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»Elkezdődött a karácsonyt megelőző várakozás időszaka, és az adven-
ti koszorún is meggyújtották az első gyertyát országszerte november  

27-én. Így tett a cinkotai közösség is, amelynek tagjai idén is a Tabódy Ida 
téren gyűltek össze, ahol Vető István evangélikus lelkész mondta el ünne-
pi gondolatait advent első vasárnapján. Az eseményen a muzsikáról a helyi 
énekkar, a finom falatokról pedig a helyi cukrászda és a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat gondoskodott.
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A testületi ülésről jelentjük

» Az Önkormányzat Képviselő-testületének november 16-i ülésén a többi között elfo-
gadták a GAMESZ vezetői pozíciójával kapcsolatos pályázati kiírásról szóló javasla-
tot (a feltételeket a 6.oldalon olvashatják). Emellett meghozták a döntést az Önkor-

mányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működésbe vételéről (erről 
külön interjút olvashatnak a polgármesterrel a 3. oldalon), illetve szavaztak a reformáció 
500. évfordulójára létesítendő park kialakításáról, ahol helyet kap a Kárpát-medence 
legnagyobb emlékműve is.

Kovács Péter polgármester volt az 
előterjesztője annak a javaslatnak, 
amely a Homokdomb utca - Sas-
halom utca - Milán utca - Rákó-
czi út által határolt területen ta-
lálható önkormányzati ingatlanok 
hasznosításáról szólt. A javaslat 
értelmében – amit elfogadott a 
Testület – ezen a területen állítják 
fel a reformáció 500. évfordulójá-
ra készülő emlékművet és egy par-
kot is kialakítanak, ahova kilátót 
is terveztek.

Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő meggyőződése az, hogy 
amit Európáról gondolunk, az 
a reformációra vezethető vissza, 
amely a katolikusok számára is 

Gáncs Péter evangélikus püspök, dr., 
Hafenscher Károly miniszteri biztos, a 
Reformáció Emlékbizottság koordiná-
tora, Szász József alpolgármester, Ács 
Anikó önkormányzati képviselő, Simon 
Beáta, Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő, dr. Kolyvek Antónia, az Ala-
pítvány elnöke és Börönte Márta evan-
gélikus lelkész R. Törley Mária műhe-
lyében a készülő Luther-szoborral.

A virágos Magyarországért

”A XVI. kerület - annak ellenére, hogy meg-
lehetősen távol fekszik Budapest belvárosá-
tól - meglepően magas színvonalat képvisel a 
versenybe nevezett kerületek közt. A kerület 
vezetésének fontos a zöldfelületek, a lakókör-
nyezet alakítása, jobbítása. A közösségi terek, 
játszóterek felújítása folyamatos, ezen a téren 
külön kiemelendő a fűzfás (Zúgó-patak) ját-
szótér kialakítása, ahol a megszokottól eltérő, 
természetközeli játszóteret alakítottak ki.

A Szilas patak menti kerékpárút kiépítése 
mellett két játszóteret is kialakítottak a terep-
kerékpáros gyakorlóterület mellett, ez utóbbit a 
kerékpáros szervezet alakította ki és tartja fenn 
az Önkormányzattal együttműködve.

A lakótelepeken lévő előkertek egységes leke-
rítésére vadászkerítést kapnak a lakók, az itt 
kialakított kis előkerteket ők gondozzák, szé-
pítik.

Kedves - és a környezeti nevelés szempontjá-
ból igen hasznos - kezdeményezés az, hogy az 
új és felújított területeken, játszótereken kihe-

lyezett táblák segítségével megszólítják a gyere-
keket, hogy az ivókutakról segítsenek öntözni 
az újonnan elültetett növényeket.

Jóllehet a kerület nem tartozik a Budapestre 
érkező turisták fő célpontjai közé, a XVI. kerü-
letben az utóbbi években Budapest-szerte egye-
dülálló volumenű játszótér- és rekreációs célú 
közterület-fejlesztés történt; korábban haszná-
laton kívüli, a lakosság túlnyomó része által 
elkerült területeken létesítettek igényes, kul-
turált pihenő övezeteket. Tucatnyi új játszótér 
létesült, a Szilas patak menti kerékpárút pedig 
mind a hosszúsága és impozáns zöldfelületi 
környezete, mind a műszaki megoldásai miatt 
példaértékű. A 71 ezres lakosságú kerületben 
egyszerre két uszoda is működik, mindkettőt 
2008-ban adták át. A Szentmihályi Uszoda 
a Segesvár játszótér miatt, az Erzsébetligeti 
Uszoda pedig egyéb szomszédos sportlétesít-
mények (gondozott tenisz- és focipálya), vala-
mint az Erzsébetligeti Színház miatt alkalmas 
arra, hogy a szomszédos települések, kerületek 

»Az 1994-ben elindított A virágos Magyarországért elnevezésű mozgalom tö-
retlen népszerűségnek örvend. A legvirágosabb kerület címért a Kertváros 
ismét indult és különdíjat kapott. Az elismerést Szász József alpolgármester 

vette át Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettestől november 
18-án Kaposváron. Az alábbi méltatásban lakóhelyünk környezetvédelemre vo-
natkozó ars poetikája is visszatükröződik.

megújulás volt. Abban pedig, hogy az európai 
kultúra nyitott, elfogadó és megengedő, a val-
lásszabadság is fontos szerepet játszott. 

Szatmáry Kristóf elmondta: a másfél éve lét-
rehozott A Reformáció 500. Évfordulójának 
Méltó Megünnepléséért Alapítvány Bocskai 
István erdélyi fejedelemnek, illetve Luther 
Mártonnak és Kálvin Jánosnak kíván szobrot 
emelni a Kertváros egy olyan pontján, amely új 
szimbóluma lehet a XVI. kerületnek a parkkal 
és a kilátóval együtt. Habár a kertvárosi pol-

gárok mindig büszkék voltak saját 
településrészünkre, ez a megújulás a 
jövőre esedékes 500. évfordulón új 
egységet teremthet, mivel a készülő 
emlékmű messze túlmutat egy fele-
kezeti ünnepen és a reformáció há-
rom kiemelkedő személyiségén is.

lakosságát rekreációs céllal a XVI. kerületbe 
vonzza. A vízimadarak pihenőhelyeként is fi-
gyelemre méltó, közeli Naplás-tó - a Cinkotai 
Parkerdővel együtt - népszerű szabadidős úti 
cél a környékbeliek számára, nyaranta kedvelt 
kiránduló- és horgászhely.

A kerület teljes egészének kiemelkedően csa-
lád-, gyermek- és sportbarát arculata a hely-
színi szemle során érintett fejlesztések igé-
nyességében, átgondolt koncepciójában (lásd: 
uszoda, napközis tábor és zöld játszótér egymás 
mellett), és a rekreációs célú fejlesztések során 
alkalmazott kreatív megoldásokban is vissza-
tükröződik.”
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Kedves 
      Olvasó!

A csendnek több fajtája van. Van olyan, 
amit önként választunk, és amelybe bele-
kényszerítenek. Ez sokszor olyan, mint a 
sav: amivel érintkezik, azt szétmarja. Van 
azonban olyan csend is, amely jótékony 
hatással van a lelkünkre. Ilyen a templom 
csendje, amelynek félhomályában fájdal-
mas zokogásunkat csak az égiek hallják 
meg. „…az oltáron két öröklámpa ég, az 
Istenemmel egyedül vagyok. A templom 
üres, a lelkem tele. Megértjük egymást, 
pedig nincs szavunk, itt állok, szemben 
állok Ő vele s nem látja senki, hogy együtt 
vagyunk. Állok, térdre nem hajt a vágy 
hatalma csak fürkészem a nagy Akaratot; 
úgyis addig állok, míg Ő akarja s ha nem 
akarja: összeroskadok.” Aztán amikor az 
ember úgy érzi, a tengernyi bánat már 
elöntötte a lelkét, az Úr mindig küld egy 
angyalt. Ez az advent. 

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.
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XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

– Vegyes érzelmeim vannak a témával kapcsolat-
ban, hiszen a Képviselő-testület és személy szerint 
én is  felemeltem a szavamat az újabb átalakítás  
ellen, mert féltünk attól, hogy az Önkormány-
zat által sokéves politikai konszenzussal kialakí-
tott fejlesztési programok elvesznek. A Kormány 
meghallgatta ugyan a véleményünket, de a nyár 
végén az Országgyűlés pontot tett a vita végére és 
úgy döntött, hogy az állam lesz az iskolák fenn-
tartója és működtetője is egyben.

– Korábban megírtuk, hogy Ön ezzel nem értett 
egyet.

– Valóban nem értettem vele egyet, de ha már 
a döntés megszületett, akkor egy jogállamban 
mindenkinek az a kötelessége, hogy a törvénye-
ket betartsa és az ebből eredő kötelezettségét a 
lehető legjobb tudása szerint végrehajtsa. Innen-
től egy cél lebegett a szemem előtt, hogy minden 
megkezdett önkormányzati program (iskola- és 
iskolaudvar felújítás, ingyen tankönyv, ingyenes 
füzetcsomag az alsósoknak, ingyenes úszásokta-
tás, iskolaválasztó, Kertvárosi Pedagógiai Napok 
stb.) folytatódjon. 

– Milyen megállapodás született a Tankerülettel?
– Örömmel tölt el, hogy az Észak-Pesti Tan-

kerületi Központtal olyan megállapodást tudtam 
tető alá hozni és a Testület elé terjeszteni, amely 
minden, az előbb felsorolt programot folytat. 
Egyrészt örülök a megállapodásnak, hiszen a pe-
dagógusok, a szülők, a diákok és az iskola tech-
nikai dolgozói is megnyugodhatnak, mivel re-
mélhetőleg semmilyen változást nem érzékelnek 
majd a januári átalakításból. Sikerült elérnünk 
ugyanis, hogy minden 
technikai dolgozót válto-
zatlan bérrel és juttatás-
sal átvesz a Tankerület, 
így a bérkiegészítésként 
kapott kertvárospótlék 
is bekerült a megál-
lapodásba. Másrészt 
megdöbbentem, hogy 
a Testület néhány tagja 
mennyire nem tud sza-
badulni a nagypolitiká-
tól, és az Önkormány-
zatban végzett munkáját 
is ez határozza meg.  

– Mit ért ezen?
– Mint ahogy azt is 

megírta a XVI. Kerületi 
Újság, a nyár folyamán 
rendkívüli testületi ülé-
seken tanácskoztunk a 
Tankerülettel kötendő 

megállapodásról. Akkor Abonyi, Mizsei, Sebők, 
Vajda és Varga képviselők egy olyan határozati 
javaslatot akartak elfogadtatni, amely arról szólt, 
hogy minden, az Önkormányzat által elindított 
oktatásügyi program folytatódjon. Akkor a Tes-
tület azt mondta, hogy egyetért a céllal, de idő 
előtti a határozat, hiszen még folynak az egyezte-
tések. Ezek most befejeződtek, és kemény tárgya-
lások után előterjesztettem egy olyan megállapo-
dást, amely az említett öt képviselő javaslatának 
mindenben megfelelt, mégsem szavazták meg. 
Ez megdöbbentett. Az azonban még inkább, 
hogy milyen kifogások miatt tették ezt. Elismer-
ték, hogy a megállapodás értelmében minden 
program folytatódni fog, a javaslatot viszont 
arra hivatkozva nem szavazták meg, hogy ők a 
KLIK intézményével nem értenek egyet. Annak 
ellenére tették ezt, hogy az is nyilvánvalóvá vált, 
ha a kerület nem fogadja el ezt a megállapodást, 
akkor az a törvény erejénél fogva egyébként is lét-
rejön, de a dogozók és a tanulók számára sokkal 
rosszabb tartalommal. Abban a megállapodás-
ban nem lesz benne sem az iskola-felújítás, sem 
az ingyen tankönyv, sem a technikai dolgozók 
kertvárospótléka, sem a pedagógiai napok, sem 
semmi más. Nagyon sajnálom, hogy Abonyi, Mi-
zsei, Sebők, Vajda és Varga képviselők a kerületi 
pedagógusok, szülők, diákok és technikai dolgo-
zók érdekének képviselete helyett pártjuk érde-
keit képviselték, és nem szavazták meg a javas-
latot. Mindez azért tölt el szomorúsággal, mert 
polgármesterként 10 éve azon munkálkodom, 
hogy minden önkormányzati képviselő elsősor-

ban a Kertváros érdekeit 
nézze, és ne az országos 
politikáét. Éppen ezért 
sokszor elmondtam már, 
hogy az országos politi-
zálásnak nincs helye az 
Önkormányzat életében. 
Köszönöm ugyanakkor 
azoknak a képviselők-
nek, akik megszavazták 
a kerület oktatási szín-
vonalának és az iskolák 
műszaki állapotának to-
vábbi fejlesztését bizto-
sító megállapodást. Ők 
megértették, hogy egy 
önkormányzat számára 
a településen élők a leg-
fontosabbak, és döntése-
iket ennek szellemében 
kell meghozniuk. 
» szigEthy margit

A név szerinti szavazás végeredménye az 
oktatás színvonalának további 

fejlesztését garantáló testületi határozatról

Antalóczy Csaba (Fidesz) ................  igen
Ács Anikó (Fidesz) ..........................  igen
dr. Csomor Ervin (Fidesz) ..............  igen
Dobre Dániel (Fidesz) ....................  igen
Gáspár József (KDNP) ...................  igen
Horváth János (KDNP)..................  igen
Kovács Péter (Fidesz) ......................  igen
Kovács Raymund (Fidesz)..igazoltan távol
dr. Környeiné Rátz Katalin (Fidesz)  igen
Szász József (Fidesz) ........................  igen
Szatmáry László (Fidesz) .................  igen
Vincze Ágnes (Fidesz) .....................  igen

Abonyi János (MSZP) ....................  nem
ifj. Mizsei László (LMP) .................  nem
dr. Sebők László (DK) ....................  nem
Vajda Zoltán (Együtt-PM) .............  nem
Varga Ilona (Jobbik)............ tartózkodott

» Az Önkormányzat Képviselő-testülete november 16-i ülésén tanácskozott a XVI. 
kerületi oktatás jövőjéről. A jelenlévők nagy többséggel amellett döntöttek, hogy 
minden, az Önkormányzat által megkezdett program folytatódik 2017. január 1-je 

után is az iskolákban, amikor már az állam gondoskodik az alap- és középfokú okta-
tásról országszerte. Mivel az oktatásra mi is kiemelt figyelmet fordítunk, megkértük 
Kovács Péter polgármestert, hogy értékelje a döntést.

Folytatódnak az 
iskolai fejlesztések
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A mohás fatörzset ábrázoló fotó az ősz gyö-
nyörű színeit jeleníti meg, egyúttal arra is 
felhívja a figyelmet, hogy érdemes néha kö-
zelebbről is szemügyre venni növényeinket, 
élőlényeinket, hiszen csodálatos élmények-
ben lehet részünk.

Fábián Gergely HÉV-vezetői munkája 
mellett igyekszik időt szakítani a fotózásra. 
Képeihez elsősorban a természet adja a té-
mát, a megörökítésükhöz szükséges szakér-
telmet pedig önképzéssel szerezte meg.

Az első helyért járó oklevelet Szász József 
alpolgármester és ifj. Mizsei László, a Kör-
nyezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke adta át a fiatal hobbifotósnak.

Az Önkormányzat idén is gondolt azokra, 
akiknek szociális helyzetük miatt nehézséget 
jelent a téli tüzelő beszerzése. Ők kapják meg 
azt a famennyiséget, amit az Alpinia Kft. az 
Önkormányzat megbízásából az év folyamán 
kivág a kerület közterületein. Ezek általában 
egészségtelen, közveszélyes, elöregedett fák, 
fűtési célokra viszont kiválóan alkalmasak. A 
kivágott rönköket a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet Demeter utcai telepére szállítják, 
ahol gépi aprítás után hagyományos módszer-
rel, fejszével hasogatják szét. Erre a munkára 
minden önkormányzati intézményből várnak 
önkénteseket, Kovács Péter polgármester, Szász 

József alpolgármester és Kovács Raymund ön-
kormányzati képviselő pedig ezúttal is jó pél-
dával járt elől (képünkön). Rajtuk kívül pedig a 
kerületgazdák és a Rákosmenti Mezei Őrszol-
gálat munkatársai is kivették részüket a mun-
kából november 21-én. Az általuk felaprított 
tüzelőanyagot a Napraforgó Gyermekjóléti 
Központ és Családsegítő Szolgálat osztja szét 
a rászorulók között. Nehéz körülmények kö-
zött élő nagycsaládoknak, egyedül élő nyug-
díjasoknak vagy olyan kerületi polgároknak 
juttatnak a fából, akik önerőből nem tudnák 
azt beszerezni. A szállításról a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet gondoskodik.

»Rovatunkban Kovács Péter polgármester válaszol a lakók leveleire. Ezeket továbbra 
is várjuk a foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre, a kerület vezetője pedig válaszolni 

fog azokra, amelyek témája többeket érinthet.

A polgármester 
válaszol

Tűzifa a rászorulóknak »A Környezetvédelmi és Közbiz-
tonsági Bizottság november  

14-én hirdette ki az általa kiírt fo-
tópályázat győztesének nevét. A 
cél a XVI. kerület természeti szép-
ségeinek megörökítése volt. A be-
érkezett pályaművek közül Fábián 
Gergely képe nyerte el a legjobban 
a zsűri tetszését.

Tisztelt Polgármester úr! 
1956. október 28-án születtem itt, a XVI. kerü-
letben, Sashalmon, egy kedves családi házban. 
Azért otthon, mert Édesanyám nem kockáztatta 
életünket azzal, hogy bemegy a városba szülni a 
forradalom időszakában. A családi háznak szép 
kis kertje, szőlőlugasa, kerekes kútja volt. Bol-
dog gyermekként éltem. A Sasvár utcai iskolába 
jártam alsó osztályba, majd a Metró utcába fel-
sőben. Kedvenc utcám a Sasfészek utca volt, erre 
mentem-jöttem az iskolából és mindig találtam 
útközben valami érdekeset (virágot, lepkét, gesz-
tenyét, kavicsot).

Középiskolás koromban elszakadtam a kerü-
lettől, mármint iskola szempontjából. Nem volt 
igazán jó – nem szerettem a tömeget, a zsúfolt 
járműveket. Első munkahelyem sem itt volt, de 
ez nem az én akaratom volt, hanem a szüleimé. 
Pár év elteltével a XVI. kerületi Tanács Egészség-
ügyi és Művelődési osztályára jöttem, és azóta is 
a kerületben dolgozom. Nagyon jó ez így – nem 
kell órákat utazni –, a biciklin szabad vagyok 
és boldog! Gyerekeim is itt végezték iskoláikat 
(Szerb Antal, Néri, Herman, Dióssy főiskola).

Nagyon szeretem a kerület sok szép régi épü-
letét (Ómátyásföld) és templomait. Sok érdekes 

dolgot is tudok a helytörténetről Lantos Tóni bá-
csi jóvoltából. Öröm látni a megszépült házakat, 
utcákat, középületeket. Mindig megállapítom: 
gyönyörű ez a kerület! Az életem minden szála 
idefűz, a család, a munkahely, a baráti közösség.  
A szülői ház, amiben születésem óta lakom, kicsit 
kibővült, de most is van sok szép virág, madár, 
cica, kutya – szóval egy kis „földi paradicsom”. 
Lakva nyaralhatunk benne! Naponta hálát adok 
ezekért a dolgokért és erre neveltem gyermekei-
met is. Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Tisztelettel: Máriássy Györgyi

Kedves Györgyi!
Utólag is boldog születésnapot kívánok 
Önnek! Örömmel töltött el, amikor levelét 
olvastam, köszönöm dicsérő sorait! Az Ön-
kormányzatnál továbbra is azon fogunk dol-
gozni, hogy a Kertváros tovább fejlődjön, és 
még szebb legyen. Ehhez persze a lakók, így 
az Ön javaslataira is szükség van, amelyeket 
továbbra is szeretettel várok. Maradjon a jö-
vőben is lokálpatrióta, amelyhez jó egészséget 
kívánok!

Barátsággal: Kovács Péter
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A fagyok beálltával az útépítők is szünetet 
tartanak, az idei évre tervezett 13 utca azon-
ban mintegy 333 millió forintból elkészült. 
Erről Kovács Péter polgármester és Kovács 
Raymund önkormányzati képviselő tartott 
sajtótájékoztatót a Léva utcánál, amelynek át-
adóját korábbra tervezték, de meg kellett vár-
ni, amíg a Gázművek befejezi a munkálato-
kat. A kerület vezetője megköszönte a Rok-la 
Kft. képviselőjének, hogy a tőlük megszokott 
magas színvonalon végezték el a kivitelezést, 

amiért egy 41 éve ott lakó polgár is háláját 
fejezte ki. Kovács Péter ezen felül elmondta, 
hogy az Önkormányzat útfelújítást is vég-
zett például a Margit utca egy szakaszán és 
a Lucernás utcában, sőt, a Mátyás király tér 
melletti útszakaszokat is renoválta, amelyre 
már régóta vártak az ott lakók. Emellett az 
idei év legnagyobb mélyépítési beruházása, 
a Cziráki-András-Pirosrózsa utcai csapadék-
csatorna építése is lassan a végéhez közeledik, 
ahol az útburkolatot is felújítják.

Megújult a Csömöri út 
egy része

Ez alatt az idő alatt a rendőrség munkatársai ellenőrizték a kétkerekűek 
felszereltségét, és elsősorban azt, hogy megfelelő világítással rendelkez-
nek-e. A cél nem a bírságolás, hanem az ösztönzés és a figyelemfelhívás 
volt a balesetek megelőzésére. Mindezek elkerülése érdekében pedig 
azoknak, akik nem rendelkeztek első és hátsó lámpával, a Környezet-
védelmi és Közbiztonsági Bizottság tagjai – ifj. Mizsei László elnök, 
valamint Abonyi János, Horváth János és dr. Környeiné Rátz Katalin 
önkormányzati képviselő – adtak át egyet-egyet.

A Csömöri út felújított szakaszán nyolc méter széles aszfaltburkolatot 
építettek, és a vízelvezetési rendszer is megújult, az árkok helyén zárt 
csapadékcsatornát létesítettek. Az út mindkét oldalán párhuzamos par-
kolósávok létesültek, valamint az út mellett található házak könnyebb 
megközelítése érdekében a kapubejárókat is átépítették. A György utcai 
és a Mátyás király utcai csomópontokban a már meglévő gyalogos átke-
lőhelyen a polgárok védelme érdekében középszigetet alakítottak ki, a 
felújítással érintett teljes szakaszon pedig átépítették a járdákat.

A Szlovák úti csomópont kapacitásának növelésére egy önálló jobbra 
kanyarodó, valamint egy egyenes és balra kanyarodó sávot alakítottak 
ki. A felújított szakaszon új közvilágítási oszlopokat telepítettek, ame-
lyek energiaellátását a földben vezetett kábelek biztosítják, illetve a rossz 
állapotban lévő fák helyett újakat ültettek.

Amit vállalt az Önkormányzat, azt teljesítette 
Befejeződtek az idei 
útépítések

»Befejeződött a Csömöri út János utca és Szlovák út kö-
zötti szakaszának márciusban elkezdődött felújítása, 

amit ismét birtokba vehettek az arra közlekedők. A re-
konstrukció során megszépült a teljes útszakasz felülete, 
a járdák, valamint a járdaszegélyek. A gyalogosok védel-
me érdekében a György utcai és a Mátyás király utcai cso-
mópontokban középszigetes gyalogátkelőhely létesült, az 
autósoknak pedig újabb parkolóhelyeket alakítottak ki.Látni és látszani

»A Látni és látszani elnevezésű országos közlekedésbiz-
tonsági akcióhoz a XVI. kerület is csatlakozott, az Ön-

kormányzat ugyanis „A biztonságos kertvárosi közlekedé-
sért” címmel akciót hirdetett a kerékpárosok védelmében 
november 21-e és 25-e között. 
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PÁ LYÁ Z A T
a XVI. Kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet 

pénzügyi főelőadó munkakörének betöltésére 
magasabb vezetői (igazgatóhelyettesi) megbízással.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

a foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
a magasabb vezetői megbízás időtartama: 

2017. február 1-2022. január 31.
a munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői (igazgatóhelyettesi) megbízással 
járó lényeges feladatok: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott felada-
tok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányí-
tása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonat-
kozó feladatok ellátása, ezen belül a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, a gazdálkodási és pénzügyi 
feladatok felelős irányítása, az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszá-
molójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-
jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának 
biztosítása, bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére 
vonatkozó előírások érvényesítése.
a pályázat elnyerésének feltételei: az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) be-
kezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és 
emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes köny-
velői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett leg-
alább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie, a gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) be-
kezdése szerinti nyilvántartásban, rendelkeznie kell a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel, rendelkeznie kell felhasználói szintű MS Office (irodai) 
alkalmazások ismerettel, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselek-
vőképesség, vagyonnyilatkozat-tétel. A magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
a pályázat elnyerésénél előnyt jelent: 3-5 év vezetői tapasztalat, 
SaldoCreator integrált számviteli információs rendszer ismerete.
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szakmai 
életrajza, a végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, ké-
pesítési előírások másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti büntetlen elő-
életet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), nyilatkozat a pályázati anyag 
kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével, nyilatkozat, amely-
ben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Szakmai-szakértői 
Bizottság, továbbá a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-
testület megismerje, és abba betekintsen, nyilatkozat arról, hogy a pályázat 
elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyal-
ja-e, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

benyújtási határidő: 2017. január 3.
elbírálási határidő: 2017. január 25. 

illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
és a végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.)  Korm. rendelet szerinti maga-
sabb vezetői pótlék alapján kerül megállapításra.

a pályázatot a polgármesteri hivatal humán ügyosztályához kell eljut-
tatni zárt borítékban. Cím: 1163 budapest, havashalom u. 43. a borí-
tékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „pályázat a gamesz 
igazgatóhelyettesi megbízására.”

információt nyújt: Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési és Pénzügyi irodave-
zető (mail: nyiri@bp16.hu, tel.: 4011-663).

PÁ LYÁ Z A T
a XVI. Kerületi Önkormányzat 

Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet 
pénzügyi főelőadó 

munkakörének betöltésére 
magasabb vezetői (igazgatói) megbízással.

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

a foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
a magasabb vezetői megbízás időtartama: 

2017. február 1-2022. január 31.
a munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: részt vesz az intézmény gazdasági, pénzügyi, szám-
viteli tevékenysége (így különösen a költségvetés tervezésével, gaz-
dálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi 
feladatok) végzésében az Önkormányzat által fenntartott tizennégy 
intézmény vonatkozásában, külön együttműködési megállapodás 
alapján.
vezetői feladatok: gyakorolja az intézményben a munkáltatói jogo-
kat, gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének meg-
szervezése, gazdasági feladatokat meghatározó szabályzatok elkészíté-
se és folyamatos karbantartása, irányító tevékenységével biztosítja az 
intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, megszervezi az 
intézmény és az ellátási körébe vont intézmények közötti együttmű-
ködést és kapcsolattartást, megszervezi a döntésre jogosult szervek és 
intézmények rendszeres és folyamatos tájékoztatását, biztosítja a fo-
lyamatos és helyes adatszolgáltatást valamennyi, azt jogosan igénylő 
szerv részére.
a pályázat elnyerésének feltételei: egyetemi vagy főiskolai szintű 
gazdasági szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett végzettség és 
emellett szakirányú szakmai képesítés, és legalább öt év, költségvetési 
szervnél eltöltött szakirányú munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tétel. A magasabb vezető beosz-
tás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazot-
ti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető.
a pályázat elnyerésénél előnyt jelent: 3-5 év vezetői tapasztalat, 
SaldoCreator integrált számviteli információs rendszer ismerete, ál-
lamháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés.
a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó 
szakmai életrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes vezetési 
program, a végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentu-
mok, képesítési előírások másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti 
büntetlen előéletet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), nyilatkozat 
a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe véte-
lével, nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pá-
lyázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság, valamint Képviselő-testület megismerje, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-tes-
tület zárt ülésen tárgyalja-e, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalásáról.

benyújtási határidő: 2017. január 3.
elbírálási határidő: 2017. január 25. 

illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.)  Korm. rendelet 
szerinti magasabb vezetői pótlék alapján kerül megállapításra, vala-
mint az illetménykiegészítést illetően a polgármester döntése alapján.

a pályázatot a polgármesteri hivatal humán ügyosztályához kell 
eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 budapest, havashalom u. 
43. a borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, és hogy „pá-
lyázat a gamesz igazgatói megbízására”.

információt nyújt: Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési és Pénzügyi 
irodavezető (mail: nyiri@bp16.hu, tel.: 4011-663).
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Az első fagyok hatására szinte az összes levél lehullott, a lombta-
karó pedig beborította az utakat, a járdákat és a közterületeket. A 
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai nagy erőkkel dol-
goznak a bezsákolt természeti javak elszállításán, a hatalmas meny-
nyiséggel azonban nehezen birkóznak meg. Dr. Környeiné Rátz 
Katalin önkormányzati képviselő ezért úgy gondolta, hogy a se-
gítségükre siet, és közös takarításra hívta a Centenáriumi lakótelep 
Budapesti út és Sasvár utca közötti részén élő polgárokat november 
19-én. A kezdeményezésre egy kis létszámú, de annál lelkesebb 
csapat gyűlt össze, és megjelent a Kerületgazda két teherautója is. 
Ők hoztak egy nagy teljesítményű lombszívó gépet és lombsöprű-
ket, amelyekkel segítették az önkéntesek munkáját.

Horváth Attila 1959-ben született 
és 1996 óta él a kerületben fele-
ségével, illetve két lányával. Jogi 
diplomáját az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem (ELTE) Állam- 
és Jogtudományi Karán szerezte 
1986-ban, egy évvel később pedig 
történészi diplomát is kapott az 
intézmény bölcsészettudományi 
karán. Állam- és jogtudományból 
2003-ban doktorált, majd 2010-
ben habilitált. Tanít az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán, 
a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Jog- és Államtudományi Ka-
rán, valamint a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Államtudományi 
és Közigazgatási Karán. 2011-ben 
megkapta a Magyar Köztársaság 

Arany Érdemkeresztjét, egy évvel 
később pedig átvehette a Mind-
szenty Bizottság emlékérmét. 

Jogtörténészként fő kutatási terü-
lete a magyar magán- és kereske-
delmi jog története, illetve a szoci-
alizmus korszakának alkotmány- és 
jogtörténete. Több tanulmányt írt 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc jog- és alkotmánytörté-
netéről, amelyekkel kapcsolatban 
számos előadást tartott már a ke-
rületben is. Mindezek mellett tagja 
az 1956-os Emlékbizottság törté-
nész munkacsoportjának.

– Gratulálunk a megválasztásá-
hoz! Ön hogyan élte meg?

– Nagyon örülök, hogy ilyen 
magas pozícióba kerülhettem, 

mert ez a pályafutásom csúcsa, 
emellett hatalmas megtiszteltetés 
és elismerés. Ugyanakkor szeret-
ném megköszönni a kertvárosi 
polgároknak, hogy támogattak 
engem. Hiszen az, hogy a XVI. 
kerület díszpolgárának választott, 
hatalmas előnyt jelentett, amikor 
a jelölteket vizsgálták, mert mö-
göttem egy olyan meghatározó 
közösség állt, amelytől csak jókat 
hallottak rólam. Éppen ezért to-
vábbra is nagyon hálás vagyok a 
Kertvárosnak, részt fogok venni 
a lakóhelyünkért folytatott mun-
kában, és minden olyan kezde-
ményezést támogatni fogok, mint 
például a Tóth Ilonka Emlékház 
létrehozása. 

A kerületi közösséget illeti a köszönet 

Díszpolgárunk alkotmánybíró lett
»Habilitált jogtudós és történész, kiváló előadó, közkedvelt egyetemi oktató, a Hittel 

a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnökeként a kerületben található, első ma-
gyarországi köztéri Mindszenty-szobor felállításának egyik élharcosa és a Tóth Ilona 
rockopera megálmodója. Ő dr. Horváth Attila, akit 2013-ban az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a XVI. kerület díszpolgárának választott. Érdemeit saját bevallása szerint 
akkor megelőlegezte a Kertváros, munkáját azonban most magasabb szinten is elismer-
ték, hiszen az Alkotmánybíróság egyik tagjává választották november 22-én. 

– Alkotmánybíróként mi lesz a 
feladata?

– Az alkotmánybíró az alkotmány 
őre, és ha felmerülnek jogi problé-
mák, azokat igyekszik megoldani. 
Jogtörténészként elsősorban a tör-
ténelmi alkotmánnyal szeretnék 
foglalkozni, illetve annak vívmá-
nyait kutatni és kimunkálni a bírói 
munka keretében is, de minden 
feladatot, amellyel megbíznak, 
tisztelettel és a tudásom legjavával 
igyekszem majd megoldani. 

» sz. r. zs.

Á L L Á S H I R D E T É S

A Polgármesteri Hivatal jegyzője állást hirdet
vagyonhasznosítási ügyintézői 

(analitikus könyvelő) munkakör betöltésére.

A munkakörrel kapcsolatban információ 
a www.bp16.hu honlapon található.

A jelentkezéseket elektronikus úton lehet benyújtani tóth valéria 
humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címre.

a feladattal kapcsolatos információt 
dr. lukács titanilla Vagyonhasznosítási irodavezető nyújt 

a 0620/404-3419 telefonszámon.

Újságunk idén ünnepli 
megalapításának 25. évfordulóját, 
ezért egy különleges összeállítással szeretnénk 

kedveskedni olvasóinknak. 
Kérjük, hogy ha rendelkeznek 1990 és 2003 közöt-

ti lapszámokkal, azokat juttassák el 
szerkesztőségünkbe (Jókai u. 6.) vagy 

digitalizálva a foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre. 
Segítségüket előre is köszönjük!
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dagógusok munkája az elhivatottság diadala a kö-
rülmények felett, hiszen sokszor a szülők helyett 
is foglalkoznak a gyerekekkel. A honatya hangsú-
lyozta: a november 16-i képviselő-testületi ülésen 
pont került az Önkormányzat és a KLIK közötti 
átadási-átvételi nyilatkozatra, Kovács Katalin tan-
kerületi igazgató személye pedig garancia arra, 
hogy az abban foglaltak a kerületi diákok érdekeit 
szolgálják.

Kovács Péter mielőtt dr. Csomor Ervin alpol-
gármester társaságában kiosztotta volna az intéz-
ményvezetőknek járó elismeréseket, elmondta: 
idén a Napsugár Bölcsőde, hat óvoda és tíz iskola 

– köztük a Corvin Mátyás Gimnázium, amely idén kapcsolódott be a ren-
dezvénysorozatba – tartott bemutatót. A legnépszerűbb dr. Zacher Gábor 
droghelyzetről tartott előadása volt.  

Az eseményen Szász József alpolgármester, valamint Abonyi János, Ács 
Anikó, dr. Környeiné Rátz Katalin, ifj. Mizsei László és Sebők László ön-
kormányzati képviselő és Kovács Katalin, a KLIK Budapesti XV.-XVI. 
Tankerületének igazgatója is részt vett.

» sz. r. zs.

oktatás

Kertvárosi 
Pedagógiai Napok

Inotai István igazgató köszöntője után Kovács Péter polgármester 
örömmel jelentette be, hogy megszületett a KLIK-kel kötendő meg-
állapodás, a tárgyalások eredményeként pedig minden eddigi, az 
Önkormányzat által elindított program (mint például a Kertvárosi 
Pedagógiai Napok, a díszdiploma átadó, a pedagógus bál és az isko-
la-felújítások) folytatódni fog. A kerület vezetője ezért külön köszö-
netet mondott Kovács Katalin tankerületi igazgatónak.

A nyitó előadáson dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos a hazai 
droghelyzet aktualitásairól beszélt és ki-
emelte, hogy a legfontosabb a kommuni-
káció a családtagok között, mert ha a fia-
talok meg tudják beszélni a problémáikat 
a szülőikkel, akkor a kritikus helyzetben 
is jól fognak dönteni és nem fogadják el a 
szert.  A záró előadáson pedig már dr. Sófi 
Gyula igazságügyi orvosszakértő, gyer-
mekpszichiáter és család-pszichoterapeuta 
tárta fel a gyermek- és serdülőkori pszichés 
rendellenességeket. 

Ezután Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő elmondta, hogy szerinte a pe-

15 
éves a 

Gázoló 
Kalandklub

A Napraforgó Központ által 2001-ben életre hívott Gázoló 
Kalandklub ma is Rockenbauer Pál gondolatával – „hátha egy 
parányit ettől is előrébb mozdul valami” – viszi a kerületünkben 
élő, kilenc év feletti gyerekeket hazánk különféle tájegységeire 
kalandozni, hogy a kamasz korosztály az élménypedagógia esz-
közei által, személyes hangvétel keretében kapjon alternatívát a 
szabadidő hasznos eltöltésére. Az évforduló alkalmából október 
22-e és 23-a között a börzsönyi Toboz Kulcsosházban ünnepel-
tek, emlékeztek, játszottak, beszélgettek, bográcsoztak. A prog-
ram különlegessége az volt, hogy ezúttal a szülők és a kisebb 
gyerekek, valamint a régi tagok és az egykori kollégák is részt 
vettek a kiránduláson, és ott volt a klubot 15 éve beindító Ud-
vardy Zoltán és Simon Gábor, akik ma is a Napraforgó elköte-
lezett munkatársai.

»A Kertvárosi Pedagógiai Napok nyitó és záró esemé-
nyét ezúttal is a cinkotai Szerb Antal Gimnázium dísz-

termében tartották. A november 15-e és 18-a között meg-
rendezett oktatási és nevelési seregszemle legfőbb célja 
ezúttal is az volt, hogy a gyermekeinket nevelő pedagó-
gusok tanulhassanak egymástól, emellett pedig több elő-
adást is meghallgathattak.

MENTSÜK MEG PETŐFI SÁNDOR SZERELMI FÉSZKÉT!
petőfi sándor születésének 194. évfordulója alkalmából 

a déli harangszó baráti kör 15. alkalommal rendez 
petőfi estet 

december 30-án, pénteken 15.00 órakor  
a Krisztina Szálloda nagytermében (Veres Péter út 79.),

amelyre szeretettel várnak minden Petőfi-tisztelő 
magyart. Azon honfitársaink jelentkezését is várják, 

akik egy vers vagy egy dal előadásával is 
bekapcsolódnának a rendezvénybe.

További információk: Onyestyák György 
0620/395-3537 vagy ony@freemail.hu

„Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit,
köréd varázskör teremtődik.”

Adventi 
ünnepségsorozatot 
szervez a Centenáriumi 
Lakótelepért Egyesület 
és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat.
december 4., 11., 18. 

16.00 óra
Centenáriumi sétány 20.
Fővédnök: Kovács Péter 

polgármester

S z e n t m i h á l y i  E s t é k
Énekkel dicsérlek - adventi 
találkozás Maczkó Mária 

népdalénekessel
december 10., szombat 16.00 óra

Helyszín: Templom tér 3. 
(a rákosszentmihályi plébánia közösségi terme)

Az előadást követően a művésznő CD-i 
megvásárolhatók.

Házigazda: Kovász Egyesület
A rendezvényt a XVI. Kerületi 

Önkormányzat támogatja
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Boros Tamás a Debreceni Egye-
tem magyar-történelem szakán 
végzett, majd lendületesen vetet-
te bele magát a Corvin életébe. 
2000-ben rábízták a beiskolázás-
sal és a nyílt héttel kapcsolatos 
teendőket, 2007-től pedig, ami-
kor Sándor László lett az iskola 
igazgatója, az intézményvezető 
már lehetséges utódaként tekin-
tett a fiatal pedagógusra. Boros 
Tamás saját bevallása szerint jól 
érezte magát helyettesként, mi-
vel azonban belső pályázó nem 
akadt, ő is beadta a jelentkezését 
ez év elején. Egyetlen ellenfele 
korábban még csak a környéken 
sem járt, de minden bizonnyal 
nemcsak ennek, hanem személyes 
kvalitásainak, az együttműködésre 
alapozott munkamoráljának, va-
lamint a kollégákkal és a diákok-
kal is kialakított jó kapcsolatának 
köszönhette, hogy a tantestület 40 
tagja közül mindenki támogatta, 
és az átállás is zökkenőmentesen 
zajlott.

– Nem hiányzik a tanítás?
– Dehogynem. Néhány órám 

azért van, de a legjobban az osz-
tályfőnökség hiányzik. Amikor 
pedig mindezt a szalagavatón el-
meséltem az utolsó osztályomnak, 
az egykori tanítványaim megígér-
ték, hogy a kedvemért szerveznek 
egy osztálykarácsonyt. 

– Idén először a Corvin is részt 
vett a Kertvárosi Pedagógiai Napok 
elnevezésű rendezvénysorozaton, és 
több bemutatóórát is tartottak. Mik 
voltak a tapasztalatok? 

– A tankerülettel jó a kapcso-
latunk, bár mi, mint fővárosi 
fenntartású intézmény, mindig 
egy kicsit kívülállók voltunk 
korábban is. Az ismertség és 
a beiskolázás szempontjából 
azonban mindenképpen pozi-
tív az eredmény, hiszen a bemu-
tató órákon mintegy 20 olyan 
kolléga vett részt, aki helyi ál-
talános iskolában tanít, így ők 
is megismerkedhettek a nálunk 
folyó munkával.

– Milyen sajátosságai vannak a 
Corvinnak?

– Az 1960-as évek végéig csak 
gimnáziumként működő intéz-

ményben az 1970-es évek elején 
vezették be az elektronikai kép-
zést, amelynek oktatásában kiváló 
műszaki szakemberek vettek részt. 
Amikor a szakma iránti igény el-
kezdett csökkenni a 90-es évek-
ben, onnantól vesztett a fényéből 
az intézménynek ez a része is. A 
gimnáziumi osztályok átlaga pe-
dig a középmezőnyben mozgott. 
Öt évvel ezelőtt azonban úgy dön-
tött a főváros, hogy megszünteti 
a vegyes típusú középiskolákat. A 
mi szándékunk találkozott a veze-
tők döntésével, ezért az idei évtől 
már nem végzünk szakmai kép-
zést, vagyis mind a 17 osztályunk 
gimnáziumi. Ezek közül kiemel-
kednek az angol nyelvi előkészí-
tősek, amelyek a szülők számára 
még mindig a legerősebb hívó szót 
jelentik. Emellett vannak nyelvi 
tagozatosok, ahol angolt és néme-
tet is tanulnak emelt óraszámban 
a diákok, vannak humán tagoza-
tosok, amelyek a magyarra és a 
történelemre épülnek, a negyedik 
tagozat pedig az informatika. 

– Éreznek emiatt valamilyen vál-
tozást?

– Növekszik az érdeklődés. A 
közelmúltban tartottunk nyílt he-
tet, a statisztika szerint pedig 840 
diák és szülő látogatott el hozzánk 
a tavalyi 660 főhöz képest. Ezeken 
felül a felvett tanulók eredményei 
is sokkal jobbak és nagyon jól 
lehet velük dolgozni. Az utóbbi 
években az iskolaátlag érezhetően 
javult, és a szülők szerint is jön fel 
a Corvin.

– Főként kerületi fiatalok járnak 
ide?

– A diákok egyharmada lakik a 
Kertvárosban. A másik egyharma-
duk a gödöllői HÉV vonalán, de 
van olyan is, aki Szadáról, Vác-
szentlászlóról vagy Zsámbokról 
jár hozzánk, mert ott felszáll a 
buszra, az Imre utcánál pedig le-
száll róla. A többiek a XVII. kerü-
letből jönnek. 

– Hogyan hívják fel magukra a 
figyelmet?

– Ezt még az elődöm, Sándor 
László találta ki: számtalan ál-
talános iskolába elmegyünk és 
ismertetőket is kiosztunk. Ezen 
felül van egy jól működő honla-
punk, valamint rajta vagyunk a 
Facebookon is, amit nemcsak a 
mieink, hanem a nyolcadikosok 
is néznek. Az informatikai kép-
zés nagy előnye, hogy a gépeink 
ugyan már öregszenek, de még 
mindig van belőlük 200 darab, 
amelyek hat laborban és minden 
tanteremben elérhetők internet, 
televízió és projektor csatlakozás-
sal, ha erre szükség van. Ezeket 
egy klasszikus műveltséget adó 
humán osztályban is rendszere-
sen használjuk. Ilyen sehol nincs 
a környéken, amit azért tudok, 
mert minősítő szakértőként is já-
rok a környező oktatási intézmé-
nyekbe.

– A felújítás is Önnek köszönhető?
– Évek óta jeleztük a fővárosnak, 

hogy szükség van a rekonstruk-
cióra, és most hajtották végre. A 
mintegy 60 millió forint értékű 

Hagyomány és együttműködés
»Boros Tamás egy híján húsz éve lépett először a katedrára. 1997 óta dolgozik első 

munkahelyén, amelynek 2007-től idén februárig igazgatóhelyettese volt, azóta pedig 
ő vezeti az intézményt. Az azóta eltelt időszak tapasztalatairól és a jövőbeni terveiről 
is beszélgettünk az alapításának 85. évfordulóját ünneplő patinás mátyásföldi Corvin 
Mátyás Gimnázium direktorával.

beruházás keretében mind a há-
rom szinten megújultak a vizes-
blokkok és a csatornahálózat, 
illetve befejeződtek az ablakcse-
rék is, amelyeket az elmúlt évek 
során több ütemben végeztek el. 
Mindezek mellett kifestették az 
alagsort, felcsiszolták a tornate-
rem padlóját, valamint az egykori 
műhelyépületben – amit szintén 
felújítottak – kialakítottak egy 
tornaszobát. Erre a mindennapos 
testnevelés órák miatt is szükség 
volt. Az ott létrehozott öltözőkbe 
pedig a KLIK vásárolta meg a bú-
torokat. A legnagyobb pozitívum 
azonban az, hogy a diákok vigyáz-
nak a felújított részekre és saját-
juknak tekintik azokat.

– Milyen programokat terveznek 
a jövőben?

– Tavasszal szeretnénk bekap-
csolódni az országos témahetekbe, 
amelyek során a digitális világról 
és a fenntartható fejlődésről lesz 
szó. Nem dőlhetünk ugyanis hát-
ra, és élvezhetjük az egyre javuló 
„gyerekanyanyagot”. Nekünk is 
mást és jobbat kell nyújtanunk 
más pedagógiai módszerekkel, hi-
szen nekik is más igényeik vannak. 
A corvinos együttműködésre pedig 
ez is egy jó példa: kitaláltuk, hogy 

csatlakozzunk, a munkaközös-
ségek pedig együtt ötletelnek, 
hogy mindezt hogyan valósít-
suk meg. Emellett szeretnénk 
egy együttműködési megállapo-
dást kötni az Erzsébetligetben 
található Budapesti Gazdasági 
Egyetemmel és a gödöllői Szent 
István Egyetemmel is. Mind-
ezeken felül pedig szeretnénk 
nyitni a környéken élők felé is, 
és több programmal is megje-
lenni az Önkormányzat jóvol-
tából felújított Mátyás parkban, 
amit kicsit mi is a magunkénak 
érzünk. 

» sz. r. zs.
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Az örökbefogadó szülőkért

az évben kötelezővé tett, 21 órás 
örökbefogadásra jogosító tanfo-
lyam egyik lehetséges helyszíne 
legyünk. Azt tapasztaltuk azon-
ban, hogy a tanfolyamot elvég-
zettek visszajártak, nem széledtek 
szét, látható volt az igény arra, 
hogy legyen egy közösség, ahol az 
örökbefogadás speciális problé-
máit megbeszélhetik. Így fejlődött 
az Ágacska a hasonló gondokkal 
küzdő nevelő családok lelki tá-

maszává. Az igények 
egyre nőttek, és mi 
próbáltunk alkal-
mazkodni hozzájuk. 
Így ma már van 
szakképzett pszicho-
lógusok által veze-
tett család-, egyéni 
és gyerekterápiánk 
is. Az Alapítványban 
nagy többségében 
önkéntesek dolgoz-
nak, de két alka-
lommal magunk is 
képeztünk úgyneve-

zett sorstárssegítő szülőket pályá-
zati pénzből. Ők is örökbefoga-
dók, de nemcsak a gyakorlatból 
tudják a felmerülő problémákat, 

hanem szakemberek segítségével 
megismerték az örökbefogadot-
tak nevelésével kapcsolatos ösz-
szes nehézséget, és megoldási ja-
vaslatokat is kaptak ezekre. Az a 
tapasztalatunk, hogy hozzájuk, 
mint sorstársakhoz könnyebben 
fordulnak a nevelőszülők, mint 
egy pszichológushoz.

– Az erzsébetligeti összejövetelen 
milyen programmal várták az ér-
deklődőket?

– Az évek során kialakult egy 
összetartó közösség, amelynek 
tagjai, ha csak tehetik, mindig 
eljönnek a rendezvényeinkre. 
Ők alkotják a résztvevők zömét. 
Most azonban vannak olyan ven-
dégeink is, akiket a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató bu-
dapesti területi referense hozott 
magával, hogy megismerkedjenek 
az Ágacska közösségével. Ezen kí-
vül mindig vannak új érdeklődők 
is, akik örökbefogadás előtt áll-
nak, és tájékozódni jönnek, hogy 
lássák, milyen a viszony a neve-
lőszülők és az örökbefogadottak 
között. Az ő nevelésük alapvető-
en nem különbözik a vér szerinti 
gyerekekétől, de nekünk kétségte-

lenül vannak plusz szülői feladata-
ink is. Elsősorban a külvilág felé, 
hogy elfogadtassuk ezt a helyzetet, 
mert sajnos, a nevelőszülőkre és a 
neveltjeikre még ma is egy kicsit 
csodabogárként tekint a társada-
lom. 

A rendezvényen levetítették a 
Nyitott kapuk című filmet, amit 
az évente szokásos szabadtéri csa-
ládi hétvégéiken készítettek. Eze-
ken 100-150 család vesz részt. A 
film képet ad az Alapítvány mű-
ködéséről is, és arról a vidám, 
családias hangulatról, amely az 
összejöveteleiket jellemzi. Van to-
vábbá egy akciójuk is, amelynek 
keretében a nevelőszülőknél élő 
gyerekek ajándékokat gyűjtöttek 
az állami gondoskodásban élő, 
még nem örökbefogadott sorstár-
saiknak. Ezeket a játékokat most 
gyűjtötték össze, hiszen közeleg 
az ünnep. Utána pedig jöhetett 
a kötetlen együttlét, sok süti-
vel, üdítővel, a gyerekek számára 
kézműveskedéssel, közös játékok-
kal, a felnőtteknek pedig a közös 
sors által felvetett tapasztalatok 
cseréjével.

» mészáros tibor

»Az örökbefogadás világ-
napja alkalmából novem-

ber 9-én az Erzsébetligeti 
Színházban tartotta össze-
jövetelét az Ágacska Alapít-
vány, az örökbefogadó szü-
lők támogatására alakult 
civil szervezet. Céljaikról 
és működésükről dr. Nagy 
Katalin, az Alapítvány ve-
zetője beszélt lapunknak. 
A kandidátusi fokozattal 
rendelkező tájépítészmér-
nök 20 évig dolgozott a vá-
rosrendezés területén, az 
örökbefogadás probléma-
köréhez pedig akkor került 
közel, amikor maga is örök-
befogadó szülő lett.

Dr. Nagy Katalin sok szállal kötő-
dik a kerülethez, itt született és itt 
lakik a rokonsága nagy része. Az 
Erzsébetligetet azért választotta 
a rendezvény helyszínéül, mert a 
csoportjukhoz tartozó nevelőszü-
lők közül sokan XVI. kerületiek.

– Miért jött létre az Ágacska Ala-
pítvány?

– Az Alapítvány 
örökbefogadó szü-
lők vagy örökbefo-
gadásra várakozók 
pszichés támoga-
tására alakult meg. 
Nem közvetítő 
szervezet vagyunk, 
nálunk nem lehet 
örökbefogadói igé-
nyeket benyújtani, 
ezt a feladatot Ma-
gyarországon hét 
hivatalos szervezet 
látja el. A mi szere-
pünk akkor kezdődik, amikor az 
örökbefogadás már megtörtént.

Az Alapítvány 2003-ban jött 
létre azzal a céllal, hogy az abban 

A CinkotAi MAtiné BáBszínház előAdásA

december 17., szombat 10.00-12.00 óra.

A karácsonyi süteményillatú készülődés közben a 
két unoka dióért szalad fel a padlásra a nagyi bejgli-
töltelékéhez. A sok izgalmas, de poros régiség között 
egy különleges könyvre találnak, amely csodát tesz: 

megeleveníti számukra a karácsonyi történetet.
programok ovisok és kisiskolások számára: 

bábelőadás, kézműves foglalkozás, közös játék.
Helyszín: Cinkotai Kultúrház (Vidámvásár utca 72.)

A belépés ingyenes.

KALOT „Jövőnkért” 
Népfőiskola 

dr. Nemesszeghy György elnök, 
06-30/897-7764

----------------------------------------------------
december 6., kedd 18.00-20.00 óra 

Napirend: segítenek nekünk a növények 
védekező vegyületei, a flavonoidok. Ér-

tágító gyógynövények. Tengerparti fenyő 
kérgéből kivont piknogenol, a csoda-

gyógyító. Csikófark növényi permetlével 
hatásos a szelíd védekezés.

Rákosszentmihályi Civil Ház
Rákosi út 71. (régi postaépület)

ajá
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ó Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének 
XVI. kerületi csoportja 

----------------------------------------
december 7. 18.00-20.00 óra

Program: 
2016-os munkánk értékelése, 
tagfelvétel és 2017-es tervek.

Rendezvényünket támogatja az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, a 

Nemzeti Együttműködési Alap és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Rákosszentmihályi Civil Ház
Rákosi út 71. (régi postaépület)

ajá
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dr. Nagy 
Katalin
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»Hatodik alkalommal rendezték meg a Kertváros 
bálját, Az Estélyt az Erzsébetligeti Színházban  

november 26-án. A résztvevőket Kovács Péter polgár-
mester és Szabó Csilla igazgató üdvözölte, majd a kerü-
let vezetője és Szász József alpolgármester köszöntötte 
a névnapjukat ünneplő Katalinokat és Erzsébeteket. A 
185 vendég ezúttal is hajnalig ropta, a legszerencsé-
sebb pedig egy ötfős pihenést nyert a tombolán az Ön-
kormányzat Tusnádfürdőn található üdülőjébe.

Az érkező vendégeket a Hét Hat Club 
nemzetközi zenészekből álló formáció 
muzsikája fogadta

A nyitótánc ezúttal is a Szerb Antal Gimnázium 
végzős diákjainak palotása volt

Hagyomány, hogy 
Az Estélyen ifjú 
kerületi tehetségek 
is bemutatkoznak. 
A 11 éves Bácskai 
Zsombor virtuóz 
furulyajátékával 
kápráztatta el a kö-
zönséget.

Az ifjú tehetségeket képviselte a Liget Táncakadémia 
növendékeiből álló Liget Táncegyüttes is

Az est sztárvendége 
Wolf Kati volt

Szabó Csilla és Kovács Péter

A Pesty Party Showband közismert világslágerekkel 
szórakoztatta a jelenlévőket
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Eleink tánca
A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek eddig megjelent köteteiben igyekeztünk bemutatni kerületünk területének egyes rész-
letekből összeálló történetét. Azonban – bár minden kötetünkben érintettük a témát   hiányzott a terület kulturális életének 
komplett bemutatása a kezdetektől napjainkig. Úgy éreztük, elérkezett az az idő, amikor ezt a hiányt be kell töltenünk. 
Tudtuk, hogy a feladat nem egyszerű és hatalmas területet ölel fel, hiszen kiterjed az emberi gondolkodás és cselekvés 
szinte minden területére. A feladatot átgondolva úgy döntöttünk, hogy a várhatóan három kötetes mű megírására Széman 
Richárd munkatársunkat kérjük fel, hiszen az ő érdeklődési körébe a fényképezés után elsősorban a kultúra legkülönbözőbb 
területei tartoznak. A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozat 42. kötete, a helyi kultúrtörténet első része az Eleink tánca, 
Szemelvények az elődtelepülések történetéből címet kapta. 

Az immáron kész kötet azt bizonyítja, hogy jól 
választottunk. Széman Richárd rengeteg anya-
got gyűjtött össze a munkához, és az anyaghal-
mazból jól választotta ki azokat a részleteket, 
amelyeken keresztül – képi látásmódját 
segítségül híva – szinte látnoki módon 
mutatja be az egyes korok kulturális jel-
lemzőit. 

A szerző hat fejezetre bontotta a tár-
gyalt témát. Az első fejezetben kitér 
fennmaradt tárgyi emlékeinkre, a régé-
szeti emlékektől a cinkotai népviseletig. 
A második fejezet a területen fennma-
radt mondákat, anekdotákat mutatja 
be, elemzi. A harmadik fejezetben a 
helytörténetíró elődök munkáit gyűjti 
össze a Beniczky család vagyonleltárai-
tól kezdve, az evangélikus jegyzőköny-
veken át a tényleges helytörténetet író 
huszadik század első felében munkál-
kodott helyi lokálpatrióták írásaiig. A 
negyedik fejezet a cinkotai, országos 
ismertséget szerzett tudós evangélikus lelkészek 
életútját ismerteti. Az ötödik fejezetből meg-
tudhatjuk, hogy a századforduló környékén és 
a huszadik század első évtizedeiben miképpen 
táncolták össze eleink jótékonysági bálokon a 
terület fejlődéséhez, a telepek, községek kiala-
kulásához szükséges anyagiakat. A hatodik feje-
zetben a helyi sajtó kultúrmunkásainak, a szer-
kesztőknek életútjáról olvashatunk.

A kötet jól érzékelhető módon ábrázolja, hogy 
az élet különböző területei miként hatnak egy-
másra a munkakultúrától az érzelmeket is kife-
jező táncig. Kiragadva egy-két gondolatmene-

tet, az egyik fejezetben például jól látható, hogy 
a pogány hitbéli elemek miként éltek tovább a 
keresztény egyház szertartásaiban, miként befo-
lyásolták az adott államforma mindennapi hata-
lomgyakorlási formáit. Érdekes olvasni a korai 
temetkezési kultúrákról, vagy az egyes egyházi 
szertartások teátrális jellegéről is. Láthatjuk, 
hogy a középkori költészet hogyan függ össze a 
feudális hatalommal, vagy hogy egy levél kezdő 

sorai hogyan mutatják be a kor gondolkodásá-
nak költészetét. Érdekes annak a bemutatása is, 
miként forr össze a hit és a tudomány a cinkotai 
tudós lelkészek tevékenységében.

Az új kor a nyomtatott betű világa, 
a korai írások még hordozzák a múlt 
kultúrájának örökségét, ezt láthatjuk 
az egyes települések legendáiban, 
például a cinkotai kántor és Má-
tyás király sokféleképpen lejegyzett 
történetében. Ez utóbbi történetről 
a szerző egyébként több mint har-
mincoldalnyi anyagot gyűjtött össze, 
egyiptomi-kopt mondáktól kezdve a 
különböző európai és magyar válto-
zatokig. 

A helyi sajtó megjelenésével nap-
rakész adatokat kapunk elődeink 
életéről, kulturális szokásairól, majd 
eltűnik ez is, helyükbe lép a TV és 
internet világa, de ez már a követke-
ző kötetek témája. 

Hatalmas és alapos munkát végzett Széman 
Richárd. Külön szeretném kiemelni kifejezés-
módját, mely színesen láttatja az időnként szá-
raz adathalmazból kiválasztott információkat. 
Gondolom, hogy minden olvasótársam nevé-
ben megköszönhetem Széman Richárdnak azt 
a sok értéket, melyet könyvében adott nekünk.

» lantos antal

telefonszámaink változásáról
Ahogy azt a XVI. Kerületi Újság már megírta, az idén 
megalakult Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont részeként működik tovább a Helytörténeti Gyűjte-

mény, a Cinkotai Tájház és a Tóth Ilonka Emlékház.
Az intézmény központja a Helytörténeti Gyűjtemény

épületében kapott helyet a Veres Péter út 157. szám alatt. 
A Cinkotai Tájház továbbra is a Batthyány

Ilona utca 16. alatt, a Tóth Ilonka Emlékház pedig
Árpádföldön, az Állás utca 57. alatt található. 

a szervezeti változással a vonalas telefonszámaink
is megváltoztak. a helytörténeti gyűjteményt

ezentúl a 630-3435-ös számon lehet elérni, e-mail 
címe változatlanul helytortenet16@gmail.com.

Aki viszont a Cinkotai tájházról vagy a tóth ilonka 
emlékházról szeretne több információt megtudni, az 

hívja a 630-1962-es telefonszámot vagy írjon az
emlekezetközpont@bp16.hu e-mail címre.

A XVI. Kerületi Önkormányzat, a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ (KEK) 

és a Corvin Művelődési Ház 
tisztelettel meghívja Önt 

december 13-án, kedden 18.00 órára
széman riChárd eleink tánCa 

című könyvének bemutatójára.
A rendezvényt megnyitja: 
Kovács Péter polgármester. 

A könyvet bemutatja: Lantos Antal, a 
Corvin Helytörténeti Klub elnöke.

Beszédet mond továbbá 
Villányi Péter, a KEK igazgatója. 

Műsorvezető: Szabó Réka Zsuzsanna,
a XVI. Kerületi Újság főszerkesztője. Közre-

működnek: Teszák Mariann 
gyermektáncosai.

A bemutatón a könyvet 
20% kedvezménnyel árusítjuk.

A Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény 

karácsonyi akciója

Karácsonyhoz közeledve ismét örö-
met szeretnénk szerezni a helytörténet 

kedvelőinek, ezért karácsonyi akciónkon 
átlag húsz százalékos engedménnyel 

áruljuk 500 forinton felüli könyvein-
ket (például a Kerületünk épített világa 

6300 helyett 5000 forintért lesz kapható, 
a Kerületünk története térképeken, CD 

melléklettel 4000 helyett 3200 forintért). 
az akció ideje és helye:

december 14., szerda 9.00-13.00 óra 
Xvi. kerületi önkormányzat, 

kovács attila galéria 
(Havashalom u. 43.)
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Vitéz lovag Dömötör Zoltán, az 1956 Magyar 
Nemzetőrség vezetője kiemelt köszönetet mondott 
Kovács Péternek az országos jelentőséggel bíró Tóth 
Ilonka Emlékház létrehozásáért, ezután a kerület 
vezetőjét, Dömötör Zoltánt és Tarnai Kiss Lászlót 
a Nemzetőrség Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatá-
nak tiszteletbeli tagjává fogadták. Utóbbinak pedig 
a Nemzetőrség munkáját támogató művészeti tevé-
kenységéért Jubileumi keresztet is adományoztak. 

A műsor Sall Margit saját versével kezdődött, majd 
a produkciók között volt magyar nóta, operettrészlet, 
táncdal, cigányzene és a kommunizmus talpnyalóit 
gúnyoló humoros próza is. Az előadók között pe-
dig olyan országosan ismert művészeket hallhatott a 
közönség, mint Kátai Zsuzsa és Ötvös Csilla ope-

rettprimadonnák, az 1956-ban Mátyásföldön kato-
náskodó, és már a 90. életévében járó Baranyi László 
színművész, a magyar nóta királynője, Máté Ottília, 
és császára, Bokor János, oldalán a vokalista Lukács 
Tímeával, valamint a legtehetségesebb Tarnai-tanít-
ványok közül Kalina Enikő, Szávolovics Gabriella és 
Dócs Péter. Utóbbiak már a Dankó Rádió műsorai-
nak rendszeres szereplői. A feltörekvő nemzedékből 
Görög Hajnalka és Tarnai Marcell László csillantotta 
meg tehetségét. A cigányzenét a Hálózat a Kultúrá-
ért, Művészetért Egyesület három tagja, ifjabb Berki 
László, a 100 tagú cigányzenekar egyik prímása, Far-
kas József bőgős, valamint Farkas Mónika énekesnő 
képviselte.

» mészáros tibor

A diákoknak előzetesen 
maketteket és rajzokat kel-
lett készíteniük. A zsűri – 
amelynek tagja volt Dózsa 
László színművész, 56-os 
hős, vitéz lovag Palla Lász-
ló, a POFOSZ XVI. kerü-
leti elnöke, díszpolgár, vi-
téz lovag Máriási György, 
a Kossuth Nemzetőrség 
tagja, díszpolgár és Petro-
vics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke – először eze-
ket az alkotásokat pontozta, majd következett 

a két részből álló tudáspróba. A 
feladatlapok kitöltése komoly 
felkészülést és részletes történel-
mi ismereteket igényelt, majd a 
zsűri értékelte a csapatok teljesít-
ményét. Ezután kerülhetett sor az 
eredményhirdetésre.

Az első helyet a Batthyány Ilona 
Általános Iskola szerezte meg 149 
ponttal. Őket követte a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola 138 és a 

Sashalmi Tanoda Általános Iskola 131 ponttal. 
A legtöbb pontot ugyan a Szent-Györgyi csa-
pata kapta, de a fair play jegyében a rendező 

iskola csak versenyen kívül vett részt a vetélke-
dőben, és mivel iskolánként csak egy csapatot 
lehetett nevezni, szintén versenyen kívül in-
dult a Néri második együttese is.

A díjakat Palla László és Máriási György adta 
át a győzteseknek, majd az emlékek megőrzé-
sére és a szabadság eszméjének továbbörökíté-
sére szólították fel a fiatalokat.

A vetélkedőn megjelent Kovács Péter polgár-
mester is, aki arra biztatta a versenyzőket, hogy 
használják ki azt a ma még meglévő lehetősé-
get, hogy személyesen beszélgethetnek 56 élő 
szemtanúival.

» mészáros tibor

A szabadság eszméjének továbbörökítői
»Az 1956-os forradalom és szabadságharc esemé-

nyei és fontos személyei emlékének ápolására 
hagyományosan történelmi vetélkedőt tartanak a 
kerületi diákoknak. A 60. évforduló tiszteletére meg-
rendezett erőpróbára az Önkormányzat házasságkötő 
termébe a Batthyány Ilona, a Herman Ottó, a Jókai 
Mór, a Kölcsey Ferenc, a Néri Szent Fülöp, a Sashal-
mi Tanoda és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
küldte el csapatait. A rendezés feladatát idén vitéz lo-
vag Máriási György díszpolgár vállalta.

Lezárult az 56-os ünnepségsorozat
»Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére az 1956 Ma-

gyar Nemzetőrség megbízásából Tarnai Kiss László énekművész rendezett gálaestet 
neves hazai előadók részvételével az Erzsébetligeti Színházban november 17-én. A fő-
védnök Kovács Péter polgármester volt.

Cinkotáért 
Közhasznú 
Egyesület 

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

-----------------------------------
december 2. 18.00 óra

A RÁCZ ALADÁR 
ZENEISKOLA 

NÖVENDÉKEINEK 
ADVENTI 

HANGVERSENyE.
Betanította: 

Kovács Zsolt 
furulyatanár

december 16. 18.00 óra
A PRIMAVERA 

KAMARAKóRUS 
ÉS ZENEKAR 
KARÁCSONyI 
KONCERTJE. 

Művészeti vezető: 
Nitkulinecz  Zsanett

A belépés mindkét programra 
díjtalan.

ajá
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P r o g r a m a j á n l ó
1165 budaPEst, hunyadVár utca 43/b. 

tElEfon: 401-3060.

December 3. szombat 10:30 
III. LIgetI MIkuLás futás
Hagyományos közös családi kocogásunk cél-
ja, hogy a családok télen is megtapasztalhas-
sák a közös mozgás élményét. A táv mind-
össze 700 méter, amit lassú tempóban, jó 
hangulatban, mindenkit bevárva teljesítünk. 
A mozgás után mindenkinek lehetősége lesz 
egy közös fotót készíteni a nagyputtonyos 
Mikulással.
Nevezési díj: egy cipősdoboznyi ajándék, 
amit kerületi rászoruló családok kapnak.

December 4. vasárnap 
MikulásMűsor

Az év vége felé egyre nagyobb a sürgés-forgás 
a Mikulás Gyárban, a manók szorgosan cso-
magolják az ajándékokat. Krampuszi is sze-
retne ebben segíteni, de inkább csak láb alatt 
van. A manók fontos feladattal bízzák meg, 
ő pedig számtalan vicces kaland után érkezik 
meg a Mikuláshoz.
Jegyár: gyerek: 1100 Ft (ebből 400 Ft a megle-
petés ajándék ára), kísérő: 700 Ft

December 10. szombat 9:00-12:30
ligeti baba- és gyerMekruha-
börze
Családoktól családoknak: adja el kinőtt vagy 
megunt ruháit, cipőit, könyveit és vásároljon 
helyettük újat kedvezményes áron!
Asztaljegyet kizárólag személyesen vásárolhat 
(december 5-én) jegypénztárunkban, pénztári 
nyitva tartási időben, jelentkezési lap kitölté-
se mellett. Asztaljegy ára magánszemélyeknek: 
2500 Ft, kereskedőknek: 5000 Ft

December 11. vasárnap 10:00 
históriás történeti játszóház
A gyerekek múzeumpedagógusok vezetésével 
történelmi időutazáson vesznek részt, elmé-
lyíthetik történelmi ismereteiket, a kézműves 
foglalkozás során pedig egy-egy történelmi 

kor jellegzetes használati- és dísztárgyait ké-
szíthetik el.
A keretjáték során megidézzük régi idők ka-
rácsonyait, megnézzük, hogyan ünnepeltek 
nagyszüleink, dédszüleink. 
6-12 éves korig ajánljuk.
Jegyár: 1000 Ft

December 11. vasárnap 10:30 
koloMpos táncház
Jegyár: 900 Ft, 
családi: 3000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
2-8 éves korig ajánljuk.

December 10. szombat 19:00 
AbIgéL
a Bánfalvy Stúdió előadása
Vitay Georgina és társainak története a kul-
turális identitásunk részét képező mű, amely 
évtizedek óta az érdeklődés középpontjában 
áll. Szabó Magda regényéből Bánfalvy Ági, 
az 1978-as tévésorozat egyik főszereplője ké-
szített színpadi adaptációt Szikora János ren-
dező segítségével. 
Főbb szerepekben: Bánfalvy Ági, Hujber Fe-
renc, Száraz Dénes
Jegyár: 2800 Ft, 3500 Ft

December 7. szerda 19:00  
karácsonyi concerto 
az aniMa Musicae 
kaMarazenekarral
Ünnepekre hangolódó koncert a népszerű, 
Junior Prima-díjas kamarazenekarral.
Műsor:
Antonio Vivaldi: C-dúr simfonia
Arcangelo Corelli: g-moll „karácsonyi” con-
certo grosso
Antonio Vivaldi: g-moll concerto 2 hegedűre
Giuseppe Tartini: A-dúr concerto
Művészeti vezető: G. Horváth László
Jegyár: 1500 Ft , diák-, nyugdíjas, pedagógus 
jegyár: 900 Ft

December 16. péntek 19:30 
jazz liget: hajdú klára Quartet  
A zenekar repertoárjában saját kompozíciók 
és jazz standardek mellett pop dalok átdolgo-
zásai és népdalok is hallhatók. A mainstream 
jazz-t ötvözik populáris zenével és saját el-

képzeléseikkel, így hangzásviláguk egészen 
egyedi, szívből jövő akusztikus muzsika, 
különleges zenei élményt ígérve a hallgató-
ságnak.
A koncert vendégművésze: Fekete-Kovács 
Kornél 
Jegyár: 1800 Ft

December 4. vasárnap 
novellapályázat 2016
 Az Aposztróf Kiadó és az Erzsébetligeti Szín-
ház közös novellapályázatának ünnepélyes 
eredményhirdetése, valamint a novellákból 
készült kötet bemutatója.
A belépés ingyenes.

December 5. hétfő 18:00
válogatás: van képeM hozzá 
GEDEON PÉTER építész kiállításának 
megnyitó rendezvénye 
Rendező: CORVIN Művészklub
A kiállítást megnyitja: Bánfalvy Ákos festő-
művész 
Közreműködik: Kemény János költő, fotós
Megtekinthető: 2017. január 15-ig a Kovács 
Attila a Galériában

JÖN-JÖN-JÖN
December 17. szombat 11:00 és 17:00 
a dzsungel könyve  
Dés László - Geszti Péter - Békés Pál
A Kipling-regény alapján készült musical 
azon produkciók egyike, amely garantált szó-
rakozást ígér a család minden tagja számára.
4 éves kortól ajánljuk.
Jegyár: 1800 Ft, 2300 Ft
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Sok közös van a két sportoló életében. Mind-
ketten 1989-ben születtek, a Békéscsabai At-
létikai Klub tagjai, és idén második olimpi-
ájukra utazhattak ki. Márton Anita számára 
a Rióban töltött két hét szinte elrepült, még 
a várost sem tudta felfedezni, a megnyitó 
ünnepségen való részvétel azonban feleme-
lő érzés volt számára. Baji Balázs úgy érezte, 
hogy a londoni szervezők jobban felkészül-
tek, viszont örült, hogy az eredményeinek 
köszönhetően már a sportolói elit tagjaként 
várták őt.

Mivel a versenyszezon közepén rendezik az 
ötkarikás játékokat, ezért Anita a hazatéré-
se után sem tudott pihenni, mert még hat 
megmérettetésen indult, november óta pedig 
már a következő versenyre folyik a felkészü-
lés. Balázs viszont kicsit lelassított, a futa-
mok után Rióban maradt, majd kevesebbet 
edzett, ugyanis nyáron megházasodott, és 
feleségével együtt pihente ki az olimpia fára-
dalmait. Emellett szeptembertől megkezdte 
első gyakorlati évét állatorvosként, ami je-
lenleg számára a legnagyobb kihívás.

Anitáról megtudhattuk, hogy egy ideig tán-
colt, majd lovagolt, de magassága és testal-
kata miatt kipróbálta magát a súlylökésben 
is. Mivel érezte, hogy jól teljesít, 2002-ben 
csatlakozott a békéscsabai atlétákhoz, hogy 
megkezdje a versenyzést. Tizennégy éves 
kora óta senki nem győzte le Magyarorszá-
gon, és 2005-től a nemzetközi versenyeken is 
ott volt a legjobbak között. 2009-ben pedig 
már a felnőtt válogatott tagja lett. Megsze-
rezte a magyar bajnoki címet diszkoszvetés-
ben és súlyemelésben is, utóbbiban a 75 kilo-
grammnál nagyobb súlycsoportban kétszeres 
aranyérmes lett. A három sportág mellett vi-
szont a tanulmányokról sem feledkezett meg, 
magántanulóként először logisztikus, majd 
gyógypedagógiai, végül edzői végzettségre is 
szert tett. Trénere, Eperjesi László pedig már 
a kezdetektől segíti őt mindenben.

Balázs – mint a legtöbb kisfiú – kezdetben 
focizott, emellett indult a diákolimpiákon 
és mindig az atléta számokban volt a legerő-
sebb. Tehetsége mellé viszont szüksége volt 
egy kis szerencsére is, ugyanis először nem őt, 
hanem egyik csapattársát hívták a békéscsa-
bai atléták, ő viszont úgy gondolta, szeretné 
magát kipróbálni a profik között. Így csatla-
kozott a klubhoz, és onnantól kezdve megál-
líthatatlan volt. A futás mellett pedig mindig 
szánt időt a tanulásra is, hét éve készül állat-

orvosnak, és tanulmányait csak a versenyek 
miatt szakította meg. 17 éves volt, amikor 
mostani edzőjével, ifjabb Tomhauser István-
nal találkozott, aki 
akkor még Kiss Dáni-
elt készítette fel. Ezért 
amikor Balázs Buda-
pestre költözött, az 
Ikarus vezetőedzőjét 
kereste meg.

Anita már a nevezé-
si időszak első nap-
ján elérte a szükséges 
szintet, ami a kiju-
táshoz kellett, mert 
2015. május 1-jén 
épp egy nemzetközi 
versenyen volt. On-
nantól már csak a 
felkészülésről szólt a 
hátralévő idő, amibe 
csak a szerencsétlenül 
összeállított verseny-
naptár zavart bele. Az 
Európa-bajnokságot 
ugyanis az olimpia előtt három héttel tartot-
ták, és ilyen rövid időn belül nagyon nehéz 
kétszer is csúcsformát hozni. Anita ezért az 
olimpiára koncentrált.

Hasonlóan teljesített Balázs is, akinek szin-
tén már tavaly megvolt a kijutáshoz szüksé-
ges szintideje, ami megegyezett a világbaj-
nokságra szükséges idővel. Így egymás után 
készült a két világversenyre. 

Az olimpián mindkét versenyző szoros küz-
delmet vívott versenytársaival. Anita számá-
ra a döntő volt a legizgalmasabb, ugyanis az 
utolsó dobásoknál azonos eredménye volt a 
második és a negyedik helyezettel is, és csak a 
legutolsó kör után dőlt el a végleges sorrend. 
Szegedi súlylökőnk 19,87 centiméteres dobá-
sával új országos csúcsot állított fel, és végül 
bronzérmet szerzett az ötkarikás játékokon.

Gátfutónk dolgát azonban az időjárás ne-
hezítette. Balázsról több fotó is megjelent, 
ahogy egy jelzőbójával védi magát az esőtől. 
Utolsó futamát csak azért kellett teljesítenie, 
mert a verseny szervezői túl lassan kom-
munikáltak egymással, így már eldördült a 
startpisztoly, amikor odaért a hír, hogy elha-
lasztják. Így végül Balázs 13.32 másodperces 
futásával összesítésben a 15. helyen végzett, 
és nem jutott be a döntőbe. Ezt természete-
sen sajnálta, viszont nagyon sok tapasztala-

Atléták Rióból
»Márton Anita olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes és fedett pályás 

Európa-bajnok súlylökő, valamint a Kertvárosban készülő, kétszeres olimpi-
kon és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó, Baji Balázs voltak a Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör vendégei az Erzsébetligeti Színházban november 10-én. 
Rió hősei edzőikkel, Eperjesi Lászlóval és ifjabb Tomhauser Istvánnal meséltek 
a kezdetekről, a felkészülésről, az ötkarikás játékokról és a jövőjükről.

tot gyűjtött, amelyek segítségével jobban fog 
majd fejlődni. 

Az élménybeszámolók után a bajnokok és 
edzőik együtt mutatták be sporteszközeiket. 
Előkerült a négy kilogrammos női súlylökő 
golyó, amit Anita az olimpián olyan mesz-
szire hajított, mint a Színház Harmónia ter-
mének két legtávolabbi pontja. Ezután ifjabb 
Tomhauser István mutatta be a gátfutók ál-
lítható akadályát, és elmesélte, hogy a maxi-
mum 110 centiméteres gáttal az ütközés nem 
is olyan fájdalmas, inkább az egyensúlyából 
billenti ki a sportolót.

A technikai bemutató után a sportolók 
céljaikról meséltek. Anita egy nagyon sűrű 

év előtt áll, ugyanis a felkészülés után már-
ciusban már Belgrádban löki a golyót, ahol 
címvédőként szeretne aranyéremmel hazatér-
ni, és az országos csúcson is javítani. Ezután 
folytatja a felkészülést az augusztusi világbaj-
nokságra, amit Londonban tartanak majd. 
Ugyanakkor a következő négy évet a 2020-as 
olimpiának szenteli, mert Tokióban szeretne 
feljebb lépni a dobogón.

Balázs ezzel szemben a következő hónapok-
ban a szakdolgozata megírására fordítja a leg-
több idejét. Emellett azonban természetesen 
nem maradnak ki az edzések és a versenyek 
sem, a következő szezonban főként a szabad-
téri világbajnokságra fog készülni, és persze 
ő is szeretne ott lenni Tokióban. Számára vi-
szont ennél is fontosabb, hogy ha Budapest 
rendezheti a 2024-es olimpiát, akkor azon 
mindenképpen rajthoz álljon. 

Az esemény végén Szász József alpolgár-
mester köszöntötte az olimpikonokat, majd 
elmondta: a XVI. kerület Képviselő-testülete 
megszavazta, hogy támogatja a 2024-es bu-
dapesti olimpia szervezését. Ezután pedig a 
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör elnöke, 
Borovitz Tamás adott át a sportolóknak egy-
egy Teszák Sándor által készített karikatúrát 
és emlékérmet.

» Van
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Ingatlan
Vámosgyörk utcában I. emeleti (1 
emeletes házban) 29nm+ 2nm tároló 
tehermentesen eladó 10,9M Ft-ért. 70-
304-2868

KIADó garázst keresek a Pálya utcai 
lakótelep környékén. 30-932-5654

30nm körüli helyiséget bérelnék búto-
rok és vasanyagok tárolására. 20-498-
6812

Csömörön 2172nm-es szántó 1,2M Ft-
ért eladó. 4092240

Egyedülálló, megbízható, káros szenve-
délytől mentes fiatalember keres kiadó 
házrészt, vagy két szobás lakást hosszú 
távra. 70-319-0009

Nagytarcsa határában 12000nm domb-
oldali, déli fekvésű földterület eladó. 
407-2312

1 vagy 1,5 szobás, bútorozatlan, kiadó 
lakást keresek hosszú távra 55E Ft+ re-
zsiig. 30-482-6656

XV. Rákos úton zárt udvarban másfél-
szobás + terasz teljesen felújított, fiata-
los, tehermentes lakás azonnal költöz-
hetően eladó. 17,5M Ft. 30-515-5533

Csömörön a haranglábnál 804nm telek 
faházzal eladó. I.ár.: 9,8M Ft. 20-483-
0787

Cinkotán a Nagytarcsai út mellett 
4954nm-es szántó eladó. 400-0440; 
70-299-3400

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

XVI. kerület Szent korona utcában, új-
szerű, 3 szintes, 320nm-es, családi ház 
eladó. 68M Ft. 30-330-0101

Vegyes
Nagy teherbírású (5 tonna) láncos eme-
lő, kétrészes gravírozott üvegű kony-
haszekrény (12 e Ft), kályhacsövek, 
csatornacsövek, kerti szerszámok,  mo-
sógépmotor,  eladó 409-2240 

DEMKO Antiallergia 100% tiszta-
gyapjú, Antireuma-Klima ágybetét 9E 
Ft-ért eladó. 30-9965-844

Relax fekete műszövet bevonatú TV fo-
tel gyönyörű állapotban jutányos áron 
eladó. 30-180-2370

Megkímélt állapotú bakelit lemezek 
világszámokkal és előadókkal eladok. 
30-949-6332

Eladó  újszerű tölgyfa szekrénysor  39E 
Ft,  rácsos kiságy matraccal 15E Ft, 
Gorenje villanytűzhely 4 éves 26E Ft, 
Chicco Trio babakocsi 29E Ft-ért. 20-
918-7317;  403-4606

Extra növésű (2,5cm) tűzpiros Kána 
gumók eladók. 70-248-7579

Rokka hiányos állapotban 1,5E Ft-ért 
eladó. 20934-7476

Olasz, vadonat új, fekete műszőrme téli 
kabát 46-48as , és új női ruhák 42-46os 
méretben 4E Ft/db áron eladóak.  30-
949-6332

Konyhai, vízhatlan Thomas kistévé 15E 
Ft-ért eladó. 30-949-6332

Alig használt gyermek kocsiülés 5E Ft-
ért eladó 5 éves korig. 403-0919

Kifogástalan állapotú unisex Besafe izi 
Sleep baba hordozó és autósülés 36E 
Ft-ért eladó. 70-248-7579

Eladó megkímélt állapotban lévő 557 
l-es LG hűtőszekrény A energia osztá-
lyú, ezüst 220E Ft-ért eladó. 30-341-
4351

Olcsón eladó 2 db modern iróasztal 
ajándék görgős székkel. 70-331-5454

Úszerű tölgyfa szekrénysor 40E Ft. 
Chiccotino babakocsi szett 29E Ft-ért 
eladó. 20-918-7317, 403-4606

Új francia ágy matraccal kerettel 50E 
Ft, 2 db tölgyfa éjjeli szekrény 18E Ft-
ért eladó. 403-4606; 20-918-7317

Részben szétszedett szekrények tüzelő-
nek ingyen elvihetők. 403-0919

2db 2m-es é 1db 1,5m-es lapradiátor 
fehér színben eladó 30E Ft-ért. 607-
8594

Eladó jó állapotban lévő radiátor  
160cm hosszú, 2db 60cm hosszú eladó. 
400-1593

Dió, varrógépek, sok cérna, szekrénysor 
4részes, 35 E, ülő sarok garnitúra 5E. 
30-602-8617

Kifogástalan állapotú VIVAMAX uni-
verzális masszírozó 15.000 Ft-ért eladó. 
70-248-7579

Ifjú házasok figyelem! Szobájukat be-
rendezhetik bútorokkal kedvező áron. 
20-447-7681

2db 50l-es üvegballon, 1db üstház, üst, 
gázégővel, 15l-es zsíros bödön. 409-
1267

A BTI tájékoztatása szerint a változásoknak 
csak egy része érinti a temettető családtagokat, 
egy részük pedig a temetkezéssel kapcsolatos 
szolgáltatók munkáját szabályozza (milyen en-
gedéllyel működhetnek, milyen feltételeknek 
kell megfelelniük, például kapcsolatban kell 
állniuk szakképzett kőfaragóval stb.) amelyek 
nem a temettetőkre vonatkoznak. Mi most 
csak a temetést intéző és a családi sírokat gon-
dozó hátramaradottakat érintő kérdésekre ke-
restük a választ. 

– Világszerte egyre többen választják az urnás 
temetést a koporsóssal szemben. Milyen lehetősé-
gek vannak temetőinkben urnák elhelyezésére, és 
változtak-e az urnás temetkezés szabályai? 

– Urnák elhelyezésére többféle lehetőség van, 
és ezek nem változtak. A hamvakat tároló ur-
nákat tehetjük koporsós sírba vagy kriptába, 
urnasírba, urnakriptába, kolumbáriumfülkébe 
(ismertebb nevén ez az urnafal), illetve a fő-
városban két helyen van lehetőség a hamvak 
szétszórattatására, az óbudai Temetőben és a 
Kozma utcai Újköztemetőben.

– Hány urna helyezhető el egy urnatartóban? 
– Urnafalban egy, illetve két férőhelyes fül-

kék vannak, urnasírban vagy urnakriptában 
általában négy urna helyezhető el.

– Megmaradt-e a hamvak otthon tárolásának 
lehetősége?  

– Jelenleg a jogszabályok ezt megengedik, is-
mereteink szerint ebben nincs változás.

– Továbbra is van-e lehetőség koporsóban elte-
metett elhunytak földi maradványai mellé ur-
nában további hamvakat elhelyezni, és ha igen, 
hányat? 

– Egyes (szimpla) sírba két koporsó és négy 
urna, kettős (dupla) sírhelybe értelemszerűen 
négy koporsó és nyolc urna helyezhető el. A 
hamvakat úgynevezett urnakeszonban tesszük 
a koporsó vagy koporsók mellé a sírba. Ez lé-
nyegében egy időtálló, fedeles, vízhatlan mű-
anyag doboz, amely az urna védelmét szolgálja.

– Változtak-e az urnák, illetve sírok megvált-
hatóságának időtartamai, és az újraváltás sza-
bályai? 

– Az időtartamok nem. Változtak viszont az 
újraváltási lehetőségek és ez jelentős fizetési 
könnyítést jelent az ügyfeleknek. Ma már lehe-
tőség van akár rövidített időre történő újravál-
tásra és részletújraváltásra is, azaz kamatmentes 

részletekben is lehet fizetni a sírhely tulajdon-
jogának meghosszabbítását. A koporsós sírhely 
lejárata 25 év, most meg lehet hosszabbítani 
10 évre is. Sírbolt 60 évre váltható, és 30 évre 
hosszabbítható meg. Az urnasírbolt 20 éves 
időtartamra szól, minimum 10 évre hosszab-
bítható meg. Az urnasírhely és urnafülke pedig 
10 évre váltható, minimális meghosszabbítása 
pedig 5 év. Ez azért fontos változás, mert ko-
rábban kizárólag egy összegben volt lehetőség a 
sírhelyek teljes idejű újraváltására, ami jelentő-
sen megterhelte a családok költségvetését.

– Drágább lesz-e a temetkezés a jövőben? 
– A hatósági díjakat nem mi állapítjuk meg, 

erről a Főváros Közgyűlése dönt, helyettük 
nem tudunk nyilatkozni, erre vonatkozó in-
formációval jelenleg nem rendelkezünk.

– Van-e még valami fontos változás a fentieken 
kívül?

– Ami a lakosságot érinti, talán fontos még, 
hogy ezentúl hamvasztás előtt meg lehet tekin-
teni az elhunytat, hogy biztosan ne fordulhas-
son elő a holttestek elcserélése, majd a ham-
vasztás után a hamvakat azonnal el lehet vinni. 

» mészáros tibor

Ismét módosították a temetkezés szabályait
»A közelmúltban több hírforrás is arról adott tájékoz-

tatást, hogy a 2013-as változások után ismét módosí-
tották a temetkezés szabályait. Felkerestük a Budapesti 
Temetkezési Intézet (BTI) sajtóosztályát, hogy a legille-
tékesebbtől kérjünk tájékoztatást a jelenleg érvényes te-
metkezési szabályokról.
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vaszary jános, szőnyi istván, 
márffy ödön, scheiber hugó, 
berényi róbert, egry józsef, 
kádár béla, batthyány gyula, 
schönberger armand, Czigány 
dezső, perlrott Csaba vilmos, 
ziffer sándor - Festőművészek 
alkotássait keressük megvételre 
készpénzért. Nemes Galéria
1024, Budapest Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. 30-949-2900

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavéde-
lem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sor-
munkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság 
csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, 
ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. 
A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF 
GEK), amely tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Cso-
portok révén végzi. www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 

A Főváros területén a kéményseprést továbbra is a FŐKÉTÜSZ Fővá-
rosi Kéményseprőipari Kft. végzi. www.kemenysepro.hu

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A ké-
ményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez 
gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, 
minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nemcsak ott, ahol a katasztrófavéde-
lem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka 
előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem 
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. 
Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja el-
végezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell 
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, 
közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a 
kiszállási díjat (amelynek díjszabása a www.kemenysepro.hu weblapon 
megtalálható), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem 
ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt 
befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, 
továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol 
elő van írva, ott a szénmonoxid-érzékelő működőképességének 
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint 
a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni 
kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a köte-
lező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 
06-1-999-0664-es telefonszámon hétfőnként 8.00-20.00-óráig, 
a többi hétköznapon 8.00-14.00-óráig, valamint személyes ügy-
félfogadásra a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Köz-
ponti Ügyfélszolálati Irodájában (1142 Budapest, Rákospatak u. 
70-72.) van lehetőség hétfőn 7.00-19.00-ig, többi hétköznapon 
7.00-13.00-ig. További információkat talál a www.kemenysepro.
hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan 
viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést 
nem végez a kémény ellenőrzése során. 

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavé-
telével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevé-
kenységet?
A főváros területén továbbra is a FŐKÉTÜSZ Kft. végzi az ilyen jel-
legű tevékenységet.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről a fővárosban

Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

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

Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb. Teljes 
hagyatékot első vevőként leg-
magasabb áron. 20/280-0151; 
herendi77@gmail.com

Eltartási, örökösödési, életjára-
déki szerződést kötnék, idős be-
teg férfival vagy házaspárral. Aki 
megengedheti magának hogy 
a vagyonát annak adja, akinek 
akarja. Szeretettel, becsülettel 
gondoskodnék mindenről, ön-
ről és ha van állata arról is. Elvált 
asszony vagyok. 30-420-2238

Eladót felveszünk állateledel 
mintaboltunkba,1163 Buda-
pest, Sashalmi tér 1. SASHAL-
MI PIAC. Rácz Katalin: 70-
411-61-26

HÁZVEZETŐNŐT KERE-
SÜNK a 16. kerületbe! (Hét-
főtől-péntekig kb. 8-tól 12-ig) 
Általános takarítás, rendrakás, 
vasalás! Esetenként gyermek-
felügyelet! Hosszú távú, be-
jelentett lehetőség. Kizárólag 
önmagára is igényes, nem do-
hányzó, autóval rendelkező je-
lentkezőket várunk! Jelentkezés:  
hazvezeto123@gmail.com  30-
5340754

Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: 
csap,szifon,wc-tartály-, radiá-
torszerelés. 70-642-7526 

Ezüstfenyők eladók. 2 métere-
sek, most kiválaszthatja, az Ön 
által kért időpontban kivágjuk. 
4E Ft/db. XVI. Léva 32. 30-
258-9000
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Arany, ezüst felvásárlás, napi legma-
gasabb áron, tört arany 7E-14E Ft-
ig, borostán ékszerek (nyaklánc, kar-
kötők, fülbevalók 5E-100E Ft-ig). 
Magas áron vásárolnék festménye-
ket, bútorokat, porcelánt, kerámiát, 
zsolnait, ezüst és bronz  tárgyakat, 
kitüntetést, képeslapot. Sashalmi 
tér 1. CBA közérttel szemben lévő 
üveg pavilon. 70-600-5082

Víz,- szennyvíz és fűtéshálózat 
kiépítés, bővítés, kazáncsere, 
radiátorcsere rövid határidővel. 
30-938-9713

angol nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társalgási gyakor-
latot, nyelvtani rendszerezést 
vállalok a Xvi. kerületben. 
Céges és skype-os online 
nyelvtanítás is lehetséges! 
hívjon bátran a 06-20-320-
3001-es számon!

duguláselhárítás. fal-
bontás nélkül, szakszerű, gép-
tisztítás.  fábián istván 
20-317-0843

asztalos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok, tetőtéri ablakok 
szigetelését, javítását, régi ab-
lakszárnyak thermo üvegre át-
alakítását, elöregedett szigetelő 
gumik cseréjét. 30-265-9477

Minőségi kipufogó gyors javitás,  
gyártás, és  preciziós hegesztés. 
06-30-589-29-88
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Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
SÖVÉNyNyÍRÁST, KERT-
R E N D E Z É S T / É P Í T É S T, 
GyEPSZŐNyEG-telepítést, fü-
vesítést. INGyENES FELMÉ-
RÉS! Profi gépekkel, szakszerű-
en, megbízhatóan. 30-287-4348

Csontkovácsolás, gyógy masz-
százs, nyirokmasszázs, talpref-
lexológia, gerinc problémák 
kezelése a XVI. kerületben. Tö-
rődjön az egészségével! 70-347-
5077

Egyetemen oktató ANGOL 
nyelvszakos tanárnő tanfolya-
mot, nyelvvizsgára felkészítést 
indít Mátyásföldön az Erzsébet 
ligetben, minden szinten, min-
den korosztálynak.  407-2137; 
20-387-5450




