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A testületi ülésről jelentjük
Az év utolsó testületi ülése eskütétellel 
kezdődött december 12-én. Amint arról 
korábban beszámoltunk, az időközi vá-
lasztáson a FIDESZ-KDNP jelöltjeként 
indult Horváth Ádám szerezte meg a 
szavazatok 57 százalékát. Az év utolsó 
testületi ülésén letette a hivatali esküt, 

így most már teljes jogú tagjaként képvi-
selheti a 2. számú választókerület lakóit.

Döntés született egyes bizottságok ösz-
szetételének megváltoztatásáról. Az 
egyik új bizottsági tag, Garaczi Lilla jelen 
volt az ülésen, és le is tette a hivatali es-
küt.

Véleményezési jogával élve a képvise-
lő-testület meghallgatta a Móra Ferenc 
Általános Iskola vezetői álláspályázatá-
nak két jelentkezőjét. Bánkiné Kiss Ani-

kó, az intézmény jelenlegi megbízott 
vezetője, és Csizi Gábor adott be pályá-
zatot. A szóbeli meghallgatás és a pá-
lyázati anyag alapján a képviselők nagy 
többséggel Bánkiné Kiss Anikót tartották 
alkalmasabbnak az oktatási intézmény 
vezetésére. A testület azonban csak véle-
ményt formálhat, a kinevezéshez minisz-
teri döntés szükséges.

Megszigorította a testület az önkor-
mányzati tulajdonban és kezelésben 
lévő helyi közutak nem közlekedési célú 
igénybevételének rendjét. Megelégelték, 
hogy különböző cégek a legkülönbö-
zőbb okokból felbontják az utakat. Ehhez 
rendelkeznek ugyan engedélyekkel, de 
a helyreállításba sokszor hiba csúszik. 
Vagy nagyon elhúzódik, vagy a minősé-
ge kifogásolható. Ezért a jövőben az ilyen 
eseteket sokkal szigorúban büntetik.

Megszavazták a képviselők az önkor-
mányzat tulajdonában lévő köznevelé-
si intézmények étkezési térítési díjaira 
vonatkozó rendelet módosítását, majd 
elfogadták a képviselő-testület 2019-es 
munkatervét is.

Jóváhagyták a Margaréta óvoda intéz-
ményvezetői álláshelyére vonatkozó pá-
lyázat kiírását. Az intézkedést az tette 
szükségessé, hogy az intézmény eddigi 
vezetője december 31-ével lemondott. 
Döntését nem szakmai, hanem családi 
okokkal indokolta.

Hamarosan lejár a családok átmeneti 
otthonának biztosítását szolgáló megál-
lapodás, melynek meghosszabbítására 
felhatalmazta a testület az illetékeseket. 
Dr. Csomor Ervin szociális ügyekért is 
felelős alpolgármester elmondta, hogy a 
jövőben mindössze annyi változás lesz, 
hogy eddig egy alapítvány biztosította az 
átmeneti otthont, a jövőben pedig egy 
protestáns szervezet működteti majd az 
intézményt.

Megszavazták továbbá a Kézilabda és 
Modellező Sportegyesület (KMSE) fej-
lesztési támogatására, valamint a Hittel 

a Nemzetért Alapítvány Wass Albert em-
lékműsorra igényelt anyagi támogatását 
is.

A testületi ülés végén a tisztségviselők 
beszámoltak olyan eseményről, amelyek 
szélesebb körben érinthetik a lakosságot.

Szász József alpolgármester arra emlé-
keztetett, hogy kerületünk volt rendőr-
kapitányát, Terdik Tamást nevezték ki 
Budapest rendőr-főkapitányává. A vele 
kialakított kitűnő kapcsolatot az önkor-
mányzati vezetők a volt kapitány távozá-
sa után is ápolták, így remény van arra, 
hogy még jobb lehet az együttműködés 
a rendőrség és az önkormányzat között.

Szász József elmondta még, hogy 
december első hetében a Készenléti  
Rendőrség emberei és a Rákosmen-
ti Mezei Őrszolgálat egy hetes közös 
járőrözésen vettek részt. Az akció – mi-
után a mezőőrök egyre alakuló Sarjú ut-
cai bemutatófarmjáról elloptak 18 csir-
két – elsősorban a hajléktalan gócokra 
irányult, és meg is hozta az eredményt. 
Nem csak a csirketolvaj lett meg, hanem 
még két körözött bűnöző is rendőrkézre 
került.

Végül szó esett még egy egyre kelle-
metlenebb, és nem csak a mi kerüle-
tünket érintő jelenségről. Amióta a Bu-
dapest területén végzett patkányirtást új 
szolgáltató végzi, a helyzet jelentősen 
romlott. Elszaporodóban vannak a pat-
kányok, amire mielőbb megoldást kell 
találni.

A legnagyobb közösségi oldalon hirdetett „Hónap babája” versenyre egy olyan fotó-
val lehet nevezni, amelyen az apróság a XVI. Kerületi Önkormányzat által felaján-
lott fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a része, amit minden 
kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt. 

A szavazatok alapján az októberi nyertes MIHÁLY ZSELYKE lett. Az aján-
dékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott, dr. 
Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.
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Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com
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Kedves Olvasó!
Ismét ünnepi díszt öltött a világ, megint eltelt 
egy év, és majdnem kiszaladt a számon, hogy 
megint minden ugyanúgy van, mint ilyenkor 
mindig. De rájöttem, hogy ez már egyáltalán 
nem igaz. Egy kislány a minap egy papírüzlet-
ben azt kérdezte édesanyjától: anya, miért van 
mindegyik karácsonyi képeslapon hó? Rájöt-
tem, fölnőtt egy nemzedék, amelyik nem látott 
még fehér karácsonyt. A viaszgyertyák helyére 
már végérvényesen programozott ledek kerül-
tek, már nem a téli ruha számít ajándéknak, 
hanem a tablet, meg az okostelefon. Aki ebben 
nő fel, annak bizonyára ez lesz az, amit az én 
nemzedékemnek a viaszgyertyás, csillagszó-
rós, fehér karácsonyok jelentettek. Ez azonban 
csak akkor lesz így, ha a haladás jegyében nem 
dobunk ki mindent válogatás nélkül. Őrizzük 
meg a karácsony évezredes hagyományát, 
legyen továbbra is a legnagyobb ünnep. Ne 
engedjük be az életünkbe a fertőzött agyúak 
mondvacsinált elméleteit, tartsuk természe-
tesnek, hogy apa és anya a karácsonyfa fényé-
ben megölelik egymást, és gyermekeik füle 
hallatára ezt mondják egymásnak: szeretlek. 
Gondoljunk a nagymamákra, nagypapákra is, 
ne hagyjuk őket egyedül az ünnepekre, és egy 
pillanatra idézzük fel azok emlékét, akik már 
nem ülhetnek le velünk az ünnepi ebédhez.
E gondolatok jegyében kívánok a XVI. Kerületi 
Újság minden munkatársa nevében áldott, bé-
kés karácsonyt, és egy vidám, bajoktól mentes, 
boldog új évet!

MÉSZÁROS TIBOR

A kerületi gyermek- és közintézmények gyűjtőpontjairól a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet szállította be az Erzsébetligetbe az adománycsoma-
gokat. Hozzávetőleg ugyanennyi ajándékkal telt cipősdobozt hoztak a Szín-
házba az adakozó kedvű kerületlakók is. Így az intézményben minden kará-
csonyfa alatt, majd később már minden félreeső zugban is dobozok várták 
a továbbszállításukat. Erre december 12-én került sor, amikor Hári Tibor, 
a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója személyesen jött el az 
adományokért, akinek Kovács Péter és Szatmáry Kristóf egy-egy karácso-
nyi díszbe öltöztetett doboz jelképes átadásával bocsátotta rendelkezésére a 
tetemes mennyiségű ajándékot. A főigazgató elmondta, hogy idén már 15. 
alkalommal hirdették meg a Cipősdoboz Akciót, és nem azoknak lett iga-
zuk, akik a kezdetekkor azt jósolták, hogy ez egy értelmetlen próbálkozás. 
Eddig minden évben több adomány érkezett, amelyeket a Baptista Szeretet-
szolgálat juttat el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Végül 
Kovács Péter és 
Szatmáry Kris-
tóf külön köszö-
netet mondott 
mindazoknak, 
akik vették a 
fáradságot, és 
hozzájárultak 
egy cipősdoboz-
nyi szeretettel 
ahhoz, hogy egy 
számukra isme-
retlen rászoru-
lónak örömet 
okozzanak.

Idén is teljes siker ko-
ronázta a Szatmáry 
Kristóf országgyűlési 
képviselő által kez-
deményezett, és az 
ő, valamint Kovács 
Péter polgármester 
védnöksége alatt le-
bonyolított Cipősdo-
boz Akciót. 
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A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

JEGYZŐ
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan 
időre szól.  
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény-
ben, továbbá más ágazati jogszabályban meghatározott feladatok. 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 142 fő    
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dol-
gozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 
szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Bu-
dapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgála-
ti Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: • Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség • 
Büntetlen előélet • Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező 
alapképzési szakon, illetve jogász vagy államtudományi mester-
képzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mes-
terképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség • Vagyon-nyi-
latkozat tételi eljárás lefolytatása.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • vezetői munkakörben az 
utóbbi 10 évben szerzett szakmai tapasztalat • Jogi és/vagy köz-
igazgatási szakvizsga megléte.  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellék-
lete szerint, 
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 
-  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) 
másolata,  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a 
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul, 
- a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-
ban 2019. február 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.   

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak 
a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Jegyző. Sze-
mélyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba. 
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére 
a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat részeként be-
nyújtandó iratokkal együtt.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valameny-
nyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a 
jogát. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsem-
misítésre kerülnek. 
A munkakör betöltésével kapcsolatban Budapest Főváros XVI. ke-
rületi Önkormányzat polgármestere dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 21.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu),  XVI. Kerületi 
Újság 

A Szentmihályi Játszókert Óvoda esetében az elő-
zetes műszaki felmérés alapján kétlépcsős felújí-
tási tervet készítettek. A közbeszerzési eljárásban 
az öt pályázó közül az Euroinvest Kft. nyerte el a 
kivitelezést. 

Ennek első fázisa augusztusban fejeződött be, amelynek ered-
ményeképpen 520 négyzetméteres felületen 14 cm vastagságú 
szigetelőréteg került a falakra. 6 ablakra árnyékoló redőnyt sze-
reltek, a lábazat pedig 78 négyzetméteren 10 cm vastag szige-
telést kapott. 77 négyzetméteren kiegészítették a tetőt, továbbá 
a bejáratnál módosították a vasbeton rámpát, és a lépcsőt. 
A második munkafázisban 244 négyzetméter felületen 20 cm 
vastag hőszigetelést kapott a padlás felől a födém. Előtetőt sze-
reltek föl az udvari kijáratnál, lefestették az oromdeszkákat, 
táblákat, lámpákat, korlátot és egyéb szükséges kiegészítőket 
szereltek fel, helyreállították a kerítést az egyik szomszéd felől, 
és egy kis tereprendezést is végeztek.
A megszépült épületet Kovács Péter polgármester és dr. Cso-
mor Ervin alpolgármester adta át használóinak Szatmáry Lász-
ló, a körzet önkormányzati képviselője jelenlétében.

Az intéz-
mény veze-
tője, Sinka 
Mihályné, kö-
szönetet mon-
dott az Önkor-
mányzatnak a 
felújítás anya-
gi hátterének 
biztosításáért, 
és köszönetet 
mondott a kivitelezőnek is, hiszen a munkálatok alatt az óvoda 
működött, és a cég dolgozói mindent elkövettek, hogy a gyere-
keket a lehető legkisebb mértékben zavarják.

A kicsik egy kedves, rövid műsorral köszönték meg a gondos-
kodást a felnőtteknek.

A felújításra és korszerűsítésre 26 062 437 forintot költött az 
önkormányzat.

Újabb állomásához érkezett 
az óvodafelújítási program
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– Azt mindenképp elmondhatom, hogy az idei év is sok mun-
kát, de ennek köszönhetően sok eredményt is hozott az or-
szágnak és a kertvárosiaknak egyaránt. De karácsony közeled-
tével talán az első gondolat, ami négy gyermek édesapjaként 
eszembe jut, az a család szerepe az életünkben. Ennek fontos-
ságát nemcsak családapaként, de közszereplőként is kiemel-
ném. Ennek is köszönhető, hogy 2018-at a családok évének 
nyilvánítottuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy korábban ne 
tettünk volna meg mindent ezen a területen. 2010 óta több, 
mint a dupláját fordítottuk családtámogatásokra. Lassan négy 
éve elérhető az otthonteremtési támogatás, a CSOK is, hogy 
csak néhány példát említsek. Mindezekkel igyekszünk támo-
gatni a családalapítást, a gyerekvállalást, illetve nevelést. Csak 
ez lehet a napjainkban Európa-szerte súlyos népesedési kihí-
vásokra a helyes válasz. A Családok Évének egyfajta lezárása a 
magyar családok védelmében nemrég útjára indított nemzeti 
konzultáció is.

– HA MÁR A CSALÁDOK ÉVÉT KIEMELTE, EZ HOZOTT-E 
ÚJABB POZITÍV INTÉZKEDÉSEKET AZ ÉRINTETTEK SZÁMÁ-
RA?
– Természetesen ebben az évben is törekedtünk arra, hogy 
könnyítsük a családok életét. December 1-jével bevezetésre 
került, hogy a kétgyerekesek is igénybe vehetik a  családi ott-
honteremtési kedvezményhez (CSOK) járó 10 millió forintos 
kamattámogatott hitelt, a nagycsaládosokét pedig 15 millió fo-
rintra emeltük. Döntés született arról is, hogy jövőre ismét öt-
ezer forinttal emelkedik a kétgyerekesek adókedvezménye, így 
2015-höz képest már kétszer annyit, havi negyvenezer forintot 
tudnak megtakarítani. A már említett nemzeti konzultációt is 
ennek a szellemében kezdeményezte a kormány. Amennyi-
ben itt pozitív visszajelzéseket kapunk, akkor készek vagyunk 
további intézkedésekre is. Ilyen például a fiatalok életkezdési 
támogatásának kérdése, amelyre úgy gondolom, hogy a jövő 
évben megfelelő választ kell adnunk. Arról már döntött a kor-
mány, hogy a gyermekek után járó ápolási díj 2019-ben emel-
kedik, és ezt is folytatni szeretnénk, 2022-ig több lépcsőben 
újabb emelések várhatóak. 

– MI AZ, AMIT EZEKEN KÍVÜL KIFEJEZETTEN A KERTVÁRO-
SIAK SZÁMÁRA KIEMELNE A LASSAN MAGUNK MÖGÖTT 
HAGYOTT ESZTENDŐBŐL?
– Néhány éve belekezdünk egy projektbe az Önkormányzat-
tal, hogy még szebbé varázsoljuk az Erzsébetligetet, amihez 
300 millió forintot sikerült szereznem a központi költség-
vetésből. Ennek köszönhetően újult meg a strand, a vívó és 
birkózó csarnok is. Most ősszel pedig a színház előtti teret 
tudtuk rendezni. A repülőgépzaj csökkentése terén is sike-
rült nagyot lépnünk előre. A másik nagy terület, ami min-

Ilyen volt 2018 Az év végéhez közeled-
ve Szatmáry Kristófot, 
kerületünk országgyű-
lési képviselőjét kérdez-
tük az év legfontosabb 
eseményeiről, illetve 
arról, hogy milyen vál-
tozásokat hozhat az or-
szág és a kertvárosiak 
számára a következő év.

denkit érint az az egészségügy. Ezért mindenképpen jó hír, 
hogy Cinkotán várhatóan már a jövő év első felében megnyit 
az új egészségház. A Flór Ferenc Kórház is hatalmas fejlesz-
tésen fog átesni, ami azért fontos nekünk, mivel a legtöbb 
szakellátás területén mi, kertvárosiak ehhez az intézmény-
hez tartozunk.

De hogy frissebb eredményeket is tudjak a kertvárosiak jel-
képes karácsonyfája alá tenni, a kormány nemrégiben hozott 
döntésével újabb lendületet adott a HÉV-metró összekötése 
ügyének. Ennek megvalósulásával a mi HÉV vonalunk is 
megújul, másrészt a menetidő is csökkeni fog, amely az uta-
zási komfort növekedése mellett várhatóan jelentősen csök-
kenti majd a kerületünkön átmenő személygépjármű for-
galmat is. Ha már a közlekedésnél tartunk, azt jól láthatjuk, 
hogy az Önkormányzat az elmúlt években kiemelten oda-
figyel a közútjaink fejlesztésére. Ezen a területen is tovább 
tudunk lépni. Amellett, hogy megkezdődött a Bökényföldi 
út felújítása, a Budapesti Útépítési Program keretében 2019-
ben mintegy 800 milliós forráshoz jutunk, amivel el tudjuk 
kezdeni a belterületi földútjaink leaszfaltozását. Ez első lé-
pésben mintegy 5 kilométernyi szakaszt jelent, de a Program 
vezetőjenként azon leszek, hogy 2-3 éven belül valamennyi 
földutunkat felszámoljuk itt, a Kertvárosban.

– NÉHÁNY NAP MÚLVA ELÉRKEZIK A KARÁCSONY. MILYEN 
ÜZENETTEL BÍR ÖN SZÁMÁRA EZ AZ ÜNNEP?
– Ebben az évben számomra különösen fontos volt, hogy mi-
lyen erőt is jelent egy közösség összefogása. Ezt azért is mon-
dom, mert nemrég fejeztük be az idei Cipősdoboz Akciónkat, 
amelyet minden eddiginél sikeresebben zártunk. Jó volt lát-
ni, hogy a kertvárosiak összefogása milyen eredményt hozott, 
amellyel rengeteg rászoruló gyermeket, családot tudunk tá-
mogatni. A felajánlások már útban vannak a helyi rászoruló 
családokhoz, illetve a Baptista Szeretetszolgálat révén olyan in-
tézményekbe is országszerte, ahol olyan gyermekek karácso-
nyát tudjuk valamelyest szebbé tenni, akik családjuktól távol 
kénytelenek tölteni az ünnepeket. Ezért köszönetet szeretnék 
mondani mindenkinek, aki közreműködött a jótékonysági ak-
ciónkban, egyúttal szeretnék valamennyi kertvárosi számára 
boldog karácsonyt kívánni.

Nótakör - Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A Nótakör ezévi utolsó összejövetele az adventi elcsende-
sedésre való tekintettel NEM A HÓNAP MÁSODIK SZER-

DÁJÁN, hanem a két ünnep között, 
december 27-én csütörtökön 17 órakor lesz a szokott 
helyen, a Rákosi út 71. szám alatt a Civilek Házában.  

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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Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a szellemi és tudományos élet területén kimagasló ered-

ményt elért ifjú tehetségek elismerésére a
„BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET IFJÚ TEHETSÉGE”

címet alapította.
A CÍM ADHATÓ: a magyar kultúra és irodalom, a magyar zene-
művészet és a magyar tudomány kategóriákban kimagasló ered-
ményt elért, a XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 
12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött ifjú tehetsé-
gek anyagi és erkölcsi ösztönzésére, munkájuk elismerésére, kate-
góriánként évente egy fő részére. A címmel oklevél, emlékplakett 
valamint 12 hónapon keresztül 50 000 forint/hó ösztöndíj jár.
AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE: a „Budapest Főváros XVI. kerü-
let Ifjú Tehetsége” kitüntető címet a 2018. március 15-i ünnepi 
Képviselő-testületi ülésen adják át. A kitüntető cím elnyerésére ja-
vaslatot tehetnek az Önkormányzat bizottságai, a XVI. kerületben 
működő intézmények, valamint XVI. kerületi magánszemélyek.
Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és az Önkormány-
zat bizottságait, hogy tegyenek javaslatot – életrajzzal, indokolás-
sal ellátva – a kitüntető cím adományozására.
A javaslatokat zárt borítékban 2019. január 1-jétől január 26-ig 
lehet beküldeni postai úton vagy személyesen benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjébe (1163 Budapest, 
Havashalom utca 43.) a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve.
A borítékra kérem ráírni: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Te-
hetsége”.
A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 4011-401-
es telefonszámon vagy személyesen a Polgármesteri Kabinetben 
a 111-es szobában.

Kovács Péter polgármester

December 8-án örömmel vettünk részt az Állatok 
karácsonyán, a Noé Állatotthonban. 
Gyűjtést szerveztünk az önkormányzatnál, majd felkereked-
tünk a Polgármesteri Kabinet munkatársaival, és Huszka And-
reával, a szociális irodánk vezetőjével, hogy elvigyük az adomá-
nyokat az árva állatoknak. Klasánszki Andrea kolléganőnknek 
köszönjük a segítséget, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnak 
pedig a szállítást. Mindannyiunkat megérintett az árva állatok 
látványa, így nem kérdés, hogy jövőre is számíthatnak ránk.

 VALAHOVITS SZILVIA

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

PÁLYÁZATOT ÍR KI HELYI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRA 
a 30/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete alapján. 

Célja a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetése, 
és gázzal történő fűtés kialakítása.

A helyi támogatást az Önkormányzat  
visszatérítendő kamatmentes kölcsön, és részben vissza 

nem térítendő támogatás formájában adhatja.
Az eredményes pályázathoz a tájékoztató, ill. a rendelet 
ismerete elengedhetetlen. A pályázati adatlap 2019. janu-
ár 1-től március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Ügyfélszolgálati Irodájában vehető át, valamint a hivatal 
www.budapest16.hu honlapjáról letölthető.

A pályázatot 2019. március 31-ig lehet benyújtani 
az Ügyfélszolgálati Irodában. 

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. 
május 30-ig bírálja el. Érdeklődni lehet a 4011-473-as tele-
fonszámon. Ügyintéző: Vargáné Marcsik Zsuzsanna.

    Gáspár József s. k.                  
   a Bizottság elnöke

2018. október 12-én a Budapest XVI. kerületi Bat-
thyány Ilona Általános Iskola 3. évfolyamos tanu-
lói megnyerték a Bolyai Matematika Csapatver-
seny megyei/körzeti fordulóját. 

Ezzel az eredménnyel az országos döntőbe jutottak, melyre 
a magyarországi csapatok mellett a határon túlról is érkeztek 
versenyzők. A Kárpát-medencei döntőt 2018. november 24-én 
rendezték a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban, ahol 
a gyerekek a kategóriájukban induló 36 csapatból 6. helyezést 
értek el, így díjazást kaptak. A döntőt a Csíkszeredai csapat 
nyerte. A batthyánysok így a magyarországi résztvevők közül 
az ötödik legjobbként zárták a matematika versenyt.
A Matek Zsiványok névre hallgató csapat tagjai: Baczkó Sára, 
Balla Ignác, Csáky Miléna és Fábián-Rigó Luca, a 3. b osztály 
tanulói, felkészítő tanáruk Némethné Kiss Ágnes.
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Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és 
annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. 

Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában kifejtett kiemelkedő tevékenységet.

Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, hogy TEGYENEK JAVASLATOT – a jelölt életútjának leírásával 
és rövid indokolással ellátva – a 2018. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozandó kitüntetésre, címre.

A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA
cím a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű 
elismerésére adományozható. Díszpolgári cím adható protokolláris okból, elsősorban hasonló jellegű kitüntetés viszonzására, nem a 
XVI. kerületben szerzett érdemekért, illetve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt érdemeket a kitüntetésre jelölt személy életében 
nem lehetett megjutalmazni.

A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETÉÉRT KITÜNTETÉS
kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési 
vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének 
elismerésére adományozható.
A javaslatokat zárt borítékban 2019. január 1-jétől január 26-ig lehet beküldeni postai úton, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatal Polgármesteri Kabinetjébe (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve. A felhívással kapcsolatban 
további információ kérhető a 4011-401-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Kabinetben a 111-es szobában. A borítékon kérem 
feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára” vagy „Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.

Kovács Péter polgármester

– Ha rendkívüli esemény nem törté-
nik, negyedévenként érdemes volna 
feleleveníteni az időszerű közbiz-
tonsági tudnivalókat. Az évszakok 
változásával módosulnak a veszély-
források is. Tavasszal például töme-
gessé válik a kerékpározás, és meg-
szaporodnak a biciklis és motoros 
balesetek. A nyári meleg megérke-
zésekor éjszakára is szívesen nyitva 
hagyjuk az ablakainkat, ami növeli 
a bűnözők esélyeit. Ősszel az isko-
lák környéke igényel fokozott figyel-
met, majd kicsit később drasztiku-
san romlanak a látási viszonyok. A 
téllel megérkeznek a csúszós utak, 
amelyek szintén más szemléletet és 
vezetési technikát követelnek, mint 
amelyek a nyári félévben megfelel-
nek. Külön fejezetet képeznek az 
ünnepek, különösen a karácsony, 
amikor megnő a tűzesetek kocká-
zata is. Ezért javasoltam, hogy ne-
gyedévenként hívjuk fel a figyelmet 
az éppen aktuális veszélyforrásokra. 
Ebben segítségünkre lehet a BRFK 
új kezdeményezése, az ELBIR. Ez a 
betűszó az Elektronikus Lakossági 
Bűnmegelőzési Információs Rend-
szer rövidítése. Áprilisban elindítot-

tak egy havonta jelentkező tízrészes 
sorozatot, amelyben a betöréses lo-
pások elleni hathatós védekezéshez 
adnak tanácsot a rendőrség szak-
emberei. Ez egyelőre csak az Ön-
kormányzatok illetékeseihez jut el, 
tartalmát csak közvetíteni tudjuk, de 
amint a lakosság számára is hozzá-
férhetővé válik, tájékoztatjuk róla a 
Kertváros lakóit.

Ha esetleg olyan bűncselekmény 
történik, amelynek tanulságait hasz-
nosítva mások talán elkerülhetik a 
bajt, akkor nem várunk negyed évet, 
rendkívüli közleményben adunk tá-
jékoztatást. 

Kevesen tudják, hogy a XVI. Kerü-
leti Önkormányzatnak van egy Kör-
nyezetvédelmi és Közbiztonsági Bi-
zottsága. Tagjai rendszeresen részt 
vesznek olyan akciókban, amelyek 
például a közlekedés biztonságának 
fokozását hivatott szolgálni.

Végül pedig abban a reményben 
kívánok áldott, békés karácsonyt, és 
boldog, sikeres újévet, hogy a bűnö-
zők senkinek nem rontják el az ün-
nepeket. 
Ebben segítséget nyújthatnak a ren-
dőrség tanácsai:

Közbiztonsági rovatot indítunk
Szász József alpolgármester feladatai közé tartozik a kerület közbiztonságának fel-
ügyelete is. A lakosság jobb tájékoztatása érdekében közbiztonsági rovat indítását 
javasolta lapunk hasábjain, aminek mi örömmel teszünk eleget. Hasonló próbálko-
zásaink eddig információk hiányában meghiúsultak, de most Szász József támoga-
tásával talán állandó és hasznos információforrással szolgálhatunk. Elképzelését a 
következőkben foglalta össze:

A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁSKOR 
SE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

Karácsonyi bevásárlás idején is ügyeljen autó-
jára, lehetőleg forgalmas, jól kivilágított közte-
rületen parkoljon! Amíg vásárol, ne hagyjon 
értéket a kocsijában, a GPS-készülékét még a 
kesztyűtartóban sem! Miközben csomagjait az 
autó csomagterébe rakja, ülésre dobott táská-
ját illetéktelenek kiemelhetik! Ha nyitott autó-
ja mellett valaki beszélgetésbe kezd önnel, le-
gyen körültekintő, a tolvajok ritkán dolgoznak 
egyedül! A tömeg a zsebtolvajok vadászterüle-
te! Ne tegyen értéket ruházat, vagy táska külső 
részébe, zsebébe! Legyen óvatos a piacokon, 
utcán vásárolt árukkal, és a visszajáró pénzzel, 
a bankjegyek nem mindig valódiak! Fizetéskor, 
vagy ajándéka becsomagoltatása alatt ne tegye 
a táskáját, pénztárcáját a pultra, a forgatagban 
könnyű ottfelejteni! Ünnepek idején se tartson 
nagyobb összegű készpénzt otthonában vagy 
magánál, igyekezzen lehetőség szerint ilyen-
kor is bankkártyával vásárolni. A PIN kódot 
azonban ne tartsa a kártya mellett! Ha bevásár-
lás közben készpénz felvételére van szüksége, 
forgalmas, jól kivilágított helyen lévő ATM-au-
tomatát válasszon!

Boldog, rendkívüli eseményektől mentes 
karácsonyi ünnepeket!
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Ruskóné Galánfi Klára intézményvezető és Kovács Péter pol-
gármester beszélt arról a gyerekeknek, hogy él a kerületünkben 
egy vietnámiakból álló közösség, akik nagyon jól érzik magu-
kat Magyarországon, és nagyon örül-
nek, hogy itt élhetnek. Ugyanakkor 
látják, hogy a magyar családoknak is 
jól jön egy kis segítség, különösen az 
ünnepek előtt. Úgy gondolják, hogy 
adni legalább olyan nagy öröm, mint 
kapni. Ezért – az év közben végzett 
más jótékony tevékenységük mellett 
– már több éve minden karácsony-
kor gazdagon megajándékozzák a 
Szent Imre utcai beszédjavító általá-
nos iskola diákjait.

Idén minden gyerek kapott egy 
személyre szóló ajándékcsomagot, 

Hasznos ez a szolgáltatás a lakosoknak, akik sajnálják jó minő-
ségű, de már nem hordott ruháikat a kukába dobni, és segítség 
azoknak a kerületben élő családoknak, vagy éppen egyedülál-
lóknak, akik jövedelmükből alig, vagy a szükségesnél keveseb-
bet tudnak ruházatra költeni.

Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás mindenki megelégedésére mű-
ködjön, szeretnék megosztani néhány alapvető tudnivalót.

Ruharaktárunk méreteiből következik, hogy a befogadóké-
pessége erősen korlátozott. Ezért kérjük az adományozókat, 
hogy idényjellegű ruhákat hozzanak, mert tárolókapacitásaink 
nincsenek, csak annyit tudunk átvenni, amennyi a raktárunk-
ba befér. Próbáljuk tudatosítani, és szerencsére sokan ismerik 
már a „két zsák szabályt”: egyszerre, egy adományozótól eny-
nyit tudunk befogadni.

Egyre többen értik, hogy ma az alacsonyabb jövedelmű em-
berek többsége számára is rendkívül lényeges a megjelenés. 
Senki sem szeretné, ha első ránézésre látható lenne, hogy 
mennyire szűkösek a lehetőségei, főképpen, ha a gyermekei-
ről van szó. Ezért ma már az adományruhák állapota is fontos, 
kevesen tudnak ruhát megvarrni, javítani, egy cipzár kicserélé-

se pedig sokszor többe kerül az olcsó, de új ruhadarab megvé-
telénél. Mivel kimosni nincs lehetőségünk, ezért kérjük, tisz-
tán hozzák be az adománynak szánt ruhát.

A gyermekruhák a legkeresettebbek. Az idős emberek ritkáb-
ban változtatják a ruhatárukat, ezért az ilyen jellegű ruházat 
nagyon lassan fogy el, vagy egyáltalán nem keresik. Tudjuk, 
hogy ez nehéz kérdés azoknak, akik idős szerettüket veszítet-
ték el, és megkímélt ruhatárát szeretnék méltóképpen hasz-
nosítani, erre azonban 
sajnos, a mi ruharaktá-
runk nem alkalmas.

Köszönjük minden-
kinek, aki elfogadja a 
korlátainkat és így is 
hozzájárul ruharaktá-
runk kínálatához!
Hanuláné Kurdi Ágnes, 
a Napraforgó Család- és 
Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetője

Segítség az 
ünnepek előtt
A XVI. kerületben élő vietnámiak közössége idén 
is bőkezűen megajándékozta a Szent Imre utcai 
beszédjavító iskola tanulóit.  A diákok már tudják, 
hogy ha az iskola bejáratánál nagy mennyiségben 
állnak az E.M.V.E. (Együtt Mindenkiért Magyaror-
szágon Élő Vietnámiak Egyesülete) feliratú dobo-
zok, akkor hamarosan lesz minek örülniük.

amelyben édesség, egy üdítőital és kisebb ajándéktárgyak rej-
tőztek. Ezen kívül az iskolának hoztak több mint száz üveg 
üdítőt és nagy mennyiségű gyermekruhát is.

Az adományok átadására dr. 
Le Thúy Oanh, az egyesület 
elnökasszonya vezetésével ér-
keztek a vietnámiak, velük volt 
Thao Vera – őneki már magyar 
keresztneve is van – és az egye-
sület néhány egyetemista tagja 
is, akik valószínűleg folytatói 
lesznek ennek a nemes hagyo-
mánynak.

Az iskola vezetése köszönet-
képpen az adományok átvételét 
követően megvendégelte a viet-
nami küldöttséget. 

Adományraktár a Napraforgó Központban
A Napraforgó Központban működik egy ruharaktár, ahol adományruhákat osztanak.  Az innen elvihe-
tő ruházati cikkek ingyenesek. Sokan ismerik ezt a szolgáltatásunkat, s bár csak a hét három napján 
tudjuk kinyitni, ebben az évben is túl vagyunk már az ezredik látogatón, azaz ennyiszer keresték fel 
érdeklődők raktárunkat és választottak maguknak a kínálatból.
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Kovács Péter polgármester üdvözlő beszédében arra emlékez-
tetett, hogy a képviselő asszony már 12 éve minden karácsony-
kor gondol a kicsikre. Környeiné Rátz Katalin erről azt mondta, 
hogy nem sokkal képviselővé választása után abbahagyta óvoda-
pedagógusi munkáját, és akik ismerték, mindig azt kérdezték, 
nem hiányoznak-e a gyerekek. Természetesen hiányoztak, és 
az adventi gyermekkoncerttel – azon túl, hogy egy emlékezetes 
élményhez juttassa az ovisokat és a kisiskolásokat –, az is moti-
válta, hogy az említett „gyerekhiányán” enyhítsen.

Idén a Búgócsiga Zenede szórakoztatta a gyerekeket, és az őket 
kísérő pedagógusokat is, hiszen az együttes vezetője igencsak 
interaktív műsoron vezette végig a megjelenteket. Sokszor állí-
totta fel őket ülőhelyükről, és sokszor mozgatta meg őket anél-
kül, hogy el kellett volna hagyniuk a helyüket. Ezeket az egysze-
rű – sokszor komikus gyakorlatokat – az óvó- és tanító nénik 
nagy része is lelkesen végig csinálta, arcukon a gyerekekéhez 
hasonló, boldog mosollyal. Mondhatnánk szívvel-lélekkel.

A csömöri Krammer Teréz Zeneiskola növendékei  
és a Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar adott nagy-
sikerű adventi koncertet a Cinkotai Kultúrházban 
november 30-án. 

A növendékek keze alatt egyformán engedelmes hangszernek 
bizonyul a zongora, a hegedű, a trombita, a harsona, a gitár, a 
fuvola, a furulya és a klarinét. A lelkes ifjú zeneművészeknek 
a kíséretet Papp Gyula tanár úr biztosította.

Isten házában ritkán lehet vastapsot hallani. De-
cember 9-én azonban ez is bekövetkezett, amikor 
Urbán Gábor plébános úr jóvoltából adventi kon-
certnek lehetett helyszíne a rákosszentmihályi ka-
tolikus templom. 

A Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület, a Corvin Kórus, a Dó-
Ré-Mí gyermekkorus, valamint Vikol Márton, Pálmai Zoltán, 
Boldogy Szabó Levente, és Virág László művészetét fogta össze 
egy adventi koncertté Vikol Kálmán zenepedagógus-karnagy. 
A kerület legnagyobb templomában sokaknak csak állóhely 
jutott, de ők is az utolsó hangig kitartottak, hogy átérezzék, 
miként ötvöződik a templomi környezet és a színvonalas mu-
zsika igazi ünnepváró élménnyé.

Ismét adventi műsorral lepte meg a kerület óvo-
dásait és alsó tagozatos iskolásait a Szívvel Lé-
lekkel Polgári Egyesület dr. Környeiné Rátz Katalin 
önkormányzati képviselő szervezésében. 

A műsorban felléptek a zeneiskola tanárai, növendékei, együt-
tesei. Volt citeramuzsika, népdalkórus, gitár- és fuvolazenekar, 
hegedűduó, csellózenekar, fellépett az iskola kórusa, és elhang-
zott néhány kiemelkedő énekprodukció is. A változatos műsor 
meghitt, karácsonyi hangulatot teremtett a templomban.

A Rácz Aladár Zeneiskola 2018. december 17-én 
tartotta hagyományos karácsonyi koncertjét, ez-
úttal a Mátyásföldi Szent József Templomban. 
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be az MSZP-be, korábban 
soha nem volt párttag.

Tevékenységét számos ki-
tüntetéssel ismerték el. 7 al-
kalommal nyerte el a Kiváló 
Dolgozó címet, a sportélet-
ben végzett tevékenységéért 
is, majd később az építkezé-

sekben vállalt szerepéért is 
minisztertanácsi kitüntetést 
kapott. Nyugdíjba vonulása-
kor pedig megkapta a Munka 
Érdemrend bronz fokozatát, 
valamint az Összefogás La-
kásszövetkezetért Díj ezüst 
fokozatát.

27 évesen, 1955-ben kötött 
házasságot. Egy lányuk szüle-
tett, aki két unokával ajándé-
kozta meg a családot, és ma 
már van egy dédunoka is.

Első felesége 49 évesen el-
hunyt. Hat évvel később újra 
megnősült, de 29 évi házas-
ság után második feleségét 
is elveszítette. Most egy kicsit 
magányosan, de nem ese-
ménytelenül tölti napjait. Két 
leghűségesebb társa, az úszás 
és a sakk még ma is részei az 
életének.

Isten éltesse őt még nagyon 
sokáig!

Jóska bácsi Rákosszentmihá-
lyon született. A Béla Utcai Ál-
talános Iskolába járt, műszaki 
ismereteit a Rippl-Rónai utcai 
technikumban szerezte meg, 
a Villányi úton pedig elvégez-
te a négy és fél éves beruhá-
zási és közgazdasági iskolát 
is. Így fontos ismeretekkel 
felvértezve vágott neki az élet-
nek, amelynek első 48 évét 
Rákosszentmihályon, máso-
dik 42 évét Sashalmon élte 
le. 1958-tól az Elektronikus 
Mérőkészülékek Gyárában 
(EMG) dolgozott, kezdetben 
az üzemgazdasági főosztály 
dolgozójaként, majd az Alkat-
részellátó Gyáregység vezető 

üzemgazdászaként. 1970-
ben bekapcsolódott a vállalati 
sportéletbe, ahol hamarosan 
az egyesület gazdasági veze-
tője lett. Amikor megalakult a 
kerület lakótelepeit felügyelő 
Összefogás Lakásszövetkezet, 
szerepet vállalt annak vezető-
ségében is. A lakásszövetke-
zet 17 év alatt 3400 lakás épí-
tését bonyolította le, majd az 
építkezéseket követően fenn-
tartó szövetkezetként műkö-
dött tovább.

Jóska bácsi 74 éves volt, ami-
kor lakossági kérésre elindult 
a képviselő-választáson, és 
körzetében meg is nyerte azt. 
Nem sokkal korábban lépett 

A 90 éves HŐGYI JÓZSEFET, a XVI. kerület volt 
önkormányzati képviselőjét Kovács Péter polgár-
mester köszöntötte, az egyik utód, Dobre Dániel 
önkormányzati képviselő társaságában.

VIRÁG DÉNESNÉ, ILONA néni 1923-ban született 
Solton, így idén már a 95. születésnapját ünnepelte.  
Dr. Csomor Ervin alpol-
gármester éppen e jeles 
napon, december 11-én kö-
szöntötte fel őt. Öt évvel ez-
előtt Ili néni már elmesél-
te, hogy édesapjának nagy 
gazdasága volt, elbírta a né-
pes családot, ahol étkezé-
sekkor a szülőkön kívül 9 
gyermek ülte körül az asz-
talt. Az államosítás azon-
ban sok más kuláklistára 
került családhoz hasonló-
an földönfutóvá tette őket. 
Korán elvesztette férjét is, 
és munkába kellett állnia. 
Fülöpszálláson, egy gyógy-
szertárban talált afféle 
mindenesi állást. Életének 
erre a szakaszára nagyon szívesen gondol vissza, mert kollégái 
szeretettel vették körül, megbecsült, fontos tagja volt a patika 
csapatának. 

Az élet sokszor tette próbára, sok mindent meg kellett tanul-
nia. Olyasmiket is, amikről azt mondják, tipikus férfimunka. 
Korának megfelelően ma már kevesebbet vállal magára a napi 
teendőkből. Lányával és vejével – a népszerű táncdalénekessel, 
Poór Péterrel – él együtt, akik biztos támaszt jelentenek szá-
mára. A hosszú élet titkát továbbra is a biztos családi háttérben 
és a tevékeny életmódban látja. A házban azonban van még 
egy, Ili néninél 7 évvel idősebb hölgy is, a nővére, aki már 102. 
életévében jár. Ha ennek ismeretében kutatjuk a hosszú élet 
titkát, akkor azért a tevékeny életen kívül a gének szerepe is 
eszünkbe jut.   

Ám legyen bármi is a titok, Isten éltesse őt, őket még nagyon 
sokáig!

MRAVIK ISTVÁN decemberben ünnepelte 90. születés-
napját, akit Ács Anikó, a körzet önkormányzati képviselője 
társaságában Kovács Péter polgármester köszöntött.

István bácsi a Nógrád 
megyei Szirákon szüle-
tett. 19 éves koráig élt 
szülőhelyén, majd a fővá-
rosba költözött szakmát 
tanulni. Villanyszerelő 
szakmunkás-bizonyít -
ványt szerzett, de még 
egy darabig nem vehette 
hasznát, mert közel 3 évig 
katonáskodnia kellett. 
Utána a II. kerületben 
helyezkedett el, ahol a ke-
rület egy vegyesipari vál-
lalatot üzemeltetett. 22 év 
munkaviszony után a kö-
vetkező 20 évet különbö-
ző termelőszövetkezetek 
melléküzemágainál töl-
tötte, ahol mindig szükség volt villanyszerelőkre és minden-
hez értő ezermesterekre. 40 év munkaviszony után vonult 
nyugdíjba, majd még két évig dolgozott nyugdíjasként is.

Párját még szülőhelyén szemelte ki magának, akit 7 év 
ismeretség után, 1953-ban vett feleségül. Házasságukból 
egy lányuk született. Feleségével jóban-rosszban kitartottak 
egymás mellett, akit sajnos tavaly veszített el 64 évi házas-
ság után. Az ő halálát követően a XI. kerületből, költözött a 
Kertvárosba.

István bácsi kitűnő fizikai és szellemi állapotban van. So-
kat olvas, rejtvényt fejt, nyáron még egy kis fűnyírás is be-
lefér a napi terveibe, de ma már leginkább a megérdemelt 
pihenés időszakát éli.

Isten éltesse még nagyon sokáig! 
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PÉTER LÁSZLÓ is decem-
berben ünnepelte 90. szüle-
tésnapját, akit Kovács Péter 
polgármester keresett fel szü-
letésnapja alkalmából. Vele tar-
tott dr. Környeiné Rátz Katalin 
önkormányzati képviselő is.

Laci bácsi szinte csak arra 
a néhány órára hagyta el Má-
tyásföldet, amíg Nógrádsza-
kállon megszületett. Majd-
nem a vonaton jött a világra, 
de végül türelmesen megvár-
ta, amíg elérik úti céljukat. 
Élete azonban a XVI. kerület-
hez kötődik. Elemi iskolába 
Mátyásföldön járt, a polgárit 

pedig Cinkotán végezte. Csak a háború tudta elüldözni a csa-
ládot a nagyszülőkhöz. Az akkor újra Magyarországhoz csatolt 
Losoncon lett ipari tanuló. Géplakatosnak tanult, de a politi-
ka beleszólt az életébe, mert Losoncot ismét visszakapták a 
szlovákok. Laci bácsi ekkor Szécsénybe került, ott fejezte be 
tanulmányait, ott vehette át géplakatosi segédlevelét. 1948-ban 
tért vissza Mátyásföldre, akkor azonban behívták katonának. 
Határőr alakulathoz került az osztrák határra, ahol három évig 
teljesített szolgálatot. Mire leszerelt, munkahelye megszűnt, 
de heteken belül talált új állást a MÁV Landler Jenő Járműjaví-
tó Üzemében. Ott negyven évig dolgozott, onnan ment nyug-
díjba. Közben sok tanfolyamon, továbbképzésen vett részt, 
leérettségizett, és elsők között volt Magyarországon, akik a 
vagonok kerekeit, rugóit és a menetbiztonsággal összefüggő 
alkatrészeket ultrahang készülékkel ellenőrizték.

1967-ben nősült meg. Feleségével azóta is boldog házasság-
ban élnek, immár 51 éve. Egy fiuk és egy unokájuk van, mind-
kettőről csak a legjobbakat tudják mondani.

Arra a kérdésre, hogy mivel tölti a napjait, a barkácsolási 
szenvedély jut eszébe. „Műszaki mérgezése van”, imádja a mo-
torokat, a szerkezeteket, de amikor házat kellett építeni, akkor 
sem kellett a szomszédba menni tanácsokért.

Isten éltesse őt még nagyon sokáig!  

Az Odeon Combo Band képvisele-
tében Vaszta Pál és Suhajda Attila 
kitűnő zenéje jelezte, hogy a terem-
be beköltözött a művészet. A zenei bevezetőt követően az est 
főszereplője, az irodalom is bemutatkozott. A pályázatra érke-
zett művek elbírálói közül Osváth László József ezúttal nem 
csak arra vállalkozott, hogy a műveket értékelje, hanem közü-
lük néhányat fel is olvasott a hallgatóságnak.

A novellák elhangzása után dr. Nagy Milada, az Aposztróf 
Kiadó társtulajdonosa elmondta, hogy a zsűri három szerzőt 
egyenként 20 000 forint jutalomban részesít, további öt alko-
tót pedig 15 000 Ft értékű könyvcsomaggal jutalmaz. A Corvin 
Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház további öt különdí-
jat ajánlott fel a szerzők munkájának elismerésére. A szakmai 
zsűri által díjazott, értékesnek talált novellák bekerültek a Di-
menziók 9 című kiadványba, amelyet az eredményhirdetéskor 
az érdeklődők már kezükbe is vehettek. Dr. Nagy Milada el-
mondta még, hogy évről évre színvonalasabb pályamunkák ér-
keznek. A 2018-as pályázatra beküldött írások közül 47 szerző 
53 novellája kapott helyet a kötetben. 

A zsűri végül az első díjat Abafáy-Deák Csillagnak ítélte oda 
Bordó kabát című novellájáért. A második díjat ketten is ki-
érdemelték. Fodor Orsolya Fészek és Polgár Vera Lizi című 
novellája egyformán tetszett a zsűrinek, így mindkét alkotót 
második díjjal jutalmazták. További 15 pályázó az Aposztróf 
Kiadó, a Corvin Művelődési Ház, illetve az a’Capella Szőlőbir-
tok által felajánlott díjakat kapta. 

Színvonalas novellákat díjaztak az 
Aposztróf Kiadó pályázatán 

Bordó kabát
A XVI. kerületben működő Aposztróf Kiadó idén is 
megrendezte novellapályázatát, amelynek eredmény-
hirdetése december 4-én volt az Erzsébetligeti Szín-
ház Harmónia termében. 

Az adventi koncer-
tek sorából nem 
maradt ki a sas-
halmi katolikus 
templom sem.  

Várkonyi Szilvia 
előadóművész idén 
is a legszebb keresz-
tény hagyományokat 
idéző Mária-énekek-
kel, altatókkal, kará-
csonyi dalokkal és 
erdélyi eredetű nép-
dalokkal ajándékozta 
meg a hallgatóságot, 
amelyekkel minden 
évben ünnepi hangu-
latot varázsol a temp-
lomba.

Advent első vasárnapján a 
Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ, a dr. 
Kresz Mária Alapítvány és 
a Cinkotáért Közhasznú 
Egyesület közös szervezé-
sében a Cinkotai Kultúrház-
ban kézműves foglalkozást 
tartottak kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt.



XVI.  Kerület i  Újság12

„Mikor újságíróval beszélek. 
Úgy vannak velünk az újságírók, mint 

a gyermek a babajátékával; — míg a sze-
mét ki nem piszkálta az ujjacskáival, hogy 
megnézze mi van mögötte, — és a gyomrá-
ból ki nem húzkodta a kenderkóczot, ad-
dig szereti; azután földhöz vágja és keres 
új babát; kivált idegen átutazókat, akik-
hez nehéz, vagy pláne lehetetlen bejutni. 
Akikhez lehetetlen bejutni, azok az egész 
Istennők! 

Egy elsőrangú zsurnaliszta suttogó áhí-
tattal beszélt nekem egy ilyenről, amiért 
«semmi kincsért» sem tudott bejutni hoz-
zá, amiért az misztikus ködbe burkolódzik 
előttük, és sem zsurnalisztát nem fogad, 
sem újságot nem olvas! 

Mint fölényes nagy tulajdonságot, mint 
nagy erkölcsi bátorságot emlegetik csodálói 
ezen idegen nagyságnak, hogy újságot nem 
olvas! 

Ezzel szemben én azt merem állítani, 
hogy nagyobb bátorság kell ahhoz, hogy az 
ember mindent elolvasson. 

Újságot nem olvasni óriási kényelem, 
könyveket olvasni a legnagyobb gyönyörű-
ség! 

Újságot olvasni a legfárasztóbb kötelesség. 
A mindennapi küzdelem megkezdése az. 

Az eleven levegő beszívása, mely éltet és öl, 
abból érzem meg a velem együtt élő em-
bertársaim szíve lüktetését, az örömét és 
fájdalmát, valamint embertestvéreim is az 
enyémet, melyet egymással megosztunk. 

Elzárkózni az eleven élet küzdelme elől 
nem lehet érdeme, dicsősége senkinek, aki 
ennek a társadalomnak a javait elfogadja 
és élvezi. 

És önök maguk mondják, hogy annyival 
érdekesebb, amennyivel inkább elzárkózik 
önök elöl. — Ezt értem. Ez örök emberi. 
De bocsássák meg nekünk, hogy mi nem 

Ünnepek előtti gondolatok
Elérkeztünk az év utolsó rovatához, színészkönyv-
vel zártuk az éves munkát, színészfotográfusé az év 
utolsó kiállítása, legyen övék az utolsó cikk is. Jászai 
Mari, a „Nemzeti Színház Nagyasszonya” írását kö-
zöljük lassan általános olvasmánnyá váló lapunk, a 
Rákos Vidéke 110 évvel ezelőtti utolsó számából. Az 
idézett tárca mellé jövő januárig látható kiállításunk 
főszereplőjének, Strelisky Sándornak a művésznőről 
készült fotográfiáját illesztjük. Miért pont ezt a cikket 
választottam? Nem helytörténet, még ha helyi újság-
ban jelent is meg, de most, az ünnepeket megelőző 

időszakban az írás emberi gondolatai, az egész Uni-
verzumot tükröző érvényessége helyet kaphat helyi 
gondolatainkban is.
A Karácsonyra, az Újévre várva, amikor a sötétsé-

gen uralkodó fényt keressük, ne okvetlenül a rivalda-
fény járjon az eszünkben, egy gyertya lángja mögött 
néha többet láthatunk meg. 
Ezzel a századfordulósan pátoszos, de komolyan 

gondolt mondattal kívánunk minden kedves Olva-
sónknak Áldott, Békés Ünnepeket! 

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

tehetjük; a felhő-takaró nagyon sok pénzbe 
kerül. Az Olympus drága! Magyarországon 
nem telik. Egy ilyen, rajtunk keresztül szá-
guldó üstökös csillagét is csak pár napra bír-
juk kifizetni.— otthon ők is olcsóbban ad-
ják. — De itt a kőrútjuk kifizeti a titkárt, 
impresszáriót, komornákat, akik elállják kö-
rülöttük az utat a közeledők előtt. 

Ami vendégszereplési körülményeink ezt 
a luxust meg nem engedik. Mihozzánk az 
újságíró urak egyszerűen bekopognak és be-
nyitnak patriarkálisan; bemutatkoznak, be-
szélgetünk — kész az interjú. Lehull a bűvös 
fátyol, vége a misztériumnak, a baba gyomra 
kifordítva, abban is csak fűrészpor volt, 

Fiatal koromban, — míg mindent roppant 
komolyan vettem, — nekem minden interjú 
vesszőfutás volt. Ijedséget és szívdobogást oko-

zott, mert azt éreztem, hogy «most olyan-
nak kell lennem, amilyen lenni nem tudok; 
érdekesnek, briliánsnak, rendkívülinek!» 
Kevés tudományommal, nagy naivitásom-
mal, éreztem én úgy homályosan, hogy ez 
ember kínzás, hogy különb úgy sem tudok 
lenni itt a szobámban, mint a színpadon, 
ahol a lelkem javát adom, ahol egyedül 
érzem magamat otthon — míg itt gyalog-
szerrel, lefegyverezve bátortalan és ügyetlen 
vagyok? 

Ez az érzésem idővel határozott tudattá 
vált, sőt nagy tekintély nyomta rá az igaz-
ság pecsétjét. Oszkár Wilde mondta ki a 
művészekről, hadd húzzam rá ezt a tör-
vényt ami hivatásunkra is : «Azok a művé-
szek, akik (nappali, társaságbani) föllépé-
sükkel másokat elbájolnak, rossz művészek. 
Jó művészek mindenüket a művészetüknek 
adják és ezért magukban érdektelenek.» 

Tovább pedig: «Egy valóban nagy művész 
a legköltőietlenebb lény minden élő lény 
között.» 

Okvetlenül ennek igazságát érzi a fönn 
említett külföldi díva, azért nem száll le 
olympusi magaslatáról az interjú profán 
közelségére. 

Mióta az emberség, nem pedig csak a szí-
nészet a legmagasabb ideálom, mióta nem 
tartom kötelességemnek mindenáron és erő-
vel-esetten érdekesnek látszani, azóta nincs 
lámpalázam az interjúk alatt. Nem félek 
olyan embernek látszani nappali viselkedé-
semben, amilyennek az Isten megteremtett; 
sőt mióta tudom, hogy nem kell csodabo-
garat csinálnom magamból, igen örömest 
beszélgetek minden felebarátommal, az 
ellenségeimmel is. Nem féltem tőlük sem a 
tudásomat, sem a tudatlanságomat, Ahol 
az én tudásom véget ér, ott kezdem én a 
kérdezősködést és a látogatás végével kvittek 
vagyunk.”
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Az ismeretlen írótól származó kötetet először 1695-ben adták ki 
Tótfalusi Kis Miklós nyomdájában, majd 1698-ban ismét meg-
jelentette a nyomdász. A könyv olyan sikeres volt, hogy a XVIII. 
századig változatlan formában jelent meg. A XVII. századi ki-
adások közül egyetlen teljes példányunk maradt fenn, a szege-
di Egyetemi Könyvtár gyűjteményében. Tótfalusi Kis Miklós a 
könyvet, az addigi szokásoktól eltérően a főúri udvarok közön-
sége helyett a polgárságnak szánta. Olyanoknak, akik szakács 
nélkül, önmaguk tevékenykedtek a konyhában.  Ezt alátámaszt-
ja az a tény is, hogy a receptek között nem szerepel vadhúsból 
készült étel. A könyv összesen 334 receptet tartalmaz, vallási 
szempontok alapján válogatva, két nagy csoportra bontva: húse-
vő napokra való receptekre, és böjti napokra való eledelekre. 

GÖNCZI MÓNIKA

Kalandozások régi szakácskönyvek világában

A Szakács mesterségnek könyvecskéje a 
XVII. századból

A Szakács mesterségnek könyvecs-
kéje az első nyomtatásban meg-
jelent magyar nyelvű recep-
teskönyv. A számos nyomdai 
kiadást megélt mű az egyik leg-

sikeresebb szakácskönyvünknek 
számít.

Íme, néhány recept a Szakács mesterségnek könyvecskéjéből:

Káposzta kolozsvári módon
Végy szép sós káposztát, azt szép vékonyan aprítsd meg, azon-
ban egy fazékba egy kövér tyúkot vagy pediglen egy fél ludat 
kövér szalonnával forrald fel, párold meg, és a káposztával tedd 
fel, borsot beléje, azaz egy réteget elrakván borsold meg, más 
réteget hasonlóképpen, és jól főzd meg; bort is tégy belé ameny-
nyi elég, hogy jobb ízű légyen, és mikor feltálalod, borsold meg.

Magyar lév
A tyúkot megtisztogatván egészen tedd fel, forrald fel, párold 
meg, annakutána spékeld meg, egész szegfűvel szép aprón ha-
sogatott fahajjal, megint tedd fel a fazékba, a maga levét szűrd 
reá, hasogatott petrezselyemgyökeret melléje, egész borsot, 
főzd meg jól, mikor megfő, bors, gyömbér; csak úgy egészen 

Új 
rovatunkban 

gasztronómiai 

kultúránk történeté-

ből merítünk. 

Jó étvágyat 

hozzá!

tálald fel egynéhány kenyérszeletecskére, a megfőtt petrezsely-
met szépen felül rakd reá, és vidd az asztalra.

Kolbász, lévre
A kolbászt tedd fel káposzta-lévben egy fazékba, hasogass petre-
zselyemlevelet és gyökeret szép vékonyon melléje, és megmetélt 
vereshagymával főzd meg jól; egy parányi liszttel ha a levét meg-
sűríted, tégy ízlésed szerint; ha a káposzta-lév igen sós lenne, 
vízzel elegyítsd, bors, gyömbér belé, és kenyérszeletre tálald fel. 

Piroska, azaz túróval töltött derelye
Végy igen szép jó túrót, abba törj egynéhány nyers tojást, és 
a kanállal jól törd meg, ha egy kevés metélt kaprot tész belé, 
ha nem is, jó afelől: azonban csinálj tésztát, azt nyújtsd el, és 
darabonként metéld el, a kanállal mindenre tégy egy-egy dara-
bocskát, hajtogasd öszve, és ha vagyon, recés rézzel vagy fával 
körül metéld el, dobd forró vízbe, forrald fel, szedd ki abból, 
tálald fel, felül vajazd meg, és ha reszelt kenyérbéllel meghin-
ted, tégy ízlésed szerint.

Szómagyarázat: megspékel:  megtűzdel

A szegedi Egyetemi Könyvtár gyűjteményében 
őrzött 1698-as kiadás.

Szeretettel hívjuk Önt 2019. január 13-án, vasárnap 9:30 órára  
a Wass Albert születésnapja tiszteletére rendezett ünnepségünkre!

Helyszín: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola (1161 Budapest, Béla utca 23.)
A Wass Albert díj átadására 14. alkalommal kerül sor. 

A megemlékezést az író domborművének megkoszorúzásával fejezzük be.
Díszvendég: Dörner György színművész az Új Színház Igazgatója

Fellépnek: a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjai, Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola Énekkara  és a Kovász Egyesület Irodalmi Csoportja

Szervezők: Hittel a Nemzetért Alapítvány, Kovász Egyesület, 
Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület

A rendezvény támogatója a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata
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P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

Január 4., péntek 20:00 
GEMINI BULI 
Jegyár: 1800 Ft (a helyszínen váltható)
Előzetes asztalfoglalás szükséges a +36 
30 65 75 896-os telefonszámon.
Január 5. szombat 16:00 
HAMUPIPŐKE
Egy feledhetetlen ki-
rálylányos mesejáték 
gyönyörű jelmezekkel 
a Noir Színház előadá-
sában.
5 éves kortól ajánlott!
Jegyárak: 1800 - 3200 Ft
Január 6. vasárnap 15:00 
MÁGNÁS MISKA 
A fordulatokban, nevettető helyzetek-
ben bővelkedő operett zenei világát slá-
gerré vált dalok alkotják, melyek hang-
szerelése időnként átlátogat a swing és 
a rock világába is.
Jegyárak: 2800-3600 Ft
Január 7. hétfő 18:00 
HANGULATOK
Horváth László és Jóvér József kiállítása
a  Kovács Attila  Galériában (1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43.)
A kiállítás megtekinthető január 31-ig. 
Január 12. szombat 19:00 
APOSTOL ÚJÉVI KONCERT
Jegyár: 3000-3900 Ft 
Január 13. vasárnap 10:30 
LEGYÉL TE IS RÉGÉSZ! – kalandos 
felfedezőnap a dinoszauruszok korában
6 éven felülieknek
Jegyár elővételben: 1500 Ft
Január 13. vasárnap 15:00 
BOCS, FÉLREMENT! 
Egy nagy lebukás szimfó-
niája, e-mailekben, telefo-
nokon és csevegő-progra-
mokon előadva, az Orlai 
produkció előadása.
Jegyár: 2800-3800 Ft

PROGRAMJAINK A MAGYAR  
KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

Január 17. csütörtök 19:00 
NÉZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA 
Kortárs színházi szatíra Mucsi Zoltán, 
Scherer Péter és Katona László előadásában.
Január 18. péntek 18:00 
„Nem a való hát, annak égi mása…” - 
GEDEON PÉTER KIÁLLÍTÁSA 
Megtekinthető: február 27-ig a Napfény 
Galériában

Január 18. péntek 19:30 
JAZZ LIGET: MINI DUÓ: TÖRÖK 
ÁDÁM – FEHÉR ÁDÁM 
Jegyár: 1600 Ft
Január 19. szombat 17:00 
RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA 
NOVÁK FERENC TATÁVAL
A huszadik századon átívelő néprajzi, 
zenés-táncos elemekkel illusztrált törté-
nelmi utazás.
A belépés előzetes regisztrációt követően 
díjtalan. Regisztráció az info@kultur-
liget.hu címen, vagy telefonon a 401-
3060-os számon.
Január 20. 
vasárnap 11:00 
VUK
Az Inversidance 
Társulat táncjátéka 
Jegyár: 1500-2200 Ft
Január 20. vasárnap 17:00 
AZT MESÉLD EL, PISTA! 
Örkény István az életéről
Az író saját szavaiból színpadra állította:
Bereményi Géza és Mácsai Pál
 Jegyár: 3600 Ft
Január  21. hétfő 18:00 
„Élmény dialógus” - CSÍZY LÁSZLÓ 
KOMPUTERGRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető a Corvin és a Kamara Ga-
lériában 2019. február 21-ig.
Január 22. kedd 18.00 
BALOGH EDIT ÉS SOMODI ILDIKÓ 
KÁRPITMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA 
(Magyar Kárpitművészek Egyesülete) 

Január 11. péntek 20:00 
RETRO BULI A MADARAK HÁZI-
BULI ZENEKARRAL
Fantasztikus slágerek az ötvenes 
évektől napjainkig...
Jegyár: 1500 Ft

Magyar Kultúra Napja a Szentmi-
hályi Kulturális Központban

Január 19. szombat 
10:00 LILLA ÉS TÜNDÉRBOGYÓ 
gyerekelőadás, érzelmi intelligencia 
fejlesztő történetek, utána beszélge-
tés Kádár Annamáriával
Jegyárak: gyerek: 1100 Ft, felnőtt: 1300 
Ft, családi: 4200 Ft (2 gyerek+2 felnőtt)
11:00 KÉZMŰVES NAP 
Kézműves és mesés foglalkozások a 
Kresz Mária Alapítvány, az Apró Man-
csok és a Nyírkapapír Vállalat segít-
ségével. A foglalkozásokon a részvétel 
ingynes!
ADAMIK ZSOLT – HANGA RÉKA:  
BIBEDOMBI SZÖRNYHATÁROZÓ 
Játékos könyvbemutató és kiállítás 
Hanga Réka könyvhöz készített il-
lusztrációiból 
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Negatív meglepetések
Jó, hogy már vége…
Befejeződött a 2018/19. évi amatőr labdarúgó bajnokságok őszi idé-
nye. Úgy gondolom, kerületünk két legjobbjának ítélt csapata, az 
Ikarus és a RAFC szeretné mielőbb elfelejteni ezt a szezont. Nagyon 
jó tavaszi folytatásnak kell lenni ahhoz, hogy bent maradjanak az I. 
osztályban!

Igazán semmi jel nem mutatott arra, hogy az Ikarus ilyen 
gyenge teljesítményt produkáljon. Inkább a feljutásra, de min-
denképpen a dobogóra álló csapatként gondoltak a szakembe-
rek az előző bajnokság bronzérmesére. 

Az első 7 fordulóban 1 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, a 
következő nyolc mérkőzésen 2 győzelem, 2 döntetlen, 4 vere-
ség a mérleg. Annyi pontot szereztek, mint ahányadik helyen 
állnak: 13.

Rejtély, hogy mi történhetett a rendezett, jó körülmények kö-
zött működő, kiváló edzőgárdával és vezetőséggel rendelkező 
csapat háza táján. Mindenesetre legfrissebb értesülésünk sze-
rint a vezetőség nem nézte tétlenül a gyenge szereplést: a veze-
tőedző Borgulya Istvánnak 
megköszönték munkáját és 
új edző után néztek. Hamar 
megtalálták az utódot, a már 
több egyesületnél dolgozó, 
rutinos edző, Varga László 
személyében. 

Remélhetőleg az új edző, 
új légkörben eredményesen 
fog dolgozni a jobb sorsra 
érdemes „IKA” csapatánál, 
és nem lesznek kiesési gon-
dok. 

A Tisztelt Olvasónak már bizonyára unalmas, hogy a RAFC-
cal kapcsolatban a gyenge szereplés fő okaként mindig a sport-
telepük körüli, már-már botrányos helyzet kerül elő. 

Tény viszont, hogy januárban az új tulajdonos, az Állami Va-
gyonkezelő lelakatolta a pályát, és ezzel a RAFC hontalanná 
vált. Arról a helyről szorult ki a csapat, ahonnan nem túl gyak-
ran vittek el 3 pontot a vendégek. 

Az őszi idényben pályaválasztóként 5 mérkőzést Rákoscsa-
bán, 3 meccset pedig az Ikarus műfüves pályáján játszottak. 

„Remek RAFC rajt” volt összefoglalónk címe az első három 
forduló után. 2 győzelemmel és 1 döntetlennel indítottak. Az-
után viszont… A hátralévő 12 mérkőzésen egy győzelem és ti-
zenegy vereség! Az utolsó 9 (!) mérkőzésen zsinórban vesztes-
ként hagyták el a pályát! 

Dőreség lenne persze mindent a pálya körüli huzavona 
számlájára írni. E sorok írója nem kíván bővebben foglalkozni 
a kialakult helyzettel, hiszen már így is az egyik fő bűnös sze-
repét osztották rá egyesek, de azt szomorúan kell megállapíta-
ni, hogy a legendás „RAFC-család” szindróma már a múlté…

Az utolsó mér-
kőzés után a csa-
pat játékosedzője, 
Gálosi Csongor 
lemondott. A ve-
zetőség keresi az 
utódját. Sem ne-
kik, sem az új 
edzőnek nem lesz 
könnyű dolga. 

A versenykiírás 
szerint az utolsó 
kettő helyezett esik 

ki. A tényleges kiesők azonban az NB III-ból kieső budapesti 
csapatok számától függően lehet akár 4-5 is! Mindkét csapatunk 
tehát nagyon kemény tavasz előtt áll. (AZ MLTC és az RSC telje-
sítményéről januári számunkban fogunk beszámolni.) 

Minden játékosnak, edzőnek, vezetőnek és Kedves Olvasó-
inknak áldott, békés karácsonyt kívánunk!

VARGA FERENC

Helyezés/Csapat .............................M. ..Gy. ..D. ....V. .. LG. .KG. ..GK. ...P.
1. REAC ............................................ 15 ....10 ... 4.....  1 ....37 .... 3 .....34 ... 34
2. UNIONE FC ................................ 15 ....10 ....3 .....  2 ... 34 ... 19 .... 15 .... 33
3. KELEN SC .................................... 15 ....10 ... 2 .....  3 ... 40 .. 10 ....30 ... 32
…
13. IKARUS BSE FEJL. KERTV. ..... 15 .....3 .... 4..... 8.....12 ... 30 ... -18 ....13
14. RAFC ......................................... 15 .....3 .....1 .....11 ....12 ... 39 ... -27 ... 10
15. PESTSZENTIMREI SK ............. 15 .....1 .....5 ..... 9 ....17 ...29 ....-12 .... 8
16. ÚJBUDAI FC-VOYAGE ............ 15 .... 0 ... 2 .....13 .... 8.... 56 ... -48 .... 2

A Budapest I. osztály őszi végeredménye

 A kerület óvodáit 1-1 csapat képvisel-
hette a versenyen, 6 plusz 2 (tartalék) 
résztvevővel. A gyermekcsapatok labdás 
és karikaszóró váltófutásban, valamint 
nyuszi ugrásban és páros alagútfutás-
ban mutathatták meg képességeiket és 
csapatszellemüket. 

A vándorkupát ezúttal a tavalyi győz-
tes, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 
vihette haza, így ha jövőre harmadik 

alkalommal is diadalmaskodnak, má-
sodszorra nyerhetik el véglegesen az 
értékes trófeát. A versenyen részt vett 
többi csapat oklevéllel, a gyermekek pe-
dig ajándékkal gazdagodtak.  

Az ifjú sportolókat meglátogatta a Mi-
kulás, aki csokoládéval kedveskedett a 
megfáradt gyerekeknek, akiknek biztosan 
jólesett egy kis kalória a testmozgás után.

GUETH ÁDÁM

Mikulás Kupa a Centenáriumi Általános Iskolában
December 6-án, tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Budapest XVI. Kerületi Atlétika Barátok Clubja ha-
gyományos Mikulás Kupáját a Centenáriumi Általános Iskola tornatermében. A sport és ügyességi verseny 
keretében óvodás korú versenyzők mérhették össze erejüket a vándorkupa elnyeréséért, és mozgathatták 
meg testüket az egészséges életmód jegyében.
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Barka Emese világbajnoki 
bronzérmes birkózó 

– Hogy nő létemre miért éppen a birkózást 
választottam? Azt éreztem, hogy a sport-
ág taktikai elemeit váltogatva saját magam 
gazdálkodhatok a megszerzett tudással. Ez 
a fajta szabadságérzet szerettette meg velem 
a birkózást – fejti ki Emese. 

Nevelőegyesületének színeiben 2015-ig 
versenyzett, innen került a Csepeli Bir-
kózó Klubhoz, jelenlegi csapatához. 

– Nem is gondoltam volna, hogy a Vasas-
tól elszegődöm másik klubhoz, amolyan 
lírai szépséggel gondoltam, hogy ahol a 
bölcsőm, ott a sírom is. Az élet mégis úgy 
hozta, hogy elválnak útjaim a Vasastól. 

Ebben a döntésben mostani edzőjének, 
Ritter Dilettának is érdemei vannak. 
Emese és Diletta közötti gördülékeny 
munka erős kapoccsá gyúrta kapcsola-
tukat, ami azóta is tart. A kemény edzé-
seknek, valamint a fanatizmusnak, ami 
Emese elszántságát és akaraterejét bizo-
nyítja, meglett az eredménye. 2007-ben 
a junior Európa-bajnokságon 17 évesen 
bronzérmet szerzett, ami rendhagyó, 
egyben kimagasló eredménynek szá-
mít. 2013-ban felnőtt kategóriában EB 
3. hely, VB 3. hely, az Universiaden pe-
dig szintén harmadik helyezést ért el. A 
2016-os, Magyarországon megrendezett 
világbajnokságon ismét harmadik lett, 
egy évvel előtte viszont megnyerte az 

Ők hárman
A XVI. kerületi Önkormányzat novemberi testületi ülésén elisme-
résben részesített három kiemelkedő teljesítményt nyújtó sporto-
ló hölgyet, Bácskay Csengét, Barka Emesét és Mag Erikát. Ismer-
kedjünk meg velük kicsit közelebbről!  

Európa Játékokat. Az idei év is termé-
kenynek bizonyult, világbajnokságon és 
Európa-bajnokságon is sikerült felállnia 
a dobogó harmadik fokára. A sort még 
lehetne folytatni.

– Nem felejtem el honnan indultam, és 
merre tartok. Ripper Árpád szövetségi ka-
pitány és Ripper Diletta klubedzőm nélkül 
eredményeim nem valósulhattak volna 
meg. A kimagasló szakmai háttér elenged-
hetetlen a sikerhez, szerencsére ez nekem 
megadatott.

Emese jelenleg a Testnevelési Egyete-
men tanul, és aktív élsportolói pályafutá-
sa után edzőként is a sportágban képzeli 
el jövőjét. Ezek szerint a női birkózás to-
vábbra sem képzelhető el Barka Emese 
nélkül.

VARGA TIBOR

Bácskay Csenge tornász, aki Bu-
enos Airesben az Ifjúsági Olimpi-
án ugrásban ezüstérmet szerzett

– HOGYAN KERÜLTÉL A TORNASPORT 
KÖZELÉBE?
– Nagyon mozgékony, néha már önve-
szélyes gyerek voltam, és a szüleim úgy 
gondolták, hogy le kell vezetni a fölösle-
ges energiáimat. A tornát választották. 
Nekem nagyon megtetszett, és ott ragad-
tam.

– HÁNY ÉVES KORODBAN KEZDTÉL 
VERSENYEZNI?

– 5-6 éves koromban egyéniben már 
indultam versenyeken és már akkor is 
mindig az elsők között voltam a korosz-
tályomban. Ez szerencsére a mai napig 
megmaradt.

– MELYIK EGYESÜLETBEN TORNÁZ-
TÁL?
– Amíg a Néri Szent Fülöp iskolába jár-
tam, addig a Postásban, amikor pedig 6. 
osztályos koromban átmentem a Szil-
veszter János Református Gimnázium-
ba, akkor átigazoltam a KSI-be. 

– MIT KELLETT TELJESÍTENED AH-
HOZ, HOGY KIJUSS BUENOS AIRES-
BE?
– Az elég izgalmas volt, mert 2017-ben 
komoly derékfájdalmaim voltak. Szeren-
csére a 2018-as bakui kvótaszerző ver-
senyre már ki tudtam menni. Ezen kívül 
még Glasgow-ban, az Ifjúsági Európa 
Bajnokságon kellett nagyon jól szerepel-
ni. Utóbbi azért is nehéz volt, mert akkor 
volt a legrosszabb a derekam. Csak fájda-
lomcsillapítóval tudtam versenyezni, de 
végül Baku után ez is jól sikerült, így ott 
lehettem a világbajnokságon.

– A DERÉKFÁJÁS MOST MÁR VÉGIG 
ELKÍSÉR?
– Nem, azóta találtunk egy terapeutát, 
és vele sikerült teljesen rendbe hozni a 
derekamat.

– MILYEN VOLT BUENOS AIRES?
– Nagyon izgatottan szálltunk ki a gép-
ből, egy teljesen ismeretlen világba. Tele 
voltam kérdésekkel. Milyen lesz a torna-
terem, milyen lesz a szállás, az étkezés, 
de végül minden jól alakult.

– HOGYAN ZAJLOTT A VERSENY?
– Előtte egy nappal még nagyon rossz 
előjelekkel küszködtem. Semmi nem 
sikerült, még a könnyebb ugrások sem. 

– ILYEN ELŐJELEK UTÁN MILYEN 
EREDMÉNYT VÁRTÁL MAGADTÓL A 
VERSENY ELŐTT?
– Nem arra gondoltam, hogy hányadik 
leszek, hanem csak arra, hogy a tőlem 
telhető legjobb teljesítményt kihozzam 
magamból, aztán meglátjuk, ez mire 
lesz elég. Kiszámoltam, hogy egy köze-
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pesen nehéz és a legnehezebb ugrás elég 
lehet a második helyre, de bevallom, 
hogy ezt az előjelek ismeretében az elér-
hetetlen álmok közé soroltam. Ezek után 
egyszerűen nem akartam elhinni, ami-
kor ott álltam a dobogó második fokán, 
és persze nagyon boldog voltam.

– HOGYAN NÉZ KI A FOLYTATÁS?
– 2019-ben már a felnőtt válogatott tag-
jaként áprilisban Európa-bajnokság, 
Nyáron Európai Játékok, majd a jövő év 
legnagyobb eseménye, a stuttgarti Tor-
na-világbajnokság. Ha ezeken sikerül 
nagyon jól szerepelni, akkor megnyílik 
az út az olimpiára, Tokyo felé. Ehhez 
azonban még nagyon sok munka, sérü-
lésmentes felkészülés, és némi szeren-
cse is szükséges.

MÉSZÁROS TIBOR

Mag Erika hosszútávfutó, 
ultramaratonista 

– Az ultramaraton több szintből áll. Kü-
lönböző hosszúságú távot kell teljesíteni, 
lehetőleg minél jobb idővel. Először 53 km-el 
kezdtem, majd 68 km-re váltottam, végül a 
113 km-t 12 óra alatt teljesítettem – meséli 
Erika. A Balatont is körbe futotta 28 óra 
alatt, és a Pilis meredek vonulatain is át-
nyargalt.

Minden hat évvel ezelőtt kezdődött. A 
szülés utáni felszedett plusz kilók sar-
kallták őt futásra, ami rendszeres test-
mozgássá változott. A kerületben fu-
tótársaival alkotott közösséget, később 
hosszú távú versenyekre jelentkezett. A 
Spartatlon bizonyult az egyik legkemé-
nyebb kihívásnak. Az Athén és Spárta 
között húzódó 246 km-es verseny tör-
ténelmi múlttal rendelkezik. A távot 
hőségben teljesítik a versenyzők, ennek 
tudatában kánikulában készültek föl a 
felkészülési időszakban, azonban a idő-

járás megviccelte az indulókat, és a ver-
seny utolsó négy órájában orkán erejű 
vihar kezdett tombolni. Fákat csavart ki 
a szél, mégis, Erika lélekjelenlétének és 
akaraterejének köszönhetően teljesítette 
a maratoni távot.

– Azért mentem oda, mert végig akartam 
csinálni. Az eredmény mellékes. Ez egyfajta 
lelki út számomra, ahol, akár csak az élet-
ben, problémák vannak, amiket meg kell 
oldani. Mindig az jut eszembe, amin már 
túljutottam. 

Erika túljutott egy karrierváltáson is. 
Ez év januárjáig civilként a kerületi 
Napraforgó Gyermekjóléti és Családse-
gítő Központ munkatársa volt, jelenleg 
futóedzőként és teljesítmény-diagnosz-
tikai kiértékelőként dolgozik egy sport-
centrumban. A munka mellett továbbra 
is edz, készül a jövőbeli versenyekre. A 
következő évben szeretne javítani ide-
jén az Ultrabalatonon (Balaton körbefu-
tása). 110 km-es távot tűzött ki célul az 
Isztriai-félszigeten, méghozzá terepen, 
és fontolgatja, hogy rajthoz áll a követke-
ző Spartatlonon is.

VARGA TIBOR

INGYENES 
ÉTELOSZTÁS
December 28-án 

pénteken, 
11-től 15 óráig

Helyszín: LEGENDA SÖRFŐZDE
Bp. XVI. kerület, Kövirózsa utca 8/c

Közvetlenül a Védő utca mellett 
(Lándzsa Lakótelep)

Megközelíthető: 44-es, 45-ös, 276-os 
és 277-es buszokkal.

Menü: 
Csülkös bableves, 

pizzaszelet, sütemény, 
üdítő, sör.

Élelmiszercsomag, 
játék- és ruhaosztás.

Fellép: 
BAGDI ERZSI énekművész

Szeretettel várják a XVI. kerületi 
nagycsaládosokat, munkanélkülie-

ket, létminimum alatt élőket.
Tel.: +36-70/326-0177 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XVI. kerületi csoportja 
meghívja Önt

2019. január 7-én (hétfőn) 18.00-órára
 a Meszlényi Zoltán Közösségi Házba (1163 Sasvár u. 23.)

DR. SZABÓ FERENC S. J.
jezsuita szerzetes, író, teológus, tanár, rádióműsor-szerkesztő, 

a Távlatok c. folyóirat főszerkesztője, 
A Szív folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 

előadására, melynek címe:
AZ EMBERISÉG JÖVŐJE – KERESZTÉNY SZEMMEL

P. Teilhard de Chardin S.J. – a globalizáció prófétája
Közreműködik: dr. Kratofil Ottóné

Honlapunk: www.kesz16.hu
Szőke István XVI. kerületi elnök

Árpádföldi Polgárok 
Érdekközössége

Cibakháza utca 45. 
(bejárat a Menyhért utca felől)

JANUÁRI PROGRAMOK:
Női torna: hétfőnként 

senior pilates 17 óra, köredzés 18 óra, 
pilatas int.19 óra

Női torna, klasszikus pilates: 
szerdánként 19-20 óra

Meridián torna: 
csütörtökönként 9-9.30 óra

Angol és számítógép ismeretek: 
csütörtökönként 9-12 óra

Gyermek tánc: kedd 16.30-17.15, 
szerda 17.30-18.30, 

csütörtök 16.30-17.30, 
péntek 17.15-18.15

Vásár és fogadóóra: 
11-én, és 25-én 8 – 14 óra

Baba-mama zenede Kálmán bácsival: 
minden hétfőn 10-11 óráig
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az Önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény (a névelők /a/az/ nem számítanak 
szónak) föladható postán: XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. címre, 
vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett  HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is, üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.

INGATLAN
Eladó a Centenáriumi lakóte-
lepen 1-2 félszobás, délnyugati 
fekvésű, felújított , III. emeleti 
lakás. 30-940-0494

Árpádföldön eladó egy 681 nm-
es építési telek a Budapesti úton. 
70-286-3716

Kertes házat vásárolnék tulajdo-
nostól beköltözéssel, lehet felújí-
tásra váró is. 70-326-4088

Kiadó garázst keresek „garázsvá-
sár” céljára heti 4 alkalommal. 
30-949-6332

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

Mátyásföldön a Bökényföldi út 
mellett 4785nm-es belterület el-
adó. 400-0440; 70-299-3400

Beköltözhető kertesházat vásá-
rolnék TULAJDONOSTÓL re-
ális áron. Alaprajzokat, fotókat 
kérek revaivira@gmail.com, 30-
317-4744

Építési telek 1082nm eladó Ár-
pádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, 
csatorna telken belül. Új par-
cellázás, már lehet rá építkezni. 
35M Ft. 30-482-0700

Eladó tulajdonostól 800nm sa-
roktelken 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 – ráfi-
zetéssel! 30-599-0677

Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz 
közeli kétgenerációs családi ház 
13,9M Ft-ért eladó. 30-826-2395

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

Csömöri szántó 2172 nm-es 1M 
Ft-ért eladó. 409-2240

Kiadó garázst keresek a Pálya ut-
cai lakótelep környékén. 30-932-
5654

Kiadó szobát keresek vagy tár-
sulnék. Internet szükséges. Max 
50E Ft/hó rezsivel. 30-575-4473 
(18.00 után)

VEGYES
Kézi kötésű pulóverek és kis mé-
retű blúzok, sapka-sál, táskák és 
csizmák eladók. Ár megegyezés 
szerint! 30-895-5868

Eladó új, Future Board 55E Ft; 
virtuális szemüveg 20E Ft; Lehel 
hűtő jó állapotban 25E Ft; táskák 
25E Ft. 30-575-4473; 18h után

Eladó házi készítésű, időtálló 
madáretető. 20-934-7476

Lecserélné ruhatárát? Jó állapo-
tú, szép ruhákat vennék olcsón. 
30-853-5167

Chicco gyerekkocsi féláron el-
adó. 25E Ft. 403-0093

Terménydaráló eladó. Ár meg-
egyezés szerint. 30-246-7545

HWK 46/42 550W-os kerti szi-
vattyú, mosógép motor, 42 V-os 
biztonsági trafó, fénycső armatú-
ra, 32 cm-es képcsöves TV 2,5E 

Ft, mobil komposztáló, kerti 
szerszámok, gorenje gáztűzhely 
eladók. 409-2240

Disznóvágási kellékek (bárd, 
hurkatöltő, bödön stb.) 409-1267

Super Tena Comfort mini pelen-
ka féláron eladó. 409-1267

Royality Line svárjci 16 részes 
rozsdamentes edénygarnitúra 
gyári csomagolásban eladó 35E 
Ft-ért. 70-259-2697

Eladó réz pálinkafőző és ápolási 
szék. 408-0498

Komódok, cipősszekrény, kris-
tály csillárok és fali karok, réz 
csillárok és fali karok, képkere-
tek. 407-3447

Kerti bútorok, napernyők, 110 
literes hűtőszekrény eladó. 403-
1090

Takarítónőt keresünk havi 1 alka-
lommal. 400-2845

Eladó légterápiás készülékek, 
philips videomagnó, eurotech 
vasaló, álló ventilátor, könyvek. 
403-0213

Eladó összecsukható esernyő ba-
bakocsi fix lábtámasszal. 3,5E Ft. 
20-421-4035

Heverő, jó állapotú és rokkant 
kerekesszék olcsón elvihető. 
405-1913

Eladó 6 db üvegballon vegyes 
méretekben, 4 db 120 literes 
műanyag hordó. 70-299-4450

Öltözőszekrény, lemez, 3 ajtós, 
zöld, jó állapotú. 8E Ft. 20/498-
6812

Teniszütők, teljesen újszerű, 

TECHNO PRP SUPER TEC. 
(svájci) és DUNLOP POWER 
GRAPHITE 3E Ft/db. 20/498-
6812

Zanussi hűtő, müködő, 220 l. 
alul fagyasztós. 12E Ft. 20/498-
6812

Zanussi elöltöltős mosógép 
üzemképes.  20/498-6812

Műanyag vastagfalú kék hor-
dók 100-200 literesek. 3-5E Ft. 
20/498-6812 

Acéllemez radiátor 60x60 6E Ft; 
rozsdamentes csepptálcás moso-
gató 6E Ft; férfi új ¾-es irhabun-
da 15E Ft; 52-es bőrdzseki 10E 
Ft-ért eladók. 403-1335

225nm-re elegendő új Bramac 
Ecotec 110 tetőfólia 60E Ft; 2 db 
bontott 80-90-40-80-as vasab-
lak beépítő kerettel 10E Ft-ért 
eladók. 70-248-7579

Eladó jó állapotban lévő tölgyfa 
ajtós 9db-os konyhaszekrénysor 
2 tálcás rozsdamentes mosoga-
tóval, csapteleppel. I.ár: 80E Ft, 
20-232-9272

Eladó egy bőr garnitúra + 2 fotel 
kihúzható lábtartóval. 2 fekhely-
lyé alakítható. Ár megegyezés 
szerint. 407-2021; 20-567-6126

Hosszú fehér menyasszonyi 
ruha kiegészítőkkel, fehér ko-
szorús lány ruha, estélyi ruhák 
eladók. 403-9223

Magánszemélytől vásárolnék 
megfelelő állapotú – Suzuki 
Swift vagy Daewoo – 2000-
2003-as évjáratút. 70-309-1736

Nagyméretű barna bőrdzseki, 
Concord telefon nagyméretű 
világítós számokkal időseknek, 
Thuasne-lombax új, megerősí-
tett ágyéki fűző eladó. 70-426-
8677

Vadonat új Happy VBM 7800 
bébiőr videofelvétellel 15E Ft; új 
Chicco Juju 3in1 babakocsi 35E 
Ft-ért eladó. 403-4606; 20-918-
7317

Szovjet fém 1 rubelosok 160Ft/
db, Loncorde 922 világító szám-
jegyű telefon  - időseknek eladók. 
70-426-8677

Háztartási segítséget keresek 
rendszeres munkára XVI. kerü-
leti családi házba. 20-935-2473

Lábfürdő + masszírozógép elekt-
romos, többféle programmal 8E 
Ft-ért eladó. 30-949-6332

Univerzális fitnesz gép BS2400 
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Mrs LangWitch OVIS AN-
GOL csoportja. Kreatívan, 
vidáman, hatékonyan. Ér-
deklődés: mrslangwitch.hu

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügy-
intézés. 0630-680-6814

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

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

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

Gyógypedikűrös: manikürt, 
gyógypedikürt, japán mani-
kürt, talpmasszázst vállal. 
Házhoz megy, akár hétvé-
gén is! 70-518-0720

Középkorú fiatalos igényes 
hölgy családi házaknál, laká-
soknál vállal takarítást bejá-
rónői munkát. Tapasztalattal, 
gyakorlattal, referenciákkal, er-
kölcsi bizonyítvánnyal. Hívjon 
bizalommal 06/20-350-1570

Idősgondozást vállalok: sze-
retettel, tisztelettel, empátiá-
val. 20-313-8242

Fiatal házaspár kötne élet-
járadéki vagy eltartási szer-
ződést havi készpénzfi-
zetéssel és bármilyen 
segítségnyújtással. 20-378-
3575

Fold N Sep taposógép állítható 
fokozattal olcsón eladó, 30-427-
8664




