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A fenti kérdés megválaszolását igyekezett megkönnyíteni a 
VIII. Kertvárosi Iskolaválasztó elnevezésű rendezvény az Erzsé-
betligeti Színházban, amelyen kerületünk általános iskoláival 
ismerkedhettek meg a szülők.

Folytatás a 4. oldalon

Melyik iskolába járjon 
a gyermekem?

A CORVINI DOMINI ÉRTÉKMENTŐK ÉS ÉRTÉKTEREMTŐK EGYESÜLETE

VAN 16 ÉRVÜNK!
CÍMMEL SZERVEZ VETÉLKEDŐT A KERÜLETI CSALÁDOK SZÁMÁRA, 

amelynek célja a környezettudatos magatartás elősegítése, elsődleges témája pedig a 
hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás, újrahasznosítás.

A VETÉLKEDŐRE 3-5 FŐS CSALÁDOKAT VÁRUNK SZERETETTEL, ÉLETKORI MEGKÖTÉS NÉLKÜL! 
Jelentkezni lehet: Szabó Andrásné Vali egyesületi elnöknél a 06/30/582-1202 telefonszámon, vagy a corvinidomini16@gmail.com 
e-mail címen, illetve az egyesület Facebook oldalán üzenetben, a család adatainak (játékosok száma, életkora), a csapat választott 
nevének, valamint az elődöntő időpontjának megadásával. Minden jelentkezőnek részletes felvilágosítást adunk!

ELŐDÖNTŐ IDŐPONTOK: február 23. 9.30 óra, február 23. 12.30 óra 
Helyszín: 1165 Budapest Táncsics u. 10. Civil Ház 

SZUPERDÖNTŐ: március 7. 17.00 óra 
Helyszín: Erzsébetligeti Színház Harmónia terem és Színházterem

A program az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg.
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– MILYEN ÚT VEZETETT A JEGYZŐI 
MEGBÍZÁSIG?
– 32 éve dolgozom a közigazgatásban. A 
XVI. kerületi Önkormányzatban 1987. 
december 7-én álltam munkába szoci-
ális és gyámügyi területen. Ezután egy 
kőbányai kitérő következett. Ott 1993-tól 
1998-ig egy 9 fős csoportnak a vezetője 
voltam elég széles feladatkörrel, amely-
be beletartoztak például a szabálysérté-
sek is. Majd visszatértem a Kertvárosba 
és 1998-ban megválasztottak alpolgár-
mesternek. Első alpolgármesteri ciklu-
som 2002-ig tartott. Majd négy év szü-
net után, 2006-2018-ig, egészen jegyzői 
kinevezésemig ismét ezt a feladatkört 
láttam el. Az egészségügy, a szociális és 
idősügyi feladatok, valamint az oktatás 
tartozott a hatáskörömbe. Jogászként és 
a közigazgatási múltamból eredően al-
polgármesterként is mindig feladatom-

Hivatalba lépett 
az új jegyző
A XVI. kerületi Önkormányzat pályázatot írt ki a tavaly 
augusztusban megüresedett jegyzői munkakör betölté-
sére. Ennek eredményét a január 23-i képviselő-testületi 
ülésen jelentették be: a Polgármesteri Hivatal új jegyzője 
dr. Csomor Ervin, eddigi alpolgármester.

nak éreztem a jogszabályok 
betartatását.

– HA VISSZATEKINT PÁ-
LYÁJA EDDIGI, MOST LE-
ZÁRULÓ SZAKASZÁRA, 
AZ ELÉRT EREDMÉNYEK 
KÖZÜL MELYEKRE A LEG-
BÜSZKÉBB?
– Úgy érzem, hogy van né-
hány olyan eredmény, ame-
lyik különösen közel áll a 

szívemhez. Ilyen például a REHAB Kft., 
amellyel már nagyon régen foglalkozom. 
A REHAB megváltozott munkaképes-
ségű embereket foglalkoztat, és nagyon 
sokuknak biztosít állandó munkalehető-
séget, kiszámítható jövedelmet. Így volt 
ez a mainál sokkal nehezebb gazdasági 
körülmények között is. Szívesen gon-
dolok azokra az új szolgáltatásokra is, 
amelyek közül talán a legismertebbek a 
Nyugdíjasok Szállító Szolgálata, amely 
ingyenesen orvoshoz viszi az egyedülál-
ló idős embereket, a Nyugdíjasok Segítő 
Szolgálata, amely egy kisbusszal segíti a 
nagybevásárlásokat, és a Családok Szál-
lító Szolgálata, amely pedig szintén egy 
kisbusszal áll a családok rendelkezésé-
re. Büszke vagyok az óvodák, bölcsődék 
állapotára, amelyeknek nem csak a fel-
újítása, de a bővítése is folytatódik. De 
nagyon szívesen gondolok a Lemhényi 

Dezső Általános Iskolára is, ahol egy be-
zárás előtt álló, nagyon kevés gyerekkel 
működő intézményt sikerült az egyik 
legjobb, két tannyelvű kerületi iskolává 
fejleszteni.  

– HA VOLNA, AKI NEM TUDNÁ, MI A 
JEGYZŐ FELADATA, HOGYAN MUTAT-
NÁ BE ÚJ MUNKAKÖRÉT?
– A jegyző alapfeladata az Önkormány-
zat törvényes működésének a felügyele-
te, működésének biztosítása, valamint a 
munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal 
dolgozóival kapcsolatban és egyes ha-
tósági ügyek intézése. A jegyző mun-
kaköre azonban egy jogszabály válto-
zásával jelentősen megváltozott. Ettől 
kezdve a jegyzőt nem a képviselő-testü-
let nevezi ki, hanem a polgármester, és 
önkormányzati hatáskörrel is fel lehet 
ruházni. Ezzel a jegyző – számtalan ta-
nulmány foglalkozik ezzel a kérdéssel 
– közelebb kerül az önkormányzatiság-
hoz. A kormányhivatalok, járások és a 
KLIK megalakulásával a hatósági felada-
tai csökkentek, ezáltal a törvény az ön-
kormányzatiság felé tolja el a hangsúlyt. 
Ezért is lehet szerencsés, ha a jegyzői 
munkakört olyan személy tölti be, aki 
rendelkezik önkormányzati múlttal, 
netán még alpolgármesterként is dol-
gozott, mert így a megmaradt hatósági 
feladatok területén és az önkormányzati-
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés 
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. 
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
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.
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Kedves Olvasó!
Mielőtt hatalmába keríti a télvégi depresszió, el-
mesélek egy történetet, amelyen jót mosolyogtam, 
hátha Ön is így lesz vele.

Szinte még ki sem szellőztettük lelkünkből és a 
nagyszobából a karácsonyi pulyka illatát, máris a 
farsangi szezon kellős közepén vagyunk. Ilyenkor a 
Vezúv erejével törnek fel az ötletek, hogy az iskolai 
farsangi bálon minek öltözzön a gyerek. A Lúdas 
Matyik, hótündérek és Csipkerózsikák ideje végleg 
lejárt, ma inkább laptopnak, UFO-nak, vagy szög-
letesen lépkedő digitális bejárónőnek öltöznek a 
nebulók, hűen tükrözve elgépiesedő korunkat és a 
szülők, nagyszülők fantáziáját. Üdítő kivétel a kis 
Csenge, aki már éppen tud olvasni, és – igaz, egy 
újságban látott kép alapján – de mégiscsak maga 
találta ki, hogy ő két lábon járó mobiltelefonként 
akarja megnyerni a farsangi jelmezversenyt. A má-
sodik hely persze szóba sem jöhetett. Elő is került 
a család összes ollója, kartonpapírja, néhány tubus 
ragasztó, és láss csodát, Csenge, a mobillá válto-
zott lány hibátlan megtestesítőjeként tipegett be a 
tornaterembe, a jelmezbemutató helyszínére. Csak 
a két szeme látszott ki a borzasztóan kényelmet-
len kartonmaskarából, és ezért nem láthatta senki, 
hogy valósággal elsápadt, amikor a terem másik 
végén egy hozzá hasonló, csak más színű mobil-
telefon közeledett, nyilván az övéhez hasonló re-
ményekkel. Mint tudjuk, a zsűri már megalakulá-
sakor nehéz helyzetben van, mert a döntés mindig 
nehéz helyzet, de most aztán fel volt adva a lecke, 
ki legyen a győztes. A döntnökök sok jelmezbált lá-
tott elnöke tanácstalan, kínos mosoly kíséretében, 
szinte csak maga elé mormolva fogalmazta meg a 
kérdést: na, most mi alapján döntsünk? 

Csenge nem késlekedett a válasszal: az enyém 
okostelefon, azé – mutatott ismeretlen riválisa felé 
– meg buta, mert tele van gombokkal. Ez már rég 
kiment a divatból, már a nagyinak se ilyen van. 

Csenge nyert.      
MÉSZÁROS TIBOR

A legnagyobb közösségi oldalon ko-
rábban meghirdetett Hónap babája 
elnevezésű versenyre egy olyan fotóval 
lehet nevezni, amelyen az apróság 
a XVI. kerületi Önkormányzat által 
felajánlott fürdőlepedőben látható. 
Ez annak a babakelengyének a része, 
amelyet minden kertvárosi újszülött 
ajándékba kap néhány babaápolási 
cikkel együtt. 
A szavazatok alapján december 
hónapban LIPCSEI MARCELL 
nyerte a babaszépségversenyt. 
Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmaz, 
Szász József alpolgármestertől vette át a család.

ak tekintetében is kellő ismeretekkel 
rendelkezik.  Budapesten más kerü-
letekben is számtalan példa volt arra, 
hogy alpolgármesterből lett jegyző, 
aljegyző, illetve aljegyző is vált alpol-
gármesterré.

– MINDEN ÚJ VEZETŐ ÉRKEZÉSE 
VÁLTOZÁSOKAT SZOKOTT JELEN-
TENI A VEZETETTEK SZÁMÁRA. MI-
LYENNEK SZERETNÉ LÁTNI AZ ÖN 
ÁLTAL VEZETETT ÖNKORMÁNYZA-
TOT?
– Mivel magam is voltam köztisztvi-
selő, ismerem a hivatalnokok gondol-
kodását. Nagyon bízom abban, hogy 
sikerül egy olyan hivatalt létrehozni, 
amelyben az ügyintézők – akár írás-
ban, akár élő szóban lépnek kapcso-
latba az ügyfelekkel – a megfelelő 
stílusban, legjobb tudásuk szerint in-
tézkednek ügyeikben. A lakosságnak 
éreznie kell, hogy a hivatal értük van. 
Legyen bizalmuk a hivatal iránt, és 
azzal a reménnyel jöhessenek, hogy 
segítő szándékkal találkoznak. Eh-
hez az kell, hogy a dolgozóink szak-
területükön napra kész ismeretekkel 

rendelkezzenek. Ez csak folyamatos 
képzéssel érhető el. Ezt tekintem az 
egyik fontos feladatomnak.
A másik terület pedig a bizottságok és 
a Képviselő-testület törvényességi fel-
ügyelete. A jegyzőnek ugyanis nem 
csak az a feladata, hogy ismerje azo-
kat az anyagokat, amelyek a testület 
elé kerülnek, hanem az is, hogy oda 
csak olyan előterjesztés juthasson el, 
amely jogilag nem kifogásolható. 

– JEGYZŐVÉ VÁLASZTÁSÁNAK 
NAPJÁN ÖN LEMONDOTT AL-
POLGÁRMESTERI ÉS KÉPVISELŐI 
MANDÁTUMÁRÓL IS. AZ ÚJ AL-
POLGÁRMESTER MEGVÁLASZTÁSA 
FOLYAMATBAN VAN. DE MI LESZ A 
SORSA A KÉPVISELŐI VÁLASZTÓ-
KÖRZETÉNEK?
– Az őszi helyhatósági választás miatt a 
jogszabályok szerint már nem lehet idő-
közi választást tartani, erről már döntött 
a helyi választási bizottság. Ha azonban 
a választókörzetemben bárkinek bár-
milyen problémája adódik, továbbra is 
megkereshet, próbálok segíteni.

MÉSZÁROS TIBOR

A NYUGDÍJASOK SEGÍTŐ SZOLGÁLATA 
INGYENESEN SZÁLLÍTJA a kerületi betegeket a kertvárosi 

szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni a  
+36-40/407-2008-as üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Folytatás a címlapról
Szabó Csilla, a színház igazgatója kö-
szöntötte az iskolaválasztás előtt álló 
gyerekek szüleit és nagyszüleit. Az  
Iskolaválasztó megnyitóján részt vett 
Kovács Péter polgármester, Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács 
Katalin, az Észak-Pesti Tankerület igaz-
gatója, Ács Anikó, a Köznevelési Ifjúsági 
és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke és 
Müller Kinga, az Intézményi Iroda veze-
tője.

Kovács Péter polgármester elmondta, 
hogy azzal a céllal hozták létre az isko- 
laválasztást segítő rendezvényt, hogy egy 
helyen, egy időben kaphassanak képet a 
szülők arról, milyen kínálattal várják a ki-
csiket a XVI. kerület általános iskolái. A 
polgármester elmondta azt is, hogy ezek 

az iskolák a budapesti átlag feletti ered-
ményeket produkálnak, így rosszul nem 
is lehet választani. Három saját gyerme-
ke példáján tapasztalta, hogy az oktatás 
színvonala a Kertvárosban teljes mérték-
ben megfelel az elvárásoknak. Mivel ez 
így van, talán nem is az iskola, hanem 
az elsős tanítónéni kiválasztása a legfon-
tosabb. Azért, hogy ővelük is megismer-
kedhessenek a leendő iskolások, minden 
intézmény elküldte a rendezvényre azo-
kat a pedagógusokat, akik az elsősöket 
fogják tanítani a következő iskolaévben. 
Amíg a tanítónénik a szülőkkel ismertet-

ték iskolájuk specialitásait, a gye-
rekek a legkülönbözőbb kézműves 
foglalkozásokon vehettek rész, és 
a színházteremben színes lufikból 
sem volt hiány. A Kertváros gyer-
mekintézményeinek megismeré-
sében további segítséget nyújtott az 
Iránytű című kiadvány, amely nem 
csak az általános iskolákat, hanem 
a bölcsődéket, óvodákat, gimnázi-
umokat, a sajátos nevelési igényű 
gyerekek tanításának lehetőségeit, 
valamint az oktatást segítő intéz-
ményeket is bemutatja.

Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő szintén gyakorló apaként 
mondhatta el gondolatait kerüle-
tünk oktatásáról. Kiemelte, hogy a 

környező kerületekben sehol 
nincs a mienkhez hasonló, 
egy helyre összpontosított is-
kolatájékoztató. Arra bíztatta 
a szülőket, hogy mindenről 
kérdezzék az iskolák kép-
viselőit, hogy mire eljön a 
tanévkezdés, ne maradjanak 
kétségeik semmilyen téren. 
Megerősítette a polgármester 
véleményét arról, hogy isko-
láink – bár eltérő profillal–, 
de szinte azonos színvonalon 
végzik munkájukat, miköz-
ben egyre szépülnek, néme-

lyik bővült is, és korszerű tárgyi feltéte-
lekkel szolgálják az oktatást.

A beszédek elhangzása után az iskola-
igazgatók mutatták be az általuk vezetett 
intézményeket, kiemelve a többi iskolától 
eltérő szolgáltatásaikat, egyéni pedagógi-
ai programjukat. A tájékoztatókat köve-
tően a szülők felkereshették az iskolák 
standjait, ahol az időkeretbe szorított 
igazgatói intézményismertetőknél sokkal 
részletesebb információkat és személyre 
szóló válaszokat kaphattak kérdéseikre.

Végül Kovács Katalin tankerület-igaz-
gató a beiratkozással kapcsolatos tudni-

valókat ismertette. Elmondta, hogy az 
a gyerek, aki augusztus 31-ig betölti 6. 
életévét, legkésőbb a következő évben 
tankötelessé válik. Ha a szülő kéri, és a 
szakértői bizottság jóváhagyja, az iskolát 
a 6 éves kor betöltése előtt is meg lehet 
kezdeni. A beiratkozás pontos dátuma 
még nem ismert, az óvodák hirdetőtáb-
láin lesz olvasható, de legvalószínűbb 
időpontja április 11-12. 

Három apró, körzeteket érintő változás 
lép életbe a következő tanévben. A Liget 
utca a jövőben az Arany János Általános 
iskolához fog tartozni, a Csobogó utcát, 
mint új közterületet a Batthyány Ilona 
Általános Iskola körzetéhez csatolták, az 
Újszász utca 69-129-cel pedig a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
körzete fog kiegészülni. A beiratkozás-
hoz szükség van a gyerek születési anya-
könyvi kivonatára, a lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványra és az eredeti óvodai 
szakvéleményre.    

A VIII. Kertvárosi Iskolaválasztó ismét 
azt bizonyította, hogy nagyon is létező 
igényt szolgálnak ki vele a létrehozói, hi-
szen a reggeltől kora délutánig tartó ren-
dezvényen a regisztrációs ívek tanúsága 
szerint 895 fő vett részt.

MÉSZÁROS TIBOR 

Melyik iskolába járjon a gyermekem?
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Az Év Pedagógiai Mun-
kát Segítő Alkalmazottja 
címet ebben az évben a 
Napsugár Óvoda mun-
katársa, Fehér Ferencné 
kapta.

1993 óta dolgozik a Nap-
sugár óvoda Lándzsa utcai 
tagintézményében.

20 évig dajkai feladatokat 
látott el, majd pedagógiai 
asszisztens szakképesítést 
szerzett.

Munkájának legőszintébb elismerése az, hogy nem 
csak a gyerekek hanem a szüleik is szeretik őt, jó véle-
ménnyel vannak róla.

Együttműködő, segítőkész, mindig ragaszkodik az 
óvoda és a csoport nevelési elveihez. Hosszú évtizedek 
óta végzett munkája az óvoda kollektívájának megha-
tározó, nehezen nélkülözhető tagjává tette őt. Ezzel 
azonban mégis szembe kell nézniük a kollégáknak, 
mert ebben az évben nyugdíjba vonul. Egyénisége, 
munkafegyelme, teherbírása példamutató. Munkatár-
sai véleménye szerint lelkiismeretes munkájával, pozi-
tív személyiségével hozzájárul az óvoda jó hírnevének 
megőrzéséhez. A felsorolt indokok alapján gondolták 
úgy a döntéshozók, hogy a 2018-as év Pedagógiai Mun-
kát Segítő Alkalmazottja címet Fehér Ferencné kapja.

Az Év Óvodapedagógusa címmel 
Medve Lajosné munkáját ismerték 
el. 

A Bem József Óvónőképző Szakközép-
iskola elvégzése után a XVIII. kerületi 
Dráva utcai óvodában kezdte pályafu-
tását. Innen vezetett az útja a Cinkotai 
Huncutka Óvoda Ostoros úti tagintéz-
ményébe, ahol 1998 óta dolgozik.

Árad belőle az őszinte gyermekszeretet, 
derűs, nyugodt, barátságos, mindig ki-
egyensúlyozott személyisége jó hatással 
van környezetére. Óvodapedagógusként 
legfontosabbnak tartja, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek já-
tékkal. A foglalkozásokat úgy alakítja, hogy minél több gyerek érdek-
lődésének megfeleljen. Sokat énekel a rá bízott kicsikkel, kézműves 
tevékenységekre tanítja őket, és különlegességként örömmel mutatja 
meg nekik a sakk alaplépéseit is.

Mindig tudja, érzi, észreveszi, hogy kit kell megsimogatni, kit kell 
ölbe venni, és kit kell megdorgálni.

Aktívan részt vett és vesz abban a folyamatban, amelynek ered-
ményeképpen intézménye többször is elnyerte a Zöld Óvoda címet, 
amellyel a környezet- és a természet védelmére, és a kerti munkákra 
nevelik a gyerekeket. Szintén fontos szerepet vállalt A legszebb kony-
hakertek pályázaton, ahol kerületi és országos szinten a Huncutka 
Óvoda első helyezést ért el. Napi óvónői munkája mellett évek óta az 
intézmény gyermekvédelmi felelőse. 

Magas színvonalú szakmai munkáját ismerték el az Év Óvodapeda-
gógusa címmel. 

Gyermekeinkért dolgoznak
A január 25-én megrendezett Pedagógusbálon adták át a 2018-as Év Pedagógusa, Óvodapeda-
gógusa és Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja címeket. Az Év Pedagógusát, Király Györ-
gyit következő lapszámunkban mutatjuk be.

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: 
- hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetél-
kedők, kiállítás szervezése, 
- történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások, 
- közművelődési, kulturális, amatőr művészeti és közösségi 
műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb progra-
mok, rendezvények szervezése, rendezése 
- a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos 
programok szervezése, rendezése 
- környezeti nevelést szolgáló programok 
Pályázhatnak: 
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek 
(egyesületek, alapítványok), amennyiben: 
- bejegyzett székhelyük a XVI. kerület közigazgatási területén 
van (Továbbiakban helyi civil szervezetek). 
- bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XVI. kerület 
közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy 
- tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XVI. kerületi la-
kosság érdekében végzik. 

Az adatlap a felhívás közzétételének napjától szerezhető be a 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal) Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint le-
tölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.bp16.hu).

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 22. 13:00 

A Pályázat benyújtása: 
A pályázatok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban, a földszinten adhatók le (1163 Budapest, Havashalom u. 
43. fszt. 8.) 
A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség, 
2018. március 1. 13:00 óráig.
Tartalmi és formai követelmények: 
Pályázni kizárólag a pályázati felhíváshoz mellékelt Kérelem-
hez/pályázathoz című adatlappal, az ott felsorolt mellékletek 
egyidejű csatolásával lehet.

Antalóczy Csaba 
Kulturális és Sport Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága pályázatot ír ki

A KERÜLETBEN 2019. ÉVBEN MEGVALÓSULÓ, A KERÜLET KÖZMŰVELŐDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA.
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A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

• képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések jogi véle-
ményezése;

• az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal vonatko-
zásában kötött szerződések jogi véleményezése;  

• a képviselő-testületi ülések elő- és utómunkálataiban való 
részvétel; 

• önkormányzati rendeletek, belső utasítások, szabályzatok 
készítése, felülvizsgálata; 

• az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők 
választásának, valamint az országos és helyi népszavazás 
lebonyolításában való részvétel. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselő-
ket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. 
(III. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest XVI. 
kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Sza-
bályzata rendelkezései az irányadók. 
A Polgármesteri Hivatalban 50.000 forint az illetményalap, 
továbbá a felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illet-
ménykiegészítésre jogosult. 
Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Egyetem, jogász szakképzettség, 
• Közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga megléte. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Polgármesteri Hivatalban, hasonló munkakörben az utób-

bi 10 évben szerzett szakmai tapasztalat,   
• Önálló, gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete szerint,  

• végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes 

körű) másolata, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelésé-
hez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismerésé-
hez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2019. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.  
  
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Buda-
pest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: jogi és önkormányzati referens.
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. 
szoba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens ré-
szére a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat ré-
szeként benyújtandó iratokkal együtt.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hall-
gatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A 
határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősít-
jük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás 
valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatala fenntartja a pályázat eredménytelen-
né nyilvánításának jogát. A sikertelen pályázati anyagok a 
döntést követően megsemmisítésre kerülnek. 
A munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatos további 
információt Dr. Visnyay Noémi Jegyzői Kabinetvezető nyújt 
a +36/1/4011-627-es telefonszámon.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.   
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu) 
• XVI. Kerületi Újság 
• ETK Önkormányzati Klub

PÁLYÁZAT 
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

JOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI REFERENS  
munkakör betöltésére

A pályázat célja: Budapest XVI. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek utánpótlás-nevelé-
si munkájának támogatásán keresztül a kerületi, pályázni jogosult sportszervezetnél szövetségi igazolással vagy tagsági 

nyomtatvánnyal rendelkező 18 év alatti fiatalok sportolási lehetőségének biztosítása. 
Elszámolható költség kizárólag utánpótlás-neveléshez kötődő kiadás lehet! 

A teljes pályázati csomag az önkormányzat honlapjáról tölthető le: https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok 
    Antalóczy Csaba, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága (továbbiakban: 
KSB) pályázatot ír ki a XVI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező SPORTSZERVEZETEK SZÁMÁRA, 

vissza nem térítendő támogatás igénylésére, a következő címmel:
 „XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2019. ÉVI 

UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA”
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HONISMERETI KALANDOZÁSOK A DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR EGYESÜLETTEL a Rákóczi-emlékévben

1948. július 8-án született a Nógrád me-
gyei Kálló községben. Régi magyar fa-
lusi család sarja, ősei mind szántóvető 
emberek voltak. 

Középiskolai tanulmányait az aszódi 
Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte, 
és eközben ébredt rá arra, hogy amivel 
szülőfalujában gyermekként találkozott 
– a palóc népszokások és a közösség 
szigorú erkölcsi rendje –, mennyire ér-
tékes.

Gimnáziumi évei alatt irodalmi szín-
pad, író-olvasó találkozók, szavalóver-
senyek szervezője és résztvevője. Rend-
szeresen előadásokat tart volt alma 
materében, az évente megrendezésre 
kerülő Aszódi Petőfi Napok alkalmával. 
A mai tanuló ifjúsághoz szólva felhívja 
figyelmüket a magyar kultúra értékeire, 
és a hazaszeretet fontosságára, valamint 
a civilizáció és a mai létforma feltűnő hi-
ányosságaira.

Érdeklődése középiskolai tanulmányai 
után a műszaki tudományok felé fordult. 
Érettségi után, 1969-ben a Dunaújváro-
si Kohóipari Főiskolán kohómérnökként 
végzett. Ezt követően a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetem hallgatója, ahol 1975-ben 
átveszi vegyészmérnöki diplomáját. Tu-
dományos munkássága során 1986-ban 
egyetemi doktori címet szerzett. 

Műszaki pályája alatt alapvető, az éle-
tét meghatározó humán érdeklődése 
vezette a magyar kultúra iránti elkötele-
zettségéhez. Lakóhelyén, Budapest XVI. 

kerületében aktívan részt vesz nemzeti 
ünnepeink szervezésében, és e kulturá-
lis rendezvények aktív szereplője is. Ha 
magyar ügyről van szó, nem ismer aka-
dályt, és másokat is bíztat hasonló törek-
véseikben.

Meghatározó volt számára a sok utazás 
a határon túli magyarlakta területekre. 
Már ifjú korában és azt követően is gyak-
ran látogatta Erdély földjét. Az ott szer-
zett élmények és tapasztalatok hatására 
tűzte ki céljául a magyarság ügyének 
szolgálatát. 

Az 1970-80-as években többekkel 
együtt szellemi és anyagi támogatással 
sietett a rászorulók megsegítésére. Csa-
ládokat, egyházi közösségeket láttak el 
magyar nyelvű irodalommal, gyógysze-
rekkel, élelmiszerekkel. Az így kialakult 
székelyföldi barátságok, ismeretségek 
erős köteléket jelentettek számára, és el-
mélyítették az együvé tartozás élményét.

Megerősítették benne a magyar ügyhöz 
fűződő elkötelezettségét. 

Nagy hatást gyakorolt rá Molnár V. Jó-
zsef munkássága és hitvallása a magyar 
sorskérdésekben. Vele és a köré csopor-
tosulókkal együtt elhatározták, hogy a 
Gyimesek feletti hegytetőn a lerombolt 
ősi kápolna helyén felépítenek egy, a 
magyarság egységét jelképező nemzeti 
zarándokhelyet. A kápolna egyéni ado-
mányokból, valamint több száz magyar-
országi és erdélyi nemzettársunk áldoza-
tos, kétkezi munkájával fel is épült. 

Dr. Széles Ottó 
a Magyar Kultúra lovagja

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben két XVI. kerületi la-
kótársunk is a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető cím birtokosa lett. 
Most dr. Széles Ottó eddigi életútját mutatjuk be. 

Két éven át dr. Széles Ottó a Széphavas 
Egyesület titkári teendőit is ellátta.

2014-ben ezt a kápolnát Erdély püspöke 
a zarándokok jelenlétében felszentelte. 
Azóta minden évben zarándokok százai 
mennek el Pünkösdkor e szent helyre.

2016-ban dr. Széles Ottó kezdeményez-
te egy harang öntetését és felállítását a 
kápolna mellett. E harang szava azóta is 
hirdeti a magyarság egységét, és hangja 
– főleg Pünkösdkor – találkozásra hívja 
a világban szétszóródott honfitársainkat, 
csángókat, székelyeket, és minden ma-
gyart. 

2018-ban a kápolna mellett felépült egy 
zarándokház, ahol megpihenhetnek az 
odalátogatók. 

Dr. Széles Ottó életében központi sze-
repet tölt be hazájának, nemzetének 
szolgálata. Ezzel a törekvésével nem csak 
a nemzet egységének megőrzésében, de 
az egyetemes magyar kultúra szolgálatá-
ban is évtizedek óta jelentős szerepet vál-
lal. Ezt a törekvését ismerték el a Magyar 
Kultúra Lovagja kitüntetéssel.

2019. március 16.  7 óra, Börzsöny körtúra: 
Vác – Zebegény –MÁRIANOSZTRA – NAGYBÖRZSÖNY –KE-

MENCE – BERNECEBARÁTI  Útiköltség: 3500 Ft
2019. március 23. SZ. 6 óra, Kassa és környéke 
a Rákóczi emlékév nyitányaként Útiköltség: 6600 Ft

2019. április 7.  V. 6 óra 
Rákóczi kurucai nyomában az Őrvidéken 

Lakompak, Kabold, Léka,  stb.  Útiköltség: 6600 Ft
2019. április 27-28.  SZ-V. 6 óra, Délvidéki körtúra
Bács, Szabács, Újvidék, Törökbecse, Aracs, Zenta, stb. 

Útiköltség: 10 500 Ft +25 Euró (a szállás és a félpanzió)

2019. június 12-16 . Sz-V. 6 óra 
Magyaros vidékek a Keleti-Kárpátokon túl

Bukovina, Moldvai festett kolostorok, Csángóföld (Magyarlónán és 
Sucevitán 2-2 szállás) köztük a révi szoros barlangjai, Somkerék, 

Beszterce, Borgói hágó, Moldovita, Fogadjisten, Moldvabánya, 
Pusztina, Marginea, Kacsika, Voronet, Zilah, Nagykároly, stb. 

Úti és fépanziós szállásköltség: 63 000 Ft 
Indulás: Mátyásföld-Pilóta u. és Veres P. út sarok. Jelentkezés: 

Szuhaj Péternénél a 06-1- 403-2622-es vagy a 06-30-582 7600-es 
telefonszámon illetve a szukazsu@freemail.hu e-mail címen. 
Befizetés a Veres P. út 27. alatt, hétfőnként 17 és 18 óra között.
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Állás megnevezése
ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR (2 FŐ)
GÉPÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR (1 FŐ)

A közszolgálati jogviszony időtartama: Ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony, 
hat hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.
Építész műszaki ellenőri munkákhoz kap-
csolódó feladatok: 
• önkormányzati beruházások műszaki elő-
készítése, lebonyolítása • engedélyezési eljá-
rások koordinálása, bonyolítása,  • pályázati 
és közbeszerzési eljárások műszaki előké-
szítése • tervezési és vállalkozási szerződé-
sek előkészítése • kapcsolattartás a tervezők-
kel, kivitelezőkkel • műszaki átadás-átvételi 
eljárások előkészítése • Önkormányzati tu-
lajdonú létesítmények karbantartási, hi-
baelhárítási munkáinak megszervezése • 
Képviselő-testület munkájának segítése, 
önkormányzati feladatok döntésre történő 
előkészítése.
Gépész műszaki ellenőri munkákhoz kap-
csolódó feladatok: 
• önkormányzati beruházások műszaki 
előkészítése, lebonyolítása • engedélyezési 
eljárások koordinálása, bonyolítása közmű-
veknél • pályázati és közbeszerzési eljárások 
műszaki előkészítése • tervezési és vállal-
kozási szerződések előkészítése • kapcso-
lattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel • mű-
szaki átadás-átvételi eljárások előkészítése 
• Önkormányzati tulajdonú létesítmények 
karbantartási, hibaelhárítási munkáinak 
megszervezése • energiahatékonysági intéz-
kedések előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hiva-
tal Egységes Közszolgálati Szabályzata ren-
delkezései az irányadók – a személyes meg-
hallgatás során történt egyeztetés alapján.
Pályázati feltételek
• Magyar állampolgárság • Cselekvőképes-
ség • Büntetlen előélet,
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatás-
ban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök 
szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtu-
dományi, agrár, szociológus, földrajztanár, 
geográfus szakképzettség; vagy felsőokta-
tásban szerzett szakképzettség és környe-
zetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, 
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú 
szakképesítés. A II. besorolási osztályban: 
Műszaki középiskolai végzettség; vagy kö-
zépiskolai végzettség és műszaki, agrár, ker-
tészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodá-
si szakképesítés,
• Műszaki ellenőri jogosultság megléte,
• Kivitelezésben, beruházásban szerzett - 
legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• ÉTDR és E-építési napló felhasználói is-
merete
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatá-
sa.
Előnyt jelent
• TERC program ismerete felhasználói szin-
ten,
• Köztisztviselői alap,- és szakvizsga,
• Jó érdekérvényesítési, szervezési és kom-
munikációs képesség,
• Kreatív, optimista szemléletmód,
• Anyagokban és technológiákban való jár-
tasság,
• B kategóriás jogosítvány, valamint gépko-
csivezetési gyakorlatban jártasság.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazo-
lások
• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. ren-
delet 8. §-ában foglaltak alapján
• végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány 

másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány (teljes körű) másolata, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes 
adatainak - a pályázati eljárással összefüg-
gésben - résztvevők megismerhetik
A munkakör legkorábban a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal betölthető.

A benyújtás határideje 2019. február  25.
A pályázat elbírálásának határideje 2019. 

február  28.

A jelentkezés benyújtásának módja
Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. 
kerületi Polgármesteri Hivatal címére törté-
nő megküldésével (1163 Budapest, Havasha-
lom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: Építész/Gépész 
műszaki ellenőr
Személyesen: Budapest, Havashalom utca 
43. I. emelet 103. szoba
Elektronikus úton: Tóth Valéria humán-
politikai referens részére a joka@bp16.hu  
e-mail címen keresztül,  a  pályázat része-
ként benyújtandó iratokkal együtt
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
módja, rendje
• Az érvényes pályázat benyújtókat szakmai 
bizottság hallgatja meg, javaslata figyelem-
be vételével a jegyző dönt. A határidőn túl 
beadott pályázatokat érvénytelennek minő-
sítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha 
a pályázati felhívás valamennyi feltételének 
megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal fenntartja a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának a jogát.
• A sikertelen pályázatok a döntést követően 
megsemmisítésre kerülnek.
• A munkakörrel, meghirdetett pályázat-
tal kapcsolatos további információt Pordán 
Rita Dóra Intézményfejlesztési Irodavezető 
nyújt, a 06/1-4011-516 telefonszámon.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján 
BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET
Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal - Műszaki Ügyosztály - Intézményfejlesztési Iroda

ÉPÍTÉSZ ÉS GÉPÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Budapest Főváros XVI. ker.Önkormányzat pályázatot hirdet a 
tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására
1)  A pályázat kiírásának időpontja: 2019. február 1. 8 óra
2)  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4. 16 óra
3) A pályázat benyújtásának helye: Budapest XVI. ker. Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat internetes honlapjáról 
(www.bp16.hu) letölthető, valamint térítésmentesen besze-

rezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodán.

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:

• 1163 Bp., Vívó u. 3/b. 2. em. 8.  (34 nm-es, 1 szobás, kom-
fortos)

• 1163 Bp., Hófehérke u. 6. 4. em. 10.  (65 nm-es, 2,5 szo-
bás, összkomfortos)

• 1163 Bp., Kolozs u. 39-41. 4. em. 57.  (49 nm-es, 2 szobás, 
összkomfortos)

• 1165 Bp., Zsélyi Aladár u. 3. fszt. 2.  (44 nm-es, 1,5 szobás, 
összkomfortos)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOK BÉRLETI JOGÁRA
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Szőke István bevezetőjében elmondta, 
hogy sok olyan személy lakik a Kertvá-
rosban, akik rendszeresen szerepelnek 
kerületi rendezvényeken, a tevékenysé-
gükön kívül azonban alig tudnak róluk 
valamit. Ezért indították el azt a sorozatot, 
amely lehetőséget nyújt arra, hogy ezeket 
a közismert személyiségeket közelebbről 
is megismerjék, kérdéseket tegyenek föl 
nekik családjukról, múltjukról, nézeteik-
ről, egyszóval olyasmikről, amik közsze-
replőként nem derülnek ki róluk. Ezúttal 
Kovács Péter polgármesterrel szerettek 
volna közelebbről megismerkedni, és 
föltenni neki azt a kérdést, hogyan épül 
be polgármesteri munkájába a hit, a ke-
resztény értékrend és a keresztény-szoci-
ális érzékenység.  

A kérdésre válaszolva a polgármester 
elmondta, hogy szerinte akkor cselek-
szünk helyesen, ha eszköznek tekintjük 
magunkat, próbálunk megfelelni annak 
a feladatnak, amit Isten ránk bízott. A 
keresztényi szemlélet azt is jelenti, hogy 
tisztességgel, legjobb tudása szerint el 
kell végezni azt a munkát, amellyel a vá-
lasztói megbízták. Úgy gondolja, jó úton 
jár, aki betartja a Tízparancsolatot, hiszen 
aki így tesz, nem csak magára, hanem 
embertársaira is gondol. Fontos vezérelv 
a munkájában a szeretet. Soha nem ér-
zett senki iránt gyűlöletet, nem haragu-
dott igazán senkire. Azt vallja, hogy nem 
kell mindenben egyetérteni, de azokat, 
akik más véleményen vannak, soha nem 
szabad gyűlölni. Keresni kell az indítéka-
it, próbálni kell megérteni, és nem sza-
bad érzelmi alapon ítélni. Nagyon fontos 

A polgármester volt a 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének vendége
A XVI. kerületi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) fel-
adatának tekinti, hogy a Kertváros fontosabb személyiségeit kö-
zelebbről is megismertesse tagságával. Február 4-én Kovács Péter 
polgármester volt a vendégük.

a szókimondó őszinteség. A polgármes-
ter hisz abban, hogy a képviselő-testület 
minden egyes tagja azért dolgozik, hogy 
a Kertváros folyamatosan fejlődjön és 
szépüljön. Megérti azt, hogy a más párt 
színeibe tartozók, ha együttműködnek 
a polgármesterrel, úgy érezhetik, hogy 
nem a saját csapatuk céljait szolgálják, 
a választóik azonban nem is azért küld-
ték oda őket, hanem azért, hogy a kerület 
fejlődését elősegítsék. Ugyanakkor meg- 
győződése, hogy minden képviselőnek 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
dolgozzon. Ez nálunk így is van, hiszen 
sok bizottságnak elnöke ellenzéki párt 
tagja. A képviselő-tes-
tület munkája közben 
nem tűri el a pártpoliti-
zálást. Ez az oka annak 
is, hogy az Önkormány-
zat honlapján semelyik 
képviselő neve mellé 
nincs odaírva, hogy me-
lyik párt tagja, mert az 
elvárás az, hogy a kerü-
letért dolgozzon, ne a 
pártjáért. Polgármesteri 
működésének vezérgondolata egy barát-
ja jóvoltából az irodája falán is olvasható:

„Uram, adj derűt és nyugalmat annak 
elviselésére, amit megváltoztatni képte-
len vagyok, erőt és kitartást annak meg-
változtatására, amire képes vagyok, és 
kellő bölcsességet ahhoz, hogy meg tud-
jam különböztetni a kettőt egymástól!” 

A polgármesteri székben sokszor van 
szükség a keresztényi világképből adódó 
szociális érzékenységre is. Feladatának 

tekinti, hogy mindenkinek segítsen, aki-
nek szüksége van rá. Van, aki olyan ne-
héz helyzetben van, hogy az egyszeri se-
gítség nem is elegendő. Ám a hálót adj, 
ne halat elv alapján, főleg azoknak próbál 
segíteni, akik maguk is hajlandók tenni 
azért, hogy a nehézségeiket leküzdjék. Az 
ugyanis nem megengedhető, hogy valaki 
kényelemszeretetből közpénzen tengesse 
napjait. Alapvetőnek tartja, hogy az adott 
szó ugyanolyan garancia legyen, mint ha 
leírták volna. Ígéreteit mindig betartja. 
Minden választáskor 32 pontos program-
tervet hirdet, amelyet a ciklus végén, de 
közben is bármikor számon lehet kérni. 

Többször is visszatért arra, hogy a testület 
munkájára úgy tekint, mint egy azonos 
cél érdekében végzett közös munkára. 
Azért, hogy ezt minden képviselő kellő-
képpen átérezze, minden testületi ülés a 
Himnusz eléneklésével kezdődik.

Miután Kovács Péter összefoglalta ho-
gyan értelmezi ő egy keresztény polgár-
mester feladatait, a jelenlévők tehettek 
fel kérdéseket a kerület első emberének.

MÉSZÁROS TIBOR

A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel meghívja Önt és családját 
a Corvin Mátyás Gimnázium előtt álló Mátyás király szobor elé 

/Bp. XVI. Mátyás király tér/,
2019. február 24-én vasárnap, 16:00 órára,

hogy közösen emlékezzünk nagy királyunkra, aki a maihoz nagyon hasonló, 
nehéz helyzetben Európa élére emelte hazánkat, 

és néhány évtizedre megmentette a muzulmán terjeszkedés borzalmaitól.

Mátyás-napi 
megemlékezés 
utolsó nagy nemzeti 
királyunkról,
Hunyadi Mátyásról
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XVI. kerületi Önkormányzat meghívására a Civil In-
formációs Centrum (CIC) munkatársa tartott tájékoz-
tatót a Nemzeti Együttműködési Alap 2019-es évben 
elérhető pályázatairól a kerület civil szervezeteinek. 

Bognár-Szilárd Boglárka, a CIC pályázati szaktanácsadója rész-
letesen ismertette a pályázatokhoz szükséges naprakész infor-
mációkat, továbbá gyakorlati példákon mutatta be az igénylő 
nyomtatványok helyes kitöltésének módozatait. A Táncsics 
utca 10. szám alatt az Önkormányzat civil házában megtartott 
rendezvényen az egyesületek, civil szervezetek vezetői és képvi-
selői jelentek meg, akik kérdéseket is föltehettek az előadónak.
Akinek kérdései maradtak a NEA-pályázatokkal kapcsolatban, 
további információkért írásban a cic@szazadveg.hu e-mail cí-
men teheti föl azokat, vagy telefonon érdeklődhet a +36-1/ 479 
5297-es vagy a +36-20/ 453-1800-ás telefonszámokon.

Kovács Péter polgármester köszöntötte a 95 éves TÓTH  
KÁLMÁNNÉT születésnapja alkalmából. Magdi néni Tápi-
ószelén született, de ott csak 
látogatóban voltak a szülei, ám 
ő nem várta meg, hogy hazaér-
jenek. Így bátran elmondhatja 
magáról, csak megszületni ment 
Tápiószelére, élete 90 évét Sas-
halmon élte le. 

Élete folyamán sok mindennel 
foglalkozott. Nagyon kellemes 
emlékeket őriz arról az időszak-
ról, amikor jegyszedő volt a Al-
bán utcai moziban. A 8 pengő fi-
zetés mellett még sok-sok filmet 
is megnézhetett. Volt bedolgozója a sashalmi Pannónia Szö-
vetkezetnek. Elmondása szerint Sashalmon, a Budapesti úton 
volt egy rádióállomás, amelyet a háború végén átalakítottak, 
és a Magyar Rádió és Televízió raktára lett belőle. Magdi néni 
innen ment nyugdíjba, majd nyugdíjasként dolgozott még a 
Ganz Árammérő Gyárban, Gödöllőn. 

Férje autószerelő volt a honvédségnél, akit 61 évi házasság 
után veszített el. Két fia és öt unokája van.

A hosszú élet titkáról elmondta, hogy nem annyira a titok 
keresésével, hanem inkább a sok munkával lehet elérni. Majd 
még hosszan mesélt sashalmi élményeiről, arról, hogyan vo-
nult át a front a településen, és még sok más érdekes történés-
ről, amelyek azt az ötletet adták Kovács Péter polgármesternek, 
hogy a Magdi nénihez hasonló sokat látott polgártársainktól 
össze kellene gyűjteni az emlékeiket, és megjelentetni egy 
könyv formájában. Bizonyára jól kiegészítené a helytörténeti 
anyagot.

Magdi néni még kitűnően mesél, és reméljük még sokáig így 
is marad. Isten éltesse őt nagyon sokáig.
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– AZ ÖN KORÁBBI ÉLETÚTJÁT KÉT 
FONTOS ELFOGLALTSÁG HATÁROZ-
TA MEG. HOSSZÚ IDEIG OSZLOPOS 
TAGJA VOLT A MAGYAR KÉZILAB-
DA-VÁLOGATOTTNAK, MAJD OKLEVE-
LES SZAKMÉRNÖKKÉNT TEVÉKENY-
KEDETT NYUGDÍJAZÁSÁIG. HOGYAN 
KÖVETKEZIK EBBŐL AZ ÉRDEKLŐDÉS 
NÉPÜNK ŐSTÖRTÉNETE IRÁNT?
– Családunkat erősen áthatotta a nemze-
ti érzés, amelyet jól jellemez a következő 
kis történet. Édesapám akkumulátorok 
gyártásával foglalkozott, termékei között 
volt sok különlegesség is, ezért külföldi-
ek is megfordultak nála. Egyszer bejött 
hozzá egy francia, de ő nem szolgálta 
ki Trianon miatt, és el is mondta neki, 
hogy mi a baj ezzel a gyalázatos ország-
csonkítással. Valószínű tehát, hogy ott-
honról hoztam magyarságtudatomat. 
Aztán amikor őstörténetünkkel foglal-
kozó könyvek kerültek a kezembe, azt 
tapasztaltam, hogy ezen a téren nagy a 
zűrzavar. Sokat foglalkoztam a témával, 
és egy idő után felmerült bennem az 
igény, hogy tapasztalataimat másokkal 
is megosszam. Így született az Őstörté-
netünk tudatos és tervszerű eltüntetéséről… 
című könyvem.

– ÖN EBBEN MILYEN ÁLLÍTÁSOKAT 
FOGALMAZ MEG?
– Én nem állítok semmit, hiszen nem 
vagyok történész. Egyszerűen a bárki 
számára elérhető források alapján – ter-
mészetesen azok pontos megjelölésé-
vel – összehasonlítottam a jelenleg két 
szembenálló elméletet. Mivel ezekből a 
nem szakemberek is messzemenő kö-
vetkeztetésekre juthatnak, úgy gondol-
tam érdemes közzétenni.

– MELYIK A KÉT FŐ SZÁRMAZÁSELMÉLET?
– Az én besorolásom szerint van egy 
napfényes és egy sötét elmélet. A napfé-
nyes szerint a szkíták, avarok és hunok 
rokonai vagyunk és őshazánk a Kár-
pát-medence, a sötét pedig a finnugor 

faj- és nyelvrokonságot, vala-
mint népünk gyökértelensé-
gét hirdeti. Szerencsére ma 
már genetikai vizsgálatok is 
szolgálják a tudományt, ezek 
azonban nem a finnugor el-
méletet támasztják alá. A 
génelemzések sokkal inkább 
arra utalnak, hogy a magya-
rok őslakosai voltak a Kár-
pát-medencének, és onnan 
egy részük több hullámban 
kiáramlott, majd visszatért. 
A Magyar Tudományos Aka-
démiánk azonban nem vesz 
tudomást a genetikai bizonyítékokról, és 
a mai napig konokul ragaszkodik a finn-
ugor verzióhoz.

– MI ENNEK A VALÓTLAN SZÁRMAZÁ-
SI ELMÉLETNEK A LÉNYEGE?
– A nyelvtudomány szerint a finnugor 
nyelvek a magyarral együtt egy közös – 
feltételezett, de bizonyíthatatlan – finn-
ugor illetve uráli ősnyelvből származnak. 
A Habsburg önkényuralom 1848 után 
ránk erőszakolja a finnugor faj- és nyelv-
rokonság elméletét. A nemzetellenes 
finnugorizmus hivatalos nézetté akkor 
vált, amikor 1877-ben Trefort Ágoston a 
finnugor származás princípiumát fogad-
ta el. Az akkori MTA a döntést szintén 
magáévá tette, és ma is kitart emellett. 
(Kiszely István antropológus egy helyen ezt 
írja: „Egész őstörténetünket 1821-ben talál-
ták ki. Kutatásaim során megtaláltam a 
bécsi kancelláriának azt a leiratát, amely-
ben fölkérik az osztrák történészeket, hogy 
a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténe-
tet írjanak, amelyre nem büszkék. A szerk.)

– MIKOR MERÜLT FEL ÖNBEN A GYA-
NÚ A FINNUGOR ELMÉLET VALÓDI-
SÁGÁVAL KAPCSOLATBAN? 
– Akkor, amikor a tényeken alapuló tör-
ténetírást képviselő Badiny Jós Ferenc, 
Bíró József, Friedrich Klára és Szakács 
Gábor könyveit olvastam. Szembesül-

tem továbbá azzal 
a ténnyel is, hogy 
Kölcsey 1823-ban 
a Himnuszban 
a honfoglalókat 
Bendegúznak vé-
reként említi. Ben- 
degúz Attilának, a 
hunok világhódító 
királyának édesap-
ja. Bendegúz Arany 
János Keveháza 
című versében is 
főszereplő. Széche-
nyi István pedig 

ezt írta naplójában: „… a hunok legvaló-
dibb fajtájából származom…”. Meg kell 
jegyeznünk azonban, hogy Bendegúz 
nem szerepel a hivatalos történelmünk-
ben, mert az Akadémia történészei ta-
gadják a hun-magyar azonosságot.

– MIKOR ÉREZNÉ ÚGY, HOGY KÖNY-
VE ELÉRTE A CÉLJÁT?
– Ezzel a kiadvánnyal nem az volt a cé-
lom, hogy egy újabb, megdönthetetlen 
elmélettel álljak elő. Csupán arra sze-
rettem volna felhívni a figyelmet, hogy 
őstörténetünk hivatalosan elfogadott 
verziója egyre több sebből vérzik, és van 
egy ennél sokkal logikusabbnak tűnő el-
mélet is. Ezért jó lenne, ha erről széles 
körben értesülnének azok, akiknek nem 
mindegy, honnan is jöttek az ősei, és kü-
lönösen fontos lenne, ha a tankönyvek-
ben már nem a szinte teljesen megcáfolt 
finnugor elméletet sulykolnák a felnö-
vekvő nemzedékekbe.

– HA VALAKI SZERETNÉ ELOLVASNI AZ 
ÖN KÖNYVÉT, HOL JUTHAT HOZZÁ?
– A Püski könyvesboltban lehet meg-
vásárolni, ha pedig valaki tájékozódni 
szeretne, az internetes keresőbe írja be: 
Püski Kiadó, és minden információt 
megtalál. Ott lehetőség van online meg-
rendelésre is.

MÉSZÁROS TIBOR

Ázsiából beüldözött nomád, 
barbár horda lennénk?
Egy ideje már sejthető, hogy népünk őstörténete körül valami nagyon nincs 
rendben. Nevezetesen az, hogy annak, amit az iskolában nemzedékek óta 
tanítanak, valószínűleg semmi köze nincs a valósághoz. Ezzel kapcsolat-
ban szeretné kerületi lakótársunk, Vitkay László gondolkodásra késztetni 
mindazokat, akiknek fontos a magyarok hiteles története. Erről készített egy 
összehasonlító tanulmányt, amely a Püski Kiadó gondozásában jelent meg. 
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„A Tulipán Szövetség M. V. 
ünnepélye. Gyönyörű idő-
ben folyt le múlt vasárna-
pon, július 4-én a T, Sz. M. 
V. népünnepélye. A Sportte-
lepen 15 sátorban árusítottak 
úrihölgyek különféle dolgo-
kat, Szt. Korona-utcza felőli 
részen árnyékos fák alatt ál-
lott a »Csárda«. Halász Fe-
renczné és Goócs Kálmánné 
vezetése alatt nagyban folyt 
a munka ott. Sütöttek, főz-
tek szép hölgykezek és für-
gén szolgálták az éhezőket. 
Szemben a másik »Bor- Sör« 
sátorban Mihályffy Edéné ve-
zetése alatt serénykedtek az italokkal urilánykák és fiúk. Mind-
két sátorban rendkívül nagy volt a forgalom. Igen látogatott volt 
a »Dohány tőzsde« Pender K. Farkasné vezetése alatt. (…) Az 
északi oldalon állt a »Honi czikkek« sátra Rothammer István-
né vezetése alatt (…) Hogy mennyire buzgólkodtak a hölgyek 
és milyen élénk volt a forgalom mindenütt mutatja a bevétel, 
amely hozzávetőleg 1200 korona. (…) Köszönettel tartozunk a 
községi elöljáróságnak a sátrak fölállításához szükséges gályá-
kért. Nagy hálára kötelezte az egyesületet Kecskeméthy Vincze 
a sátrak felállításával, amit szívességből ajánlott föl s óriási fá-
radozással meg is tett, gyönyörűségére a szemlélőnek. Az ő és 
Kiss Ferencz ajándékából került ki a virágsátor fölszerelése is. 
Nagy értékű felülfizetés ez a munka, melyért neki és az összes 
adakozóknak ezúton is köszönetét mond az egyesület, mert így 
lehetséges az hogy a bruttó jövedelemnek csaknem fele tiszta 
haszon. Az anyagi haszonnál nem kisebb az erkölcsi siker sem. 
A Sporttelepen a kora délutáni órákban már hömpölygött az 
áradat. Az ingyenes látványosság nagyon sok szemlélőt tobor-
zott, akik közül valószínűleg nem 
egy fogyasztóvá is lett. Szépen volt 
képviselve a polgárság, amely igen 
jól érezte magát, jelentékenyen 
fogyasztott s bebizonyította, hogy 
igenis van érzéke a nemes iránt. 
Katona és. czigányzene fölváltva 
hangzott a téren. A »Vígszínház« 
sátor műkedvelő bűvésze, Majthé-
nyi is vidám perczeket szerzett. 
Szép látványosság volt a labdarugó 
mérkőzés is, melyet az ünnepély 
keretében a fő városi »Vívó és At-

Képriport a múltból, avagy: 
hogyan találkoznak újra a történelem szereplői 
110 éve, 1909 júliusában a Tulipán Szövetség 
Magyar Védőegyesület a magyar ipar pártolá-
sára vásárral és tombolával egybekötött nyil-
vános népünnepélyt tartott Rákosszentmihá-
lyon. A szereplők közül ma már nem él senki. 
Most mégis újra összehozom őket a helyi és 

országos sajtó, valamint gyűjteményünk képi 
emlékezete segítségével. A történet képeit a 
Tolnai Világlapja korabeli képriportja és a 
helytörténeti gyűjtemény Szabó József archí-
vuma szolgáltatja, az eseményről a Rákos Vidé-
ke tudósított 1909. július 11-én.

Helytörténet

létikai Klub« a helybeli labdarugókkal rende-
zett. A jókedv folyton fokozódott, úgy, hogy 
este a Hüllenkrämmer helyiségeiben nagyvolt 
a vidámság s óriási volt a közönség. A nagy 
tánczterem zsúfolásig telve volt tánczoló 
ifjúsággal. Tánczos is volt bőven s a leányok 
ugyancsak kitánczolhatták magukat reggeli 5 
óráig. Az ünnepély előkészítése nagy fárad-
sággal járt, de fényes eredményt hozott s vele 
a reményt, hogy a nemzeti összetartás erényét 
Lassan-lassan mégis csak fel fogjuk ébresz-
teni, még fogjuk becsülni egymást, a magyar 

kéz munkáját s azt az 1600 millió koronát, melyet manap a kül-
földnek és javarészt Ausztriának fizetünk csaknem munkabér 
czímén, nagy részben mégis csak vissza fogjuk tartani a jövő-
ben a magyar kezek munkájára.”
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Borsóleves
Az borsót főzd meg petreselyem-
mel, és pirított kenyérnek az haj-
jával verd átal, osztán hagymával 
annak rendi szerént rántsd belé, 
hogy az ő sűrűsége meglegyen, 
ha tetszik, gyengén savanitsd 
meg eczettel, s add fel.

Csukát szárdellis tor-
mával
A csukát vagdald fel főzd meg, 
hogy keményen maradgyon, a 
tormáját igy csináld: végy aprón 

tört mandolát, a mennyi elegendő egy tálhoz, megtiszított szár-
dellit, egy kevés fokhagymát, mind ezeket a meg tört mandola 
közé tévén, és egybefőzvén tedd bé egy lábosba, osztán törd fel 
ezeket téjfellel, czitromhajjat s kifacsart levét, szeretsendió-vi-
rágot, friss vajat, tölts ezekre borsólevet, hogy rendes sűrűsé-
giben maradgyon. Sózd meg, töltsd a csukára de többször ne 
hadd főni, mivel egybe megyen. 

Olosz galuska
Végy munt lisztet galuskához annyit, a mennyit kivánsz csi-
nálni, verj vajat közibe végy tejet és tojás sárgáját, csinálly ab-
ból tésztát, de ne igen keményt. Csinály galuskát belőle, főzd 
meg tejbe, ha megfőtt, vedd ki, osztán tálat kenj meg vajjal, 
hintsd meg azt nádmézzel és tört fahajjal, ahány rendet te-
szesz galuskát, annyiszor hintsd meg, tégy vajat fellyül, édes 
téjfelt, alól és fellyül tüzet tévén.

Szószedet: 
átalver: áttör, passzíroz; felad: feltálal;
édes téjfel: tejszín;
fűszerszám: fűszerek általános megnevezése;
irós vaj: friss köpülésű vaj, amiből még nem gyúrták ki az írót;
kalán: kanál; köz czipó: fekete cipó;
megrántani: lisztben megforgatva zsiradékban elősütni;
munt liszt: a szokásosnál durvábbra őrölt liszt;
nádcukor: nádcukor, cukornádból előállított cukor;
porgoló: serpenyő;
szárdelli: szardella
Mértékegységek:
ejtel: 0.14 – 0.2 l

1753-ból egy németről magyarra fordított 
kézírásos szakácskönyv maradt fenn, ismeret-

len közreműködő tollából. Az, hogy a mű fordí-
tás, a címéből derül ki: Nevezetes Német Szakácskönyvből Ma-
gyarra Fordított Étkeknek Nemei. A könyv gasztronómiatörténeti 

szempontból azért érdekes, mert böjt idején használható recep-
teket gyűjtött össze, elsősorban leveseket, tésztaételeket és ha-
las fogásokat. A kötetben 47 recept található. Érdekesség, hogy 
az ételek elkészítéséhez borsot egyáltalán nem használ az író.

GÖNCZI MÓNIKA

Kalandozások régi szakácskönyvek világában
Nevezetes Német Szakácskönyvből Magyarra 

Fordított Étkeknek Nemei, 1753-ból
A XVIII. században a barokk korszak hatása az életmódban és a gasztronómiában is meg-
mutatkozik, hangsúlyossá válnak a böjti időszakok. A szakácskönyvekben külön fejezet-
ként tartják számon a böjti ételeket, elkülönítve a húsevő napokra való ételektől. 

Íme, néhány recept a Nevezetes Német Szakács-
könyvből, korhű formában:

Serleves
Készits egy porgolóban kevés lisztet, serrel egybevervén 
tégy hozzá tojásnak a sárgáját, vagy 6 ejtel sert, s ezeket 
egyben főzvén, annak utána a tojást belé kevervén egy 
kalánnal erőssen forrald fel nádmézzel, kevés sót is hoz-
zátévén, irós vajat és fűszerszámot is hozzátévén tölsd 
kenyérre. Itt 6 ejtel ser van, de ha egy ejtelből csinálod a 
tojást is ahhoz kell alkalmazni.

Új 
rovatunkban 

gasztronómiai 

kultúránk történeté-

ből merítünk. 

Jó étvágyat 

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

TELEFON: 401-3060.

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

Február 22. péntek 18:00 
RABSZOLGASORSRA ÍTÉLVE
a Terror Háza Múzeum időszaki kiállítá-
sa a Kamara Galériában
A Terror Háza Múzeum a Gulág-GUP-
VI emlékév keretében nyitotta meg Rab-
szolgasorsra ítélve című szabadtéri kiál-
lítását 2015 áprilisában, mely elkészült 
vándorkiállítás változatban is.
Az időszaki tárlattal annak a 700 ezer 
magyart deportáltnak kívánunk emléket 
állítani, akiket a Szovjetunióba hurcol-
tak a második világháború során, vagy 
azt követően. 

Február 22. péntek 19:00 
MESEAUTÓ
zenés víg játék a Körúti Színház előadásában
Úgy tapasztaltuk, hogy nagy az igény a 
mindenkiben kellemes emlékeket éb-
resztő, zenés és imádnivaló darabokra. 
Így esett hát a választásunk az egyik 
legnagyobb magyar filmsikerre: a ME-
SEAUTÓRA.
Jegyárak: 2900 Ft, 3400 Ft, 3900 Ft

Február 23. szombat 11:00 és 16:00
Dés-Geszti-Békés: 
A DZSUNGEL KÖNYVE
musical 
Jegyár: 2200-3000 Ft

Február 24. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! – történelmi 
játszóház – KALANDOS FELFEDEZŐ-
NAP A FÁRAÓK KORÁBAN
Jegyár: elővételben: 1500 Ft, a helyszínen: 
2000 Ft

Február 24. vasárnap 18:00 
KEPES ANDRÁS: ISTENEK ÉS 
EMBEREK
Könyvbemutató 
Jegyár: 2400-2900 Ft

Március 1. péntek 20:00 
GEMINI BULI 
Előzetes asztalfoglalás szükséges
a +36 30 65 75 896-os telefonszámon.
Jegyár: 1800 Ft (a helyszínen váltható)

Március 2. szombat 14:00 
HOTEL MENTHOL
Közkívánatra 3. előadás! Nem szeret-
nénk, hogy bárki lemaradjon! 
Örülünk, hogy ilyen sokan kíváncsiak a 
darabra, ezért sikerült egy harmadik idő-
pontot is megszerveznünk Önöknek. 

Két és fél órás önfeledt szórakozást ígér 
a szarvasi Cervinus Teátrum rock&roll 
musical nagyprodukciója. A kiváló ze-
nék és rengeteg humor garantálja a kel-
lemes estét.
Jegyár: 3600 Ft-4500 Ft

KERTVÁROSOM 2019
Föld napi fotópályázat

Mutassuk meg, hogy milyen is 
a mi Kertvárosunk!

A képeket március 18-ig várjuk a  
FotopalyazatCMH@gmail.com email 

címre „Kertvárosom” tárggyal.
Közönségszavazásra, illetve a teljes 
pályázati anyag megtekintésére a 

„Kertvárosom Fotópályázat” Facebook 
oldalon van lehetőség, melyre minden 

beküldött anyagot feltöltünk.
Bővebb információk: 
www.kulturliget.hu

Február 16. szombat 18:00 
FÁBIÁN JANKA: A RÓZSALUGAS
Rendhagyó könyvbemutató és beszél-
getés a szerzővel.
A részvétel ingyenes, kérjük jelezzék 
részvételi szándékukat:  
info@kulturliget.hu

Február 23. szombat  20:30 
RETRO FARSANGI BULI
Büfé, jelmezverseny, fergeteges KON-
GA SHOW, a talpalávalót DJ Wick-
silver szolgáltatja. Partnerünk az Öt 
Falu Egyesület.
Jegyár elővételben: 2000 Ft, Helyszínen: 
2200 Ft
Asztalfoglalás: info@kulturliget.hu

Március 3. vasárnap 16:00  
SZENTMIHÁLYI DALLAMOK:  
„RINGÓ VÁLLÚ CSENGERI VIO-
LÁM”
Nóta és operett dallamok  POHLY 
BOGLÁRKA  a muzsika Tv sztárjának 
előadásába.
Jegyár: 2000 Ft
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Folytatódott az Erzsébetligeti Színházban a kizáró-
lag hölgyek számára meghirdetett sorozat, amely-
nek második állomása egy könyvbemutató volt. 

Mesterházi Mónika és 
Molnár Krisztina Rita 
Magyar mesék lázadó lá-
nyoknak címmel gyűjtött 
össze olyan történeteket, 
amelyek utat mutathatnak 
olyan lányok, nők számá-
ra, akik nem az évszáza-
dok alatt megcsontosodott 

hagyományos női szerepet tekintik 
hivatásuknak, hanem valamilyen más 
utat szeretnének végigjárni.
Szlukovényi Katalin irodalmi szer-
kesztő bevezetőjében elmondta, hogy 
még mindig nagyon erős az a legin-
kább a mesék világából ismert élet-
modell, hogy egy lány megszületik, 
szép ruhákba öltözik, kicsinosítja ma-
gát, és várja, 
hogy érkez-
zen érte a ki-

rályfi. Ma azonban már egyre többen 
vannak, akikkel nem történik az élet, 
hanem maguk szeretnék irányítani 
sorsukat. A Magyar mesék lázadó lá-
nyoknak ehhez az úthoz kíván pél-
dákkal szolgálni, amelyek közül né-
hányat maguk a szerzők olvastak fel 
a hallgatóságnak.  

MÉSZÁROS TIBOR

Február 4-én, a 
XVI. kerületi Ön-
kormányzat épüle-
tének Kovács Attila 
Galériájában tartot-
ta kiállításmegnyi-
tóját Szabó Péter 
fafaragó művész, a 
Corvin Művészklub 
szervezésében. 
A Gyökereink címet vi-
selő tárlat március 7-éig 

ingyenesen látogatható. Szabó Péter gyermekkora óta rajzol, 
illetve szenvedélye a magyarok őstörténete is. Egy afrikai té-
májú fafaragó-kiállítás megtekintése után kezdett el a művé-
szettel foglalkozni, az ő érdeklődése viszont az ősmagyarság 
felé fordult. Fontos számára, hogy művészete embertársainak 
és a nemzetnek is kapaszkodót és támpontot jelenthessen a 
folyton változó világban. 

GUETH ÁDÁM

Magyar mesék 
lázadó lányoknak

F E L H Í VÁ S
SZERETET és HŰSÉG NAPJA 

2019. április 12. péntek 17:00
Szentmihályi Kulturális Központ 
(Budapest, 1161, János u. 141-153.)

2019. A HÁZASSÁG ÉVE. Kerületünkben hagyománya és évek 
óta saját napja, ünnepe van a házasság intézményének. A Cor-
vin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház és a XVI. Kerületi 
Önkormányzat hagyományosan azokat a házaspárokat köszön-
ti, akik a 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50. 55. 60. és 60. év feletti 
házassági évfordulójukat ünneplik. 40 év házasság után akár 

minden évben visszavárjuk a párokat. 
Példájuk, kitartásuk, élő bizonyíték arra, hogy instant világunk-
ban igenis van, ami kiállja az idő próbáját. A házaspárok, család-
juk, meghívott vendégeik, barátaik jelenlétében erősíthetik meg 
fogadalmukat anyakönyvvezető jelenlétében és ünnepelhetik a 

jeles alkalmat méltó körülmények között. A házassági hűségeskü 
ünnepélyes megújítását emléklappal igazoljuk.
A lakodalmi hangulatot kellemes vacsora és 

a PICNIC BAND zenekar garantálja.
AZ EST SZÁRVENDÉGE: SOLTÉSZ REZSŐ

KÉRJÜK, JELENTKEZZENEK a házassági évfordulójukat ünnep-
lők, vagy azok a családtagok, barátok, akik meglepetésként szeret-

nék szüleiket, barátaikat meghívni erre az ünnepi alkalomra!
Jelentkezni 2019. március 4. és április 5. között lehet.

Regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével és a házassági anyakönyvi 
kivonattal lehet az Erzsébetligeti Színház információs pultjánál. A 

jelentkezéskor kérjük, hozzanak magukkal egy esküvői fotót!
Részletes információ: Bali Bettina, 401-30-60 

E-mail: bali.bettina@kulturliget.hu
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– MI A BIBLIO-
TERÁPIA?
– A bibliote-
rápia a művé-
szetterápia egy 
fajtája. Klasszi-
kus irodalmi, 
de akár modern 
szövegek se-
gítségével tu-
lajdonképpen 
egyéni élmény-

feldolgozásban veszünk részt. Közösen 
megismerkedünk a szöveggel és az erre 
adott reakciókat közösen éljük át. A hoz-
zászólás nem kötelező. Van, akinek az 
jelenti az utazást, hogy meghallgatja a 
többiek reakcióit, magában leképzi, és 
élményekkel gazdagon megy haza. Mi 
lehet, hogy csak azt tapasztaljuk kívülről, 
hogy ül és hallgat. A szöveg belül végez 
egy titkos munkát, amit igazán akkor le-
het megérteni, ha valaki átéli.

– KORÁBBAN IS VOLT 
ILYEN TERÁPIA A KÖNYV-
TÁRBAN?
– Eddig kilenc alkalom 
ment le két félév során, most kezdünk 
egy teljesen újat.

– MENNYI AZ IDEÁLIS LÉTSZÁM EGY 
ILYEN FOGLALKOZÁSHOZ?
Meghatározott létszámmal dolgozunk. 
A maximális működőképes létszám, 
amit ez a műfaj elbír 6-12 fő. Nem jó, 
ha többen vagyunk, még akkor sem, ha 
mindenki hallgat (nevet). Ha túl sokan 
vesznek részt a csoportban, az az élmény 
rovására mehet. 

– MILYEN HÁTTÉRREL, PROBLÉMÁK-
KAL ÉRKEZNEK AZ ÉRDEKLŐDŐK, 
AMIRE A BIBLIOTERÁPIÁTÓL VÁRJÁK A 
MEGOLDÁST?
– Az alapvető cél a személyiségünk épí-
tése. Természetesen vannak leágazások. 

Életének 84. évében elhunyt 
Kass Róbertné Pornai Éva, a 
Táncsics Mihály Általános Is-
kola egykori igazgatója.
1935-ben született pedagóguscsa-
ládban, édesapja latin-magyar sza-
kos tanár volt. Szerető család vet-
te körül, szüleire gyermekkorától 
kezdve példaképeiként tekintett. 
Természetes volt számára, hogy ő is 
a pedagógusi pályát válassza.

Magyar-történelem szakos tanár-
ként végzett a Budapesti Apáczai 
Csere János Pedagógiai Főiskolán. Zagyvaszántón kezdte a pá-
lyáját, onnan Budapestre került, a XIV. kerületi Telepes utcai is-
kolába. Ezután már férjével együtt Gyermelyen tanított 9 évig, 
majd Aszódon 6 esztendőt töltöttek el. 1975-től Budapesten, a 
XVI. kerületi Táncsics Mihály Általános Iskolában dolgoztak 
nyugdíjazásukig. Itt tanár, igazgatóhelyettes majd igazgató volt.

Járási és kerületi munkaközösség-vezetőként tapasztalatait to-
vábbadta kollégáinak. Különböző pedagógiai szaklapokban jelen-
tek meg (nyugdíjasként is) írásai. (Magyartanítás, Történelemta-
nítás, Módszertani Közlemények, Budapesti Nevelő, Köznevelés, Új 

Pedagógiai Szemle, Mester és Tanítvány, stb.) Négy évtizedes peda-
gógusi pályája tapasztalatait folyamatosan rendszerezte, mindig 
újabb tervei voltak. Nyugdíjasként sem szakadt el a tanítástól, 
lelkesen foglalkozott magántanítványaival.

Büszke volt az elismerő kitüntetésekre. (Rendkívüli feljebb so-
rolások, majd 1983-ban Miniszteri Dicséret. 2000-ben Táncsics 
Mihály Emlékéremmel tisztelte meg régi iskolája. Arany és Gyé-
mántdiplomát kapott.)

Tanítványai nagyra becsülték, szerették, osztálytalálkozókon 
örömmel beszélgetett velük, felidézve kedves pillanatokat. 

Családját mindennél jobban szerette. Összetartotta a rokonsá-
got, összekötő kapocs volt férje és a saját családja szerteágazó 
felmenői között. Férjével 39 évet éltek boldog házasságban, két 
fiuk született. Unokáival igyekezett minél több időt tölteni, idős 
korában is aktívan, tevékenyen élt.

2006-tól Mogyoródon lakott, közel a fiához. Bekapcsolódott a 
falu kulturális életébe, verseket írt és szavalt, a művelődési ház 
rendezvényeinek rendszeres kiállítója volt. 2018-ban munkái el-
ismeréseként Juhász Jácint díjat kapott. 

2019. január 29-én hajnalban hunyt el. Betegségét türelemmel 
viselte, lelkében béke volt.

„Én mindenben hódolni akarok Isten bölcs végzésének,
Történjen velem ezentúl is az Ő legszentebb akarata.”

(Szent Antal imakönyvéből)

Az irodalom gyógyító ereje
Különleges alkalomnak adott otthont február 5-én a sas-
halmi Szabó Ervin könyvtár épülete. Rendhagyó csoport-
terápia keretében a résztvevők a kortársirodalom erejét, 
Tóth Krisztina A lány aki nem beszélt című mesegyűj-
teményét hívták segítségül, hogy jobban megismerjék 
önmagukat és embertársaikat. A biblioterápiáról és az 
irodalom gyógyító hatásáról Muntyán Barbarát, a könyv-
tár munkatársát, és a csoport vezetőjét kérdeztük. 

Létezik célirányos, klinikai biblioterápia 
is. Ami a könyvtár keretein belül törté-
nik, az alapvetően személyiségfejlesztés 
és az önismeret elmélyítése.

– MENNYIRE AKTÍV A 
CSOPORT? HOZNAK ŐK 
IS OLVASMÁNYOKAT?
– Nagyon szeretem – és 
ez jellemző erre a cso-
portra –, hogy megis-
mert szövegeket hoznak 
a tagok. Tóth Krisztina 
írása is egy olyan szöveg, 
ami valakinek nagyon 
tetszett, gondolatokat in-
dított benne és elhozta 
közénk, hogy megvizs-
gáljuk, hogyan hat ez az 

egész csoportra, milyen gondolatokat in-
dukál. Egyébként a foglalkozás kötetlen. 

– LÉTEZNEK KOROSZTÁLYOS CSO-
PORTOK?
– Én például szoktam kamaszokkal dol-
gozni. Kimondottan számukra hozom a 
szövegeket, az aktuális problémáikhoz. 
Ezek általában szívügyek és a szülőkkel 
való ellentétek. Tudomásom szerint mű-
ködik gyász és párkapcsolati csoport is.

– FÜGGŐSÉGEK GYÓGYÍTÁSA?
– Dr. Bartos Éva, a biblioterápia úttörője 
alkoholistákkal kezdte ezt a gyógymó-
dot a '80-as években. Az ilyen csopor-
tok hangulata azonban teljesen más, és 
szakembert igényel. 

GUETH ÁDÁM
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2019. január 27-én Dortmundban 1500 m-en ver-
senyzett Wagner-Gyürkés Viktória, Eb-döntős, 
Universiade ezüstérmes, többszörös magyar baj-
nok középtávfutónk. 

Az egy héttel korábbi biztató 800 m-es futását követően 1500 
m-en óriási egyéni csúcsot futott, amivel ebben a versenyszám-
ban is kivívta a március 
elejére kiírt Fedett pályás 
Európa-bajnokságon való 
indulás jogát.

Viktória Glasgowban 
3000 m-en indul, sza-
badtéren pedig továbbra 
is a 3000 m akadály áll a 
felkészülése középpont-
jában. Ennek érdekében 
heti szinten gáttechniká-
zik, ezért is figyelemre 
méltó, hogy eközben sík-
futásban egyéni csúcsot, 
illetve Eb-szintet tudott 
teljesíteni. Eredménye 
1500 m-en 4:14,93 s. 
Edzője: Berkovics Imre.

A megemlékezésen részt vett – mások 
mellett – Novák Dezső családja, köztük 
özvegye, Erzsébet asszony, Kovács Péter 
polgármester, Antalóczy Csaba, az Ön-
kormányzat  Kulturális és Sport Bizottsá-
gának elnöke,  Orosz Pál, a Ferencvárosi 
Torna Club Labdarúgó Zrt. igazgatója és a 
klub több ismert játékosa. Jelen volt Dunai 
Antal, olimpiai bajnok labdarúgó, az Új-
pest legendás csatára, Hóbor Béla, a Varjú 
Vilmos Baráti Kör elnöke és Borovitz Ta-
más, a Baráti Kör tiszteletbeli elnöke.

Az ünnepség az iskola diákjainak mű-
sorával kezdődött, melyben kórussal, 

híres labdarúgóktól vett idézettekkel és 
látványos ritmikus gimnasztikai gyakor-
latokkal szórakoztatták a közönséget. Az 
emlékezőket az iskola igazgatóasszonya, 
Dienes Anna is köszöntötte, kiemelve a 
sportoktatás szerepét az iskola életében. 
Novák Dezső emlékét most már egy erre 
az alkalomra kiadott könyv is őrzi, mely-
nek kiadásában Takács Tibor, a Nagy 
Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke 
vállalt komoly szerepet. A kötet kiadá-
sára még a futball-legenda életében tet-
tek ígéretet, de Novák sajnos már nem 
élhette meg a 80. születésnapját, melyre 

a könyv megjelentetését időzítették. Az 
ünnepség keretében egy rövid diafilmet 
is levetítettek, melyben a sportoló teljes 
életpályájáról gyűjtöttek képeket. Orosz 
Pál méltató beszédében emlékezett meg 
Nováknak a Ferencvárosért és a magyar 
labdarúgásért végzett tevékenységéről, 
példaként állítva az egykori sportolót a 
mai fiatalok elé. 

Az ünnepség koszorúzással ért véget, 
ahol a megjelentek a tornaterem bejára-
tánál, az emléktábla közelében helyezték 
el az emlékezés virágait. 

GUETH ÁDÁM

A hagyományos tavaszi 5x2 km-es terepfutó verse-
nyünket március 3-án rendezzük meg Budapesten 
a 16. kerület határában fekvő Naplás-tónál. 
Izgalmas, rendhagyó versenyszám, évről  évre sok futót vonz. 
Délelőtt korosztályos gyermekfutamokkal várjuk a fiatalokat 
és az iskolákat is.

A versenykiírás a www.hegyifutas.hu honlapon található, to-
vábbá nevezni is ott lehet az „egyéni nevezés”-re kattintva, 
vagy a tavaszvaronaplas@gmail.com e-mail címen.
Aki semmiképpen nem boldogul az internetes lehetőségek-
kel, hívja Berendi Antalt a 06-30/466-5080-as mobilon!

Mindenkit szeretettel várunk!

Megemlékezés Novák Dezső 
labdarúgóról
Február 7-én, a Lemhényi Dezső Általános Iskola, a XVI. kerületi Önkor-
mányzat és a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör közösen emlékezett meg 
kerületünk egykori lakója és díszpolgára, Novák Dezső, kétszeres olimpi-
ai bajnok és egyszeres olimpiai bronzérmes labdarúgó születésének 80. 
évfordulójáról. Az ünnepséget a róla elnevezett tornatereben tartották. 

EB szint 
Dortmundban

IX. EVERLING 
Tavaszváró 

Terepfutóverseny 
Március 3., Naplás-tó

Orosz Pál koszorúz (FTC Hírek)
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Gábor és Luca nagy erőkkel készülnek az 
olimpiai kvalifikációra, míg Döme a jövő-
ben inkább edzőként szeretne tevékeny-
kedni. A meghívás azért is számít különle-
gesnek, mert a karate 2020-ban, Tokióban 
fog bemutatkozni ötkarikás sportágként, 
a taekwondo húszéves olimpiai történe-
tében pedig eddig nem született magyar 
érem. Luca és Döme kerületünk lakosai, 
így ténykedésük a Kertvárosnak is büsz-
keségre adhat okot. Az est során többek 

között szóba került a küzdősporttal járó 
fokozott felelősségtudat, a fegyelem és a 
konfliktuskerülés, hiszen egy harcművész 
egyik legfőbb erénye, hogy nem él vissza 
megszerzett tudásával. A beszélgetésbe 
bekapcsolódott Luca édesapja, Patakfalvy 
Miklós is, aki a Magyar Taekwondo Szö-
vetség elnöke, és az Európai Taekwondo 
Szövetség elnökségi tagja, így a kerület 
egyik legmagasabb rangú sportdiplomatá-
ja. Az estet filmes betétek is színesítették, 

ahol a versenyfelvételek mellett népszerű 
akciófilmek verekedős jelenetei szolgáltak 
aláfestésül. A sportolók rövid bemutatót 
is tartottak, melyben szemléltették sportá-
gaik jellegzetességeit és szabályait.  

Az est végén a Baráti Kör mellett, a XVI. 
kerületi Önkormányzat és a kerület is-
mert kézműves sörözője ajándékokkal 
kedveskedett a sportolóknak álmaik betel-
jesülését kívánva. 
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Az idén tíz éves Egyesület elsősorban 
szívbetegeket tömörít, de olyanok is 

akadnak, akik megelőzés céljából vesz-
nek részt a sporttevékenységeken. En-

nek jegyében minden 
évben indulnak egy 
háromnapos bajnok-
ságon (mely több mint 
egy tucat egyéni, páros 
és csapatsportágat tö-
mörít), ahol szívbeteg 
sportolók mérhetik ösz-
sze erejüket egymással. 
Ezt a tornát ebben az 
esztendőben augusz-
tusban, Zalaegerszegen 
rendezik. A szívbete-

Küzdősport bajnokok kerületünkben
Január 30-án, az Erzsébetligeti Színház Harmó-
nia termében tartotta hagyományos beszélgetős 
estjét a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör. A spor-
tos életmód és az ötkarikás játékok gondolatának 
jegyében a Baráti Kör ezúttal jeles küzdősport 
bajnokokat hívott vendégül; Hárspataki Gábor 
U21-es bajnok és Európa-bajnoki ezüstérmes ka-
ratést, Szegedi Döme junior világbajnok, Premier 
League-győztes karatést és Patakfalvy Luca junior 
Európa-bajnok, klubcsapat Európa-bajnok és első 
US Open-győztes magyar taekwondost. Az est há-
zigazdája ezúttal is Riersch Tamás volt. 

Világhírű röplabdabíró a 
szívbetegek edzésén
Január 28-án, a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tornatermé-
ben különleges edzésen vehettek részt a Jó Szívért Közhasznú Egyesület 
röplabdásai. A mérkőzésen a bírói feladatot ezúttal Hóbor Béla, a kerület 
világhírű röplabdabírója, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör elnöke látta 
el, aki az Egyesület további munkáját is segíteni fogja. A csapatban Kö-
vecs Gyula vezetőedző és Osvald Péter elnök is aktívan vettek részt.

gek versenyeit és tevékenységét az Ön-
kormányzat is támogatja. Az Egyesület 
három évvel ezelőtt egy defibrillátort is 
vett az iskola számára, ezzel is őrködve a 
sportolók egészsége felett. 

GUETH ÁDÁM
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Nyugdíjasok vállalnak ki-
sebb szerelési munkát. Vil-
lany, - vízvezeték szerelést és 
burkolást (konvektorok, WC 
tartályok, csapok, bojlerek, 
lejárt vízórák). 20-402-5638

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

Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

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

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

Gyógypedikűrösként: mani-
kürt és gyógypedikürt vállalok. 
Csak házhoz megyek. Időpont 
egyeztetés: 70-518-0720

INGATLAN
Nagytarcsa határában eladó 
12.000nm szántó. 70-286-3716

Szobát bérelnék konyha, fürdő-
szoba használattal. mihalyher-
gelt@gmail.com; 20-252-0255

Eladó a Centenáriumi lakótele-
pen 1+2 félszobás, délnyugati 
fekvésű, felújított II. emeleti la-
kás. Irányár: 28,5M Ft. 30-940-
0494

Férfi hosszútávra albérletet vagy 
társbérletet keres a XVI. kerü-
letben. 20-252-0255 mihalypos-
tas@freemail.hu

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 
3 generációs ingatlan eladó. Cse-
re beszámítással. 20-913-4783

Eladó 1,5-2 szobás lakást kere-
sek. akár azonnali készpénz fi-
zetéssel. Tartozással terhelt, fel-
újítandó is érdekel. 20-527-0601

Befektetésként eladó Mátyás-
földön 2 generációs családi ház 
lakottan, későbbi vissza vásárlás-
sal. 20-970-6986

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
06-20-264-7752

Otthoni munka! Összeállítá-
sok, csomagolások, egyebek. 
audiopress.iwk.hu; 90-603-
905, 635Ft/perc; 222-8397; 
20-496-3980

Vízszerelés; csapok; szifo-
nok; WC-k; radiátorok stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépí-
tése. 20-412-0524

Hazai lámpagyártó üzem 
keres azonnali kezdéssel 
lakatos munkatársat szak-
munkára, lehetőleg gyakor-
lattal, de pályakezdők jelent-
kezését is várjuk. Továbbá 
alkalmi munkavállalót be-
tanított segédmunkára, mű-
szaki gyakorlattal (forrasz-
tás, elektronikai bekötések, 
összeszerelési munkálatok). 
Nyugdíjasok is jelentkez-
hetnek! Zengővári Világítás-
technika Kft. 2144 Kerepes, 
Szabadság út 252. 70-370-
4545 www.zengovari.hu

Budapest XVI. kerületében 
a Cogito Alapítvány keres 
egészségügyi intézményei-
be (Zsenge utca és Guzsaly 
utca telephelyekre) napi 4 
órás munkavégzésre kisegí-
tő feladatokra munkatársa-
kat. A feladatok a két telep-
helyen rugalmas munkaidő 
keretében elsősorban: napi 
takarítás, ügyintézés, be-
szerzés. Jelentkezés: 407-
2216, cogitoalapitvany.bu-
dapest@gmail.com

Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásá-
rolunk, ingyenes kiszállás, 
06-20-9220-001, 06-1-266-
3277




