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Még mindig a legbiztonságosabb 
kerület a Kertváros
A képviselő-testület április 22-i ülésén Szász Jó-
zsef alpolgármester terjesztette elő a XVI. kerü-
leti Rendőrkapitányság tavalyi munkájáról szóló 
beszámolót, amellyel kapcsolatban Hajdú Károly 
rendőrkapitány elmondta: a közterületi szolgálat 
átszervezésével növelték a létszámot, így gyorsab-
ban tudnak reagálni, és nagyobb esély van az el-
követők elfogására. Az átszervezéssel 10 ezer órával 
nőtt a közterületi jelenlét, ezzel pedig több esetet 
sikerült felderíteni, főként a rablások tekintetében. 

A beszámolóból kiderült az is, hogy 2014-ben na-
gyobb hangsúlyt helyeztek az elkövetők tettenéré-
sére, valamint a nyomozások eredményességének 
javítása érdekében az ismeretlen helyen tartózkodó 
személyek elfogására. Mivel az azonosítást a kor-
szerű technika segíti, ezt a helyszínen is el tudják 
végezni a rendőrök, ezáltal csökkent az előállítások 
száma, nőtt viszont az elfogások száma több mint 
18 százalékkal, illetve a szabálysértési feljelentések 
száma 25 százalékkal. A helyszínen kiszabott bír-
ságok száma ugyanakkor 16 százalékkal csökkent. 

Hajdú Károly szerint a körzeti megbízotti te-
vékenység is tovább erősödött, a lakossággal való 
kapcsolattartáshoz pedig hozzájárultak az új szol-
gálati mobiltelefonok, amelyeken a bejelentők 
könnyebben el tudják érni a szolgálatban lévő 
rendőröket. A körzeti megbízottak egyébként ta-

valy egész évben tartották a kapcsolatot az oktatási 
intézményekkel, és bűnmegelőzési előadásokkal 
segítették a pedagógusok munkáját. Tevékenysé-
güknek köszönhetően több sorozatjellegű bűncse-
lekmény elkövetőjét sikerült elfogni. 

A kapitány kiemelte: a Kertváros továbbra is a leg-
biztonságosabb kerület. Az összes bűncselekmény 
50-60 százalékát a vagyon elleni bűncselekmények 
teszik ki, amelyek jelentős része betöréses és egyéb 
lopás. A személy elleni bűncselekmények száma 
viszonylag alacsony, a bevezetett intézkedéseknek 
köszönhetően pedig a gépjárművekkel kapcsolatos 
bűncselekmények egyébként sem magas száma az 
elmúlt év folyamán csökkent. Emelkedés figyelhe-
tő meg viszont a testi sértés, a súlyos testi sértés, 
a garázdaság, a lopás, a lakásbetörés és a rongálás 
tekintetében, míg csökkenés mutatkozik a közte-
rületen elkövetett bűncselekmények mellett a gép-
járművekkel kapcsolatos bűncselekmények, illetve 

A testületi ülésről jelentjük a rablások esetében. Az összes rendőri eljárásban 
regisztrált bűncselekmények kapcsán egyébként a 
felderítési mutató 59,66 százalékról 64,65 száza-
lékra, a közterületen elkövetett bűncselekmények-
nél a nyomozás eredményessége 48 százalékról 
70,06 százalékra nőtt, sőt, a vagyon elleni bűncse-
lekmények közül a lopások és rongálások felderí-
tési arányát is sikerült növelni. Kiemelkedő volt 
ugyanakkor az a 3,6 kilogrammos kábítószerfogás, 
amit a kollégák járőrözés közben találtak, majd a 
bűnszervezet tagjait is kézre kerítették. 

A beszámolóból megtudhattuk, hogy a kerületi 
balesetek inkább anyagi kárral járnak, a személyi 
sérülések száma nem nőtt, a biztonságos közleke-
déshez pedig a rendőrség különféle akciókkal já-
rult hozzá, amit idén is folytatni fognak. Épp úgy, 
ahogy a nyugdíjas klubokban, illetve az óvodák-
ban és az iskolákban tartott bűnmegelőzési előadá-
sokat. Emellett folytatják a közlekedési versenyek 
megrendezését és Az iskola rendőre programot is. 
A gyerekek védelmét egyébként a telefonos foga-
dóórák és a személyes beszélgetések is segítik, ahol 
a szülők minden kérdésükre választ kaphatnak. 

Hajdú Károly elmondta: mindezt folyamatos 
értékelő és elemző munkával, illetve továbbkép-
zésekkel érték el. Céljuk pedig ebben az évben is 
a kiemelt bűncselekmények nyomozási eredmé-
nyességének fokozása.

A kapitány végül megköszönte az Önkor-
mányzat támogatását a térfigyelő kamerák mű-
ködtetéséhez, hiszen azok nagymértékben hoz-

Kovács Péter, Hajdú Károly és Ancsin László
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Kedves 
      Olvasó!

Szeretem a májust. Ilyenkor annyi 
mindennek lehet örülni. A balzsamos ta-
vaszi szellő már átjárja a házat, az erkély 
ládáiba színes virágok kerülnek, amelye-
ket langyos zápor öntöz, végre lehet fő-
zőcskézni a kertben, és sok szerelmes is 
ilyenkor fogad egymásnak örök hűséget. 
Erről az idillről Hamvas Béla verse ju-
tott eszembe. „Isten tenyerén ébredtem, 
s lenéztem a Földre, Hófehér csúcsokra, 
kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükré-
ben láttam kelni a Napot, Sugaraiban ál-
mos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt 
gyermekként ragyogni Sirályokat felette 
felhőkkel táncolni, láttam a békét az em-
berek szívében, Láttam az erdőket füröd-
ni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt és 
láttam a reményt, Láttam az embert, és 
láttam a zenét, Láttam a földet szeretet-
ben élni, Láttam a csöndet a széllel ze-
nélni. Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, Mint 
anya, ki gyermekének mesél, Millió apró 
tükörben láthatod magadat, Hisz olyan-
nak látod a világot, amilyen Te vagy!”  

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: MédiaLog Zrt.

1225 Budapest, Campona u. 1. "DC 10" ép. 
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. Ingyenes apróhirdetéseket 

csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Folytatás a címlapról
Hogy mi az első osztályú út 
receptje? Kovács Péter szerint 
a magyar vállalkozók és a Mű-
szaki Ügyosztály kollégáinak 
csapatmunkája, amelyhez az 
Önkormányzat idén 280 millió 
forintot biztosít. Ebből össze-
sen 11 út készül el 2316 méter 
hosszúságban.

Szász József – aki már 16 éve 
dolgozik a cinkotaiak érdeke-
iért a Képviselő-testületben – 
arról beszélt, hogy a Csücsök, 
illetve a Szakoly és a Bény utca 
lakói már nagyon régen vártak 
a felújításra, amely most végre 
megvalósulhat, így legkésőbb 
augusztusra pormentes, csator-

zájárulnak a reagálóképesség fokozásához. Ezen 
túlmenően bűnmegelőzési szerepük is van, il-
letve a felderítésben és az elkövetők azonosítá-
sában is jelentős segítséget nyújtanak. Emellett 
megköszönte a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
és a polgárőrök együttműködését, majd hozzá-
tette, hogy utóbbiakkal hamarosan ismét tár-
gyalóasztalhoz ülnek a kerület még jobb köz-
biztonsága érdekében. 

Iskolaigazgatók pályázatáról
Dr. Csomor Ervin előterjesztőként elmondta: a 
jogszabály értelmében az iskolák vezetőinek sze-
mélyéről az emberi erőforrások minisztere dönt, 
a Képviselő-testületnek véleményezési joga van. 
A Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimná-
zium igazgatói posztjára csak a 14 éve hivatal-
ban lévő vezető, Vámos Tibor jelentkezett, akit 
a Képviselő-testület egyhangúlag támogatott. 
A Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Ipar-
művészeti Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói 
posztjára is pályázatot írtak ki, amelyre három 
jelentkező volt: a jelenlegi direktor, Eisenbacher 
Zoltán, illetve Kovácsinkné Falvay Edit és Zó-
lyomi Árpád Balázs. Miután a képviselők meg-
hallgatták mindhárom pályázót, a többség Zó-
lyomi Árpád Balázs kinevezését javasolta.

Gazdasági koncepció
Az Önkormányzat 2015 és 2019 közötti 
gazdasági koncepciójának – amelyben más 

kerületekkel ellentétben tételesen fel van-
nak sorolva a tervezett beruházások költségei 
– alapját Kovács Péter 32 pontos választási 
programja adja. A legfontosabb a kerületi 
egészségügy fejlesztése: a cél, hogy 20 mun-
kanapnál többet ne kelljen várni egy vizsgá-
latra sem a Szakrendelőben, illetve az ösz-
szes kertvárosi háziorvosi rendelő felújítása. 
A polgármester előterjesztőként elmondta: 
nálunk alacsonyabbak a helyi adók, mint 
más kerületekben. A kerület iparűzési adó-
ból származó jövedelme több mint 4 milli-
árd forint, viszont néhányan úgy gondolják, 
hogy a budapesti közlekedés csak az iparűzé-
si adó átcsoportosításával oldható meg, ami 
azt jelenti, hogy az Önkormányzat bevétele 
2 milliárd forinttal csökkenne. Kovács Péter 
hangsúlyozta: a Budapesti Önkormányzatok 
Szövetségének elnökeként azon dolgozik, 
hogy ez ne így legyen.

Komposztálási rendelet
Szász József előterjesztőként elmondta: mivel a 
Parlament megalkotta a nemzeti vagyongazdál-
kodásról szóló törvényt, és az Önkormányzat 
a komposztálási akció során „vagyontárgyat” 
ad át a kerületi lakosoknak, ezért van szükség 
arra, hogy az eddigi gyakorlatot rendelet is sza-
bályozza. A képviselők elfogadták a javaslatot, 
a témával kapcsolatos felhívást a 7. oldalon ol-
vashatják. 

nával ellátott, összközműves 
utcában élhetnek. Az alpol-
gármester ugyanakkor ígé-
retet tett arra is, hogy a kö-

zeljövőben minden olyan út 
megépül Cinkotán, ahol ezek 
még hiányoznak, és a lakók is 
szeretnék mindezt.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat 

32/2012. (XI. 26.) rendelet 14. § alapján
PÁLyÁZATOT HIRDET

a 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt lévő 
Szobabérlők Házában megüresedett 21 m2-es, komfortos lakóegységre, 
amelynek bérleti díja 6510 forint/hó + 17 050 forint/hó szolgáltatási díj. 

A kaució mértéke 3300 forint/m2 azaz 69 300 forint.
Benyújtási határidő: június 3. 14.00 óra.

A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vehetők át.
Elbírálási határidő: augusztus 3.

Az eredményről minden pályázó írásban kap értesítést a lezárást követő 60 napon belül.
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volt a beálló, én meg a szélső. Mi még 
salakpályán játszottunk, és a felnőt-
tekkel együtt edzettünk, hiszen tor-
natermünk sem volt, ennek ellenére 
ifiben elég jók voltunk. Csapatszel-
lemből pedig nagyon sokat tanultam. 
Salakon elesni egyébként „maradan-
dó élményt” jelent, szélsőként pedig 
egyébként is sokat estem, de az atlé-
tikai múltam miatt én voltam a leg-
gyorsabb. 

– Mi volt a kedvenc tantárgya?
– A matematika. Rákóczi Károly 

volt a tanárunk az általánosban, és 
ő volt az egyetlen, aki „komolyan 
vette” a bolondok napját, mert ak-
kor nem tartott órát, hanem a saját 
gyerekkorából mesélt vicces történe-
teket. Egy baja volt csak, hogy egy 
évfolyamon csak egy 
ötöst osztott ki, és 
mivel a másik osztály-
ban volt egy nálam is 
jobb matekos, ezért én 
mindig csak négyest 
kaptam. Alapvetően 
a testvérem és én is 
jó tanulók voltunk, 
aztán a mai Szent Ist-
ván Gimnáziumba is 
együtt mentünk. A 
dolgozatok alatt sosem 
puskáztam, mert nem 
volt elég merszem 
hozzá, és egyébként 
sem szeretek csalni. 
A gimnáziumban pe-
dig megtanították azt, 
hogy úgy a legjobb puskázni, hogy az 
ember megírja, majd otthon hagyja, 
mert az alatt az idő alatt, míg megír-
ja, meg is tanulja az anyagot. Az osz-
tályfőnökünket is nagyon szerettük, 

és rávettük, hogy az utolsó másfél 
évben orosz helyett spanyolt tanít-
son nekünk, bár hivatalosan ezt nem 
engedte meg az iskola. A családi tra-
díció egyébként folytatódott, mivel 
Mátyás fiam már elvégezte a Szent 
István Gimnáziumot – és most a 
Budapesti Műszaki Egyetemre jár –, 
Benedek fiam ugyanott nyolcadikos, 
Júlia lányom pedig ötödikes a kerüle-
ti Herman Ottó Általános Iskolában, 
ahova a bátyjai is jártak.

– Népszerű volt a lányok körében?
– Úgy emlékszem, hogy igen. A 

feleségemet – aki Dunamocsról szár-
mazik – a bálványosi nyári táborban 
ismertem meg 1993-ban. Már oda-
felé a buszon kinéztem magamnak, 
de ahogy később megtudtam, ő is 
engem. 1995 óta élünk boldog há-
zasságban.

– Mivel foglalkozott korábban?
– A Budapesti Műszaki Egyetem 

építészmérnöki karára jelentkeztem, 
de végül az építőmérnöki karon vé-
geztem. Már az egyetemen elkezdtem 
dolgozni a sógorom telekommuni-
kációs cégében rendszermérnökként, 
majd a ranglétrát végigjárva keres-
kedelmi igazgató lettem. 2005-ben 
jöttem el onnan, azután egy évig a 
testvéremmel közösen közbeszerzé-
si tanácsadóként tevékenykedtem, 
2006-ban pedig megválasztottak a 
XVI. kerület polgármesterének. 

– Mikor került kapcsolatba a po-
litikával?

– 1990-ben érettségiztem, és a gim-

náziumban a fiatalabb tanárokkal 
már órán is a rendszerváltásról és a 
szavazásról beszélgettünk. Mindany-
nyian változást akartunk, édesanyám 
azonban nem engedte, hogy politi-

záljak, ameddig le nem érettségizem, 
így 1990 májusában léptem be a Fi-
deszbe, majd októberben megválasz-
tottak önkormányzati képviselőnek. 
Mivel én voltam a legfiatalabb, ezért 
én mondtam az eskü szövegét. 1994 
és 2002 között nem voltam képvise-
lő, csak bizottsági tag, 2002 óta vi-
szont már negyedszerre választottak 
meg egyéni képviselőnek Sashalmon. 
A szó szoros értelmében nem tartom 
magam politikusnak, mert ma a leg-
többen azt hiszik, hogy mind lop, 
csal, hazudik. Én ezt nem teszem, sőt, 
amióta polgármester vagyok, egy új 
politikai kultúrát honosítottunk meg 
a Kertvárosban, vagyis amit megígé-
rünk, azt megtartjuk. Azért lettem 
polgármester, mert úgy gondoltam, 
hogy jobban tudnám csinálni, mint 
az elődeim. Parlamenti képviselő is 
csak azért lettem, hogy a kerület javát 
szolgáljam, mert így több támogatást 
tudtam szerezni a lakóhelyünknek. 

– Mindig papír nélkül mondja az 
ünnepi beszédeit. Ezt tanulta?

– Nem szeretek papírból beszélni. 
Szerintem egy jó politikus egyébként 
is csak arról beszél, amihez ért vagy 
amiről van információja. Ehhez vi-
szont nem kell papír. 

– A kerület „kifestőkönyvét” az 
utóbbi nyolc évben kiszínezte. Van 
még olyan, amit nem?

– Polgármesterként mindig hosz-
szú távon gondolkodom, nem cik-
lusokban. Természetesen nagyon 
sok tervem van, hiszen vannak még 

fehér foltok, de olyanok is, 
amelyeket szebb színnel is 
ki lehetne színezni. 2019-ig 
is van egy 32 pontos prog-
ramunk, amit igyekszünk 
épp úgy megvalósítani, 
mint az eddigieket. Termé-
szetesen idén is folytatjuk 
az útépítéseket, habár egy-
re fogynak a még el nem 
készült utcák. Hamarosan 
elkezdjük a Kölcsey Fe-
renc Általános Iskola és a 
Farkashalom utcai óvoda 
felújítását, illetve megszé-
pül a Délceg utcai házior-
vosi rendelő. Befejezzük az 
erzsébetligeti tiszti étterem 
bővítését, a szezon után 

elindítjuk a strand bővítését és meg-
építjük az Ikarus Sportcentrum új 
parkolóit is.

» Szigethy Margit

közérdekű

Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Kovács Péter

– Van egy ikertestvére, Gábor. Mi-
lyen gyerekek voltak?
– Kezdetben a Kócs utcában lak-
tunk a nagymamával, és oda jártunk 
óvodába is. Az egyik gyerek mindig 
harapdált engem, édesanyám pedig 
már nagyon unta ezt, és mindig arra 
biztatott, hogy védjem meg magam. 
Amikor egyik délután azzal fogadta 
az óvónő, hogy verekszem, akkor azt 
mondta: „Na végre!”. A testvérem 
viszont mindig magasabb és nehe-
zebb volt nálam. Én annyira sovány 
voltam, hogy iskolába is csak azért 
mehettem, mert Gábornak megvolt 
a megfelelő súlya hozzá, és ikrekként 
nem akartak bennünket szétválasz-
tani. A háziorvosunk egyébként ét-
vágytalanság ellen felírt nekem egy 
kanál vörösbort minden étkezés 
előtt, hogy kellőképpen megerősöd-
jek. Sok mindent együtt csináltunk 
Gáborral, és a mai napig jó testvérek 
vagyunk. A mai Lemhényi Dezső Ál-
talános Iskolába jártunk, és egy pad-
ban ültünk, amikor pedig elültettek 
bennünket egymás mellől, akkor sír-
tunk. Ritkán, de verekedtünk is, ami 
abból állt, hogy én nekifutottam, ő 
meg elkapott és eldobott, mert min-
dig sokkal erősebb volt nálam. 

– Mikor kezdett el atletizálni?
– Az iskolában mindig úgynevezett 

tömbkört kellett futni, ami több száz 
méter hosszú, én pedig mindig első 
voltam. Aztán amikor felső tagozatos 
koromban jöttek az Ikarus BSE-ből a 
trénerek megnézni, hogy ki a tehet-
ségesebb, akkor elhívtak és ott ragad-
tam, ami Nagy József edzőnek is kö-
szönhető. A csapatszellem egyébként 
már akkor is nagyon jó volt az Ikaru-
son, még az sem zavart bennünket, 
hogy télen is kint kellett futni. Két 
év után azonban az orvos tanácsára 
abbahagytam, mert az ízületeim nem 
bírták a növekedést és a terhelést egy-
szerre. Akkor igazoltam át az Ikarus 
kézilabdacsapatába, ahol a testvérem 

» Születése, vagyis 
1971 óta él a 

   kerületben
» Szülei az Ikarus 

gyárban dolgoztak
» Feleségével 20 éve 

házasok
» Három gyermek 

édesapja
» 19 éves kora óta 

vesz részt a kerületi 
közéletben

» Hobbija a munkája
» Mottója: „Nincs 

lehetetlenség, csak 
tehetetlenség.”

Kovács Péter feleségével, Tárnok Máriával és gyermeke-
ikkel, Benedekkel, Júliával és Mátyással (balról jobbra)
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»A majálison egy minden magyar állampolgárt érintő, fontos 
bejelentést tett Szatmáry Kristóf, a kerület országgyűlési 
képviselője. A honatya ugyanis bejelentette: az ország sta-

bilitása lehetővé teszi, hogy idén ne ősszel, hanem már tavasz-
szal elfogadja a Parlament a jövő évi költségvetést és azokat az 
adótörvényeket, amelyek jövőre mind a magánemberek, mind a 
vállalakozók számára kedvezőbb helyzetet teremtenek. 

A lényeges változások közé 
tartozik a személyi jöve-
delemadó kulcsának csök-
kentése, amelynek hatásá-
ra több tízmilliárd forint 
marad a polgároknál. Ezzel 
azt is eléri a kormány, hogy 
Európában egyedülállóan 
hazánkban legyen az egyik 
legalacsonyabb a szemé-
lyi jövedelemadó kulcsa. 
Ugyanakkor az elmúlt 
évek erőfeszítéseinek kö-
szönhetően csökken a ser-

téshús áfája is, amely tisztítja a fekete gazdaságot, és még bevételkiesést 
sem eredményez. Mindezek mellett a kormány az önkormányzatok, az 
egészségügy és a közbiztonság finanszírozására is többet kíván fordítani, 
ez pedig remélhetőleg a XVI. kerületben is éreztetni fogja a hatását. 

Kovács Péter polgármester szerint a legfontosabb az, hogy a kertvá-
rosiaknak még kevesebb személyi jövedelemadót kell majd fizetniük, 
illetve az egészségügyre több pénz fog jutni. A kerület vezetője bízik 
abban, hogy a pedagógusok és a rendőrök bérrendezésének példájára 
hamarosan az orvosok és az ápolók bérét is rendezik majd, Szatmáry 
Kristóf pedig a továbbiakban is ilyen kiválóan fogja a kerület érdekeit 
képviselni az Országházban. Kovács Péter kérdésre válaszolva elmondta: 
reményei szerint a sertéshús áfájának csökkentése után az állam ingye-
nessé tudja tenni a közétkeztetést legalább az óvodákban.

aktuális

Majális 
      a ligetben

Keresztes Ildikó

Super Starsky zenekar

Sokan voltak kíváncsiak 

a kerületi tehetségek bemutatkozására

A májusfa felállítása igazi  csapatmunka volt

Mi fő a kondérban?
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Kovács Péter köszönetet mondott dr. Csomor 
Ervinnek, a munkálatokért felelős kollégáknak 
és a Nappali Szanatórium munkatársainak 
azért, hogy az intézmény megszépülhetett. A 
polgármester ugyanakkor elmondta, hogy az 
Önkormányzat hamarosan megcsináltatja az 
épület mellett és előtt található járdát is, hi-
szen arra törekednek, hogy a kerület minden 
egészségügyi intézménye korszerű formában 
működjön. Emellett mindenkit arra biztatott, 
hogy nyugodtan keressék fel az intézményt, 

ha pszichiátriai vagy szociális problémával 
küzdenek. Az egyik ápolt kérésére pedig meg-
ígérte, hogy miután a főváros felújította a 
Bökényföldi utat, a Nebáncsvirág utcánál el-

helyeznek egy zebrát annak 
érdekében, hogy az ide járó 
páciensek könnyebben tud-
janak közlekedni.

Dr. Csomor Ervin szerint a 
Zsenge utcai Nappali Szanatórium megmara-
dása és tevékenységének bővítése példaértékű 
Budapesten, amely az állam, a XVI. Kerületi 
Önkormányzat, a Péterfy-kórház, valamint az 
egészségügyi és szociális civil szervezetek ösz-
szefogásának köszönhető. A sikerre pedig a 

működtető alapítvány szak-
értelme a garancia, illetve 
az, hogy az ide járó pácien-
seknek már nemcsak a be-
tegségét tudják kezelni, de 
szociális segítséget is tudnak 
nyújtani számukra. Az al-
polgármester beszélt a felújí-
tás részleteiről is, amelynek 
keretében akadálymentessé 
tették az épületbe való be-
lépést, illetve kialakítottak 
egy vizesblokkot a mozgás-
sérülteknek is, kifestették a 
nappali foglalkoztatókat és 
felújították az orvosi szobá-

kat, valamint korszerűsítették az elektromos 
hálózatot és a fűtést is. 

Dr. Németh Attila az egészségügyi szakma 
nevében köszönte meg az Önkormányzat segí-

Átadták a felújított Nappali Szanatóriumot
»Az önkormányzat  Képviselő-testülete tavaly nyáron döntött arról, hogy a 

korábban a Péterfy Sándor utcai Kórház által működtetett, a Zsenge utcá-
ban lévő Nappali Szanatóriumot nem zárja be, hanem felújítja, és 

szociális ellátással is bővíti. A 16 millió forintból megszépült épületet 
ünnepélyes körülmények között adta át Kovács Péter polgármester 
és dr. Csomor Ervin alpolgármester dr. Váradi Enikő intézményve-
zetőnek és az oda járó betegeknek április 28-án. Az eseményen 
részt vett dr. Németh Attila, az Országos Pszichiátriai és Neu-
rológiai Intézet főigazgatója, dr. Sásdi Antal, a Péterfy-kórház 
főigazgatója és dr. Purebl György, a Magyar Pszichiátriai Tár-
saság megválasztott elnöke is. 

tőkész hozzáállást, amellyel fennmaradhatott 
a Zsenge utcai intézmény. Szerinte ez azért 
is fontos, mert a Kertvárosban nincs kórházi 
ellátás, ugyanakkor a Nappali Szanatórium a 
kórházi beutalás szükségességét is csökkenti. 
A főigazgató hangsúlyozta azt is, mennyire 
hálás dr. Váradi Enikő főorvosnak, aki mun-

katársaival egy új szemléletű rehabilitációs 
koncepcióval jelentkezett az intézmény 
átszervezésére. 

Dr. Váradi Enikő – aki tavaly októ-
ber 1-je óta a XVI. Kerület Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálat Baross Gábor 
utcai Pszichiátriai Szakrendelőjének és 

Gondozójának is a vezetője – szintén ki-
emelte a szakma és az Önkormányzat segí-
tő támogatását, amellyel létrehozhatták azt 

az integrált intézményt, ahol az egészségügyi 
és szociális ellátás ötvözésével, valamint egy 
kiváló szakmai gárdával járulhatnak hozzá a 
kerületi betegek gyógyulásához. 

Amiben szintén úttörő az intézmény, az egy 
új, Angliából származó, szkizofrén betegek 
kezelésére alkalmas terápiás módszer, amit dr. 
Váradi Enikő honosított meg az országban, 
és amelyről dr. Schmelowszky Ágoston, az 
ELTE-PPK docense, pszichoanalitikus szá-
molt be lapunknak. A szakember elmondta: a 
szkizofréniával élő embereknél az olyan kevés-
bé látványos, ám mindennapos tünetek, mint 
az érzelmi, szociális elszigetelődés vagy a mun-
kaképesség elvesztése hátterében az áll, hogy 
különböző mértékben sérülést szenvednek az 
olyan emlékezeti és gondolkodási funkcióik, 
amelyek a napi tevékenységek (bevásárlás, 
főzés) tervezéséért és kivitelezéséért felelősek. 
Az úgynevezett kognitív remediáció segítsé-
gével viszont ezeket a betegségben elveszett 
készségeket már fel tudják mérni és fejleszte-
ni is tudják a Zsenge utcában. A terápiában 
egyébként pszichológus hallgatók is segítik a 
résztvevőket.

» Sz. R. Zs.

»A Föld napján, vagyis április 22-én a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet munkatársai az elmúlt évekhez 

hasonlóan több mint 14 ezer darab egynyári növény ülte-
tését kezdték meg a Kertváros közterületein azért, hogy 
lakóhelyünk még szebb legyen. 

Az Erzsébetligetben szorgoskodó kertészeknek Kovács Péter polgár-
mester, Szász József alpolgármester és Ács Anikó önkormányzati képvi-
selő is besegített, egyúttal átadták Csillik Kristófnak, a Szervezet veze-
tőjének azt a három darab ötéves, hatszemélyes, platós, 3,5 tonnás Ford 
Transit teherautót, amit a közelmúltban vásárolt az Önkormányzat a 
Ford Petrányitól. A gépjárművek a parkok fenntartásában nagyban 
fogják segíteni a kerületgazdákat, ugyanis a kollégák mellett gépeket 
és szerszámokat is lehet velük szállítani. A Jókai-lakótelep virágágyásai 
szintén megszépülnek, amely az Everling Kft.-nek köszönhető.
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Minden szülő életében a legszebb esemény, ami-
kor gyermek érkezik a családba. A kicsihez azon-
ban nem kapunk „használati utasítást”, amely a 
gondozásához, szakszerű ellátásához szükséges 
tudnivalókat tartalmazza, ezért főként az első-
gyermekes anyukáknak van szüksége útmuta-
tásra. Ez az igény hívta életre száz évvel ezelőtt 
a Védőnői Szolgálatot, amely az alapító Stefánia 
hercegnő tiszteletére az Országos Stefánia Szö-
vetség nevet kapta. A szervezet ak-
kori legfontosabb céljai között szere-
pelt az anya- és csecsemőhalandóság 
csökkentése, a babákkal kapcsolatos 
egészségügyi tanácsadás és a súlyos 
szociális helyzetben lévők megsegí-
tése. Azóta jelentősen megváltozott 
az élet minősége, óriási fejlődésen 
ment keresztül az egészségügy, és sok 
új felfedezéssel gazdagodott az orvos-
tudomány is. Ezeket a változásokat 
követve, folyamatosan megújulva, 
az új ismereteket alkalmazva végezte 
munkáját a Védőnői Szolgálat.

Az ünnepségen a vendégeket dr. Kiss 
Marianna, a XVI. Kerület Kertvárosi Egészség-
ügyi Szolgálat igazgatója köszöntötte. Kovács 
Péter ünnepi beszédében háromgyerekes család-
főként személyes tapasztalatok alapján mondhat-
ta el, milyen fontos a védőnők szerepe. Szerinte 
mindez nem változott az internet világában sem, 
ahol számtalan szakszerűtlen és vitatható infor-
máció közül kell kiválasztani a szakmailag meg-
alapozott tudnivalókat. A polgármester kiemelte: 
aki gyermeke ellátásában nem akar hibázni, to-

vábbra is akkor cselekszik helyesen, ha elsősor-
ban a védőnők szakértelmében bízik, ahogy az 
Önkormányzat is, amely a lehetőségekhez mér-
ten igyekszik elismerni a XVI. Kerületi Védőnői 
Szolgálat dolgozóinak munkáját.

Dr. Kalmár Patrícia – aki szintén három gyer-
mek édesanyja – a védőnői tevékenység és a nép-
egészségügy kapcsolatát mutatta be. Szerinte a 
védőnők különleges bizalmi pozícióban vannak, 

mivel belelátnak a családok életébe, és az igények 
ismeretében hatékony szakmai munkára nyílik 
lehetőségük. Ugyanakkor ezt a szakmát csak az 
tudja jól végezni, aki hivatásként, küldetésként 
éli meg. Mivel a védőnők teremtenek kapcsola-
tot az egészségügyi szervezetek és az egyes csalá-
dok között, így munkájuk különösen fontos és 
felelősségteljes.

A köszöntők elhangzása után Kovács Péter és 
dr. Csomor Ervin egy szál virággal és némi ju-

talommal köszönte meg a kertvárosi védőnők 
munkáját.  

Ezt követően Köllner Katalin védőnő adott tör-
téneti áttekintést a Szolgálat elmúlt 100 évéről, 
majd Sárai Éva „Az élet védője” címmel emlé-
kezett vissza a Szolgálat kiemelkedő eseményei-
re és személyiségeire.  A XVI. Kerületi Védőnői 
Szolgálat elmúlt évtizedeire Veresné László Zsu-
zsanna vezető védőnő tekintett vissza fotókkal 

illusztrált összefoglalójában. Arról pedig, hogy 
napjainkban milyen kihívásoknak kell megfelel-
nie a munkatársaknak, Kóczián Éva, a XIV. ke-
rületi Népegészségügyi Intézet vezető védőnője 
mondta el gondolatait.

Az ünnepséget rövid műsor zárta, amelyben a 
védőnők munkájáról Kabai Istvánné mondott 
verset, Kecskeméti Zsuzsi színésznő pedig kel-
lemes dallamokkal szórakoztatta az ünneplőket.

» Mészáros Tibor

A komposztáló edények osztására előreláthatólag 
május 29-30-án kerül sor.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
- Kerületi lakhellyel rendelkező lakos.
- Nem kapott komposztáló eszközt az Önkormányzattól az elmúlt 3 évben.
- A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy az átadott komposztáló eszközö-
ket 5 évig rendeltetésszerűen használják. A 6. évtől a résztvevők tulajdo-
nába kerülnek a használatra átadott komposztálási eszközök.
A további információkért, feltételekért olvassák el a lakossági komposztá-
lás támogatásáról szóló, Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
14/2015. (IV.27.) rendeletét.
Jelentkezni csak írásban lehet a jelentkezési lap kitöltésével a Polgármesteri 

Hivatal Környezetvédelmi Irodájánál az 1163 
Budapest, Havashalom utca 43. címen vagy 
e-mailben: kornyezet@bp16.hu (beszkennelve). 
Telefonon történő jelentkezést nem fogadunk el! 
A jelentkezési lap letölthető a www.budapest16.hu honlapról.
A résztvevőket a jelentkezés sorrendje szerint választjuk ki. A tavaszi  
akció keretei között az első 100 jelentkező kap komposztáló eszközöket. 
A jelentkezőkkel elsősorban email-ben tartjuk a kapcsolatot.

Figyelem! Csak azok jelentkezését várjuk, akik a két darab komposztá-
ló edény elhelyezését, illetve a többi feltétel teljesítését valóban vállalni 
tudják. Jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, de a tavaszi osz-
táshoz május 22., péntekig kérjük leadni a kitöltött jelentkezési lapot!

100 év gondoskodás
»A XVI. Kerületi Védőnői Szolgálat április 20-án ünnepelte a védőnői hálózat 

megalakulásának 100 éves évfordulóját az Erzsébetligeti Színház Harmónia 
termében. A rendezvényen többek között részt vett Kovács Péter polgármes-

ter, dr. Csomor Ervin alpolgármester, Gáspár József, az Egészségügyi- és Szociá-
lis Bizottság elnöke, dr. Kalmár Patrícia, a XIV. kerületi Népegészségügyi Intézet 
tiszti főorvosa, Gulyásné Kedves Magdolna fővárosi és megyei vezető védőnő és 
Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke is.

Gróf Lónyai 
Elemérné Stefánia 

hercegasszony

Lakossági komposztálási akció 2015
Az elmúlt évek sikerén felbuzdulva az Önkormányzat idén is meghirdeti házi komposztálási akcióját a XVI. 
kerületi polgárok részére. A programban résztvevők ingyenes használatra kapnak egy zárt komposztáló 

ládát és egy lombkomposztáló dróthálót, a költségeket pedig az Önkormányzat állja.
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ProGrAMAJÁNló
1165 BudaPEst, HunyadVár utca 43/B. tElEfon: 401-3060.

Krizsán Zoltán, a Jezsovics Pál 
Galéria Alapítvány elnökének kö-
szöntője után a műveket és alkotó-
jukat Jankovich Júlia művészettör-
ténész mutatta be a látogatóknak. 
A szakembertől megtudhattuk, 
hogy a kerámia művészete a faze-
kasságból fejlődött tovább. Ezek a 
tárgyak azonban már nem a házi-
asszony konyhai eszközei, hanem 
művészi alkotások, amelyek gyö-
nyörködtetnek, üzenetet hordoz-
nak és adnak át. Apostol Ágnes 
művészetében különös egyensúly-
ban van a fazekasság és a kerámia-
művészet, akárcsak az üvegcsiszoló 
édesanya és a keramikus édesapa 
öröksége. Amikor keze nyomán 

maréknyi agyagból tárgyak szület-
nek, nem veti el a hagyományo-
kat, de az örökölt kiindulási alap-
ról egy saját alkotói fantáziával 
kibővített világba, a hit, a mesék 
és a természet világába vezeti a né-
zőt. Művészi hitvallása szerint „a 
sárnak lelket adni felemelő érzés”. 

Apostol Ágnes alkotásai végső 
formájukat a hagyományos ko-
rongozó technika mellett kézi 
formázással, aprólékos díszítéssel, 
és a legkorszerűbb mázak felhor-
dásával, gyakran többszöri kiége-
tés után érik el. Mindegyik mű-
tárgya egy-egy „kerámianovella”, 
amelyeket nehéz álló helyzetben 
elképzelnünk. Fantáziánk ugyan-
is megmozdítja azokat, és szinte 
láttatja velünk, hogyan tátognak 
a halak a hálóban, hogyan tol-
lászkodnak az egymás mellett 
kuporgó madarak csőrüket össze-
össze dugva, fülünkben ott sípol 
a kismozdony füttye, a karneváli 
maszknak tekintete van, és a szár-

kiállÍtás
május 18. hétfő 18:00 
SZUROVECZ ÉVA FESTŐ-

MűVÉSZ KIÁLLíTÁSA
Megnyitja: Gedeon Péter festőművész, gi-
táron közreműködik: Szurovecz Diána
A kiállítás megtekinthető június 11-ig mun-
kanapokon, ügyfélfogadási időben a Kovács 
Attila Galériában.

Ez+az
május 17. vasárnap 9:00 

BATSÁNyI-CSERHÁT MűVÉSZKÖR 
TAVASZI FESZTIVÁL
május 20. szerda 17:00 
MÁTyÁSFÖLDI 
IRODALMI KÁVÉZó
A  Corvin Művészklub 50 évéről: a művek 
kompozíciója, a tartalom és forma össze-
függései a művészetekben

Jön- Jön- Jön
május 31. vasárnap 10:00 
GyErEkNAp
Egész nap ingyenes szabadtéri gyerekprog-
ramok az Erzsébetligetben! Sportprogra-
mokkal, kreatív játszóházzal, koncertekkel, 
színházi előadásokkal, kirakodóvásárral 
várunk kicsiket és nagyokat a Gyereknapon. 
Hagyományainkhoz híven immár harma-
dik alkalommal rendezzük meg a GyE-
rEkNApi FutáSt, amelyre idén is vár-
juk iskolai, óvodai csoportok jelentkezését 
az info@kulturliget.hu címen.
9:30-kor indul a helyszíni nevezés, 11:00-
tól zenés bemelegítés és 11:15-kor rajtol 
a futás. Ezt követően: befutó, eredmény-
hirdetés Kovács Péter polgármesterrel.
Maradj velünk estig, sok meglepetéssel 
várunk, 17:00 órakor a nagyszínpadon 
Apacuka koncert!

„Kerámianovellák”
»Apostol Ágnes keramikusművész Halak a há-

lóban című kiállítása április 18-tól május 26-ig 
tekinthető meg a Cinkotai Evangélikus Gyüle-

kezeti Házban a közösségi alkalmak idején. A tárlat 
megnyitóján mi is ott jártunk. 

nyas oltárra emlékeztető kis mes-
termű Madonnája is mintha épp 
megsimogatná a kisdedet. 

A megnyitón természetesen he-
lyet kaptak a társművészetek is. 
Hervay Tamás „lélekemelgető” 
táltospap versekkel és ősmagyar 
dalokkal, az Éles Gina és Hoppál 
Mihály duó  pedig a zongora, a 
bőgő és az énekhang egyvelegével 
tette még színesebbé az eseményt.   

» Mészáros Tibor

50 éves 
a Corvin Művészklub

A Corvin Művészklub fennállásának 50. 
évfordulóját négyrészes kiállítás-soro-
zattal ünnepli az Erzsébetligeti Szín-
házban. A patinás művészklub jelenlegi 
alkotóinak műveit, és a már elhunyt, de 
el nem feledett régi tagok alkotásait a 
következők szerint tekinthetik meg az 
érdeklődők:  
• I rész. Festmények és szobrok. 
Megnyitja Sorki Dala Andor művésztanár, író, köl-
tő május 14-én 18.00 órakor a Harmónia teremben. 
Közreműködik Bors Anikó Kazinczy-díjas versmondó.
• II. rész. Grafikák. 
Megnyitja Ádámffy Pál művésztanár, grafikusművész 
május 21-én 18.00 órakor a Napfény Galériában. Köz-
reműködik Bors Anikó Kazinczy-díjas versmondó.
• III. rész. Népművészet és iparművészet. 
Megnyitja Koltayné Zolder Klára, a Corvin Mű-
vészklub vezetője és Darázs István népművész, fafa-
ragó május 28-án 18.00 órakor a a Kamara terem-
ben. Közreműködik Navratil Andrea népdalénekes, 
a Népművészet Ifjú Mestere.
• IV. rész. Festmények II. 
Megnyitja Sorki Dala Andor művésztanár, író, köl-
tő június 11-én 18.00 órakor a Harmónia terem-
ben. Közreműködnek Vikol Kálmán és tanítványai.

A Corvin Művészklub tagsága és vezetősége 
mindegyik rendezvényre szeretettel várja 

a művészetbarátokat!

Május 20., szerda 10.00-12.30 
Erzsébetligeti Színház - Harmónia terem 

Évadzáró klub  
A nyári szünet előtti utolsó alkalmon is szeretettel 

várunk egy kötetlen beszélgetős délelőttre!
Belépő: 300 forint/család, amit a kölcsönözhető babahordozó eszközök és könyvek 

választékának bővítésére fordítunk. www.facebook.com/ligetibabaklub
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»Jankovich Júlia művészettörténész gyakori szereplője a XVI. kerületi 
művészeti eseményeknek. olyan környezetben nevelkedett, ahol a 
kultúra állandóan jelen volt a család életében. A Vár oldalában lak-

tak, karnyújtásnyira a fontos kiállításoktól és művészeti eseményektől, 
de az író, költő, műfordító édesapa, Jankovich Ferenc munkássága is 
nagy hatással volt lánya életútjára.

– Neves ember gyermekének lenni nem min-
dig hálás szerep. Önre milyen hatást gyako-
rolt, hogy édesapja Baumgarten-, József Atti-
la- és kossuth-díjas író volt?

– Azt hiszem, nekem csak hasznom származott 
belőle, mert olyan gyermekkorom volt, amelyből 
kivirágozhatott a művészetek iránti vonzalmam. 
Persze kellett hozzá az egyéni érdeklődésem is. 
A mai napig emlékszem egy Munkácsy- és egy 
Szinyei-Merse-kiállításra a Műcsarnokban, ame-
lyek maradandó élményt jelentettek gyermekko-
romban. De az otthoni légkör, és egy kis édes-
apámtól örökölt írói véna is arra az útra terelt, 
amelyet bejártam.

– Milyen tanulmányokat folytatott? 
– Díszlet- és jelmeztervező szerettem vol-

na lenni. Mivel azonban oda nem vettek fel, 
jelentkeztem az ELTE Bölcsészettudományi 
Karára, ahol 1968-ban szereztem diplomát. 
Diplomamunkám témájául is a XVII. század 
főúri viseleteit választottam, de már egyete-
mista koromban megfogalmazódott bennem, 
hogy valamilyen formában művészeti ismere-
tek terjesztésével szeretnék foglalkozni. Első 
könyvem 1973-ban jelent meg Budavári ka-
puk, falak címmel. Professzorom, dr. Zádor 
Anna elismerően szólt róla, én azonban a Ma-
gyar Televízió felé kacsintgattam. Jelentkeztem 
gyakornoknak, és fel is vettek. Három év után 
olyan művészeti műsorok egyik szerkesztője 
lehettem, mint A magyar művészet története 
a honfoglalástól napjainkig, amellyel párhuza-
mosan egy könyvsorozat is napvilágot látott, 
a Képzőművészeti Kiadó gondozásában. Több 
hasonló sorozat – például Múzeumi séták, 
Arcok a magyar középkorból – mellett pedig 
számtalan portrét is készítettem. Ezek között 
volt Hincz Gyula, Ferenczy Noémi, Mattioni 
Eszter, Schéner Mihály és Kassák Lajos bemu-
tatása is. Célom volt ugyanakkor a művészetre 
való nevelés, a vizuális kultúra fejlesztése is, 

A művészetek médiaszolgája

ezért készítettünk egy többrészes ismeretter-
jesztő filmet, amelynek érdekessége, hogy ab-
ban mutatta be először Rubik Ernő a bűvös 
kocka első alkotói példányát, amely natúr 
fából készült. Életemnek egyébként volt egy 
művészettől távoli, de számomra igen fontos 
szakasza. Férjemet munkája Pécs környékére 
szólította, így négy évig a Magyar Televízió Pé-
csi Körzeti Stúdiójánál dolgoztam, ahol külön 
művészeti rovat nem volt, így többnyire riport 
dokumentum műsorokat készítettem. Tolna 
megyében történt, hogy egy idős gazdálkodó 
falusi asszonyt a fővárosba költözött gyerekei 
egy elmekárosultakat ápoló szociális otthonba 
zárattak, hogy minél előbb hozzájussanak a 
mama vagyonához. Ebben sajnos, minden ille-
tékes hajlandó volt közreműködni porcelán ét-
készlet és egyéb „ajándékok” ellenében. A mű-
sorom eredményeként a nénit sikerült kihozni 
az intézményből és hazajuttatni. Ezt munkám 
egyik legfontosabb emberi cselekedetének tar-
tom. A tévé volt egyébként az egyetlen munka-
helyem, 32 évig dolgoztam ott.

– A rendszerváltás 
előtt milyen volt a 
művészeti műsorok 
iránti érdeklődés?

– A Tömegkommu-
nikációs Kutató Köz-
pont mérte a nézett-
séget, és a művészeti 
műsorok a legnézet-
tebbek közé tartoztak. 
Ugyanezt jelezte vissza 
az a kiterjedt levelezés 
is, amit a nézőkkel folytattunk, és telefonon is 
nagyon sokan mondták el a véleményüket. So-
kan sok rossz emléket őrzünk a szocializmus 
időszakából, de a brigádmozgalomnak azért volt 
egy előnye: elvitte az embereket a kulturális in-
tézményekbe.

– Ön szerint mi a művészet feladata az átlag-
emberek életében?

– A művészet a mindennapi élethez kapcsoló-
dó problémákat, konfliktusokat választja témá-
jául. Egy regény, egy színdarab, egy film, de még 
egy festmény is képes szereplőin keresztül példá-
kat, viselkedési mintákat kínálni az embereknek. 
De az is elég, ha egyszerűen csak gyönyörködtet, 
gondolkodásra késztet, kiemeli a nézőt a napi 
gondok közül. 

– Ön klasszikusokon nevelkedett. Hogyan 
tekint a kortárs művészetre?

– Nagy része csak háttérismeretek birtokában 
érthető, ismerni kell az előzményeket, de meg-
van a helye a kultúra palettáján. A baj csak az, 
hogy például a nonfiguratív világ szélesre tárja 
a kaput az ügyeskedő, a nézőket művészi alapok 
nélkül félrevezető – mondjuk ki – kóklerek előtt. 

– Nyugdíjba vonulásakor teljesen megsza-
kadt a kapcsolata a tévével?

– A szakmával még egy ideig kapcsolatban áll-
tam, mert az Operaház Bíbor szalonjában ren-
deztem és nyitottam meg kiállításokat. Mostaná-
ban viszont már inkább csak a XVI. kerületben 
veszek részt tárlatokon. Nagyon jó kapcsolatban 
vagyok R. Törley Mária szobrászművésszel, ké-
résére nagy lelkesedéssel nyitom meg kiállításait. 

– Soha nem merült fel Önben, hogy saját 
műveket alkosson?

– Tanultam rajzolni, de nem éreztem olyan te-
hetségesnek magam, hogy nagy energiákat fek-
tessek egy képzőművészi pályába. Legfontosabb 
feladatomnak és életcélomnak a művészeti isme-
retek terjesztését tekintettem, és három évtizedes 
televíziós tevékenységemmel, valamint művésze-

ti tárgyú könyveimmel, azt 
hiszem, ennek eleget is tet-
tem. A legkedvesebb saját 
művem az 1983-ban megje-
lent Ferenczy Noémi című 
kötet, amit a gobelin mű-
vészetéről és művelőjéről, 
Ferenczy Béni testvéréről ír-
tam. A szövés technikájával 
– amikor Ferenczy Noémi 
művészetével foglalkozni 
kezdtem – személyesen is 

megismerkedtem Gödöllőn egy szövőtanfolya-
mon. Emellett fontosnak tartom az 1987-ben 
megjelent Az üveg titkai című tanulmányomat, 
valamint a 2001-ben kiadott, Az újjászületett 
gobelin című könyvemet is.

– Gyermekei örökölték a művészet szerete-
tét?

– A lányom jogász, a fiam pedig vegyészmér-
nök, de otthon ők is magukba szívták a művé-
szetek szeretetét. Három unokám közül viszont 
lehet, hogy valamelyikük szintén a művészet út-
jára lép, mert vannak erre utaló jelek.

– Hogyan telnek most a napjai? 
– Egy kertes házban se a férjemnek, se nekem 

nem probléma elfoglaltságot találni. Itt a tavasz 
és az unokák, más napokon pedig a művészetet 
rejtő könyvek. Köszönöm, jól vagyunk.

» Mészáros Tibor

»Egy regény, egy színdarab, 
egy film, de még egy fest-

mény is képes szereplőin ke-
resztül példákat, viselkedési 
mintákat kínálni az emberek-
nek. De az is elég, ha egysze-
rűen csak gyönyörködtet, gon-
dolkodásra késztet, kiemeli a 
nézőt a napi gondok közül. 
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Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537
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Kovács Péter az Egy gyülekezet élete a 20. szá-
zadban című kötettel kapcsolatban kiemelte, 
milyen sokkal járulnak hozzá az egyháztör-
téneti tényekhez a mellettük idézett korabeli 
prédikációk és igehirdetések. Innen a könyv 
alcíme is: Krónika prédikációkkal. így a hit 
szellemétől áthatott keresztyéni lelkületet és a 
gyülekezeti alkalmak hangulatát is vissza tud-
ják idézni a könyv sorai.

Németh Zsolt a leírt történeteket – amelyek 
nagy részének ő is személyes résztvevője volt –, 
illetve édesapja, Németh Géza lelkész Pánczél 
Tivadarhoz fűződő, teológiai tanulmányaik 
idején kialakult töretlen barátságát idézte fel. 
Az államtitkár kiemelte: a romániai magya-
rok lelki gondozását édesapja kezdte el, majd 
amikor az már 1987 vége felé túlnőtt a Csaba 
utcai prédikáló állomás befogadó-képességén, 
akkor püspöki javaslatra áttették a menekültek 
fogadását Rákosszentmihályra.

Végül Pánczél Tivadar is felidézett néhányat 
az évtizedek alatt felhalmozódott élmények 
közül, amelyekben a lelkészi munka és a me-
nekültek ellátása idején volt részük feleségével 
és lelkes önkéntes segítőikkel. A lelkipásztor 
46 évig tartó szolgálata alatt legkedvesebb és 
legfontosabb feladatának a fiatalok nevelését 
tartotta. Az első 23 évben beosztott, a második 
23 évben pedig vezető lelkészként dolgozott a 
kerületi gyülekezetért. A közel fél évszázados 
munkájáról már pilisszentiváni otthonában 
beszélgettünk vele felesége és legfőbb munka-
társa, Ágota asszony jelenlétében, akit a közeli 
barátok Ácinak, a menekültek pedig kitűzője 
alapján csak Papnéninek szólítottak.  

Pánczél Tivadar Nagykőrösön született 
1930-ban. Édesapja a református egyház nép-
tanítója volt, majd a helyi ipari tanulók iskolá-
jának igazgatójává nevezték ki. 

– Melyek voltak élete legfontosabb állo-
másai?

– 12 éves voltam, amikor egy óraközi szü-
netben egyik barátommal a lányok körjáté-
kát nézegettük. Akkor rámutattam Ácikára, 
és közöltem, hogy ez a lány lesz a feleségem. 
Addig persze még sok minden történt. Köz-
ben elvégeztük a gimnáziumot, az 1947-es 
szárszói találkozó pedig sorsfordító változá-
sokat hozott az életemben, a II. világhábo-
rú után két évvel ugyanis az erre fogékony 
ifjúságot megérintette az evangélium szelle-
métől áthatott lelki ébredés lehetősége. Ak-
kor szakítottam az addig kissé véletlenszerű 
életvitelemmel, majd a jogi pálya helyett a 
teológia felé fordult az érdeklődésem, és 
beiratkoztam a Budapesti Református Teo-
lógiai Akadémiára, ahol nagyon komolyan 
elkezdtem tanulni. Kitűnő professzoroktól, 
nagy példaképeinktől kaptunk életre szóló 

Krónika prédikációkkal

Meghívó
Május 17., vasárnap 16.00

A Szentlélek 
győzhetetlen ereje 

címmel tart előadást 
MOLNÁR V. JóZSEF 

néplélekrajz kutató 
a Hasznos-Fallóskút, a 

Széphavas és a budai Szent 
Anna réten felépítendő 

engesztelő kápolna 
történetéről és szerepéről.

Helyszín:  
Mátyásföldi Katolikus 

Közösségi Ház (Pilóta u. 27.)
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

»Pánczél Tivadar, kerületünk 
díszpolgára, nyugalmazott lel-
kipásztor harmadszor ragadott 

tollat, hogy papírra vesse a Rákos-
szentmihály-Sashalmi Református 
Egyházközség életének minden-
napjait. Április 12-én a kötet be-
mutatójára gyűltek össze a hívek 
a Budapesti úti templomban, ahol 
jelen volt Szloboda József esperes, 
a Budapest-Északi Református Egy-
házmegye lelkészi vezetője, Németh 
Zsolt, az országgyűlés  Külügyi 
bizottságának elnöke, Szatmáry 
Kristóf, kerületünk országgyűlési 
képviselője, Kovács Péter polgár-
mester, valamint Ács Anikó, Dobre 
Dániel és dr. Környeiné Rátz Katalin 
önkormányzati képviselő is. A ren-
dezvény narrátora Nagy Katalin új-
ságíró, a kerület idén megválasztott 
díszpolgára, a Hír TV és a lánchíd 
Rádió munkatársa volt.

Május 14., csütörtök 18.00 óra
Megemlékezés a „Nagy Háború” 100. évfordulóján 
a szerbiai, a galíciai és a sorsfordító gorlicei áttörés 

során elesett sok százezer magyar hősi halottról.
Helyszín a cinkotai hősi emlékmű (az egykori Cinkotai 

Strand előtti park)
Emlékező beszédet mond: Szász József alpolgármester
Ha már idegen földön domboruló sírjaikra nem borul-
hatunk le, tiszteletünket egy-egy szál virággal fejezzük ki. 

Nyári kAlANdok 
A déli HArANGSzó BAráti kÖrrEl

Június 20., szombat 6 óra
KÖRUTAZÁS A HAJDÚSÁGBAN

Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, 
Hajdúszoboszló. Útiköltség: 4000 forint/fő.

Június 26., péntek 6 óra 
HÁROMNAPOS KóBORLÁS A MEZŐSÉGEN
Úti- és félpanziós szállásköltség: 28 000 forint/fő

Július 11., szombat 6 óra 
PORTyA POZSONy FELETT

Dévény, Vöröskő, Szomolány várkastélyai, Driny 
cseppkőbarlang. Útiköltség: 5700 forint/fő 

Július 25., szombat 6 óra 
„ÉSZAKI HEGyEK ÖLELÉSÉBEN” 

Edelény - kastélylátogatás, Miskolc, Sajószentpéter, 
Dédestapolcsány. Útiköltség: 4000 forint/fő 

Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es 
telefonszámon. Befizetés megbeszélés szerint a Veres Péter 

út 27. alatt, hétfőnként 17.00 és 18.00 óra között. 
Indulás Mátyásföldről, Pilóta u 1.

»„Fogjuk egymás kezét Ácikával, és élvez-
zük a szeretet melegét, amely Isten akara-
tából része életünknek.”  
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útravalót ahhoz, hogy a későbbiekben a val-
lásos szemléletnek egyáltalán nem kedvező 
társadalmi környezetben is teljesíteni tudjuk 
a feladatunkat.

– Hol kezdte meg a lelkészi szolgálatot?
– Kiskunhalasra kerültem, de ott mindösz-

sze háromnegyed évig szolgáltam. Akkor egy 
ismerős lelkész – akinek tudomása volt arról, 
hogy Ácikát és engem egyre szorosabb szálak 
fűznek egymáshoz – maga mellé vett az általa 
vezetett Gyulai Pál utcában működő gyüleke-
zethez. Tőle nagyon sokat tanultam. Közben 
pedig 1955-ben Nagykőrösön, mindkettőnk 
szülővárosában összeházasodtunk Ácikával.

– Mikor kerültek rákosszentmihályra?
– 1956 áprilisában. Ebben az évben született 

meg a nagyobbik fiunk, 1958-ban pedig kö-
vette őt második gyermekünk is. A körülmé-
nyeink szerények voltak, de mégis szép idősza-
ka volt az életünknek.  

– A XVi. kerületben töltött időből mire 
emlékszik vissza a legszívesebben?

– Ha a lelkészi munkámból kell kiemelnem 
valamit, akkor a gyerekekkel való foglalkozás-
ra gondolok, amit mindig nagyon szívesen 
végeztem, és nagyon fontosnak tartottam. A 
legjelentősebb tevékenységünk azonban min-
den bizonnyal a romániai magyarok fogadása 
volt. Ennek áttételesen még a berlini fal lebon-

A református múlt első száz évének történetét  
Pánczél Tivadar feldolgozásában olvashatjuk a XVI. kerületi 
egyházakról szóló kötetben. Ez a mű 2008-ban a Kertvárosi 
Helytörténeti Füzetek 14. darabjaként jelent meg. Ezt követte 
2010-ben az Út az elnyomásból a szabadságba című kiadvány, 
amely az 1988 és 1990 közötti történéseket mutatja be. Ak-
kor érkeztek tömegesen Magyarországra a falurombolás elől 
menekülő romániai honfitársaink, akiknek elsőszámú segély-
központjukká vált a Budapesti úti templom. Most pedig 
kézbe vehetjük a harmadik kötetet – Egy gyülekezet élete 
a 20. században –, amely az egy közösséget alkotó sashalmi 
és szentmihályi reformátusok életének egyes korszakait tárja 
az olvasó elé. 

tásához is köze van. 
A menekültáradat 
ugyanis arra kész-
tette a magyar kor-
mányt, hogy eltö-
rölje azt a törvényt, 
amely a romániai 
magyarok visszato-
loncolását írta elő. 
így az egyenlő bá-
násmód elve alapján 
nem utasíthattuk 
ki az országból az 
NDK-ból ugyan-
csak nagy számban 

érkező, és Nyugat felé igyekvő németeket sem. 
Ez vezetett a határnyitáshoz, amelynek végül 
Németország újraegyesítése lett a következmé-
nye. 

– Miben tudtak segíteni a tömegesen érke-
ző romániai magyaroknak?

– Némi pénzt, ruhát, élelmet és sok szere-
tetet adtunk nekik. Szerencsére növekvő lét-
számukkal egyenes arányban növekedett a tá-
mogatóink száma is. Ez odáig fejlődött, hogy 
Hollandiából az ottani testvérgyülekezetek se-
gítségével kamionszámra érkeztek a ruhaszál-
lítmányok. Ez persze ránk is számtalan felada-
tot rótt, hiszen két év alatt 15 ezer menekültet 

láttunk el. Jó érzéssel gondolok arra, hogy a 
gyülekezetünk tagjainak munkáját nem is kel-
lett megszervezni, jöttek maguktól, hozta őket 
a kötelességtudat meg az együttérzés, vagyis 
mindig volt elég kéz a feladatok ellátására.

– Miről szól a most megjelent kötete?
– Éppen az imént említett emberbaráti és 

testvéri szeretetről. A könyv ennek a két foga-
lomnak a legkülönbözőbb megnyilvánulásai-
ról íródott. Azt hiszem, ha az emberbaráti és 
a testvéri szeretet nem lett volna folyamatosan 
jelen a gyülekezetünkben, a Ceausescu rend-
szere elől menekülőkkel kapcsolatos feladato-
kat sem tudtuk volna ilyen maradéktalanul 
ellátni. 

– Hogyan él most nyugdíjas lelkipásztor-
ként?

– Egyik fiammal egy házban, de külön lakás-
ban élünk Pilisszentiván szélén, csendes, békés 
környezetben. Könnyen megszoktuk az itteni 
életet, mert nagyon tetszik, hogy ha séta köz-
ben ráköszönünk egy kertben dolgozó helyi 
lakosra, rögtön leteszi a szerszámot, és odajön 
a kerítéshez beszélgetni. Itt barátságosabbak az 
emberek, mint a fővárosban. Néha még bese-
gítek valamelyik környékbeli gyülekezet mun-
kájába is, de azért ma már inkább nyugalomra 
vágyom, mint nagy feladatokra. 

» Mészáros Tibor

A Budapesti Békéltető testület munkatársa, dr. Kolyvek Antónia 
a XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében 

(1163 Budapest, Havashalom u. 43.) havonta egy alkalommal, 
minden hónap 3. szerdáján 14.00 és 16.00 óra között 

iNGyENES tANáCSAdáSSAl várja az érdeklődőket. 
következő időpont: május 20. 

A "Jókai Lakótelepért" Közhasznú Egyesület tagjai ezúton köszönik 
mindazoknak, akik tavaly számukra ajánlották fel a személyi 
jövedelemadójuk 1%-át. Egyúttal kérik, hogy idén is segítsék 

az Egyesület további lakótelepi működését. 
ADóSZ ÁMUK: 18195895142

    Árpádföldi Polgárok Érdekközössége 
Cibakháza utca 45. /Bejárat Menyhért utca felől/

-------------------------------------------------------------------------------
Felnőtt torna: május 11-én, 13-án, 18-án, 20-án és 27-én 19-20 óra

Angol és számítógép tanfolyam, szabás-varrás: 
május 14-én, 21-én, 28-án 10-12 óra

Adok- veszek mini börze: május 16-án 8-12 óra
Szemvizsgálat: május 8-án, 15-én 9-12 óra

Termelői vásár: május 8-án, 15-én  8-13 óra
Fogadóóra: minden pénteken 9-12 óra

ajá
nl

óRENdŐRöK Az IdŐSEKéRT
MáJuS 18., HétFő 11.00-13.00

Az idősek sérelmére számtalan bűncselekményt követnek el a kerü-
letben is. Ezek elkerülése érdekében tartanak előadást a kertvárosi 
körzeti megbízottak az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében, 

ahova szeretettel várnak minden nyugdíjast. 
Kérjük, szóljon a szomszédjának is, 

hogy ne csak mi ügyeljünk az Önök biztonságára!
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Kisasszonyok, nagyasszonyok
Fenti címmel jelenik meg a közeljövőben a Kertvárosi Helytörténeti Füze-
tek 38. kötete, amelyben Lantos Antal és Széman Richárd mutat be neves 
asszonyokat régi településeinkről. Előző két számunkban Széman Richárd 
válogatását közöltük a sashalmi delejesasszonyról szóló korabeli cikkekből, 
a következőkben Lantos Antal írásaiból idézünk, elsőként a szentmihályi Fi-
scher Győzőnéről, Tuba Rózáról idézi Móricz Pál szentmihályi írót.

Az 1800-as évek végétől az 1930-as évek 
elejéig Rákosszentmihály polgárcsaládjainak 
egyik közismert házaspárja volt Fischer Győ-
ző és bájos neje, Tuba Róza. Róza asszony 
halálakor a család régi barátja, Móricz Pál a 
következő nekrológot írta:

„A Rákosi út és Rákóczi út sok diófás sarok-
telkének régi kedves villájába, a Fischer Győző 
bátyánk házához nagy szomorúságot, gyászt 
hozott a nehezen ébredő tavasz. Fischer Győ-
ző, az európai hírnevű orvosi műszerész, a 
Fischer Péter és Fia nagy sebészeti műszerész 
cégnek egykori társtulajdonosa, a régi Pestnek 
és a régi Szentmihálynak egykori jellegzetes, 
kedves, úri alakja, szeretett hitvesét veszítette el. 
Az elhunyt Fischerné-Tuba Róza nagyasszony 
életének hetven esztendejéből 46 évet töltött az 
ő „Gézájával”. Mert míg másnak Győző-bácsi 
volt a délceg fiatal férfi korában remek barna, 
aggkorára pedig nagyapós ezüst-fehér szakállú 
Fischer Győző, az ő drága magyar hitvese, a 
kedves Róza-mama, kit mindenképpen megil-
letett a „Tubarózsa” név, a Győző-nevet is min-
dig következetesen „Gézá”-nak mondta. Gézára 
magyarosította… Aminthogy a „nagyasszony” 
– a boldog, szép ifjúság éveiben sok, poétikus 

írásnak alkotója – a családja után tulajdonkép-
pen bajorországi német eredetű Fischer bátyánk 
beszédjéből, írásából állandóan szeretettel, hi-
vatottan irtogatta az idegent, vagy ami legke-
vésbé is idegen ízű volt. Úgyhogy Fischer tudo-
mányos-művészetének nyomtatásban megjelent 
több nagybecsű szakkönyvét is magyarul írta. A 
német fogalmazásról régesrég áttért a magyarra. 
A csodálatos magyar asszony fanatikus magyar-
rá varázsolta át az ősi német családnak kiváló 
tehetségű, európai műveltségű fiát.

A Fischer-név, a Fischer-művek – pár évszá-
zad nemzedékein át – aranyfémjelzésű tudást, 
művészetet jelképeztek az orvosok és a szenve-
dők körében, az orvossebészeti műszerészet te-
rén. Az úttörő ősök örökét a zseniális Fischer 
Győző nem egy sebészeti műszer találmányával 
világhírűvé emelte. Ez a frissesség, ez az er-
nyedetlen alkotó- és munkakedv azonban csak 
olyan drága, megértő, szelid élettársa oldalán 
bonthatott dús virágpompát, mint amilyen 
lelkű, mint amilyen viselkedésű az elhunyt 
nagyasszony, a kedves „Róza-mama”, korának 
egyik fejedelmi szép, nemes asszony-jelensége 
volt. Mélyen be tudott tekinteni minden kér-
désbe, az emberek lelkébe is, Fischer Győző te-
hát sokszor mindenben meghallgatta az ő okos, 
igazságos asszonykáját. Szelid, türelmes, fensé-
gesen komoly, mégis mosolygó is volt a nevéhez 
méltóan fehér, gyöngéd Róza-mama. A hamar 
lobbanó „Géza” könnyen és igen hangosan ki-
fakadt:

- Megverem! Megverem! – Fischer-bácsi egy-
egy, a nagy kert virágait, gyümölcseit lelket-
lenül megdézsmáló, vásott fiúnak vagy egyéb 
más csibésznek mennydörgően kilátásba he-

lyezte a megverést. – De Gézám! Gézám! – Ró-
za-mama csak rámosolygott a nagyerejű, dühös 
óriásra. A szivárvány mindjárt felszökkent, a 
harsogó harag elcsitult… Ők ketten talán még 
legyet sem ütöttek soha agyon. Tudatosan szo-
morúságot, haragot soha senkinek nem okoz-
tak. Összeillőbb, kedvesebb emberpárt elkép-
zelni sem lehet.

Még a béke boldog évtizedeiben – jól végzett 
munka után  szép pihenést keresni – Európa, 
Ázsia, Afrika sok híres üdülőhelyét, világszép 
részét felkereste, beutazta a Fischer-pár. Ezt 
megengedte a helyzetük, ez hozzátartozott 
az éltükhöz, de még a régi lóvonatos, a régi 
akácfalombos Rákosszentmihályon is örömest 
pihenőztek olykor-olykor. A sok diófás nagy 
parkban az angol-darabokkal berendezett ven-
dégszerető, szép kedves villájok már régen meg-
volt. A művelt, jóságos áldozatkész, szép ember-
pár Rákosszentmihály bontakozó közéletéből is 
kivette a részét. Nem igen tartották számon, 
pedig úgy volt, hogy a mai viruló katholikus 
egyház mostani szép temploma megépítésének 
egyik kezdeményezője éppen a most elhunyt, 
igen buzgó, igen vallásos Fischerné Róza-ma-
ma volt. Fischer-bátyánk – maga is remek atlé-
ta – meg a „Rákosszentmihályi Sporttelep”-nek 
volt a bőkezű mecénása és elnöke. Az első rá-
kosszentmihályi sportegyesület legelső zászlójá-
nak az ünnepelt, szépséges, kedves zászlóanyja 
Fischer Győzőné volt. „Erő, kitartás, győzelem” 
jelszót hímezte a pazar selyemszalagra. Az egy-
kori tudósítás szerint: a nemes zászlóanyának 
„bájos arca híven tükrözte vissza ritka jellem-
vonásait”. 

» Széman Richárd

Vadregényes Kertvárosi időutazások
Új történetekkel és felfedezésre váró helyekkel bővült 

a Kertvárosi időutazók túrakínálata. 
Május 9-én 10 órától a mátyásföldi úri villanegyedben a Pilóta 
utca egykori neves lakóiról mesélünk, érintjük az eredeti szépségében 
felújított Dozzi-villát, Mátyásföld legdíszesebb épületét. Belülről is 
megcsodáljuk a katolikus templomot és a festett kazettás mennyezetű 
evangélikus templomot. Indulás: Pilóta utca 1.
Május 30-án 15 órakor a mátyásföldi randi-sétán az egyedülállókat 
várjuk: a régi udvarlós sztorik hallgatása mellett a résztvevők játékos, 
szórakoztató feladatokat oldanak meg, melyet közös sütizés zár. Kor-
osztály: 29-49. Előzetes jelentkezést kérünk május 22-ig.

Június 6-án 10 órától pusztuló értékeinket vesszük számba: egy-
kori dolgozók vezetésével bejárjuk a hajdani Ikarus gyártelepet és a 
kultúrházat, mely szocreál építészetünk látványossága.  Kipróbáljuk 
a veteránbuszozást is! Kitérőt teszünk a folyamatosan fejlődő Ikarus 
sporttelepre is. Indulás: Imre utcai HÉV-megálló.
Június 21-én 15 órától a gyilkosságok helyszínén, Cinkotán nyo-
mozunk a bádogos sorozatgyilkos után. Indulás: Cinkota HÉV-meg-
álló.
A kirándulások 2,5-3 órásak, részvételi díj: 900 Ft, diák, nyugdí-
jas 700 Ft, a randi-sétán 2000 Ft. Előzetes jelentkezés szükséges:  
06-20/9310-800, benedekagnes@gmail.com. Részletes program Kertvá-
rosi Időutazó facebook oldalán.



2015. május 6. «   ❘   13akikrE BÜszkék Vagyunk

– Hogyan került Budapestre?
– Édesapám kulák családból származott, mindenüket elvették, és még 
munkát sem kaphatott Hajdú-Bihar megyében, így Budapestre jött 
dolgozni. Öten vagyunk testvérek, és a példáját a testvéreim is követ-
ték. Mivel azonban én vagyok a legkisebb gyerek, és még a debreceni 
gimnáziumba jártam, így otthon maradtam édesanyámmal. Érettségi 
után viszont nem tudtam, hol tanuljak tovább, ezért a két bátyám invi-
tálására hozzájuk költöztem Árpádföldre.

– Hogyan lett Önből kőfaragó és műkőkészítő?
– Az egyik bátyám azt tanácsolta, hogy amíg eldöntöm, mivel sze-

retnék foglalkozni, addig dolgozzam egy ismerősénél, akinek kőfara-
gó és műkőkészítő műhelye volt Gödöllőn. Ott találkoztam ezzel a 
szakmával, beleszerettem, és ottragadtam. Közben a Bokányi Dezső 
Szakmunkásképző Iskolában elméletben is kitanultam mindazt, amit 
a gyakorlatban már ismertem. Friss szakmunkás-bizonyítványommal 
a kezemben elszegődtem az 
akkor egyetlen ilyen profi-
lú céghez, a Kőfaragó Vál-
lalathoz. Ott ismereteimet 
bővítettem az épületeken 
használatos műkő elemek 
elkészítésével és felhelyezé-
sével.

– Hogyan lett Önből az 
egyik legkeresettebb ma-
gánvállalkozó a szakmá-
ban?

– A délutánjaim szabadok 
voltak, és mivel nem akartam tétlenül üldögélni, el-
kezdtem önálló munkákat vállalni. Az elégedett meg-
rendelők egymásnak adták a címemet, így egyre több 
magánmegbízást kaptam, majd már több segédre is 
szükségem volt, végül felmondtam a Kőfaragó Válla-
latnál, és magánvállalkozóként folytattam a munkát. 
Addigra pedig már letettem a mestervizsgát is. A mi-
nőségi munka egymás után hozta a megrendelőket, 
akiknek volt igényük és pénzük is a szép műkő díszí-
tésekre, lépcsőkre, ablakpárkányokra. 

– A műhelyét hol alakította ki? 
– Először a bátyám pincegarázsában kezdtük el készíteni az előre le-

gyártható elemeket. Később a munka már hozott annyi hasznot, hogy 
megvehettem azt a telket, amelyiken a házam is áll, szintén Árpádföl-
dön.

– Miért lehetett olyan vonzó az Ön munkája a megrendelők szá-
mára?

– Talán azért, mert nagyon nagy hangsúlyt fektettem a minőségi mun-
kára. Én magam tanítottam ki a kollégáimat, és úgy gondolom, abban 

az időben egyetlen hazai kőfaragó cég sem mondhatta el magáról, hogy 
rendelkezik 15 azonos tudású szakemberrel. Voltak specialitásaink is, 
és ma is vannak olyan munkák, amelyeket mások nem tudnak elvé-
gezni. Ezekhez kifejlesztettünk egy különleges zsaluzási technikát, az 
öntőminták elkészítésében pedig egy XVI. kerületi szobrászművész, 
Somogyi István tanácsai voltak a segítségünkre. 15 év után azonban 
egy szomszéd állandó intrikái miatt kiköltöztettük a műhelyt egy Pest 
környéki település határába. Ott nem zavar minket senki, és mi sem 
zavarunk másokat. Az itthoni műhely egyébként megmaradt, de most 
már csak tárolásra használom. A vizes csiszolás melléktermékeként ke-
letkezett iszap tárológödrét pedig átalakítottam borospincévé, annak 
ellenére, hogy nagyon ritkán fogyasztok alkoholt.

– Van valaki, aki továbbviszi a mesterségét?
– Van egy 24 éves fiam, aki folytatni fogja a szakmát, bár még főisko-

lára jár.  Rajta kívül még három gyermekem született. A kislányom má-
sodikos gimnazista, két öccse pedig az általános iskola nyolcadik,  
illetve második osztályába jár.

– Mivel érdemelte ki a kitüntetést?
– Mindig szívemen viseltem a lakóhelyem sorsát. Titkára vagyok 

az Árpádföldi Kör elnevezésű civil szervezetnek. Közhasznú mun-
káim közül a legfontosabb az árpádföldi református és katolikus 
templom felújítása, Baraté János Szent Istvánról készített mell-

szobrának, valamint a Tóth Ilonka- és a turul-emlékmű 
talapzatának elkészítése, illetve a sashalmi Horthy-em-
léktábla. Kollégáimmal dolgoztunk az árpádföldi kö-
zösségi ház létrehozásán, a katolikus templomban pedig 
a keresztelőkutat is én készítettem. Ezekhez ugyanak-
kor nemcsak a munkaerőnkkel, hanem személy szerint 
építőanyaggal és pénzzel is hozzájárultam. így lesz ez 
az előttünk álló újabb nagy feladat, Tóth Ilona szülő-

házának felújítása esetében is. 
De a Kertvároson kívül is lát-
ható a kezem nyoma, hiszen a 
Széchenyi-fürdő műkő elemei, 
a népligeti buszpályaudvar alul-
járójának burkolata, a budai 
MÁV-kórház, a Norma-fánál 
lévő villapark és a kaposvári ön-
kormányzat összes műkő mun-
kája is a nevemhez fűződik.

– Hogyan telnek most a nap-
jai?

– A Pest környéki műhelyemben művelem a szakmát, bár a fénykor-
hoz képest jóval kisebb méretekben. A kereslet csökkenése miatt már 
nemcsak műkő munkákat vállalunk, de talpon vagyunk, megélhetési 
gondjaink nincsenek, és ez remélhetőleg így lesz a jövőben is.

» Mészáros Tibor

Kemény, mint a kő

»Szepesi Tibor vállalkozó Árpádföld 
érdekében kifejtett tevékenységéért, az 
Árpádföldi Körben végzett munkájáért, 

valamint a köztéri munkálatok rendszeres, 
nagyvonalú támogatásáért "Budapest Fővá-
ros XVI. Kerületéért" kitüntetésben részesült 
a nemzeti ünnep alkalmából. A díjazottal ott-
honában beszélgettünk életútjáról.
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A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület 
10. alkalommal szervezi meg a 

pünkösdi zarándokutat Csíksomlyóra. 
Az esemény idén egybeesik 

a Csíksomlyói Búcsú 500. évfordulójával. 
Az utazás május 21-től 26-ig tart, amelynek keretében 

megtekintjük Székelyföld nevezetességeit is. 
A résztvevők székely családoknál kapnak szállást. 

Még lehet jelentkezni 
a 06-20/955-6840-es telefonszámon Solymoskövi Péternél.

Iskolások a kertben
»A Kertvárosi Kertbarát Kör haszonnövény-bemutatót tar-

tott a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola diákjainak 
április 22-én. Az eseményen az ötödik és hatodik osztályo-
sok megismerhették a kertben megtermelhető növényeket, 
és azt, hogy ezekből milyen finomságokat készíthetnek.

Akárcsak egy botanikai kiállítás, annyi növény tornyosult a tantermi 
asztalokon, amelyekkel Bányi Gyuláné és társai szerették volna szemlél-
tetni az igazi kertgazdaság előnyeit. A tanulók az első állomáson meg-
ízlelhették, milyen a nyers kelkáposzta vagy a csicsóka, a másodikon 
viszont már volt házi lekvár, sőt a céklafagyi is terítékre került. A teljes 
étkezés jegyében a harmadik asztalnál gyógyteák sorakoztak: hideg vagy 
forró citromfű- és mentatea közül választhattak a fiatalok, miközben a 
hasonló italok áldásos hatásairól hallgathattak előadást.

A tízórai után a vállalkozó kedvűek kipróbálhatták magukat a papír-
szalag díszek készítésében, az úgynevezett Quillingben. Egy asztallal 
arrébb pedig házi készítésű csemegékért cserébe egy, az egészséges élet-
módról és a helyes táplálkozásról szóló tesztet tölthettek ki a résztvevők.

A rendezvény végén minden osztály egy aszalt gyümölcsökből álló 
ajándékcsomagot kapott, a Kertvárosi Kertbarát Kör tagjai pedig csak 
annyit kértek cserébe, hogy meséljék el szüleiknek és nagyszüleiknek,  
milyen hasznos és finom dolgok teremhetnek meg a kertben. A rendez-
vény elsődleges célja ugyanis az volt, hogy a kertes házak udvaraiban 
újra legyenek haszonnövények, és a korábban nagy népszerűségnek ör-
vendő kertgazdaságok modern formában újra meghonosodjanak. 

»Izgatott ovisok páros sorokba rendeződve várták ápri-
lis 22-én, hogy összemérhessék tudásukat, a Mátyás-

földi Fecskefészek óvoda Pipitér tagintézménye ugyan-
is idén is megrendezte a kerületi óvodák közösségépítő 
sorversenyét, a Játékos Tízpróbát a Kertváros nagycso-
portosai számára. A csapatjátékokat második alkalommal 
tartották az Ikarus Sportcentrumban, ahol a kerület hét 
óvodájának 10 csapata versenyzett egymással.

A tíz próba között volt helyből távolugrás, kötélhúzás, de a kicsiknek 
mocsarat is kellett járniuk papírlapokból épített híd segítségével, vagy 
épp lovas szekeret alkotva kellett versenyezniük. Mindezek mellett pe-
dig nemcsak gyorsnak, hanem ügyesnek is kellett lenniük a különböző 
sorversenyekben, illetve a kapura rúgásban és dobásban.
Mivel ez egy különleges torna, ezért nem hirdetnek győztest, hiszen 
minden induló nyer, és mindenki kap érmet is. A cél az egészséges élet-
módra való nevelés, és persze az óvodák közötti közösségépítés. Az ese-
ményt Baloghné Szilvási Anikó, a Pipitér óvoda pedagógusa szervezte.

 VARJÚ VILMOS OLIMPIAI BARÁTI KÖR 
Május 14., csütörtök 17.00 óra

Vendégek:
Dr. Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes, 

világbajnok vívó, a nemzetközi és magyar fairplay bizottság elnöke
és Bóbis Ildikó olimpiai ezüstérmes, világbajnok vívó

Helyszín: Erzsébetligeti Színház, Kamara Terem

Játékos Tízpróba

XVI. kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt

---------------------------------------------------------------------

JOGI TANÁCSADÁS
Május 13., szerda 10-12 óráig

A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont egyeztetés szükséges. 
Az időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy 

a 403-5562-es telefonszámon lehet megbeszélni, 
illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

EGÉSZSÉGNAP 
 Május 14., csütörtök 12-15 óráig

- Ingyenes vércukor,- koleszterin és vérnyomásmérés
- Táplálkozási szaktanácsadás

- Alapfokú elsősegélynyújtási ismeretek 
bemutatása a gyakorlatban

Az Egészségnapot a Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat támogatja.

ajá
nl

ó



2015. május 6. «   ❘   15sPort

A gyeplabda olimpiai sportág, amit a felnőtt 
korosztályban két 11 fős csapat (egy kapus és 
10 mezőnyjátékos) játszik egymás ellen. A cél 
az, hogy a játékosok egy speciális ütővel a lab-

dát az ellenfél kapujába juttassák, akár a jég-
hokiban. A mezőnyjátékosok csak az ütővel ér-
hetnek a labdához, és nem emelhetik azt a térd 
vonalánál feljebb. A kertvárosi játéknapra az 

Ismét megvillantak a kerületi kardok

Gyeplabda mindenkinek

Decsi Tamás legutóbb a szöuli Grand Prix-
versenyen lépett pástra, ahol a nyolcaddöntőig 
jutott, így a legjobb magyarként zárta a ran-
gos nemzetközi viadalt. Ezúttal viszont nem 
édesapja, Decsi István, hanem bátyja, And-
rás, a szingapúri vívó válogatott szövetségi 
kapitánya vette át az edzői szerepet. Tamás 
az előcsatározások során minden mérkőzé-

»A kertvárosi vívók az elmúlt 
időszakban a hazai és nem-
zetközi pástokon is remekel-

tek. Decsi Tamás játékosedző és 
Baaken Mátyás révén már kül-
földön is egyre többen ismerik a 
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
nevét.

A már említett Baaken Mátyás a lengyelországi 
Wroclawban a serdülőknek és a még fiatalabb 
korosztályoknak rendezett nemzetközi ver-
senyen a csoportküzdelmeken magabiztosan 
jutott túl, majd a főtáblán is remekelt. A dön-
tőben egy orosz vívóval került szembe, aki már 
az elején nagyon elhúzott tőle, még 14-9-re is 
vezetett. Ezután viszont Mátyás zsinórban hat-
szor talált, amelynek köszönhetően egy évvel 
fiatalabbként a 15 nemzet 129 kardozója közül 
megnyerte a megmérettetést. Nem meglepő 
tehát, hogy a hazai korosztályos küzdelmek fa-
voritjának számító kardvívó ősztől már a kadet 
világbajnokságra készül.

sét megnyerte, így egyenes ágon került fel a 
főtáblára, ahol a pekingi olimpia ezüstérme-
sével, Pillet-vel került össze, akit egy szoros 
csatában sikerült legyőznie, ahogyan a román 
klasszis Dolniceanu-t is. A kerületi sportoló 
pedig mostantól a riói kvalifikáció jegyében 
versenyez majd. 

A Gödöllőn a közelmúltban megrendezett 
Gerevich-Kovács-Kárpáti Reménység Verseny 
soron következő fordulóján a komoly érem-
esélyekkel indulók közül Mogyorósy Márton 
betegség miatt nem állhatott pástra, Baaken 
Mátyás pedig máshol viaskodott. A legfiata-
labbak közül Fekete-Kovács Máté a gyermek 
kardozók között a harmadik helyig jutott, 
amit 59 induló közül érdemelt ki. Beviz Do-
rottya az idősebbek között, az újonc lányoknál 
először került a fináléba, és a 22 fős mezőny 

»Ritkán látott sportolók lepték el április második szombatján a Metro 
sportpályát. A Főnix Magyarország SE ugyanis harmadik alkalommal 
rendezte meg a Kertvárosban a gyeplabdát népszerűsítő játéknapját. A 

barátságos mérkőzéseken a legkisebbektől a legnagyobbakig öt egyesület 
14 csapata mérte össze tudását.

Decsi Tamás és Decsi András

egész országból érkeztek versenyzők az U10-
től az U16-os korosztályig, és kuriózumként 
idén még két lány- csapat is indult. A szülők 
és az érdeklődők pedig a kedvcsináló szabad 
meccseken próbálhatták ki magukat a szabad-
téri gyephokiban.

A rendezvény főszervezője, dr. Barki Bálint 
elmondta: napjainkban sajnos, kevesen isme-
rik és játsszák ezt a játékot annak ellenére, hogy 
a Magyar Gyeplabda Szövetséget még 1924-
ben alapították, az utóbbi 20 évben viszont a 
sporttámogatások átszervezése miatt kikerült a 
népszerű sportok közül. Mivel a XVI. kerület-
ben a 90-es években még három gyeplabdacsa-
pat is működött – például az Auras SE-ben –,  
ezért az egyesületek és a Szövetség közös célja, 
hogy az utánpótlás érdekében minél több fia-
tallal ismertessék meg ezt a sportágat.

Akik pedig ki akarják próbálni egy gyep-
labdameccs izgalmait, nem kell várniuk a 
következő játéknapra, ugyanis a Főnix SE 
tagjai minden szombaton barátságos gyakor-
lómeccseket játszanak a Metro sportpályán, 
és örömmel várnak minden érdeklődőt csa-
pataikba. 

» VAN

hatodik helyén zárta a küzdelmeket. A 2000-
es születésű serdülők között ezúttal Kovács 
Marcell jutott a legmesszebb, aki a döntőbe 
kerülve a hatodik helyen végzett. 

» Kellner Gergely

Lapzártánk után kaptuk a hírt,  
hogy a Decsi Tamás, Iliász Nikolász, Szat-
mári András és Szilágyi Áron összeállítá-
sú magyar férfi kardcsapat aranyérmet 
nyert a madridi világkupa versenyen. A 
nyolcaddöntőben Fehéroroszországot le-
győzték a mieink, majd az eddig szinte ver-
hetetlen ellenfélnek számító Koreát is meg-
verték, végül Németország és Olaszország 
együttesén is diadalmaskodva állhattak fel 
a dobogó legfelső fokára. Ezúton is gratulá-
lunk a győzelemhez!
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Ingatlan
Tószegen, halastó mellett 800 
nm-es telken hétvégi ház el-
adó. 30-250-4292

Rákosszentmihályi kiskertes, felújított, 42 
nm-es házamat valamint Szentkorona la-
kásomat felújítandó házra cserélném. 30-
9212418

Kiadó utcai bejáratú, 41 nm-es, VI. Rózsa 
utcai ingatlan 70 E Ft/hó + rezsi, iroda, 
üzlet stb. céljára. 30-231-2667

Nagytarcsa Füzesligeten 679 nm-es, építési 
telek eladó. 403-2430

Cinkotán 5201 nm-es szántóföld eladó. 
400-0440, 70-299-3400

Nagytarcsa határában 12 E nm-es szántó 
eladó. 70-286-3716

Nagytarcsán családi ház eladó 737 nm- es 
telken. Irányár: 16,9 M Ft. 30-263-5537

4 lakásos társasház építésére is alkalmas, 
1137 nm-es telken lévő, azonnal költözhe-
tő 90 nm-es családi ház eladó. 29,5 M Ft.

Önkormányzati lakást vásárolnék emeletit, 
35 nm-ig vagy öröklakásomat cserélném 
értékkülönbözettel önkormányzatira. 20-

327-7398

Tulajdonostól eladó. Kétgenerációs családi 
ház kettő 70 nm-es különbejáratu, 130 
nm-es műhely ipari árammal, 50 nm-es 
terasz, 740 nm-es telek. Kiváló hőszigete-
lés, stb. 403-1246

Vegyes
Eladó KETTLER PP. asztal. Tel.: 06-20-
9350-486

120 l-es, működőképes villanybojler, 
Hajdú eladó. 20-942-9358

Garanciás, nem használt. 90 x 200-as 
bambusz amóriamatrac 39 E Ft-ért el-
adó. 70-248-7579

Évelő kerti virágokat, fákat, csejéket cse-
rélnék. 30-921-2418

ELADó SIESTA gáz hősugárzó 1 db 
gázpalackkal, jó állapotban 20 E Ft-ért.  
405-1596

Ipari 4 szálas interlok, 3 szálas fedőző, 
sima gyors varrógépek tartozékokkal 
olcsón eladó. Gázkonvektorok. 30-602-
8617, 409-1121

Új női ballonkabátok, szövetkabátok, 
bőrcipők 5 E Ft, Fanke 2 medencés mo-

ZÁRLAKATOS GyORSSZOL-
GÁLAT! ZÁRNyITÁS, ZÁR-
SZERELÉS, RÁCSOK, KAPUK, 
KERíTÉSEK KÉSZíTÉSE. 
EGyÉB LAKATOSMUNKÁK. 
30-299-1211

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, 
rándulások kezelésére hatékony 
módszer a CSONTKOVÁCSO-
LÁS. Gerincterápia, masszázs, 
nyirokmasszás, talpreflexológia. 
70-347-5077. Akár otthonában is.

KÉMÉNyBÉLELÉS, szerelt ké-
mény építés, turbós-kondenzá-
ciós kazánok bekötése, szakvéle-
mény ügyintézés. 30-333-0447

Izomletapadások, fej-nyak-hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs 
szakrendelőben, vagy az ön otthoná-
ban. Csipak Zoltán, 20-595-3057

sogató csapteleppel 10 E Ft-ért eladók. 
20-918-7317, 405-6484

INDESIT szárítós mosógép -működőké-
pes, de dob felfüggesztés hibás- megegye-
zés szerinti áron elvihető. 70-248-7579

Eladó számítógép asztal fém fa polcokkal 
5 E Ft, fém álló fogas 3 E Ft, étkező asz-
tal 6 db székkel 20 E Ft. 70-313-3733

Eladó! Költözés miatt minden ami egy 
családi házban, műhelyben található. 30-
463-7916

Eladó! Friss műszaki vizsgás, kétüléses 
Smart autó 490 E Ft-ért. 30-463-7916

Olcsón eladó! 10 kg héjas dió. 30-463-
7916

300 db bontott kis méretű tégla eladó. 
30-291-5648

Egyedi konyhabútor variálható elemek-
kel, mosogatótálcával 22 E Ft, Thomson 
TV 91 cm, 10 E Ft-ért eladó. 20-918-
7317, 405-6484

Készségfejlesztő gyerekjátékok egyben 
(40 db) 12 E Ft-ért, újszerű, márkás gye-
rekruhák (0-12 hóig) 65 db 12 E Ft-ért 
eladó. 20-918-7317, 405-6484 Kútfúrás. Minőség megfizethe-

tő áron. 20-985-2215

Életének 85. évében elhunyt Mészáros Tiborné örs Anna, 
akit a férjével közösen folytatott fényképész tevékenység tett ismert-

té a XVI. kerületben. Annus néni 
egyik alapító tagja, majd több mint 
két évtizeden keresztül hűséges 
mindenese volt a Corvini Domini 
Egyesületnek. 

Hamvasztás utáni búcsúztatá-
sa május 20-án 11:30-kor lesz a 
Cinkotai Temető 19-es (gyermek)
parcellájában, ahol csecsemőként 
elhunyt gyermeke és férje hamvai 
mellé helyezik örök nyugalomra. A 
család ezúton kéri, hogy – mivel a 
gyermekparcella adottságai miatt a 
síron csak a közvetlen családtagok 
koszorúi férnek el –, csupán egy 
szál virággal emlékezzenek az el-
hunytra! 

Néhány nappal 70. születésnapja 
után, április 21-én váratlanul el-
hunyt Konrád Ferenc olimpiai 
bajnok vízilabdázó. 178 alkalom-
mal volt válogatott és mindent 
elért, amit csak lehetett: olimpiai 
arany, ezüst és bronzérme mellé be-
gyűjtött még egy világbajnoki ara-
nyat, egy Európa-bajnoki ezüstöt, 
és más nemzetközi sikerek mellett 
számtalan magyar bajnoki címet is. 
Sportpályafutása befejezése után a 
Szentkirályi utcai Fogászati és Száj-
sebészeti Oktató Intézet fogorvo-
saként dolgozott, de a vízilabdától 

sem szakadt el végleg. Kerületünkhöz nemcsak lakóhelye kötötte, 
hanem tagja volt a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Körnek, és egykori 
kollégája, Kőkuti Lászlóné, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesü-
let XVI. kerületi elnöke meghívására többször tartott előadást az 
Egyesület összejövetelein a magyar vízilabda világraszóló sikereiről 
vagy fogászati problémákról. Neve szerepel az Erzsébetligeti Uszoda 
főbejáratánál elhelyezett dicsőségtáblán is. Konrád Ferenc népszerű, 
kedves ember volt. Nemcsak családtagjainak fog hiányozni, nem-
csak a sport világában őrzik majd kegyelettel emlékét, hanem lakó-
helyén, a számára oly kedves Kertvárosban is. Nyugodjék békében!

Április végén a kerületi Örmény Önkor-
mányzat a Szilasmenti Kisgazda Polgári 
Egyesülettel közösen elhatározta, hogy a 
Budapesti út és Rózsa utca kereszteződésé-
ben álló, elhanyagolt feszületet és környe-
zetét rendbehozza az örmény genocídium 
100. évfordulója alkalmából. Egy lelkes 
négytagú csapat kivágta az elburjánzott 
bozótot, lekaszálta a füvet, megmetszette 

a fákat, kitakarította az árkot, a gyepfe-
lület pótlására pedig fűmagot vetettek. A 
két szervezet elhatározta, hogy mostantól 
védnökséget vállal a kegyhely felett, ami 
a további rendszeres gondozását jelenti. A 
száz évvel ezelőtti tragédia mementójaként 
a XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat 
egyébként egy örmény keresztet is szeretne 
felállítani a kerületben. 

EVERLING Kft. 
SzErkEzEtlAkAtoS MuNkAtárSAt kErES 

Budapest XVI. kerületi telephelyére lakatos munkák elvégzésére. 
Jelentkezés és érdeklődés: 0670-621-3344, és allas@everling.hu. 
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Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügy-
intézéssel, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

Kiemelt áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, 
bronztárgyakat, könyveket, bi-
zsukat, érméket, hanglemezeket, 
ezüstnemüt, teljes hagyatékot kiürí-
téssel. Díjtalan kiszállás, becsléssel. 
20-265-6769 Berkes Andrea

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók, napellenzők és műanyag nyí-
lászárók szerelése, javítása.  XVI. 
ker Rózsa utca 37. 409-2229, 
30-209-5987, 20-523-3801

KŐMűVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10 % ked-
vezmény! 406-4095, 30-734-0411

duGuláSElHárÍtáS. FAl-
BoNtáS NélkÜli, SzAk-
SzErŰ, Gépi tiSztÍtáS. 
FáBiáN iStVáN 20-317-0843

NÉMET nyelvoktatás minden szin-
ten, érettségire, nyelvvizsgára felké-
szítés, hétvégén is szaktanárnőnél. 
407-2047, 20-368-7284

duGuláSElHárÍtáS FAl-
BoNtáS NélkÜl. VÍz-Gáz-
FŰtéSSzErEléS. 402-4330, 
20-491-5089

LAKÁSFELÚJíTÁS, ÉPíTKE-
ZÉS, MINDEN MUNKA EGy 
KÉZBEN. ÁCS, KŐMűVES, 
FESTŐ, BURKOLó, VíZSZE-
RELŐ, DTB. 30-479-2776

Kútfúrás garanciával!!!!! Vízerek 
bemérésével... Pontos precíz 
munka 20 éves tapasztalattal, ga-
ranciával, hívjon bizalommal. 70-
220-6206

ÜVEGEzéS, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosításra, 
közületeknek átutalással! Nyit-
va: 8-20-ig, Sz. 9-14 ig. 407-
0410, XVi. ijász u. 3/A

lAkAtoS. VÉDŐRÁCS BE-
JÁRATI AJTóRA, ABLAKRA, 
KAPUK, KORLÁTOK, KERí-
TÉSEK KÉSZíTÉSE. iNGyE-
NES FElMéréS! 259-0511, 
20-568-4373

Tavaszi nagytakarítást ablaktisztítást 
vállal cégünk magánemberek ottho-
nában. Ha fáradt, vagy elfoglalt, 
hívjon bizalommal! 20-595-3057

19-20. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 
vétele készpénzért. Tel.: 06-
30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes 
Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet 
fasor 3.

Kert- telekrendezés! Metszés, 
permetezés, favágás, bozótirtás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítések 
építése, javítása, támfalak kiala-
kítása. Egyéb kertészeti és kőmű-
ves munkák vállalása reális áron! 
781-4021, 20/259-6319, www.
telekrendezes.hu

VillANySzErEléS és 
HAJdu típusú bojlerjavítás, 
vízkőtelenítés garanciával. 
tóth Balázs, 30-294-8045, 
406-5775

Kerületi cég keres friss nyugdíjas 
adminisztrátorokat irodai mun-
kára. Jelentkezni lehet a 402-
0866- os telefonszámon.

Tetőfedő-Bádogos-Tetőszi-
getelő munkákat vállalok garan-
ciával. Bádogos műhelyemben 
legyártásokat is vállalunk 100 
cm-es gépeken. 405-5184, 30-
913-3927

OKJ-s dajka, pedagógiai- és 
gyógypedagógiai segítő szak-
képzés, felkészítés. 30-269-
1061, www.kaszaszakkepzes.hu, 
E-000766/2014

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új 
munkákat és felújítást is vállal. 409-
2069, 20-510-0013
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