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»Huszonöt évvel ezelőtt, 1990. október 29-én 16.00 órakor alakult meg a XVI. Kerületi Önkormányzat első képviselő-testülete. A ju-
bileum alkalmából megtartott ünnepi ülésre meghívták mindazokat (képünkön), akik az elmúlt időszakban a Kertváros döntéshozói 

közé tartoztak. Az eseményen Kovács Péter polgármester mellett felszólalt településünk két egykori vezetője, Fekete Gábor és Szabó 
Lajos Mátyás is. Az elmúlt 25 év fejlesztéseiről Váradi András és Balla Benjámin készített filmet a jelenlévőknek, a jövő ifjú tehetségeit 
ugyanakkor a cinkotai Egri Zsófia képviselte, aki bejutott a Fölszállott a páva elnevezésű tehetségkutató elődöntőjébe. Az ottani éne-
kes, citerás produkciója most is nagy sikert aratott.

Az egye-
temtől az 
arany-
diplomáig

 13 | egészségmegőrzés

Folytatás a 2. oldalon

 4 | aktuális

25 éve a Kertvárosért
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Folytatás a címlapról
Az egykori képviselők közül sajnos, nem lehetett jelen mindenki, az 
elhunytakra – Berki György, Ebneth Frigyes, Hídvégi István, Jámbrik 
András, Kovács Attila (1994 és 1998 között volt polgármester), Landa 
Ede, Márkó László, Melegh Géza, Molnár János, Nagy Imre, Reichert 
György, Rostás József, Szilay András, Szűr Imre és Zsinka László – pe-
dig egyperces néma csenddel emlékeztek a megjelentek. 

Fekete Gábor – aki 1990 és 
1994 között vezette a kerületet – a 
kezdetekkel kapcsolatban mesélt 
az első országgyűlési választások-
ról, amelyeknek fideszes kerületi 
kampányát Áder János (aki koráb-
ban szintén a Kertvárosban lakott) 
jelenlegi köztársasági elnök helyett 
ő vezette. Fekete Gábor beszélt 
az első helyhatósági választások 
szervezetlenségéről, valamint a ta-
xisblokád okozta rendkívüli hely-
zetről is, amikor az ellátást úgy 
kellett megoldani, hogy a Tanács 
már nem létezett, az Önkormányzat pedig még nem alakult meg. A 
kezdeti nehézségek után – amikor megesett, hogy a portás nem ismerte 
meg a kerület első emberét – azonban létrejött a Polgármesteri Hivatal, 
a Képviselő-testület és a bizottságok is. A képviselők összefogásának kö-
szönhetően pedig sikerült jó feltételekkel átvenni az Erzsébetligetet a ki-
vonuló szovjetektől. Akkor döntöttek arról is, hogy uszodákat és utakat 
kell építeni, valamint szükség van az intézmények felújítására is, az első 
ciklus eredményei közül pedig az egyik legfontosabb a telefonhálózat 
kiépítése volt. Fekete Gábor hangsúlyozta azt is, hogy nálunk a képvise-
lők félreteszik a pártpolitikai érdekeiket, mert mindenki a lakóhelyéért 
való ténykedést tartja fontosnak, ezért ennek köszönhető az is, hogy a 
budapesti kerületek közül a XVI. kiemelkedően jól teljesít. 

Szabó Lajos Mátyás – aki 
1998 és 2006 között volt pol-
gármester – arról beszélt, hogy a 
kezdeti lelkesedés után természe-
tesen nagyon sok nehézséggel is 
meg kellett birkózni. Szerinte a 
korábbi és a jelenlegi képviselők 
munkájának köszönhető azon-
ban az is, hogy a jubileumi ülést 
a felújított házasságkötő teremben 
tarthatják meg. A vezetői székben 
eltöltött nyolc évvel kapcsolatban 
visszaemlékezett azokra a marato-
ni testületi ülésekre, amelyek akár 

12 órásak is voltak, bár a képviselők létszáma is kétszerese volt a mos-
taninak. Szabó Lajos Mátyás azt kívánta lakóhelyünknek, hogy még 
tovább fejlődjön, és köszönetet mondott minden jegyzőnek, illetve hi-
vatali dolgozónak, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a Kertváros 
még szebb legyen. 

 
Kovács Péter 2006 óta ve-

zeti a XVI. kerületet. Beszédé-
ben először Kovács Raymundot 
köszöntötte, aki az elmúlt 25 év 
során mindvégig a Testület tag-
ja volt. A Kertváros első embere 
mesélt arról, amikor Szász József 
jelenlegi alpolgármesterrel együtt 
először választották meg őket kép-
viselőnek, az alakuló ülés vezetője 
pedig nem tudta eldönteni, hogy 
melyikük a fiatalabb. Kovács Pé-
ter 1994 és 2002 között nem vett 
részt a Testület munkájában, de 
így is alkalma volt mindkét egykori vezetővel együtt dolgozni, amellyel 
kapcsolatban több anekdotát is megosztott a hallgatósággal. Elmondta 
ugyanakkor, hogy az első ciklusban főként csatornázni kellett, a má-
sodikban elkezdődött a mentőállomás megszervezése, a harmadikban 
elkezdték korszerűsíteni a Szakrendelőt és elindultak az uszodaépíté-
sek is. Azzal pedig a polgármester is egyetértett, hogy a XVI. kerületi 
testületben a legtöbben lakóhelyünkért akartak és akarnak dolgozni. 
Az Önkormányzat erejét éppen ezért az összefogásban és az egymásra 
figyelésben látja. Végül egy névre szóló emlékéremmel köszönte meg 
minden egykori és jelenlegi képviselő munkáját. 

25 éve a 
Kertvárosért

Ezt a narancsot Treer András – 
aki egykor szintén tagja volt a 
Testületnek – 1990-ben kapta 
a fideszes képviselőktől, de meg-
őrizte, és Kovács Péter polgár-
mesternek ajándékozta. 

Egri Zsófia, a Fölszállott a páva 
elnevezésű tehetségkutató elődöntőse » Szigethy Margit
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Kedves 
      Olvasó!

Anyaföldnek nevezzük azt a helyet, 
ahol élünk. Termőföld az, ahova a ma-
got vetjük, hogy bő termést hozzon. A 
temetők földje viszont azért van, hogy 
halottaink békében pihenhessenek. 
Sokan kővel fedik a hantokat, az én el-
hunyt családtagjaim sírját azonban bo-
rostyán takarja. Ezeket a zöld indákat 
többször tépázta már meg az időjárás, 
de mindig új életre kelnek, ezzel is je-
lezve azt, hogy szeretteinknek csak a 
testét temetjük el, a lelkük, a mosolyuk 
és a szellemi örökség, amit ránk hagy-
tak, bennünk él tovább. Gyújtsunk ér-
tük egy gyertyát az év más napjain is, 
és ne szégyelljük azokat a könnycsep-
peket, amelyek a hiányuk miatt futnak 
végig az arcunkon, mert „Nem múl-
nak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába 
szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt 
maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 
Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, De-
rűs szelíden és örök fehéren.”

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: 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. Ingyenes apróhirdetéseket 

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

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Támogatják a lakossági esővíz-
hasznosítást
Előző ülésén tárgyalt a testület a lakossági esővíz 
hasznosításának támogatásáról szóló rendeletről 
első olvasatban. Szász József alpolgármester elő-
terjesztőként elmondta: több javaslat érkezett, 
amelyek megbeszélése után 500 m3 telekterüle-
tenként egy-egy pályázó egy 300 vagy egy 520 
literes edényt igényelhet. A Testület természete-
sen egyhangúlag megszavazta a javaslatot. 

Korszerűbb fűtéssel a globális 
éghajlatvédelemért 
Dr. Csomor Ervin alpolgármester előterjesz-
tőként elmondta: a globális éghajlatvédelmi 
megállapodás elfogadása során a képviselők a 
lakáskódex módosításáról is határoztak annak ér-
dekében, hogy ahol lehet, környezetbarát fűtési 
módot válasszanak az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokban. Ennek érdekében megvizsgálták 
azt, hogy melyek azok a lakások, amelyek hosz-
szú távon bérlakásként hasznosíthatók, de jelen-
leg nem központi vagy gázfűtéssel működnek, 
hanem kályhával vagy vegyes tüzeléssel. Ahhoz 
azonban, hogy ezekben átálljanak gázfűtésre, 
egyeztetni kell a házban élő tulajdonosokkal és 
a közös képviselővel is, illetve műszakilag, va-

lamint jogilag is fel kell mérni a helyzetet. Dr. 
Csomor Ervin javaslatára a lakáskoncepcióval 
kapcsolatos rendeletnek azt a részét is módosí-
tották, amely azokról a bérleményekről rendelke-
zik, amelyekben kerületi intézmények dolgozói 
élnek. A változtatás értelmében, aki kilép az itte-
ni munkahelyéről, annak el kell hagynia a lakást.

Helytörténeti és Emlékezet Központ 
alapítása
Kovács Péter polgármester előterjesztőként ki-
emelte: a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
az Erzsébetligeti Színház körében, de önállóan 
működik, ezért szükség lenne arra, hogy valaki a 
pénzügyi feladatokat ellássa. A Cinkotai Tájházzal 
kapcsolatban pedig azt hangsúlyozta, hogy szeret-
né, ha a mostaninál jóval gyakrabban lenne nyit-
va, és a helyiek örökségének megtekintése mellett 
még több interaktív program várná a látogatókat. 
A költségvetés a Tóth Ilonka Emlékház fenntartá-
sának összegével egészülne ki, vagyis az összevonás 
nem jelentene plusz költséget. Szász József hoz-
zászólásában elmondta: a Tájházban lévő értékek 
katalogizálása jelenleg is folyik, így a Kerületi Ér-
téktárba is beilleszthető lesz. A képviselők egyhan-
gúlag megszavazták, hogy létrehozzák a kerületi 
Helytörténeti és Emlékezet Központot.

A testületi ülésről jelentjük

Kertvárosi 
Gazdi Program
A XII. Kertvárosi Vigasságokon mutatkozott be a Kertvárosi 
Gazdi Program, amely a felelős állattartást és az állatok védel-
mét szeretné népszerűsíteni, illetve segíteni a kerületben. En-
nek keretében egy chipleolvasó állomást hozott létre az Önkor-
mányzat és a Vigyél Haza Alapítvány a Karát utcában, ahol két 

kennel is található, amelyeket Kovács Péter polgármester, Valahovits Szilvia ötletgazda és Óvári 
András, az Alapítvány elnöke adott át október 30-án. Schwarz Noémi, a szervezet egyik tagja – 
aki Yoda nevű kutyájával ellátogatott az eseményre – pedig ki is próbálta az Oláh Csaba vezette 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat chipolvasóját, amellyel rajtuk kívül a kerületi közterület-felügye-
lők és Görbe László állatvédelmi referens is rendelkeznek. 

A program támogatásáért köszönet illeti Ancsin László jegyzőt, Szabó Tamás polgármesteri 
kabinetvezetőt és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársait, akik a kennelek összeszere-
lésében is segédkeztek.  

Fontos tudni, hogy az önkor-
mányzati állomáson csak né-
hány órán keresztül tudják a 
talált ebeket elkülöníteni. Ha 
viszont a kutya nem rendelkezik 
mikrochippel, akkor feltétlenül 
értesíteni kell a FÖRI Illatos úti 
Állategészségügyi Szolgálatát (tel.: 
347-0830, 301-7500, 280-6832), 
mivel a fővárosban az ő feladatuk 
a kóbor állatok befogása és meg-
őrzése a gazdik jelentkezéséig (15 
napig csak az eredeti gazdának ad-
ják át az állatot, majd ezt követően 
örökbe fogadható).
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A polgármester 
válaszol

A Négylovas utcaiak nevében Sudár Attila a 
következőket írta:
Már két hete örülhetünk, hogy megszépült a 
cinkotai Négylovas utca. Új járdák, színes kapu-
bejárók, kijelölt parkolók, új aszfalt, fekvőrend-
őrök, eltűnt magasfeszültségű oszlopok, igazán 
szép. Köszönjük mindazoknak, akik közreműköd-
tek és akik segítettek a megvalósulásában. Ezek 
után azért beszéljünk néhány dologról, ami nem 
tetszik. Már hallom is a hivataloktól, hogy a 
cinkotaiaknak semmi sem tetszik, mint azt koráb-
bi esetekben is megtették. Nem tudom, ha ezek az 
emberek vesznek egy drága, de szép cipőt és pár nap 
után leválik a talpa, mit szólnak. Az, hogy drága 
és szép, még takarhat hibákat és arról beszélni kell. 
Közel másfél évvel ezelőtt lakossági fórumon beszél-
hettünk az akkori tervekről. Ami akkor véglegesen 
elhangzott, abból kevés valósult meg. Nézzük! A 
gimnázium felől indulva, az út jobb oldalán a 
parkolási lehetőség szabályosan megszűnt, ezt jelzi 
a járdaszegély kialakítása. Baloldalon a tulajdono-
sok a kapubejárókban parkolhatnak, de például a 
forgalmas terményboltnál bal oldalon félig a sima 
földön (esős időben a sárban) lehet megállni. A 
gimnáziumi parkolók rendben elkészültek egy ki-
vételével, ami a jelenlegi sportpálya megszüntetésé-
vel és a kerítés kinyitásával alakult volna ki. Így a 
parkolók száma lényegében csökkent. Az utca víz-
elvezetése kialakításra került, hogy jól működik-e, 
azt majd a jövő dönti el. A 9-es szám előtt a járda 
kialakítása nem sikerült hibátlanul, el lehet bukni 
rajta. A trafóházzal szembeni kanyarban egy ak-
natető közel másfél centivel kiáll a járda síkjából, 
könnyen el lehet benne bukni. Maga a fedél billeg, 
ha rálépnek. A trafóház elhelyezése is lehetett volna 
ésszerűbb, de a közvilágítást vezérlő egység a járda 
közepében maradt, elég akadály pl. a babakocsi-
soknak. Öröm, hogy eltűnt a régi öreg hatalmas 
trafóház, talán hasonló megoldással az új trafóhá-
zat és a vezérlő egységet is el lehetett volna tenni 
az útból. Nem tetszik az iskolaudvarba történő 
bejutást biztosító útrész kialakítása. Össze lehetett 
volna hozni a járda szintjével és akkor nem két 
ugratón kell behajtani például az ételt szállító au-
tóknak. Igaz, hogy az eredeti tervben szó sem volt a 
távvezetékek földbe helyezéséről és ezért köszönettel 
tartozunk, hogy végül is kérésünk részben meghall-
gatást nyert. Részben, mert a legrosszabb helyen 
lévő oszlop (Négylovas - Georgina u. sarkon) a he-
lyén maradt a járda közepén. Nem tetszik, hogy 
az átadást, ami egyébként villámgyorsan lebonyo-
lódott, követő nap a már két hete ismert elektromos 
hiba miatt az új aszfalt felbontásra került és már 
közel 10 napja nem sikerült azt a hiba kijavítása 
után helyreállítani. Nem tetszett, hogy az eredeti 
átadási határidőt lényegesen túllépve több mint egy 
hónapot csúsztak az építők, miközben az elektro-
mosok a kivitelezőket, azok meg az elektromosokat 
hibáztatták.Vajon kötbér fizetése felmerült-e? Az 
útépítés során négy fa (legalább 25 éves) kivágás-
ra került, s ha nem tiltakozunk, akkor talán még 
többre is sor kerülhetett volna. Vajon ezek helyett 
kerül telepítésre sor, például a parkolók környékére? 
Ezt Önkormányzati Rendelet írja elő!  Csak hal-
kan jegyzem meg, hogy cinkotai képviselőnket az 
építés alatt egyszer sem láttuk, hogy megtekintette 
volna a kivitelezést. Nos, ennyi arról, hogy nagyon 
szépek lettünk, de nem válik le a cipőnk talpa rö-
vid idő alatt?

»Mivel a Kertváros polgárai közül többen kerestek meg bennünket különbö-
ző közérdekű kérdésekkel kapcsolatban, ezért új rovatot indítunk, amelyben 

Kovács Péter polgármester válaszol a lakók leveleire. Ezeket továbbra is várjuk 
a foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre, a kerület vezetője pedig válaszolni fog 
azokra, amelyek témája többeket érinthet.

Kedves Sudár Attila úr!
Köszönöm, hogy megkeresett levelével. Köszönöm el-
ismerő szavait a 60 milliós önkormányzati beruházás 
kapcsán, amely során felújítottuk a két cinkotai iskolát 
összekötő Négylovas utcát. Ennek köszönhetően szebb 
lett a gimnázium melletti parkoló, díszburkolatú járda 
és aszfaltút épült, a lakók kérésére piros térkőből széles 
kapubeállókat hoztunk létre, valamint eltűntek a nagy 
villanyoszlopok és a brutális méterű trafóház is az ál-
talános iskola udvaráról. Köszönöm, hogy megosztotta 
velem jobbító szándékú észrevételeit, javaslatait a fel-
újítással kapcsolatban.

Jó hír, hogy az Ön által említett hiányosságok, javíta-
ni valók nagy része elkészül, mire ezt a levelet olvassa. 
Ilyen például a sarkon található közműakna szintbe he-
lyezése vagy az ELMÜ javítás miatti bejáróbontás egy 
négyzetméteres területének újraaszfaltozása.

Amikor 2006-ban megválasztottak polgármesternek, 
elrendeltem, hogy minden nagyobb beruházás előtt le-
gyen lakossági egyeztetés. A Négylovas utcában mindezt 
2013. szeptember 9-én tartottuk. Ott hat pontban kér-
ték a lakók a tervek módosítását, amelyek maradéktala-
nul megvalósultak. Ezek egyike volt, hogy 
a párhuzamos parkolást (ami korábban 
gondot okozott az itt élőknek) szüntesse 
meg az Önkormányzat. Ezért nincs par-
koló a terményboltnál a Négylovas utcai 
oldalon. Épült viszont padka, és a behaj-
tást a telekre a bolt belső parkolójához 
gépkocsibehajtó kiépítésével biztosítottuk. 
A Batthyány Ilona utca felől pedig egyéb-
ként is van parkolója-behajtója a boltnak. 

A megállóhelyek száma növekedett, 
hiszen több autó tudja használni a gim-
názium épülete melletti területet az át-
alakítás után, emellett öt új parkolót ala-
kítottunk ki a kanyar után. A Batthyány-iskola telken 
belüli parkolójának kialakítása viszont nem volt része 
a beruházásnak, azt nem is ígértük, most csak a beállót 
készítettük el.

A Négylovas utca 9. előtti járdát személyesen is meg-
néztem. A járda és a gépkocsibehajtók csatlakozási ma-
gassága miatt mintegy 50 centiméter hosszúságban kö-
zel 10 centiméter magasságú rámpát kellett kiépíteni, 
amely nem "bukásveszélyes”, jól lehet rajta közlekedni.

A trafóházat (vezérlőszekrény) a lehetőségeknek meg-
felelően helyeztük el. A tervet többször egyeztettük az 
ELMÜ-vel, és a mostani helyre kaptunk engedélyt, 
mivel a védőtávolságokat és a kábelrákötési helyeket is 
be kell tartani. A trafóház egyébként nem akadályozza 
a közlekedést, a babakocsival arra járók számára most 
is van mellette egy egy méter széles sáv. Máshol a járda 
a lakók kérésének megfelelően 1,5 méter széles (amely 
ritkaságszámba megy a kerületi utcák között). 

Ön nehezményezi, hogy az ételszállító autónak nem 
egy, hanem két „K” szegélyen keresztül kell behajta-
nia az általános iskola területére. Ezt a részt azért nem 

hoztuk szintbe, mert akkor az iskola telkén belül a  
közelmúltban lerakott burkolatot fel kellett volna szed-
ni, ami újabb időbe és pénzbe került volna. Ugyanez 
vonatkozik a Georgina utca sarkán levő távvezeték osz-
lopra is. A földkábelt távolabbról kellet volna kiépíteni 
az út- és a járdaburkolat bontásával, amely jelentősen 
megdrágította volna a munkálatokat.

Az útépítés során kivágott fák helyett november 15-
ig újakat ültetünk a favédelmi terv szerint.

A munkálatok befejezéséig a műszaki ellenőr min-
dennap a helyszínen volt (még a szabadsága alatt is), 
így az átadásig az összes hibát feltárták, csak azok javí-
tását ellenőrizték.  

A határidővel és a kötbérrel kapcsolatban elmondha-
tó, hogy ennél a beruházásnál sajnos, több, előre nem 
látható esemény is hátráltatta a munkálatokat. A trafó-
állomást csak az ELMÜ szállíthatja ki. Mindezt viszont 
az eredetileg visszaigazolt július 22-i dátum helyett csak 
augusztus 13-án tette meg. Az útépítő cégnek tehát a 
trafóállomás telepítését, a kábelhálózat átkötését köve-
tően a légkábelek és oszlopok bontását is meg kellett 
várnia. A kábelhálózat átkötése csak feszültségmentes 

állapotban végezhető. Mivel ez a nagyfeszültségű veze-
ték nagyon sok fogyasztót lát el, ezért a lekapcsolás az 
ELMÜ szabályai szerint csak úgy lehetséges, hogy arról 
több héttel korábban értesítik a lakosságot és a közüle-
teket is. Eredetileg augusztus 18-ára tervezték az áram 
kikapcsolását, erre viszont a Budapest elektromos há-
lózatát megrongáló, előző napi vihar miatt nem került 
sor, hiszen az ELMÜ munkatársai a belvárosban dol-
goztak azon, hogy legyen áram. Éppen ezért a feszült-
ség-mentesítésre csak szeptember 10-én kerülhetett sor.

Szász József, a körzet önkormányzati képviselője szin-
te napi rendszerességgel látogatta a beruházást, nyolc 
alkalommal pedig közösen is jártunk a helyszínen.

Az Ön hasonlatánál maradva, összességében a na-
gyon szép és drága új cipőnknek nem vált le a talpa, 
mindössze a cipőfűző végén található műanyag záró 
esett le, de már azt is visszaragasztottuk.

Remélem, a jövőben is megosztja javaslatait, vélemé-
nyét velem. 

Barátsággal:
Kovács Péter polgármester 
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Óvodások Naplás tava
»A Szeretjük a Naplás tavat rajzpályázat győztes csoportjai október 19-én vehették 

át értékes nyereményeiket. A díjazott óvodákat Kovács Péter polgármester, Szász 
József alpolgármester, dr. Környeiné Rátz Katalin és Vincze Ágnes önkormányzati 
képviselő is felkereste.

Az óvodásoknak az volt a feladata, hogy a Naplás tó tan-
ösvényén tett túrájuk után egy olyan rajzot készítsenek 
közösen, amely bemutatja az ottani élővilágot. A Kör-
nyezetvédelmi Iroda munkatársai azonban arra kérték a 
kicsiket, hogy munkájukhoz kizárólag újrahasznosított 
alapanyagokat használjanak. 
Az alkotás öröme mellé pe-
dig hasznos ajándékokat is 
kaptak a legszebb rajzo-
kat benyújtó csoportok.

A harmadik he-
lyezett, valamint a 
különdíj nyertese 
is a Gyerekkuckó 
Óvoda Margaréta 
csoportja lett, akik 
ötletes technikák-
kal és anyaghaszná-
lattal mutatták be a 
tó teknőseit, illetve a 
tanösvény szépségét. A 
duplán díjazott aprósá-
gok belépőket kaptak a 
Budakeszi Vadaspark-
ba, valamint egy kife-
jezetten óvodásoknak 
szóló foglalkozásra a 
Természettudományi 
Múzeumba.

Második lett a Szentmihályi Játszókert Óvoda Ber-
csényi utcai tagintézményének Dínó cso-

portja, amely egy 100 fős intézményi 
bérletet nyert a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertbe. A pályázat első helyezettje 

pedig a Sashalmi Manoda Óvoda Süni 
csoportja lett, amelynek tagjai a természeti 

törvények múzeumába, a budapesti Csodák 
Palotájába látogathatnak el.

A zsűrinek ezúttal is nehéz dolga volt, hi-
szen mindegyik pályamunka nagyon jól 
sikerült. Aki pedig szeretne magának saját 
győztest választani, az összes csoport mű-
vét megtekintheti az Erzsébetligeti Szín-
házban.

» VAN

– 2014 nyarán iskolánk 20 ta-
nulója Németország Rheinland-
Pfalz tartományába, Hunsrück 
körzetébe utazott. Csoportun-
kat Clemens Fey atya és tanít-
ványai fogadták, illetve látták 
vendégül. Természetesen szán-
dékunkban állt vendégszerete-
tüket viszonozni, amelyre most 
nyílt lehetőség. A 15 német diá-
kot, a szervező Clemens atyát és 
egy felnőtt kísérőt családoknál 
szállásoltuk el. A kilencnapos eseménysorozaton német és magyar gyerekek 
közösen vettek részt. A csoportot rajtam kívül Gyárfás Alida német és Emri 
Erika földrajz szakos tanár kísérte el a tartalmas programokra. Budapesten 
a panoráma kedvéért megmásztuk a Gellért-hegyet, sétáltunk a Várban és 
a belvárosban. Kirándultunk Máriabesnyőn, ahol felkerestük a bazilikát, 
majd a gödöllői királyi kastélyt látogattuk meg. Szentendrén a legérdeke-
sebb a Kovács Margit Múzeum volt. Szilvásváradon két napot töltöttünk 
a Bükki Nemzeti Parkban. A kirándulásba belefért még egy rövid egri bel-
városi séta is. Közös istentisztelettel tettük emlékezetessé az együtt eltöl-

tött napokat, imádkoztunk a 
teremtett világ megóvásáért, 
de jutott idő az együtt ének-
lésre, zenélésre, néptáncra 
és kézműves foglalkozásra 
is. A német diákoknak az 
ifjúsági találkozó ideje alatt 
alkalmuk volt betekinteni 
magyar társaik és családjaik 
életébe, emellett pedig szo-
ros barátságok is szövődtek.

– A meghirdetett több mint 
100 ezer lépés csak jelképes vagy valódi terv volt?

– Olyannyira valódi, hogy lépésszámlálónk pontosan 104 788 lépést re-
gisztrált.

– Kiknek az érdeme ez a jól sikerült kilenc nap? 
– A találkozó zökkenőmentes lebonyolításáért sokaknak jár köszönet. 

Elsősorban a szállásadó családoknak áldozatos segítségükért, kolléganőim-
nek folyamatos jelenlétükért és a támogatásért, amit az iskola vezetésétől 
kaptunk.

» Mészáros Tibor

A teremtett világ 
megóvásáért

»Német diákokat fogadott a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola október 16-a és 24-e között. A találkozó vezér-

gondolata a „Több mint 100 ezer lépés Magyarországon a 
teremtett világért” volt. Az eseményekről az iskola peda-
gógusát, Bánné Zöld Katalint kérdeztük.

A XVI. Kerületi Önkormányzat 
megkezdi az 

őSzi lomb éS 
zöldhullAdék 

begyűjtéSét, 

amelyről idén is levélben 
tájékoztatják a lakókat, akik 
a borítékban találhatnak egy 

zsákot is. A továbbiakban 
bármilyen zsákot használhatnak, 

a szállítás – amely hétfőtől 
péntekig folyamatosan zajlik 
– megkönnyítése érdekében 

azonban a munkát ingyenesen 
végző Kerületgazda Szolgáltató 

Szervezet arra kér mindenkit, hogy 
a zsákok száját ne kötözzék be. 

Mivel az időjárás miatt a 
pontos szállítási időpont 

nehezen tervezhető, ezért az 
Önkormányzat kéri a lakók 

türelmét és megértését. 
Észrevételeiket és javaslataikat a 
falevel@bp16.hu e-mail címen, 

illetve a 06-80-200-938-as 
ingyenesen hívható zöld számon 

várják. Bővebb információt a 
www.keruletgazda.hu honlapon 

találhatnak az érdeklődők.
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Az árpádföldi Tóth Ilonka 
téren az Arany János Álta-
lános Iskola diákjainak mű-
sora után dr. Csomor Ervin 
mondott beszédet, amely-
ben a tavalyihoz hasonlóan 
a történelmi visszatekintésé 
volt a főszerep. Az alpolgár-
mester most a forradalom 
leverése utáni megtorlásról 
szólt, amellyel kapcsolatban 
kiemelte a kerület posztu-
musz díszpolgárának, Tóth 
Ilonának szerepét, akinek a 
jövőre esedékes 60. évfor-
dulón méltó emléket fog 
állítani az Önkormányzat 
a mártír medika szülőházá-
nak felújításával és a mellette felállítandó tör-
ténelmi emlékközpont létrehozásával. A fia-
tal szigorló orvos volt ugyanis az egyik, akit 
koncepciós perben halálra ítéltek és kivégez-
tek az 1956-os szabadságharcot követően. 
Dr. Csomor Ervin szerint szomorú az, hogy 
még mindig nem tudjuk a hasonló módon 
mártírhalált halt áldozatok pontos számát, 
hiszen csak feltételezéseink vannak, habár 
Kádár János 280 főt említett Gorbacsovnak. 
A perekben általában egy négyfős bizottság 
gyakorolt nyomást a bíróságokra, hogy mi-
lyen ítéletek szülessenek. A bizottságnak 
tagja volt az akkori igazságügyminiszter, a 
legfőbb ügyész, a bírósági elnök, és a bel-

ügyminiszter, akit akkor 
Biszku Bélának hívtak. A 
perbefogás legfőbb koholt 
oka a fegyver – amiért leg-
alább 10 év járt – és a va-
luta rejtegetése volt, amit 
persze a belügyi emberek 
rejtettek el a lakásokban, 
majd meg is találták azo-
kat.  Mindezek mellett 
pedig számtalan embert 
tettek földönfutóvá azzal, 
hogy kitelepítették őket 
az otthonukból. 

Az alpolgármester ki-
tért arra a 180-200 ezer 
emberre is, akiknek ak-
kori nyelven disszidál-

niuk kellett, vagyis elhagyták a hazájukat 
november 4-e után, főként Ausztria felé, 
ahol menekülttáborba ke-
rültek, az itteni ingó és 
ingatlan vagyonukat elko-
bozták, családtagjaik alig 
jutottak munkához, és út-
levelet is csak nehézkesen 
kaptak még az akkori szo-
cialista országokba is. Az 
akkori menekültek azonban 
megköszönték a segítséget 
és az élelmet, nem pedig 
eldobták, és ha néhány na-
pon belül nem rendeződött 

a helyzetük, akkor sem verték szét a me-
nekülttábort, hanem érdeklődtek, hogy 
mi lesz a sorsuk. A végül Amerikában és 
Kanadában letelepültekkel kapcsolatban 
pedig úgy fogalmaztak az ottani kongresz-
szusi képviselők, hogy ilyen jó képességű 
és magas kvalitású disszidens csoport még 
soha nem érkezett az országba. Dr. Csomor 
Ervin a kádári amnesztia visszásságára is 
felhívta a figyelmet, hiszen sokan a szabad-
ság ígéretével jöttek haza, mégis börtönben 
végezték. Éppen ezért nagyon fontos az, 
hogy ne feledkezzünk meg a még köztünk 
élő hőseinkről, és azok emlékének ápolásá-
ról, akik már nem lehetnek velünk. 

Az emlékező szavak után a Kovász Egyesü-
let irodalmi összeállítását hallgathatták meg 
a jelenlévők, majd a kerület vezetői és a civil 
szervezetek képviselői helyezték el virágaikat 
az emlékműnél.

A dr. Onyestyák György által vezetett Déli 
Harangszó Baráti Kör a Pilóta és a Prodám 
utca sarkán található hősi emlékműnél rótta 
le kegyeletét az 1956-os mártírok előtt. A ko-
szorúzás és Gueth Ádám történészhallgató sza-
valata után díszpolgárunk, dr. Horváth Attila 
jogtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem docense tartott leleplező ismertetőt a dik-
tatúra félelmekkel, szenvedésekkel és politikai 
gyilkosságokkal teli időszakáról. Lebilincselően 
érdekes előadása a többség számára eddig isme-
retlen részletekkel gazdagította a Rákosi-, majd 
a Kádár-rendszerről alkotott ismereteinket. 

A október 23-i megemlékezések sora a hagyomá-
nyokhoz híven idén is a Pálfi téren vette kezdetét. 
Ezúttal a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola di-
ákjai idézték fel a forradalom eseményeit Tóth And-
rás igazgató közreműködésével, majd a szentmihályi 
cserkészcsapat titkára, Reinisch Miklós arra emlé-
keztetett, hogy a mai fiataloknak kötelességük ápol-
ni azok emlékét, akik 1956-ban kivívták hazánk 
szabadságát. A rendezvény most is koszorúzással 
ért véget, amelynek során többek között Kovács 
Péter polgármester, Dobre Dániel, Horváth János, 
Szatmáry László és Vincze Ágnes önkormányzati 
képviselő is elhelyezte a megemlékezés virágait.
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»Emlékezésre és főhajtásra gyűltek 
össze a kertvárosi polgárok október 

23-án este a Forradalom Lángja emlék-
műnél is, ahol az Önkormányzat és az 
Erzsébetligeti Színház szervezett meg-
emlékezést. A Kertvárosi Vigasságokon 
elmaradt Tűzvarázs produkció után a 
műsorban közreműködött a Rácz Ala-
dár Zeneiskola Mátyásföldi Koncert-
fúvós Zenekara, valamint a Csörgődió 
Trió. A díszörséget ezúttal is a Magyar 
Honvédség Anyagellátó Raktárbázisá-
nak katonái biztosították.

Kovács Péter polgármester az 1956-os hősök haza-
szeretetéről, kitartásáról és áldozatáról beszélt. A ke-
rület vezetője rávilágított a csengőfrász korszakának 
kettősségére, amelyben a rettegett fekete autó hal-
kan megállt a ház előtt, majd az ÁVH-s tisztek kegyetlenül elhurcoltak 
egy-egy családtagot, akit félholtra vertek, miközben a képeken Rákosi 
Mátyás boldogan mosolygott a kalászok között, az úttörő gyerekek pe-
dig „békeharcot” vívtak. Abban az időben henteslegény volt a belügy-, 
és vasúti kalauz a hadügyminiszter. 

– Emlékezzünk a kommunisták hazugságaira, mert a magyar népnek 
egyszer ebből lett elege! Emlékezzünk az 1956. október 22-i tömeggyűlés 
és felvonulás felszabadult örömére vagy az egyszerre több ezer ember ajkát 
elhagyó „Ruszkik haza!” mindent betöltő kiáltásra! Emlékezzünk az elvo-
nuló tömegnek éppen frissen készített lyukas zászlóját lengető háziasszony 
féltő mosolyára és az internált családok hátrahagyott lakásainak csendjére! 

Kovács Péter felidézte a Magyar Rádiónál és a Kossuth téren lezaj-
lott harcokat, majd kiemelte a pesti srácok erejét, akik bátor fiatalként 
dobták a molotov-koktélt a szovjet tankokra. November 4-én azonban 
mindez semmivé lett, hiszen a forradalmat leverték annak ellenére, hogy 
Nagy Imre még a rádióban is bemondta: „Csapataink harcban állnak…”

– Emlékezzünk az utolsó géppuskasortűz utáni hatalmas, üres csendre! 
Emlékezzünk a tömegsírba temetett fiatalt otthon titokban sirató anya 
arcán legördülő könnycseppre! Emlékezzünk azokra, akik a vérbírák előtt 
megtörten rebegték a beismerő mondatokat, és holtsápadt volt az arcuk! 
Emlékezzünk a halálra várók utolsó, csendben elmondott imájának 
amen-jére! 

A polgármester arra kérte a jelenlévőket, hogy hajtsanak fejet az 
1956-os hősök emléke előtt, akik önzetlen hazaszeretetükkel, mindent 
odaadó bátorságukkal és a szovjet birodalmon éket ütő harcukkal vív-
ták ki számunkra azt, hogy ma itt lehetünk. 

– Hajtsunk fejet, köszönjük meg nekik azt, hogy 56-ban kiharcolták, 
hogy az általuk résre nyitott ajtón 33 évvel később mi kiléphettünk a sza-
badságba! Hajtsunk fejet a ma is köztünk élő forradalmárok előtt, és ad-
junk hálát Istennek, hogy még foghatjuk reszkető, de erős kezüket!

Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő beszédében azt emelte ki, 
hogy az 56-os mártírok nélkül Ma-
gyarország nem olyan lenne, mint 
most. Az akkori fiatalok és idősek, 
munkások, parasztok és értelmisé-
giek ugyanis együtt mondták azt, 
hogy kezükbe veszik a sorsukat, és 
bármennyire is kilátástalannak tűnt, 
akár az életük árán is meg akarták 
váltani a Hazát. Sokan az életükkel, 
mások pedig a szabadságukkal fi-
zettek mindezért, de mindannyian 
nagy áldozatot hoztak azért, hogy az 
utánuk születettek megérhették és 
megélhetik a szabadságot.  

– Meggyőződésem az, hogy 
1956 nem csak valami ellen 
szólt, pedig sokan azt pró-
bálták tanítani a rendszer-
váltás előtt, de még utána is, 
hogy 1956 nem szólt másról, 
mint a magyaroknak a kom-
munizmus, az elnyomás és a 
diktatúra ellen vívott har-
cáról. De hiszem azt, hogy a 
nemek mellett voltak igenek: 
a kommunizmus helyett ha-
zafiságot, az ateizmus helyett 
kereszténységet mondtunk. 
Azt pedig, hogy 56 mit jelent 
a magyarság számára, olyan 
különleges történelmi pillana-
tok is mutatják, mint a mos-

tani, amikor valami olyan rendkívüli történik, amelyhez nem csak mi, 
de Európa sem szokott hozzá. Ebben a zavaros időszakban az az örökség, 
amely nekünk 56-ból jutott, azt jelenti, hogy van miért igent mondani, 
küzdeni és van mit megvédeni. Megvédeni a hazánkat, a szeretteinket és a 
kultúránkat, ez pedig óriási felelősség a ma élők számára.

A honatya szerint van még egy különlegessége 56-nak, hiszen mi 
hozzászoktunk Európában ahhoz, hogy rokonok és testvérek nélkül 
mindig előre kellett mennünk, kimondani az igazunkat, és mindig 
meg kellett küzdenünk azért, amink van. 1956 és az akkori magyar 
forradalom azonban váratlan volt, nem tervezték el, és meglepte a szov-
jeteket, illetve a nyugatiakat is. Vagyis mi, magyarok abban vagyunk 
jók, hogy nem mások paktumait vagy elképzelt világát éljük, hanem 
a saját igazunkat akarjuk. 1956 tehát a saját igazunk volt, hiszen nem 
Jaltában vagy Teheránban döntötték el, hogy október 22-én a magyar 
fiatalok felvonulnak, 23-án pedig az egész ország megmozdul, elsőként 
a kommunista rendszerben.

– Hála és köszönet mindazoknak, akik helytálltak 56-ban, mártírhalált 
haltak vagy elviselték a börtönt, ha kellett, menekültek vagy itt maradtak.

Palla László díszpolgárunk, 
a POFOSZ kerületi elnö-
ke azok közé tartozik, akik 
itt maradtak, és vállalták a 
megtorlásokat. Ünnepi be-
szédében az 59 évvel ezelőtti 
események nagyságát és tisz-
taságát hangsúlyozta. Palla 
László szerint azt minden 
külföldi elismeri, hogy 1956-
ban a pesti srácok egy hazug 
birodalom demagógiáját 
zúzták szét. Akkor sajnos, 
nem teljesülhetett a nemzet 
szabadságvágya, mert nov-
ember 4-én a Szovjetunió 
többszázezres hadserege megtámadta hazánkat, így szabadságharcunk 
elbukott. A túlélők közül már egyre kevesebben vannak köztünk, ezért 
arra kérte a jelenlévőket, hogy emlékezzenek az olyanokra, mint Angyal 
István, Iván-Kovács László, Dudás József, Szabó József, Ekrem Kemál, 
Mansfeld Péter vagy kerületünk posztumusz díszpolgára, Tóth Ilona. 
Rajtuk kívül emlékeznünk kell Spamberger Györgyre, Juhász Károly-
néra, aki a kerület első díszpolgára volt és Mindszenty József herceg-
prímásra is. Szerencsére köztünk van még Schild Mihály és vitéz Laky 
Károly is, akinek kiemelkedő szerepe volt Tóth Ilona emlékének ápolá-
sában, valamint a mártír medika első mellszobrának felállításában. Palla 
László kiemelte a munkástanácsok vezetőinek – Babay Istvánnak, Rácz 
Sándornak és Bali Sándornak – szerepét is.



» A XVI. KerÜLeTI ÖNKOrmÁNYzAT LAPJA8  ❘  múLTIdéző

A Kovács Attila Galéria október 19-i kiállítás-megnyitóján Kovács Péter polgármester már 
az Önkormányzat megújult épületében köszöntötte az 1956-os forradalomra és szabad-
ságharcra emlékezőket. Örömmel állapította meg, hogy az azóta eltelt 59 év ellenére még 
milyen sok élő hős tud személyesen megjelenni az eseményeken. Őket arra kérte, igyekez-
zenek minél több fiatalnak átadni a történelmi időkkel kapcsolatos személyes emlékeiket, 
amit egy év múlva, a 60. évfordulón már a felújított Tóth Ilonka Emlékházban, és a mel-
lé építendő, rendhagyó történelemórák helyszínéül szolgáló közösségi teremben tehetnek 
majd meg.

Palla László ünnepi beszédében az országos események felidézése mellett most először 
szólt arról a kevéssé ismert tényről, hogy a XVI. kerületben az 56-os történések idején 
Forradalmi Ifjúsági Szövetség működött, amelynek később 13 vádlottja szenvedte el a ke-
gyetlen megtorlást. Egyik vezetőjük, Pataki László a közelmúltban hunyt el, Spamberger 
Györgyöt halálra ítélték és ki is végezték, de közéjük tartozott Juhász Károlyné Kovács 
Erzsébet, kerületünk első díszpolgára is, aki 10 év börtönbüntetést kapott, és aki hosszú 
betegség után idén távozott az élők sorából. 

A Koltayné Zolder Klára által vezetett Corvin Művészklub tagjainak kiállítását Sorki Dala 
Andor költő, képzőművész erre az alkalomra írott, új verse gazdagította, a Himnusz és 
a Szózat hangjai Matus Mihály tárogatóján csendültek fel, Vásárhelyi János pedig száj-
harmonika- és szintetizátor-játékával, valamint saját költeményével járult hozzá az ünnepi 
hangulat megteremtéséhez.

Az Erzsébetligeti Színház Kamara terme volt a helyszíne az 1956 Magyar 
Nemzetőrség és az ART 16 Művész Egyesület közös megemlékezésének. Pethő 
Dénes nemzetőr ezredes üdvözlő szavai után a csak hölgyekből álló Nagyzugló-
Törökőr Néptánc Együttes palotással nyitotta meg a rendezvényt. Ezután vitéz 
lovag Dömötör Zoltán vezérezredes, a Magyar Nemzetőrség országos parancs-
noka idézte fel forradalmi emlékeit és foglalta össze a történelmi események 
tanulságait. Az ART 16 művészei nevében A. Bak Péter elnök köszöntötte a 
hallgatóságot, majd az alkotásokat és készítőiket Mihala Tibor, kerületünk dísz-
polgára mutatta be. Az ő novellái közül dr. Philipp Ferencné, Unatényi Zsu-
zsanna, valamint Havasy Mária olvasott fel egyet-egyet a rettegésekkel teli 50-es 
évek időszakáról.

A nemzeti ünnep alkalmából Schönauer Gábor nemzetőr századost Dömötör 
Zoltán főparancsnok nemzetőr őrnaggyá léptette elő, majd bejelentette, hogy a 
rendezvény művészeti vezetője, A. Bak Péter jelenlegi lakóhelyén, Lábatlanban 
kulturális tevékenységéért díszpolgársággal felérő kitüntetést vehetett át a helyi 
polgármestertől. 

Wittner Mária, az 1956-os forradalom 
után elítélt szabadsághős látogatott el az 
árpádföldi Szent Anna templomba októ-
ber 18-án, ahol mindkét szentmise végén 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a mártírok 
emlékét soha nem szabad feledni. A kertvá-
rosiak számára pedig ez különösen fontos, 
hiszen Tóth Ilonának, az ártatlanul kivég-
zett orvostanhalgatónak, kerületünk posz-
tumusz díszpolgárának az Állás utcában 
álló szülőházát felújítja az Önkormányzat, 
és a jövőre esedékes jubileumi évfordu-
lón adják át a történelmi emlékközponttal 
együtt. Erről viszont már Petrovics Sándor, 
a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke beszélt a hallgatóságnak. 
Az eseményen részt vett Antalóczy Csaba és 
dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati 
képviselő is.
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»Az R. Törley Mária vezette Kertvárosunk Értékeiért Egyesület emlékestet ren-
dezett az 1956-os forradalom és szabadságarc két mátyásföldi elítéltje, Babay 

István és Hollay Frigyes tiszteletére a Rácz Aladár Zeneiskola koncerttermében. 
Az eseményen többek között jelen voltak Babay István lányai, Hollay Frigyes fia 
és unokája, valamint Kovács Péter polgármester, Antalóczy Csaba, Dobre Dániel, 
Horváth János, dr. Környeiné Rátz Katalin és Szatmáry László önkormányzati 
képviselők, illetve a POFOSZ és a Magyar Nemzetőrség tagjai. 

Ők is 1956 áldozatai voltak

A Tomhauser Noémi által alapított Harmónia Csellóegyüttes műso-
ra – amelyben énekesként közreműködött Tomhauser Petra és Bach 
Ágota is – után kerületünk díszpolgára, dr. Babay Marietta édesap-
jának, Babay Istvánnak életútját ismerhettük meg, akinek a II. világ-
háború kitörése miatt szakadtak félbe jogi tanulmányai, majd meg-
járta a Don-kanyart, ahonnan csodával határos módon hazakerült, 
de megbélyegzett lett. Ezért nem tanulhatott tovább, és állást is csak 
nehezen talált, majd miután mégis megszerezte a felsőfokú képesí-
tést, elhelyezkedett a Villamosvasút Akácfa utcai székházában, ahol 
az 1956-os forradalom kitörésekor már osztályvezető volt. Tekintélye 
és elismertsége miatt megválasztották a Munkástanács titkárának, 
majd a Nagybudapesti Központi Munkástanács megalakulásakor ő 

irányította a fővárosi közlekedés helyreállítását, köz-
ben pedig vezette a Kádár-kormánnyal folyó tárgyalá-
sokat, a végsőkig kitartva a forradalom eszméi mellett. 
Követeléseik között volt a szovjet csapatok kivonulása 
és a szabad választások megtartása, vállalva ezzel a be-
börtönzés kockázatát is. 

1956. december 8-án azonban eldördült a salgó-
tarjáni sortűz, és országszerte megindult a tömeges 
letartóztatás. A Babay-család kálváriája egy hónappal 
később vette kezdetét. A családfőt több hónapnyi ke-
gyetlen vallatás után testileg-lelkileg elgyötörten ki-
engedték ugyan a börtönből, munkát azonban nem 
kaphatott, és mivel feleségét is elbocsátották a mun-
kahelyéről, a háromgyerekes család kereset nélkül ma-
radt. Nem sokkal ezután az asszony megbetegedett, 
a felépüléshez viszont már nem volt ereje, így Babay 
István a gyermekeit is egyedül nevelte fel. A keserves, 
megaláztatásokkal teli évek után csak a rendszerváltás 
hozott némi enyhülést, amikor 1994-ben megkapta a 
Magyar Köztársaság 1956-os Emlékérme kitüntetést. 
Sokáig azonban nem élvezhette a boldogabb éveket, 
mert még abban az évben elhunyt.

Hollay Frigyes, a legendás 
mátyásföldi ének- és zenetanár 
alakját egyik egykori tanítványa, 
Székely Péter idézte fel, aki a zse-
niális zenész, a hallás után kottát 
írni képes muzsikus és a közis-
mert slágereket író zeneszerző 
képét jelenítette meg. Megtud-
hattuk, mekkora élményt jelen-
tett Frici bácsi tanítványának 
lenni, a balettóráira járni vagy 
az általa rendezett előadásokban 
szerepelni, és a zenei mesterfogá-
sok mellett mennyi erkölcsi út-
ravalót adott át tanítványainak. 

Emberi nagyságát mutatja, 
hogy az 1956-os forradalom 
idején a mai Veres Péter út megvédésére készülő magyar katonáknak 
igyekezett segítőket toborozni a lakosság köréből a Cinkota felől ér-
kező szovjet csapatok ellen. Ezért a tevékenységért meghurcolták, 
internálták, tanári állásából pedig elbocsátották, így éjszakánként 
bárzongoristaként, nappal pedig magán-zenetanárként próbál-
ta megkeresni a családja eltartásához szükséges pénzt. A fokozott 
élettempó és a kistarcsai internálótáborban elszenvedett megpró-
báltatások miatt sokat dohányzott és kávézott, ami végül 44 éves 
korában a halálához vezetett. A sors különös fintora, hogy a Balaton 
mellett érte a végzetes infarktus egy olyan nyaralóval szemben, ahol 
orvosok pihentek. Életét viszont már ők sem tudták megmenteni. 
A különleges mester műve és tehetsége azonban tovább él fiaiban és 
unokájában is. 

Ifjabb Hollay Frigyes kez-
detben ugyan vegyészeti ta-
nulmányokat folytatott, de 
végül a zene iránti vonzalma 
erősebbnek bizonyult. Ha-
bár Németországban talált 
új otthonra, legfontosabb 
fellépésének mégis azt tartja, 
amikor tizenöt éves korában 
édesapjával együtt játszha-
tott. Személyes emlékeit csak 
könnyeivel küszködve tudta 
felidézni, és sokan így voltak 
ezzel a hallgatóság soraiban 
is. A zene azonban gyógyír 
minden bajra, ezért a már 
említett tehetségből is hallhattunk némi ízelítőt. 

A zenei élményhez pedig még Zólyomi Árpád, a Zeneiskola 
igazgatója, az intézmény kvartettje, Takáts Márton zongorista és 
Zelenyánszky Lőrinc furulyás is hozzájárult játékával.
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»Az Őszi Tárlat, a kertvárosi alkotók évente ismétlődő 
seregszemléje a Corvin Művészklub szervezésében ok-

tóber 22-én nyílt meg az Erzsébetligeti Színházban. 
A művészklub vezetője, Koltayné Zolder Klá-
ra köszöntője után Kovács Péter polgármester 
üdvözölte az alkotókat, majd az elmúlt évek 
tapasztalata alapján elmondta: a XVI. kerü-
letiek talán a főváros legtermékenyebb művé-
szei, hiszen bárhol szerepelnek a helyi kiállí-
tásokon, mindig új művekkel jelentkeznek. 
Éppen ezért további magas színvonalú művek 
létrehozására biztatta őket.

Mivel a megnyitó mindössze két nappal 
előzte meg nemzeti ünnepünket, a kiállítók 
nevében Sorki Dala Andor költő, képzőmű-
vész két saját költeményével tisztelgett az 
1956-os hősök emléke előtt.

A kiállításra beadott alkotásokról Ádámffy 
Pál művésztanár, a Corvin Művészklub tagja a tőle megszokott hozzáér-
téssel és szakmai alapossággal mondott véleményt. Kiemelte, hogy ezen 
a tárlaton minden évben az önképző, naiv jelentkezőktől a felsőfokú 
képzőművészeti végzettséggel rendelkező alkotókig terjed a kiállítók 
sora. Ez azért is jó, mert a legfontosabb az a tehetséggel párosuló kifeje-
zési vágy, ami arra indítja a művészi hajlamú embereket, hogy alkotása-
ikkal mondják el gondolataikat. 

Az őszi tárlaton kiállított műveket november 16-án 10-17 óráig 
az alkotóknak el kell szállítaniuk az erzsébetligeti Színházból, mert 
tárolásukra nincs lehetőség.

Díszbemutatót tartott a Körúti 
Színház társulata október 18-
án az Erzsébetligeti Színház-
ban. Colin Higgins Maude és 
Harold című darabját állította 
színpadra Galambos Zoltán 
rendező, aki színészként is részt 

vett az előadásban. Maude szerepében Esztergályos Cecíliát láthattuk, 
Haroldot a Körúti Színház művésze, Lipták Péter, az ő édesanyjának ka-
rakterét pedig Vándor Éva alakította. A sok humoros jelenettel megtűz-
delt, de mégiscsak szomorkás történet azonban nemcsak a főszereplők-
nek kínált kitűnő játéklehetőséget, hanem az egyes jelenetek markáns 
karaktereinek is. Így Pecsenyiczky Balázs pszichológusként, Kiss Edina, 
Lehel Kata és Placskó Emese Harold menyasszony-jelöltjeiként, Kozel 
Dániel rendőrőrmesterként, Karaivanov Lilla pedig cselédlányként mo-
solyogtatta meg a nézőket.

Maude 
és 
Herold

CsaláDi
November 8. vasárnap 11:00 
PALYA BEA: ALTATOK - családi gyerekkoncert 
Dalok, versek Álomország kapujában és azon túl
Palya Bea – ének, Gerzson János - hangszerek
Jegyár: gyerek: 1000 Ft, felnőtt: 1400 Ft, családi: 
4500 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)

November 14. szombat 10:30 
HA DEDE
Zenés tárgyjáték, ba-
baszínházi előadás 
A Kabóca Bábszínház 
és a Theater De Spie-
gel (Belgium) együtt-
működésében való-
sul meg az előadás, 
amelyben gömbökkel és kockákkal játszunk, 
Kiss Erzsi különleges, folyamatosan inspiráló 
zenéjével, énekével kísérve.
Színészek: Kiss Erzsi, Szabó Balázs
Első színházi élmény 0-3 éves korú gyerekeknek.
Jegyár: 1700 Ft (1 felnőtt+1 gyerek)
2800 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)

November 15. vasárnap 10:00 
HISTÓRIÁS TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ
Folytatódik nagy sikerű történelmi játszóház-
sorozatunk.

Novemberi programunkon csatlakozhatsz Rá-
kóczi seregéhez katonaként, de gyöngyös pár-
tával és násfával ékes nemes kisasszonyként is 
segítheted a szabadságharc ügyét.
A foglalkozások kb. 12:30-ig tartanak, múze-
umpedagógusok vezetésével.
6-12 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 1000 Ft

November 18. szerda 10:00 
LIGETI BABA KLUB
A NŐ SOKSZOR - NŐI SZEREPEK AZ 
EURÓPAI KULTúRÁBAN
Dobai Szende pszichológus hallgató előadása
Belépő: 400 forint/család
3 éves korig  ajánljuk!

zeNe
November 13. péntek 19:30 
JAZZ LIGET, PESTI SIKK
A Pesti Sikk ne-
véhez hűen a 
20-as és a 40-es 
évek magyar san-
zonjait, őszinte 
zenei vallomásait 
hivatott előadni. 
A zenekar élén 
egy igazi díva áll: 

Kiss Kamilka művésznő, mellette négy fess 
fiatalemberből álló kollektíva közvetíti a kor-
talan pesti elegancia sikkes hangulatát. 
Jegyár: 1350 Ft

szÍNHÁz
November 8. vasárnap 17:00 
CABARET
musical két részben, a Spirit Színház előadásában
Ellen tud-e állni a szerelem a hatalom, a pénz és 
a politika befolyásának? 
Főbb szerepekben: 
Dér Heni, Torres Dani, Karalyos Gábor
Jegyár: 2500 Ft

EZ+aZ
November 18. szerda 18:00 
Ingyenes fotóelőadás: A VIZUÁLIS HATÁS 
TÍMÁR PÉTER MÓDRA
Előadás világításról, kompozícióról, vágásról.
A filmművészet alapja a fotózás, a mozgó-
képek megalkotásához elengedhetetlen az 
állóképek iránti érzékenység. Tímár Péter 
filmrendező, vágó, forgatókönyvíró, Balázs 
Béla-díjas művész, a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem tanára egészen egyedi látvány-
világa ezt a kapcsolatot hozza felszínre.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, 
amit a http://www.fotoeloadasok.hu/ingye-
nes/ oldalon lehet megtenni.

P r o g r a m a j á n l ó
1165 BudAPesT, HuNYAdVÁr uTcA 43/B. 

TeLefON: 401-3060.
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Hasonló élményben volt része annak, aki 
ellátogatott az alternatív rockegyüttes 
koncertjére október 20-án vagy 21-én 
az Erzsébetligeti Színházba. A teátrum 
ihlette, filmforgatással egybekötött kon-
certek maradandó élményt nyújtottak 
mindenkinek, aki tagja volt a teltházas 
közönségnek, még akkor is, ha a jelen-
lévők csak ülve tombolhattak. Kiss Tibi 

hangja ezúttal is elvarázsolta a fiatalokat és az idősebbeket is, a jól is-
mert dallamokat pedig nem csak a hölgyek dúdolták vele. „Nem unta 
senki Don Quijote ébredését, amikor vörös lett a Tébolydában a Fekete 
Lamour után és felhangzott a Most múlik pontosan.” A kétórás zenei 
csemegét időnként megszakította egy-egy groteszk, olykor provokatív 
jelenet, amelynek szereplői szintén a zenekar tagjai voltak, de az elő-
adás épp így volt teljes. A függöny ugyan legördült, a DVD azonban 
karácsony előtt kapható lesz a boltokban, rajta a kertvárosi rajongókkal, 
köztük velünk is.

Szimbolikus, impulzív, 
katartikus: ez a Quimby

MEGHÍVÓ
Az Erzsébetligeti Színház és a 
Törley Szalon szeretettel vár

mindenkit
november 20-án, 

pénteken 18.00 órára
APOSTOL ÁGNES 

keramikus- és
N. SOMORJAI KATALIN 

festőművész kiállítására 
a Harmónia terembe.

A megjelenteket köszönti: 
KOVÁCS PÉTER 

polgármester.
A kiállítást megnyitja: 
R.TÖRLEY MÁRIA 

szobrászművész.
A zenét Carlos Lattez Pavez 

és barátai szolgáltatják.
A tárlat december 18-ig 

tekinthető meg.

POFOSZ XVI. 
kerületi szervezete

Veres Péter út 27. Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László
-----------------------------------------------------------------------------

Értesítünk mindenkit, hogy következő összejövetelünket 
november 9-én, hétfőn 15.00 órakor tartjuk.

A rendezvény nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támoga-
tó és hagyományőrző tagjainkat, valamint minden nem POFOSZ 
tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása 
miatt üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, ki-
telepítettek, megaláztak vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 

Napirenden: az év végével kapcsolatos terveink egyeztetése.

ajá
nl

ó Cinkotáért 
Közhasznú 
Egyesület

(Vidámvásár u. 78. 
Tel.: 4000-129)

-------------------------------------
November 21., 

szombat 17.00 óra
A Jezsovics Pál Evangélikus Galéria 
Alapítvány és a művész szeretettel 
meghívja Önt ÜRMÖS PÉTER 
grafikus „KERESZTUTAK”című 
kiállítására. Megnyitja: dr. Kelényi 

István művészettörténész
Helyszín: Cinkotai 

Evangélikus Gyülekezeti Ház 
(Batthyány Ilona u. 53-55.)

ajá
nl

ó

    Árpádföldi Közösségi Ház 
(Cibakháza u. 45-47.)

-----------------------------------------------------------------------------
• Női torna Pilates interval: hétfő 9., 16., 23., 30.  19-20 óra
• Női Torna Klasszikus pilates: szerda 10., 17., 24. 19-20 óra
• Angol és számítógép ismeretek. Szabás-varrás: 12., 19., 26. 9-12 óra
• Meridián torna: hétfő 9., 16., 23., 30.  16-17 óra
• Marcipánbaba tornája, ovis torna, lúdtalp torna 16-án 16.45
• Mártonnapi Libanap ÁPÉK rendezvény 14-én 16-20 óra
• Kirándulás Mikulásfalvára 28-án 9-19 óra
• Vásár és fogadóóra: 6., 13., 20., 27. 9-14 óra

A ház bérelhető családi eseményekre, rendezvényekre.
Érdeklődni a helyszínen lehet.

ajá
nl

ó

Nótakör
Kossuth Eszter 

06-20/805-8857
------------------------------------------

Kossuth Eszter a nótakör vezető-
je legközelebb november 11-én 
17.00 órakor várja a nótázni szere-

tő klubtagokat a szokott helyen: 
Rákosi út 71.(volt posta)

ajá
nl

ó
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A száz éves községháza – 1. rész
1848 után a kialakulóban lévő, a feudalizmust követő új társadalmi rend számára Magyarországon is szükséges-
sé vált az egész közigazgatási rendszer átalakítása. Az 1886. XXII.t. cz. 148-152. paragrafusaiban határozták 
meg a települések önállóvá válásának előírásait. Meghatározták pontosan a falu, község és város minősítésének 
feltételeit. Pusztaszentmihály lakossága az önálló községgé válást kérvényezte és ezt 1902. december 1-jén el 
is nyerte. Minden szükséges feltétellel rendelkeztek, kivéve a községházát, mint leendő községi tulajdont. Ennek 
felépítésére viszont vagyoni biztosítékot nyújtottak. 

Az 1902 decemberében önállóvá vált Rá-
kosszentmihály a képviselőtestületét csak 
1903 nyarára állította fel, és választotta 
meg vezetőit. Az első megválasztott jegy-
ző, Krenedits Sándor csak novemberben 
kezdte el a tevékenységét. A községi hi-
vatal 1903. július 1-től működött, még a 
csömöri jegyző irányításá-
val. A hivatal számára a Rá-
kosi út és a mai Rákóczi út 
sarkától egy teleknyire álló 
Dorozsmay-féle villát bérel-
ték ki községházának. 

Mai fogalmaink szerint az 
akkori hivatal szinte parányi 
volt. Rákosszentmihálynak 
akkor valamivel több mint 
3000 lakosa és 1300 adófi-
zető polgára volt. A hivatali 
feladatot 8-10 fős közösség 
látta el. Szentmihály azon-
ban rohamosan fejlődött, 
1904-re már nagyobb hiva-
tali létszámra és ezzel párhu-
zamosan nagyobb községhá-
zára támadt igény. 

Az 1904-es év végén kibé-
relték az akkori Remény (ma 
Köztársaság) utcában álló Takács-féle há-
zat, amely a páros oldalon még ma is áll. 
Ebben működött a községi hivatal egészen 
1909-ig. Szerencsére az épületben volt még 
két igénybe vehető szoba, melyekkel növel-
hették a hivatal férőhelyeit. 1909-re azon-
ban ez is kicsinek bizonyult. 

Ugyanebben az évben Poros István felépí-
tette a mai Kornél és Széchenyi utca sarkán 
álló telekre a községházának szánt épüle-
tet. Az épület ma is áll, de már a saroktól a 
második helyen, mert később a nagy telket 
megosztották és a sarokra egy új épületet 
emeltek. Ebben működött a hivatal 1915-
ig. Nagy előnye volt, hogy közel volt a Rá-
kosi úti közlekedéshez, és vele szemben, 
szintén az utca sarkán állt a jegyzői lak. 
1912-re ez is kicsinek bizonyult, és kény-
telenek voltak újra szobákat bérbe venni a 
Takács-féle házban. 

A bérletek ellenére a község vezetése egy 
pillanatra sem mondott le egy új község-

háza felépítésének tervéről, hisz az épü-
letbérletek jelentősen terhelték a község 
költségvetését. E szándékukat bizonyítja 
az is, hogy még a század elején, a katolikus 
templom felépítése után, a Templom téren 
megvásároltak egy közel 1000 négyszög-
öles telket a községháza felépítéséhez.

1910-re a község vezetői számára sürgető-
vé vált a döntés az új községháza felépítésé-
ről. A testület tagjai között lényegében két 
irányzat alakult ki. Az egyiket Krenedits 
főjegyző képviselte, aki szerint a községhá-
zát nem a Templom téren kell felépíteni, 
ahol a zárt környezetben csak egy viszony-
lag kisebb épület emelhető, amely nem 

tudja finanszírozni saját fenntartását. Azt 
javasolták, hogy tágabb területen, emele-
tes, nagyméretű épületet kell emelni, mely 
egy részének bérbeadásával biztosítják az 
épület működésének költségeit, sőt az épít-
kezésre felvett hitelnek a törlesztését is. 

A másik csoport Pálfi János körül tömö-
rült, akik csak egy kisebb 
épület felépítése mellett tör-
tek lándzsát, a már meglévő 
telekre. Legfőbb indokuk az 
építkezésre felveendő hite-
lekkel szembeni óvatosság 
volt. Figyelembe véve, hogy 
Pálfi ekkor a VIII. kerületi 
adóhivatal vezetője volt, az 
óvatossága érthető. 

Krenedits az új községhá-
za felépítésére a mai Hősök 
tere területét nézte ki. A te-
rületet akkor Apatitzky-féle 
telepnek nevezték, melynek 
jelentős részét már megvet-
te Zirmann János budapesti 
vendéglős és keleti oldalán 
már fel is építtette a ma is 
álló, Zirmann-sornak neve-
zett épületeit.

Az 1910 júniusi képviselőtestületi ülésen 
Krenedits az indokok tömegével ismerte-
tést tartott, melynek eredményeként a tes-
tület egyhangúlag az általa javasolt terület 
megvétele mellett döntött. Piac számára 
vásárolták meg, már annak tudatában, 
hogy a községházát odaépítik. 

» Lantos Antal

Forráskereső
A múltat megőrizni kívánó lokálpatriótáknak köszönhetően Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményünk archívuma folyamatosan gyarapodik. Köszönjük minden olvasónk-
nak, aki visszaemlékezésével, tárgyi adományaival elősegítette, elősegíti ezt a gyarapo-
dást. Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotókat, iratokat, 
korabeli sajtópéldányokat, esetleg néhány soros leírást küldenek a kerületünkben tör-
tént eseményekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, 
nevezetes személyekről. Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíves-
kedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06-30/484-5264-es, illetve a 401-0866-os telefonon. 
A gyűjteménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit 
megőrizni kívánó tulajdonosoknak.
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Dr. Halász Mária az Ikarus üzemorvosa. 
Ez rögtön magyarázatra szorul, hiszen ma 
már nincs is Ikarus.

– 1965 szeptemberében vettem át a dip-
lomámat. Első munkahelyem a Gyógyszer-
kutató Intézet volt, ahonnan az ösztöndí-
jamat kaptam a tanulmányaimhoz. Ott a 
rákkutatás területén tudományos munkát 
végeztem 1972 januárjáig. Közben klinikai 
laboratóriumi szakképesítést is szereztem, és 
rendszeresen jártam körzeti orvosi rendelők-
be helyettesíteni. Nagyon megszerettem ezt 

a munkát, és megérlelődött bennem a gondolat, hogy kutató helyett 
inkább gyógyító orvos leszek. Akkor hirdetett üzemorvosi állást az ép-
pen fénykorát élő Ikarus gyár, és vonzó volt az is, hogy egy laboratórium 
létrehozására is volt lehetőség. Erre azért volt szükség, mert a gyárban 
olyan feladatokat is végeztek, amelyek az egészségre fokozott veszélyt 
jelentettek, ezért az ott dolgozókat folyamatosan szűrtük. Így lettem az 
Ikarus üzemorvosa, majd üzemi főorvosa. Később ezt folyamatosan fej-
lesztettük, és már fogászati, szemészeti, ortopédiai, nőgyógyászati, bőr-
gyógyászati, illetve fül-, orr- gégészeti szakrendelésünk is volt. Ez külö-
nösen a vidékiek számára jelentett nagy könnyebbséget.

– Mi történt, amikor megszűnt az Ikarus?
– Mindent megszüntettek. Mi mégis itt maradtunk, mert egy kol-

légámmal közösen alakítottunk egy közkereseti társaságot. Letettük a 
háziorvosi szakvizsgát, így részben az Ikarus utódcégeinek, illetve a régi 
ikarusosok vállalkozásainak üzemorvosai, valamint a környéken lakók 
háziorvosai lehettünk.

Dr. Varga László Zuárdot a legtöbben 
a Margit utcai rendelőből ismerhetik.

– Eredetileg erdőmérnök szerettem volna 
lenni, de nem kedveltem a matematikát. Cso-
dáltam viszont az anyai nagyapámat ápoló 
háziorvosnő tevékenységét, akit a családom 
nagyon tisztelt, és az ő példája hatására fogal-
mazódott meg bennem, hogy milyen nagy-
szerű dolog lehet ilyen köztiszteletben álló 
gyógyítónak lenni. Az egyetemre nem vettek 
fel elsőre, ezért két évig nyomdászként dolgoz-
tam, majd az orvosira is sikerült a felvételi. A 

diploma megszerzése után megpályáztam egy vidéki háziorvosi állást, de 
nem nyertem el, így ismeretség révén a Rókus kórház sebészetére kerültem. 
1970-ben tettem sebészeti szakvizsgát, de főnökcsere miatt kihelyeztek az 
érdi szakrendelőbe, majd hamarosan visszakerültem a Péterfy Sándor utcai 
kórház szakrendelőjébe, onnan pedig a Bajcsy-Zsilinszky kórház sebészetére. 
Végül 1976-ban megpályáztam a Margit utcai háziorvosi állást, amit meg is 
kaptam. Természetesen megszereztem a háziorvosi szakvizsgát is, és 2010-
ben innen mentem nyugdíjba második feleségem betegsége miatt.

– Mivel tölti most a napjait?
– Jelenleg első feleségem szorul folyamatos ápolásra, időm nagy részét ez 

tölti ki. Szabadidőmben pedig visszajárok néhány XVI. kerületi, baráttá 
vált egykori betegemhez, mert nagyon jó emlékeket őrzök a Kertvárosról.

» Mészáros Tibor

»Bensőséges ünnepség helyszíne volt október 17-én 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nagyvá-

rad téri épületének díszterme, ahol díszdiplomákat 
adtak át azoknak a doktoroknak, akik legalább öt 
évtizede végeztek a patinás intézmény falai között. 
Aranydiplomát azok kaptak, akik oklevelüket 50 évvel 
ezelőtt vették át. Közülük hárman – dr. Halász Mária, 
dr. Varga János és dr. Varga László Zuárd – Kertváro-
sunk lakóit gyógyították családorvosként. Velük be-
szélgettünk az elmúlt fél évszázadról.

Az egyetemtől 
az aranydiplomáig

Dr. Varga János Cinkota köztiszteletben 
álló háziorvosa. Több évtizedes munkáját 
2014-ben a XVI. Kerületi Önkormányzat 
Az Év Orvosa címmel ismerte el.

– Marikával és Lacival 1965-ben végez-
tünk az egyetemen, egy évfolyamban, de 
nem egy csoportban. Ezután az Egri Városi 
Kórházba mentem, ott töltöttem a belgyó-
gyászati gyakorlatomat. Utána megpályáz-
tam a XVI. kerület által kiírt, akkor még 
körzeti orvosinak nevezett állást, és azóta itt 
vagyok családorvos.

– Ön öt évtizede dolgozik az egészségügyben. 
Hogyan változott ezalatt a gyógyító munka?

– Az orvostudomány hihetetlen sebességgel fejlődött. A diagnoszti-
ka például olyan új eszközökkel gazdagodott, mint az ultrahang, a CT 
vagy az MRI. Ezek az eszközök nagyon megkönnyítették a betegségek 
pontos meghatározását. De említhetném akár a daganatkezelést, a szív-
gyógyászatot, a sebészetet vagy a gyógyszeripart is. Az orvostudomány 
minden ágában óriási a fejlődés. A tudományos újdonságok kötelező 
továbbképzéseken jutnak el az orvosokhoz, az infrastruktúra azonban 
sajnos, Magyarországon ezt a tempót nem tudta követni. Az eszközök 
nagyon drágák, nem jut belőlük annyi, amennyi elejét vehetné a több 
hónapos várólistáknak. Pedig a mi kerületünk nagyon sokat tesz a helyi 
egészségügyért. Jó lenne például, ha minden háziorvosnak lehetne sa-
ját ultrahangkészüléke, egy kis helyi laboratóriuma, egy EKG-szobája, 
esetleg egy fizikoterápiás helyisége, ahogy az a nyugati országokban ter-
mészetes. Akkor nem kellene a betegeket távoli intézményekbe külde-
ni, és azokat tehermentesítenénk is. Ám ehhez kis hazánkban jelenleg 
nincs meg az anyagi forrás. Ennek ellenére mi a mostohább körülmé-
nyek között is helytálltunk.

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

---------------------------------------------------------------------------------
JOGI TANÁCSADÁS

November 11., 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 

e-mail címen is lehet kérni.

ajá
nl

óÖrömmel értesítjük a kertvárosi 
betegeket, hogy a XVI. kerületi 

Szakrendelőben október 12-e óta 
a lakosok kérésének eleget téve 
önkormányzati támogatással a 

földszinten a betegirányító mellett 
ruhatárat és értékmegőrzőt 
alakítottak ki, amely 8.00 és 
16.00 óra között működik. 

Kérjük a pácienseket, hogy kabátju-
kat és értékeiket (főleg a gyógytornára 
érkezők) a ruhatárban helyezzék el!
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Az Ikarus több új játékost épített be a csapa-
tába, de úgy látszik, nem kellett sok idő, hogy 
összeszokjanak, hiszen az utóbbi négy forduló-
ban három győzelmet arattak, köztük egy igazi 
bravúrt: az afrikai játékosokból álló, nagy fa-
vorit CDF ellen. A másik rangadón, az újonc-
ként nagyszerűen menetelő és első helyen álló 
Gázművektől viszont kikaptak. Jó szereplésük-
nek köszönhetően már a negyedikek, szorosan 
a dobogósok mögött.
eredmények a 8. fordulótól:
Budafok-Ikarus 2-5 (1-2) G.: Rőthy M. (2), 
Bálint D., Orosz Á., Steurer M. Ikarus-Inter 
CDF 3-2 (1-1) G.: Orosz Á., Borgulya I. Ku-
rucz M. Ikarus-Ferencvárosi FC 6-0 (1-0) G.: 
Horváth K. (2), Kasinszky I., Borgulya I., Ku-
rucz M., Devecser Zs. Gázgyár-Ikarus 2-1 (1-
1) G.: Horváth K.

A remekül kezdő RAFC-on valószínűleg átok 
ül. Tavaly sajnos, súlyos sérülések és műtétek 
miatt egyszer sem tudtak legjobb összeállításuk-
ban kiállni. Azt gondolhattuk azonban, hogy 
ilyen csak ritkán fordul elő, ám az utóbbi mér-
kőzéseken ismét öt-hat játékost kellett nélkülöz-
ni sérülések és egyéb okok miatt. Berndt, Etler, 
Téglás, Gálosi, Lukács, Polyák hiányát még erő-
sebb kerettel rendelkező csapatok is megérez-
nék. Az őket helyettesítők becsülettel küzdenek 
(ezt mutatják a szoros eredmények), de ebben a 
kiegyenlített mezőnyben a győzelemhez ez ke-
vés. A csapat jelenleg az 5. helyen áll.

eredmények:
THSE-Sashalom-RAFC 2-1 (1-1) G.: Berndt 
A. (ezután sérült meg). RAFC-Hegyvidék 0-1 
(0-0). UNION-RAFC 1-1 (0-1) G.: Henrik 
G.  Budafok- RAFC 1-0 (0-0)

Legutóbb írtunk arról, hogy a THSE-
Sashalomnak rendkívül nehéz a sorsolása, de 
várható, hogy elindulnak felfelé. Nos, ez be is 
következett: az utóbbi négy meccsen ők marad-
tak veretlenek, három győzelem és egy döntetlen 
a mérlegük. (Ez a döntetlen viszont hatalmas 
meglepetés: az utolsó előtti Vízművek ellen, ha-
zai pályán a 90. percben egyenlítettek!) Jelenleg 
a hetedikek, de ha egy elmaradt meccsüket meg-
nyerik, feljönnek a 4. helyre, az Ikarus mellé. 
eredmények:
THSE-Sashalom-RAFC 2-1 (1-1) G.: Lőrincz 
L., Simon P. Voyage – THSE S. 1-2 (1-1) G.: 
Lőrincz L., Kondor L. THSE-S.-Vízművek 
1-1 (0-0) G.: Márics P. Műegyetem-THSE-S. 
1-4 (1-3) G.: Tóth H. (2), Pokó A., Kondor L.

Izgalmas hajrá elé nézünk a Budapest I. 
osztályban. A 13. fordulóban (november 
7-e 13.30 óra) a Pirosrózsa utcában rendezik a 
mindig nagy érdeklődéssel várt kerületi rang-
adót, a RAFC-Ikarus mérkőzést.

A Budapest II. osztályban induló Rá-
kosszentmihályi SC sajnos elképesztően 
gyengén teljesít. Nemcsak az utóbbi négy 

meccsen nem szereztek pontot, de az eddig 
lejátszott 11 fordulóban kilencszer hagyták el 
vesztesen a pályát. A kiváló edzőnek, Krampek 
Nándornak fel kell ráznia a társaságot – amely 
most már az utolsó előtti, vagyis a 15. helyen 
áll –, különben a kiesés elleni küzdelem szem-
pontjából nagyon nehéz tavasz elé néznek.
eredmények:
RSC-CSEP-Gól FC 0-2 (0-0). újbuda 
II.-RSC 3-2 (2-1) G.: Stranyóczky N.,  
Drenyovszki M. Közterület-RSC 3-2 (1-1) G.: 
Bakó P., Góró L. RSC-Csillaghegy 2-3 (1-2) 
G.: Góró L., Bakó P.

Elégedettek lehetünk a III. osztályban sze-
replő MLTC fiatal csapatával. Négy fordu-
lóban két győzelem és két vereség a mérlegük. 
Érdekesség, hogy a két vereséget két, magasabb 
osztályban szereplő együttes tartalék csapatától 
szenvedték el. Ettől függetlenül megbízható tel-
jesítményük következtében az előkelő 4. helyet 
foglalják el szorosan a dobogós csapatok mögött. 
eredmények:
Rákosliget-MLTC 1-7 (0-3) G.: Zubonyai 
V. (4), Szépe N. (2), Gyimóti L. MLTC-
Testvériség II 0-2 (0-0). újpesti Haladás-
MLTC 1-2 (1-1) G.: Zubonyai V., Szépe N. 
MLTC-Kelen SC II. 0-5 (0-1).

Csapatainknak sok sikert kívánunk az őszi idény 
hajrájához! 

 » Varga Ferenc

»Újabb négy fordulót magunk mögött hagyva, immár elér-
keztünk a 2015/16 évi amatőr labdarúgó bajnokságok őszi 
idényének hajrájához. Kerületünk együtteseinek szereplé-

sében nagy változások történtek. A gyengébben kezdő Ikarus és 
a THSE-Sashalom megtáltosodott, a RAFC viszont visszaesett. 
Az RSC egyenletesen gyengén teljesít, az MLTC pedig szorgal-
masan gyűjtögeti a pontokat. 

84 éves korában elhunyt Szabó Lajos, a magyar 
kerékpársport kiemelkedő egyénisége, akinek sport-
pályafutása rendhagyó módon kezdődött. A II. vi-
lágháború budapesti harcai alatt egyszer az ablakuk-
ból meglátta, hogy egy orosz katona félredob egy 
kerékpárt, és lövöldözve halad tovább. A fegyverro-
pogás elcsitulása után a 15 éves Szabó Lajos egyéni 
hadizsákmánynak tekintve a gazdátlan kerékpárt, 
hazavitte és megjavította. Egy tehetségkutató ver-
senyen Éles Ferenc, a kerékpáros legenda figyelt fel 
rá, majd az ifi korból kiöregedve került az újpesti 
Dózsába, ahol már egymás után nyerte a megmé-
rettetéseket, és néhány hónap alatt első osztályú 
versenyző lett. Tizenöt éven keresztül ötvenszer 
volt tagja a magyar válogatottnak, és negyvenötször 
nyert magyar bajnokságot. 1951-ben az NDK-ban 
megrendezett nemzetközi körversenyen – a magyar 
kerékpársport történetében elsőként – megkapta 
a vezető versenyzőnek járó sárga trikót, és döntő része volt abban, 
hogy a végső győzelmet a hazai válogatott szerezte meg a németek és 
a csehek előtt. Hasonlóan nagy dicsőséget hozott az 1953-as Bécs-

Budapest-Bécs maratoni erőpróba is. Az 514 ki-
lométeres távon ismét Szabó Lajos volt az első, és 
újra a magyar csapat állt a dobogó legfelső fokára. 
Később, versenyzői pályafutását befejezve, edző-
ként is hasonló sikereket ért el. Összekovácsolt 
egy hosszú évekig verhetetlen újpesti csapatot, és 
1966-ban a válogatottal is a csúcsra ért: megnyer-
ték a 20 napos mexikói körversenyt, amely mind 
neki, mind a csapatnak nagy hazai és nemzetközi 
elismerést hozott. 

Sportpályafutása befejezése után a tűzoltótisz-
ti, majd főtiszti iskola elvégzése után rábízták a 
Parlament tűzvédelmi parancsnokságát, ahonnan 
1990-ben vonult nyugdíjba.

Szabó Lajos ifjú házasként költözött a XVI. ke-
rületbe, és közel hat évtizeden keresztül lakott 
Mátyásföldön. Október 16-án, katonai tisztelet-
adás mellett, a cinkotai temetőben kísérték utol-

só útjára. Emlékét őrzik családtagjai, rokonai, klub- és sporttársai, 
a magyar sporttörténet dokumentumai, valamint mindazok, akik 
szerették és tisztelték. 
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»A Kertváros ifjú motorversenyzője, Csányi Gergő a 2015-ös idény-
ben sem hagyta szurkolóit izgalmak nélkül. Az IMRC Kupa utolsó 

versenye előtt még a ranglista tetején volt a H-Moto Team verseny-
zője, de Szlovákiában végül hetedikként intették le. Ha a mostani 
csatát nem is nyerte meg, mindenképpen fényes jövő áll a húszéves 
sebességmániás előtt.

– miért pont a kétkerekűek?
– Ez szinte minden fiúban benne van, én vi-
szont már nagyon fiatalon ott álltam a lelátón. 
Édesapám is versenyzett még egy MZ típusú 
motorral a veterán kategóriában, és vele jártam 
a versenyekre Tiszacsegétől Bábolnáig. Egy 
ilyen kupán tízévesen felülhettem egy automa-
ta 50 cm3-s Malagutira, amin csak a gázt kel-
lett húznom. Onnantól pedig nem volt más, 
csak a versenyzés. 13 éves koromban váltottam 
motort, akkor egy szintén 50-es, de már váltós 
Honda NSR-re, amivel három évig versenyez-
tem. Ezután jöhettek a nagy motorok, a 125-
ös kategória, ahol már nem mindegy, milyen 
hamar és mennyire gyorsulunk fel. Eddig sze-
rencsére nagyobb sérülés nélkül megúsztam a 
futamokat, de persze voltak kisebb borulások, 
viszont ez az ára annak, ha valaki gyorsan akar 
menni.

– A köbcentik mellett pedig a kupák szá-
ma is gyarapodott.

– Igen, idén szereztem meg a 111. trófeámat. 
2010 körül figyelt fel rám Talmácsi István – 
Talmácsi Gábor világbajnok motorversenyző 
édesapja –, aki meghívott a csapatukba, és az 
ő javaslatára váltottam 50-ről 125 köbcen-

tis motorra. Az új Honda GP-vel kezdtem 
el versenyezni, és 2012-ben az Alpok Adria 
nemzetközi bajnokságon harmadik, 2013-ban 
pedig második lettem. 2014-től már egy 600 
köbcentis motorra váltottam, amivel idén az 
IMRC Kupán is indultam.

– hogyan zártad az imRC kupát?
– Sajnos, sok minden megnehezítette a 

dolgunkat. Az utolsó előtti állomásig szo-
ros volt a verseny a ranglista első helyéért. A 
Hungaroringen viszont egy halálos baleset 
miatt elmaradt a futamunk, így minden az 
utolsó helyszínen, Szlovákiában dőlt el. Ott 
viszont nem voltam a legjobb formámban, a 
rajtnál beszorultam a többiek közé, és majd-
nem az utolsó helyre estem vissza. A tízkörös 
futamon végül hetedikként intettek le, így a 
pontversenyben is könnyen meg tudott előzni 
a második helyezett. Ezzel a dobogó második 
fokára állhattam, de ez is egy nagy győzelem. 
A következő héten viszont már a spanyolorszá-
gi Jerezbe utaztam, ahol egy világbajnokságot 
nézhettem meg. A Schmidt Racing csapata 
hívott meg a vb-re, akikkel megkezdődtek a 
tárgyalások arról, hogy csatlakozzam hozzájuk.

– mitől függ a csapatváltás?

– Ez főként az anyagiakon múlik, mint 
minden ebben a sportban. A csapatváltáshoz 
ugyanis pénz kell, amelyhez támogatókat kell 
szereznem. Természetesen a régi szponzorom 
mindenben segít, de a nemzetközi versenyek-
hez nagyon biztos háttér kell. 

– milyen szálak kötnek a kertvároshoz?
– A tanulmányaimat a Lemhényi Dezső Ál-

talános Iskola sporttagozatán kezdtem el, idén 
pedig a Csonka János Műszaki Szakközépisko-
lában érettségiztem. Később szeretnék jelent-
kezni a Testnevelési Egyetemre, de előbb meg 
kell szereznem az angol nyelvvizsgát, mert an-
nak látom a legnagyobb hasznát a nemzetközi 
versenyeken, hiszen most ez a legfontosabb az 
életemben.

– mik a terveid a jövőben?
– Szeretnék átigazolni, mert a külföldi csapat-

ban tudják biztosítani azt a környezetet, amely 
a világbajnokságra való felkészüléshez kell. Ad-
dig viszont még előttem áll a német bajnokság 
három német- és két csehországi versennyel, 
amelyek közül mindegyik duplafordulós. Ad-
dig pedig a husky kutyámmal indulunk a téli 
szezonban egy szánhúzó bajnokságon.

» VAN

Tétmeccsek előtt a birkózók

A Kertvárosi SE egyre nagyobb létszámmal képvisel-
teti magát a megmérettetéseken. Idén az utánpótlás 
korosztály kivételével mindenhol indultak, és nagy 
győzelmeket tudhatnak magukénak. A szeptembe-
ri országos csapatbajnokságokon a 19 induló közül 
a diákcsapatuk a hatodik helyen végzett, a serdülők 
pedig a 24 nevező közül a tizedikek lettek. Utóbbiak-
nál még a döntőbe jutás esélye is megvolt, egy bírói 
tévedés miatt azonban nem lettek csapat-elsők, így a 
dobogós hely is elúszott.

Nem nehezítette viszont akadály a felnőtt csapat 
dolgát, amely az NBII első fordulóját megnyerte, így 
máris a legjobb hat közé került. Már csak a rájátszá-
sok választják el őket a győzelemtől, amelyhez a Cse-

pel 2 és az ESMTK 2 birkózóival kell megküzdeniük.
Szeptemberben volt az Országos Kadett Bajnokság 

is, ahol már címmezekért indult a Kertvárosi SE. Bíró 
Roland végül bronzérmet nyert, mert az első meccsén 
kikapott egy válogatott sportolótól.

Október első felében a szentesi diákolimpián Bodor 
András lett a 26 kilogrammos birkózók országos baj-
noka, csapattársa, Rein Vilmos pedig hat mérkőzésé-
ből az utolsót is döntetlenre hozta az első helyezettel 
szemben, ezzel harmadik lett 38 induló közül. 

Mindezek után az év utolsó néhány hetében lesz-
nek a nagy tétmeccsek. November első hétvégéjén 
folytatódik a diákolimpia a diák és serdülő korosztály 
számára, valamint az NBII-es felnőtt csapatbajnok-
ság utolsó fordulói is ebben a hónapban kezdődnek. 
November második felében a serdülők mérik össze 
erejüket az országos bajnokságon, majd 21-én a Kert-
városi SE rendezi a Diák 2 Országos Birkózó Bajnok-
ságot Csömörön. Másnap viszont a csapat utazik is 
tovább, mert kezdődnek a Diák 1-es szabadfogású 
versenyek egy gyermekbirkózó gálával egybekötve. 

» VAN

111-es rajtszám, 111 trófea

»A Kertvárosi SE birkózó szakosztálya so-
sem hagyja a sport szerelmeseit esemé-

nyek nélkül. A fiatal, ám annál eredménye-
sebb kerületi egyesület most is jó évet tudhat 
maga mögött, az edzőtáborok után pedig egé-
szen decemberig versenyeznek majd.

MEgHíVó

November 7., 
szombat 9.00 óra

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját 

a Kertvárosi SE által 
rendezett, a Budapes-

ti Röplabda Szövet-
ség szervezésében 

lebonyolításra kerülő 
SzuPERMINI felkészülési 

röplabda tornára.
Helyszín: Sashalmi 
Közösségi Terem 
(Sashalmi tér 1.)
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»Az Arany János Általános Iskolában min-
denki azt gondolta, hogy a tavaly őszi, Bede 

Róbert nevével fémjelzett kerti partynál jobb 
sosem lesz, de az idei Tökfesztivál rémisztő-
en izgalmas hangulata talán még azt is felül-
múlta. Mivel az eső nem akart elállni, ezért 
az október 16-i programot az intézmény épü-
letében tartották meg. 

Számtalan narancssárga tökköltemény, illetve a hús-
mentesen egészséges ételek készítéséhez szükséges 
zöldség- és gyümölcskosár érkezett az ijesztő, de mó-
kás kellékekkel együtt, hogy hét különböző helyszínen 
mindenki megtalálja a számára legjobb szórakozást. 
Volt töklámpa- és papírszellem készítés, labirintusépítés, lepedős szellemes játék és még ijesztő 
sminket is kapott, aki kért. Közben minden osztály egészséges és viccesen ijesztő ételeket kreált, 
amelyek közül a legjobbat – az egyik első osztály alkotását – a zsűri Arany Fakanáldíjjal jutal-
mazta. 

Az idei fesztivál méltó megkoronázása volt az őszi iskolai programoknak, amelyek a jövőre első 
osztályba menő apróságoknak rendezett szüreti kézműves és táncos mulatsággal kezdődtek. 

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 fogyASztóvédelmi 
tANáCSAdáSSAl 
várja az érdeklődőket. 

Előzetes egyeztetés szükséges 
a jegyzői titkárság 

4011-555-ös telefonszámán.
következő időpont: november 18. 

 Szentmihályi 
Esték 

----------------------------------------------------
November 14., szombat 16.00 óra 

dr. bőzsöny ferenc, 
a Magyar Rádió főbemondója, 

a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjével, valamint nívó- és 

Kazinczy-díjjal kitüntetett előadóművész 
AKI A HARANGÉRT SZÓL 
címmel vall életéről és beszél 

Mindszenty bíborossal való találkozásáról, 
sőt beavatja a közönséget a 

rádiózás rejtelmeibe is.
Helyszín: Templom tér 3., 

a rákoszentmihályi 
plébánia közösségi terme
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»A Szlaukó Gábor vezette Öt Falu Egyesület és az Erzsébetligeti Színház 
közösen rendezett Halloween-partyt október 30-án. 

Mindenszentek és halottak napját természetesen a szervezők is tiszteletben tartják, az eseményt – 
a farsangi bálhoz hasonlóan – inkább közösségteremtő jelleggel szervezték most is. A célt pedig el 
is érték, hiszen a 25 és 45 év közötti kerületiek közül közel százan öltöttek valamilyen rémséges 
jelmezt, és ropták a táncot hajnalig. A kitűnő hangulat azonban nemcsak a résztvevők lelkesedé-
sének, hanem jelentős részben a diszkópultnál keverő Szűcs Viktornak, vagyis DJ Wicksilvernek 
volt köszönhető.

Halloween party

Kertvárosi 
Kertbarát Kör

   Bányi Gyuláné 409-1208 
(banyigy@t-online.hu)

----------------------------------------------------
November 11., szerda 18.00 órától
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus 
Közösségi Ház (Sasvár u. 23., a temp-

lom mögötti épület.)
bányi gyuláné kertbarát előadása: 

Őszi tápanyag utánpótlás a kis-
kertekben, felkészülés a levélen 

keresztül történő táplálásra. A le-
véltrágyázás (lombtrágyázás) 
fontossága. Mikor, milyen 
anyagokat használjunk?

Belépés: Kertbarát Kör tagoknak, Közös-
ségi Kert tagoknak ingyenes, a többiek-
nek 300 forint/fő, amit adományként a 
Közösségi Ház nagytermének igénybevé-

telére fordítunk. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

ajá
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Tökfesztivál az Aranyban

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

-------------------------------------------------------------------------------------------
November 16., hétfő 17.30 óra

Megemlékezés Horthy Miklós budapesti bevonulásának 96. évfordulóján
Helyszín: Veres Péter út-Fuvallat utca sarok

A koszorúzás után dr. Onyestyák György, a Déli Harangszó Baráti Kör elnöke mond 
beszédet, majd „Isonzó hősei” címmel Gueth Ádám történészhallgató tart előadást.

ajá
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Ingatlan
Két és fél szobás, fürdőkádas albérletet 
keresünk elsősorban az Erzsébet Liget-
ben, 9 hónapos kislányunkkal, babakocsi 
tárolási lehetőséggel. T.: 20/453-0226.

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,4 M 
Ft-ért eladó. T.: 409-2240

Nagytarcsa határában 12000nm szán-
tó eladó. 70-286-3716

Eladó a XV. ker. Szerencs utcánál 
1100nm-es építési telek, családi ház-
zal. 3 lakásos társasház építésére is al-
kalmas. 29,8M Ft-ért. 30-330-0101

Kehidakustánban, a termál fürdővel 
szemben 42nm-es erkélyes lakás eladó. 
400-0440; 70-299-3400

Cinkotán a Szilas patak mellett 
5201nm-es szántó eladó.

Cserepartnert keresek! XVI. kerületi 
ingatlant szeretnék 100nm felett. Cse-
rébe kis ingatlant és Budapesti lakást 
adnék. 20-936-0554

Eladó újpalotán, egy 55nm-es, 2+1 fél 
szobás, erkélyes 2. emeleti panellakás. 
I.ár.: 12,9M Ft. 30-887-7851

Vegyes
20 W-os armatúra 1800 Ft, Vodafon 
252-es telefon 2800 Ft, kerti szerszá-
mok, mosógépmotor, fém mosóteknő, 
1 és 2 l-es alu szódásszifon T.: 409-2240

15l-es műanyag, háti permetező jó álla-
potban eladó. Irány ár: 8E Ft. 70-228-
4872

Eladó jó állapotban lévő calvados színű 
szekrénysor 30E Ft-ért. 20-335-4548

180x115x50-es, fehér-marine gyermek 
ruhásszekrény, komóddá alakítható pe-
lenkázóval 34,9E Ft-ért eladó. 30-397-
5669

új, Whirpool beépíthető mikró, kerá-
mia főzőlap, sütő, szagelszívó, mosoga-
tógép 220E Ft; új, női télikabátok 3E 
Ft-ért eladó. 20-918-7317; 405-6484

Vadonat új 6 személyes kerti ülőgarni-
túra párnával 85E Ft; állítható magas-
ságú járóka 6E Ft-ért eladó. 405-6484; 
20-918-7317

Eltartási szerződést kötne otthonát elve-
szített, jól szituált házaspár, idős, gyer-
mektelen emberekkel. 30-701-6102

Számítógépek javítása helyszínen, 
hétvégén is. Vírusírtás, tanács-
adás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470;  
szerviz@szerviz.info

GÁBOR ESZMERALDA 
MŰGYÜJTŐNŐ! Kiemelt áron 
vásárol készpénzért festményeket, 
bútorokat, órákat, ezüsttárgyakat, 
aranyékszereket, porcelánokat. 
Herendit, Kovács Margit, ingye-
nes kiszállás, értékbecslés. 789-
1693; 30-3827020

duguláSelháRÍtáS. fAl-
boNtáS NélkÜli, SzAk-
SzeRű, géPi tiSztÍtáS. 
fábiáN iStváN 20-317-0843

bádogos-tetőfedő, tetőszigete-
lő, új munkákat és felújítást is 
vállal. 409-2069, 20-510-0013

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügy-
intézéssel, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

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

XIX-XX. szászadi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 
vétele készpénzért. 30-949-2900, 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu, 
Nemes Galéria 1024. Bp. Szilágyi 
Erzsébet fasor 3

Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával. 
Bádogos műhelyemben legyártá-
sokat is vállalunk 100 cm-es gé-
peken. 405-5184, 30-931-3927

Régi és új könyveket, teljes 
könyvtárakat, papír régiségeket, 
DVD-ket, hanglemezeket, CD-
ket készpénzért vásárolunk. 266-
3277, 20-922-0001

A Pesti Forrás Antikvárium vásásrol 
régi és új könyveket, teljes könyvtá-
rakat, hagyatékot, régi képeslapot 
és plakátot készpénz fizetéssel, in-
gyenes kiszállással. 20-592-9512, 
pestiforrasantikvarium@gmail.com

kertfenntartás - kertgondozás:  
lombeltakarítás, fűnyírás, sö-
vénynyírás, gyomlálás, metszés, 
mulcsozás - szakszerűen, igénye-
sen, legálisan. 30-578-4394

duguláSelháRÍtáS fAl-
boNtáS NélkÜl. vÍz-gáz-
fűtéSSzeReléS. 402-4330, 
20-491-5089

lAkáSfelÚjÍtáS, éPÍtkezéS, 
miNdeN muNkA egy kéz-
beN. áCS, kőműveS, feStő, 
buRkoló, vÍzSzeRelő, Stb. 
30-479-2776

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rán-
dulások kezelésére hatékony mód-
szer a CSONTKOVÁCSOLÁS. 
Gerincterápia, masszázs, nyirok-
masszás, talpreflexológia. 70-347-
5077. Akár otthonában is.

Zárlakatos gyorsszolgálat! Zár-
nyitás, zárszerelés, rácsok, kapuk, 
kerítések készítése. Egyéb lakatos-
munkák. 30-299-1211

ASztAloS vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, kerítések 
stb. építését. 30-265-9477

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

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

VILLANYSZERELÉS és 
HAJDú típusú bojlerjavítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Tóth 
Balázs 30-294-8045; 406-5775

Szőnyeg- és kárpittisztító gép bér-
lés 5E Ft/nap. Ingyenes kiszállás-
sal. 30-564-0898

Energetikai tanusítás készítése 
gyorsan, olcsón és szakszerűen 
építőmérnök tanusítótól. 
20-583-6835

Angol nyelvoktatás. Kezdőtől a 
nemzetközi és hazai nyelvvizs-
gáig. Érettségire felkészítés profi 
nyelvtanárral, nagy gyakorlattal. 
20-596-4600; 405-2950
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Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
anyagi felelősséggel. KERTÉPÍ-
TÉS, rendezés, füvesítés, gyepsző-
nyegezés, sövénnyírás, bozótirtás, 
térkövezés megbízhatóan, profi 
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERÜLETI úJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI úJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.




