annyit 
fűzött hozzá, hogy egy végigdolgo-
zott év végéhez közeledve minden-
kinek jár egy kis kikapcsolódás, és 
a műsor ismeretében erre minden 
esély meg is van. Majd ünnepélye-
sen megnyitotta az Estélyt. 

A hagyományok része az is, hogy 
a műsor első száma a palotás, ame-
lyet ezúttal is a Liget Táncegyüt-
tes mutatott be az alkalomhoz illő 
eleganciával. A taps még el sem ült, 
amikor a felszolgálók már az előé-
telt vitték az asztalokhoz. Amíg a 
vendégek elmerültek az ízek vilá-
gában, a Zrínyi Pop nevű kéttagú 
együttes élő zenével szórakoztatta a 
közönséget.

A figyelmesebb színházlátogatók-
nak feltűnhetett, hogy a színpad 
két oldalán új hangszórósor függ a 
mennyezethez erősítve. Erre hívta 
fel a figyelmet Szabó Csilla igaz-
gatónő, amikor bejelentette, hogy 
megújult a színházterem hang-
rendszere, amelynek következté-
ben örökre megszűntek az eddig 

némi gondot okozó akusztikai hi-
ányosságok, nem lesznek többé 
„süket pontok” a nézőtéren. A mű-
szaki tartalomról a hangrendszer 
tervezője, Rédei Bálint beszélt, és a 
Thirty dancing egy közismert, Jen-
nifer Morland által előadott dalával 
be is mutatta, mire is képesek az új 
hangszórók, amelyek kiválasztásá-
ban Szám Imre hangmesternek is 
jelentős szerep jutott.

Majd ismét a Liget Táncegyüttes 
következett, ezúttal azonban egy ke-
vésbé ünnepélyes, nagyon pörgős 
vidám produkcióval. Mire mind-
ez lezajlott, következhetett az ün-
nepi vacsora. Ehhez is járt egy kis  
háttérzene, amelyet ismét a Zrínyi 
Pop szolgált fel a vacsorázóknak. 
Azután, hogy ne teljesen jóllakot-
tan kelljen a táncparkettre lépniük 
a vendégeknek, egy újabb részét 
vetítették le az év eseményeit össze-
foglaló kisfilmnek. Ennek végezté-
vel azonban már nem volt ment-
ség, mert a Tanczevaty Partizans 
nevű népes rock zenekar lépett a 
színpadra, és olyan számokat kez-
dett játszani, amely a táncparkettre 
parancsolta a nagyérdemű közön-
séget. Az első zenei blokk után  
Kovács Péter polgármester és Szász 
József alpolgármester egy-egy  
díszpohárban ülő vörös rózsával 
lepte meg a teremben helyet fogla-
ló összes Katalint és Erzsébetet. A 
köszöntést az est sztárjának, Muri 
Enikőnek fellépése követte. Az 
X-Faktor 2. évadjának 2. helyezettje 
percek alatt meggyőzte a hallgató-
ságot arról, hogy nem véletlenül ke-
rült a tehetségkutató 2. helyére. Az 
ő dalainak elhangzása után azon-
ban ismét nem volt mentség: jött a 
Tanczevaty Partizans, és mozgásra 
csábító zenéjükkel táncra zsarolták 
még azokat is, akik nem is tudnak, 
és nem is szeretnek táncolni. Az 
önfeledt hangulatnak csak az éjféli 
tombolasorsolás és a pirkadat köze-
ledte vetett véget. Azt pedig, hogy 
az Estély inkább az idősebb korosz-
tály rendezvénye, egy 12 fiatal kerü-
letlakóból álló, összetartó társaság a 
végsőkig kitartva cáfolta. 

Estély a Katalinok és Erzsébetek tiszteletére
Erzsébet és Katalin-nap között, november 24-én báli díszbe öltözött az Erzsébetligeti Színház, hogy 
méltó helyszíne legyen a kerület legnagyobb civil rendezvényének. Az Estély mára a kerület hagyomá-
nyai közül talán a legnépszerűbb, elmaradhatatlan eseménye a Kertváros társadalmi életének.
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Életének 88. évé-
ben elhunyt Anker 
Antal, kerületünk 
lakója, a Szerb 
Antal Gimnázium 
egykori énektaná-
ra, emellett a fővá-
ros zenei életének 
kiemelkedő egyé-
nisége.
Anker Antal 1930-
ban született Buda-
pesten. 1948-ban 
érettségizett, majd 
jogi tanulmányok-
ba kezdett, de két év után kiderült, az ő útja 
nem a jog, hanem a zene. Már a jogi tanulmá-
nyokkal párhuzamosan zeneszerzést tanult a 
Nemzeti Zenede hallgatójaként, majd 1949-
ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
középiskolai énektanár és karvezetői szakán 
szerzett diplomát. Ettől kezdve énekkari kar-
nagyként dolgozott iskolai és amatőr kórusok 
élén. Az 1956-57-es tanévtől énektanári állást 
vállalt, először egy XIII. kerületi általános is-
kolában, majd a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, 
végül 1959-ben került a 12 évfolyamos Cinkotai 
Tanítóképzőhöz (a később Szerb Antal Gimná-
ziumhoz), ahol 26 évig tanította diákjait a zene 
szépségeinek befogadására. 36 éves tanári pá-
lyája alatt minden korosztályt tanított. Alsó és 
felső tagozatos tanulók és gimnazisták százait 
vezette be a zene világába. Volt a Fővárosi Pe-
dagógiai Intézet szakfelügyelője, az ének- és 
zeneoktatás szaktanácsadója a VIII., IX., XVII. 
és XIX. kerületben. 1978-ban lett a Budapesti 
Tanítóképző Főiskola adjunktusa. Tagja volt 
a Magyar Kodály Társaságnak, a Kóta Ifjúsági 
Bizottsága vezetőségének, a Művelődési Mi-
nisztérium Zenei Nevelési Kísérleti Tanácsá-
nak. Feladata volt az Éneklő Ifjúság mozgalom 
minősítő hangversenyeinek megszervezése, a 
kórusok felkészítése, a hangversenyek lebonyo-
lítása, és szerepet vállalt a Tanítóképző Főisko-
la Speciális Tagozata ének-zenei szakkollégiu-
mának vezetésében is. Hivatalos elfoglaltságai 
mellett szenvedélyesen szerette a férfikóruso-
kat, melyek közül többnek is vezető karnagya 
volt. A zeneművészet szolgálatában együttmű-
ködött a muzsika olyan neves népszerűsítőivel 
is, mint például Czigány György, a közismert 
Ki nyer ma? rádiós vetélkedő  Erkel Ferenc-, 
Liszt Ferenc- és József Attila-díjas író-költő-új-
ságíró műsorvezetője. 
Nyugdíjba vonulása után még hosszú évekig 
tanított a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, és 
továbbra is az általános iskolai és gimnáziumi 
zeneoktatás szaktanácsadója maradt. Anker 
Antalnak a zene töltötte ki az életét, és bizonyá-
ra sok XVI. kerületi tanárkollégája és tanítvá-
nya gondol rá kegyelettel. Nyugodjék békében. 

Szentmihályi Esték

December 15. szombat, 16 óra
Szent Mihály Plébánia 

közösségi terme (Templom tér 3.), 

A sorozat vendége ezúttal 
SIMON ANDRÁS grafikusművész 

lesz, az alkotó különleges, „egyvona-
las” grafikáit is meg lehet tekinteni. 

Az előadás címe: 
EGYVONALBAN ISTENNEL

A helyszínen a művész nyomatai, 
könyvei és egyéb alkotásai 

megvásárolhatók.

Másfél évtizede alapította meg A. Bak 
Péter Corvin-díjas festőművész az 
ART 16 Művész csoportot, amely ak-
kor afféle „művészválogatottnak” szá-
mított, és ezt a státuszát a mai napig 
megőrizte. Az alapító visszatekintett 
a megalakulás időszakára. Felidézte, 
hogyan merült fel az igény egy az ad-
dig megszokottól eltérő szemléletű, 
kis létszámú, de a művészi színvona-
lat a legfontosabbnak tartó társaság 
létrehozására. Az akkori elképzelést 
az idő igazolta, hiszen az alapítók 
közül a többség még ma is tagja a 
csapatnak. Sajnos 15 év alatt szomorú 
pillanatokat is átélt a csoport, hiszen 
az alapító tagok közül Káldy Péter 
festő, költő; Murin Katalin festő; Vass 
László faintarziakészítő és Csontos 
László pártoló tag már nem lehetett 
jelen az évfordulós tárlatmegnyitón. 
A közelmúltban csatlakozott hozzá-
juk Déghy Rita festő is. Az élet azon-
ban megy tovább, és A. Bak Péter 
elnök megragadta az alkalmat, hogy 
bemutassa a csoport két új festő tag-
ját, Tánczos Krisztinát és Szabóné 
Mákos Margitot (képünkön). 

A kezdetek óta hűséges kísérője az 
ART 16-nak dr. Kelényi István mű-
vészettörténész, aki most is nagy 
szakértelemmel elemezte a kiállított 
műveket. Kelényi már személyes, jó 
ismerőse minden alkotónak, ismeri 
művészi múltjukat, követi fejlődé-
süket és elemzéseibe olykor egy-egy 
kritikus mondatot is belesző, ame-
lyeket általában érdemes megfogad-
ni.

A kiállítás egy kis állófogadással ért 
véget, így pohárral a kézben lehetett 
egy kicsit nosztalgiázni, felidézni 
régi eseményeket, kiállításokat, és az 
azóta elment alkotótársakat.

15 éves az ART 16 Művész Csoport
November 5-én nyílt meg a fennállásának 15. évfordulóját ün-
neplő művészcsoport hagyományos Téli Tárlata. A megnyitón 
természetesen szó esett a jubileumról is.

Szeretettel meghívjuk a Rácz Aladár Zeneiskola
KARÁCSONYI HANGVERSENYÉRE, december 17-én 18 órára,

a Mátyásföldi Szent József Templomba.
Cím: 1165 Budapest, Pilóta u. 27.

A hangversenyen fellépnek zeneiskolánk együttesei és tanárai.
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Gréczi László bevezetőjében elmond-
ta, hogy egy vidékről származik az est 
díszvendégével, csak az Ipoly folyó vá-
lasztotta el szülőhelyüket egymástól. 
Lőrincz Sarolta Aranka Ipolybalog szü-
lötte. Ezen a vidéken palócok éltek és 
élnek ma is, akik mindennapi tenniva-
lójuk mellett mindig nagy gondot for-
dítottak a hagyományok megőrzésére, 
átadására, és értékrendjükben mindig 
kiemelt szerep jutott és jut ma is a haza-
szeretetnek. Ennek más tények mellett 
az is az egyik bizonyítéka, hogy a köz-
ség templomának tornyát nem kereszt, 
hanem a Szent Korona mása díszíti. 
Ebben a környezetben a művésznő elő-
deitől olyan fontos mondatokat kapott 
útravalóul, amelyeket meg 
is osztott hallgatóságával. 
Három dolog van az élet-
ben, ami soha vissza nem 
fordítható: a kimondott 
szó, az elfecsérelt idő, és 
az elszalasztott alkalom. 
Van három dolog az élet-
ben, ami tönkretehet: a 
lustaság, a büszkeség és a 
féltékenység. Van három 
dolog az életben, amit 
soha nem lenne szabad 
elveszíteni: a türelem, a 
remény és a becsületesség. 

Végül van három dolog az életben, ami 
mindennél értékesebb: a szerelem, a 
család és a barátság. Ezekhez jön még 
az őszinte, mélyen átélt istenhit, és ezek 
a népi bölcsességek egy egész életre 
szóló útmutatást hordoznak. Ezeknek 
az értékeknek a felismerése indította 
el benne azt a folyamatot, amely végül 
a felvidéki kultúra krónikásává tette 
őt. Átlátta, hogy aki a népi kultúrához 
nyúl vissza, az az eredethez, a legtisz-
tább forráshoz talált utat. Az életét tette 
föl ennek a kincsnek a megőrzésére, és 
ennek szolgálatába állította sokoldalú 
tehetségét is. Számtalan könyvet írt, ki-
adott hanglemezt, énekli élőben az au-
tentikus palóc népdalokat, és rajzokon, 

Út a legtisztább forráshoz 
Lőrincz Sarolta Aranka néprajzkutató volt a Szentmihályi esték vendége

Lőrincz Sarolta Aranka néprajzkutató, író és énekművész szemé-
lyében egy elkötelezett hagyományőrző látogatott el Rákosszent-
mihályra, akivel Gréczi László újságíró beszélgetett a plébánia kö-
zösségi termében.

festményeken jeleníti meg elődei életét. 
Ezekből a képekből Idézzük meg a régi 
palóc világot! címmel az est közönségé-
nek is bemutatott egy kiállításra valót. 
Miközben ezt a tevékenységet végzi, 
maga is a palóc kultúra fontos értékhor-
dozójává vált.

Lőrincz Sarolta Aranka szentmihályi 
látogatása valószínűleg új reményt adott 
azoknak, akik attól tartanak, hogy a glo-
balizáció egyenruháját egyre inkább ma-
gára öltő világunkból a nemzeti értékek 
teljesen kiszorulnak.

LÁSZLÓ TERÉZIÁT 5 évvel ezelőtt, 90. szü-
letésnapján már fölköszöntötte Kovács Péter 
polgármester, és akkor megígérte, hogy a 95-
re is eljön. Az ünnepelt hitte is, meg nem is, 
hogy ez a találkozó létre jöhet. Az 5 év azon-
ban elrepült, és november 28-án a polgár-
mester már a 95. születésnapján köszönthet-
te az idős asszonyt.

Teri néniről tudjuk, hogy 1933-tól, 10 éves 
kora óta lakik Sashalmon. Varrónőnek tanult, 
de átképezte magát, és 30 évig dolgozott az 
Egészségügyi Minisztériumban gépírónő-
ként, majd ezt a tevékenységét az OTP-nél 
még nyugdíjasként is folytatta. 5 évvel ez-
előtt saját verssel fogadta a köszöntésére ér-
kező polgármestert. A családtagok akkor azt 
mondták róla, hogy rendkívül tevékenyen él, 

napközben fest, rajzol, mandalákat és filcké-
peket készít, főz, süt, kertészkedik, este pedig 
– nem tévedés – bekapcsolja a laptopot. Né-
metországi rokonokkal skype-ol, interneten 
passzianszozik, levelet ír, és órákig böngészi 
a világhálón fellelhető érdekességeket. Ez a 
szerteágazó tevékenység mára kissé lecsök-
kent, de azért most sem ül teljesen tétlenül. 
Igaz, kissé bosszankodik, hogy a kertészke-
dés már nem megy olyan jól, a főzésre is csak 
heti egy-két alkalommal szánja rá magát, de 
azért sorsával megbékélve éli mindennapjait. 
Látva, hogy az elmúlt öt év milyen gyorsan 
eltelt, most már nem tartja kizártnak, hogy 
még része lesz a 100 éveseknek járó köszön-
tésben is. Addig, és azon túl is Isten éltesse 
Teri nénit! 
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„Rengeteg ember nyüzsög a Keleti pályaud-
var mögött a Hév állomásánál. Vasárnap 
van, de a vasárnap délutánok méla temp-
lomos hangulatának itt semmi nyoma. 
Lármás riadt lótás-futás, vad előretörtetés. 
Mintha valami ijesztő hatalom űzné óriás 
ostorral a tömeget. S bizony, hogy az űzi: 
a pénzvágy. Az indító ok talán más és más 
mindegyik száladénál, de végeredményben 
mindenik a pénz felé rohan. Az egymást haj-
szoló autókon a jólét s az ösztövér erszények 
a villamosnak nevezett heringeshordókban 
egyaránt. Lóversenyre törtet ez a tömeg. A 
villamos heringeshordók öt percenként in-
dulnak a versenytér felé. Lassanként elnyelik 
a zajgó tömeget s mikor az utolsó vonat elro-
bog velük, egyszerre más képet ölt a környék. 

A ritkult tömegben nyugodtlépésű, jól ebé-
delt, nagy szivart szívó gyűrűskezű férfiak 
jönnek. Iparosok, boltosok, mészárosok le-
hetnek. Látszik rajtuk, hogy hétköznapi ru-
hájukkal levetették magukról a hétköznapok 
gondjait is. És most jóízűen vasárnapoznak 
A csukott esernyő, amivel bot gyanánt tem-
póznak a villamos felé, úgy látszik, ünnep-
lésük, vagy pedig a módos polgári férfiak 
szimbóluma. Mert esernyő mindeniknél 
van. Különben mindenik mellett ott porosz-
kál többnyire apróka és többnyire kövér fele-
sége is. Tisztesség és egyszerű boldogság min-
den mozdulatuk. Arcukon derűs várakozás. 
Bizonyosan sógorok, komák, komaasszonyok 
jó bora, jó kávéja, finom kalácsa várja őket 
valamelyik falusi udvar akácai alatt. A vo-
nat lassan megtelik fiatal és kevésbé fiatal 
párokkal. Beszédükből úgy veszem ki, hogy 
telkük van valahol errefelé és a telekre fész-
ket építenek most, a közös rajongással ösz-
szerakott pengőcskékből. Egyik sarokban kis 
család telepedett be. Apa, anya egyforma 
madáranyás gondoskodással tömköd patto-
gatott kukoricát a két gyerek szájába. Csak 
úgy árad a kocsiban a békés családiasság. 
Szem közt velem fehérhajú öregúr ül 3-4 
éves kisleánnyal. A gyerek kibámul az ab-

Megy a gőzös Cinkotára
Előző rovatunkban a Magyarság újságírónője, B. Molnár Mária cikkének második részét olvashatták a Be-
niczky kastélyról, most újraolvasva az egész írást, azt gondolom érdemes az elejét is közölni. Eltekintve a 
mai fülnek kicsit túláradó stílustól, elég jó képet ad a kor hangulatáról, a húszas-harmincas évek polgári 
és falusi idilljét kapjuk, a kor kedvelt fényképészeti magyaros stílusának modorában. Balogh Rudolf, a kor 
kiváló fotóriportere is illusztrálhatta volna. Sajnos a mellékelt, a Tolnai Világlapjában 1928. augusztus 15-én 
megjelent hátoldali kép szerzőjét nem tüntették fel, de mint mindenütt ott lévő fotóriporter, fényképezhette 
ő is a cinkotai tót népviseletes menyasszonyt. A cikk nem utolsó sorban bemutatja az akkori tanítóképzőt is. 

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

lakon s elbámulva, lefittyedt ajkacskával húsz-
szor is elismétli: Megy a gőzös, megy a gőzös, 
Cinkotára... 

A villamos „gőzös“ csakugyan kattogva sza-
lad Cinkota felé. Hogy elhagyjuk a Kerepesi 
út utolsó megállóját, nyurga fenyők erdeje kö-
zött állunk meg. A vörhenyes fenyőavart friss 
pázsitfoltok tarkítják, és zöldpelyhes kislibák 
totyognak rajtuk. Cinkotai nagyitce, mondja 
az Írás. Örök talány előttem, hogy a cinko-
tai nagyitce miért itt és miért nem Cinkotán 
van? Azután sok-sok szétszórt kis fecskefészek: 
rendszertelenül épült, piros cserepes új házak 
szaladnak- az ablakok előtt. Nem nyújtanak 
kellemes képet, mert lombtalan az egész. Se-
hol egy fa. Különben valamennyi most épült 
egy-két esztendő alatt idő se lett volna a befá-
sításra. Az előbb említett fészekrakó párok itt 
szállingóznak ki rendre a kocsiból. Mi pedig 
a dúslombú Sashalom és a három Mátyásföld 
szép villái között robogunk tovább. Cinkotán 
kiszállok. 

Pozsony... 

Az állomás előtt és az állomás mögött hosszú 
nyárfasor suhog. A jázminszagú szél muzsi-
káját melegen, hosszant zúgják tovább, mint 
óriási orgonasípok. A nap mézszínűen ömlik 
el a falun. A virágos bokrok közölt apró fehér 
kecskék ugrándoznak. Egy udvarból klarinét 
jajgat kifelé. Ringó tarka szoknyás tót lányok 
táncolnak ott valami kivehetetlen ritmusú 
láncot. Az udvar végéről guruló kugli hör-
dül bele a klarinét szavába Minden olyan 
béke-ízű, Olyan szelíd. Szinte ölelés fonódik 
a szívem körül a sok-sok békességből. Ringató 
harmónia dúdol bennem, amint tovább me-
gyek. Alig veszem észre, hogy már az „Inté-
zettnél vagyok. Intézetnek ismerik a faluban 
széltében-hosszában a tanítónőképzőt. Ha a 
tanítónőképző felöl érdeklődöm, senki sem 
tud róla, de ha az intézetet kérdem, akárme-
lyik gyerek útbaigazít. Az intézet impozáns 
Színes téglaépülete a Magyar gazdasszonyok 
országos szövetsége tulajdona. Az állam bérli 
és a hontalanná lett pozsonyi tanítónőképző 
rakott fészket benne. Százhatvan kis magyar 
galamb fészke ez a fészek. Nemes elegancia 
benne mindenfelé. Az igazgatónő megkapó 
közvetlenségén, az egyformaruhás, nagyhajú 
fiatal lányok külsején, modorán és a virágos-
kert-szerű folyosókon. Maga a társalgó kicsit 
komor. Talán a fehér falra aggatott feketeke-
retes képek teszik. És talán özv. Damjanich 
Jánosnénak, az intézet egykori igazgatónő-
jének szintén ott függő gyászjelentése. An-
nál derűsebb kép a folyosó. Aszparáguszok, 
fikuszok, pálmák viruló zöldje között piros 
muskátlik és piros-rácsos padok. A falak telve 
pozsonyi képekkel. Rengeteg sokkal. Látszik, 
hogy fáradhatatlanul gyűjtötte össze őket va-
laki. Egy helyen két cserép pozsonyi föld. Po-
zsonyból származó leándert nevelnek benne 
a mindenkori ötödévesek. S ki tudja milyen 
miszticizmusnak áldoznak szívecskéjükben 
az eltávozó ötödévesek, amikor évről-évre 
ünnepélyesen örökül hagyják a két Leándert 
az utánuk jövő ötödéveseknek: Vigyázzatok 
rá!... (…)”
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Mi a közös egy veszprémi és egy XVI. 
kerületi hősben, dr. Brusznyai Árpád-
ban és Tóth Ilonában? Mindkettőjüket 
nevezhetjük szelíd forradalmároknak 
is, de az is közös bennük, hogy sírjuk a 
Kozmai utcai temető 301-es parcellájá-
ban egymás mellett található. 
Egyikük sem szeretett volna 
hatalmat, mindössze az egye-
temes emberi szabadságot 
képviselték. 1956-ban sem 
akarták megdönteni a rend-
szert, mégis a forradalom utá-
ni megtorló gépezet áldozatai 
lettek. 

A XVI. kerületi zarándokok 
Veszprémbe érkezve először 
a Brusznyai Árpád életével 
kapcsolatos nevezetességek 
megtekintésére indultak, ab-
ban a városban, ahol a helyiek 
szerint vagy fúj a szél, vagy 
harangoznak. Sebők József vezette körbe 
a résztvevőket a városi körsétán. Először 
a Melocco Miklós által alkotott Brusznyai 
Árpád-emlékműnél álltak meg. Majd a 
Lovassy László Gimnázium régi épüle-
téhez mentek, ahol veszprémi évei alatt 
tanított Brusznyai Árpád. Emléktábláján 
koszorút helyeztek el egykori tanítványa-
ival és a Brusznyai  Árpád Alapítvánnyal 
közösen. Ezt követően a Szent Mihály 
Székesegyházban megemlékezést hall-
gattak meg a két mártírról. Itt Petrovics 
Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Ala-
pítvány elnöke elmondta, hogyan szüle-
tett a veszprémi látogatás, valamint Márfi 
Gyula veszprémi püspök felkeresésének 
ötlete. A megemlékezésen felszólalt dr. 
Kahler Frigyes, nyugalmazott táblabíró 
is, aki Brusznyai Árpád életútját mutat-
ta be. Sok egyéb érdekes életrajzi adat 

mellett elmondta, hogy Brusznyait első 
fokon életfogytig tartó börtönbüntetésre 
ítélték. Ezt az ítéletet azonban Pap János, 
Veszprém megye hírhedt és vérszomjas 
párttitkára követelésére később kötél ál-
tali halálra módosították. 1958. január 

9-én Brusznyai a Himnuszt énekelve, 
öntudattal ment a bitófa alá. Kivégzése 
az egyetemes emberi szabadságjogok 
vértanújává emelte őt. 

Kerületi hősünk, Tóth Ilonka drámaian 
rövid életútját, díszpolgárunk, dr. Hor-
váth Attila alkotmánybíró ismertette. 
Ezt követően Imre Frigyesné, a Brusz-
nyai Árpád Alapítvány elnöke számolt 
be munkájukról. Egyik legfontosabb 
cselekedetüknek a Brusznyai-díj létre-
hozását tekintik, melyet 1990. március 
15-én adtak át először. A díjátadás azóta 
hagyománnyá, a város legrangosabb ese-
ményévé nőtte ki magát. 

A következő állomás Tótvázsony volt, 
ahol Sipos Ferenc, a település polgár-
mestere; Petrovics Sándor és Onyestyák 
György közösen helyezte el az emléke-
zés virágait a településről származó, I. 

világháborúban elesett 38 hősi halott 
emlékhelyén. 

A zarándoklat Litén ért véget, ahol a he-
lyi Református Általános Iskola igazga-
tóhelyettese, Pintér Katalin elevenítette 
fel II. világháborús hősük, Bódi Magdi 

történetét. A tisztaságát és 
társait védő munkáslánnyal 
1945. március 23-án egy szov-
jet katona lövései végeztek. 
Emlékét azóta is szeretettel 
és tisztelettel ápolják a hely-
béliek. Talpraesett, vidám, jó 
tanuló gyermek volt. 17 éve-
sen, amikor Balatonfűzfőn 
népmissziót tartottak, kezdett 
megvilágosodni előtte, hogy 
egészen Jézusé akar lenni. 
Ebben akadályozta egyházjo-
gilag törvénytelen származá-
sa. Ezért a Fűzfő-gyártelepi 
Nitrokémia Rt. munkásnője 

lett. A gyár durva, hitetlen, sokszor trá-
gár beszédtől hangos környezetében 
kezdetben csodabogárnak nézték, azon-
ban lassan tiszteletet vívott ki magának. 
A gyár vezetői is megbecsülték a mun-
káját. Tragédiája 1945 márciusában, Li-
téren következett be. Egy szovjet katona 
támadásával a halálra szántak dühével 
szállt szembe, majd menekülni próbált. 
A katona társa hat golyóval terítette le a 
lányt.

A világháború és a kommunista meg-
szállás borzalmai sok hasonló történetet 
idéztek elő az ország minden pontján. 
Szinte minden lakóközösségnek meg-
van a maga mártírja. Ha már tragédiájuk 
elkerülhetetlen volt, legalább emléküket 
őrizzük kegyelettel. Ezt szolgálta a XVI. 
kerületiek veszprémi zarándoklata is.

VALAHOVITS SZILVIA

Közel a sírjuk, közös a feltámadásuk
Hősök és szentek nyomában címmel szervezett zarándoklatot Veszp-
rémbe a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány, a Hittel a Nemzetért Ala-
pítvány és az Árpádföldi Közösségi Egyesület november 17-én. A zarán-
dokokat munkatársunk is elkísérte.

Nótakör - Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A Nótakör ezévi utolsó összejövetele az adventi elcsende-
sedésre való tekintettel NEM A HÓNAP MÁSODIK SZER-

DÁJÁN, hanem a két ünnep között, 
december 27-én csütörtökön 17 órakor lesz a szokott 
helyen, a Rákosi út 71. szám alatt a Civilek Házában.  

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 

INGYENESEN SZÁLLÍTJA a kerületi betegeket 

a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai 

kórházba. Bejelentkezni a 06-40/200-801-es 

üzenetrögzítős telefonon lehet.
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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.

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

December 14. péntek 19:30 
JAZZLIGET - HARCSA VERONIKA & 
GYÉMÁNT BÁLINT
A kortárs jazz és az improvizatív popze-
ne egyedi találkozásának lehetnek fülta-
núi a Jazz Liget decemberi koncertjén.
Jegyár: 1600 Ft

December 15. szombat 19:00 
Jegyár: 2800-4900 Ft

December 15. szombat 10:30 
PEPITA
Előadásunk a legkisebb korosztálynak 
szóló első színházi élmény, egyszerű 
formákkal, színekkel, sok-sok játékos-
sággal. Az előadás tere egyben egy fel-
fedezésre váró textil játszótér, ahol az 
apró kezek újabb csodákat varázsolhat-
nak…
Jegyár: 2400 Ft (1 felnőtt+1 gyerek)

Ünnepi 
pénztári nyitva tartás 
december hónapban:

8. szombat  .......... 14-20
9. vasárnap  ..........10-18
10. hétfő ..............ZÁRVA
11. kedd  ..............ZÁRVA
12. szerda ..............14-19
13. csütörtök ......... 11-17
14. péntek ............. 14-21
15. szombat  .......... 17-21
16. vasárnap .......ZÁRVA
17. hétfő ................14-19
18. kedd ................14-19
19. szerda ...........ZÁRVA

Online felületünkön 
- kulturliget.jegy.hu - folyamatos a 

jegyvásárlási lehetőség!
Színházunk december 20. és  

2019. január 2. között zárva tart,  
január 3-ától ismét várjuk Önöket!
Békés karácsonyt és boldog 

új évet kíván az 
Erzsébetligeti Színház!
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Vető István evangélikus lelkész köszön-
tötte a kiállítás résztvevőit, és elmondta, 
hogy a kultúra szívesen látott vendég a 
közösségi házban, hiszen egyik eleme 
lehet a felnövekvő nemzedék neve-
lésének is. Ugyanakkor nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy 
olyan helyen kerültek a ké-
pek a falakra, ahol gyakran 
elhangzik Isten igéje. Ennek 
megfelelően olyan szemmel 
érdemes nézni az Ádámffy 
Pál által megjelenített képe-
ket, hogy érezzük az alkotá-
sok mögött Isten jelenlétét, 
hiszen ő teremtett olyan 
világot, amelyre csodálattal 
és alázattal nézhetünk, és 

Nem tudhatom…
A Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatásával no-
vember 24-én nyílt meg Ádámffy Pál grafikus-tanár kiállítása a Cin-
kotai Evangélikus Gyülekezeti házban. 

amelynek szépségei érdemesek a meg-
örökítésre.

A kiállítás címéül a művész Radnóti ta-
lán legismertebb költeményének címét 
vette kölcsön: Nem tudhatom… És ha 
neki kellene folytatni a gondolatot, ta-
lán ezt mondaná: „nem tudhatom, hogy 
másnak mit jelent Cinkota, de nekem va-
lami olyasmit, amit rajzaimon 
és pasztellképeimen megjele-
nítettem”. A kiállításhoz csu-

pa olyan művet válogatott az elmúlt évek 
alkotásai közül, amelyek kifejezik kötő-
dését Cinkotához. Elmondása szerint a 
haza, a szülőhely és az otthon szeretetét 
kívánta képekben kifejezni.  Hogy a pár-
huzamot még jobban érezzük, az ifjúko-
ri jóbarát és iskolatárs, Kertész József el 
is szavalta Radnóti Miklós remekművét. 

Majd dr. Kelényi 
István művészettör-
ténész beszélt a ké-
pekről, és ahogy azt 
tőle, mint tanárem-
bertől megszoktuk, 
kaptunk egy kis taní-
tást a művészet és a 
hit kapcsolatáról is.

A Közösségi Ház-
ban december 16-ig 
lehet megtekinteni 
a 30 művet, mely-
nek egy része grafi-
ka, a többi pasztell-
kép.     

Nagy utazóként a világ számos országá-
ban megörökítette a vallási szertartások 
épített helyszíneit. Ezekről szólt az a 
beszélgetés is, amelyben a jóbarát, Ke-
mény János fotós, költő, az est házigaz-
dája által feltett kérdésekre válaszolva 
a kiállító röviden áttekintette a temp-

Állnak az úrnak álmodott dalok
Gedeon Péter közismert alkotója a XVI. kerületi művésztársada-
lomnak, aki rendszeresen jelentkezik finoman kidolgozott, túlnyo-
mó részben épületeket ábrázoló grafikáival, színezett rajzaival. A 
karácsonyra való tekintettel, most a templomok világába vezette be 
a kiállításmegnyitó résztvevőit. 

lom-építészet történetét a természeti 
népek hitvilágától egészen a kanonizált 
vallások megjelenéséig. Gedeon Péter 
beszélt arról is, ho-
gyan viszonyul ő az 
istenhithez, meny-
nyire fontosnak 
tartja a vallások er-
kölcsformáló erejét, 
és mennyire elítéli 
azokat a vallásokat, 
amelyek agresszí-
ven akarják ráeről-
tetni tanaikat más 
felekezetek híveire, 
különösen ha ezt 
valamilyen politikai 
cél szolgálatában 
teszik. A vitringa-

lériában különböző korok 
templomai láthatók látvány-
hű ábrázolásban. Azért, hogy 
ne legyen kétségünk, hogy a 
kiállító építész, az általa ábrá-
zolt templomok látszati képe 
mellett gyakran megjelennek 
azok alaprajzai is.

A kiállítás január 4-ig tekint-
hető meg hivatali időben az 
önkormányzat első emeletén, 
a Kovács Attila Galériában.   
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A könyv tehát nem a magyar gasztro-
nómia szerves része, létrejötte művelő-
déstörténeti szempontból érdekes. Jól 
mutatja az erdélyi társadalom és táplál-
kozáskultúra változásait az erdélyi feje-
delmi, főúri udvarokban, ami a német 
főzésmód elterjedését és divatját jelen-
tette. A kötet 1646 receptet tartalmaz, 
az alapanyagok és nyersanyagok széles 
választékát kínálva, és utalva a könyv 
témájának fejedelmi, főúri jellegére. 
A receptleírások nagyon szűkszavúak, 
ami arra enged következtetni, hogy a 
könyvet a szakácsmesterségben jártas 
olvasóknak szánták, akik ismerik a ké-
szítési technológiákat. A kötet írójának, 
Max Rumpoltnak magyar kötődését a 
receptleírásokon keresztül végig nyo-
mon lehet követni, igen sokszor említ 
magyar módon készített ételeket. A 
szakácskönyv 1983-as nyomdai kiadása 
után vált igazán ismertté a köztudatban. 

GÖNCZI MÓNIKA

Kalandozások régi szakácskönyvek világában

Bornemissza Anna szakácskönyve 1680-ból
Az Egy új főzésrül való könyv címet 

viselő kézzel írott szakácskönyv 
fordításból készült kötet. A 
receptgyűjtemény fordítója, 
Keszei János Fogarason kezdte 
el a fordítást, és Radnóton fe-

jezte be 1680-ban, Bornemissza 
Annának, I. Apafi Mihály erdélyi fe-

jedelem feleségének ajánlva munkáját.
A kötet alapja az 1581-ben készült Ein new Kochbuch 
című, Max Rumpolt tollából származó szakács-
könyv 1604-es kiadása. 

Íme, néhány recept az Egy új főzésrül való könyvből, kor-
hű formában:

Az báránybúl májost készíteni
Vagdald meg az báránymájat szalonnával, ökörzsírral, zöld 
fűvel, tyúkmonnyal. Borsold meg, s vajban rántsd meg. Ha 
megrántódott, töltsd egy deszkára, hadd hűljön meg. Csinálj 
vékony hurkákat belőle, süsd meg rostélyon. Ha vereshagymá-
val szereted, vagdald belé: jóízű tőle. Sokféle étket készíthetsz 
májbúl – sülve, főve, töltve, rántva, ecetes lével, borssal.

Mogyorófán sült magyar sült (malacból)
Az malacnak az hátulsó részét vond nyársra, akaszd a füstre 
egy óráig vagy kettőig. Süsd meg oztán, öntözd tehénhús-lével 
avagy zsírral: úgy jóízű. Azért jó a mogyorófa-nyárs, mert jó 
ízt ád a sültnek.

Karbonatát kappanbúl
Vond le a kappannak az bőrit. Bontsd meg a 
tagokat, rontsd meg kés fokával. Borsold és 
sózd meg, süsd meg rostélyon. Öntözd meg 
forrón szalonnazsírral, s mikor feladod, tölts 
jó barnalevet reá, avagy végy két savanyú na-
rancsot: az egyiket metéld reá szélesen s vé-
konyon, a másiknak nyomjad reá levét. Add 
fel melegen.

Tésztamívet így kell csinálni 
körtvélyből
A körtvélyt hámozd meg, s hadd rajta az szárát. 
Főzd meg vízben, amíg meglágyul. Rakd ki egy 
deszkára, hadd hűljön meg. Csinálj tésztát bor-
ral s liszttel, habard belé, s süsd meg vajban.

Szómagyarázat: felad: feltálal, kappan: ivar-
talanított kakas, karbonata: rostélyos, körtvély: 
körte, rontsd meg kés fokával: finoman összetör-
ni, tyúkmony: tojás, zöld fű: zöldfűszer

Új 
rovatunkban 

gasztronómiai 

kultúránk történeté-

ből merítünk. 

Jó étvágyat 

hozzá!

December 22-én és 23-án 10 és 20 óra között 
adventi kisvonat közlekedik a Sashalmi Piacon.  

A menetjegy ára: 600 Ft/fő. Menetidő kb. 10 perc. A kisvonatra maximum 50 kg-os személy 
ülhet föl. Indulás és érkezés a piaci szökőkút előtt. Lesz forralt bor, édesség, kürtős kalács, 

ajándékok, valamint hatalmas fenyőfavásár is várja a vendégeket!

Játszóház a téli szünetben
December 29. szombat, 10-18-ig

Helyszín: Sashalom Közösségi Terem, 1165 Budapest, Sashalmi tér 5. (Sashalmi Piacnál)
HATALMAS JÁTSZÓHÁZZAL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET!

Az ünnepek után jól esik majd a kicsiket megmozgatni a játszóházban, 
ahol változatos játékpark áll rendelkezésükre: különböző légvárak, kosárhinta, "bicikló", 

elektromos kisautók, népi játszósarok és sok más. Lesz vattacukor is!
Árak: 1 óra - 1500 Ft/fő. Egész napos bérlet (visszatérő jegy) - 3000 Ft/fő.

Felnőtteknek 1 fő felett kísérőjegyet kell váltani - 500 Ft/fő.

Adventi kisvonat a piacon

 További információk 
honlapunkon: 

www.sashalmipiac.hu
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A Szerb Antal Gimnázium dísztermében Kovács Péter polgár-
mester nyitotta meg a rendezvénysorozatot. Ünnepi beszédé-
ben köszönetet mondott mindazoknak a kerületi pedagógu-
soknak, akik napi munkájukon túl szerepet vállaltak a szakmai 
bemutatók megtervezésében és lebonyolításában. Megemlítette 
azt is, hogy a XVI. Kerületi Önkormányzat által nyújtott támo-
gatáson kívül az Észak-Pesti Tankerületi Központnak is jelentős 
szerepe volt abban, hogy a szakmai hét létre jöhetett.

A megnyitó után Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő tar-
tott előadást az egyre népszerűbb boldog-
ságórák módszertanáról. Az előadó el-
mondta, hogy a pozitív érzések csökkentik 
a stresszt, elősegítik a lelki sérülések gyó-
gyulását, fejlesztik az élettel való elégedett-
ség érzését, előmozdítják a sikert, erősítik 
az immunrendszert, védik a szívet, és nö-
velik az egészségesen megélt, hosszú élet 
esélyét. A boldogságórák azokat a módsze-

reket teszik közkinccsé, amelyekkel elérhetjük, hogy érzelmi 
világunkban a pozitív érzések állandóan túlsúlyban legyenek. 
A boldogság megteremtése a pozitív késztetések készség szintű 
elsajátítása. Kulcsszava az „együtt”, azaz a közös tevékenység, és 
a közös élmény megélése.   

A szakmai hét folyamán a Napsugár Bölcsődében, hét kerü-
leti óvodánk közül hatban, tizennégy iskolánk közül pedig 13-
ban tartottak bemutató foglakozásokat és órákat. Idén először a 
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális 
munkásai is előadói voltak a rendezvénynek.

A legnépszerűbb iskolai bemutatóórának a Robotprogramozás 
– Mátyás, a VándoRobot című bemutató bizonyult. Hasonlóan 
sokan voltak a Boldogságóra – hogyan neveljünk optimista gye-
rekeket című előadáson is (Szent-Györgyi Albert Általános Is-
kola). Az óvodai programok közül a Sindelar-program elveinek 
alkalmazásáról szóló előadás volt a leglátogatottabb (Napsugár 
Óvoda). Ugyancsak nagyon vonzónak bizonyult Az erdei óvo-
da jó gyakorlatának bemutatása PPT-vel és eszközökkel című 
prezentáció (Gyerekkuckó Óvoda). A Pedagógiai Héten 33 prog-
ramban vehettek részt  a pedagógusok, és a szakmai érdeklődés 
még a X. kerületből is idevonzott néhány érdeklődőt.

Kertvárosi Pedagógiai Napok 2018
Gazdag szakmai kínálattal várta a 2018-as Kertváro-
si Pedagógiai Napok azokat a bölcsődei, óvodai és 
iskolai pedagógusokat, akik szívesen alkalmazzák 
szakmájuk legkorszerűbb módszereit. A sokat ígérő 
újdonságok gyakorlati alkalmazásával bölcsődei és 
óvodai foglalkozásokon és bemutatóórákon ismer-
kedhettek az érdeklődők.

November 30-án, a zárónapon a vendéglátó Szerb Antal gim-
názium igazgatója, Inotai István köszöntötte a megjelenteket. 
A Nitkulinetz Zsanett vezette Primavera Kórus néhány nagyon 
kellemes dallammal színesítette a zárórendezvényt. Ezt követő-
en Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő köszöntötte a meg-
jelenteket,  megköszönte  a kerület pedagógusainak a folyama-
tos, magas színvonalú munkát, és azt a törekvést, hogy nyitottak 
a pedagógia legkorszerűbb módszereinek elsajátítására. 

A zárónap előadását Lebanov József az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Köznevelési Stratégiai 
Főosztályának vezetője tartotta. Fölvázolta 
az oktatási kormányzat hosszú távú fejlesz-
tési tervét, amelynek 10, elsőbbséget élvező 
eleméről részletesen beszélt. Ezek az okta-
tási infrastruktúra megújítása, a tartalom-
fejlesztés, a korai iskolaelhagyás arányának 
csökkentése, a szakszolgálati ellátás meg-
erősítése, a köznevelés digitális átállásának 

lebonyolítása, az idegennyelv-oktatás jelentős fejlesztése, Té-
mahetek táboroztatás „Határtalanul”, a pedagógus-továbbkép-
zés rendszerének kialakítása, a pedagógusok utánpótlásának 
biztosítása és az állami feladatellátás hatékony megszervezése. 

A főosztályvezető tervismertető-
je után Kovács Péter, dr. Csomor 
Ervin és Szász József ünnepélyes 
keretek között hivatalosan is átadta 
Inotai István igazgatónak a Szerb 
Antal Gimnázium nyílászáróit. Az 
önkormányzat az épület összes ab-
lakát és ajtaját újakra cseréltette.

Az egyhetes rendezvénysorozat 
befejezéseképpen az önkormány-
zat vezetői jutalmat adtak át a 
bölcsődei, óvodai foglalkozásokat, 
és a bemutatóórákat tartó pedagó-
gusoknak.   
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Barka, Korpási, Kiss

Riersch Tamás, a VVOBK állandó ripor-
tere és műsorvezetője bevezetőjében el-
mondta, hogy a XVI. kerület több szálon 
kötődik a birkózósporthoz. A korábbi 
bajnokok közül Kocsis Ferenc és Csa-
tári József a Kertváros lakójaként aratta 
győzelmeit, de kerületünk lakója, Bacsa 
Péter a Magyar Birkózó Szövetség jelen-
legi alelnöke, akit nemrég 
választottak be a nemzetkö-
zi szövetség vezetőségébe, 
és Farkas Péter olimpiai és 
világbajnok birkózó is. Ez a 
kötődés csak szorosabbá vált 
azzal, hogy az elmúlt 10 év-
ben szinte a nulláról felépült 
a Kertvárosi SE birkózószak-
osztálya, ahol jelentős után-
pótlás nevelés folyik.

Idén a hazai sportélet leg-
nagyobb eseménye a birkózó 
világbajnokság volt. Az Olim-
piai Baráti Kört rendszeresen 
látogatók kissé el vannak ké-
nyeztetve, hiszen megszokták, hogy a 
nagy világversenyek után néhány héttel, 
de legrosszabb esetben egy-két hónappal 

személyesen is találkozhatnak az ered-
ményesen szereplő hazai résztvevőkkel.  

Barka Emese szerezte az idei világbaj-
nokság első magyar érmét továbbá ben-
ne van az esély egy sikeres olimpiai sze-
replésnek is.

Korpási Bálint szintén a budapesti vi-
lágbajnokság sikerembere, aki a világ-

bajnoki arany és bronz érme közti héza-
got töltötte ki egy fényes ezüstéremmel. 
Ő még azzal is dicsekedhet, hogy az el-

Barka Emese, Korpási Bálint és Kiss Balázs neve jól cseng a birkó-
zás kedvelőinek táborában. November 26-án ők voltak a vendégei 
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Körnek. 

múlt három évben valamennyi világver-
senyen dobogós helyezést ért el.

Kiss Balázs ugyan most nem szerzett 
érmet, de az ő vitrinjében is vannak vi-
lágversenyen szerzett érmek, és hármuk 
közül ő az, aki már olimpiai tapasztalato-
kat is szerzett. 

Mindhárman egybehangzóan elmond-
ták, hogy a budapesti volt minden idők 
legjobban szervezett világbajnoksága. A 
versenyzők kiszolgálása, elhelyezése, a 
versenyek helyszínére jutása még sehol 
nem volt ilyen jól megszervezve, mint 
nálunk, és ez azért is nagyon fontos volt, 
mert a versenyzők létszáma is rekordo-
kat döntött.

Barka Emese és Korpási Bálint 
főleg a világbajnokság esemé-
nyeit idézte fel, a saját küzdel-
meikről beszéltek, és számtalan 
kuliszatitokba avatták be a hall-
gatóságot. Kiss Balázs pedig a 
világbajnokságon túl a magyar 
birkózás jelenlegi helyzetéről is 
adott egy helyzetképet.

A beszélgetés végén pedig elő-
került egy birkózószőnyeg, és a 
közönség legnagyobb örömére 
az elhangzottakból némi gyakor-
lati bemutatót is tartottak a ven-
dégek. A legnagyobb taps talán 
akkor csattant fel, amikor Barka 

Emese a nála jóval súlyosabb Korpási 
Bálintot úgy kapta föl a vállára, mintha 
sporttársának nem is lenne súlya.  

Az Aligátor úszóiskola 138 növendéke állt rajtkő-
re a XI. Mikulás Kupán az Erzsébetligeti Uszodá-
ban. Ez a seregszemle kitűnő alkalom arra, hogy 
a gyerekek és a szülők képet kapjanak arról, hol 
tartanak az úszóiskola növendékei az úszás tudo-
mányának elsajátításában.

A jó szereplésért az érmeken kívül olyan ajándékokat kapnak a 
gyerekek, amelyeknek gyakorlati hasznuk is van. Ilyen például 
az úszósapka, a törölköző és az úszószemüveg. No persze a 
csoki sem marad a rendezők nyakán soha, és a könyvek is jól 
jönnek minden korosztálynak. A Mikulás Kupa mindig kitűnő 
közösségi élmény a szülőknek, a nagyszülőknek és a gyerekek-
nek. Aki pedig még a dobogóra is felállhat, annak valóságos 
ünnep.
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Miután Szász József, az Ikarus BSE at-
létikai szakosztályának társadalmi elnö-
ke üdvözölte a megjelenteket, Kovács 
Péter polgármester mondott köszönetet 
az edzőknek és a versenyzőknek azért a 
folyamatos magas szintű szakmai mun-
káért, amely az Ikarus atlétikai szakosz-
tályának hírnevét megalapozta, és követ-
kezetes tevékenységével fenn is tartja. 
Arra kérte a versenyzőket, hogy a jövő 
évre tűzzenek ki egy reális célt, majd tö-
rekedjenek arra, hogy ezt egy kicsit túl-
szárnyalják.

A szakosztály 2018-as évének fontosabb 
eseményeiről, és a sportolók által elért 
eredményekről ifjabb Tomhauser István 
tartott beszámolót. Elmondta, hogy a 
szakosztálynak 358 versenyzője van. Eb-
ből az újonc kortól a felnőtt korosztályig 
183-an, a 6-12 évesekig terjedő gyermek 
korcsoporthoz pedig 175-en tartoznak. 
Volt némi átrendeződés az edzők között 
is. A gyermek korcsoport újonc korosztá-
lyát Soltész Renáta vezeti. Melkvi Lili az 
U9-ből átment az U13-asokhoz, az U9-
ben a jövőben Hotváth Dóra, az U11-ben 
Amler Zoltán is dolgozik. Az U13-ban 
új edzők is dolgoznak, Balkó Henriette 
és Debreczeni Antal. Idősebb Eperjesi 
László pedig a súlylökők új edzője.

Az eredménylista élén Berkovics Imre 
tanítványa, Gyürkés Viktória áll, aki a 

berlini Európa-bajnokságon 
3000 méteres síkfutásban és 
3000 méteres akadályfutás-
ban is döntős volt. Kitűnő-
en szerepelt Urbán Zita, aki 
idősebb Tomhauser István 
irányítása mellett a 2000 
méteres akadályfutásban a 

győri Ifjúsági Európa-bajnokságon 8., 
Buenos Airesben az Ifjúsági Olimpián 
pedig 10. helyezést ért el. Idősebb Tom-
hauser Isván büszke lehet másik tanít-
ványára, Szőke-Kiss Annára is, aki 2000 
méteres akadályfutásban ugyancsak 
résztvevője volt az Ifjúsági Olimpiának.

Az eredmények alapján a MASZ a gát-
futás kiemelt műhelyeként tartja számon 
az Ikarust. A 2000-es évektől kezdetben 
Kiss Dániel szállította a nemzetközi 
eredményeket, a 2010-es évektől pedig 
Baji Balázs vált nemzetközi hírű gátfu-
tóvá. A korábban említett ifjú hölgyek 
eredményeit ismerve ez a folyamat nem 
szakad meg. Az olimpiai részvételre esé-

lyes 5 sportolónk közül 4 ikarusos edzők 
irányításával készül a világversenyre. Eh-
hez a felelősségteljes munkához Ifjabb 
Tomhauser István felkérte segítőtársnak 

Évet zárt az Ikarus BSE atlétikai szakosztálya
Az Ikarus BSE atlétikai szakosztálya az Erzsébetligeti 
Színházban tartotta évzáró, évértékelő összejövetelét, 
amelyen részt vett Korompai Péter, a Budapesti Atlétikai 
Szövetség elnöke, és Sátor László, Magyar Atlétikai Szö-
vetség (MASZ) budapesti regionális igazgatója.

Kiss Dánielt, aki Baji Balázzsal együtt 
szintén megjelent az ünnepélyes évzá-
rón.

Az éves beszámo-
lót követően az el-
ismerések átadása 
következett. Majd 
Schwantner Ist-
ván, az Ikarus SE 
elnöke köszöntöt-
te az eredményes 
évet záró szakosz-
tályt. Kitért arra 
is, hogy sokan 

talán nem is tudják, mekkora feladat 
egy ilyen nagy létszámú sportklub mű-
ködtetése, amelynek 100 millió forintot 
kell előteremtenie a zavartalan működé-
séhez. A versenyzőkön kívül a takarító 
személyzettől a gondnokokon át a mes-
teredzőkig több mint 770 fő tartozik az 
Ikarus-családhoz. Ebben a helyzetben 
kiemelt szerep jut a támogatóknak, akik 
közül a XVI. kerületi Önkormányzat, a 
Magyar Olimpiai Bizottság, és a Magyar 
Atlétikai Szövetség mellett a Docler Hol-
ding – képviseletükben Madarász Imre 
mondott elismerő szavakat a szakosz-
tályról – és a Meditop önzetlen támoga-
tása jelent fontos segítséget.

Végül a humoros megjegyzésekre min-
dig kapható Korompai Péter egy – szavai 
szerint előző nap délután kitalált – alkal-
mi életmű díjban részesítette a vezető 
edzőt, idősebb Tomhauser Istvánt. Végül 

Szász József társadalmi elnök olvasta fel 
Gyulai Miklósnak, a Magyar Atlétikai 
Szövetség elnökének levelét, amelyet a 
2018-as évzáró ünnepség alkalmából 
küldött az atlétikai szakosztálynak.   



XVI.  Kerület i  Újság22

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-77522

Mrs LangWitch OVIS AN-
GOL csoportja. Kreatívan, 
vidáman, hatékonyan. Ér-
deklődés: mrslangwitch.hu

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügy-
intézés. 0630-680-6814

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusir-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. Aradi 
Zoltán 70-519-2470; szer-
viz@szerviz.info

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

Gyógypedikűrös: manikürt, 
gyógypedikürt, japán mani-
kürt, talpmasszázst vállal. 
Házhoz megy, akár hétvé-
gén is! 70-518-0720

Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásá-
rolok. Ingyen kiszállás. 20-
922-0001; 266-3277

INGATLAN
Árpádföldön eladó egy 681 nm-es 
építési telek a Budapesti úton. 70-
286-3716

Kertes házat vásárolnék tulajdo-
nostól beköltözéssel, lehet felújí-
tásra váró is. 70-326-4088

Kiadó garázst keresek „garázsvá-
sár” céljára heti 4 alkalommal. 30-
949-6332

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

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

Beköltözhető kertesházat vásá-
rolnék TULAJDONOSTÓL reális 
áron. Alaprajzokat, fotókat kérek 
revaivira@gmail.com, 30-317-4744

Építési telek 1082nm eladó Árpád-
földön. Fürge utca. Gáz, víz, csa-
torna telken belül. Új parcellázás, 
már lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-
482-0700

Eladó tulajdonostól 800nm sarok-
telken 120nm-es 4 szobás ház Má-
tyásföldön. 30-940-0494

Rákosszentmihályon 220 nm-es 
családi ház működő üzlettel együtt 
eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es 
házamat kis telekkel hasonlóra a 
XV.; XVI; XIV. kerületben – ráfize-
téssel! 30-599-0677

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

Önkormányzati emeleti lakást vá-
sárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es 
öröklakásomat cserélném 1 szobás 
önkormányzatira. 20-327-7398

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

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

Kiadó szobát keresek vagy társul-
nék. Internet szükséges. Max 50E 
Ft/hó rezsivel. 30-575-4473 (18.00 
után)

VEGYES
Rokka, sarokkád, kristálycsillár, 
falikar, Thonett kerekasztal, ara-
nyozott csillár eladó. 30-471-1316

Koloniál -fotel, -állólámpa és kis 
asztal, falikar csillár, faragott 
szék. 20-242-0576

Garázsvásár minden ami régi 
és új viszont neked szükséges. 
1165. Bp. Rezgőfű utca 14. 407-
3447

Festmények, keretek, lámpák, 
SON 70 izzók szerszámok, 
burák, aggregátor, trafó. 30-541-
6383

Műhely asztal-szekrényes polcos 
fiókos 2mm-es lemez borítás 
60x40 mm váz, masszív, zöld 
színű. 40E Ft. 20-498-6812

Újszerű teniszütők, techno pro 
(svájci) 3E Ft/db. 20-498-6812

Húzóskocsi, segédmotor ke-
rékkel, könnyű erős, vas keret 
120x100 cm rakfelület. Faborí-
tással a hátulja nyitható. 15E Ft. 
20-498-6812

Felnőtt, alig használt kerekesz-
szék eladó extra tartozékokkal. 
20-967-8022

Tető csomagtartó és női csepel 
kerékpár eladó. 20-588-8048

Eladó ápolási szék, láncos eme-
lő és egy réz pálinkafőző. 408-
0498

Jénai kancsó tetővel, keverővel 
vadonatúj, 8-as húsdaráló + 2 
apró lyukú, 1 l-es termosz eladó. 
Ár megegyezés szerint. 30-895-
5868

M-es pelenka és szemmasszíro-
zó eladó. 403-2430

Kézi kötésű pulóverek és kis mé-
retű blúzok (hosszú ujjú, csip-
kés, fényes), sapka-sál, táskák, 
csizmák eladók. Ár megegyezés 
szerint. 30-895-5868

Eladó patentozó, szegecselő, 
kézi karos gép. 70-286-3716

Eladó kerti szecskavágó, kom-
posztaprító. 70-286-3716

Ház körüli munkára – fűnyírás, 
stb. – megbízható segítséget ke-
resek. 20-935-2473

Eladó 1 db 200 kg-os mázsa, 1 db 
hűtő vitrin. 30-873-0744; 1162 
Csömöri út 231.

Eladó 2 db asztal és 2 db kárpi-
tozott szék olcsó áron. 400-1593

Eladó Siesta gáz fűtő palack nél-
kül. 10E Ft. 20-545-9267

Eladó 50 literes bojler, kád moz-
gássérülteknek. 407-0627

Seiko Silver-Red 200 írógép, 
Super TenaComfort mini 1,3E 
Ft/30 db szőnyegek eladók. 409-
1267

Bontott ablak redőnnyel, beltéri 
ajtó eladó. 407-0627

Ingyen elvihető 2db 3 részes 
nappali szekrény, rakodós vitri-
nes. 20-598-4654

Csepel női kerékpár eredeti, 60 
éves eladó 25E Ft. 20-588-8048

Apollo lux ülőgarnitúra két fotel-
lel szép állapotban eladó. 30-341-
4351

Új, Salamander, fahatású 
műanyag ablakok több méret-
ben, téves rendelés miatt eladók. 
70-248-7579

3 db különböző méretű harmo-
nika ajtó, ülőgarnitúra, szófa, 
grundig tv, keringés javítására és 
lábápolásra szolgáló elektromos 
berendezés eladó. 20-559-8756

Eladó 5-6-7 éves fiú téli-nyári 
ruhák cipők, megkímélt állapot-
ban. Felnőtt 58-62-es méretű 
öltöny-nadrágok eladók. 20-547-
6947

Gurulós tárolókocsi, 3 forgatha-
tó fiók, szétszedhető eladó. 30-
949-6332

Vadonatúj utazótáska, kétrészes, 
fekete-bézs színben eladó. 30-
949-6332

Eladó szalagfűrész gép, síkoló 
köszörűgép, fúrók, kisméretű 
satuk, marók. 403-2821

Nagytakarításhoz keresek ha-
vonta gyors – péntek délelőtt – fi-
atal segítséget árpádföldi családi 
házhoz. 70-360-9581

9-10 éves fiúknak pólók, nadrá-
gok, mellények stb. 100-500 Ft-
ig jó minőségben elvihetők. 20-
545-7598

HWK 46/42 550W-os kerti szi-
vattyú, mosógép motor, 42 V-os 
biztonsági trafó, fénycső armatú-
ra, 32 cm-es képcsöves TV 2,5E 
Ft, mobil komposztáló, kerti 
szerszámok, gorenje gáztűzhely 
eladók. 409-2240

Royality Line svájci 16 részes 
rozsdamentes edénygarnitúra 
gyári csomagolásban eladó 35E 
Ft-ért. 70-259-2697

Eladó réz pálinkafőző és ápolási 
szék. 408-0498
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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

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

Fiatal házaspár kötne életjá-
radéki vagy eltartási szerző-
dést havi készpénzfizetéssel 
és bármilyen segítségnyúj-
tással. 20-378-3575

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

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

Keresek egy olyan idős sze-
mélyt vagy házaspárt, aki nem 
akar az otthonából idősek ott-
honába menni és nincsenek 
gondoskodó gyerekei vagy test-
vérei, akkor én öröklési, vagy 
életjáradéki szerződést kötnék 
közjegyzővel, ha úgy gondolja 
Ön is. Elvált asszony vagyok, 
szeretettel várom levelét vagy 
hívását. Zobolyák Sándorné. 
1087. Budapest Marek József 
u. 33. fszt. 6. 30-420-2238 Kel-
lemes Ünnepeket Kívánok!

Középkorú, kocsival ren-
delkező férfi öröklési vagy 
életjáradéki szerződést köt-
ne gyermektelen, idős sze-
méllyel. Az első lépést meg-
teszem, ha úgy gondolja 
hívjon. Minden megoldás ér-
dekel. 18h-tól 30-447-6029

Bútorok, székek, autóülések, 
minden ami kárpitozás. Szí-
vesen állok rendelkezésre. 
30-947-5262 roberto701@
gmail.com




