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»A több évtizede 
a kerületben élő 

Szatmáry Kristóf or-
szággyűlési képvise-
lő és a tősgyökeres 
Kovács Péter polgár-
mester jól tudja, hogy 
a kertvárosiak szá-
mára a repülőgépzaj 
okozza a legnagyobb 
problémát. Éppen 
ezért évek óta dolgoz-
nak ennek csökkenté-
séért, munkájuknak 
pedig most meg is 
lett az eredménye, 
amelyről május 19-én 
tartott sajtótájékozta-
tójukon számoltak be.Csökken 

a repülőgépzaj
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Pályázati felhívás
Budapest főváros Xvi. Kerületi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének Köznevelési, ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a 
2016/2017. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpont-
jában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tehetsé-
ges tanulók támogatására.

Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Xvi. kerületi lakóhellyel 
rendelkező
- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töl-
tött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló nem áll fegyelmi büntetés 
hatálya alatt, és 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő 
eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti te-
rületen vagy a versenysportban, illetve
- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött ta-
nuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló nem áll fegyelmi büntetés 
hatálya alatt, és 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő 
eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti te-
rületen vagy a versenysportban.

Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló a pályázat kiírásának tan-
évében (2015/2016.) és az azt megelőző tanévben (2014/2015.):
- nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti vagy sportversenyen 1-10. 
helyezést ért el, vagy
- országos tanulmányi, műveltségi, művészeti vagy sportversenyen 1-10. 
helyezést ért el, vagy
- fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti vagy sportversenye-
ken 1-3. helyezést ért el, vagy
- bármely kerületi, vagy városi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy 
sportversenyen legalább két alkalommal 1-3. helyezést ért el.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos szociális helyze-
tű tanulók. ilyennek minősül, aki(t) hátrányos helyzetű (rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult), halmozottan hátrányos helyzetű, 
védelembe vettek,  átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt, szülője 
egyedül nevel, nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő családban él).

Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a Polgármesteri hivatal 
intézményi iroda 1163 Budapest havashalom u. 43. 2. emelet 226. számú 
szobájában szerezhető be ügyfélfogadási időben, valamint letölthető az Ön-
kormányzat www.budapest16.hu honlapjáról.

Benyújtási hAtáridő: július 1. 
(postai úton: Budapest Xvi. Kerületi Polgármesteri hivatal intézményi 

iroda 1163 Budapest havashalom u. 43.)

A pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot, a tanuló két utolsó tanév végi 
(2015/2016. és 2014/2015.) bizonyítványának igazgató által hitelesített 
másolatát, a versenyen elért két utolsó tanévi (2015/2016. és 2014/2015.) 
eredményeinek igazolására szolgáló másolatokat, valamint a hátrányos szo-
ciális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, határoza-
tok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).
Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.
hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató nem fogad 
el, hiánypótlás nincs.

A beérkezett pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el 
a Köznevelési, ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság.

A támogatás 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig, 
összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. 

a támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően október hónapban 
kezdődik visszamenőlegesen a szeptemberi támogatás együttes folyósításá-
val, a továbbiakban havi részletben történik.

ács Anikó, a Köznevelési, ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke

»Az Önkormányzat július 1-je és szeptember 30-a között 
felújítja a Délceg utcai gyermekorvosi rendelőt. Az in-

tézmény ez alatt az idő alatt zárva lesz, az orvosok és a 
védőnők pedig máshol fognak rendelni. A részletekről kö-
vetkező számunkban adunk bővebb tájékoztatást.

Megújul a Délceg 
utcai gyermekorvosi 
rendelő
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Kedves 
      Olvasó!

Vannak köztük angyalian jók és eleve-
nebbek, cserfesebbek és mimózalel-
kűek, loknis copfosok és tüsi hajúak. 
Noha gyereknap már elmúlt, az éle-
tünket meghatározó apróságokkal sem 
csak egy napig kell foglalkoznunk. Ők 
ugyanis nem kipipálandó rubrikák a 
ház, az autó és a jó munkahely után, ha-
nem ajándékok, akiket azért kaptunk, 
hogy tovább vigyék életünk fonalát. 
Nem lesz mindegyikükből atomtudós, 
sőt, lesznek olyanok, akik életük végéig 
a segítségünkre szorulnak, de a tehet-
ségesebbek is csak akkor tudják kibon-
tani szárnyaikat, ha óvja, védi őket a 
szülői szeretet. Az pedig akkor jó, ha 
irányt ad, de enged is, és mindenek-
előtt feltétel nélküli, hiszen „A gyerek 
olyan, mint a pillangó a szélben: egye-
sek magasabbra szállnak, mint mások, 
de mindegyikük a legjobb tudása sze-
rint repül, miért hasonlítanánk hát ösz-
sze őket? Mindegyik más. Mindegyik 
különleges. Mindegyik gyönyörű!” 

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. fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

a Xvi. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁGA testületi ülésről jelentjük

»Rendkívüli ülésre gyűlt össze az Önkormányzat Képviselő-testülete május 
25-én, ahol ismét tárgyaltak a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2016-os üzleti 

tervéről, majd a következő tanácskozásra halasztották a cég átszervezésé-
ről szóló döntést. Emellett szó esett a Településszerkezeti Terv felülvizsgá-
latáról és az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról, valamint módosították 
az Önkormányzat 2015 és 2019 közötti Gazdasági Programját is.

Folytatás a címlapról
szatmáry Kristóf elmondta: tíz évvel ezelőtt 
változtatták meg a fel- és leszálló gépek pá-
lyájának irányát, amely jelentősen növelte a 
kerületre jutó zajterhelést. azóta a lakossá-
gi bejelentések nyomán számtalan tárgyalást 
folytattak az illetékesekkel és küzdöttek azért, 
hogy ezt csökkentsék. Most végre sikerült 
megegyezni a hungaroControllal egy új el-
járásrendről a ferihegyi repülőtéren, amely 
magában foglalja a fel- és leszálló gépek meny-
nyiségét, illetve részben érinti a kerület felett 
elhaladó légifolyosó terhelését is. 

a honatya kiemelte: a megállapodás értelmé-
ben a május 26-tól kezdődő nyári időszakban 
65 százalékkal mérséklődhet a kertvárosi lég-

térzaj, amely különösen a legzavaróbb reggeli 
időszakra jelent majd megoldást, hiszen min-
den esetben, amikor az időjárás ezt megenge-
di, akkor a reggeli gépek nem Budapest felé 
fognak felszállni. a nyári időszak végén pedig 
ismét egyeztetnek a hungaroControllal annak 
érdekében, hogy a további zavaró tényezőket is 
kiküszöböljék. 

Kovács Péter megköszönte szatmáry Kristóf 
kitartó munkáját, amelynek köszönhetően a ke-
rületiek "elvesztették" a légtérzaj kétharmadát. 
a polgármester ugyanakkor hangsúlyozta: ha az 
időjárás lehetővé teszi, akkor reggel 5.00 és 8.00 
óra között egyik felettünk elhaladó felszállási 
útvonalat sem fogják használni a repülőgépek.

» Sz. R. Zs.

Csökken a repülőgépzaj

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: június 15. 



» a Xvi. kErÜlEti ÖnkormányZat lapJaaktuális4  ❘  

»Korábban közel 1000 XVI. kerületi általános iskolás ismerkedhetett 
meg a Polgármesteri Hivatallal, annak működésével és a polgármester 

feladatkörével. Idén tavasszal ismét 12 osztálynak mutatja be Kovács Péter 
polgármester az Önkormányzat épületét, az ismertető séta végén pedig 
meghívja a diákokat egy bögre tejszínes kakaóra. Május 26-án a Centená-
riumi Általános Iskola II.a osztályosait kísértük el a látogatásra.

Csanádi György, a kerékpáros reggeli főszervezője el-
mondta, hogy évek óta nő a bringával munkába járók 
száma, és a biciklis infrastruktúra szempontjából a 
Kertváros a legjobban kiépített települések közé tar-
tozik. a fejlesztések pedig természetesen továbbra is 
folytatódnak. 

az országosan már tizedik alkalommal megrendezett 
reggeli célja idén az volt, hogy a kerékpáros közösség 
megismerje azokat, akik támogatják őket, illetve meg-
mutassák mindenkinek, hogy a négy- és kétkerekű jár-
művek milyen jól elférnek egymás mellett az utakon.

» VAN

Reggeli két keréken » „A jó idő beköszöntével a négykerekűek 
helyett ideje mindenkinek biciklire pat-

tanni, és úgy indulni a munkába. Így még 
egy gyors reggelire is lesz ideje” – hívta 
fel a figyelmet a Magyar Kerékpáros Klub 
május 12-én a Jókai utca és a Veres Péter 
út sarkán. A kertváros ötödik biciklisregge-
lijén Kovács Péter polgármester, valamint 
Antalóczy Csaba és Mizsei László önkor-
mányzati képviselő is várta a két keréken 
dolgozni tekerőket.

Habos kakaó a Hivatalban

először szász József alpolgármester üdvözölte 
a gyerekeket, majd a házasságkötő terembe 
vezette őket, ahol elmondta, hogy ez nem-
csak az esküvők helyszíne, hanem ott ülésezik 
a Képviselő-testület is, amely a legfontosabb 
döntéseket hozza a kerület életével kapcsolat-
ban. ezután a főfalon függő magyar és kerületi 
címer jelentőségére hívta fel a tanu-
lók figyelmét.  

innen Kovács Péter vezette a ne-
bulókat a díszpolgárok falához, 
ahol mesélt az életútjukról, majd 
a diákok a polgármesteri irodát 
tekintették meg, és a kerület első 
emberének munkájáról kaptak 
tájékoztatást. Kovács Péter el-
mondta, hogyan zajlik egy átlagos 
munkanapja, és bemutatott né-
hány különleges tárgyat, amelyek 
az irodáját díszítik. a gyerekek sok 
egyéb mellett megnézhették annak 
az 1259-ből származó okmánynak 
a másolatát, amely az első írásos 
dokumentum Cinkota sokszáz 
éves múltjáról, azokat az óriási fa-

litáblára kitűzött rajzokat, amelyek a kerület 
fejlesztésének terveit tartalmazzák, illetve azt 
a kardot, amit a vívóktól kapott ajándékba az 
erzsébetligeti vívócsarnok átadásakor. 

Kovács Péter röviden ismertette a Xvi. kerü-
let elődtelepüléseinek történetét is, majd azt, 
hogyan csatolták a négy önálló nagyközséget 

és árpádföldet Xvi. kerület néven a főváros-
hoz 1950-ben. ezután minden tanuló beleül-
hetett a polgármester székébe, és beleképzel-
hette magát a kerület vezetőjének szerepébe. 

a hivatali látogatást a szomszédos tanácste-
remben fejezték be, ahol a Polgármesteri Kabi-
net munkatársai kiosztották a tejszínes kakaót, 

de gondoltak a tejérzékenyekre is, 
akik gyümölcslevet vagy ásványvi-
zet kaptak. Mindezek elfogyasztása 
közben bárki kérdezhetett Kovács 
Pétertől, aki türelmesen válaszolt 
a gyerkőcöknek. a legtöbben arra 
voltak kíváncsiak, hány éves a 
Kertváros vezetője, hány gyereke 
van és mióta tölti be a hivatalát. 

a centiseket tavasszal még nyolc 
osztály követi, majd az őszi láto-
gatók már az állatvédelemről, az 
internet veszélyeiről, a közlekedés-
biztonságról és a balesetmentes ke-
rékpározásról is hallhatnak érdekes 
információkat.

» Mészáros Tibor
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Ezt is kipedáloztuk!
»Előző számunk címlapján számoltunk be arról, hogy 

Furdan Mária Kerületfejlesztési irodavezető és dr. Pé-
csi Mária közösen elkészített pályázatának köszönhetően 
a XVI. Kerületi Önkormány-
zat Közlekedésbiztonsági 
díjat nyert. Furdan Mária 
azóta egy újabb elismerést 
is átvett Nyíregyházán Tasó 
Lászlótól, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium köz-
lekedéspolitikáért felelős 
államtitkárától május 20-
án, a Kertváros ugyanis 53 
önkormányzat és 64 mun-
kahely mellett megkapta a 
Kerékpárosbarát Település 
kitüntető címet.  

a Nemzeti fejlesztési Miniszté-
rium és a Kerékpáros Magyaror-
szág szövetség tizedik alkalommal 
hirdette meg a Kerékpárosbarát 
Munkahely és Kerékpárosbarát 
település pályázatot. ezekre 
olyan önkormányzatok jelentkez-
hettek, amelyek fontosnak tarják 
a kerékpár mint közlekedési és 
szabadidős eszköz népszerűsítését. 
a pályázatok célja, hogy a telepü-
lések és a munkáltatók a megfe-
lelő infrastruktúra kialakításával, 
illetve szemléletformálással tegyék 
lehetővé, biztonságossá és von-
zóvá a kerékpáros közlekedést a 
dolgozók, valamint az ügyfelek 
számára.

tasó lászló kiemelte: Magyaror-
szág a harmadik azon európai or-
szágok sorában, amelyek előnyben 
részesítik a kerékpáros közlekedést. 
ennek érdekében hazai és uniós 
forrásokból 2007 óta mintegy 850 
kilométer kerékpárút épült, a teljes 
hossz több mint kétharmada pedig 
2010 után készült el, mivel a Kor-
mány fontosnak tartja az egészsé-
ges életre való nevelést. a biciklis 
közlekedés előnye ugyanakkor 
nem utolsósorban az is, hogy két-
kerekűn tudunk a legolcsóbban és 
leggyorsabban eljutni egyik hely-
ről a másikra, éppen ezért folya-
matosan bővítik a bringaköröket. 

» Sz. R. Zs.

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK) a közelmúlt-
ban ismét választást tartott, amelynek keretében 17 
képviselő nyert mandátumot. Ők május 6-a és 7-e között egy 
csapatépítő tréningen vettek részt, hiszen a diákok között is fontos az 
összetartozás erősítése, amely alapja lehet a következő két év munkájá-
nak. a tréning során a fiatalok játékos egyéni, kiscsoportos és nagyobb 
társasággal elvégzendő feladatokat kaptak. ezek során bemutathatták 
saját magukat, elképzeléseiket és egyéni ötleteiket, amelyekkel meg-
oldást találhatnak a kerületi ifjúságot is foglalkoztató kérdésekre. a 
feladatok által megmutatkoztak a vezetői képességek, illetve a csapat 
tagjai megtudhatták, kik azok, akik kreativitásukkal vagy művészi ké-
pességeikkel fogják elősegíteni a KiÖK munkáját. a képviselők ősztől 
több rendezvényen népszerűsítik majd a kerületben az ifjúsági Önkor-
mányzatot.
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Pünkösd a 
Cinkotai Tájházban

a magyar népi kultúrának mindig is fontos része volt a pünkösdi ün-
nepkör. a májusfa állítása, a tavaszköszöntés és a pünkösdi király-válasz-
tás olyan hagyományok, amelyek egyben tartották a falusi közösséget, 
és amelyek nem merülhetnek a feledés homályába. ezeket a szokásokat 
hívta életre munkatársai segítségével az alkalomhoz illően cinkotai nép-
viseletbe öltözött villányi Péter, aki köszöntő beszédét szlovák nyelven 
zárta. ezután Kovács Péter és szász József üdvözölte az egybegyűlteket, 
biztosítva az újjászerveződő tájházat az Önkormányzat támogatásáról. 
az egész napos pünkösdi sokadalomban az udvaron helyi őstermelők 
kínálták portékáikat, a többi között fazekas tárgyakat, termelői mézet 
és kürtős kalácsot. a gyerekek számára a Magyar Népmese színház adta 
elő a hetvenkedő János című darabot, utánuk pedig a Cinkotai ha-

gyományőrző Dal-
kör népdalcsokrá-
val keltette életre 
a falusi vigasságok 
hangulatát. Mind-
ezek mellett a népi 
világ játszóháza 
fogadta a kicsiket, 
akik felülhettek a 
kézi hajtású kör-
hintára, hordón 
lovagolhattak vagy 
gólyalábon járhat-
tak, az ügyesebbek 

ugyanakkor a kézműves foglalkozásokon is kipróbálhatták magukat. 
Pünkösd ünnepe pedig nem lehet teljes táncház nélkül, amelyhez a 
Mező együttes húzta a talpalávalót.
a rendezvény végén Karelné Máté Orsolya intézményvezető-helyettes 
kiemelte, hogy tóth ilona emlékének megőrzése és a kerület helytörté-
netének kutatása mellett a Kertvárosi helytörténeti és emlékezet Köz-
pont fő feladata a népi hagyományok megőrzése, és ezeken keresztül a 
cinkotai közösség újjászervezése. 

» VAN

»A Tóth Ilona Emlékház építésének elkezdése után 
most ismét hallatott magáról a márciusban megalakult 

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ, pünkösd 
alkalmából ugyanis ismét élettel töltötték meg a Cinkotai 
Tájházat május 16-án. A hagyományőrző ünnepséget Ko-
vács Péter polgármester, Szász József alpolgármester és 
Villányi Péter intézményvezető nyitotta meg.

több mint tíz évvel ezelőtt Bécsben rendeztek először rózsafüzér 
zarándoklatot, amelynek keretében az osztrák fiatalok egy hét alatt 
járták körbe a várost. ezt a magyarok úgy módosították, hogy a meg-
határozott kilenc budapesti útvonalon egy napon mennek végig, a 
zarándoklat végén pedig egy közös szentmisét tartanak. az esemény 
célja egy kulturális, lelki és erkölcsi megújulás, amelyért a megállóhe-
lyek templomaiban együtt imádkoznak és énekelnek a fogadó közös-
ség tagjaival. van ugyanakkor egy közös imádságuk is, ami egy időben 
elmondva áldásként szolgál fővárosunknak. a cinkotai szent Mária 
Magdolna plébánia évek óta részt veszt a zarándokok fogadásában, 
akik Rákoskeresztúrról indulnak és Kerepestarcsán fejezik be útjukat. 
a Xvi. kerület legősibb településrészén a mintegy 100 fős csapat tag-
jait a karitász csoport vezetésével látták vendégül május 28-án.

Rózsafüzér zarándoklat
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80 éves az árpádföldi 
református templom

szloboda József arról beszélt, hogy 
a mai világban sokaknak csak saját 
boldogulásuk számít, de isten nél-
kül sem a házasságok, sem a mun-
ka, sem egy gyülekezet élete nem 
működhet. szerinte manapság az 
önmegvalósítás a fontos, az idő-
sek példáját ugyanakkor kevesen 
veszik figyelembe, pedig az ember 
egyedül esendő. Mivel azonban a 
gyülekezet 80 évvel ezelőtt istenre 
építkezett, most már önálló lelké-
sze lehet. emellett nagyon fontos a 
közösség összetartó ereje és a tagok 
munkája, illetve a gyerekek jelen-
léte is. ezért mindig azzal a gondo-
lattal kell hazatérnünk, hogy isten 
lelke lakozik bennünk az ő felelős-
ségével, küldetésével, lehetőségei-
vel, de legfőképpen áldásával.

a templom történetéről Bíró fe-
renc beszélt, aki 36 éves volt, ami-
kor elkezdte lelkészi szolgálatát 
árpádföldön, és több mint három 
évtizeden át vezette a közösséget. 
a már nyugalmazott lelkipásztor 
a gyülekezet történetével kap-
csolatban kiemelte: 1936-ban a 
rákosszentmihályiak kezdemé-
nyezték, hogy az árpádföldieknek 
is legyen református templomuk 
és több adakozó is jelentkezett. 
sipos imre és felesége szinte az 
egész vagyonukat felajánlották 

(emléküket tábla őrzi a bejárat-
nál), Polgár Júlia az Úr asztalát 
adományozta szülei, Nagy lajos 
pedig a harangot fia emlékére, de 
az akkori berendezési tárgyak is a 
hívek nagylelkűségének köszön-
hetők, amit a padokon most is 
látható réztáblák jeleznek. 

a templom a ii. világháború 
idején megsérült, de még akkor 
helyrehozták. 1946-ban a rákos-
szentmihályi gyülekezetből kivált 
és önálló gyülekezetté lett má-
tyásföldi közösséghez csatolták 
árpádföldet. az 50-es évek elején 
a kis tornyot rossz állapota miatt 
le kellett bontani, helyette vasból 
haranglábat készítettek, amely 
még most is áll.  

„Hálát adok azokért 
A titkon mondott imádságokért, 
Amiket az Ige diadaláért küldtek... 
Hálát adok azokért 
A titkon épült oltárokért, 
Amik viharok fergetegé-
ben le nem dűltek. 
Hálát adok azokért, 
Akik megtartották a hitet. „
(Kárász Izabella)

»Hálát adni gyűltek össze az árpádföldi reformátusok 
május 21-én, amikor templomuk felszentelésének 80. 

évfordulóját ünnepelték, és Nyikos András megbízott 
lelkipásztort is beiktatták hivatalába. Az eseményen dr. 
Környeiné Rátz Katalin és Antalóczy Csaba önkormány-
zati képviselő, valamint több egykori, itt szolgáló lelkész 
– köztük Bíró Ferenc, a kerület díszpolgára – is részt vett, 
igét pedig Szloboda József esperes hirdetett. A meghitt 
hangulatú, családias istentisztelet után szeretetvendég-
ség várta az egybegyűlteket.

Bíró ferenc 1979-től látta el 
a lelkipásztori teendőket Má-
tyásföldön, árpádföldön és 
Cinkotán is. elmondása szerint 
kezdetben mindössze négy hívő 
és a kántor volt csak a mátyás-
földi templomban, és árpádföl-
dön is maximum hatan jártak 
istentiszteletre. az évek során 
azonban a közösségek létszá-
ma egyre nőtt, és 1982-ben az 
árpádföldi templomot is felújí-
tották: kitapétázták a belső fala-
kat és villanyfűtést szereltek be. 
az új csillárokat és a falikarokat 
a hívek adományából vásárolták 
meg. a templom fennállásának 
50. évfordulójára Pordán ferenc 
árpádföldi kőműves mester tel-
jesen ingyen végezte el a külső 
felújítást. a közösség áldozatos 
munkája nyomán 1992-ben 
elkészült a templomkert új ke-
rítése és a bejárati kapu, majd 
megújult a templom tetőszer-
kezete – amely Kisfaludy Ká-
roly presbiter munkája –, a gáz 
bevezetésével korszerűsítették a 
fűtést, a 2000-es évek elején pe-
dig az ablakokat is kicserélték, és 
megépült a gyülekezeti terem, az 
emeletre felvezető lépcsőt pedig 
tóth elemér készítette. 

hét évvel ezelőtt ugyanakkor 
ismét teljesen felújították a temp-
lombelsőt, ahol már 1995 óta tar-
tanak hittan- és bibliaórákat.

Bíró ferenc és felesége, zsuzsan-
na, Bíró Botond és felesége, edit, 
valamint Rácz Judit lelkész és 
varga Béla gondnok sokat tettek 
a gyülekezet fennmaradásáért és 
gyarapodásáért, ezért őket köszönő 
ajándékkal lepték meg.

Mindezek után szloboda József 
átadta Nyikos andrásnak a temp-
lom kulcsait, valamint az egyház-
község pecsétjét, majd a jelenlévő 
lelkészek – akik között ott volt 
Nowaczek Máriusz árpádföldi 
plébános és vető istván cinkotai 
evangélikus lelkipásztor is – meg-
áldották őt, így hivatalosan is beik-
tatott lelkésszé vált.

Nyikos andrás visszaemlékezett 
első igehirdetésére, amit közel 
hat évvel ezelőtt segédlelkészként 
mondott el árpádföldön. Mivel 
előtte egy héttel született meg a 
kisfia, könnyűnek érezte a hála-
adást mindezért, de kiemelte, hogy 
azóta is számtalan alkalommal ta-
pasztalta meg: „Nagyok az Úr tet-
tei.” szerinte minden áldás forrása 
a kereszt, amit az isten adott azért, 
hogy kifejezze az emberek irán-
ti szeretetét.  ha pedig nem csak 
vasárnap tudjuk megélni mindezt, 
akkor a hitünk is elmélyülhet.

» Sz. R. Zs.
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Kettős 
vizsgakoncert
»Diplomahangversenyt hallhatott a 

klasszikus zenét kedvelő közönség 
május 18-án az Erzsébetligeti Színház-
ban, ahol Vikol Kálmán zenepedagógus 
megkapta fúvóskarmesteri diplomáját, 
a Mátyásföldi Koncertfúvós Zenekar 
pedig nemzetközi minősítését.

vikol Kálmán korábban jobban szeretett 
hangszeren muzsikálni, így magától annak 
ellenére sem jutott eszébe a vezénylés, hogy 
édesapja és nagyapja is karmesterként tevé-
kenykedett erdélyben. Kollégája és példaképe, 
vaszlik Kálmán – aki őt szemelte ki utódjául 
– kitartó rábeszélésére azonban mégis kezébe 
vette a karmesteri pálcát. ezután rendsze-
resen részt vett a hidas frigyes nevét vise-
lő győri karmesterkurzusokon, majd a ba-
latonföldvári karmesterversenyen ifjúsági 
kategóriában aranyérmet nyert 2010-ben. 
ezután pedig néhány neves zenetanár 
ösztönzésére beiratkozott a szegedi tu-
dományegyetem zeneművészeti Karának 
fúvóskarmester képzésére. 

sokan nem is gondolnák, hogy a vezény-
lésen kívül mi mindenhez kell értenie egy 
karmesternek. a többi között tudnia kell 
partitúrát olvasni, hangszerelni, átiratokat 
készíteni, zongorázni, de járatosnak kell 
lennie a művészetek és az irodalom terén 
is. a diplomakoncert műsorát úgy kell 
összeállítani, hogy legyen benne egy induló, 
egy operanyitány átirat, egy versenymű – ami-
kor a szólista és a kísérőzenekar közötti össz-
hangot kell megteremtenie a vizsgázónak –, 
egy hangszerelés és egy kortárs szerző nagyobb 
lélegzetű műve. 

a zsűri – amelyet dr. tóth Péter zeneszerző, 
a szegedi tudományegyetem zeneművészeti 
Karának (szte-zMK) dékánja, Nagy zsolt 
tubaművész, az szte-zMK docense és dr. 
Csikota József karmester, az szte-zMK ad-

junktusa alkotott – azonban ezúttal nemcsak 
a karmesteri tevékenységet figyelte, hanem a 
vizsgázó által vezényelt Mátyásföldi Koncert-
fúvós zenekart is, amelynek ez volt a nemzet-
közi minősítő koncertje. 

a művek elhangzása után az ítészek visszavo-
nultak, és egy szórakoztató műsor vette kezde-

tét, amelyben vezényelt vaszlik Kálmán, a Má-
tyásföldi Koncertfúvós zenekar alapítója is. a 
vikol Kálmán által létrehozott Csipikék Gyer-
mekkórus tagjai ugyanakkor azzal lepték meg 
egykori tanárukat, hogy Pálmai zoltán vezeté-
sével előadták a székely könyörgőt, amit szabó 
levente gitáron, virág lászló pedig hegedűn 
kísért. a szülők ezen kívül még egy köszönőle-
velet is írtak, amit az est házigazdája, zelinka 
tamás zenepedagógus olvasott fel. ebben kife-
jezték hálájukat gyermekeik zenei neveléséért.

a diplomakoncerten megjelent Kovács Péter 
polgármester is, aki elmondta: vikol Kálmán 
22 éve tevékenykedik a Xvi. kerületben. aki 
ismeri, tudja róla, hogy szenvedélyesen szereti 
a zenét, amit ugyanilyen szenvedéllyel igyek-
szik átadni tanítványainak. 

a diploma- és minősítő koncertre pedig 
nemcsak a zenekari tagok hozzátartozói, 
vikol Kálmán gyermekei, erdélyből érke-
zett édesapja és rokonai voltak kíváncsiak, 
hanem a szakma néhány jeles személyisége 
is. Mátyásföldre látogatott ugyanis Kapi-
horváth ferenc ezredes, a Nav-Pénzügyőr 
zenekar vezető karmestere, Kovács tibor 
alezredes, a Magyar honvédség Közpon-
ti zenekarának vezető karmestere, szabó 
ferenc, a Magyar fúvószene és Mazsorett 
szövetség elnöke, valamint Klebniczky 
György zeneszerző.

végül dr. Csikota József – aki a Nemzet-
közi fúvósszövetség Kelet-Közép-európai 
szervezetének (WasBe) elnöke is – a dip-
lomán kívül még három elismerést osztott 

ki. a Mátyásföldi Koncertfúvós zenekarnak 
a fúvószene négy évtizeden keresztül végzett, 
magas színvonalú, országon belüli, illetve ha-
tárainkon túli képviseletéért és terjesztéséért 
nemzetközi minősítést, vaszlik Kálmánnak, 
az együttes alapítójának eddigi életművéért, 
a frissdiplomás vikol Kálmánnak pedig a 15 
éves zenekari, valamint öt éves karmesteri 
tevékenységéért WasBe-kitüntetést adomá-
nyozott.  

» Mészáros Tibor

tArnAi Kiss lászló előadóművész, műsorvezető, számtalan művészeti díj birtokosának 
a Göllesz viktor óvoda, általános iskola és előkészítő szakiskola javára rendezett 

jótéKonysáGi GálAműsorA az erzsébetligeti színházban. 
Az eseményen fellép Kalmár Magda Kossuth-díjas operaénekes, Morvai Noémi előadóművész, a Duna TV műsorvezetője, valamint Tarnai 
Kiss László barátai és tanítványai: Dócs Péter, Kalina Enikő, Kökény Andrea, Gáspár Anni, dr. Frido Diepeveen, Szávolovics Gabriella, 
Lőrincz Roland, Kerti Ági, Kovács Böske, Oláh Kati, Szegedi Csaba és Tarnai Marcell László. Az opera, operett, magyar nóta, musical, jazz 

és táncdalokhoz a kíséretet a P. Mobil együttes tagjai, Tarnai Dániel és Szebelédi Zsolt, valamint Tarnai Kiss László szolgáltatja. 
jegyek 800 forintos áron a színház jegypénztárában kaphatók (tel.: 401-3060).

JÓTÉKONYSÁGI SZTÁRPARÁDÉ
Június 26., vasárnap 15.00 óra
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»„Szólt a rock és a roll…” a Cinkotáért Közhasznú Egye-
sület rendezvényén a cinkotai kultúrház kertjében fel-

állított színpadon, ahol az André László és Kassai Annamá-
ria által vezetett Tornádó Hungary Táncsoport Egyesület 
tartotta évzáróját.

a rendkívüli fizikumot igénylő akrobatikus rock and roll lépéseit a 
Xvi. kerületben a Batthyány ilona és az arany János általános isko-
lában, valamint az erzsébetligeti színházban, a Xiv. kerületben pedig 
a Kaffka Margit általános iskolában lehet elsajátítani. a másfél órás 
műsorban több mint száz tanítvány mutatta be tudását kezdő, haladó és 
felnőtt korcsoportban. az idei első szabadtéri évzárónak olyan sok né-
zője volt, hogy ha az időjárás engedi, ezentúl minden évben a Kultúrház 
kertjében rendezik meg ezt az eseményt.

ezúttal tomhauser Noémi és a tízéves harmónia 
Csellóegyüttes muzsikált a Corvin Mátyás Gimnázium 
előtti Mátyás király téren, kiegészülve a vikol Kálmán 
vezette toborzó citerazenekarral. a gordonkások közül 
a legfiatalabb 11, a legidősebb 20 éves. egy ideje ál-
landó szereplői a kerületi rendezvényeknek, de sokszor 
lépnek fel fesztiválokon és más zeneiskolák rendezvé-
nyein is. Repertoárjukban a klasszikus zene mellett 
helyet kapnak a könnyűzene világhírű darabjai is, de 
saját szerzeményeik is vannak. ezekből készítettek egy 
összeállítást a térzene közönségének. amíg a felnőttek 
a dallamokat hallgatták, a gyerekeket pónilovaglás és 
csillámtetoválás is várta.

»A Corvini Domini Egyesület új vezetésének 
új elképzelései is vannak, azonban a koráb-

bi hagyományokat sem szeretnék veszni hagy-
ni. Az egyik ilyen a mátyásföldi térzene, amely 
mindig sok érdeklődőt vonzott.

»Egyházzenei hangversenyt adott a mátyásföldi katoli-
kus templomban a Zrínyi Miklós Vegyeskar. 

a katonás név onnan ered, hogy a zrínyi Miklós Nemzeti Közszolgála-
ti egyetem biztosít számukra próbatermet, ezért a kórust is a hadvezér-
ről nevezték el. az arany- és ezüstdiplomával, valamint nemzetközi- és 
hangversenykórus minősítéssel rendelkező együttes a Magyar Rádió 
Gyermekkórusának egykori tagjaiból alakult, akiket az éneklés szere-
tete és a közös emlékek 20 éve együtt tartanak. a több száz műből álló 
repertoárjukból a mátyásföldi hallgatóságnak hozott összeállításukban 
olyan világhírű komponisták, mint Palestrina, haydn, Mozart, saint-
saens vagy Kodály művei mellett kevésbé ismert, de az egyházzenében 
jelentős  zeneszerzők alkotásait adták elő.

13. csángó nyár 
Budapesten

Augusztus 17-24.
Fogadjon be egy csángó gyereket otthonába!

színes programokról 
a Kovász egyesület gondoskodik

információ, jelentkezés: Petrovics sándornál
0630/655-9271 • petrovics.sandor1@t-online.hu 
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P r o g r a m a j á n l ó
1165 BudapEst, hunyadvár utca 43/B. 

tElEfon: 401-3060.

családi:

Június 11. szombat 21.00 

végre itt a nyár! Nyáresti kertmozira várjuk 
a kerületi családokat az erzsébetligeti szín-
ház előtti térre: a szeleburdi család kalandjai 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt vi-
dám estét ígérnek. A részvétel ingyenes.
Következő alkalommal július 2-án, szomba-
ton 21.00 órakor az egészséges erotika című 
filmet vetítjük.

Új programunkban a jazz és a bor ad rande-
vút egymásnak az erzsébetligeti színházban.
Borestünkön hangulatos zene mellett ismer-
hetik meg a tokaji borvidéket, és személyesen 
találkozhatnak nemcsak a tájegység boraival, 
hanem egy fiatalos, dinamikusan fejlődő bo-
rászat szakértőivel is.
Méltán lehetünk büszkék a magyar borokra, 
ahogy jazz-zenészeinkre is. a kulturált borfo-
gyasztás része a kultúrának. 

első borestünkön az érdeklődők a sárospata-
ki harsányi Pincészet borsorát kóstolhatják 
meg, szakértő borászok útmutatása alapján. 
találkozzunk a Boresten! hozzák el barátai-
kat, ismerőseiket, a kellemes környezet és a jó 
hangulat garantált.

fellép: a silence fiction duo
Belépő: 2500 forint, amely tartalmazza a bor-
sort is.
Borestünk kedvcsináló a 2016. szeptem-
ber 2-3-án zajló vingardium – Borliget 
eRzsÉBetliGeti BORfesztiválhOz. 
Részletek hamarosan a www.kulturliget.hu és 
a www.vingardium.hu oldalon.

A teltházas közönség rekesziz-
mait a stand up comedy nagy-
ágyúja, Búcsúszentlászló orosz-
lánja, Bödőcs Tibor (jobbra) 
mozgatta meg május 25-én az 
Erzsébetligeti Színházban. Aki 
pedig lassabban csepegő humor-
ra vágyott, annak sem kellett csa-
lódnia, hiszen "előzenekarként" 
Hajdú Balázs (balra) szórakoz-
tatta a nagyérdeműt.

kultúra

Különös termést hozott május 9-én délelőtt az árpádföldi 
út egyik családi házának kertjében az almafa. egy jó vödörre 
való házi méh rajzott ki valamelyik környékbeli kaptárból, 
és rendeződött egy hatalmas fürtté a fa egyik ágán. az érin-
tett ingatlan tulajdonosa – nagyon helyesen – a tűzoltókat 
hívta segítségül. Ők egy méhész szakembert küldtek a hely-
színre, aki a megfelelő védőfelszerelésben megközelítette a 
hatalmas élő, és hangosan 
zümmögő fürtöt, majd 
többszöri nekifutásra vé-
gül sikeresen besöpörte a 
kaptárelhagyókat egy nagy 
festékesvödörbe. Mivel a 
környéken nem találtak rá 
a méhek tulajdonosára, a 
méhész elszállította a kirajzott hasznos, de ilyenkor nagyon 
veszélyes rovarokat. a szakember elmondta, hogy hozzá 
nem értő személynek nem tanácsos próbálkozni a méhek 
befogásával, mert a megzavarodott mézgyűjtők ilyenkor na-
gyon barátságtalanul tudnak viselkedni, ezért a kíváncsisko-
dókat is el kell küldeni a környékről. ha tömegesen rávetik 
magukat valakire, előfordulhat, hogy a több száz csípés a 
megtámadott halálát okozza.

Szeleburdi 
család

A kép illusztráció!

SASHALMI KÖNYVTÁR
Veres Péter út 53.

---------------------------------------------
a fŐváROsi szaBÓ eRviN KÖNyvtáR

sashalMi KÖNyvtáRa
szeretettel meghívja Önt és gyermekeit 

június 10. (PénteK) 16.30 órárA

Bálint György 
„Bálint gazda” és 
telegdi ágnes 

író, természetfotós
„CsODálatOs 

állatOK 
vaRázslatOs 
NÖvÉNyeK” 
című, az Ünnepi 

Könyvhétre 
megjelent, új 

kötetének bemutatójára.
A belépés ingyenes.

ajá
nl

ó
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GYEREKNAP

»Végy egy kis jó időt, adj hozzá néhány aktivitást, fűsze-
rezd mesejátékkal, keverd össze ifjú tehetségekkel és 

gyerekkoncertekkel, így a jó hangulat garantált. Mindez 
lehetne akár egy sütemény recepje is, mi mégis inkább az 
Erzsébetligetben múlattuk az időt, ahol negyedik alkalommal 
rendezett Kertvárosi Gyereknapi Futást az Erzsébetligeti 
Színház és az Öt Falu Egyesület. Az egészséges életmód és 
a példamutatás jegyében most is rajthoz állt többek között 
Kovács Péter polgármester, Szász József alpolgármester, 
valamint a kerületben lakó Szántó Dávid sportriporter is. A 
legsportosabbak idén az Arany János Általános Iskola diákjai 
lettek, így ők nyerték az erzsébetligeti strandbelépőket.

A Liget Táncakadémia növendékei

Erdélyi Dániel, a Sashalmi Tanoda tanulója Kovács Pétertől vehette 
át a tombola fődíját, az Önkormányzat által felajánlott kerékpárt

A Kacor király című interaktív mesejátékba 
a gyerkőcöket is bevonták

Negyedik alkalommal 
rendezték meg 

a gyereknapi futást

A Málna és a 100 Folk Celsius zenekart is régi kedves ismerősként 
köszöntötték az Erzsébetligetben.

Ujjé a Ligetben!

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és az  R. Törley 
Mária által vezetett Kertvárosunk Értékeiért Egyesület 

anyák napja alkalmából rajzversenyt hirdetett, amelyre 
több mint 100 alkotás érkezett. A honatyának és a szob-

rászművésznek Ács Anikó önkormányzati képviselő, illetev 
Villányi Péter, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet 
Központ vezetője volt segítségére a díjak kiosztásában. 
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Ami kimaradt Rákosszentmihály 
történetéből 4.
Pusztaszentmihály első hivatalos önállósági kérelmét nagy valószínűség-
gel még 1892 elején fogalmazta meg a közbirtokosság vezetése. Ekkor 
az elnök Törzs Kálmán, az alelnökök Balogh Albin és Kiss József, a jegyzők 
Wittek Ferenc és Werner László, pénztáros Schnitzl Károly, ellenőr Klenovits 
István voltak. Ezt a kérelmet nyújtotta be Balogh Albin, már mint a közbir-
tokosság elnöke, 1892. július 28-án. Ezután a beadványok és az elutasítá-
sok hosszú időszaka következett. 

a második beadvány már részletes indoklással, 1896. július 28-án követ-
kezett, szintén Balogh albin elnök valamint több helyi vezető: Gitschni 
lajos, Paulus János, Jogang Mihály, Nonn János, Nyúl József, szabó 
lajos, Kropacsek ferenc, és schwábisch sebestyén aláírásával. ezt is 
hosszú aktatologatás követte, főleg Csömör ellenállása miatt, mert adó-
bevételének egyre jelentősebb része szentmihályról folyt be. 

a harmadik és egyben az utolsó kérelmet a közbirtokosság 1901. szep-
tember 24-én nyújtotta be. ezt a beadványt a közigazgatási ügyvéd, dr. 
Bencsik József, az egyesület akkori és egyben utolsó elnöke készítette el. 
ekkorra lényegében a József főherceg és almásy Pál telepek egyesületei 
megszüntették működésüket, és vezetőik a közbirtokosság választmányi 
tagjai lettek. ezt az egységet bizonyítja a beadvány aláíróinak, harminc 
személynek a névsora, melyet tisztségüktől függetlenül, megközelítőleg 
abc sorrendben írtak alá: „asmus József, auguszt Béla, Bacsik József, 
Barmos Gyula, dr. Ben-
csik József, Berger Má-
tyás, Bürgermeister fe-
renc, Bugyi ferenc József, 
Blazsik farkas, farkas 
ignácz, hercegh József, 
szabó lajos, Karácsony 
lajos, Képessy imre, Kiss 
ferencz, Kökény Gá-
bor, Krajcsovics ignácz, 
Kropacsek ferencz, lakits 
Béla, Otte albert, Pálfi Já-
nos, Paróczay József, Pár-
tényi József, Regele János, 
Rohl Károly, schwarzl 
József, schmiedlechner 
Nándor, strobl Jó-
zsef, Újváry ignácz, 
Weinwurm János (képün-
kön) pusztaszentmihályi 
birtokosok. 

Bátran állíthatom, a fenti beadvány aláírói képviselték szentmihály 
egész területét és a társadalom minden rétegét. (ez elmondható egyéb-
ként az első beadvány szerkesztőiről is.) 

az itt leírtak elolvasása után bárki felteheti a kérdést: amennyiben 
az önállóság kivívása a pusztaszentmihályi közbirtokosság munkája és 
érdeme volt, akkor mit csináltak az egyes telepek vezetői fennállásuk 
13-15 éve alatt? Röviden ezt válaszolom: megteremtették az önálló Rá-
kosszentmihály tömegbázisát és anyagi alapját. a közbirtokosság mint 
egyesület nem rendelkezett anyagi forrásokkal. viszont az egyesületek-
nél megvolt, a parcellázások során keletkezett többletbevételből jött 
össze. ez volt az anyagi alapja az utak kialakulásának, a fásításnak, a 

vízelvezetésnek vagy a terület őrzésének. sőt, 1896-ban a József főher-
ceg egyesület még egy másik iskolát is létrehozott csengős iskola néven 
a Dörschung-villa mellett. Minél jobban látták el ezeket a feladatokat, 
annál gyorsabban szaporodtak a parcellázott területeken az épületek. 
ezek közül egyre több számított villa méretűnek. ez lett a bázisa az ipar 
és kereskedelem, majd a lóvasút létrehozásával a közlekedés jelentős mér-
tékű fejlődésének. erre épült azután a közbirtokosság közigazgatási te-
vékenysége, melynek végeredménye az önálló nagyközség létrejötte lett. 

a szentmihályi telepek gyors fejlődésének bemutatására az alábbi ösz-
szehasonlítást érdemes megnéznünk: 1890-ben Mátyásföldön 22 villá-
ban 69-en laktak. Ugyanekkor szentmihályon 156 épületben 472-en. 
1900-ban Mátyásföld 99 villájában 288 volt az állandó lakos, szent-
mihályon ugyanekkor 703 épületben 3068-an éltek. tehát, míg Má-
tyásföldön úgy az épületek, mint a lakosság száma valamivel több, mint 
négyszeresére nőtt, ugyanakkor szentmihályon ez a fejlődési arány az 
épületeknél közel ötszörös volt, a lakosság száma viszont 6,5-szeresére 
nőtt. itt feltétlenül figyelembe kell vennünk, hogy Mátyásföldön a villák 
lakóinak egy része csak nyaralt a villájában és az állandó lakása Bu-
dapesten volt. Persze szentmihályon is akadtak ilyenek, például farkas 
ignác haláláig (1904) budapesti maradt, míg Pálfi János csak az önálló 
Rákosszentmihályra jelentkezett be. 

a telepek arányainak megismerése érdekében közlöm az 1900-as nép-
számláláskor megállapított adatokat: 

 telepek ház lakos
 József főherceg ...........259 ........ 1170
 almásy Pál .................181 ......... 775
 György ........................86 ......... 330
 anna ...........................30 .......... 67
 árpád ..........................6 ...........23
 vida, erőss, stb. .........129 ......... 677
 Kisszentmihály ...........12...........26

anna, árpád és Kisszentmihály telepeknél figyelembe kell venni, hogy 
anna és árpádtelepek parcellázása Kisszentmihály területén a népszám-
lálás előtt 3 évvel kezdődött el, tehát az ott lévő épületek több mint fele 
még Kisszentmihályon épült fel.

Remélem, az eddigi oldalakon sikerült bemutatnom az önállóság előtti 
szentmihályon a központi egyesület és a telepek együttműködési rend-
szerét a közigazgatás kiépítése és a parcellázások között. aki olvasta 
szentmihályról írt egyéb munkáimat, akkor azt is láthatta, hogy több, 
eddig nem publikált ismeretet is közöltem és igyekeztem bemutatni azok 
összefüggését.

Folytatjuk
» Lantos Antal

ifj. Wittek Ferenc fiatalkori képe
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– Nagy örömünkre a tavalyi volt az eddigi leg-
jobb évünk, amely főként a forró nyárnak kö-
szönhető. emellett azonban nemcsak a strand, 
hanem az Uszoda látogatottsága is nőtt, az pe-
dig nincs összefüggésben az időjárással. Éppen 
ezért nyolc millió forinttal kevesebb támoga-
tást kell hozzátennie az Önkormányzatnak 
intézményeink működtetéséhez. Köszönetet 
kell tehát mondanom a munkatársaimnak, 
akik lelkesedésükkel, udvariasságukkal és segí-
tőkészségükkel nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a vendégek jól érezzék magukat nálunk 
és szívesen jöjjenek. 

– Idén miért nyit korábban a Strand?
– eddig mindig az iskolaév befejezéséhez iga-

zodtunk, és az évzáróhoz közeli hétvégén nyi-
tottunk június közepén. idén azonban több 
meteorológiai előrejelzés is azt ígéri, hogy már 
június elején strandidő lesz, ezért most június 
4-én, szombaton nyit az erzsébetligeti strand. 
a látogatók kényelme érdekében pedig épí-
tettünk egy új bejáratot az MltC pálya felől, 
mert azt tapasztaltuk, hogy a kánikulai napo-
kon túl hosszú sorok keletkeztek a pénztárak-
nál. az új kapun viszont csak bemenni lehet, 
kimenni nem, és csak akkor nyitjuk meg, ha 
valóban szükség lesz rá. Ugyanakkor azt remél-
jük, hogy a zsúfolt napokon jelentősen csök-
kenti majd a várakozási időt, hiszen így már 
három pénztárunk lesz.

– Változnak-e az árak és a nyitva tartás?
– Nem, ebben az évben nem tervezünk vál-

toztatást sem az árakban, sem a nyitva tartás-
ban. továbbra is 9.00 és 20.00 óra között 
lehet strandolni a tavalyi árakon. egyéb 
hasznos információkat, az uszoda nyitva 
tartását – amely eltér a strandétól – és a 
szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat 
pedig a honlapunkon (www.uszodak16.hu) 
lehet megtalálni.

Korábban csobbanhatunk
»Újból itt a nyár, és mi-

vel a hosszú távú elő-
rejelzések június elejére 
28-30 fok körüli hőmér-
sékletet ígérnek, a tava-
lyinál korábban, vagyis 
már június 4-én megnyit-
ja kapuit az Erzsébetligeti 
Strand. A nyári tervekről 
és az újabb fejlesztések-
ről Rátonyi Gáborral, a 
Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető 
Kft. ügyvezetőjével be-
szélgettünk.

»A Sárga-tenger Taekwondo Klub a hazai és 
külföldi versenyeken is nagyon eredményesen 
szerepelt a közelmúltban. Németh Attila veze-

tőedző sportolói a többi között részt vettek a 2016-
os Forma Országos Bajnokságon, ahol 9 aranyat, 4 
ezüstöt és 7 bronzérmet szereztek, csapatban pedig 
2. helyezést értek el. 

Taekwondo-tavasz

a Berlin Openen Polgár Csillag virág a forma 
gyakorlatokban bajnok lett a rangos külföldi 
mezőnyben, egyházas andrás pedig küzde-
lemben szerezte meg az ezüstérmet. Juhász 
Martin ugyanakkor küzdelemben sajnos, nem 
ért el pontszerző helyezést. 

a május 14-én  soroksáron megrendezett 
nemzetközi Goldstars Kupán egyházas and-
rás és Juhász Martin küzdelemben aranyat 
nyert. Polgár Csillag virágnak pedig a Magyar 
taekwondo szövetség vezetője, Patakfalvy 

Miklós adta át a 2015-ös év legjobb forma 
poomsae versenyzőjének járó kupát.  

Május 21-én a horvátországi Karlovacban 
megrendezett megmérettetésen 11 fővel in-
dult a sárga-tenger, akik 10 érmet szereztek 
(3 arany, 4 ezüst és 3 bronz). ezzel a csapat 
összesítésben a 3. helyen végzett. 

Mindezek után méltón lehetünk büszkék 
taekwondósainkra, akik persze ezután sem pi-
hennek, hiszen már hagyományosan fellépnek 
a Nagy sportágválasztón, és készülnek a nyílt 

osztrák küzdő versenyre, valamint az ausztria 
Open poomsae megmérettetésére. 

a sárga-tenger minden érdeklődőt vár az 
edzéseken: kedden és csütörtökön 17.00-
19.00-ig, pénteken pedig 17.30-19.30-ig a 
sashalmi Közösségi teremben. Mindezek 
mellett májustól szombatonként a csarnok-
ban Németh attila edző vezetésével külön 
formagyakorlat edzéseket tartanak, ahol más  
magyar csapatok poomsae versenyzőit is ok-
tatják. 

– Lesz-e új szolgáltatás a létesítményben?
– igen, kettő is. eddig csak a szentmihá-

lyi Uszodában volt, most azonban már az 
erzsébetligetben is beindult az aqua fitness, 
amit reggel és este is igénybe lehet venni. a 
másik újdonság a sószoba. egy professzionális 
cég parajdi és himalájai sóból állította össze azt 
a keveréket, amit itt használunk. Gondoltunk 
ugyanakkor a gyerekekre is, akiknek egy „so-
mokozót” készítettünk, amelyben a homokot 
parajdi só helyettesíti. így a kicsiknek sem kell 
unatkozniuk a helyiségben eltöltött idő alatt. 
Mivel ez a szolgáltatás most indult, jelenleg be-
vezető áron vehető igénybe.

– Milyen fejlesztést terveznek még?
– a strand ősszel kezdődő bővítése mellett 

még egy kisebb fejlesztést tervezünk. a szauna 

mellé készítünk egy merülőmedencét a szauná-
ból kilépők számára, akik eddig egy önműkö-
dően feltöltődő dézsából önthették magukra a 
vizet. természetesen megtartjuk azt is, de ősztől 
az önkormányzati támogatásnak is köszönhető-
en bővül ez a szolgáltatásunk is. 

az Uszodák és a strand mellett a Kertvárosi 
sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. felügye-
lete alá tartozik az ikarus sportcentrum, ahol 
két nagy és egy kis műfüves pálya is várja a 
sportolókat. sőt, már elegendő számú korszerű 
parkolót is kialakított az Önkormányzat ahhoz, 
hogy a Magyar atlétikai szövetség által lebo-
nyolított verseny házigazdája továbbra is a vi-
lágszínvonalú pályával rendelkező Bátony utcai 
létesítmény legyen. 

» Mészáros Tibor
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az eseményen az ötkarikás bajnokok közül jelen volt ambrus Miklós ví-
zilabdázó és Mohácsi ferenc kajak-kenus, valamint Kiss Dániel gátfutó 
olimpikon, illetve a riói olimpiára a közelmúltban kvótát szerző Decsi 
tamás vívó is. Rajtuk kívül az ünnepségen tiszteletét tette ancsin lász-
ló jegyző, az európai szumó szövetség alelnöke, dr. Jakabháziné Mező 
Mária, a Magyar Olimpiai akadémia főtitkára és Győr Béla akadémiai 
tanácstag, fábián lászló, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, 
Konrád ilona, a tavaly elhunyt dr. Konrád ferenc vízilabdázó özvegye, 
Borovitz tamás, a varjú vilmos Olimpiai Baráti Kör elnöke, illetve 
adorján istván, az ikarus Bse atlétikai szakosztályának vezetője. Rajtuk 
kívül jelen voltak a kerületi olimpiai iskolák – a lemhényi Dezső és a 
szent-Györgyi albert – diákjai, valamint a sportnapi túrájukról érkező 
corvinosok is. 

Rátonyi Gábor, a Kertvárosi sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 
ügyvezetője a magyar sport napjának történetével kapcsolatban el-
mondta: 1875. május 6-án a szabadság téren rendezték meg nemcsak 
az ország, hanem a kontinens első nyitott sportversenyét, ennek állít 
emléket ez az esemény.  a Kertváros napjainkban 11 olimpiai bajnokkal 
büszkélkedhet, akik összesen 15 aranyérmet szereztek. ezen kívül pedig 
még 27 medált hozott haza összesen 22 sportolónk. 

a lenyűgöző számadatok után Kovács Péter polgármester köszönte 
meg lakóhelyünk élsportolóinak azt a teljesítményt, amellyel példát 
mutatnak a fiatalok számára. Kiemelte ugyanakkor, hogy az egészséges 
életmód jegyében az Önkormányzat számára fontos a megfelelő körül-
mények biztosítása mind a verseny-, mind a tömegsportok kedvelőinek. 

– Bajnokaink sikereiből látjuk, hogy érdemes a sportba fektetni, mert így 
kevesebbet kell költeni a Szakrendelőre – hangsúlyozta a kerület vezetője.

a polgármester után dr. Jakabháziné Mező Mária arról beszélt, hogy 
az ötkarikás játékok évében a legfontosabb a sportközösségek összefo-
gása. ennek égisze alatt szervezték meg országos szinten a Rió 2016 
elnevezésű szellemi vetélkedőt, ahol az olimpia és a sport témájában 
mérkőztek meg egymással az indulók, akik közül a legjobb az ötkarikás 
játékokon drukkolhat a magyar csapatnak. végül fábián lászló hang-
súlyozta: a jövőbeli sikerekhez szükséges, hogy mindenki megtalálja a 
testmozgásban rejlő élvezetet és a sportoláshoz való lehetőséget.

az ünnepi beszédek után a Rácz aladár zeneiskola növendékei Weisz 

Ép lélek csak edzett testben létezik
»A XVI. Kerületi Önkormányzat, az Erzsébetligeti 

Uszoda és a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
szervezésében nyolcadik alkalommal emlékeztek 

meg a Kertvárosban a magyar sport napjáról május 
10-én. Habár az esős idő fedél alá kényszerítette az 
ünnepséget, a tavaly októberben átadott vívó-, birkó-
zó- és szumócsarnok méltó helyszínt biztosított a ren-
dezvény számára. 

József vezényletével adtak zenei lendületet a sportolóknak franz schu-
bert Katonaindulójával, majd takács Boglárka a magyar sport napjára 
írt, erőt adó tüzek című versét szavalta el. a lélek megmozgatása után 
pedig következhetett a testmozgás. először a tömegsportok jegyében a 
szent-Györgyi albert általános iskola negyedik osztályos tanulói mu-
tatták be ritmusos, zenés aerobik műsorukat, majd őket a Kertvárosi 
vívó sport egyesület növendékei követték.

végül az időjárás is szelídebbre fordult, így az ünneplő közönség együtt 
vonult át az erzsébetligeti Uszoda falán található olimpiai emléktáblá-
hoz, ahol koszorúkkal tisztelegtek a kerület bajnokai és edzői előtt.

» VAN
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»Hosszú és küzdel-
mekkel teli hét-
végén vannak túl 

az Ikarus BSE atlétái. 
Május 21-én ugyanis 
a Váltófutó Országos 
Bajnokságon, 22-én 
pedig a 43. Paulinyi 
Emlékversenyen in-
dultak, és szokásuk-
hoz híven győztek 
sportolóink a Bátony 
utcai sporttelepen. 

Váltófutás és emlékverseny

a jó idő beköszöntével megkezdődött az atlé-
ták szabadtéri szezonja, az ikarus ugyanakkor 
idén is megszerezte a jogot, hogy megrendez-
ze a váltófutó ob-t, ahol sportolóink újonc, 
ifjúsági, junior és felnőtt kategóriában is do-
bogóra állhattak. a felnőttek 4x800 méteres 
váltófutásában idén Wagner Gábor és ludvig 
Benjámin mellé a többnyire 3000 méteren 
induló Dénes ervin és Dénes Mátyás csat-
lakozott. az új csapat pedig nem okozott 
csalódást, hiszen 7 perc 48,55 másodperces 
eredményükkel második helyezést értek el a 
bajnokságon. Rajtuk kívül büszkék lehetünk 
junior női váltófutóinkra is, akik a hasonló 
távon szintén ezüstérmet szereztek. a lány-
csapat különlegessége, hogy habár junior 
korosztályban indultak, két tagjuk – Németh 
ajsa és finta sára – még csak ifjúsági korú, 
de az úgynevezett felversenyzés szabályával 
élve csatlakozhattak Román viktóriához és 
ferenc annához. 

a legtöbb érmet viszont az U18-as, ifjúsá-
gi korosztály szerezte az ikarusnak, hiszen 
Regényi ákos, szeiffert andrás, Jeremiás 
Donát és Bérces Gergely a 4x400 méteres 
távon kimagasló fölénnyel nyerték meg a 
bajnokságot. a leghosszabb távon, a 4x1500 
méteres váltóban pedig szalai Marcell, Nagy 
Dániel, Kovács Balázs és horváth Csongor 
lett aranyérmes a 17 perc 28,4 másodperces 
eredményükkel. az ifjúsági lánycsapatot sem 
kellett félteni az Országos Bajnokságon, mi-
vel sipos Csenge, erdei tamara, Rapai fanni 
és ludányi virág 4x400 méteren második 
lett. Rövidtávon pedig sipos Csenge, Rapai 
fanni, licht vivien és virók sára négyese ért 
el harmadik helyezést a 100 méteres váltófu-
tók között. 

hazai pályán szintén bronzérmet szerzett 
a 4x100 méteres fiú újonc váltófutó csapa-

tunk, amit Megyeri Dávid, Baranyai Kristóf, 
Gálpál zsombor és Ujj Norbert alkotott. 
Kortársaik ugyanakkor a 4x600 méteres 
lány váltófutásban bajnokok lettek a zánkai 
zsófiából, székely annából, tóth lillából és 
Gajdos Dominikából álló csapattal.

Másnap vette kezdetét az ikarus szervezésé-
ben a 43. Paulinyi Jenő, a 16. Klics ferenc, 
a 12. főző János, a 10. Bánhidi Béla, az 5. 
Garay sándor, az 5. varjú vilmos, a 4. imre 
lászló és idén először a Deák Balázs emlék-
verseny, amely nemcsak az atlétika Magyar 
liga sorozatának egyik állomása volt, hanem 

tisztelgés is hazánk atlétái, edzői és testneve-
lői előtt. 

– Egyre hosszabb az emlékverseny névsora, 
ami jó jel, mert egyben támogatjuk a most 
felnövő sportolókat, és nem hagyjuk feledésbe 
veszni az elődeinket – mondta Paulinyi Péter, 
Paulinyi Jenő testnevelő fia, aki reményét fe-
jezte ki aziránt, hogy jövőre még több emlék-
éremért indulhatnak a magyar atléták. 

ha pedig medálokról van szó, akkor az 
ikarus az elsők között van. a sikeres szom-
bati versenynap után Dénes ervin vasárnap 
is magabiztosan győzött, és a 3000 méteres 
felnőtt gátfutók között 9 perc 27,15 másod-
perces eredményével bajnok lett. a hölgyek 
között Gyürkés viktória második helyen 
végzett a 2000 méteres akadályfutók között, 
de érmet szerzett Rab attila is gerelyhajítás-
ban, aki egyéni 71,82 méteres csúcsával lett 
ezüstérmes.  

szintén második lett tóth zsombor, junior 
110 méteres futónk, Dénes Mátyás pedig a 
3000 méteres akadályfutók között végzett a 
harmadik helyen. 

az ifjúsági korosztály 400 méteres gátfutói 
között viszont esélye sem volt más sportegye-
sületnek. Jeremiás Donát első, Regényi ákos 
második, szeiffert andrás pedig harmadik 
lett, közel egy-egy tizedmásodperccel lema-
radva egymástól. a rövidebb, 110 méteres 
gátfutók közül Bak Bálint második lett, míg 
a lányok 100 méteres gát számában licht 
vivien a harmadik helyet szerezte meg. ifjú 
akadályfutó atlétánk, Nagy Dániel ugyan-
akkor a 2000 méteres versenyszámban lett 
ezüstérmes. Rajta kívül serdülő korosztály-
ban Urbán zita remekelt, aki az 1500 mé-
teres akadályfutók között nagy fölénnyel lett 
csoportjának bajnoka. 

» VAN

A 600 méteres lány váltófutás bajnokai: Zán-
kai Zsófia, Székely Anna, Tóth Lilla és Gajdos 
Dominika id. Tomhauser István edzővel
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Művészek, figyeleM!
Értesítjük a Xvi. kerületben élő és alkotó művészeket, hogy az 
erzsébetligeti színház és a Corvin Művészklub az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére temati-
kus kiállítást rendez. ezért az őszi tárlatra – amely előreláthatólag 
szeptember elejétől október elejéig látogatható – kizárólag ebben a 
témakörben várjuk a történelmi eseményt, annak dokumentumait, 
fontos személyiségeit vagy relikviáit megjelenítő képzőművészeti al-
kotásokat. a stílus lehet természetelvű és szimbolikus is.
a műtárgyak leadásának és a kiállítás megnyitójának pontos idő-
pontjáról a Xvi. Kerületi Újságban értesítjük a művészeket.

Koltayné Zolder Klára, a művészklub elnöke

keDvezMéNyes ANgOl TÁBOR
A rákosszentmihályi baptista gyülekezet angol tábort 

szervez 8-12 éves gyerekek számára.
az oktatás anyanyelvű tanárok vezetésével, játékosan zajlik, 

délutánonként sportprogramokkal.
időpont: július 11-15. hétfőtől-péntekig, 9.00-16.00 óráig 

(8.00 órától gyerekfelügyelet kérhető).
helyszín: 1161 Budapest, sándor u. 26.

Költségtérítés: 10 000 forint/fő, amely tartalmazza a napi három-
szori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna). 

„testvér kedvezmény” esetén a második gyerektől 5 000 forint/fő.
jelentkezési díj: 2 000 forint/fő

jelentkezni lehet marton zsoltnál a 0620/8860-850-es 
telefonszámon vagy a martonzs@freemail.hu e-mail címen.

HÍRek
• Az I. Országos "Nyitni-Kék" Fuvolaversenyen Hegedűs Sámuel a 
mini korcsoportban i. díjat nyert, felkészítője, vályi-Nagy tamásné 
pedig tanári különdíjban részesült.

• A IX. Országos Czidra László Furulyaversenyen Kovács Zsolt nö-
vendéke, zelenyánszky lőrinc a ii. korcsoportban különdíjat kapott.

• Az Aszódon megrendezett regionális gitárversenyen arany helyezést 
ért el takáts áron ii. kcs. (tanára Baaken Péter), faragó Bálint iii. 
kcs. (tanára Király tamás), Csikesz amina iv. kcs. (tanára Maglóczki 
Éva), Kerék Benjámin v. kcs. (tanára Király tamás). ezüst helyezést 
kapott Cserkúti Péter ii. kcs. (tanára Király tamás). Bronz helyezett 
lett lőrincz Gergely ii. kcs. (tanára: Baaken Péter), Pénzes izabel 
iii. kcs. (tanára Baaken Péter). Polgármesteri különdíjban részesült: 
Csikesz amina, faragó Bálint.

• Az Esztergomban megrendezett V. Regionális Szolfézsversenyen 
Oravecz Péter – akit tóthné Csohány Éva készített fel a megmérette-
tésre – a iv. korcsoportban ii. helyezést ért el. 

• A IX. Fehér Galamb Regionális Népzenei Versenyen a Rozmaring 
Énektrió és az egytoppantós Kisegyüttes arany fokozatot szerzett. 
az együttesek tagjai: esztergomi Katinka, Nándori hanna, varga 
laura, szűcs ádám és Némedi Boldizsár. tanáraik: Király Györgyi 
és Bennő Katalin. Rajtuk kívül varga laura és esztergomi Katinka 
szóló ének kategóriában ezüst fokozatot nyert. Őket szintén Király 
Györgyi készítette fel.
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ingatlan
Malomdombon 3 szobás, nagy erké-
lyes, panorámás lakás tulajdonostól 
eladó. 30-619-9304

esztergom közelében (Dágon) felújí-
tott 64nm-és komfortos parasztház 
eladó. Gazdálkodásra is és állattar-
tásra is alkalmas. 4560nm telekkel. 
70-670-5644

Miskolctapolcára 5nap hotel Kitty 
2fő részére félpanzióval 67eft, új 
tölgyfa komód+ sarokszekrényke 40e 
ft. 20-918-7317, 405-6484

Önkormányzati lakást vásárolnék 
35nm-ig, vagy öröklakásomat cserél-
ném értékkülönbözettel önkormány-
zatira. 20-327-7398

Kiskunlacházán 130nöl telken 
30nm-es ingatlan 3,5M ft irányáron 
eladó. 30-246-5480 

tulajdonostól Xvi. kerületben szer-
kezetkész ház eladó 26 M ft-ért. 
Érd.: 30-929-2622

Kehidakustányban a termál fürdővel 
szemben 42nm-es, erkélyes lakás el-
adó. 400-0440; 70-299-3400

eladó zebegényben Dunára néző 
telek faházzal. víz, villany van. 20-
934-7476

szántódon, Balatontól 50m-re 
38nm-es nyaraló saroktelken eladó. 
i.ár: 18,8M ft. 30-3657062

eladó tiszasason családi ház nagy te-
lekkel. 20-591-9337

hirdEtÉs

Kehidakustányi termál fürdőtől 8 
percre hegyi környezetben, szőlő-
gyümölcsös eladó. Épitési lehetőség 
és villany van. 300e-től 1M-ig. 20-
498-6812

tulajdonostól eladó a szent Korona 
ltp-en egy 52nm-es 1. emeleti köze-
pes állapotú, parkra néző tehermen-
tes lakás." 70-384-3561

zsámbékon újépítésű lakókörnyezet-
ben telek eladó, cserélhető budapesti 
lakásra. 20-482-2919

vegyes
eredeti aDiDas szabadidő együttes 
s méretben, pink felirattal 8e ft-ért 
eladó. 20-467-3930

teljesen új Dhs női kerékpár eladó 
Mátyásföldön. 30-826-2395 

egyszer használt 244x66cm fürdő-
medence, víztisztítóval e ft-ért el-
adó, a számla megvan. Befőttes üve-
gek 20-50 ft-ért eladók. 403-7393

eladó 12 személyes, 64 db-os aranyo-
zott evőeszközkészlet bordó fadoboz-
ban 30e ft-ért.

eladó nagyképernyős színes tv 5e ft, 
kis képernyős színes tv 3e ft-ért, és 
hintaágy.  30-231-6016

Keresek 43 körüli gyógycipőt. Cseré-
be 38 körüli gyógycipőt adnék. 30-
480-9786

eladó két medencés, rozsdamentes 
mosogató szifonnal 6e ft; 37-es bar-
na női tavaszi félcipő 2,5 e ft, német 
kezdő nyelvkönyvek hanganyaggal 
2,5 e ft. 30-555-8975

80cm és 55cm lapos tv hibátlan ál-
lapotban eladó. 407-3266

eladó új összeszerelt 2 db Pad ha-
MaR keményfa 158X62 cm. 30-
507-8040; Xvi.ker szénás út 13.

horgászbotok orsóval eladók: BOs-
tON Xt 2000 4,20 cm 140gr-
os, DaM 210 cm-es 480 gr-os, 
silstaR 180 gr-os, valamint egyéb 
horgászfelszerelés, ruha stb. 20-596-
9513

vadonatúj angel Care légzésfigyelő+ 
örző 17eft, előszobafogas 7eft,új 
Maxi cosi gyerekülés 13eft eladó. 
405-6484, 20-918-7317

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

----------------------------------------------------------------------------------
A nótakör nyári szünet előtti utolsó összejövetele 

június 8-án 17 órakor lesz a szokott helyen, 
a rákosi út 71. szám alatt a civilek házában. 

a nyári hónapokban a Nótaklub szünetel. 
a szeptemberi első alkalomról a Xvi. Kerületi Újság augusztus 24-én 

megjelenő számában értesítem a klubtagokat. 

ajá
nl

ó



2016. Június 1. «   ❘   19

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.

hirdEtÉs

XiX.-XX. századi magyar 
és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele kézpén-
zért. Díjtalan értékbecslés. 
30-949-2900; nemes.gyula@
nemesgaleria.hu; 1024. szil-
ágyi erzsébet fasor 3.

számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. ingyenes 
kiszállás. aradi zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

lakásfelújítás, építkezés. Min- 
den munka egy kézben. ács,- 
kőműves,- burkoló,- villanysze-
relő, -stb. 30/479-2776

Angol nyelvoktatást, vizsgafel-
készítést, társalgási gyakorla-
tot, nyelvtani rendszerezést vál-
lalok a Xvi. kerületben. céges 
és skype-os online nyelvtanítás 
is lehetséges! hívjon bátram a  
06-20-320-3001-es számon!

asztalOs vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, keríté-
sek stb. építését. 30-265-9477

duGul áselhárÍtás. 
falbontás nélkül, szakszerű, 
géptisztítás. fáBián istván 
20-317-0843

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

Csontkovácsolás, gyógy masz-
százs, nyirokmasszázs, talprefle-
xológia, gerinc problémák keze-
lése a Xvi. kerületben. törődjön 
az egészségével! 70-347-5077

szakképzett kertészek vállalnak 
faKiváGást elszállítással is,
sÖvÉNyNyíRást, KeRt-
ReNDezÉst / ÉPítÉst, 
GyePszŐNyeG telepítést, fü-
vesítést. iNGyeNes felMÉ-
RÉs! Profi gépekkel, szakszerű-
en, megbízhatóan. 30-287-4348

lakásszervíz,vízszerelés,fűtéssze
relés,kőműves és lakatos mun-
kák. Gyors munkavégzés!
06-30-938-9713

16. Kerületi söröző lottózóba 
keresek önmagára és környeze-
tére igényes vendég centrikus 
kolléganőt. terminál Kezelői 
Bizonyítvány előny. 70-377-
7712 telefonszámon. Gyalogné 
Gergely Katalin

Uszodai büfébe, önmagára és 
környezetére igényes kedves 
kolléga nőt keresek. terminál-
kezelői bizonyítvány előny. 70-
377-7712 Gyalogné Gergely 
Katalin.

Cukrászt, péket, kézilányt, mo-
sogató-takarítót felveszünk a 
Xvi. kerület termelő üzembe. 
fizetés és munkaidő megbeszé-
lés szerint. 30-231-1264




