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„Helytállásuk 179 év
után is
kötelez”
Október 6-a a Magyar Parlament döntése alapján Nemzeti
Gyásznap. A XVI. kerületi Önkormányzat
az Erzsébetligeti Színház közreműködésével megemlékezést
tartott a Paulheim téri
hősi emlékműnél.
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Ünnepi megemlékezések a kerületben október 23-a alkalmából
9 óra - Pálfi téri emlékmű

10 óra - Pilóta utcai hősi emlékmű

12 óra - Tóth Ilonka szobor

Rákosszentmihály és Árpádföld
(Paulheim József tér)
(Állás u. - Zöldséges u. sarok)
A Déli Harangszó Baráti Kör koszorúzással
Polgári Köre, valamint a 929.
Az Árpádföldi Közösségi Egyesület
számú Szent Mihály cserkészcsa- egybekötött tisztelgő főhajtása azok előtt,
koszorúzással egybekötött megemlékezése
pat emlékezik meg az 1956-os
akik bátran szembeszálltak a hazára törő
Beszédet mond: Antalóczy Csaba önkormányzati
forradalom és szabadságharc
idegenekkel és hazaáruló cinkosaikkal.
képviselő. Közreműködnek: az Arany János Általános
Ünnepi beszédet mond: Gueth Ádám történész Iskola tanulói és a Kovász Egyesület irodalmi csoportja.
hőseiről és eseményeiről.

ŐSZI LOMB- ÉS
NYESEDÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
A XVI. Kerületi Önkormányzat
idén is megszervezi az őszi lomb és
nyesedék begyűjtését. A kihelyezett
zsákok elszállítását a Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet munkatársai
végzik, aminek üteme függ az időjárástól és a kihelyezett mennyiségtől is.

Az első kihelyezés időpontja: október 15. hétfő
Utolsó kihelyezés időpontja: december 10. hétfő
A begyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében az alábbiak
betartásához kérjük a tisztelt lakók együttműködését:
• csak és kizárólag az akció időtartama alatt helyezzék ki a
zöldhulladékot (az akció időtartamán kívüli közterületi
kihelyezés 50 000 forintos bírságot von maga után)
• a zsákokba kizárólag kerti zöldhulladékot tegyenek
(például: lomb, fa- és bokornyesedék, gyom, nyírt fű)
• a vastagabb faágakat legfeljebb egy méteresre darabolva,
összekötve helyezzék ki
• a zsákokat minden esetben kössék be
• fontos: a zsákok és a kötegelt faágak mérete és súlya
egy ember által mozgatható nagyságú legyen!

„Helytállásuk 179 év
után is kötelez”
Folytatás a címlapról
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő elmondta, hogy
ezen a napon emlékezünk arra a 13 főtisztre, akiknek a neve
a magyar szabadság jelképévé vált. Emlékezünk továbbá a
magyar forradalom és szabadságharc névtelen áldozataira
is, mindazokra, akik életüket vesztették a haza szabadságáért vívott harcban. Az ő helytállásuk 179 év után is kötelez.
Egy angol elemző szerint a mai emberek világszemléletét
két szóval lehet jellemezni: bárhol és valahol. Vannak, akik
bárhol el tudják képzelni életüket, nem kötődnek sehol semmihez. Vannak azonban olyanok, akik csakis valahol szülőhelyük közelében, a mi nemzetünk esetében valahol itt a
Kárpát-medencében tudják otthon érezni magukat. Ennek a
gondolatnak a megőrzésére kötelez a 13 aradi hős és Haynau
gyilkos bosszúvágyának közel 150 áldozata. Az ünnepségen a
Himnusz és a Szózat megszólaltatásában közreműködött Benedek Krisztina népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere.

Az őszi lombgyűjtési akcióval kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat az info@bp16.hu e-mail címen, illetve a 06-80/200938-as, ingyenesen hívható zöldszámon fogadjuk. Bővebb
információ a www.keruletgazda.hu honlapon található.

A zökkenőmentes akció lebonyolításához,
a tiszta Kertváros érdekében
köszönjük az együttműködésüket és türelmüket!
FELHÍVÁS tűzifával, szénnel, propán-bután palackos vagy tartályos gázzal,
fűtőolajjal, illetve pellettel/brikettel fűtők

REZSICSÖKKENTÉSÉRE
A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat
alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások is egyszeri, természetbeni támogatásban részesülnek.
A támogatást kizárólag az alábbi fűtőanyagot felhasználó háztartások igényelhetik:
- tűzifa - szén - propán-bután palackos gáz
- propán-bután tartályos gáz - fűtőolaj - pellet/brikett.
Nem részesülhet támogatásban az a háztartás:
- amely rendelkezik vezetékes gázellátással (abban az esetben sem, ha más fűtési
módot használ),
- ahol távfűtéssel fűtenek,
- ahol társasházak esetén nincs lakásokra
lebontott számla, hanem a közös költség
keretében fizetnek a fűtésért.
(Tekintettel arra, hogy ezen háztartások
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már részesültek rezsicsökkentési támogatásban.)
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak a támogatásra.
Az igénybejelentés legkésőbb október 15ig nyújtható be, a Budapest XVI. Kerületi
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján.
Az igénylésnél fontos, hogy:
- az igénylő személynek az adott háztartás
a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett
tartózkodási helye legyen,
- egy háztartásra csak egy kérelem fogadható be (a támogatás során háztartásnak
tekintendő: az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége),
- a háztartás akkor igényelheti a támogatást, ha korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben, amelynek összegét a gáz-,
vagy távhőszámlából vonják le,

- az igénylő tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
ellenőrzi, hogy az igénylő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben,
- a támogatás természetbeni támogatásként nyújtható.
Lényeges tudnivaló, hogy a beérkezett igényeket országosan összesítik, ennek eredményéről az önkormányzatokat értesítik.
A megítélt tüzelőanyaggal és annak átvételével kapcsolatban a jogosultak a Szociális
Irodáról fognak postai úton információt és
az átvételre jogosító igazolást kapni.
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány beszerezhető a Szociális Irodán,
vagy letölthető a www.bp16.hu oldalról.
További információkról érdeklődni lehet
a 4011-424-es, 4011-428-as, 4011-429-es,
4011-432-es, 4011-568-as, vagy 4011-682es telefonszámok valamelyikén, a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján.

Tájékoztató
fűtési
támogatásról
A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról
szóló 1/2015. (II. 23.) rendelete értelmében

a NYUGDÍJASOK és NAGYCSALÁDOSOK fűtési költségeihez való
hozzájárulásként FŰTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ.
Fűtési támogatást minden év október 1. és november 15. között lehet igényelni.
A támogatás jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányosabb esetben sem haladhatja meg a 76 950 forint összeghatárt. A fűtési támogatás összege december, január, február,
március hónapokra havi 4000 forint. A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.
Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a Szociális Irodán vehető át, illetve letölthető a hivatal honlapjáról
(www.bp16.hu).
A kérelmet november 15-ig a Szociális Irodán lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.
A támogatással kapcsolatban részletes információk a 4011-424-es, a 4011-428-as,
a 4011-429-es, a 4011-568-as, illetve a 4011-682-es telefonszámokon kérhetők.

A legnagyobb közösségi oldalon hirdetett „Hónap babája” versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság a XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a része, amit minden kertvárosi újszülött
ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt.
A szavazatok alapján a júliusi nyertes KOVÁCS DORINA, az augusztusi pedig
BALÁZS BENCE TIBOR lett. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt és
babafotózást is tartalmazott, Csomor Ervin alpolgármestertől vették át a családok.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Megbízott felelős kiadó, főszerkesztő:
Mészáros Tibor
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:
tibifoto@t-online.hu Telefon: 407-1732 (üzenetrözgítős)
Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.

Kedves

Olvasó!

Jobb napokon a langyos napsugár még
emlékeztet a nyárra, de este becsukjuk
már az ablakot. A fogasra kikészítünk egy
könnyebb kiskabátot, hiszen a reggelek
már hűvösek. Néhány megkésett gesztenye és dió még dacol ugyan az ágakon az
idővel, ám a társaik már mind a mélybe
vetették magukat. Az iskolákban újból
rendszeres a csengetés, és már a legkisebbek is beletörődtek abba, hogy muszáj
minden nap iskolába járni. Ezek mind
annak a jelei, hogy a Kertvárosba visszavonhatatlanul beköltözött az ősz. Ilyenkor, amikor a harsány nyári kacagás már
mosollyá szelídül, és kicsit lecsendesedik
a világ, olykor már egy-egy szomorúbb
gondolat is átsuhan felettünk. A szüreti
mulatságok azért rejtenek még valamen�nyi tartalék jókedvet, de az évnek ezt a részét átszövi valami bujkáló szomorúság.
Jönnek az őszi ünnepek, amelyek kötelességeket rónak ránk. Tovább kell adnunk
utódainknak, hogy miért is gyújtunk gyertyát október 6-án, miért vannak még ma
is sokan, akik október 23-án a könnyeikkel
küszködnek, és milyen remények foszlottak szerte november 4-én. Elő kell venni
a fotóalbumokat is, hogy megmutassuk
unokáinknak, ki volt a dédnagypapa, aki
a diófát ültette a kertben, és ki volt a dédnagymama, aki olyan fánkot tudott sütni,
hogy még ma is az ő receptjét használja a család. Majd halottak napján kézen
fogva ki kell sétálni a temetőbe, hogy az
ő tiszteletükre is gyújtsunk egy mécsest.
Egy ideig most szinte minden nap van alkalmunk olyanokra emlékezni, akik vagy a
haza, vagy személyes sorsunk alakulásában fontos szerepet játszottak.
Adjuk meg nekik a tiszteletet, hogy se nekik, se önmagunknak ne legyünk adósai!
MÉSZÁROS TIBOR

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra.
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza.
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely
hiányában – kihagyására.

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy
hirdet16@gmail.com

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.

Az Önkormányzat lapja
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Ismét bővült kerületünk 100 éveseinek tábora. A rendkívüli évforduló alkalmából dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntötte születésnapján KÁDÁR JÓZSEF IMRÉNÉT.
Ella néni Tiszaföldváron született. Az elemi
iskola elvégzése után, 10 évesen a fővárosba
került, ott végezte el a középiskolát. Elsősorban a történelem és a földrajz érdekelte, de
amikor a főiskolára akart beiratkozni, ezeken
a szakokon már nem volt hely. Volt viszont a
matematika-fizikán, így ezekből a tárgyakból
szerzett tanári diplomát. Ennek birtokában a
Fóti Gyermekvárosban tanított 1961-től egészen nyugdíjazásáig, főképpen matematikát.
1942-ben ment férjhez. Házasságukból 3 fiúgyermekük született, de ma már 7 unoka és 10
dédunoka is gazdagítja a családfát. Férje azonban – aki szintén
matematika-fizika tanár volt – már nem örülhet a népes családnak, mert 76 éves korában elhunyt.

Ella néni saját bevallása szerint nagyon szigorú tanár volt. Három mérnök fia egybehangzóan és mosolyogva hozzáteszi, ez nem
csak pedagógusként, hanem anyaként is jellemző volt rá. Az anyai szigorúság azonban
mára már teljesen más fénybe került, mint
amikor a regulákat kellett betartaniuk. A fiúk
ma már erre az időszakra is szeretettel és hálával emlékeznek.
Édesanyjuk szerint a hosszú élet titka az,
hogy az igényeket összhangba kell hozni a lehetőségekkel, nem szabad elérhetetlen célokat
kitűzni, mert az örök csalódottsághoz és elégedetlenséghez vezet. Annak kell örülni, ami
az embernek adatik, és akkor jókedvűen lehet
élni. Fontos továbbá a nyugodt, békés családi
háttér is. Ella néninek ez megadatott, mindig népes család veszi körül. Reméljük, még sokáig élvezheti az őt körülvevő szeretetet. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Örvendetesen megnőtt a 90. életévüket betöltő férfiak száma
is az elmúlt évekhez képest. Így dr. Csomor Ervin alpolgármester felköszönthette MENYHÁRT SÁNDORT, aki már szintén
kilenc évtizedet hagyott a háta mögött, és bizakodva nézhet a
jövőbe, hiszen aki nem ismeri, legfeljebb 75 évesnek nézi.
Sándor bácsi Budapest VI. kerületében született, de már két
éves korában Rákosszentmihályra költözött családjával. Édesanyja nagyon fiatalon elhunyt, ezért nagyszülei nevelték. Iskolái elvégzése után az Ikarus gyárban dolgozott. Az itt megalakult énekkarban számítottak szép tónusú bariton hangjára. Az
éneklés először csak hobbinak tűnt, de később élete fő tevékenységévé vált. Az Ikarus támogatásával képezhette a hangját, majd
1949-ben behívták katonának. Természetesen a Honvéd Kórus
fölfedezte őt, és leszerelés után már ez lett a fő foglalkozása. A
kórus tagjai egy idő után honvédségi rendfokozatot kaptak, így
jogosulttá váltak arra, hogy 55 évesen nyugdíjba mehessenek.
Ekkor azonban még nem a pihenés, hanem az addigiaknál is
aktívabb éneklés időszaka következett. A kórussal bejárta a világot. Eljutottak Kínába akkor, amikor ott még egyenruhában

jártak az emberek, és világ
egészen más volt, mint ma.
Kissé szomorúan mesélte,
hogy fia és családja Svédországban él. Második felesége
sajnos nagyon fiatalon meghalt. Mostani párjával 8 év
egyedüllét után ismerkedett
meg, és már 23 éve élvezik a
Centenáriumi lakótelep kényelmét, ahova már együtt
költöztek, és ahol szeretnek
lakni. Kedvére való, hogy minden kéznél van, mert ahogy
mondja, az ő korában ennek
megnő a jelentősége.
Sándor bácsi egy tartalmas élet emlékével, jókedvűen, elégedetten vág neki a következő évtizednek. Isten éltesse még
nagyon sokáig!

Dr. Csomor Ervin köszöntötte
SZECSEI FERENCET, aki szintén
90. születésnapját ünnepelte.
Feri bácsi Törökszentmiklóson született, és ott élt egészen 20 éves koráig. A munkalehetőség hiánya kényszerítette arra, hogy 1948-ban a fővárosba
költözzön, és segédmunkásként keresse kenyerét. 1950-ben az Ikarus
gyár dolgozója lett, ahol 35 évig dolgozott. Sándor bácsi pályafutásának egy
szívinfarktus vetett véget, amelyből
szerencsésen felépült, de orvosi javaslatra nyugdíjba vonult.
1950-ben kötött házasságot. Egy lánya született, és azóta Feri bácsi már
két unokával és két dédunokával is büszkélkedhet. Nekik
azonban már csak egyedül örülhet, mert feleségét 11 éve el-

veszítette. 1962-ben költözött mai lakásába, amikor a
lakótelep épült.
Elmondta azt is, hogy őt is elérte az a jelenség, amivel
minden hosszú életű embernek szembe kell néznie:
kihaltak mellőle a barátok. Már csak az emlékeiben él
három cimborája, akikkel rendszeresen összejöttek tekézni és kártyázni, és ugyanígy járt volt kollégáival is,
akik szintén egyre fogynak. Nagyon rossz időszak volt
az is, amikor egy éven belül három testvérét kellett eltemetni. Ezeket a sötét gondolatokat azonban próbálja
távol tartani magától.
Feri bácsi úgy gondolja, hogy a hosszú élet titka a
mértékletes életmód lehet, amit egy olyan családban,
ahol nyolc testvér van, nem nehéz elsajátítani. Ez a
mértékletesség megmaradt felnőtt korára is, és talán
ez lehet az oka annak, hogy 90 évesen is jókedvűen
morzsolgatja napjait. Legyen így még hosszú ideig, Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata INGYENESEN SZÁLLÍTJA a kerületi betegeket
a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba.
Bejelentkezni a 06-40/200-801-es üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Idősek világnapja

az Erzsébetligeti Színházban

Dr. Csomor Ervin alpolgármester és
Baloghné Szabó Olga, a Területi Szociális Szolgálat vezetője köszöntötte
a színháztermet zsúfolásig megtöltő
szépkorúakat.
A műsor, amelyet R. Kárpáti Péter vezetett, a verstől az operáig, a latin tánctól
az operettig, a balettől a humoros monológig minden műfajt érintett.

A látványos színpadi produkciók után mindenkire várt egy gasztronómiai meglepetés, majd dr. Csomor Ervin
alpolgármester, valamint Antalóczy Csaba és Dobre Dániel önkormányzati képviselő a hölgyeknek egy szál
virágot, az uraknak egy kis palack vörös, vagy fehér bort nyújtott át az Idősek Világnapja alkalmából.

Az Önkormányzat lapja
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Ötven éves az Arany János Általános Iskola
Dr. Csomor Ervin alpolgármester, Kovács Katalin, az Északpesti
Tankerületi Központ igazgatója és Antalóczy Csaba önkormányzati
képviselő is megjelent azon az ünnepségen, amelyet az iskola fennállásának 50. évfordulója tiszteletére rendeztek a fél évszázados intézményben. Az évforduló kitűnő alkalmat kínált Kovács Sándorné
Iskola a főváros peremén című könyvének bemutatására is.
Az 50. évforduló tiszteletére az iskola
épületében és kertjében egész nap lázas
tevékenység folyt. Már délelőtt megkezdődtek a családi kerti parti lebonyolításával kapcsolatos előkészületek. Ám
ezúttal a család szó nem a papa, mama,
gyerekek klasszikus modellre utalt, ha-

ének-zene szakos tanár készítette fel.
Ezután Váncsa Zoltán Iskolában című
versét mondta el Kovalik Melinda, egykori aranyos diák, később tanár. Dézsy
Klaudia és Tábori Ármin, többszörös or-

nem az „aranyosok” igen népes családjára, mindazokra, akikben az elmúlt 50
évben diákként, tanárként, vagy szülőként valamilyen kötődés alakult ki az
intézmény iránt. Mindenkit meghívtak,
aki csak elérhető volt, így délutánra bizony már alig lehetett beférni az isko-

la kertjébe. Pattogott a tűz a bográcsok
alatt, repült a labda, és kisebb nagyobb
csoportokban folyt a múltidézés.
Míg az intézmény udvarán zajlott a
szeptember végi vigasság, az iskola első
emeletén megkezdődött az ünnepi alkalomhoz illő, rendhagyó könyvbemutató.
Először az iskola énekkara adott egy kis
ízelítőt népi dallamokból Duong Anh
Thu 7.a osztályos tanuló, valamint Czelleng Réka, egykori aranyos diák közreműködésével. Őket Szathmári Gabriella
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szágos versenytáncbajnok párosának bemutatója után Jávor Annamária iskolaigazgató mondta el gondolatait, amelyek
között némi visszatekintés után elhangzott az is, hogy az ünnepi műsorral nem
az 50 éves iskolát kívánták megtisztelni,
hanem az elmúlt fél évszázad történetét
bemutató könyvet és annak
szerzőjét, Kovács Sándorné
egykori igazgatóhelyettest. Az
i n t é z m é ny v e zető elmondta
még azt is, hogy
a kötet olvasása
közben men�nyire érezhető
Kovács Sándorné kötődése az

intézményhez, és elkötelezettsége a tanítás, a gyerekek szeretete mellett. Szőkéné Küri Zsuzsanna Tóth Árpád Köszöntő című költeményének részletével
emlékezett vissza az iskola falai között
eltöltött diákéveire, majd későbbi pedagógusi pályájára. Szabin Dóra 6.a osztályos tanuló egy Wilhelm Popp darabot
adott elő furulyán, végül pedig a könyv
bemutatója következett.
A szerző ötlete alapján nem egy szokásos ismertetőt kaptunk a könyv tartalmáról, hanem volt tanítványok, diákok
és kollégák közreműködésével megelevenítették a kötet egyes részleteit. Ezek
közül különösen szórakoztató volt az a
humoros összeállítás, amely diákok dolgozataiban talált, igencsak nevetségesre
sikerült mondatokat idézett.
Végül Kovács Sándorné dedikálta legújabb könyvét, amelyik már a negyedik
kötete a volt igazgatóhelyettesnek.
A könyvbemutató, és a köré rendezett
ünnepi műsor nagy sikert aratott a hallgatóság körében, melynek végén a rendezvény két díszvendége, Decsi András,
a férfi kardvívó válogatott szakági edzője,
egykor az iskola tanulója, a XVI. kerület
díszpolgára, és édesapja Decsi István
mesteredző, a Kertvárosi Vívó SE elnöke
is lelkesen tapsolt.

Kiváló technikatanár

Gróf-Mozsár Ildikót, a Herman Ottó Általános Iskola pedagógusát a Technikatanárok Országos Egyesülete Kiváló Technikatanár
Kitüntető Oklevélben részesítette. Vele beszélgettünk Kocsis Tóth
Mariann iskolaigazgató és Pekár Istvánné igazgatóhelyettes társaságában arról, hogy mit oktatnak technikaórán, és milyen út vezet
egy ilyen rangos elismeréshez.
– A technika tantárgyról sokan azt
gondolják, hogy egy kis kalapálásból, reszelgetésből, forrasztásból,
netán lányok számára némi hímezgetésből áll. Mit is oktatnak napjainkban e tantárgy keretében?
– Itt most egy hosszú felsorolásnak kellene következnie – mondta Gróf-Mozsár Ildikó. Valójában a tantárgy hivatalos neve
technika-életvitel. Összefoglalni is nehéz,
mennyi mindennek kell beleférnie. Legrövidebben talán úgy lehetne jellemezni,
hogy a tantárgy célja az alapvető fontosságú készségek, képességek kifejlesztése.
Gyakorlatilag minden ide tartozik, ami a
mindennapi életben feladatként előfordulhat egy család életében. Felkészítés a gazdálkodásra, a kézi erővel végzett munka
megismerésére, az önálló életvezetésre, a
család ellátására, a háztartás célszerű irányítására, a munkamegosztásra, a szakmák megismerésére, a pályaválasztásra, a
munkavállalásra.
– Hányadik osztályban kezdik a tantárgy tanítását?
– Ötödikben, ahol a mi esetünkben még
nem én, hanem Pekár Marika foglalkozik velük. Ekkor leginkább az egészséges
táplálkozás, egy kis néprajz, a KRESZ, az
építészet kerül szóba. Ő különös érzékkel
tudja felkelteni a gyerekek érdeklődését a
felsorolt tevékenységek iránt. Én már előkészített diákokat veszek át hatodikban,
és a hetedik év végéig tanítom őket. Nem
csak kézzel végezhető tevékenységet folytatunk, hanem elméleti felkészítést is kapnak a gyerekek azokról a dolgokról, amik a
hétköznapokon körülvesznek minket. Manapság nagyon sok az értelmiségi szülő,
akik eltávolodtak a barkácsolás-javítgatás
otthoni teendőitől, minden feladatra szakembert hívnak, így a gyerekek nem tudják
kitől eltanulni ezeket a fogásokat.
– Hogyan vezet az út egy olyan kitüntetésig, amelyet Ön kapott?
– Kerületünkben ennek nagy hagyománya
van, sok a verseny, és nagyon jó képességűek a diákjaink. Ezen kívül természetesen

rengeteg munka, szerteágazó előkészületek,
és lelkesedés is kell hozzá, nem csak a pedagógusok és a gyerekek, hanem a szülők részéről is. A kerületi győztesek mennek a fővárosi, majd az országos megmérettetésre.
– Korábban volt már valamilyen eredményük?
– Igen, már hat éve mindig bejutunk az országos versenyekre, ahol az első öt helyezések valamelyikét szoktuk megszerezni.
A fővárosi versenyeken általában az első
háromban végzünk, a kerületieken pedig
első és második helyezéseink vannak.
– Mennyire vannak ellátva eszközökkel?
– A szerszámkészletünk elég jó, inkább az
anyagokkal akadnak problémáink. Ebben
azonban segítenek a szülők, iparos apukák, és fordulhatunk az iskola alapítványához is egy kis támogatásért.
– Hogy zajlik egy országos verseny?
– Ezen a szinten már kétnapos erőpróbán
kell részt venniük a versenyzőknek. Minden évben más vidéki város a rendező, de
az utazásban és a szállás költségeiben támogatást kapunk az Északpesti Tankerületi Központtól.
– Hogyan történik a felkészülés?
– Nagyon összetettek a versenyek. Egy év-

ben általában négy verseny van: Életvitel és
gyakorlati ismeretek, Technika-modellező
verseny, Közlekedési ismeretek verseny és
a BKV múzeumok közlekedéstörténeti vetélkedője. Minden iskolai tantárgyat elég
alaposan kell ismerni, kampányszerűen
ezekre a feladatokra nem lehet felkészülni. Az is előfordult már, hogy egy prezentációt angol nyelven kellett elkészíteni.
Tehát a felkészülést leginkább a folyamatos, magas színvonalú munka biztosítja.
Persze, azért a versenyek előtt egy kicsit
még ráteszünk, ami mindig meghozza az
eredményt, és erre büszkék is vagyunk.
Az iskola igazgatója, Kocsis Tóth Mariann szintén elismeréssel szólt az elértekről, és Pekár Marikáról is, hiszen mindössze heti egy óra áll a rendelkezésükre
ahhoz, hogy tanítványaikat ilyen sikeresen
vezessék az alaptantárgyakon kívüli ismeretek elsajátítására.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve kiírja a 2019. évi

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

• felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), valamint
• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat).
Az „A” típusú és a „B” típusú pályázat kiírásának részletei
a www.bp16.hu honlapon olvashatók.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva, a pályázó által aláírva, a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt egy
példányban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a XVI. kerületi Önkormányzat Szociális Iroda (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) címére. További
információ kérhető a 4011-432-es telefonszámon Huszka Andrea irodavezetőnél.
Az Önkormányzat lapja
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Kettős ünnep Rákosszentmihályon
A népi hiedelem szerint Szent Mihály napján búcsúzik a nyár, és átadja helyét az ősznek. Jönnek a
hűvösebb idők, és a pásztorok ilyenkor hajtják be az állatokat a legelőkről. Ezt a napot mindig megünnepelték, és ez a hagyomány ma is élénken él, elsősorban azokon a településeken, amelyek nevében
elő- vagy utótagként szerepel Szent Mihály. A hagyomány városi körülmények között is megmaradt,
így szeptember 30-án Rákosszentmihályon ismét búcsút rendezett a Kovász Egyesület a Rákosszentmihályi Plébánia és a XVI. Kerületi Önkormányzat támogatásával.
Az ünnepi szentmisét Gájer László atya, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának filozófiatanára celebrálta. A műsor a déli harangszó
hangjaira kezdődött, amikor Szatmáry László önkormányzati képviselő a cserkészek élén a színpadra vonult Rákosszentmihály zászlójával.

A színpadon és azon kívül is gazdag program várta a búcsú résztvevőit.

A Kölcsey Ferenc Általános
Iskola mazsorettjei

A Néri Szent Fülöp Általános
Iskola jelenete

Szent Korona utcai ovisok

Az Energi
Dance
növendéke

A Herman Ottó Általános
Iskola táncprodukciója
A búcsút kirakodóvásár
is szinesítette

Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület vezetője mondott köszöntőt, majd Szatmáry László önkormányzati
képviselő nyitotta meg a 2018-as szentmihályi búcsút.
Beszédében kitért a templom történetére, a Szent Mihály napjához kötődő hagyományokra, és arra, hogy a
búcsúkat a katolikus felekezetek általában templomaA Vidám Szenior Táncklub
ik felszentelésének évfordulóján tartják. Rákosszentmihályon ez a nap közel esik a településrész névadó- A műsorban fellépett még a Bolero Szenior Táncklub, a 929-es számú Szent
jának napjához, így a szentmihályi Templom téren Mihály Cserkészcsapat, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, a Móra Feminden búcsú kettős ünnepnek számít.
renc Általános Iskola, a Szúnyog Zenekar, és Kálmán bácsi Zenedéje is.

Tánccal és mazsorettekkel búcsúztak a nyártól a Centin
Szeptember 29-én egy vidám, közös nyárbúcsúztatóra
hívta dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő
a Centenáriumi lakótelep apraját-nagyját. Akik megjelentek a rendezvényen, nem bánták meg, hiszen látványos
show-műsorban volt részük.
A képviselőasszony üdvözlő szavai után fellépett a
Mazotti Fittness, a Palota Dance SE. Egyesület, a
Napfény Mozgásstúdió, a Centenáriumi Általános
Iskola néptáncosai, a Rácz Aladár Zeneiskola citerása Mátyus Kinga, és a Kertvárosi Fúvószenekar az
őket gyakran elkísérő mazsorett csoport társaságában. A gyerekek figyelmét a kreatív gyermekfoglalkoztató kötötte le, amely Szabó Edit óvodapedagógus munkáját dicsérte. A Centenáriumi lakóteleptől
ezzel végleg búcsút vett a nyár, helyét az őszi ünnepek időszaka váltja fel.
VARGA TIBOR
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Kertvárosi Fúvószenekar

A legszebb konyhakertek verseny, negyedszer
Kerületünk Önkormányzata a Kertvárosi Kertbarátok Egyesületének
közreműködésével, ez évben negyedszer szervezte meg A legszebb
konyhakertek versenyt. A benevezett 27 kert művelői – köztük hét
Zöld óvoda címet elnyert intézmény, és egy gyermekotthon pedagógusai és kertművelő gyermekei – vettek részt a helyi megmérettetésen és egyúttal a Magyarország legszebb konyhakertjei programban. A nevezők száma meghaladta a 60 főt.
Kovács Szilvia programigazgató egy TV-felvétel
idejére ellátogatott kerületünkbe, Szabó Sándorné kertjébe és a KALOT Közösségi Kertbe. Az
igazgató elismerését fejezte ki kerületünk versenyzőinek a szépen gondozott kertekért.
A zsűri ebben az évben külön pontokkal ismerte el a több éves, rendszeres versenyzést. Három
balkon és hét kert ért el I. helyezést, négy kapott
II. illetve III. helyezést, egy különdíjban részesült,
tizenkettő pedig elismerő oklevelet kapott.
A díjakat, okleveleket, ajándékokat Szász József
alpolgármester adta át szeptember 22-én a Kertvárosi Vigasságokon, az Erzsébetligetben.
Sikeres megmérettetés volt, sok résztvevővel, elismerésre méltó eredménnyel. Gratulálunk a versenyzőknek és a szervezőknek!
BÁNYI GYULÁNÉ

Balkon kategóriában
I. Bakó Anna (országos díjra is jelölte a kerületi zsűri), Pap Katalin
Etelka, Bakos Krisztina
Közösségi kategóriában
I. Cinkotai Huncutka Óvoda Levendula és Gólyahír csoportja (országos
díjat is nyertek), Krasnyánszki János
KALOT Közösségi Kert.
II. Cseppkő Gyermekotthoni Központ
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona
III. Gyermekkuckó Óvoda Hermina úti tagintézményének Nyuszi
csoportja, Napsugár Óvoda Vadvirág I. csoportja, Napsugár Óvoda

Cziráki utcai tagintézményének
kertművelő csoportja.
Mini kategóriában (50 m2 alatti kert)
I. Urbán László és Urbán Lászlóné
(országos díjat is nyertek)
Normál kategóriában (50 m2 feletti
kert)
I. Sallai Sándorné és Sallai Krisztina (országos díjra is jelölte a
kerületi zsűri), Gerencsér József,
Kükedi Károly, Szabó Sándorné
(országos díjat is nyert)
A kerülettől különdíjat kapott Söveges Imréné, Árpádföld legidősebb rendszeres versenyzője.

IDŐPONT: október 18. (csütörtök) 15:00-17:00 óra között
HELYSZÍN: BKIK Kelet-pesti Szolgáltató Iroda
(1165 Budapest Jókai u. 6. I./99.)
Tisztelettel meghívjuk Önt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
XVI. kerületi Tagcsoport szervezésében a „Kamarai Napok” keretén belül megrendezésre kerülő
NYÍLT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRE.
PROGRAM: BKIK SZENIOR közérdekű nyugdíjas szövetkezet megalakulása, beszámoló a BKIK XVI. kerületi Tagcsoport 2018. évi munkájáról,
a Tagcsoport 2019. évi munkatervének megtárgyalása, ünnepélyes évzáró, évértékelő elnökségi ülés időpontjának és tematikájának megbeszélése.

NAPIRENDI PONTOK ELŐADÓI:
Baumholczer Tamás tagcsoport elnök, BKIK XVI. kerületi Tagcsoport
Gergely Gábor a BKIK SZENIOR közérdekű nyugdíjas szövetkezet Igazgató Tanácsának tagja
Drimál István a BKIK SZENIOR közérdekű nyugdíjas szövetkezet Felügyelőbizottságának tagja
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2018. október 15-én 10.00 óráig a 16ker@bkik.hu e-mail címen
vagy a szivokft@freemail.hu jelezni szíveskedjen!
Az Önkormányzat lapja
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ŐSZI TÁRLAT
Október 16. kedd, 18 óra

Maconkai Orosz László Galéria
(Sashalom, Batsányi út 28-32.)
A Mohácsi Regős Ferenc
Asztaltársaság kiállításán
két életműdíj kerül átadásra.
Köszöntőt mond:
Kovács Péter polgármester

Mesecsokor
a Tájházban
Szeptember 27-én, a magyar népmese napján a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ a Cinkotai Tájházában Mesecsokor
címmel ingyenes mesedélutánt tartott 1-3. osztályosok, valamint
óvódások részére.
A Cinkotai Tájház idén második alkalommal rendezte meg meseprogramját.
A korábbi Mesebölcső cím idén Mesecsokorra módosult. A szervező, Karelné Máté Orsolya elmondta, hogy a mai
világból kiveszőben van a mesélő és a
közönség közötti közvetlen kapcsolat.
Tapasztalatai szerint sok családban már
nincs mesemondás, ami igen nagy probléma, ha a gyermek szociális, kulturális
és kreatív fejlődését vesszük figyelembe.
A mese amellett, hogy szórakoztat, tanít
is, fejleszti a képzeletet, és megoldást
mutathat egy-egy élethelyzetben.
A magyar népmese széles kínálata a folklór szellemében alakult ki, hungarikumként is tekinthetünk rá, hiszen nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló. A
mesék egy részét Jankovics Marcell rajzfilmen is megörökítette, így 1971-től 2012-ig,

kilenc évadon keresztül legszebb népmeséinket nem csak olvasni lehetett, hanem
meg is lehetett nézni a televízióban.
A Magyar Népmese Napjául a nagy
mesemondó, Benedek Elek születésnapját választották, így a Batthyány
Ilona Általános Iskola 1-3. osztályos tanulói rá is emlékezhettek, amikor az
érdekesebbnél érdekesebb történeteket
hallgatták. Ezúttal a meghívott mesemondó Bumberák Maja volt, aki énekkel és zenei aláfestéssel tette változatossá az előadását.
Karelné Máté Orsolya elmondása szerint a kezdeményezés folytatódni fog a
jövőben is, hiszen a tájháznak kiemelt
célja a hagyományápolás. Meséink kulturális örökségünk részét képzik, melyeket nem szabad veszni hagynunk.
VARGA TIBOR

A műsorban fellépnek:
Hegedűs Valér zongoraművész,
a Magyar Kultúra Lovagja
Csák József operaénekes, a Magyar
Állami Operaház énekművésze
Verset mond: Boros Noémi
A kiállítás után tombola lesz, majd mindenkit szeretettel várunk egy koccintásra.

Konferencia

Mindszenty József
hercegprímás kiszabadulásának emlékére
Október 27. szombat, 15:30
Rákosszentmihályi Plébánia
(1161 Budapest, Templom tér 3.)

Levezető elnök:
Dr. Horváth Attila alkotmánybíró
Előadók:
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek,
Dr. Krajsovszky Gábor
egyetemi docens
Meghívott vendég:
Nyáry Éva festőművész
További programok:
Mindszenty Emlékplakett átadása,
szentmise, koszorúzás
Szeretettel várja Mindszenty József
tisztelőit a Hittel a Nemzetért Alapítvány! Fő támogatónk Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzata.
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Teszák Sándor ismét 80 éves lett
Most biztosan azt kérdezi a kedves Olvasó, hogyan lehet valaki ismét 80 éves. Úgy, hogy a Kertvárosi
Helytörténeti és Emlékezet Központ (KHEK) – tekintettel arra, hogy a Helytörténeti Füzetek sorozat
számos kötetét Teszák-rajzok díszítik –, a kerek évforduló alkalmából egy önálló kiállítás lehetőségével
ajándékozta meg a komolytalanságban megőszült grafikusművészt. Így a népszerű -Szák újra átélhette a születésnapi köszöntéseket, mintha csak most töltötte volna be 80. életévét.
Október 3-án a KHEK Írás-Kép Galériájában Ancsin László,
kerületünk nemrég távozott jegyzője – mellesleg -Szák veje –
nyitotta meg az Anti-Murphy törvények című grafika-kiállítást.
Beszédében filozófiai magyarázatot adott a rajzokhoz: Murphy
törvényei a tézisek, Anti-Murphy törvényei az ellentézisek, e
kettőből levonható következtetések, amelyek Teszák rajzaiban
fogalmazódnak meg, a szintézisek. Teszák Sándor valószínűleg azt gondolhatta erről, amit Arany János akkor, amikor
egyik saját versének elemzését olvasta, amely kijelentette hogy
a költő írás közben mit is gondolt. Mire a Toldi szerzője a lap
szélére odaírta: gondolta a fene. Ettől azonban a filozófia igazsága még megdönthetetlen marad. Akkor is, ha Ancsin László
tetszetős eszmefuttatása nagy derültséget keltett a teremben.
És ez éppen így volt jó, mert ez volt vele a célja.
A megnyitó másik szereplője, az ifjúkori cimbora, Bálint Szabolcs szintén mélyről merített a Murphológia tudományából,
amikor felolvasta összeállítását. Ebben volt saját költemény, átírt remekmű, a magyar nyelv páratlanságát bemutató műsorszám, és rengeteg Murphy-törvény. A színészi képességekkel
és egészséges exhibicionizmussal is gazdagon megáldott Bálint
Szabolcs állandósította a teremben a nevetést, ami teljes mértékben illett az alkalomhoz, és Teszák Sándor habitusához is.
Ő azonban még harmadszor is átéli majd 80. születésnapját, mert a KHEK ajándékáról mit sem tudva, az Erzsébetligeti
Színház is egy kiállítással, mégpedig egy életmű-kiállítás lehetőségével lepte meg a mestert, amely november 15-én nyílik a
Színház Kamara Galériájában.
A tárlat október 31-ig tekinthető meg munkanapokon a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ épületében (Veres
Péter út 157., T.: 604-8342) hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig,
pénteken 9-14 óráig.

Teszák Sándor feleségével és négy unokájával

Október 4-én nyílt meg Gosztonyi Pál fotóművész kiállítása az Erzsébetligeti Színház Corvin Galériájában.
Gosztonyi nem tagadja, hogy a különlegesen szép látványhoz
hozzáteszi azt, amivel a Photoshop digitális program még
hatásosabbá teheti a képeit. Így elsősorban rendkívül „ütős”
portrék, és tájképek
kerültek a Corvin
Galéria falaira. A
művészről, műveiről
és alkotói módszeréről Török Pál fotóművész mondta el
a legfontosabb tudnivalókat. A megnyitón közreműködött
Joe Fritz jazzklarinét-művész. A kiállítás november 4-ig
tekinthető meg.
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Szacsvay Imre

A Nemzeti Színház örökös tagja színészi pályáját – és egész életét – tudatosan építette fel. Alakjával, alakításaival
önálló óriásként, a Shakespeare tragédiák méltó tolmácsolójaként írta be magát a magyar színpad történetébe. Nála
talán elmondható, hogy színészete saját korában kellő értékelést kapott, hiszen életét sokan feldolgozták, számos
lexikon, színháztörténet fontos szereplője lett. Az Életem és emlékeim című kötetben pedig Balassa Imre szerkesztette egybe naplóit és írt hozzá (pátosszal teli) bevezető életrajzot. Az első Csömör-pusztaszentmihályi birtokosok,
nyaralótulajdonosok között már megtaláljuk a nevét. A Budapest Főváros Levéltárában kikérhető tulajdonlap szerint
1896-ban vásárolta meg a telket a mai Béla és Batthyány utca sarkán, és 1900-ban már állt rajta a nyaralója. Közel tíz
évig birtokolta azt. Terjedelmi okok miatt itt most főleg a Rákos Vidéke cikkét mutatjuk be, a teljes életrajz a szerző
hamarosan megjelenő Színpad című kötetében lesz olvasható.
Szacsvay Imre (a Szacsvayak esztelneki ágáról) Irsán született, 1854. október
10-én és Budapesten, 1939. május 23án hunyt el. Édesapja Szacsvay Ágoston, keleti vaspálya felügyelő, nagybátyja a 48-as vértanú, Szacsvay Imre
(1818-1849).
1903. október 18. A Rákos Vidéke
főoldalán, ch aláírással jelent meg az
alábbi írás, valószínűleg Balázsovich
Zoltán, a lap későbbi szerkesztője tollából származik.
„Magyarországnak ez idő szerint legnagyobb drámai művésze Szacsvay Imre, a
kit Rákosszentmihály is büszkén vallhat
magáénak, mint egyik legragaszkodóbb
lakosát, ki nagy szívének egész melegével
szereti községünket s idejének javát a legszívesebben itt tölti el, ritka ünnepet ült
e héten sikereinek magasztos színhelyén,
a Nemzeti Színházban. Huszonötödször
játszotta el mindenek igaz gyönyörűségére Lear királyt, ezt a hatalmas, fényes és
épen olyan mély alakítását. A nagy Egressy Gábor örökét jól megbecsülte a méltó
utód. Apáink s nagyapáink huszonháromszor gyönyörködtek a nagy emlékű
művész klasszikus alakításában; Egressy
nem érte meg Lear király huszonötödik
előadását. Ereje javában levő Szacsvaynk
bizonyára csakhamar elvezet a brit óriás
hallhatatlan művének újabb jubileumáig
is, a mi azonban már csak számra lehet
több a mainál, de tartalomra nem.
Napjainkban a paroxizmusig (itt:
örömmámor) menő dythirambusokat
(dicshimnusz) csak primadonnácskákra
szokták vesztegetni, szinte triviális volna hát, ha a legnagyobb Lear alakítását
hitvány dicsérettel zsonganánk körül. A
Szacsvay Learja egyszerűen a tökéletesség, melynek bámulatával eltelni nem
tud a könnyező hallgató. Óriás, fejedelmi
alak, az igaz érzés és legmélyebb művészi tudás minden fegyverével felvértezve.

12

XVI. Kerületi Újság

Megrendít, ellágyít, lázba hoz s a nézőt hatalmába keríti, úgy, hogy
hatása alól szabadulni
napokig nem tud. Ebben a szerepben a nagy
Szacsvay önmagát múlja felül s a fellegekbe nő.
Érdekes, hogy évről-évre
miként nagyobbodik és
mindinkább hogy mélyed
bele. Új árnyalatokkal,
klasszikus és lélektani
szempontból kincset érő
ötletekkel gyarapítja folyton; úgy hogy hat-nyolc
év előtti, ünnepelt Learjét
alig ismernők meg a mai
mellett.
A jubiláns előadáson
színültig telt ház ünnepelte a tapsok fergetegével, – (vagy tizenhétszer láttuk a lámpák
előtt) szívből fakadó éljenekkel s a mi talán
neki a legértékesebb – a ragyogó könnycseppek pergő gyöngyeivel. Felejthetetlen, gyönyörűséges, est volt ez.
Helyi érdekesség, hogy a kulturális érzékéről és őszinte lelkesedéséről eléggé ismert
egyesületünk, a Rákosszentmihályi Sporttelep az ünnepi est alkalmából, hatalmas,
zöld-sárga szalagos babérkoszorúval lepte
meg rajongó tisztelettel körülvett tag ját, az
ünnepelt művészt.
És most záradékul, egy kis keserű mandula. A magyar sajtó „nemes hivatásának magaslatáról“ úgy sem fog ja meghallani a ropogtatását és nem kóstol belé; de mi mégsem
nyeljük le teljesen szó nélkül. Csak a száraz
tényt konstatáljuk. A színház igazgatósága
nem mulasztotta el, hogy szokásos kommünikében tudtul ne adja a huszonötös forduló jubiláns alkalmát. Lapjaink ezt a kis
közleményt ki is adták, a közönség meg is
szívlelte és zsúfolásig meg is töltötte a színházat. Csak épen a nagyfejű kritikus urak

székei maradtak üresen.
Másnap azután kerestük
a lapokban a Lear referádát, (jelentés, elbeszélés)
vagy legalább is megemlékezést, ha már kritika
remélésétől el is kellett
szoknunk. Alig akadt
kettő-három, a hol néhány sorra bukkantunk,
ezek között is olyanra,
a mely nyilvánvalólag
otthon született meg, a
nélkül, hogy az előadás
megtekintésével nagynevű írója magát ne átalotta volna fárasztani. A
többi néma, miként a sír!
Azaz, bocsánat, nem; óh
csakis helyszűke volt a
lapban: hiszen a Dr. Nebántsvirág tízedik
vígszínházi előadásáról kellett beszámolni, meg hogy a Vígszínházban elrepedt a
Szirmai úr nadrág ja s Küry primadonna
kisasszony a rózsaszín palástjával takarta be! Pedig ha a kritikus uraknak nem
lett volna ilyen fontos és bokros teendőjük,
a szegény magyar művészet egyik felkent
papjának kulturális jelentőségű szereplését talán meg is láthatták volna, valamint
a néhai való, állítólag jelesnek tartott, de
primadonna szerepeket nem írt, Shakespeare úr, mint tehetséges kezdő írta Lear
király című darabjának a magyar Nemzeti Színházban történt előadásáról is ejthettek volna egy-két kegyes szót, legalább
is annyit, hogy egyes szereplők kiválóak
voltak, viszont azonban a darab más szereplőinek játéka és gondos rendezés dolgában még sok a kívánni való az ünnepi
előadáson is.
Eh, de hiszen mindez a budapesti sajtót
mit érdekli, mikor primadonnákról és érzéki darabokról írhat!”
SZÉMAN RICHÁRD

Legendák és
a valóság

Varga Ferenc, Krúdy Gyula
írásainak, a sportnak, a régi
mozgóképszínházaknak (és
a mozgóképeket vetítő, zakatoló csodamasinát időnként
befogadó, régi hangulatú
vendéglőknek) a szerelmese, a helyi sport és az egykori szentmihályi vendéglők,
kávéházak bemutatása után
most a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozatban az
egykori, helyi mozgókat, filmszínházakat – Heltai elnevezése után mozikat – veszi
lajstromba elődtelepüléseinken. A sorozat 47. kötetében a szerző bemutatja az
elődtelepülések vetítőhelyeit,
valamint vergődő hattyúdalukat a XX. század utolsó negyedében. A könyv rengeteg
illusztrációval és egy külön
érdekességgel szolgál: a páratlan oldalak alján látható
pergetőképeken megelevenedik egy 1936-os svéd filmstáb megérkezése a mátyásföldi repülőtérre.

Schuminszky Nándor a XVI. kerület lakója.
Bemutatásához idézek néhány sort egy közel 10 évvel ezelőtt vele készült interjúmból:
„… Ha valakinek megadatik az a szerencse,
hogy beléphet a lakásába, a falakon belül olyan
meglepetések érhetik, hogy szinte a NASA központjában érezheti magát. Mert ki gondolná,
hogy kerületünk közepén, egy lakótelepi lakás
negyedik emeletén van egy olyan hely, ahol az
űrhajózásról Magyarországon valaha megjelent összes cikk és fotó időrendben, dossziékba rendezve sorakozik a polcokon Gagarintól
napjainkig. De senki se néhány újságkivágásra
gondoljon, hanem több ezer cikkre. Külön csoportot képeznek többek között az orosz, és külön az amerikai űresemények dokumentumai.
A dossziék tele vannak páratlan értékű ritkaságokkal, például űrhajósok saját kezűleg dedikált
fényképeivel. A rekorder közülük az amerikai
Jeffrey Hoffman, akivel Suminszky Nándor
négyszer is találkozott személyesen, és mind a
négyszer aláíratta vele ugyanazt a fotót.
Külön egységet képeznek az űrrepülők dokumentumai is, egy másik köteg dosszié pedig
csak a magyar vonatkozású űrhíreket tartalmazza. Farkas Bertalan jónéhány dedikált
fényképe már szinte tucatárunak számít a sok
ritkaság között.
A gyűjtemény néhány darabja a szupertitkos
feliratot viseli. Ilyen például azoknak a névsora,
akik közül annak idején a magyar űrhajósokat,
Farkas Bertalant és Magyari Bélát kiválasztották. Valentyina Tyereskovának, az első női űrhajósnak a tartalékáról, Zsana Jorkináról senki
nem tudhatta, hogy Budapesten élt. Suminszky
Nándor azonban tudott erről, és kapott is Jorkinától olyan fotókat és dokumentumokat, amelyek akkor valószínűleg kimerítették volna a
kémkedés fogalmát. A gyűjtemény része a több
mint kétszáz űrhajózással foglalkozó DVD-n
kívül az összes embert szállító amerikai és
szovjet űrhajó méretarányos makettje is. Ezek

Schuminszky Nándor űrszakíró és
gyűjtő, az űrhajózás mindentudó krónikása tartott előadást a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár sashalmi kirendeltségében október 3-án. Ezúttal az
űrutazások hőskorából származó legendákat és meghamisított fotókat szembesített
azzal a valósággal, amelyet
akkor sem leírni, sem leközölni
nem volt tanácsos.
száma is meghaladja a kétszázat: Voszhodok,
Szojúzok, Geminik, Apollók…”
Ez a foghíjas bemutatás szinte csak megsejtetni tudja, milyen elkötelezett rajongója
és szakértője Schuminszky a világ űrhajózásának. Ezért, ha valahol előadást tart,
biztosan maradandó élményben lesz része
a hallgatóságnak. Személyes ismerőse és
barátja több amerikai és szovjet űrhajós is.
Megszámlálhatatlan szakcikke jelent meg a
világ legrangosabb szakfolyóirataiban.
Ezúttal az űrverseny által kikényszerített
hamis hírekből és meghamisított fényképfelvételekből kaptunk egy érdekes csokrot.
Bemutatta, miként tüntették el egy fotóról
Gagarin háta mögül az egyik kegyvesztett
űrhajóstársát, akinek elfelejtették leretusálni
a kezét a mellette álló válláról, vagy hogyan
fordulhatott elő, hogy az NDK-ban, Magyarországon és a Szovjetunióban más-más
rakétáról állította a kép alatti szöveg, hogy
Gagarin azzal emelkedett a világűrbe. A legaranyosabb történet azonban talán mégiscsak a következő: a szovjetek közzétettek
egy képet arról, hogyan emelte ki az az orosz
halászhajó egy amerikai űrhajó leszállóegységét, amely fele akkora tehertől is felborult
volna. Ez a hír aztán önálló életre kelt. Hírügynökségek között vándorolva először azt
állította, hogy a fülkét egy magyar halászhajó emelte ki a tengerből, végül pedig már az
is kiderült, hogy ezt a tengeri manővert Magyarország területén hajtották végre. Ennyit
a korabeli hírek hitelességéről.
Ezekről, és sok más hasonló érdekességről
hallhattak a jelenlévők, az előadás végén pedig megvehették az előadó Űrsztárok és űrsztorik című könyvét, amelyet Schuminszky
Nándor szívesen dedikált is.
Az Önkormányzat lapja
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A fenntarthatóságról
- keresztény szemszögből

Világszerte zúgnak a vészharangok arra figyelmeztetve
az emberiséget, hogy olyan pazarló, és környezetünket
kizsákmányoló módon nem élhetünk tovább, ahogyan
azt ma tesszük. Október 1-jén a Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Házban a hívő keresztények szemszögéből vizsgálta meg ezt a kérdést dr. Zlinszky János, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének
docense a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
által szervezett előadáson.
Dr. Zlinszky János elmondta, hogy már
Ferenc pápa is felemelte szavát a környezetünket károsító folyamatok megállítása érdekében. Elődei közül is többen figyelmeztettek már arra, hogy nem
jó irányba halad a világ, és az irányváltásban a keresztény hívőknek is szerepet kell vállalniuk, mert az a gazdasági
kényszer, amely az örökös növekedésen
alapul, és tartalékainak végső felélése
közelébe sodorta a világot, katasztrófához vezet.

Óriási probléma a világ népességének
rohamos növekedése mellett az élelmiszerek megtermelésére alkalmas területek csökkenése. Hogy ki a felelős
mindezért? Jelentős részben mi, emberek. Addig azonban, amíg ez a felismerés mindenkihez eljut, és megszületnek
a nagy, világméretű szabályozást célzó
koncepciók, tegyünk meg mindent, amit
csak lehet azért, hogy gyermekeink, unokáink, még egy elfogadható állapotú Földet örököljenek tőlünk. Ne pazaroljunk,

A Szentmihályi Esték programsorozat vendége volt
szeptember 29-én
Bencsik András, a
Magyar Demokrata főszerkesztője,
aki korunk aktuális
kérdéseit és válaszait járta körül.
Az előadáson szóba került a migráció, Európa és az Európai
Unió, valamint Németország lehetséges jövője, Magyarország
és szövetségeseinek esélyei, a kereszténység szerepe, a tavaszi
uniós választások, egyszóval mindaz, ami napjainkban rendszerint első helyen szerepel a híradásokban.

XVI. Kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelőtt
JOGI TANÁCSADÁS
Október 17., szerda 10.00-12.00 óráig

A tanácsadás ingyenes.
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges a 06-70 / 933 8705-es
telefonszámon illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen.
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takarékoskodjunk a vízzel, ne vásároljunk sokkal nagyobb járműveket, mint
amilyeneket ki is tudunk használni. Legalább ilyen fontos lenne, hogy azok, akik
például hatékonyan tudnának tenni a
szén-dioxid és egyéb káros anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, tudatában legyenek felelősségüknek, mert ma
már ott tartunk, hogy a tét nem csupán a
levegő minősége, vizeink tisztasága, vagy
az egészséges növényzet fenntartása, hanem az emberiség fennmaradása is.

PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

Október 14. vasárnap 10:30
KODZSUGUKILA, A BOSZORKÁNY
Dzséli, a zenész és varázsló repít bennünket Afrikába, annak is egy különleges
szegletébe: saját kunyhójába. Zenélés közben meséli el Kalili és Szandzsi történetét.
3 éves kortól ajánljuk!

Jegyárak: gyerek: 1300 Ft, felnőtt: 1500
Ft, családi: 5000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
Október 15. hétfő 18:00
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE RENDEZETT
KIÁLLÍTÁS a Kovács Attila Galériában
(XVI. kerület, Havashalom utca 43.). A Pofosz XVI. kerületi szervezete, Budapest
Főváros XVI. kerületi Önkormányzata és
a Corvin Művészklub szervezésében.
Megtekinthető: november 15-ig.

Október 18. csütörtök 18:00
RAGYOGNI ÉS RAGYOGTATNI
Vörös Eszter Anna kiállítása a Kamara
Galériában

Október 20. szombat 10:30
PICIRKUSZ - a BábKoffer Társulat babaszínházi előadása
Varázslatos cirkusz – kicsiben, a legkisebbeknek, ahogy két bohóc elképzeli!
Fellép a kendőfülű elefánt és a félelmetes
esernyő-oroszlán, de látható itt különleges erőművész szám és a táncoló törpe
is! Az előadás végén a hatalmas színes
porond játszótérré alakul át, ahol együtt
játszhatnak a szülők és a gyerekek.
Ajánlott korosztály: 0-4 éves korig
Jegyár: 2400 Ft (1 felnőtt+1 gyerek)
Október 26. péntek 18:00

Inversedance társulata. Vackor alakja
elevenedik meg a színpadon, hogy kedves és humoros utazásra invitálja a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
Jegyárak: 1500-2200 Ft
Já n o s u t ca 14 1- 1 5 3 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

Október 19. péntek 20:00
TÁNCKLUB A MADARAK HÁZIBULI ZENEKARRAL
Fantasztikus slágerek az ötvenes évektől napjainkig. Garantált a házibuli-hangulat.
Jegyár: 1500 Ft
Október 27. szombat 11:00

A fergeteges táncokat bemutató darab
a magyar néptánc elemeit montírozza
össze ismert táncstílusokkal úgy, hogy a
látvány az újdonság élményével és erejével ragadja meg a néző figyelmét.
Jegyet online, a jegy.hu rendszerén keresztül tudnak vásárolni az előadásra!

Interaktív diafilmvetítés és kézműves
foglalkozás a Nyirkapapír Vállalat közreműködésével.
Vetített filmek: Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó, Móra Ferenc: A nagyhatalmú sündisznócska
Jegyárak: gyerek: 900 Ft, felnőtt: 400 Ft,
családi: (2 felnőtt+2 gyerek) 2500 Ft
Október 27. szombat 20:30

Október 27. szombat 16:00
VACKOR KALANDJAI
gyermek táncjáték egy felvonásban
Történetünkben Kormos István egyik
legkedveltebb meséjét dolgozta fel az

Az Önkormányzat lapja
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Négy kertvárosi sporttehetség
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti
Kör (VVOBK) idén tizenegyedik éve működteti programsorozatát, amelynek keretében
olimpikonokat hív meg az Erzsébetligeti Színházba, hogy az
érdeklődők személyesen is megismerkedhessenek velük, esetleg „kulisszatitkokat” is megtudhassanak róluk. Szeptember
25-én négy meghívott sportolót
köszönthettek a megjelentek.
Sándorházi Vivien tollaslabdázó, Urbán Zita akadályfutó és Gebauer Maja
rúdugró mellett a VVOBK vendége volt
Magát Krisztina, súlyemelő Európa-bajnokunk.
Mielőtt a sportolók szót kaptak volna, a
megjelentek néma főhajtással emlékeztek meg kerületünk egykori lakójáról, a
közelmúltban elhunyt sokszoros válogatott futballkapusról, Géczy Istvánról,
és az ugyancsak nemrég távozott képviselőről, Horváth Jánosról, aki a Kulturális és Sport Bizottság elnökeként a sport
hivatalos támogatója is volt a Kertvárosban.
Az elhunytak iránti tisztelet borús percei után a szó ismét a vidám jövőé, az
október 6-a és 18-a között zajló 2018-as
Ifjúsági Olimpiáé lehetett. Már harmadik alkalommal, ezúttal Argentínában
találkoznak a legtehetségesebb ifjú
sportolók, hogy összemérjék erejüket.
Az ötkarikás játékokon 32 sportág versenyzői vesznek részt. A magyar delegáció 79 fővel indul Argentínába.
Kertvárosunkból eddig egyetlen ifjúsági
korú sportoló sem jutott ki az olimpiára, most azonban megtört a jég, ugyanis
mindjárt három kertvárosi fiatal is kvalifikálta magát Buenos Airesbe. Név szerint
Sándorházi Vivien tollaslabdában, Urbán
Zita akadályfutásban, Gebauer Maja pedig rúdugrásban teljesítette az olimpiai
részvételhez szükséges szinteket.
Sándorházi Vivien Rákosszentmihályról „ütötte el” magát egészen Dél-Amerikáig. A jelenleg 17 éves Vivien 9 éves
kora óta tollaslabdázik, és nemcsak,
hogy kijutott az ifjúsági olimpiára, de ő
az első magyar tollaslabdázó a magyar
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sporttörténelemben, aki nemzetközi
versenyen érmet tudott szerezni e sportágban (2015 U15 Kazany - ezüstérem).
Emellett szintén egyedülálló teljesítmény, hogy mind U17-ben és U19-ben,
mind pedig felnőtt kategóriában is országos bajnoknak mondhatja magát.
Urbán Zita az Ikarus BSE akadályfutója. Edzője az a Tomhauser István, aki
idén töltötte be nyolcvanadik életévét,
és akinek keze alól több tehetség került
ki, minthogy azt számba lehetne venni.
A rutinos edző elmondta, hogy Zitában
megvan az a fajta elszántság, küzdőszellem, kitartás, ami szükséges ahhoz,
hogy a nemzetközi mezőnyben is eredményes legyen. Nem csak akadályfutásban, hanem mezei futásban is rajthoz
áll, remélhetőleg a két versenyszám
nem fog egymás kárára menni, sem fizikailag sem mentálisan.
A harmadik kertvárosi delegált az a
Gebauer Maja, aki ugyan nem XVI. kerületi egyesületben edz, viszont a Kertváros lakója. Maja nemzetközi szinten
rúdugrásban méretteti majd meg magát. Eddigi rekordja 385 cm, de edzője
kijelentette, hogy Buenos Airesben négy
méter lesz a cél, amit Maja meg fog tudni ugrani.
A bemutatkozások után dr. Csomor Ervin alpolgármester bocsátotta az olimpia
felé vezető útjukra a lányokat. A bíztató
szavakon kívül egy ajándékcsomagot is
átadott nekik, amelybe egy kerületi zászló is belekerült, hogyha netán dobogóra
állnának, ezt is a magasba emelhessék.
Ezt követően Magát Krisztinával, a
Testvériség SE súlyemelőjével ismerkedhetett meg a publikum. Krisztina nem

csak az élsportnak él, civilben óvónő, a
cinkotai Huncutka óvoda pedagógusa. A
sport családi örökség a Magát családban,
édesapja, Magát János szintén egykori
súlyemelő. Krisztinta gyerekként kipróbálta magát úszásban, kézilabdában és
karatéban is, végül mégis a súlyemelés
mellett döntött.
A versenyzőnő 2018-ban Bukarestben
az Európa-bajnokságon +90 kg-ban szakításban aranyérmet szerzett, lökésben
és összetettben pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nem csak testi,
de lelki ereje is átlagon felüli. Az elmúlt
öt hónapban 20 kg-ot fogyott, és elmondása szerint még pár kiló hátra van, hisz
az a cél, hogy a 87 kg-os kategóriában
versenyezhessen.
A tokiói olimpiára való kvalifikációra
már elindult a pontgyűjtés. Reméljük ő
is ott lesz az indulók között.
VARGA TIBOR

Az Ikarus BSE és a XVI. Kerületi Önkormányzat
közös rendezésében az óvodásoknak tartottak
sportnapot az Ikarus sportcentrum füves focipályáján, amelyet megtekintett dr. Csomor Ervin alpolgármester is.

INGATLAN
Kiadó garázst keresek „garázsvásár”
céljára heti 4 alkalommal. 30-9496332
Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 4000440; 70-299-3400
Mátyásföldön a Bökényföldi út mellett 4785nm-es belterület eladó.
400-0440; 70-299-3400
Beköltözhető kertesházat vásárolnék TULAJDONOSTÓL reális áron.
Alaprajzokat, fotókat kérek revaivira@gmail.com, 30-317-4744
Építési telek 1082nm eladó Árpádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, csatorna telken belül. Új parcellázás, már
lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-4820700
Eladó tulajdonostól 800nm saroktelken 120nm-es 4 szobás ház Mátyásföldön. 30-940-0494
Rákosszentmihályon 220 nm-es
családi ház működő üzlettel együtt
eladó. 20-545-9267
Elcserélném Kerepesi 40 nm-es házamat kis telekkel hasonlóra a XV.;
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel!
30-599-0677
Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz közeli
kétgenerációs családi ház 13,9M Ftért eladó. 30-826-2395

Tánczos Zoltán, a labdarúgó
szakosztály vezetője elmondta, hogy az évente ismétlődő
– idén már a 18. – rendezvény
célja ebben a korban még nem
elsősorban a tehetségkutatás, hanem
inkább a sporttelep
megismertetése
a gyerekekkel, és
rajtuk keresztül a
szülőkkel is. Persze azért a labdarúgó- és atlétaedzők
figyelmét nem kerüli el, ha valamelyik apróság feltűnő tehetséggel kergeti, dobja, vagy rúgja
a labdát, ha gyorsabban fut a
társainál, vagy bármiben ügyesebb a többieknél. A gyerekek
nagyon szívesen vettek részt a
számukra érdekes ügyességi
és labdás feladatok teljesítésében.
A kicsik az Önkormányzat
segítségével busszal jutottak
el a gyermekintézményekből

Önkormányzati emeleti lakást vásárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es öröklakásomat cserélném 1 szobás önkormányzatira. 20-327-7398

ASZTALOSMUNKÁK. Vállaljuk konyhák, beépített
bútorok, galériák, bejárati ajCsömöri szántó 2172 nm-es 1M Ft-ért tók, előtetők és kocsibeállók
készítését. Régi bútorok reneladó. 409-2240
oválását, kópiák készítését,
Garázs lehetőséget keresek a Pálya utcai lakótelep környékén. 30-932-5654 illetve fafaragást. 30-401-1633;
szeteyzoltan@gmail.com
Kiadó szobát keresek vagy társulnék.
Internet szükséges. Max 50E Ft/hó rezsivel. 30-575-4473 (18.00 után)

Villanyszerelés! LED világítás korszerűsítés, hibaelhárítás, csillárok, falikarok
VEGYES
felszerelése, konnektorok,
Munkapad 2mm-es lemezből , 60x40- kapcsolók
felszerelése.
es zárt szelvény váz, 300x90x80cm Ügyeleti telefonunk: 70(HxMxSz) alul ajtós-fiókos-polcos, 427-9976
zöld színű gyári minőség 45E Ft-ért
eladó. 20-498-6812

a pályára és vissza az óvodákba. Azért, hogy minden kis
sportoló még jobb emlékeket
őrizzen a sportnapról, mindenki kapott egy kis doboz

üdítőt, egy nagyon népszerű
Brumi-szeletet és két másik,
különböző ízesítésű müzliszeletet.
Annak, hogy a rendezvény
végén csupa mosolygós, jókedvű gyerek szállt föl az őket
hazaszállító buszra, a szervezők reményei szerint elsősorban a mozgás, és nem a jutalomként kapott finomságok
voltak az okozói.
KÉMÉNYBÉLELÉS, KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
bekötése, szerelt kémény
építés, szakvélemény ügyintézés. 0630-680-6814
VILLANYSZERELÉS javítás
és kivitelezés, HAJDU bojler vízkőtelenítés és csere
garanciával. Tóth Balázs 30294-8045; 406-5775
Villanyszerelés, hibakeresés,
villanybojlerek vizkőtelenítése, javítása, cseréje. Rácz Mihály 30-296-5590; 260-7090

Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven
Zanussi 220l hűtő, alul fagyasztós, jó
felüli személlyel havi fix ös�állapotú 8E Ft, elöltöltős mosógép jó
szegű fizetéssel. 30-941-4533
állapotban eladó 8E Ft. 20-498-6812
Gyári 3 ajtós-lemez öltözőszekrény,
megkímélt 7E Ft. 20-498-6812

Eladó 6db tollpárna 5db paplan, lemezkesztyű, szúnyogháló /140x90cm/,
biztonsági ajtórács , Ikeában vásárolt
kis méretű /160x190/ rekamié, zepteres légtisztító. 20-547-6947

Asztalos vállal: meglévő ajtók,
ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre alakítását, elöregedett
Eladó 3db 80 literes műanyag hordó , szigetelő gumik cseréjét, régi
6db karma fa szék, 2db fűnyíró /ben- és új fa lépcsők gyártását, javízines elektromos/ 20-547-6947
tását. 30-265-9477

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

Az Önkormányzat lapja
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Egész éves kertgondozásra,
téli hólapátolásra keresünk
tapasztalt kertészt, Budapesten a 16. kerületben,
Nagykovácsiban és Budapest más kerületeiben. Megegyezés szerint 6-8 órában,
vagy akár részmunkaidőben
végezhető munka. Téli hólapátolás 2.000 Ft/óra. Jelentkezés email-ben info@
kertgondozas.hu
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-26477522
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Mrs LangWitch OVIS ANGOL csoportja. Kreatívan,
vidáman, hatékonyan. Érdeklődés: mrslangwitch.hu

Élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó cégünkbe
3 műszakos munkarendet
vállaló,
ügyfélszolgálati
munkatársakat keresünk a
hívások fogadására, megrendelések rögzítésére és
számlázására. Versenyképes fizetés. A munkavégzés
helye: Vecsés. Fényképes
önéletrajzot a krcsmarik.
szilvia@gasztropremium.
hu-ra várjuk. Tel.: +3670/521-3615

Gyógypedikűrös: manikürt,
gyógypedikürt, japán manikürt, talpmasszázst vállal.
Házhoz megy, akár hétvégén is! 70-518-0720

Gyártó munkatársat keresünk a X. kerületbe 1 műszakos beosztásba. Munkaidő:
08:00-16:30. Bér: Bruttó:
210.000 Ft/hó. Részletek:
www.madswork.hu. Jelentkezés:
karrier@mads.hu
email címen vagy SMS-ben
a 36-20/441-3386 számon a
munka megjelölésével.
Finom EGRI friss MUST
kapható szombatonként a
sashalmi piacon. KOLTERÉK
Az Önkormányzat lapja
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