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Megújul
a Csömöri út

»

Nemcsak a rákosszentmihályiak, hanem minden kertvárosi
polgár régóta várt már arra, hogy a Csömöri utat felújítsák.
Most azonban a Körvasút sor és a Szlovák út között minden
olyan terület megújul, amely a 2009-es beruházásból kimaradt. A
Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott munkálatok I. üteme,
vagyis a Szlovák út és a Mátyás király utca közötti szakasz átépítése március első hetében kezdődik meg.
Folytatás az 5. oldalon
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» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ö n ko rm á n y z at

A testületi ülésről
jelentjük

»

Az Önkormányzat Képviselő-testülete
február 17-én tartotta soros ülését,
ahol elfogadták a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. idei üzleti tervét, valamint a javaslatokat a Tóth Ilona
szülőházának emlékhellyé alakításával és
a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi
Szolgálat igazgatói állásával kapcsolatos
pályázatokról. Emellett hosszasan tanácskoztak a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ vezetőjének személyéről
is. Mindezek előtt azonban egyperces
néma felállással adóztak dr. Horváth Erzsébet egykori körzeti orvos emléke előtt,
aki a közelmúltban hunyt el.

Megválasztották a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ
vezetőjét
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ a Cinkotai Tájházat, a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjteményt, valamint a közeljövőben létesítendő Tóth Ilona Emlékházat foglalja
magában. A vezetői pályázatok közül három
volt érvényes. Miután a Testület meghallgatta Benedek Ágnest, Joó Gyulánét és Villányi
Pétert, a képviselők többsége utóbbit találta
alkalmasnak arra, hogy az elkövetkezendő egy
évben az intézmény élére álljon. A megválasztott vezetővel következő számunkban olvashatnak interjút.

Ne csak TeSzedd!,
mi is szedjük!
Idén először

február 29-én,
hétfőn 9.00 órakor
rendez kerületi

nagytakarítást
az Önkormányzat.

A munkához szükséges kesztyűket
és zsákokat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat biztosítja. Az eseményre
várnak minden polgárt, aki szívén viseli a Kertváros tisztaságát, és tenni
is akar ezért!
Helyszín:
Nógrádverőce utca - Cinkotai út sarok,
illetve Margit utca - Sarjú utca sarok.

Csak a Fidesz, a KDNP és a Jobbik
képviselői álltak ki a kerületi lakók
mellett migránsügyben
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a
Kertváros egyes részei – mint a Georgina utcai
üresen álló nyugdíjas otthon vagy a Honvédség Újszász utcai telephelyei – már többször
szóba kerültek, mint olyan helyszínek, ahova
migránsokat fognak telepíteni. A polgármester ezzel kapcsolatban kiemelte: míg korábban
az illetékesek ezeket az információkat azonnal
cáfolták, addig most csak azt a szóbeli választ
kapta, hogy a Kormány mindent megtesz
azért, hogy ne kelljen Magyarországnak illegális migránsokat befogadnia. Ha azonban az
Európai Unió (EU) végleges döntést hoz erről,
és mégis el kell őket szállásolni, akkor minden
szóba jöhető helyet meg kell vizsgálni. Kovács
Péter azért készített előterjesztést a képviselők
számára, hogy a kerület nyugalma, közbiztonsága és a szociális infrastruktúra megőrzése,
valamint az újonnan betelepítettek, illetve a
kertvárosiak között esetlegesen kialakuló feszültség elkerülése érdekében tiltakozzanak a
Kormánynál a migránsok lakóhelyünkre való
betelepítése ellen. A javaslatról hosszan tartó
vita alakult ki a képviselők között.
Vajda Zoltán (Együtt-PM) szerint a migráns
szó nem helyes, inkább menekült szót kellene
használni, hiszen mindannyian azok vagyunk,
mert mindannyian jöttünk valahonnan ebbe
az országba. Szerinte nem szabad a migránsokat megbélyegezni, bűnözőnek titulálni, és
mivel azt sem tudjuk, hány ilyen embert akarnak idetelepíteni, ezért idő előtti a tiltakozás.
Így csupán arról van szó, hogy a polgármester
és a kormánypárti képviselők bátor pártkatonaként végrehajtják a Fidesz központ minden
utasítását. Szerinte Orbán Viktor elárulta Európát, mert a kerítésépítés alatt regisztráció
nélkül buszoztatta a migránsokat Ausztriába.
Kovács Péter (Fidesz) válaszában elmondta,
hogy a határozati javaslatban nincs szó nagypolitikáról, csupán arról, hogy a XVI. kerületet szeretnék megóvni annak érdekében, hogy
ne történjenek olyan események, mint Kölnben vagy Párizsban.
Abonyi János (MSZP) – aki érdeklődött az
Ikarus Ipari Park tulajdonosánál, akihez nem
érkezett hasonló hír – szerint a terület nem alkalmas a migránsok elszállásolására. A lakóhelyén azonban nem kérdezett utána, mert nem
szerette volna ő terjeszteni a rémhírt. Szerinte
eddig nem volt téma a nagypolitika a testületi
ülésen, most mégis idehozta azt a polgármester, amelynek következményei lesznek. Mindezek tükrében a képviselő szerint nincs szükség
határozatot hozni ebben a kérdésben.
Ifj. Mizsei László (LMP) kifejtette, hogy az
LMP sajtónyilatkozatot is kiadott ebben a té-

mában, amely kiemeli, hogy nem kellene rémhírekkel ijesztgetni a lakókat, továbbá „kitalált
ellenségekkel és bűnbakokkal riogatni a kerület lakosságát aljas viselkedés”. A képviselő
szerint egyáltalán nem biztos, hogy véglegesen
telepítenék le a menekülteket, lehet, hogy csak
ideiglenesen, a polgármester pedig viccet és
gúnyt űz a képviseleti demokráciából. Éppen
ezért megkérdezte Kovács Pétert, miből gondolja, hogy feszültség alakulna ki a migránsok
és a kerületiek között, illetve hány fő okozna
terhet a kerületnek, 5, 50 vagy 100?
Kovács Péter (Fidesz) válaszában elmondta:
szerinte két migráns is sok, és a németországi
események azt mutatják, hogy feszültség van
a bevándorlók, illetve a helyi lakosok között.
Másrészt sajnos, ismerjük az „ideiglenesen betelepített” szófordulatot, hiszen a szovjet csapatokat is „ideiglenesen telepítették be”, aztán
közel 50 évig maradtak hazánkban.
Dr. Sebők László (DK) kiemelte: az EU
döntése értelmében Magyarországnak csak
1294 menekültet kellene befogadnia, amely
szerinte nem rengetné meg az ország biztonságát, hiszen évente 4-500 ember kap menekültügyi státuszt hazánkban. A képviselőnek
ugyanakkor az a véleménye, hogy a mostani
menekülthullám borzasztó veszélyekkel, nagy
kihívásokkal jár, amelyre Európa nem volt felkészülve, nem jól reagált, ahogy Magyarország
sem. Szerinte a problémát nem nyilatkozatokkal kell kezelni, bár azt nem fejtette ki, hogyan
kellene.
Kovács Péter (Fidesz) cáfolva dr. Sebők László állítását, hangsúlyozta: az általa említett számok arra az időszakra vonatkoznak, amikor
még csak százezer ember jött, most azonban
3-5 millióan érkezhetnek Európába.
Kovács Raymund (Fidesz) a brüsszeli Régiók
Bizottságának tagjaként is kiemelte: az Unió
illetékesei sok korábbi tévedésük után most
azt gondolják, hogy a kvóta megoldja a migránskérdést. Ezt Magyarország másként látja:
mi azt mondjuk, nem lehet úgy migránsokat
betelepíteni egy országba, hogy annak kormánya nem ért vele egyet. Szerinte felesleges azon
vitatkozni, hogy migránsnak, menekültnek
vagy illegális határátlépőnek hívunk valakit,
a köznyelv migránsként kezel mindenkit, aki
nálunk megjelent. A képviselő hangsúlyozta:
egy brüsszeli statisztika szerint közel 80 országból érkeztek illegális határátlépők Magyarországra, és nem csak a három háború sújtotta
országból. Kovács Raymund kiemelte: Franciaországot mindenki a szabadság hazájaként
ismeri, de ott ma szükségállapot van. Brüsszel
az Európai Unió fővárosa, ahol mostanában
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A migránskérdés a XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére is begyűrűzött. Januárban felröppent ugyanis a hír, hogy az Ikarus
gyár területére Németországból kitoloncolt migránsokat telepítenének.
Az ügy valóságtartalmának Kovács Péter polgármester járt utána, aki elmondta: nem készített volna tiltakozó előterjesztést, ha a kérdésre megnyugtató
választ kapott volna az illetékesektől.

kijárási tilalmat rendelnek el. Az EU most arra
számít, hogy kétmillió menekültet be kell fogadnia Európának, de a probléma sokkal nagyobb is lehet, mert például Nigéria az elmúlt
50 évben megháromszorozta a lakosságát,
mára már 180 millióan vannak, és több 18
év alatti él ott, mint az egész Unióban együttvéve, míg Európában még a népességszám
szinten tartása sem sikerül. A kérdés az, mi
lesz, ha ők megindulnak. A képviselő ezeken
felül elmondta, hogy együtt focizik különböző pártállású kertvárosiakkal, akik kifejtették,
hogy egyetértenek azzal, ahogy a Kormány a
menekültkérdést kezeli. Szerinte a kerületiek
véleménye egyértelmű anélkül is, hogy firtatnánk, ki melyik pártra szavaz, ugyanis az
ő körzetében is elvárják a lakók, hogy a döntéshozók tiltakozzanak az illegális menekültek
lakóhelyünkre való betelepítése ellen. A képviselő véleménye értelmében, amelyik település
nem tiltakozik, az támogatja, hogy oda jöhetnek migránsok.
Kovács Péter (Fidesz) szerint azért fontos kinyilvánítani a kerületiek tiltakozását, mert az
Európai Unióban hamarosan dönteni fognak
arról, hogy betelepítik-e a migránsokat. Példaként említette német testvérvárosunkat,
Waltershausent, ahol abból az épületből, ahol a
fogyatékos gyerekeket gondozzák, a település vezetésének megkérdezése nélkül a német állam kidobta a kicsiket, és betelepítette a migránsokat.
Varga Ilona (Jobbik) megdicsérte Kovács
Péter előterjesztését, mert szerinte kurucos
megoldást választott a polgármester, amikor
egy, a Kormány melletti nyilatkozatot sikerült
önkormányzati szintre átfordítania. Elmondta
ugyanakkor, hogy a Jobbik támogat minden
olyan kezdeményezést, amely a migránsveszély
elhárítására vonatkozik. Szerinte nemcsak elszállásolni nem kell őket, de még közmunkát
sem kellene nekik adni.
Szász József alpolgármester (Fidesz) kiemelte:
még egy menekültet sem kellett befogadnia a
magyar államnak, de már így is nagyon sokba
került a migránsválság az országnak. Az ügy
kriminalizálása pedig nem a magyar kormány
műve, hiszen a terrortámadások, és a nők elleni erőszak miatt már fél Nyugat-Európa retteg, lásd Köln, Bécs vagy Stockholm. Magyarország regisztrálni akarta a migránsokat, de
ők nem voltak erre hajlandók, ezért lezártuk a
zöldhatárt, hogy csak a kijelölt határátkelőkön
lehessen belépni az országba. Erre a migránsok megtámadták a határzárat. A Keleti pályaudvarnál is szerették volna regisztrálni őket,
de, hogy ezt elkerüljék, elindultak gyalog az
M1-es autópályán. Magyarország csak akkor

engedte át a határon a migránsokat regisztráció nélkül, amikor a németek és az osztrákok
kijelentették, hogy hozzájuk mehetnek regisztráció nélkül is. Szász József példaként említette, hogy egy-egy önkormányzat igenis érhet
el eredményeket tiltakozással, mint például a
Tubesre telepítendő radar ügye volt.
Dr. Csomor Ervin alpolgármester (Fidesz)
megerősítette, hogy a kerületben mindez téma
tavaly nyár óta, amit felesleges megkérdőjelezni.
A baj forrása szerinte az, hogy nem lehet tudni,
az eddig stabil észak-afrikai és közel-keleti országokból milyen indíttatásra és miért most menekülnek el az emberek, illetve fontos belegondolni abba is, hogy a keresztény-zsidó kultúrkörbe
hogyan fognak beilleszkedni a más vallású, idegen kultúrkörből érkezett menekültek.
Kovács Péter (Fidesz) zárszavában elmondta: Vincze Ágnes kérdése után terjesztette elő
a határozati javaslatát, amit úgy fogalmazott
meg, hogy azt minden képviselő jó szívvel
megszavazhassa, hiszen más önkormányzatok
döntésével szemben nem a Kormányt és annak
migráns politikáját dicséri, hanem a kerületi
lakosok mellett áll ki, akik nem akarják, hogy
a migránsok idejöjjenek.
A Testület tagjai ezek után név szerint szavaztak az alábbi határozati javaslatról. A voksolástól Abonyi János, ifj. Mizsei László, dr. Sebők
László és Vajda Zoltán elhatárolódott, noha jelen volt a teremben, a többiek viszont igennel
szavaztak.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete határozottan tiltakozik az ellen, hogy
békés, nyugodt Kertvárosunkba esetlegesen migránsokat szállásoljanak el.
A migránsok XVI. kerületben történő elszállásolása rombolná a sok
munkával kialakított közbiztonságot,
megterhelné a kerület szociális és intézményi infrastruktúráját, valamint
vélhetően feszültséget keltene a kerületben élők és az újonnan betelepítettek között.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa a belügyminisztert.
Határidő: 2016. február 19.
Felelős: Kovács Péter polgármester

Kedves

Olvasó!

Szürkeség, köd, ború: ez a tél. Aztán az
örök körforgásban megjelennek a színek: először fehér, mint a jácint, aztán
sárga, mint a nárcisz, majd egy csokor
piros tulipánnal végleg utat tör magának
a világosság. Közben pedig Isten mindig
emlékeztet bennünket arra is, hogy nem
szabad csüggednünk, mert ahol sok az
árnyék, ott sok a fény is. Wass Albert versével kívánok csendes, lelki élményekkel
teli további készülődést az ünnepre. „Érzed? Jön a tavasz, a fák alá már tarkafátylú verőfényt havaz. A messzeségből
hírnök érkezett: madár lebeg a rónaság
felett s fény szállt a holt avarra: Hóvirág. Ugye testvér, csábítanak most halk
melódiák, ezer kis visszatérő róna-dal. S
ugye neked is tarka a világ, s az álmaid
megannyi könnyű lepkék: már nemsokára zöldül a levél, és visszaszáll a tavasz és a fecskék, és a fecskékkel ő is
visszatér…Ha jönne már…ugye testvér,
megálmodod mi lenne? S egy kis meleg
belopódzik halkan a szívedbe.”

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
A Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat kétheti lapja
Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Telefon: 407-1732
Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.
Hirdetésfelvétel:
06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket
csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.
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Ismét elérkezett a gépjárműadó és a helyi
adó befizetésének határideje, amely idén
is március 15-e. Összefoglalónkból megtudhatják, milyen változásokra kell figyelni az
említett adónemekkel kapcsolatban.

A gépjárműadóval kapcsolatban nem történt
a lakosságot érintő jelentős változás, módosult
viszont a környezetkímélő gépkocsi fogalma,
és ehhez kapcsolódóan az adómentességben
részesülő gépjárművek köre. Környezetkímélőnek az az autó minősül, amely a 6/1990.
(IV.12) KöHÉM rendelet 2015. július 1-je
óta hatályos 2. § (6) bekezdésének megfelel,
azaz elektromos vagy nulla emissziós gépkocsi. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hybrid
meghajtású autó, amely elektromos és hagyományos belső égésű motorral van ellátva, a
rendelet alapján nem minősül környezetkímélőnek, így ez után gépjárműadót kell fizetni.

A helyi adók tekintetében nem változott
a telekadóról, módosult viszont az építményadóról szóló 18/2010. (VI. 24.)
önkormányzati rendelet. A változás a magánszemélyek tulajdonában lévő lakások
adókötelezettségét érinti, ugyanis a jövőben
azok után kell építményadót fizetni, amelyekben vagy amelyek egy részében engedélyköteles vállalkozói tevékenységet folytatnak, és az erre használt terület meghaladja a
20 m2-t. A rendelet értelmében engedélyköteles tevékenységen a jegyző, a kormányhivatal vagy bármely hatóság felé jogszabály által
előírt engedély vagy bejelentési kötelezettség
mellett végezhető tevékenységet kell érteni.

A gépjárműadó és
a helyi adó befizetésének
határideje március 15-e.
A helyi jövedéki adóval, vagyis a pálinkaadóval kapcsolatos változásokról január eleji
számunkban már hírt adtunk, de az Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu)
is találnak ezzel kapcsolatos információt az
érdeklődők, hiszen ebben az adónemben történtek a legjelentősebb változások.
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy azon adózók listáját, akik határidőre nem fizetik
be adójukat, az Önkormányzat honlapján
közzéteszik.

Tévhitek építésügyben

»

Egy félreérthető sajtóhír következtében többen aggódva keresték meg szerkesztőségünket azzal a kérdéssel, hogy valóban eltörölték-e az építési engedélyt, és ezentúl ezen okmány
beszerzése nélkül lehet-e építkezni. A válaszért
Búr Csillához, a XVI. Kerületi Önkormányzat Építésügyi Irodájának vezetőjéhez fordultunk.

– Mindenkit szeretnék megnyugtatni, aki kerületünk összképéért vagy
azért aggódik, hogy a szomszédja bármit engedély nélkül építhet, hogy
szó sincs ilyesmiről. A fennálló építésügyi rendelkezéseket továbbra is
mindenkinek be kell tartania, csak az ügymenet változott egy kicsit. A
kormány ugyanis egyszerűsíteni, gyorsítani szerette volna az építkezéssel kapcsolatos hivatali eljárást, ezért változtatott a szabályokon.
– Minden épületfajtára vonatkozik az új rendelet?
– Nem, a szóban forgó, úgynevezett egyszerű bejelentés a lakóövezetekben (általában L3, L4) építendő, 300 négyzetméter hasznos alapterületet meg nem haladó épületekre vonatkozik. Ha tehát valaki mezőgazdasági területen kíván építkezni, ugyanúgy hagyományos építési
engedélyt kell kérnie, mint eddig, és csak olyan funkciót tartalmazó
épületre kaphat, amit megenged az övezeti előírás. Különösen veszélyes
ezért, hogy a mezőgazdasági területeken (például a Furmint utca vagy
a Gabonaszem utca) építési telkeknek árulják a meglévő mezőgazdasági
övezeti besorolású telkeket.
– Mi a különbség az építési engedély és az egyszerű bejelentés között?
– A legfontosabb az, hogy az egyszerű bejelentést az építtetőnek kell
benyújtania, de építészmérnök közreműködésével ÉTDR rendszer
használatával, és egyúttal az ő felelőssége az is, hogy a tervek megfeleljenek az arra a körzetre vonatkozó összes előírásnak. Természetesen
ennek az egyszerűsített beadványnak is tartalmaznia kell néhány alapvető adatot. A szakemberek értik, ha azt mondom, hogy 200-as szintű
helyszínrajzot, homlokzati- és utcaképet kell mellékelni az építési övezet megjelölésével, amit csak építészmérnök tud elkészíteni. Félreértésre

ad okot viszont az, hogy a híradások szerint az építési hatóság csak négy
paramétert vizsgál a bejelentéskor: az építési módot (szabadon álló vagy
nem), a beépítési százalékot, az építménymagasságot és az oldaltávolságot, valamint a szabályozási vonalat. Ehhez ugyanis még hozzájönnek a
helyi szabályok, amelyek további korlátozásokat tartalmazhatnak. Ezért
az építészeknek naprakészen ismerniük kell a helyi rendeleteket is. Ha
nyolc napon belül nem találunk kifogásolni valót a beadott iratokban,
a bejelentéstől számított 15. nap után már elkezdődhet az építkezés,
és ezután az építési hatóság nem vizsgálja azt. Ha azonban az Építési
Felügyelet helyszíni szemlét tart, és kiderül, hogy az épület valamelyik
előírásnak nem felel meg, az összes felelősség az építészmérnököt terheli
anyagi értelemben is. Ilyenkor még a részleges bontás is szóba kerülhet.
Nem érdemes tehát kockáztatni.
– Mi változik az építtetők szempontjából?
– Arra hívnám fel a figyelmet, hogy az egyszerűsített bejelentési dokumentáció nem alkalmas kivitelezésre és pontos árajánlat készítéséhez
sem. Ez alapján nem lehet kivitelezésre írásbeli szerződést kötni, mert
sem a műszaki paraméterek, sem a teljesítés minősége, sem az árajánlathoz szükséges egyéb feltételek nem lehetnek egyértelműek, márpedig
ebből később vita lehet.
A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat megtalálható az
Önkormányzat honlapján, (www.budapest16.hu), amelyből fontos
információkhoz juthatnak az építtetők.
» Mészáros Tibor

2016. február 24.
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Megújul a Csömöri út
Folytatás a címlapról
Az útfelújítás során teljes pályaszerkezet-cserét végeznek, átépítik az
útszegélyt és több helyen megsüllyesztik a pályaszintet, valamint parkolókat és a gyalogátkelőhelynél középszigetet alakítanak ki. Emellett
a Szlovák úti jelzőlámpánál balra forduló sáv épül, teljesen megújul a
közvilágítás is, és mindkét oldalon átépítik a járdákat.
A munkálatokat az úttest páros és páratlan oldalán külön-külön ütemben végzik. Eközben az azonos oldali, közbenső mellékutcák torkolatát
lezárják, kivéve a György utcáét és a Mátyás király utcáét, amelyeken
autóbusz is közlekedik. A csomóponti részeket viszont rövidebb ideig, a
lehetőségekhez mérten hétvégén fogják építeni.
A járda-átalakítást is oldalanként eltérő időben végzik, célszerűen a
parkoló építéssel átellenben. Ezzel egy időben a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken és az útkereszteződéseknél a gyalogosforgalmat folyamatosan biztosítják.
Természetesen mindezt nem lehetne megoldani a forgalom korlátozása és terelése nélkül. A Mátyás király út és a Szlovák út közötti szakaszon
március első hetében kezdik meg a munkálatokat félpályás forgalom
fenntartás mellett, a Körvasútsor irányába egyirányúsítással 30 km/h-s
sebességkorlátozással és megállási tilalommal. Az ellenkező irányba ha-

ladó buszok a Szent Korona utcán haladnak majd a Mátyás király utca
és a Szent Korona utca között.
A szakasz páros oldali építése alatt a Szlovák út és a Csömöri út kereszteződésében található forgalomirányító berendezést átprogramozzák, a
kihajtó forgalom megszűnése miatt több zöldidőt kap a Szlovák út. A
Mátyás király utcai megállót ideiglenesen előbbre helyezik, a Csömöri
útról pedig nem lehet majd balra, a Mátyás király utcába kanyarodni.
A páratlan oldali munkavégzésnél a már említett jelzőlámpa továbbra
is az ideiglenes programokkal fog működni, a Mátyás király utcai megálló pedig a már kiépített öbölbe kerül.
A Szlovák út felé tartó forgalmat a Mátyás király utca-Rákosi út útvonalra terelik, a 31-es és a 131-es autóbuszok a Szlovák út irányába a
Szent Korona utcán közlekednek majd. A Szent Korona utcát az érintett szakaszon egyirányúsítják a Szlovák út felé. A Szlovák úti kereszteződés előtt egy ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki.
A felújítás I. ütemének munkálatai május végéig tartanak, a korlátozással érintett ingatlanok tulajdonosai a kivitelezőtől postaládájukba értesítést kapnak minderről. A következő ütemek építéséről folyamatosan
tájékoztatjuk az olvasókat.

1. ütem: Szlovák út és
Mátyás király utca
közötti szakasz építése
31-es autóbusz
ideiglenes útvonala:
Csömöri út jobbra Mátyás király
utca > balra > Szent korona utca >
Szlovák út jobbra

31

131

46
146

46
146

31

46 és 146 autóbusz
ideiglenes útvonala:
Csömöri út jobbra
Mátyás király utca >
egyenesen tovább
az eredeti útvonalon

autóbusz
131 131-es
ideiglenes útvonala:

Rákospalotai határúton egyenesen >
jobbra Szlovák út > jobbra Csömöri
út > jobbra György utca > balra Rákospalotai határút
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Kertvárosi Évértékelő
március 8-án,
kedden 18.00 órakor
a Szívvel-Lélekkel
Polgári Egyesület rendezésében.
Helyszín:
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Az eseményen Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármester,
valamint dr. Csomor Ervin és Szász József
alpolgármester számolnak be az elmúlt év
eredményeiről.

pályázat

A Képviselő-testület a 2016-os költségvetésében fedezetet biztosított pályázat lehetőségére a városképi jelentőségű épületek és
építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatásáról szóló,
2/2006. (I. 30.) önk. rendeletben.
A pályázat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 30/2000.
(VII. 14.) ök. rendelet 2/a mellékletében
felsorolt építményekre vonatkozik.
Mindez, és a támogatásról szóló rendelet az Önkormányzat honlapján
(www.budapest16.hu) megtekinthető.

ÁLLÁS

a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
munkatársakat keres
konyhai dolgozó,
takarító,
illetve portás állásokra.
Önéletrajzokat várunk az alábbi címekre:
titkarsag@keruletgazda.hu
vagy a 1165 Budapest, Demeter u. 3. sz.
alatti irodába.

A MoLaRi következő ellenőrzése
március 7-jén
11.00 órakor lesz
a Hangos üzemű (teljeskörű) próba
jelzéssel.

P ÁLYÁ Z AT

a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
intézményvezetői feladatainak ellátására
igazgatói kinevezéssel
A munkaviszony időtartama: 5 év határozott
idejű, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi.
I. törvény hatálya alá tartozó vezetői jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás kezdő napja:
2016. október 20.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének
időpontja: 2021. október 19.
A munkavégzés helye:
1163 Budapest, Tekla utca 2/c.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
I. Az intézményvezető fő szakmai feladata:
a) Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kötelező egészségügyi feladatainak ellátására létrehozott intézményben a szakorvosi
rendelőintézet és gondozóhálózatának vezetése,
valamint az egészségügyi alapellátás felügyelete,
b) felelős a betegellátás, gondozás szakmai szabályainak és etikai követelményeinek, valamint
a vonatkozó jogszabályok teljes körű betartásáért, illetve a betegellátás biztonságának teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért,
c) felelős a szakellátás és alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, a szükségleteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának
folyamatos, naprakész, szakszerű vezetéséért,
validitásáért, a rendelések, a betegellátás rendjének kialakításáért és megvalósításáért,
d) az intézmény hatályos jogszabályokban, a
Szervezeti és Működési Szabályzatban, az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai
követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése,
e) az intézmény szakmai és működési terveinek
előkészítése, egyeztetése és megvalósítása,
f ) a XVI. kerület lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások
kialakítása,
g) a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának
folyamatos biztosítása.
II. Gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogokat.
III. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
IV. Kapcsolatot tart a fenntartóval, gondoskodik a pontos adatszolgáltatásról.
A pályázat elnyerésének feltételei:
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi
menedzser szakképesítés,
c) legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
d) büntetlen előélet.
A pályázat elnyerésénél előnyt jelent:
a) orvosi diploma és szakorvosi képesítés(ek),
b) önálló intézményként működő egészségügyi

alapellátás vagy járóbeteg szakellátás területén
szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
c) B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
a) a pályázó szakmai önéletrajza,
b) a vezetésére, fejlesztésre vonatkozó részletes
program és szakmai program,
c) a végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata,
d) a legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolása,
e) 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet
igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány),
f ) nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
g) nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület
zárt ülésen tárgyalja-e,
h) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
i) fizetési igény megjelölése.
Benyújtási határidő:
április 22.
Elbírálási határidő:
június 22.
Illetmény: A munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi. I. törvény rendelkezései alapján a
Képviselő-testület döntésében meghatározottak szerint.
A pályázati eljárás rendje:
A mesterképzési szakon szerzett egészségügyi
menedzser szakképesítéssel egyenértékűnek tekintendő a 2013. szeptember 1-je előtt szerzett
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés.
A pályázat során hiánypótlásra lehetőség
nincs. A fenntartó Képviselő-testülete a KJT, a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint
a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet előírásainak betartásával a szakmai előkészítő bizottság
javaslata alapján a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül dönt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázatot Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Intézményi Irodájához kell
eljuttatni zárt borítékban.
Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni
a pályázó nevét, címét, és hogy
„Pályázat a KESZ igazgatói kinevezésére.”
További információt Boross-Tóth Dóra
nyújt a 4011-430-as telefonszámon.

2016. február 24.
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Lakossági
komposztálási
akció 2016
Az Önkormányzat a kerületben lakók részére 2016-ban folytatja a házi komposztálási programot a korábbi akciók sikeres folytatásaként. A programban bárki részt vehet, aki
a jelentkezési feltételeknek megfelel és kedvet érez a komposztáláshoz. Az akcióban résztvevőknek az Önkormányzat
ingyenesen egy db zárt komposztáló ládát és egy db lombkomposztáló dróthálót ad át használatra, amelyek árát az
Önkormányzat állja. A komposztáló edények osztására előreláthatóan áprilisban kerül sor.

A jelentkezés feltételei:
• kerületi lakhellyel rendelkező lakos,
• nem kapott komposztáló eszközt az Önkormányzattól az elmúlt
3 három évben,
• a résztvevőknek vállalniuk kell, hogy az átadott komposztáló eszközöket rendeltetésszerűen használják 5 évig, majd a 6. évtől a tulajdonukba kerülnek azok.
További információkért, kérjük, olvassák el a lakossági komposztálás támogatásáról szóló, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (IV.27.) önkormányzati
rendeletet.
Jelentkezni csak írásban lehet, a jelentkezési lap kitöltésével: a
Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi
Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom utca 43. címen vagy
e-mailben: kornyezet@bp16.hu (beszkennelve). Telefonon történő jelentkezést nem fogadunk el! A jelentkezési lap letölthető a
www.budapest16.hu honlapról. A résztvevőket a jelentkezés sorrendje szerint választjuk ki. A jelentkezőkkel elsősorban email-ben
tartjuk a kapcsolatot.
Figyelem! Csak azok jelentkezését várjuk, akik a két darab komposztáló edény elhelyezését, valamint valamennyi egyéb feltétel teljesítését valóban vállalni tudják.
Jelentkezni egész évben folyamatosan lehet, de a tavaszi osztáshoz
március 20. vasárnapig kérjük leadni a kitöltött jelentkezési lapot!

F T ´ PÁLYÁZAT

A beküldhető fényképek paraméterei:
Képméret: min. 8 MGP
Felbontás: 300 dpi
Pályaművek száma: max. 3 db kép

Nagy sikere
volt az
esővízgyűjtő
edény akciónak

»

Az Önkormányzat tavaly csatlakozott Az élő
bolygó elnevezésű kezdeményezéshez, amelyhez kapcsolódva több feladatot is vállalt. A
már évek óta közkedvelt lakossági komposztálási és lombgyűjtő, valamint a tavaly meghirdetett
tavaszi nyesedékgyűjtő akció után az egyik ilyen
volt az a program, amelynek keretében összesen
450 (300 és 510 literes) esővízgyűjtő edényt osztanak szét márciusban a jelentkezők között.

Pappné Furdan Mária, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
vezetője elmondta: kezdetben némi fennakadást okozott, hogy
a meghirdetett időpontnál korábban is érkeztek pályázatok, a jelentkezéseket azonban ismét felvették, így mindenkinek jutott az
edényekből. Az akció pedig olyan sikeres volt, hogy a tervezett 300
helyett 150-nel több esővízgyűjtő talált gazdára.
Az irodavezető kiemelte: elutasítani csak néhány jelentkezőt kellett,
őket is azért, mert nem feleltek meg a pályázati kiírásnak: nem magánszemélyek voltak, nem volt bejelentett lakcímük vagy nem oda szerették volna elhelyezni az edényt, ahol laknak.
Az esővízgyűjtő edény akció sikeréből is látszik, hogy a kertvárosiak környezettudatos módon élnek. A csapadékvíz újrahasznosítása
pedig nagyon fontos, hiszen sokszor bele sem gondolunk, hogy már
hazánkban is vannak olyan települések, ahol problémát jelent a megfelelő minőségű ivóvízellátás, amely az egyik legnagyobb kincsünk.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Önkormányzatnak szállító cégnél március közepéig kedvezményes áron lehet hozzájutni további csapadékvízgyűjtő edényekhez, illetve lehet még rendelni tartó
talpat és csapoló szerelvényt is, ha az összeget befizetik a kerületi
környezetvédelmi alapba.
A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság a
"Kerület természeti szépségeiről" szezonális
fotópályázatot hirdet a kerület lakosai számára!
Jelentkezni csak kerületi lakosként,
a kerületben készült
természetfotóval lehet.

Az alkotásokat a fenykep16@gmail.com email címre várjuk névvel, címmel és a pontos helyszínleírással együtt. Első
körben téli képeket várunk március elsejéig. A legjobban
sikerült 10 kép felkerül a Környezetvédelmi Iroda XVI. ker
facebook oldalára. A legtöbb "like-ot" kapott fotó gazdája 20.000 Ft jutalomban részesül. Célunk a 2017-es kerületi
naptár összeállítása az év során beérkezett, a négy évszak
témáját feldolgozó természetfotókból.
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CSOK KISOKOS

» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
A CSOK nincs ingyen és felelős pénzügyi döntést igényel!
Mérlegeljenek a fogyasztók a hitel felvételekor, ugyanakkor a bankok
felelőssége is óriási a hitel nyújtásakor!
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének közleménye

Tízmillió forint támogatás lakásvásárlásra,
kedvezményes hitel legfeljebb tízmillió forint
erejéig. Számtalan fogyasztó felkapta a fejét az
új lehetőségekre, amely a fiatal házaspároknak
is nagyon vonzó lehet. A családok otthonteremtési kedvezménye azoknak kecsegtető, akik
meg tudnak felelni a feltételeknek. Mert feltételből
van bőven, és ha nem előzi
meg kellő körültekintés a
CSOK igénylését, akkor
az könnyen visszájára sülhet el.
Fontos tehát, hogy a fogyasztók tájékozódjanak az
előírásokról és rendkívül
nagy felelősség hárul a hitelintézetek alkalmazottaira is a megfelelő tájékoztatást tekintve.
Szigorú határidők, akár ötszörösen felszámított késedelmi kamat, objektív feltételektől
függő gyerekvállalásra vonatkozó szerencseelem, elidegenítési és terhelési tilalom: a fogyasztóknak tisztában kell lenniük az esetleges
hátrányokkal!
2016 január elsején hatályba lépett az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet,
amely jelentősen bővítette a családok otthonteremtési kedvezményét (CSOK).
A CSOK nyújtotta előnyök számos olyan
célra felhasználhatóak, amelyek találkoznak
például a fiatal házaspárok jövőbeni terveivel. Így három vagy több gyerek esetén akár
10.000.000 Ft-os kedvezményt is kínálhat az
új lakás építésénél vagy vásárlásánál. Igénybe
vehető használt lakás vásárlására vagy éppen
bővítésére is, bizonyos feltételekkel. Ehhez
kapcsolódik a kedvezmények másik fő típusa,
amellyel a fogyasztók otthonteremtési kamattámogatást kérhetnek. Sőt, ha az utóbbit a
CSOK-kal együtt igénylik, akkor tízmillió forintos összegnél amellett még további, tízmillió forintos államilag kamattámogatott, azaz
kedvezményes kölcsönhöz is jutnak.
A CSOK és az említett akciós kölcsön már

számtalan hitelintézetnél elérhető, amelyek hez. Aki előre tájékozódik, azzal is tisztában
egyébként nagyon helyesen külön írásos tájé- lesz például, hogy bármikor ellenőrizhető a
koztatóval segítik a fogyasztókat. Ugyanakkor kedvezmény igénybevételének jogszerűsége,
a remélt összegek érdekében mindennek az valamint a felhasználás szabályszerűsége akár
automatikus beikszelése, aláírása és tudomásul az érintett lakásban is közvetlenül. Sőt, lakásvétele és az apróbetűs részek figyelmen kívül vásárlásnál adott esetben a fiatal házaspár köhagyása nagy felelőtlen- telezettségvállalása kifejezett szerencseelemet
ség. A támogatási kérelem hordoz és az arra is vonatkozhat, hogy a még
benyújtása körültekintést meg sem született három gyermekük iratait
igényel, a hitelintézetek mutatják be az adásvételi szerződés megköalkalmazottai részéről pe- tésétől számított tíz éven belül, ezzel igazoldig felelős magatartást és va a három gyermek születését. Ha erre nem
kellőképp részletes, köz- képesek, bizonyos kivételekkel a kedvezmény
érthető szóbeli tájékozta- összegét kamatostul vissza kell fizetni. Emiatt
szintén lényeges az a tájékoztatás, hogy milyen
tást.
Az a fogyasztó ugyanis, esetekben van mód a mentesülésre.
A kedvezményes hitelnél ugyancsak érdemes
aki az említett részeket figyelmen kívül hagyja, később könnyen olyan helyzetbe kerülhet, azzal tisztában lenni, hogy a megadott teljes
amelyben nemhogy neki fizetnek, hanem őt hiteldíjmutató (THM) nem tükrözi a későbbi
kamatkockázatokat és a hitelkonstrukció is elfogja terhelni súlyos fizetési kötelezettség.
Így például, ha valaki három vagy több gyer- tér akkor, ha valaki a legnagyobb elérhető, azaz
meke után tízmillió forintos vissza nem térí- a tízmillió forintos összeget veszi fel. Ez utóbtendő támogatásban részesült, de valamelyik binál a hitel futamidejéből az első huszonöt
feltételnek nem tud megfelelni és visszafizetési évben kaphat csak a fogyasztó kamattámogakötelezettsége keletkezik, akkor visszamenőleg tást. Önmagában is pedig a hosszú évekre nyúaz igénybevétel napjától esedékes Ptk. szerin- ló fizetési kötelezettség súlyos anyagi terheket
ti késedelmi kamat (a késedelemmel érintett okozhat nem várt eseménynél a fogyasztónak,
naptári félév első napján érvényes jegybanki aki ilyenkor csak kivételesen mentesülhet az
alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke) azonnali és egyösszegű visszafizetés alól. Erre
akkor kerülhet sor, ha igazolni tudja, hogy az
ötszörösét kell visszafizetnie.
Ha a fogyasztó nincs tisztában az ilyen és rá mind a családi, jövedelmi, vagyoni és szoehhez hasonló feltételekkel, akkor később ciális körülményeire tekintettel aránytalanul
könnyen kerülhet anyagilag súlyos helyzetbe, súlyos terhet jelentene.
amennyiben előzetesen nem tájékozódott. A CSOK igényléséhez
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szökapcsolódó nyomtatványok szinte
vetsége
felhívja a fogyasztók figyelmét a körültekintő
mindegyikében pedig feketén-feeljárás
fontosságára
és arra, hogy megfelelően tájéhéren ott áll az, hogy az ügyfelek
kozódjanak,
mielőtt
rögtön beleugranának a CSOK
a kiadott, otthonteremtési kedvezigénylésébe.
Ugyanakkor
nem nélkülözhető a felelős
ményről szóló tájékoztatót és a bank
hitelintézeti
magatartás
sem
és az, hogy a fogyasztó álkapcsolódó írásos tájékoztatását is
tal
írásban
tudomásul
vett
feltételekről
szóban is kellő
átvették, annak tartalmát megisinformációt
adjanak,
egyszerűen
és
közérthetően.
merték.
További információk:
A kellően részletes és közérthető
Dr.
Baranovszky
György, ügyvezető elnök
szóbeli információk tehát minden06-30-954-8131
képp szükségesek a felelős döntés-
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Decemberben nyílt meg a Baross
Gábor utca 28-32. szám alatt az
okmányiroda helyén az új kertvárosi kormányablak, amely elődjéhez
képest kibővült szolgáltatásokkal és
megnövekedett ügyfélfogadási idővel várja ügyfeleit. A változásokról
Horváthné dr. Kovács Angelikával,
Budapest Főváros Kormányhivatala
XVI. Hivatalának vezetőjével beszélgettünk.

– Milyen ügyekkel fordulnak mostanában a leggyakrabban Önökhöz?
– Több mint 500 féle ügyet lehet már nálunk intézni. Az újdonságok közül most leginkább a családtámogatással kapcsolatos kérdésekkel
keresnek fel bennünket, de a kormányablak munkatársai a nyugdíjasoknak is szívesen nyújtanak segítséget az Erzsébet-program keretében

igényelhető kedvezményes fürdőjegyekkel és üdülési támogatással kapcsolatban. A legnagyobb érdeklődést mégis az elektronikus személyi
igazolvány váltotta ki.
– A kártya formájú e-személyi miért ilyen népszerű?
– Azért, mert a rajta lévő
mikrochip alkalmassá teszi
arra, hogy kiváltsa a TAJkártyát és az adókártyát. Így,
ha ezek a rendszerek kiépülnek, a közeljövőben sem a
TAJ-, sem az adókártyára
nem lesz szükség.
– A tevékenység bővítése nyilván több
munkát is jelent. Ezt hogyan oldják meg?
– Leterheltségünket az is fokozza,
hogy a környező településekről – Csömör, Kistarcsa, Kerepes, Nagytarcsa
– szívesebben jönnek hozzánk, mint
Gödöllőre. Míg korábban csak egy
műszak volt, most már két műszakban dolgozunk, amely lehetővé tette az
ügyfélfogadási idő meghosszabbítását.
Mindehhez hozzájárul a megszépült a
környezet is. Felújított ügyfélváró áll
az érkezők rendelkezésére, és a látható
változásokon felül jelentősen fejlesztettük az informatikai hálózatot is. Új
az ügyfélhívó rendszer, és minden ügyintézőnknél lehet már bankkártyával
fizetni. Ennek ellenére megtartottuk a
pénztárt is, hogy akik nem használnak
bankkártyát, csekken is tudjanak fizetni. Ennek jelentősége azonban kisebb

Ügyfélfogadási idő
Hétfő 7.00 – 17.00
Kedd 8.00 – 18.00
Szerda 8.00 – 20.00
Csütörtök 8.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 15.00

lett, mivel az okmányok jelentős része már nem illetékköteles. Ilyenek
mások mellett az e-személyi igazolványok vagy az ellopott okmányok
újrakészítése.
– Van új szolgáltatásuk is?
– Igen, új szolgáltatás a kormányablak épületében, hogy a Magyar Államkincstár kihelyezett állampapír értékesítési pontot nyitott, ahol az állam által
kibocsátott, állami kezességvállalással
garantált értékpapírokat forgalmazza.
Az állampapírok esetében lejáratkor a
tőke teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra az állam értékhatártól függetlenül garantálja a kifizetést.
– Hogyan segítik a 40 év feletti nők foglalkoztatását?
– A „Nők 40+” munkaerő-piaci program, amelynek célja az álláskereső és döntően a koruk miatt elhelyezkedni nem tudó nők foglalkoztatásának elősegítése, ezáltal a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő
megszerzése. A célcsoportba azok a legalább
egy hónapja nyilvántartott álláskereső nők
tartoznak, akik betöltötték a 60. életévüket
(ők jogosultsági időre
való tekintet nélkül
vehetnek részt a programban), illetve az 55.
életévüket betöltött
nők, akik legalább
37 év jogosultsági idővel rendelkeznek. Az érdeklődőknek a Foglalkoztatási Osztályunkon (Vívó u. 2.)
az általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújtanak a kollégák, akik az
igények alapján munkaerő-közvetítést is végeznek a
legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
– Részt vesznek a 25 év alatti álláskeresők számára
meghirdetett programban is.
– Igen, az Ifjúsági Garancia Rendszer VEKOP
8.2.1 az Európai Unió által támogatott munkaerőpiaci program, amely a 25 év alatti nyilvántartott
álláskeresők elhelyezkedését segíti elő úgy, hogy a
korosztály tagjai képzéseken vehetnek részt, valamint támogatja a vállalkozóvá válásukat. A program
azért előnyös a munkáltatók számára, mert ha a fenti
célcsoportba tartozó álláskeresőt alkalmaznak, akkor
bértámogatást és költségtámogatást vehetnek igénybe. Mindezekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást
szintén a Foglalkoztatási Osztályon kaphatnak az
érdeklődők.
» Mészáros Tibor
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Programajánló
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b.
Telefon: 401-3060.

SZÍN H ÁZ
február 28. vasárnap 18:00

március 13.
vasárnap 17:00

március 6. vasárnap 10:00

Mona Marie mosolya

Egyasszony – Második előadás

Históriás történeti játszóház
Márciusi játszóházunkban az 1848-49-es
magyar forradalom és szabadságharc korába
látogathatnak a gyerekek múzeumpedagógusok vezetésével.
6-12 éves korig ajánljuk.
Belépő: 1000 Ft
március 9. szerda 10:00

Ligeti Baba Klub

A Péterfy-Novák Éva megrázó őszinteségű
blogjából készült előadás mára bejárta az országot. A darabból annak ellenére, hogy a rettenetet beszéli el, rendíthetetlen életöröm sugárzik.
Főszerepben: Tenki Réka
Jegyár: 2700 Ft

Téma a beszédfejlődés, vendégünk BódiMolnár Orsolya gyógypedagógus.
Zenés vígjáték két részben, a kusza szerelmi
szálak pikáns humorral fűszerezve egész estés
felejthetetlen szórakozást ígérnek a Gergely
Theáter előadásában.
Főbb szerepekben: Szabó Máté, Oszter
Alexandra, Forgács Gábor, Sáfár Anikó
Jegyár: 2400 Ft, 2800 Ft

CSAL ÁDI
február 27. szombat 10:30

A tenger dala – családi mozidélelőtt

március 12. szombat 10:30

Interaktív diafilmvetítés és kézműves foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat közreműködésével.
Jegyár: 1200 Ft (1 felnőtt+1 gyerek), 2000 Ft
(2 felnőtt+2 gyerek)
ZENE
március 4. péntek 20:00

Gemini házibuli
Előzetes asztalfoglalás a 401-3060-as telefonszámon vagy a recepcio@kulturliget.hu e-mail
címen. Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)
március 11. péntek 19:30

Romantikus vígjáték két részben.
Egy sorsszerű találkozás és egy különös szerelmi kapcsolat története, amelyben a két szerelmes évente egyszer ugyanott egy kellemes hétvégét tölt együtt. Azután mindketten mennek
a dolgukra. De vajon meddig mehet ez így?
Jegyár: 2000 Ft
március 6. vasárnap 17:00

Illényi
K ati c a

nőnapi nyugdíjas
koncert

Kedvezményes jegyár nyugdíjas igazolván�nyal: 1500 Ft, Jegyár (igazolvány nélkül):
3000 Ft

Váczi Eszter Quartet

A tenger dala egy csodálatos mese, amelyben
két testvér kalandos útra indul egy ősi, varázslatos legenda nyomában, hogy hazatérhessenek tengerparti otthonukba.
7-99 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 800 Ft
március 5. szombat 10:00

Toldi
Gazdag zenei világú költemény,
ahol a mű a zene,
az ének, a szó és
a táncművészet
együttes erejével
kel életre.
12 éves kortól
ajánljuk.
Jegyárak:
1500 Ft,
felnőtt: 2000 Ft

Közel hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy
a zenekar 2002-es megalakulása után megszülessen az első önálló Váczi Eszter Quartet
album. Amikor Alföldi Róbert jazz quartetet
keresett a Thália Színház régi stúdiójában
megrendezendő darabjához, akkor még a budapesti éjszakában hagyományos jazz-standard feldolgozásokat játszó négyes előadása
fogta meg. Ez a találkozás egy hat évre szóló,
közel 150 előadást megérő kapcsolat lett.
Jegyár: 1350 Ft
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Déli Harangszó Baráti Kör

Március 14-én 15.00 óra
Tisztelgő séta Cinkota 1848-49-es
emlékhelyeinek érintésével.
Találkozás a cinkotai egyházi temető bejáratánál
(Gazdaság utca-Rózsalevél utca sarok)
A séta állomásai: Tabódy Ida síremléke – Beniczky Ödön sírja
(egyházi temető) – Aulich tábornok emléktáblája (evangélikus
parókia) – Petőfi emléktábla (egykori Petőfi-ház) – a cinkotai
1848-as emlékmű – koszorúzás az országzászlónál.
Ünnepi beszédet mond Szász József alpolgármester. Az országzászlónál 16.00 órától Vikol Kálmán karnagy vezetésével térzenét ad a Rácz Aladár Zeneiskola Mátyásföldi Fúvószenekara.

ló

(1164 Bp., Vidámvásár u. 78. Tel.: 4000-129)
-------------------------------------------------------------------

Március 5., szombat 18.00 óra
A március 15-i nemzeti ünnep előzeteseként Gueth Ádám végzős
egyetemi hallgató előadása Magyarok, akiket elfújt a szél címmel.
Helyszín: Erzsébetligeti Színház, Harmónia terem.
Minden ország vagy nemzet történelmének megvannak a maga sorsfordító időszakai. Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar nemzet történelmének ilyen időszaka
volt, amely ma is népünk évszázados szabadságvágyának jelképe. Az Amerikai Egyesült
Államok történetében hasonlóan fontos szereppel bír a polgárháború, amely a rabszolgaság végét, a megosztottá vált ország egyesülését és egy új hadviselési korszak kezdetét
jelentette. A két esemény több szálon is összefonódik, elsősorban azoknak az egykori magyar szabadságharcosoknak köszönhetően, akik az Újvilágban igyekeztek új hazára lelni,
és a polgárháború kitörésével maguk is harcba szálltak Észak és Dél küzdelmében. Az
előadás kitér arra is, miként vetítette előre az amerikai polgárháború az I. világháború
borzalmait, köztük a lövészárok-harc poklát.
--------------------------------------------------------Kalandozások a Déli Harangszó Baráti Körrel
Március 20. Máriavölgy (Pozsony felett) és Hainburg (Dévény ellenvára).
A Kárpát-medence legrégebbi Mária-kegyhelye és Attila nászhelye. Útiköltség: 4300 forint/fő
Április 23. Máriazell, a Mária út kezdete. Ősi Mária-kegyhely, amit Nagy
Lajos királyunk közreműködésével hoztak létre. Útiköltség : 6900 forint/fő
Május 8. Zejmar szurdok a Szlovák Paradicsomban
5,5 kilométeres vadregényes túra és a dobsinai jégbarlang. Útiköltség : 5100 forint/fő
Május 28-31. Doberdó Centenáriumi emléktúra
a Hősök napján az I. világháborús hősök nyomában az Isonzó alsó folyásánál és Doberdónál. Négynapos kalandozás Szlovénia nyugati és Olaszország keleti felén,
Trieszt környékén, a magyar vonatkozású emlékek nyomában.
Helyfoglalás 30 000 Ft előleg befizetésével lehetséges. Adria parti szállás (IZOLA).
Továbbá a tavalyi Adria parti hosszú túra befejezése az isztriai félsziget mentén
Horthy Miklós és tengerészei tiszteletére. Úti és félpanziós szállásköltség: 59 000 forint/fő
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es
vagy a 06-30-582-7600-as telefonszámon.

án

Cinkotáért
Közhasznú Egyesület

Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537
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POFOSZ XVI. kerületi szervezete

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

A POFOSZ XVI. kerületi szervezete az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
168. évfordulója tiszteletére kiállítással egybekötött
ünnepi taggyűlést tart március 7-én 18.00 órakor
a Kovács Attila Galériában (Havashalom utca 43.).
Kovács Péter polgármester köszöntője után vitéz lovag Palla László,
a POFOSZ kerületi elnöke mond ünnepi beszédet.
A Corvin Művészklub alkotóinak munkáit Koltayné Zolder Klára, a Művészklub
vezetője mutatja be. Közreműködik Matus Mihály tárogatón.

»

A Déli Harangszó Baráti Kör elnöke, dr. Onyestyák György
mondott beszédet azon a megemlékezésen, amit a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződések 69. évfordulóján, február 10-én tartottak a kerületi Trianon emlékműnél.
Dr. Onyestyák György kiemelte: hazánk a vesztesek közül is a legnagyobb
vesztese volt a II. világégésnek, mert az 1947-ben aláírt diktátum évtizedekre alárendelt szerepre kárhoztatta Magyarországot. Sokak szerint a fejlődést jobban visszavetette, mint a trianoni határozat,
mert míg 1920 után a csonka országnak volt
némi reménye arra, hogy saját erejéből talpra
álljon, addig közel három évtizeddel később
egyértelműen a szovjetek hatalma alá hajtottak bennünket, ami az önállóság teljes elvesztését jelentette. A feltételeket az a két ország
diktálta, amely a trianoni országcsonkító
dokumentumot sohasem ratifikálta, mert

igazságtalannak találta: a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok. Az
igazságosság azonban most is alulmaradt, mert élve a győztesek erőfölényen
alapuló jogával, olyan feltételeket szabtak, amelyek mindent a nagyhatalmi érdekek korlátlan érvényesülésének rendeltek alá. Napjainkban lenne
először újra lehetőség a felemelkedésre, most azonban a migránsválság kihívásaival kell szembenéznünk, amikor megint nemzeti érdekeinkkel szöges
ellentétben álló intézkedéseket akarnak ránk kényszeríteni.
Az eseményen Kovács Péter polgármester és
Máriási György, a Kossuth Nemzetőrség tábornoka helyezett el koszorút a nemzeti lobogó talapzatán, dr. Széles Ottó, a Széphavas
Egyesület titkára pedig elszavalta József Attila A Dunánál című versét, amellyel arra
próbált emlékeztetni, hogy itt lenne az ideje
„… rendezni végre közös dolgainkat”, és jó
lenne, ha Európa vezetői tudatában lennének ennek, mert „…ez a mi munkánk; és
nem is kevés.”

» A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Bolyongások a helytörténet útjain
A Járás

Helytörténeti kutatásaink és publikációink során közigazgatási kérdésekben, vagy peres ügyekben a községek után a legtöbbet talán a járások tevékenységével találkoztunk. A járás az egyes községek tevékenységét, a testületek határozatait és a főjegyzőt közvetlenül ellenőrizte, sőt bizonyos utasítási és fegyelmi jogokkal is rendelkezett.

A járás fogalmát szinte minden szakirodalmi
munkában a következőképpen határozták
meg: „A járás a megye részét alkotó, annak
felosztásával kialakított, települések meghatározott csoportját magába foglaló közigazgatási, területi egység.” Bővebben így jellemezték a járások tevékenységét: „A járás a
magyar közigazgatás jellegzetes intézménye
volt évszázadokon át. Sajátossága abban rejlett, hogy egy regionális önkormányzat – a
vármegye – közigazgatási feladatait általános hatáskörű, területi munkamegosztásban
működő szervek – a (fő) szolgabírák, később
járási főjegyzők, majd járási hivatalok – útján látta el.” Mi az utóbbi kettővel az 1950es Budapestez csatolásunk következtében
már nem találkoztunk.
A járások a XIII. században jöttek létre,
valószínűleg 1232-ben. A történeti leírások
szerint a területük akkora volt, amelyet egy
nap alatt lóháton be lehetett járni. Innen
ered a járás fogalma, a járás jelentése. Itt felmerül az a kérdés, hogy ha a járás egy kerületi közigazgatási egység volt, akkor a hűbéri
társadalom falvai, melyek nem rendelkeztek
közigazgatási jogokkal, miként voltak a járás részei? Természetesen a falu gazdája a
hűbérúr volt. Azonban a jobbágyokon kívül
a falvakban éltek olyan személyek is, például
iparosok, kereskedők, akik már nem voltak
jobbágyok, de nemességet nem szereztek.
Ezek tevékenységét a járások engedélyezték
és ők a járásnak adóztak. Természetesen
1848 után a volt falvak, már mint községek,
minden szempontból a járáshoz tartoztak.
A járások lényegében a királyi vármegyék
alközpontjai voltak és a területükön ellátták
az adó összeírását és beszedését, a határjárást
és az igazságszolgáltatást. Az utóbbi feladatot a járásbíróságok látták el és első fokon ők

hoztak ítéletet büntető és peres ügyekben.
A földhivatalok a teljes nyilvántartásukkal
a járásbíróságokhoz tartoztak. Ebből eredt
az, hogy amikor kötelezővé vált az építési és
használatbavételi engedély, azt nem a községek, hanem a járási hivatalok adták meg.

Gödöllő szolgabírája a Rákos Vidéke
1901. 06. 16. számának címlapján
A járási beosztás meglehetősen változékony
volt. A járások határai gyakran változtak, főleg a XIX. század utolsó harmadától, amikor
a községek betelepülése felgyorsult és a járásokhoz tartozó lakosságszám többszörösére
emelkedett. Ezt igen jól bizonyítják a kerületünket alkotó négy nagyközség járási beosztásának változásai. Cinkota a kezdetektől a Váci
járáshoz tartozott. Az 1870-es évek elejétől a
Váci alsójáráshoz, melynek székhelye rövid
ideig Pécelen, majd 1883-tól Gödöllőn volt.
A járást 1898-ban Gödöllői járásnak nevezték
át. Cinkota végül 1936-tól a Központi járáshoz került. Rákosszentmihály hasonló utat

Forráskereső

tett meg, mint Cinkota, azzal a különbséggel, hogy az 1902-es önállóvá válásáig, mint
Csömörhöz tartozó puszta a Váci, majd a Váci
alsó, azután a Gödöllői és végül 1924-től a
Központi járáshoz tartozott. Sashalom 1924től, Mátyásföld pedig 1934-től, vagyis megalakulásuktól a Központi járáshoz tartoztak.
1950-ig a járások nem rendelkeztek önkormányzatokkal. A megyétől átruházott
feladatokat lényegében a járási hivatalok látták el élükön először a szolgabíróval, majd
a főszolgabíróval. A feladatok növekedésével
a főszolgabíró mellett két-három beosztott
szolgabíró is volt. A járási vezetők közvetlen
felügyeletet gyakoroltak a községi képviselőtestületek felett. Elnököltek a testületek
alakuló ülésein, a tisztségviselők megválasztásakor. A községi bíró, valamint a főjegyző
személyére a főszolgabíró tett javaslatot. A
költségvetés számadásakor is a járás vezetője
látta el az elnöki teendőket a testületi ülésen. Különösen megnőtt a járások szerepe az
1939-es évtől kezdődően, amikor a Központi járást már mint Budapest részét kezelték
katonai és közellátási ügyekben.
Kerületünk községeit közvetlenül érintette Endre László (1895-1946) tevékenysége, aki 1921-ben Gödöllőn szolgabíró,
majd 1923-ban főszolgabíró lett. 1938-ban
PEST-PILIS-SOLT-KISKUN
vármegye
alispánjának választották meg. 1944 áprilisában a Sztójay-kormány államtitkára lett.
1944. október 29-én Szálasi Ferenc a hadműveleti területek polgári közigazgatásának
kormánybiztosává nevezte ki. Endre főszolgabírói tevékenysége során többször is részt
vett községeink rendezvényein és jelentősen
befolyásolta a vezető testületek összetételének kialakulását.
» Lantos Antal

Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotókat, iratokat, korabeli sajtópéldányokat, esetleg néhány soros leírást
küldenek a kerületünkben történt eseményekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes személyekről. Idén több helytörténeti füzet megírását tervezzük, elsőként megjelenő kötetünkben dr. Goldberger Tamás mutatja be az elődtelepüléseink izraelita egyházának történetét, ehhez az anyaggyűjtéshez is várjuk a segítségüket. Mátyásföld történelmileg értékes nyaralóinak, kertjeinek történetét Bechtold Ágnes és Pálinkás Réka állítja össze, valamint megkezdjük a feldolgozását kerületünk kulturális
életének is. Ez utóbbiban először az elődtelepülések kerülnek sorra, de a következőkben szándékunkban áll összegyűjteni az 1950 utáni
XVI. kerület kulturális életének anyagait is. Minden fényképet, iratot, plakátot, ami a helyi kultúrát mutatja be, örömmel fogadunk.
A mozikról, a rákosszentmihályi kertszínházról, bálokról, műkedvelő előadásokról, neves művészeink életéről előkerült adatok, képek,
grafikák mind gazdagítják a múlt megismerését. Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek küldeni, vagy
hívjanak a 06-30/484-5264-es, illetve a 4010-866-os telefonon. A gyűjteménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk
az eredetit megőrizni kívánó tulajdonosoknak.

2016. február 24.
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IV. Kertvárosi
Vasútmodell
Kiállítás

Az Erzsébetligeti Színházban
február 12-e és 14-e között is»
mét bemutatta kollekcióját a 424es Vasútmodellező Klub.

A klub vezetője, Horváth György elmondta: ezúttal összesen 110 méter hosszú
sínpáron futottak a különböző méretarányú és gyártmányú szerelvények. Az N-es
nyomtáv 60 méter, a legkisebb, a Z-s változat 10 méter volt. A színházteremben
egyszerre 6-8 különböző méretű szerelvény száguldott, a látogatók pedig 20-30
másodpercenként találkozhattak egy vagonokat vontató mozdonnyal. Újdonság
volt a helikopter leszállópálya, amely felett két hőlégballon lebegett, az egyik erdő
szélén éppen kidőlt egy fa, amit villanymotor vezérelt, a hegyi úton ugyanakkor
egy baleseti helyszínt rendeztek be mentővel, rendőrökkel, intézkedő orvossal és
az őket automatikusan kikerülő autóbusszal. Az egyik mozdony orrában pedig
elrejtettek egy mini kamerát, amely azt a képet mutatta, amit a mozdony vezetője
látna, és ezt egy monitorra kivetítették az érdeklődőknek. Egy másik terepasztalon
egy templom előtt épp egy esküvői párt fotóztak, sőt, még a vaku is felvillant, egy
másik helyen viszont egy csapat tyúk kapirgált a sínek mellett. A bemutató része
volt még egy vasúttörténeti áttekintés is, amely bemutatta a vasút fejlődésének
fontosabb állomásait, leginkább német mozdonyok és vagonok segítségével.
További fotók: indafoto.hu/tibifoto2

„Kertvárosom”
Hamarosan megérkezik a tavasz, amely remek
alkalmat kínál egy-egy sétára, kirándulásra. Erdőn, mezőn, tónál, pataknál, dombon, völgyben járva előkerülnek a fényképezőgépek, mobiltelefonok is, hogy megörökítsünk egy-egy
pillanatot. Szerencsések vagyunk, mert a XVI.
kerületben megannyi szépség és érték rejlik.
Fedezzük fel és mutassuk meg, hogy milyen
a mi Kertvárosunk!
A pályázatra maximum 3 db képet várunk:
jpg formátumban, 300 dpi minőségben, 5 MB
méretű mellékletként, amely 30x45 cm méretű kidolgozásra alkalmas.
A legjobb alkotásokból kiállítást szervezünk az Erzsébetligeti Színház Folyosó Galériájában, amit ünnepélyes keretek között
április 24-én nyitunk meg, ahol átadjuk a
nyerteseknek járó díjakat is.
A képeket március 29-ig várjuk a
FotopalyazatCMH@gmail.com email címre
„Kertvárosom” tárggyal. Nevezési díj: nincs
A pályaműveket kategória megjelöléssel, a pályázó nevével (családi és utónév), valamint sorszámmal kell ellátni (pl.: K_Kertvaros_Zsuzsa_1.jpg).

Fotópályázat
amatőr fotósoknak a
Föld napja alkalmából

A Föld napját minden évben április 22-én ünnepeljük, amikor világszerte különféle eseményeket rendeznek, hogy felhívják a figyelmet
»
a Föld természeti környezetének megőrzésére. Ez alkalomból fotópályázatot hirdet az Öt Falu Egyesület, az Erzsébetligeti Színház és a XVI.
Kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.
Kérjük az üzenetbe beleírni életkorukat, a kép
készítésének helyét, valamint a kép címét.
A fotó lehet a pályázó által szerkesztett vagy
manipulált kép a színt vagy a kompozíciót tekintve. Az élesség és a tónusértékek korrekciója szintén megengedett.
A beérkezett szelfikből egy nagy közös képet
állítunk ki.
Díjazás:
Kategóriánkét az első három helyezett oklevelet, illetve nyertes pályaművének nyomtatott vászonképét kapja.
A közönségdíjat, a „Kertvárosom Fotópályázat” Facebook oldalra feltöltött legtöbb lájkot
kapott fotó kapja.
Közönségszavazásra, illetve a teljes pályázati

anyag megtekintésére a „Kertvárosom Fotópályázat” Facebook oldalon van lehetőség,
amelyre minden pályázó maga töltheti fel
pályázati alkotásait, kategóriánként a megfelelő albumba. A fotópályázat Facebook oldala
nyilvános, mindenki által megosztható. A nem
ide illő tartalmakat értesítés nélkül azonnal töröljük!
További információ: Szabó Patrícia
(szabo.patricia@kulturliget.hu)
www.kulturliget.hu
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Susi, a bajnok

»

Életmű-díjjal tüntette ki a Magyar Birkózó Szövetség Csatári József kétszeres olimpiai bronzérmes nehézsúlyú birkózót a fővárosi Körcsarnok
közelmúltban megrendezett átadóján. Susi, a Honvéd
SE egykori sportolója most nyugdíjas éveit tölti, és
csak kellemes nosztalgiával gondol vissza a szőnyegen töltött évekre.
– Hogyan lesz valakiből nehézsúlyú birkózó?
– Gyerekként a foci volt a mindenem, mégis már tizennégy évesen
abba kellett hagynom, mivel negyvenhetes focicipőt véletlenül sem lehetett vásárolni. A Ferencváros atlétáitól is hamar elpártoltam, mivel
súlylökő szerettem volna lenni, de még egy hónap múlva is csak futtattak. Akkor Rákosszentmihályon laktam, és a most már Szent-Györgyi
Albertről elnevezett általános iskolába jártam, onnan pedig a Vágóhídra
mentem tovább, ahol hentesnek tanultam. Akkor hívott egy munkatársam, hogy menjek vele edzésre a Kinizsi Húsosba. Eleinte rendre
eldobáltak, de egy fél év múlva már átvettem az irányítást, és lassan
elkezdtem versenyezni. A serdülők budapesti bajnokságán harmadik
lettem, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak hárman indultunk
a súlycsoportban. Néhány évvel később viszont már a válogatottban
találtam magam edzőpartnerként. Ott kért fel először a keret edzője,
Szilvási Miklós, hogy induljak a csepeli idénynyitó bajnokságon, ahol
a 97 kilogrammosok között mindenkit legyőztem. Így nem sokkal később már úton voltam Bukarest felé a Tíz Nemzet Versenyére, majd
Hälsinborgba a világbajnokságra, ahol 25 induló közül a hatodik helyen végeztem. De hiába a sok eredmény, az 1964-es tokiói olimpiára
nem sikerült kijutnom. Tudtam, hogy csapatot kell váltanom, ezért átigazoltam a Honvéd SE-be.
– 1968-ban Mexikóban viszont már a szőnyegre állhatott.
– Mindig is erre készültem. Éjjel-nappal edzettem, de közben 1966-ban
megnősültem, és elkezdtem a vendéglátóipari technikumot, ahol épp az
ötkarikás játékok évében vizsgáztam. Kiutaztunk a próbaolimpiára is,
ahol szabadfogásban mindenkit legyőztem, kötöttfogásban pedig második lettem a 97 kilogrammos súlycsoportban. Mexikóban pedig ugyanezekkel a sportolókkal kerültem szembe, viszont csak a harmadik helyet
tudtam megszerezni a szabadfogásban. A következő évben már kötöttfogásban is elkezdtem versenyezni válogatottként, és a vb-n ezüstérmet
szereztem. Így készültem a müncheni olimpiára is. Ott a szabadfogásban
megismételte magát a történelem, mert végül bronzérmet hozhattam
haza, kötöttfogásban pedig negyedik helyezést értem el. Persze az elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán indulhatunk, mert a Fekete
Szeptember túszdrámája miatt kétséges volt az olimpia megtartása. Mi

szerencsére messze voltunk az eseményektől, és végül a mérkőzéseket sem
fújták le, de az egész versenyre rányomták a bélyegüket a történtek.
– Miért hagyta ott a szőnyeget?
– 1973-ban még ezüstöt nyertem az Eb-n és a vb-n is, a következő évi világbajnokságon azonban összekerültem egy német birkózóval,
akit akárhogy hajtogattam, nem kaptam pontot a bíróktól. Végül pedig
engem intettek meg, így mondhatni megverettek a némettel. Annyira
igazságtalan volt a helyzet, hogy az edzőm még a vezető bírót is felrúgta.
Ezért végül elegem lett belőlük, és onnantól kezdve csak klub szinten
birkóztam. Többször kérték, hogy menjek vissza, de a sok edzőtábor
és felkészülés miatt alig láttam a családomat, sőt, a lábaim sem voltak
már rendben. Így végül a sportorvossal együtt úgy döntöttünk, hogy
teljesen abbahagyom a birkózást.
– Mivel foglalkozik egy egykori birkózó?
– Nem akartam edző lenni, mert a jó tréner elsőnek érkezik és utoljára
megy haza, így a családomat ugyanúgy nem láthattam volna. Egy ideig
intézőként dolgoztam a klubnak, majd a Honvéd üdülőjében lettem
gondnok. Ott egyszerre dolgozhattam a vendéglátásban és foglalkozhattam a sportolókkal. Végül visszatértem az alapokhoz, és visszamentem disznót vágni a Gubacsi úti vágóhídra. Sajnos, a sportoló évek és
a sok állás miatt végül kilyukadt a bokám, így 1985 óta leszázalékolt
nyugdíjas vagyok.
– Mivel tölti most az idejét?
– A sportokkal már csak a közvetítéseken keresztül vagy az unokáim
kapcsán foglalkozom, és főként a családomról szól az életem. Van egy
szép kertünk, ahol 700 holland tulipánt nevelgetek, és a legtöbbször ott
gyűlik össze a család a hétvégéken, amikor együtt sütögetünk.
» VAN
Kovács Péter polgármester és Dobre Dániel önkormányzati képviselő
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Nagy Istvánnét, aki Budapesten született, és boldog, gondtalan gyerekkorát Rákoshegyen töltötte. 1952-ben kötött házasságot, férje szabómester volt a József körúti
Divattervező Intézetben. Egy lányuk született, akivel az ünnepelt ma is
egy háztartásban él a Kertvárosban, ahova 1960-ban költöztek.
A család eltartásából Joli néni is kivette a részét. Kiváló könyvelő és
anyaggazdálkodási szakemberként mindig fontos feladatokat töltött
be. Először a Hutter és Lever cégnél állt munkába, majd az Építésügyi
Minisztériumban tevékenykedett, végül a Központi Fizikai Kutató Intézetből ment nyugdíjba 22 év után, mert megszületett az unokája, és
úgy érezte, hogy ezután otthon vár rá a legfontosabb feladat.
Joli néni férjét 51 év házasság után, 2003-ban vesztette el. Napjait ma
már leginkább a tévénézés és a családtagokkal való beszélgetés tölti ki. A
hosszú élet titka szerinte a jó levegő, a békés gyerekkor és a vitamindús
táplálkozás. Isten éltesse még nagyon sokáig!

2016. február 24.
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A következő akadályra koncentrál

»

Éremözön volt hazánk birkózói számára a 14. Birkózó Magyar Nagydíjon, ahol a Kertvárosi SE és a Zalaegerszegi BSE kettős igazoltja,
Tompa Miklós a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A 71 kilogrammos sportoló ott van korosztályának legesélyesebbjei között, és nagy reményekkel indul ebben az évben.

– Milyen volt a szombathelyi megmérettetés?
– Az egész magyar csapatnak jól
sikerült, és én is elégedett vagyok
az eredményemmel, habár csak
bronzérmes lettem, viszont a nagy
riválisomtól, Fritsch Róberttől
kaptam ki. Már 7-0-ra vezettem,
de elfáradtam, és elkezdtem hibázni, így végül 8-7-re alulmaradtam.
Ennek is megvan azonban a jó oldala, mert most még jobban fogok
készülni a következő, mogyoródi
bajnokságra, ahol ismét Robi lesz
a fő ellenfelem, és a győztes majd
kiutazhat az Európa-bajnokságra. Már tavaly is erre készültem,
de minden komolyabb címről
lecsúsztam. A kötöttfogású U23-as, valamint
a junior kötött- és szabadfogású bajnokságon
is ezüstérmes lettem, ami eredményként jól
hangzik, de így nem indulhattam a nemzetközi szőnyegen. Idén viszont mindenképpen
szeretnék ott versenyezni.
– Miért lettél birkózó?
– Főként édesapámnak köszönhetjük a testvéreimmel, hogy ezt a sportot választottuk.

Ő is birkózott, és nagyon jól csinálta, viszont
egy ízületi sérülés miatt nem versenyezhetett
többet. A sport nevelő hatását azonban fontosnak tartotta, és amikor már nem bírt velem
és a testvéreimmel, úgy döntött, hogy levisz
bennünket egy edzésre. Habár későn kezdtem
el, egyre több sikerélményt adott a birkózás,
ahogy szabadfogásról kötöttfogásra váltottam,
mert pillanatok alatt beértem a korosztályo-

mat. 2008-ban pedig már megnyertem az országos diákolimpiát, majd a junior válogatott
címért indultam, és kijutottam az ifjúsági Európa-bajnokságra is, amit sajnos túlizgultam,
és végül csak a nyolcadik helyen végeztem.
2014-ben azután elkezdtem tanulni a Testnevelési Egyetem testnevelő és gyógytestnevelő
tanári szakán, és Zalaegerszegről felköltöztem a XVI. kerületbe. Itt egy ismerősömnek köszönhetően megismerkedtem
a Kertvárosi SE csapatával, és azonnal
csatlakoztam is hozzájuk. Szerencsémre
a két klub jó kapcsolatot ápol egymással,
így mindkét helyről a legtöbbet kapom,
és akkor sem törik meg a felkészülés, ha
hazautazom a családomhoz.
– Mire számítasz idén?
– Minden Mogyoródon dől majd el,
viszont az eredményektől függetlenül
ebben az évben szeretnék minél több
edzőtáborba menni, és ehhez próbálom
igazítani az egyetemi tanulmányaimat
is. Sportolóként mindig a következő
akadályra koncentrálok, de szeretnék
majd bekerülni a felnőtt válogatottba
is, és utána kijutni az olimpiára. Persze ezek
egyelőre csak távoli célok, az egyetem mellett
még van néhány évem felkészülni, és ezalatt
eldől, merre halad tovább a pályám. Sportolóként szeretném bejárni a világot, és ha majd
nem állok többet szőnyegre, akkor edzőként
szeretnék foglalkozni a következő generáció
tagjaival.
» VAN

»

A Cinkotáért Közhasznú Egyesület tagjai kellemes tavaszi kiránduláson vettek
részt február 20-án, amelynek keretében először a labdarúgás utánpótlás-nevelésének egyik hazai fellegvárát, a Makovecz Imre tervei alapján épült felcsúti sportkomplexumot tekintették meg.

A Puskás Akadémia egy bentlakásos labdarúgó iskola, ahol a tehetséges fiatalok világszínvonalú
környezetben, a legkorszerűbb feltételek mellett, magasan képzett
szakembergárdától sajátíthatják
el a foci mesterfogásait, amellyel
igyekeznek megalapozni a magyar
labdarúgás jövőjét.
Az edzésekre és az előkészületi
mérkőzésekre 16 műfüves pálya
áll az ifjúság és az NB I-es csapat
rendelkezésére. A bajnoki mérkőzéseket az építészetileg is fantasztikus látványt nyújtó, 4000
szurkoló befogadására alkalmas
Pancho Arénában játsszák a csapatok. Jelenleg a székesfehérvári
stadion felújítása miatt a Videoton is itt fogadja ellenfeleit, így

a létesítmény programja igen
zsúfolt. A komplexum idegenvezetéssel látogatható. Felcsúton a
XXI. század építészete és a labdarúgás igényeinek legmagasabb

szintű kiszolgálása ötvöződött,
mindez alapot adhat arra, hogy
néhány évtized alatt egy új aranycsapat szülessen.
» Mészáros Tibor

Az Alcsúti Arborétum nevezetessége az a hatalmas hóvirágmező,
amely ilyenkor fehér szőnyegként
terül el a díszkert évszázados fáinak
lábainál. A töveket az 1800-as évek
végén telepítették a kertészek a József nádor által alapított birtokon,
majd a harang alakú, háromszirmú
fehér virágokat nyitó növény megkezdte a terület meghódítását. A
27 féle hóvirág igazi biológiai kuriózum, mert ilyen látványosság kizárólag a Fejér megyei létesítményben található. Ebben a csodában
pedig része volt a Cinkotáért Közhasznú Egyesület tagjainak is, akik
a Pancho Aréna után az arborétumot is felfedezték.
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Folytatás következik
»

Február 27-én folytatódnak a budapesti amatőr labdarúgás bajnokságainak 2015/16. évi küzdelmei. Kerületünk öt egyesülettel
képviselteti magát a különböző osztályokban, és már január közepén elkezdték a felkészülést a tavaszi rajtra. Bemelegítésként február 20-án tétre menő meccseken csapataink a rangos Budapest
Kupában a 16 közé jutásért játszottak.

aj

án

ló

Kicsit tekintsünk azonban vissza az őszre, hiszen tartozunk még a Rákosszentmihályi SC
(RSC) és MLTC teljesítményének értékelésével. A Budapest II. osztályban induló RSC
az első négy fordulóban közepes teljesítményt
nyújtott: két győzelem és két vereség volt a
mérlegük. Ezután viszont becsapott a „ménkű”, ugyanis sorozatban hétszer hagyták el
vesztesen a pályát. A végére keretbe foglalták
a szezont: két győzelemmel és két vereséggel
tértek pihenőre. Érdekes, hogy egyszer sem
játszottak döntetlent, a négy győzelem és a
tizenegy vereség ugyanakkor csak a 12. helyre volt elég a tizenhat csapatos mezőnyben. A
megszerzett 12 ponttal azonban csak két pontra vannak a kiesőtől. Tavasszal tehát nagyon
össze kell szedniük magukat a zöld-sárgáknak,
nehogy még a másodosztálytól is búcsúzniuk
kelljen.
Amikor két kéve az MLTC kiesett a másodosztályból, a vezetőség úgy döntött, hogy a

tehetséges játékosokból álló ifjúsági csapatát
indítja el a felnőtt III. osztályban. A rutintalan
fiatalok viszont már az első évben jól helytálltak: a tizennégy csapat között a hatodik helyen
végeztek.
A még mindig nagyon fiatal gárda az ősz
folyamán is szépen teljesített. Az első hat
fordulóban öt győzelmet arattak egy vereség
mellett, ezután azonban egy kis megtorpanás
következett: négy vereség is becsúszott, majd
a hajrá ismét szépre sikeredett. Az utolsó előtti
fordulóban pedig küzdeni tudásból is jelesre
vizsgáztak. A harmadik helyen álló Piramis
otthonában, a félidőben 2-0 volt az állás, és
még a 85. percben is 1-2-re vezetett az ellenfél,
amikor kiegyenlítettek, majd a 91. percben a
győztes gólt is megszerezték a mátyásföldiek.
Végeredményben az előkelő ötödik helyen
zárták az őszt, mindössze 3 ponttal lemaradva
a dobogóról. A fiatalok reményt keltő tavasz
előtt állnak.

Kertvárosi
Kertbarátok Egyesülete

Bányi Gyuláné 409-1208, banyigy@t-online.hu

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

KLUBEST – Március 9.,szerda 18.00 óra
Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház
(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület).
Téma: Mi a gyökéritató? „Lakópark“ a hasznos mikroorganizmusoknak
és még víztározó is? Hogyan, milyen növényekhez használható
a gyökéritató a kiskertekben?
Előadó: Endrődi László kertész
Belépés az Egyesület tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit
adományként a Közösségi Ház nagytermének igénybevételére fordítunk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

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.

Labdarúgócsapataink a következő
mérkőzésekkel kezdik a tavaszi szezont:
Február 27. szombat, 14.00 óra
Ferencvárosi FC-RAFC (Siketek pálya)
Február 27. szombat, 16.00 óra
Műegyetemi FC-IKARUS (Siketek pálya)
Február 28. vasárnap, 15.00 óra
THSE-Sashalom-Hegyvidék (Vasas pálya, Fáy u.)
Február 27. szombat 14.00 óra
RSC-Szabadkikötő
(Ikarus Sportcentrum, Bátony u.)
AZ MLTC március 12-én vagy 13-án
a Bökényföldi úton fogadja a Zuglói
Kinizsi együttesét.
Következő alkalommal az együtteseknél történt változásokról lesz szó.
Csapatainknak sikeres szereplést, a szurkolóknak sok örömet kívánunk a tavaszi idényre.
» Varga Ferenc
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Elhunyt dr. Horváth Erzsébet, aki nyugdíjazásáig a Centenáriumi lakótelepen és annak környékén látta el a háziorvosi teendőket.
Legtöbbször motoron érkezett a
betegeihez, így állandó kétkerekű
társa egy idő után védjegyévé vált.
A „motoros doktornő” gyorsan
kivívta betegei és kollégái elismerését. Empátiája, kötelességtudata
és segítőkészsége igen népszerűvé tette körzetében. Munkáját
az Önkormányzat is elismerte,
2007-ben Budapest XVI. Kerületéért kitüntetésben részesült. Aktív korában csak a gyógyításnak
élt, ezután pedig igyekezett a legtöbb kerületi rendezvényen részt
venni. Így akár színházi előadásokon, művészeti rendezvényeken
vagy ünnepségeken tűnt fel, betegei mindig szeretettel üdvözölték,
emellett pedig pártoló tagja volt a Mohácsi Regös Ferenc Asztaltársaságnak is. Dr. Horváth Erzsébet halálával egy mindinkább fogyó, az
orvosi eskühöz mindig hű, a hivatást mindig a saját egyéni érdekei
elé helyező szemlélet képviselője távozott.
Aki el szeretne tőle búcsúzni, március 4-én, 9.30 órakor a Cinkotai
Temetőben kísérheti el utolsó útjára. Nyugodjék békében!
KŐMŰVESMUNKÁK, BURKOLÁS, festés, szigetelés, kémény, kerítésépítés, kicsitől
a teljes felújításig. Díjtalan
kiszállás. 10 % kedvezmény!
406-4095, 30-734-0411

Ingatlan
Eladó 1 szobás galériás társasházi lakás a kerületben. Lakótelepi csere is
érdekel. 30-618-0549
Kerepesen építési telek eladó.
Összközmű az utcában. 20-397-5593
Minőségi anyagok, technológiás
felhasználásával ikerház épül Rákosszentmihályon. 30-348-0702

DUGUL Á S E L H Á RÍ TÁ S .
Falbontás nélkül, szakszerű,
géptisztítás. FÁBIÁN ISTVÁN
20-317-0843

ANGOL nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, társaségi gyakorlatot vállalok akár Skype-on is.
20-320-3001
XIX.-XX. századi magyar
és régi külföldi festmények,
műtárgyak vétele kézpénzért. Díjtalan értékbecslés.
30-949-2900; nemes.gyula@
nemesgaleria.hu; 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Whirpool 7 fiókos mélyhűtő eladó
70E Ft-ért. 20-397-5593

Vegyes

Újszerű szekrénysor 3 db-os eladó
80E Ft-ért.

Jó állapotban lévő szobabútor (6dbos) olcsón eladó. 20-245-3266
1945 előtti képeslapok kizárólag
gyűjtőnek megegyezéssel eladók.
405-1870; 20-430-3505
Elektromos cigaretta készlet eredeti gyártmány új állapotban féláron
9,9E Ft-ért eladó. 20-517-0307

Csömörön 2172nm-es szántó 1,2M
Ft-ért eladó. 409-2240

Régi tejes üveget, katonai tárgyakat
vásárolnék. 30-283-2289

Cinkotán, a Szilas-patak mellett
5201nm-es szántó eladó. 70-2993400; 400-0440

Újszerű fiú és lány ruhák, bébitől
10 évesig, jelképes összegért eladók.
70-575-1625

Újépítésű ikerházfél eladó Rákosszentmihályon. Minőségi anyagok,
technikák felhasználása. 157nm
lakrész+ 300nm telekrész. 30-3480702

Eladó
elektromos
húsdaráló,
inframatrac, férfi bőrkabát, gyapjú
ágynemű, zsírosbödön. 20-917-0387
Eladó újszerű szürke öltöny, vékonyabb kb. 180cm magas alkatra.
30-451-5582
Elektromos utcai és szobai kerekes�szék eladó. 403-3667 este 8 után.
Asztalos műhely gépei, teljes felszerelés eladó. 20-387-7909

Két napos csecsemő- és kisgyermek elsősegély tanfolyam a
XVI. kerületben. 70-347-5077
Szakképzett kertészek vállalnak
FAKIVÁGÁST elszállítással is,
SÖVÉNYNYÍRÁST,
KERTRENDEZÉST / ÉPÍTÉST,
GYEPSZŐNYEG telepítést, füvesítést. INGYENES FELMÉRÉS! Profi gépekkel, szakszerűen, megbízhatóan. 30-287-4348
Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat:
csap, szifon, WC tartály, radiátor szerelés. 70-642-7526

Nagytarcsa határában eladó 12000
nm szántó. 70-286-3716

Nagytarcsa határában 12000nm
szántó eladó. 70-286-3716

XVI. Ker. Batsányi János u.-ban tulajdonostól eladó 645 nm-es telken
85 nm-es körbejárható, hőszigetelt, családi ház garázzsal, pincével,
cirko-fűtéssel, 27 m-es utcafronttal
31,9 MFt-ért. 409-2240

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás. Aradi Zoltán 70-5192470; szerviz@szerviz.info

Új 6 személyes Whirlpool mosogatógép 42E,magyar zázlók
60X40 8.00,-Ft. Maxi Cosi gyerekülés 14EFt. 20-918-7317,
405-6484
Indesit A+ 2x használt elöltöltős
keskeny mosógép családi okok miatt eladó. Irányár: 63E Ft. 30-4907288
Új, eredeti csomagolású fehér
Novum-FÉG Aqua Fa11 átfolyós
gázvízmelegítő eladó. Irányár: 32E
Ft. 30-490-7288
4 db képkeret, antik ezüstözött
és fa 48X58 cm; 60X70,5 cm;
26X33,5cm; 36X26cm együtt eladó 5E Ft-ért. 30-952-0333
2db régi zöld csatos üveg eladó
1,5E Ft-ért. 30-952-0333
Új, fekete, magas fényű fürdőszoba bútor mosdóval, tükörrel 25E
Ft, gyerek íróasztal 6E Ft, koloniál
komód 10E Ft-ért eladó. 20-9187317; 405-6484

Dr. Boda László ügyvéd, polgári, társasági, családi jog. 30-2001526
ASZTALOS vállal: meglévő ajtók, ablakok javítását, cseréjét,
kocsi beállók, teraszok, kerítések
stb. építését. 30-265-9477

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új munkákat és felújítást
is vállal. 409-2069, 20-5100013
27 liter gazolaj német fém kannával
együtt, fűtési célra eladó 12,4E Ftért. 30-952-0333
Használt bélyegek ajándék felajánlását várom jószívű adományozótól.
dalosandras67@gmail.com
30952-0333
ELADÓ NÖI 44-46-os LOVAS
NADRÀGOK,
ZAKÓ,
LÀBSZÀRVÉDŐ. 20-531-7593
2 darab egyszemélyes ágyneműtartós ágy eladó. 70-636-9247
Gyönyörű intarziás szekrény, vitrin
és asztal olcsón eladó. 407-2627
Sürgősen eladó Citroen C2, 2006,
benzines, kiváló állapotban, nyári
és téli gumival. 30-346-1604
Madáretető eladó, erős, időt álló,
házi készítésű. 20-934-7476
ARNOLD gyúrópad tartozékokkal, súlyokkal, rudakkal, futópaddal eladó. 70-617-8405
Ingyen felajánlok egy IKEÁS, ötágú,
fekete, fém csillárt. 30-309-9817
Eladó 1db új első sárvédő Trabant
1.1 gépkocsihoz. Korrózió ellen
gyárilag levédve. 20-458-1584
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A Zuglói Waldorf-Pedagógiai
Alapítvány köszöni mindazoknak, akik felajánlották számára 2014. évi adójuk 1%-át.
Ebben az évben is számítunk
támogatásukra. Adószámunk:
18161306-1-42.
Ingatlan felújítás! Ingatlanok,
Társasházak, Családi házak teljes körű felújítása. Kőműves
munkák, hőszigetelés, utólagos
vízszigetelések, homlokzat javítása, festés, gipszkartonozás, térkövezés, kerítések építése. Egyéb
építési munkák vállalása reális
áron. Díjtalan felmérés. 7814021, 20-259-6319
Kert- telekrendezés! Metszés,
Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, Tereprendezés,
Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat. Reális
ár. Garanciával. Részletfizetés
megoldható!
www.telekrendezes.hu;
781-4021; 20-259-6319

Egyetemen oktató ANGOL
nyelvszakos tanárnő oktatást vállal minden szinten az
Erzsébetligetben. Érettségire és
nyelvvizsgára felkészítés.
407-2137; 20-3875450
Távközlési és informatikai eszközök nagykereskedelmével és
kivitelezésével foglalkozó cég
dinamikusan fejlődő csapatába keresünk optikai hálózatok
szerelésében jártas kollégát. A
munkavégzés helye- országos!
Elvárásaink: önálló munkavégzés és problémamegoldó
képesség, B kategóriás jogosítvány. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a fodor@pck.hu
email címen lehet. Telefonon a
következő számon érdeklődhet:
30-427-6284.

2016. február 24.
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AZ OLCSÓ AUTÓSZERELŐ A VÉGÉN SOKSZOR TÖBBE KERÜL

Van értéke a minőségnek?

A régi vita, amely arról szól, vajon megéri-e a szakszerviz a
márkafüggetlen vagy önálló autójavítókkal szemben, új fordulatot
vett: a Ford az 5 évnél idősebb autókra kialakított kedvező árú szervizcsomagokat vezetett be.
A Ford Petrányinál így még inkább figyelembe tudják venni a régebbi autók
szervizigényét. Így már nincs értelme a
“sarki autószerelőhöz” elvinni a kocsit,
hiszen a gyári minőséget kedvező áron
tudjuk elérni. A Ford Motorcraft szolgáltatások keretében egy éves szerviz,
anyag- és munkadíjjal együtt is kijön 23
900 forintból. De legyen szó bármilyen
gyorsjavításról, az árak magukért beszélnek. A Ford Motorcraft programokról bővebben a fordmotorcraft.hu és a
fordpetranyi.hu weboldalon olvashat.

Az eredeti alkatrészekkel és a legfejlettebb gyári szerszámokkal, technológiával végzett autójavítási munkák minőségében biztos lehet, hiszen a Petrányi
mögött 23 év tapasztalat és sok ezer elégedett szervizügyfél van. Nem véletlen,
hogy sokszor több hetes előjegyzéssel
kell számolni, hiszen a 2014-ben az “Év
Ford Márkakereskedői” díjjal is kitüntetett cég, a javítási és karbantartási
munkák mellett bármilyen karosszériajavítási feladatot is el tud végezni.
Mindezt gyári minőségben, rendkívül
kedvező feltételekkel teszi. Közismert,
hogy egy olyan autó, amelynek makulátlan a szerviztörténete, sokkal
jobban tartja az értékét. Nem mindegy, hogy az autó majdani eladásakor, a gyári szintű karbantartások
elvégzését számlákkal tudja az eladó
alátámasztani, vagy a bizonytalan mi-

nőségű, nem szakszervizben végzett
munkáról tud csak beszámolni. Egy
olyan bonyolult és kifinomult műszaki rendszernek, mint egy Ford autó,
mindig a leggyengébb pontja határozza meg a megbízhatóságát. Ezért sem
mindegy, hogy a javítás során beépített alkatrész és technológia mennyiben felel meg a gyár által kifejlesztett
ideális protokollnak. Egy utángyártott
alkatrész gyakran anyagminőségében
és a beépítés módjában is eltér a gyáritól. Ez nem csak műszakilag gyengíti
a rendszert, de akár komoly biztonsági
kockázatot is jelenthet.
A Ford Petrányi már több évtizedes
szakmai múlttal rendelkezik az autóiparban. Nem egy arctalan nagyvállalat, hanem egy elhivatott és hosszú
évek óta a cégnél dolgozó szakembe-

rekből álló családi vállalkozás, ahol
a munkatársak ugyanezt a tevékenységet szeretnék folytatni a következő
évtizedekben is. Szinte egyedülállóan a Petrányi márkaszervizek filozófiája az, hogy az esetleges hibát először meg kell próbálni megjavítani
és nem azonnal kicserélni az alkatrészt, ahogy azt sok helyen teszik.
Hitvallásuk szerint ők nem engedhetik meg, hogy a munkavégzés ne legyen pontos és kiszámítható, az ügyfélnek elégedetten kell távoznia a
szervizből, mert a Ford Petrányi nem
“átutazóban” van az autópiacon. Azt,
hogy ez nem csupán jól hangzó frázis, a kiterjedt és elégedett szervizügyfélkör is bizonyítja. Tegyen egy
próbát és kérjen ajánlatot bármelyik
Ford Petrányi szervizben.

„Egy jól
karbantartott autó
a minőségét,
és az értékét is
jobban őrzi.”
Az autóversenyzésben néha kockáztat az ember, de a szervizzel kapcsolatban csak biztosra szabad menni.
Az autósport többek közt azt is megtanítja, a gyári technológia mellett
mennyire fontos a profi szaktudás.
A Ford Petrányi több mint 23 éve
működik szakszervizként, az általam megismert szervizes kollégáik
közül sokan legalább 10 éve erősítik
a csapatot. Tehát, a tudás és tapasztalat is megvan náluk, ráadásul
családi cégként, az elhivatottságuk
számomra több mint meggyőző.
Turán Frigyes

hatszoros országos bajnok
autóversenyző

Az ár minden Ford személyautóra ugyanaz. Az
árak anyag- és munkadíjra vonatkoznak, forintban
értendők és az Áfát tartalmazzák. A Motorcraft 5+
szolgáltatást a garanciaidőn túli, 5 évesnél idősebb
autókhoz ajánljuk. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

