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Új helyiség a
20 millió
nagycsaládosoknak Mátyásföldnek
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Egy kis ünnepségre gyülekeztek a XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesületének (NE)
tagjai szeptember 12-én a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (KHEK)
melléképületében, ahol egy új helyiséget
vehettek birtokba. A megjelenteket Simon
Gáborné, az NE elnöke köszöntötte (képünkön középen). Az eseményen részt vett
Kovács Péter polgármester, Balla Katalin, a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének
(NOE) titkárságvezetője és Villányi Péter, a
KHEK igazgatója.

12-13
A kertvárosi Vigasságok legizgalmasabb programpontja a XVI.
kerületet alkotó öt településrész fizikai és szellemi tudáspróbája.
Az Öt Falu Viadalának tétje nem kicsi, hiszen a nyertes 20 milló forint sorsáról dönthet. Idén ismét a mátyásföldi csapat bizonyult a legeredményesebbnek. Az elnyert összeg fejében azt kérték, hogy az Önkormányzat újítsa föl az Emma utcai játszóteret,
helyezzen ki szeméttároló kukákat a mátyásföldi repülőtérre és
legyen még egy pingpongasztal az Erzsébetligetben.

VÁ L A S Z TÁ S I H I R D E T M É N Y

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket a XVI. kerületben induló polgármester- és képviselő-jelöltekről,
a szavazólapokon szereplő – a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt – sorrendben.

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK:
SCHAFFER VIKTOR • CIVIL16 Egyesület
KOVÁCS PÉTER • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata
Néppárt (FIDESZ-KDNP)
NEMES GÁBOR • Momentum Mozgalom – Demokratikus
Koalíció – Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért
Párt – Lehet Más a Politika (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd)

KÉPVISELŐ-JELÖLTEK:
1. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

SZATMÁRY LÁSZLÓ • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
NAGY RICHÁRD GYÖRGY • Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd
Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
BOGNÁR ZSOLT PÉTER • CIVIL16 Egyesület

Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
DR. KÖRNYEINÉ RÁTZ KATALIN • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
BARÁTH ANITA • CIVIL16 Egyesület

7. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

ANTALÓCZY CSABA • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
PACHER TIBOR • Momentum Mozgalom - Demokratikus
Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
VADÁSZ DÁNIEL MÁTÉ • CIVIL16 Egyesület

8. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

2. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

VASS PÁL • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt
(FIDESZ-KDNP)
BAGDI ERZSÉBET • CIVIL16 Egyesület
MRENA EDIT • Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért
Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)

3. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

NEMES GÁBOR • Momentum Mozgalom - Demokratikus
Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
KISS ANITA • CIVIL16 Egyesület
KOVÁCS PÉTER • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata
Néppárt (FIDESZ-KDNP)

HORVÁTH ÁDÁM • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata
Néppárt (FIDESZ-KDNP)
SCHAFFER VIKTOR • CIVIL16 Egyesület
VAJDA ZOLTÁN • Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért
Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
DARÓCZI ZOLTÁN • CIVIL16 Egyesület
GÁSPÁR JÓZSEF • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata
Néppárt (FIDESZ-KDNP)
MIZSEI LÁSZLÓ • Momentum Mozgalom - Demokratikus
Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)

4. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

VÁCZI IMRE • Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért
Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
DOBRE DÁNIEL • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata
Néppárt (FIDESZ-KDNP)
DÁGI SZABOLCS FERENC • CIVIL16 Egyesület

5. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

ABONYI JÁNOS • Momentum Mozgalom - Demokratikus
Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
BÉKEFI JÓZSEF OTTÓ • CIVIL16 Egyesület
VINCZE ÁGNES • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata
Néppárt (FIDESZ-KDNP)

6. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

KEPES ÁGNES • Momentum Mozgalom - Demokratikus KoaPárt - Párbeszéd Magyarországért
XVI.Szocialista
Kerületi Újság
2 líció - Magyar

9. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

10. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

HONFINÉ SZABÓ VIKTÓRIA ESZTER • CIVIL16 Egyesület
TOKODY MARCELL GERGELY • Momentum Mozgalom Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik
Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
ÁCS ANIKÓ • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt
(FIDESZ-KDNP)

11. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

LENGYEL PATRIK • Momentum Mozgalom - Demokratikus
Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
HORVÁTH KÁROLY LÁSZLÓ • CIVIL16 Egyesület
KOVÁCS RAYMUND • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)

12. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET:

BURMEISTER ANDREA • független
CSIZMAZIA FERENC • Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika - Jobbik Magyarországért
Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
SZÁSZ JÓZSEF • FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata
Néppárt (FIDESZ-KDNP)
KOVÁCS AMBRUS • CIVIL16 Egyesület

További információk a választással kapcsolatban
Az a választópolgár, aki a XVI. kerületben lakik a szavazáskor
három szavazólapot kap:
• megválaszthatja a kerület polgármesterét: a szavazólapon
lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
• megválaszthatja a kerület önkormányzatának képviselő-testületét: a választókerület jelöltjei közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát (az önkormányzati képviselőknek csak
egy részét választják egyéni választókerületben, a képviselői
mandátumok másik részét a töredékszavazatok alapján a
kompenzációs listákról osztják ki),
• megválaszthatja Budapest főpolgármesterét: a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát.

• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, papíralapú, könyv formátumú) vagy
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy
útlevél, vagy vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén
ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik
település önkormányzatának megválasztásában szeretne
részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar
szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti
választási irodától. Átjelentkezni október 9. napján 16 óráig
kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább június
26-ig létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel,
hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart.

Információk a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásához

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Magyarország külképviseletein szavazásra nincs mód!
Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban
kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási
irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.
Ismételten felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét
arra, hogy az augusztusban postán megkapott választási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá,
hogy az a szavazókör melyik önkormányzati intézményben
(szavazóhelyiség) található!
A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a
névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím vagy személyi azonosító igazolására a következő, érvényes igazolványok
alkalmasak:

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő:
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik.
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját!

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik
a szavazás napján, vagy azok érvényessége lejárt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét nézze meg,
és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya a szavazás napján érvényes legyen.

A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre kizárólag a központi névjegyzékben az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgár szavazhat!
A XVI. kerületben az alábbi nemzeti és etnikai kisebbségek
vonatkozásában kerül sor települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra: görög, horvát, német, örmény,
roma, román, ruszin, szerb és szlovák.
Az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, melyben egyébként is szavaz.
Ez esetben neki a nemzetiségi névjegyzéket is alá kell írnia.
A szavazólapon az érintett nemzetiség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. Érvényesen szavazni
legfeljebb annyi jelöltre lehet, ahány tagú a képviselő-testület.
Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.
Az egyes nemzetiségek jelöltjeinek nyilvántartásba vétele, illetve a szavazólapokon a jelöltek sorrendje a www.bp16.hu
honlapon megismerhető.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy
a Polgármesteri Hivatalban Választási Információs Szolgálat
működik, ahol munkatársaim készséggel állnak
a rendelkezésükre. Telefonon: 4011-473, 4011-416, 4011-548,
faxon: 404-4298 és e-mailben: hvi@bp16.hu.
További információkat találhatnak az önkormányzati
választással kapcsolatban a www.valasztas.hu,
valamint a www.bp16.hu weboldalakon is.
Dr. Csomor Ervin sk.
a Helyi Választási Iroda vezetője

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

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.
A lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készítik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.

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

Az Önkormányzat lapja
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POLGÁRMESTER-JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSAI
SCHAFFER VIKTOR vagyok, a
CIVIL16 Egyesület elnöke, polgármesterjelöltje és képviselőjelöltje a 2. körzetben. 26 éves vagyok, Rákosszentmihályon élek,
rendészként dolgozom, köztisztviselő vagyok. Munkámból
adódóan is nap mint nap szembesülök az emberek különféle
problémáival, majd keresek rájuk megoldást. A legkülönfélébb
esetekkel találkoztam, megismertem a kerület összes utcáját.
Szemétszedő akciókat kezdtem
szervezni, majd megismertem
Daróczi Zoltán Kisszentmihályi postás kézbesítőt, aki mesélt az általa szervezett ételosztásokról.
Megfogalmazódott bennünk egy egyesület létrehozásának gondolata, mely 2018 év elején valóra is vált. A tagok legjobb tudásuk szerint,
ingyen és önkéntesen segítik az egyesület munkáját. Fő tevékenységi köreink a környezetvédelem, szociális ügyek, állatvédelem. Ruhát,

játékokat, tűzifát gyűjtünk rászorulóknak, ételosztást tartunk. Idén
már nyugdíjas találkozókat és kirándulásokat is szervezünk. Fontos
számunkra az idősek és a fiatalok egyenlő megbecsülése, tagságunk
is vegyes, így minden korosztályt képviselünk.
Folyamatosan segítettük a lakosságot és biztosra mondhatom,
hogy ez így lesz ezután is. Hiszem, hogy a választáson, jó eredményt
érünk el, és több jelöltünk is tagja lehet majd a képviselő-testületnek
az elkövetkezendő 5 évben.
Mind a 12 körzetben sikeresen, túlteljesítve összegyűjtöttük a kellő
számú ajánlást, így most már biztosan lehet ránk szavazni október
13-án!
Folyamatosan jártuk az utcákat, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A legtöbben már ismerték is szervezetünket, szívesen láttak
minket, jókat beszélgettünk!
Céljaink: • új szereplőket a helyi közéletbe, • független képviselőket, • nem kérünk több lakóparkot, zöldterületeink megóvása,
• az illegális hulladéklerakás felszámolása, hulladékleadási lehetőséget a kerületbe, • vegyük komolyan a klímaváltozást, • közterületeink megfelelő karbantartása, • közértet Árpádföldre és a Sashalmi
piachoz, • a Cinkotai Strand visszavásárlása és megnyitása.
Részletek a www.civil16.hu oldalon.

KOVÁCS PÉTER: Az Önök bizalmából 13 éve vagyok polgármestere közös otthonunknak, a Kertvárosnak. Tapasztalhatták, amit
megígérünk, azt megtartjuk!
Az elmúlt 5 évben is az Önökkel közösen összeállított Fejlődő
Kertváros Programot hajtottuk
végre. Mindent megtettünk
vállalásaink teljesítéséért, amit
összességében 95%-ban meg
is valósítottunk. Minden programpont végrehajtásába belevágtunk, de van még olyan, ahol
tovább kell dolgozni a sikerért.
Ebben a ciklusban a fejlesztések mellett nagy hangsúlyt fektettünk az egészségügyi ellátás színvonalának emelésére, és a zöld kertváros megőrzésére. Háziorvosi
rendelőket újítottunk meg. 200 millió forintért vásároltunk orvosi
műszereket a Szakrendelőnek, új egészségházat építettünk Cinkotán. Csökkentek a várakozási idők, de nem eléggé, ezt a Szakrendelő

bővítésével és a sürgősségi ellátás létrehozásával kívánjuk orvosolni.
A fenntartható fejlődés érdekében folytattuk az ingyenes lombgyűjtési, komposztálási és faültetési akciónkat, melyet ingyenes tavaszi nyesedékgyűjtési és csapadékvízgyűjtő edény programmal bővítettünk. Nyolc éve a főváros legbiztonságosabb kerülete vagyunk.
Egy település csak akkor lehet sikeres, ha vezetése nyugodt és kiegyensúlyozott légkörben dolgozhat. A polgármesternek csak olyan
képviselő-testülettel lehet sikeres a munkája, amely ötleteivel, javaslataival, támogatásával segíti, és nem széthúzással rombolja azt. Az
elmúlt három önkormányzati ciklusban megadatott számomra ez a
nyugodt háttér.
Kérem, a jövőbeli zavartalan fejlődés érdekében támogassa az
Önökkel közösen kialakított Fejlődő Kertváros Program IV. célkitűzéseit és a Fejlődő Kertváros csapatát.
Fontosabb célkitűzéseink a következő 5 évre: bővítjük a Szakrendelőt, erdőtelepítési programot indítunk, felszámoljuk a földutakat,
útfelújítási programba kezdünk, idősek otthonát nyitunk a kerületben, teljes e-ügyintézés a hivatalban, iskola-, óvodafelújítás, bölcsődeépítés, panelprogram.
NE KOCKÁZTASSON OKTÓBER 13-ÁN! JÖJJÖN ÉS SZAVAZZON A FOLYTATÁSRA!

NEMES GÁBOR: Bebizonyítom, hogy a demokrácia nem
csupán vízió.
Nemes Gábor vagyok, a kerület
közös ellenzéki polgármesterjelöltje. 1962-ben születtem,
és kisebb megszakítással Rákosszentmihályon nőttem fel.
Ide jártam iskolába és 34 éven
keresztül a BKV cinkotai telephelyén dolgoztam. Családot is a
kerületben alapítottam, lányaim
is ide jártak általános iskolába
és gimnáziumba is, egyikőjük
még most is itt él a családjával.
Úgy alakult az életem, hogy új
családot alapítottam, s ebből a házasságomból megszületett a harmadik lányom is, aki most végzi a 8. osztályt, szintén az egyik XVI.
kerületi iskolában. Én 18 éves korom óta itt szavazok.
Évtizedekig szakszervezeti vezető voltam, az emberekért való
XVI. Kerületi
Újság
4
kiállás,
az érdekeik
megvédése
már egészen fiatalon közel állt

hozzám. Azt vallom, hogy az érdekvédelem egy kerületben, az
önkormányzati működésben is fontos.
Jól ismerem a kerületet, az itt élők problémáit. Pontosan tudom
például, hogy mekkora gondot jelent naponta egyebek között a
HÉV-kereszteződéseken való átjutás, a hosszú várakozás egyes
egészségügyi vizsgálatokra vagy éppen a panelházak szigetelésének
az elmaradása. Ezek megoldása kiemelt része a programomnak.
Amennyiben én leszek a kerület polgármestere,
• felszín alá visszük a HÉV-nek a kerületet érintő szakaszát, hogy megszűnjenek a dugók a kereszteződésekben. Erre a várhatóan közvetlenül pályázható EU-s fejlesztési források is lehetőséget adnak majd,
• saját CT- és MRI-berendezést vásárolunk, hogy a kerületben
élők soron kívül jussanak olyan vizsgálatokhoz, amelyekre máshol hónapokig kell várni,
• előteremtjük a szükséges pénzt a panelházak szigetelésére –
erre is jó lehetőség lesz a közvetlenül pályázható EU-s támogatás
–, s ezzel megoldjuk végre az egyik legsúlyosabb kerületi problémát, amely családok ezreit sújtja.
Átlátható önkormányzati működésre, egymás megbecsülésére,
a családok és az elesettek megsegítésére és a környezetvédelemre
is új, az eddigieknél hatékonyabb programmal készülök.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal állást hirdet:

MÉLYÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ
A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap
próbaidőt köt ki.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Kormány rendelet alapján a munkakör betölthető: 1. sz. melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen,
az a), aa) és ab) pontban az I. besorolási osztályban előírt
képesítéssel.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
A közútkezelői feladatok ellátása a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint. Kutak engedélyeztetése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Kormányrendelet alapján. A lakossági kezdeményezésű – önerős – útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásról szóló 5/2018 (II.16.) önkormányzati rendelet alapján
polgármesteri határozatok döntés előkészítése
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- egyetemi vagy főiskolai szintű, építőmérnöki szakképzettség (mélyépítési szakterület), - felhasználói szintű számítógép ismeret, - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség,
- büntetlen előélet, - vagyonnyilatkozat-tétel
Előnyt jelent:
- közútkezelői feladatokban szerzett szakmai tapasztalat
- kút engedélyeztetésében, fennmaradásában szerzett szalmai tapasztalat
- közigazgatásban – döntések előkészítésében – szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• magas szintű szakmai ismeretek, • magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség, • ügyfélcentrikus
hozzáállás, • döntésképesség és önállóság,
• kiváló kommunikációs készség írásban és szóban, • precíz, önálló munkavégzés,
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
A Polgármesteri Hivatalban 50.000,-Ft az illetményalap,
továbbá a Felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illetménykiegészítésre jogosult.
A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
Leendő kollégánk - családjával - egész évben ingyenes belépővel látogathatja a Fővárosi Állatkertet. Kollégáinknak
egészségmegőrzés érdekében, a XVI. kerület uszodáiban
kedvezményes uszodahasználati lehetőséget biztosítunk.
Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. Az esélyegyenlőségi szabályzat alapján egyéni
munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
Benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján,
- végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes
körű) másolata.
A jelentkezés benyújtásának módja
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom
utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Mélyépítési ügyintéző
• Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103.
szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a benyújtandó
iratokkal együtt
• A munkakörrel, meghirdetett állással kapcsolatos további
információt Schweigert Csabáné irodavezető nyújt, a 06/14011-514-es telefonszámon.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.

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

a NYUGDÍJASOK és NAGYCSALÁDOSOK
fűtési költségeihez való hozzájárulásként
FŰTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ.

Fűtési támogatást minden év
október 1. napjától november 15. napjáig 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 hóna-

pokra havi 4000 forint. A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.
A támogatás iránti igénylőlap a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Szociális Irodáján, valamint az Igazgatási és
Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át, továbbá a hivatal www.bp16.hu
honlapjáról tölthető le.
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.
Ács Anikó alpolgármester
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10 éves kapcsolat
10 éve fogadta egymást testvérkerületté Vietnam fővárosának, Hanoinak Tay Ho kerülete és Budapest XVI. kerülete.
Az évfordulóról a Szentmihályi Kulturális Központban kiállítással emlékeztek meg, amelyet megtekintett Tay Ho kerület
polgármestere és az általa vezetett vietnami küldöttség is.
Szabó Csilla intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, és emlékeztetett
arra, hogy a vietnamiak három évvel
ezelőtt jelen voltak a Szentmihályi Kulturális Központ átadásakor is, amely az
ázsiai országról szóló kiállítással nyitotta
meg kapuit. Így szinte természetes volt,
hogy a tesvérkerületi kapcsolat tíz éves
évfordulójának emlékünnepsége is ebben az intézményben kapjon helyet.
Kovács Péter polgármester elmondta,
hogy kerületünkben sok vietnami származású család él, akik erős közösséget
alkotnak. Jól beilleszkedtek a
kerület életébe, gyermekeik
itt járnak iskolába, a szülők itt
dolgoznak, és évről évre adományokkal segítik azokat az
iskolákat, amelyekben gyermekeik tanulnak. Cserébe a kerület vezetése igyekszik segíteni őket ügyeik elintézésében,
problémáik megoldásában. Tay
Ho kerületben is él egy kisebb
magyar közösség, így a testvérkerületi kapcsolat jó szolgálatot
tehet egymás gondolkodásának,
kultúrájának, szokásainak megismerésére. Kovács Péter elmondta még, hogy
tapasztalatai szerint a vietnami emberek

kedvesek, szorgalmasak és ők is
sokat dolgoznak településük fejlődéséért, így nem nehéz közös
témát találni velük.
Hasonló gondolatokkal érkezett
a vietnami delegáció vezetője Do
Anh Tuan, Tay Ho kerület polgármestere is, akit alpolgármestere,
a kerületi népbizottság elnöke,
építési és beruházási részlegének
igazgatója, a kerületi nőszövetség
elnöke, a kerületi belügyek osztályának vezetője, az adminisztrá-

ciós osztály vezetője, valamint Tay Ho
kerület legrégebbi körzetének elnöke
kísért el. Do Anh Tuan kijelentette, hogy

nagyon fontos számukra a két ország
kapcsolata, ezért szeretnék gyakoribbá
tenni a személyes találkozásokat.
Ezután Kovács Péter a 10 éves kapcsolat emlékére egy ajándéktárgyat adott
át vietnami kollégájának, amely üvegbe
gravírozva ábrázolja a két testvérkerület
jelképét, Tay Ho egyik híres pagodáját és
a Reformátorok terén álló kilátót.
Viszonzásképpen a vietnami delegáció vezetője egy díszes porcelán tárggyal
ajándékozta meg kerületünket, amelyen
aranyszínű felirat emlékeztet a 10 éves
testvérkapcsolatra.
Végül a Liget Táncegyüttes magyar és
bolgár néptáncokból összeállított bemutatója szórakoztatta a vendégeket.

„S mert vándor vagy, minden nap tovább
kell menned az úton, mely egyetlen célod,
tehát lelked és a lelkedben elrejtett isteni tartalom megismerése felé vezet”
(Márai Sándor)

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

KÖSZÖNTŐT MOND:

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Kovács Péter
polgármester
Ács Anikó
alpolgármester
Baloghné Szabó Olga
intézményvezető
.............................................
Műsor után állófogadás!
.............................................
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2019. október 1-én 14 órára

a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színházba
(1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C.) az
alkalmából rendezett ünnepségre.

ÜNNEPI MŰSOR:

Konferál: R. Kárpáti Péter

• Bagi Iván és Nacsa Olivér humorista • Csonka Zsuzsanna operaénekes
• Nemcsák Károly színművész • László Attila énekes

Új helyiség a nagycsaládosoknak
Folytatás a címlapról
Simon Gáborné Mariann, a NE elnöke
köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy az Önkormányzat és a KHEK
jóvoltából egy olyan helyiséget vehettek

birtokba, amelynek felújítási költségeit
az Önkormányzat fedezte, de a
munkát az Egyesület tagjai végezték el.
Balla Katalin, a NOE üdvözletét hozta az avatóünnepségre,
és elmondta, hogy figyelemmel
kísérik a XVI. kerületi nagycsaládosok tevékenységét, nagyra
értékelik az itt folyó munkát, és
tudomásuk van arról is, hogy a
XVI. kerületi polgármesteri hivatal néhány hete harmadszor
nyerte el a Családbarát Önkormányzat címet. Arra bíztatta a
XVI. kerületi NE Tagjait, hogy
őrizzék meg lelkesedésüket,

járják továbbra is a 16 év alatt kitaposott
utat, hiszen ők a főváros legnépesebb
nagycsaládos egyesülete.
Kovács Péter polgármester az épület
történetéből villantott fel néhány állomást. Elmondta, hogy valaha ezek között a falak között úttörőház, zeneiskola,
majd a kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Intézet élte mindennapjait, most pedig
a nagycsaládosok életét fogja színesíteni, remélhetőleg hosszú távon, amiért
köszönet illeti mindazokat, akik fáradságot nem ismerve dolgoztak azért, hogy a
helyiség ilyen szép legyen.
Villányi Péter, a KHEK vezetője azt fejtette ki, hogy aki helytörténettel és néprajzzal foglalkozik, annak szíve csücske
a hagyományos sokgyermekes családmodell. Ezért könnyű volt azonosulnia
a NE céljaival, szívesen bocsátották rendelkezésükre a most átadott helyiséget.

RAJZVERSENY a XVI. kerületi iskolák alsó,
felső tagozata és gimnáziumi tanulók számára

„1956 a fiatalok szemével”

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége XVI. kerületi csoportja, a
kerületben tartandó ’56-os konferencia alkalmából, kerületi rajzversenyt hirdet a XVI. kerületi iskolák alsó, felső tagozata és gimnáziumi tanulók számára. A rajzok mérete legfeljebb A3-as nagyságú
legyen.
ZSŰRI TAGJAI: R. Törley Mária szobrászművész, Koltayné Zolder
Klára Corvin Művész Klub vezetője, Simonyiné Zentai Mária rajztanár.
DÍJAZÁS: a kerületi Csokoládé Múzeumba 1-1 belépő az általános
iskola alsó és felső tagozata, valamint a gimnáziumi kategóriában
(kategóriánként az 1. 2. 3. hely és a felkészítő tanár is díjazásban
részesül)

A tanulói rajzok leadási határideje:
2019. október 11. (péntek)

Levetítettek egy videót is, amely a kertvárosi NE 16 éves tevékenységét foglalta
össze, majd kiosztották a klubkártyákat
azoknak a tagoknak, akik most csatlakoztak a Nagycsaládosok Egyesületéhez.
Ezekből jutott egy példány a polgármesternek is, aki háromgyerekes édesapaként már 16 éve számít nagycsaládosnak.
Egy kis ünnepi muzsikáról a Rácz Aladár Zeneiskola növendékei gondoskodtak Németh Noémi tanárnő vezetésével.
Az ünnepséget kötetlen beszélgetés és
egy kis állófogadás követte, amikor Simon Gáborné elmondta, hogy a felújítási munkák a plafon gipszkartonozására, új elektromos hálózat kiépítésére, a
parketta felcsiszolására és lakkozására,
a falak glettelésére és festésére terjedtek ki. A megszépült környezethez új
bútorokat, szőnyeget, karnisokat és függönyöket is vásároltak. A lelkes
munkavégzésért pedig Szabó
Katalin, Szabó Sándor, Skrivanek
Ádám és a Simon testvérek közül
a két nagyobb érdemel külön köszönetet. Az ő és néhány további
szorgalmas csapattag munkájáknak köszönhetően olyan kulturális programok megtartására
nyílik lehetőség, mint a filmvetítős estek csak anyukák számára,
társasjáték klub a gyerekeknek és
fotóklub a képek szerelmeseinek.
Ha az apukák igénylik, természetesen csak apukás estek rendezésére is lesz lehetőség.

A tanulói munkáknál fel kell tüntetni a tanuló, osztálya, felkészítő tanár, iskola neve, valamint a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét: telefon, e-mail. A díjazottak külön értesítést kapnak, a díjak
átvétele személyesen történik, aláírás ellenében. A rajzversenyen
indulásukkal hozzájárulnak, hogy a tanulói munkák kiállításra kerüljenek a Meszlényi Zoltán Közösségi Házban és a díjazottak, felkészítő tanár, iskola neve a XVI. kerületi Önkormányzat lapjában
megjelenjen.

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJAK ÁTADÁSA:
2019. október 18.(péntek)16 óra 30.

Helyszín: Meszlényi Zoltán Közösségi Ház, 1163 Bp. Sasvár u. 23.
A díjakat Kovács Péter a XVI. kerület polgármestere adja át.
KeresztényÉrtelmiségiekSzövetsége, Szőke István XVI. kerületi elnök
Támogatók: XVI. kerületi Önkormányzat

LEADÁSI CÍM: Sashalmi Krisztus Király Templom: 1163 Budapest,
Sasvár u. 23. Cs, P, Szo, Vasárnap: 18,30-tól 19,30-ig a templomban a
bejárati hátsó résznél elhelyezett karton dobozba kérjük beletenni.
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Szüret a Tájházban Szeretjük a

Naplás-tavat

Szeptember 14-én érdemes volt kihasználni a kora
őszi napsütéses délutánt, és ellátogatni a Cinkotai
Tájházba, ahol szüreti programot tartottak. A rendez- Idén szeptember 16-a és 25-e között, hatodik alkalomvényt Szász József alpolgármester nyitotta meg.
mal rendezte meg a XVI. kerületi Önkormányzat a Szeretjük a Naplás-tavat elnevezésű programot, mely a
A gyönyörű napsütéses délutánon a kisebbek és nagyobbak egyaránt találtak kedvükre való elfoglaltságot. A szüret jegyében környezet és tájvédelem fontosságára hívja fel a legkiismeretterjesztő előadáson, borkóstolón vehettek részt a borá- sebb korosztály figyelmét.
szat iránt érdeklődők. A programkavalkádban szőlődarálás, préselés, mustkóstolás, meseszínházi előadás, demizsonkészítés,
kukoricázás, körhintázás szerepelt. Az egészen kicsi gyerekek
mini pónin lovagolhattak, a nagyobbak lovaskocsival utazhattak
Cinkota nyugodt, falusias utcáin. Estefelé minden látogató kézműves alkotásokkal és élményekkel gazdagon térhetett haza.
KARELNÉ MÁTÉ ORSOLYA

A Cinkotai Tájház (1164 Bp. Batthyány Ilona utca 16.)
következő programja szeptember 26-án csütörtökön 14 órai
kezdettel a Magyar Népmese Napja, amikor
Kóka Rozália mesemondó Katyika meg Matyika
című előadásával várják a óvodás és kisiskolás korú
gyerekeket. A programra a belépés díjmentes.
Információ: 1/604 8342, ugyintezo@helytortenet16.hu

BUDAPEST XVI. KERÜLETI
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
2019. október 11. (péntek) 17:30 óra
DR. BÉRES JÓZSEF,
a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnökének előadása:
EGY CSEPPTŐL AZ EGÉSZSÉG TELJESSÉGÉIG
Helye: Evangélikus Gyülekezeti Ház
(1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 53-55.)
Mindenkit szeretettel várunk, és
kérjük a kezdés időpontjáig foglalják el helyüket!
Dr. Szabó Zsuzsanna, a szlovák önkormányzat elnöke
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A természetvédelmi rendezvény keretében a nagycsoportos óvodások buszokkal érkeztek a helyszínre, ahol a Rákosmenti Mezei
Őrszolgálat tagjai tartottak számukra ismertetést. Az előadásból
megismerhették a tűzgyújtás és a szemétgyűjtés szabályait, valamint a tó környékének élővilágát, beleértve az őshonos mocsári
teknőst is. Ezt követően a gyermekek csoportos kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol Szász József, környezetvédelemért
is felelős alpolgármester fogadta a kicsiket. A gyerekek újrahasznosított anyagok felhasználásával készíthettek aranyos békafigurákat. Minden csoport hazavihetett egy uzsonnás dobozt valamint egy festhető vagy rajzolható kirakós játékot.

Az óvodások egy rajzpályázaton is összemérhetik képességeiket.
Ennek során a már megkapott kirakósra csoportosan készítenek
egy képet a Naplás-tó élővilága címmel, melyeket az Erzsébetligeti Színházban állítanak majd ki. A harmadik helyezett a Vácrátóti Arborétumba, a második a veresegyházi Medveotthonba,
az első pedig a Fővárosi Állat- és Növénykertbe tehet kirándulást.
GUETH ÁDÁM

Az Ikarus örök!
Szeptember második hétvégéjén idén is volt Ikarus-nap. Ezúttal már a tizenharmadik, amelyen jelen volt Kovács Péter polgármester, Kameniczky
Ákos a Volán Zrt. forgalmi igazgatója, Adamis Gábor a gyár egykori vezérigazgató-helyettese és az Ikarus új tulajdonosa, Xiaorong Zahn, az Ouqiao
Technológiai Ipari Park igazgatója.

Elsőnek Kovács Péter polgármester gratulált a szervezőknek
azért, hogy kitartóan életben tartják az egykor világhírű autóbuszgyár emlékét, és ahhoz is, hogy
évről évre sok eredeti Ikarus
buszt tudnak kiállítani a rendezvényen. Minden évben érdemes
eljönni, hiszen a régi kollégák
szívesen találkoznak egymással, és jó gyönyörködni azokban
az autóbuszokban, amelyek az
ő kezük munkáját is hordozzák. Szakértelmüket dicséri, hogy ezek a
járművek még mindig üzemképesek. A
polgármester elmondta még azt is, hogy
a közeljövőben megvalósulhat egy Ikarus-múzeum, amihez az Önkormányzat
azzal járul hozzá, hogy vásárol egy – akár
felújításra váró – eredeti autóbuszt a gyár
egykori modelljei közül.
Kameniczky Ákos, a Volán Zrt. képviseletében érkezett, és kollégáival 6 buszt
hoztak a nosztalgianapra. Ő is megdicsérte a gyár termékeit, hiszen nemrég került
a kezébe egy statisztika, amely szerint annak ellenére, hogy a 2000-es évek elején
Mátyásföldön megszűnt a buszgyártás,
még ma is 1600 Ikarus-busz üzemel a Volán Zrt. kötelékében. A könnyen javítható,
strapabíró és nehezen korrodáló járművek
megbecsült tagjai a Volán autóbuszparkjának. Szívesen használják a 35 éves csuklós-

buszokat is, amelyekből szintén van még
néhány darab napi használatban.
Adamis Gábor volt vezérigazgató-helyettes szintén elismerően szólt az Ikarus-buszok időtállóságáról. Utóbbira bizonyíték,
hogy nemrégen a németországi Cottbusban járt, ahol egy rendezvényre 60 darab
Ikarust tudtak előkeríteni. Sajnálattal állapította meg, hogy a gyár egykori dolgozói
egyre fogyó számban tudnak megjelenni
az őszi nosztalgianapon, de reméli, hogy
az Önkormányzat és az új tulajdonos segítségével a jövőben is lesz lehetőség egy
kis közös emlékezésre.
A legnagyobb érdeklődést azonban Xiaorong Zahn, az Ouqiao Technológiai Ipari
Park igazgatójának, az Ikarus Ipari Park
új tulajdonosának megjelenése váltotta ki.
A kínai üzletember elmondta, hogy tiszteletben kívánja tartani a helyi hagyomá-

nyokat. Az emlékek megőrzése
érdekében helyet adnak a gyár
területén az Ikarus-múzeumnak. Tudomására jutott az is,
hogy van a területnek egy igen
szennyezett része, és ígéretet
tett arra, hogy ezt az EU szigorú
környezetvédelmi előírásainak
betartásával fogják felszámolni.
További együttműködést ígért az
egykori gyár területén működő
cégeknek, vállalkozásoknak is. A
beszédek elhangzása után pedig
tolmács társaságában egy külön standnál
várta mindazokat, akik a jövőről szerettek
volna érdeklődni.
Közben a bográcsokból már messzire
szállt a kora reggel óta készülő finomságok illata, és ezek a gasztronómiai remekművek ugyanolyan sorsra jutottak egy óra
alatt, mint a legendás gyár az elmúlt évtizedek alatt: gyorsan emlékké váltak.
Ezután indult el majdnem az összes busz
részvételével a nosztalgiakaraván az Örs
vezér tere felé, útközben nagy feltűnést
keltve. Majd visszatérve felsorakoztak a
gyár udvarán, hogy még egyszer mindenki
vethessen rájuk egy nosztalgikus pillantást.
A programban szerepelt még kitüntetések átadása és a mindig népszerű tombolahúzás is értékes nyereményekkel.
Az Ikarus-nap ismét nagy élmény volt a
résztvevőknek, és kissé szívszorító a gyár
volt dolgozói számára. Egyvalami azonban
bizakodóvá tette őket: Xiaorong Zahn úr
hozzáállása mindenképpen pozitív gondolatokat ébresztett a gyár területéért és a
nosztalgianap továbbéléséért aggódókban.
Csak azt tudnák feledni, hogy egyszer szép
ígéretekkel már elhalmozta őket valaki,
amelyekből nem lett semmi. Most azonban minden remény megvan arra, hogy ez
ne ismétlődjön meg.
MÉSZÁROS TIBOR
Az Önkormányzat lapja
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1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

PROGRAMAJÁNLÓ
Szeptember 29. vasárnap 18:00
MAGYAR TÁNCRAPSZÓDIA
A VARIDANCE társulat táncjátéka
A társulat a magyar néptánctradícióból kiindulva, – azt mai tánctechnikákkal ötvözve – hoz létre
sajátos és egyedi táncelőadást. Egymást váltó, hol dinamikus, hol lírai
vagy humoros képekben tűnik fel
a Kárpát-medence táncainak kavargó sokszínűsége a nem
megszokott módon: a lánytáncok lágysága, páros táncaink
romantikája, a férfitáncok virtuozitása találkozik a hip-hop
lazaságával … kaszák villannak, libben a szoknya, bajusz
megpödörve, fent a baseball sapka, csizmák bokáznak Brahms és a rap ritmusára…
Zene: InFusion Trio, beatbox: Jammal
Jegyárak: 2500-3800 Ft
Október 4. péntek, 18.00
SZÜCS KATA: AYA
Szücs Kata alkotóművésznek nevezi magát, akinek a színek az eszközei. Egész élete egy kérdés körül
forog. „A színek valójában milyen
hatással vannak az emberre, mit
mozdít meg, milyen érzéseket, emlékeket idéz meg egy színnek a használata? Lelkünk mely darabjáért melyik szín felel?”
A kiállítás megtekinthető 2019. november 24-ig a Kamara Galériában.
Október 4. péntek, 20.00
GEMINI BULI
Hamisítatlan retro bulihangulat várja Önöket, ahol a Gemini együttes örökzöld slágerei biztosítják a talpalávalót.
Jegyár: 1800 Ft (a helyszínen váltható)

Október 6. vasárnap 18:00
ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA - Megemlékezés a
Hősi emlékműnél (Prodám utca-Pilóta utca sarok)
Október 10. csütörtök 18:00
NŐI SZEMMEL: VENDÉGÜNK
HADAS KRISZTINA
Hadas Krisztina elképesztő odafigyeléssel fordul interjúalanyai felé: úgy
igyekszik megérteni személyes történetüket, korlátaikat és gyarlóságaikat, s
úgy éli át örömeiket, mint talán senki.
A belépés regisztrációhoz kötött, részvételi szándékát kérjük jelezze az info@kulturliget.hu e-mail címen.
Október 12. szombat 10:00
A TENGERLÉPŐ CIPŐ
A Veszprémi Kabóca Bábszínház
előadása
Ki ne szeretne eljutni egy szempillantás alatt az Üveghegy lábához, vagy a templomtorony tetejére. A tengerlépő cipő segítségével
a mesében együtt repülhetünk a szereplőkkel s izgulhatunk
értük. Ha te is segítesz, legyőzzük az akadályokat!
Ajánlott életkor: 4-6 éves korig
Jegyár: 1300-4600 Ft
október 12. szombat 19:00
MAGNA CUM LAUDE
CSAK ÜLÜNK ÉS
ZENÉLÜNK
akusztikus koncert
Jegyár: 4800-8500 Ft

„Nyíló rózsa lett a szívem”
Kerületünk hírességei számtalan
műfajban jeleskednek, így a magyar nóta sem lehet kivétel. Szeptember 20-án a Maconkai Orosz
László Galériában Bagdi Erzsi,
Lyra díjas, Aranykoszorús és Életmű díjas előadóművész vehette át
az Aranylemezt László Mária-Oláh
Kálmán „Nyíló rózsa lett a szívem”
című albumáért.
A közönséget Szabóné Simó Anikó, a
Galéria tulajdonosa köszöntötte, a rendezvényt a fővédnök, Kovács Péter polgármester nyitotta meg. Az ünnepélyes
eseményen több jeles vendég is tiszte-
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letét tette; Boros Mátyás Magyar Köztársaság Lovagkeresztjével kitüntetett
hegedűművész virtuóz hegedűjátékkal,
László Mária Artisjus díjas költőnő, az
Aranylemez szövegírója saját költeményével, Csépány Tamás zenei rendező
zongorajátékkal kedveskedett a hallgatóságnak.
Az ünnepelt, Bagdi Erzsi most is teljes
átéléssel állt színpadra az album címadó

dalával, Csépány Tamás kíséretével. Az
est sztárvendége, Zámbó Árpy előadása
ugyancsak osztatlan sikert aratott a jelenlévők között.
A rendezvény fénypontját mégis az
Aranylemez átadása jelentette, melyet
Bagdi Erzsi, László Mária és az azóta elhunyt zeneszerző, Oláh Kálmán lánya,
Oláh Gabriella vettek át Szénási Sándortól, a Proton Kiadó megbízásából. A
meghatott művészek közös fotózkodással és állófogadással ünnepelték meg a
hosszú évek alatt beérett munka jutalmát.
Bagdi Erzsi továbbra is
bízik benne, hogy a cigányzenének és magyar
nótának mindig lesz helye
Kertvárosunkban.
GUETH ÁDÁM

Október 12-én 19 órakor a Magna Cum Laude Csak ülünk és zenélünk című exkluzív koncertjét
hallhatják mindazok, akik időben
gondoskodnak belépőjegyről. A zenekarról, a koncertről és a csapat
jövőjéről Mező Misit, az együttes
vezetőjét – nem mellesleg kerületünk díszpolgárát – kérdeztük.
– A MAGNA CUM LAUDE IGEN SIKERES,
NÉPSZERŰ CSAPAT, DE BIZONYÁRA NEM
MINDEN OLVASÓNK JÁRATOS A POPZENE VILÁGÁBAN. NEKIK HOGYAN MUTATNÁ BE AZ EGYÜTTEST?
– Annyira nehéz az embernek önmagára
jelzőket aggatni, és ugyanilyen nehéz egy
zenekart definiálni. Ha a stílusunkról kell
beszélni, soha nem tudunk konkrét választ
adni, hiszen mi mindenevők vagyunk. Ez
a sokszínűség a dalainkra is rányomja a
bélyegét. Mindig olyan a zenei stílusunk,
amilyet megkíván a dal, gyakorlatilag saját
magát formálja a mi közreműködésünkkel.
– EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI A ZENEKAR
20 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT.
– Igen, 20 éves, gyulai zenekar vagyunk.
Nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy egyszer az álmaikat megélhessük. Hála a fantasztikus közönségünknek ez az álom ma
már valósággá vált, ébren élhetjük meg az
álmainkat lassan negyed évszázada. Igazán
akkor tudja valaki megismerni a zenekart,
a dalait, ha koncerten lát bennünket. Más
atmoszférája van egy koncertnek, mint egy
lemezről hallgatott dalnak.
– EDDIGI PÁLYAFUTÁSUK ALATT TÖBB
NAGY SIKERBEN VOLT RÉSZÜK. ÖN SZEMÉLYESEN A ZENEKAR MELYIK KORSZAKÁRA GONDOL A LEGSZÍVESEBBEN?
– Ott bábáskodtam a születésénél, de részese voltam nagy csalódásoknak is, és ha
megtépázott minket a kudarc, zenésztársaimmal fogtuk egymás kezét. A két évtized
alatt a sikereken kívül ezekből is volt bőven.
Nagyon jó volt, amikor megélhettük együtt
az első önálló Aréna-koncertet, a számtalan
stúdióalbumot, a fontosabbnál fontosabb
dalok születését, a zenekarnak köszönhető barátságokat. Ezek jutnak eszembe, de
igazán nem tudok közülük egyet kiemelni.
Egymásra épül az eddigi 20 év, ha egyet kiemelnénk a kártyavárból, nagy valószínűséggel összeomlana. Ezeket az eseményeket közösen meg kellett élnünk ahhoz,
hogy el tudjuk fogadni egymást olyannak,
amilyenek vagyunk, és kellő alázattal tudjuk viszonyulni egymáshoz, a dalokhoz és
a közönséghez. Azt gondolom, ezek nagyon
fontos dolgok egy zenekar életében.
– DALAIKBAN MINDIG FONTOS SZEREPET KAPOTT A SZÖVEG. HOGYAN VÁ-

– Édesanyám elmondása szerint én már 10
évesen tudtam, hogy színpadon fogok állni
és zenész leszek. Mint említettem, semmilyen zenei előképzettségem nincs, amit
tudok gitáron azt mind másoktól lestem el.
Éneket sem tanultam, csupán egy-két alkalom volt, hogy énektanárhoz mentem a helyes levegővételt megtanulni, de a skálázás
már egyáltalán nem vonzott. Autodidakta
módon tanultam meg mindent, ami a zenével kapcsolatos, és ellestem a fogásokat a
nagyoktól. Az én iskolám ez volt.

LASZTJÁK A DALOK TÉMÁJÁT, MILYEN
ÜZENETET AKARNAK KÖZVETÍTENI A RAJONGÓIKNAK?
– Kara Misa – basszusgitárosunk – jegyzi a
dalok szövegeit. Nyilván saját megélt érzéseit, csalódásait, örömeit tudja hitelesen átadni
szövegeiben. Ha tőle idegen, nem belőle fakadó érzelmeket kellene papírra vetnie, nem
lenne igazán ,,magnás” a szöveg. Véleményem szerint Misa sikere abban rejlik, hogy
nem fikciókba vezeti be a hallgatóságot, hanem mindenki magáénak tudja érezni a történetet, cselekvést, megélt érzéseket, mintha
vele is megtörtént volna, mintha ő is átélte
volna ugyanezt. Mindezt úgy teszi, hogy közérthető marad, mégis a művészet szintjére
emeli az elmondottakat. Hálás vagyok neki,
hogy ilyen gyönyörű szavakat, mondatokat
énekelhetek a munkája nyomán.
– ZENÉJÜK MEGSZÓLALTATÁSÁHOZ
KOMOLY
HANGSZERES
TUDÁSRA,
HANGSZERELÉSI ÉS ZENEELMÉLETI ISMERETEKRE IS SZÜKSÉG VAN. EHHEZ
IGÉNYBE VESZNEK KÜLSŐ SEGÍTSÉGET,
VAGY "HÁZON BELÜL" TUDJÁK MEGOLDANI A FELADATOKAT?
– Lehet, hogy meglepő lesz, de egyikünk
sem tanult, konzervatóriumot végzett zenész, kivéve a billentyűsünket, aki jóval
később csatlakozott a bandához. Mi, amit
teszünk, mindet ösztönből tesszük. Persze
azért minimális zeneelméleti ismerete mindenkinek van, de például kottát olvasni nem
tudunk. Valahogy ez így alakult a mi életünkben, és ez nagyon jól tud működni. Úgy
is lehet fogalmazni, hogy mi ezt így tudomásul vettük és eszerint alkotunk. Minden meg
tudunk oldani házon belül, nem kell külső
zeneszerző vagy szövegíró, mert mindkettőből nagyon jó van a zenekarunkban.
– ÖN ARRA A KÉRDÉSRE, HOGY MI LESZEL, HA NAGY LESZEL, MILYEN VÁLASZT ADOTT GYEREKKORÁBAN?

– AZ ERZSÉBETLIGETI FELLÉPÉSRE EGY
KÜLÖNLEGESSÉGGEL ÉRKEZNEK: A
CSAK ÜLÜNK ÉS ZENÉLÜNK CÍMŰ EXKLUZÍV KONCERTET HALLHATJA MAJD A
KÖZÖNSÉG. EZ MENNYIBEN TÉR EL EGY
ÁTLAGOS MAGNA CUM LAUDE KONCERTTŐL?
– Teljesen más egy ilyen koncert, mint egy
rock and roll Magna-koncert. Bensőségesebb, meghittebb, finomabb minden tekintetben. Azt tapasztaljuk minden egyes ilyen
koncerten, hogy valahogy a közönség már
a kezdés pillanatában átszellemül, és maximálisan jelen van lelkileg. Ezt mi a színpadon ugyanígy éljük meg, ilyenkor el tudunk
csendesedni, teljesen bele tudunk bújni a
dalokba, amelyek új zenei köntöst kapnak.
Szeretjük az ilyen alkalmakat, amelyek igazán ünnepi hangulatúak szoktak lenni.
– ÖN SZERINT MELYIK KOROSZTÁLYBÓL
KERÜL KI A MAGNA RAJONGÓTÁBORA?
KIKRE SZÁMÍTANAK AZ ERZSÉBETLIGETI
FELLÉPÉSÜKKOR?
– Ez nagyon változó. Igazából 14-től 80
évesig mindenki megtalálható a koncertjeinken. De talán az ilyen akusztikus koncerteket, inkább 30-tól felfelé szokták látogatni.
– MERRE TART A MAGNA CUM LAUDE?
TOVÁBB A KITAPOSOTT ÚTON – AMELY
EDDIG IS TELE VOLT STÍLUSVÁLTÁSOKKAL ÉS TAGCSERÉKKEL –, VAGY VAN MÁR
VALAMILYEN VÍZIÓJUK ARRÓL, HOGY HA
EGY ÉV MÚLVA NETÁN ISMÉT FELLÉPNÉNEK A LIGETBEN, MENNYIBEN KAPNA
MÁST A KÖZÖNSÉG?
– Ugyanazon az úton haladunk tovább, mint
amin eddig jártunk, és amelyet verejtékezve
kitapostuk magunknak. Idén novemberben
szeretnénk egy új studióalbumot kiadni, ez
koronázná meg a jubileumi évet. Hogy jövőre mit hoz a sors, az legyen mindannyiunknak titok. Ötletek, tervek természetesen
vannak, de Isten segítsége is kell ahhoz,
hogy ezek az álmok is valóra váljanak.
Október 12-én 19 órakor lesz tehát a Magna Cum Laude Csak ülünk és zenélünk című
koncertje az Erzsébetligeti Színházban. Az
elmúlt 20 év alatt a csapat minden tagja
ízig-vérig profi zenész lett, és aki beül a koncertre, garantáltan egy emlékezetes zenei élményt vihet magával.
Az Önkormányzat lapja
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A 16. Kertvárosi Vigasságok 20-án, pénteken a Fák alatt zenekar koncertjével kezdődött, majd az Ivan and the Parazol
fellépésével folytatódott.
A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták a Kóró és a
kismadár történetét.

A második nap a Legszebb konyhakertért folytatott versengés eredményhirdetésével kezdődött. Idén
nagyon jól szerepeltek az óvodák is.
Képünkön Bányi Gyuláné, a „kiskertek szakértője” vesz át emléklapot
(A legszebb konyhakert pályázatról
következő számunkban részletesen
beszámolunk.)

Zsadon Andreával és
Szolnoki Tiborral együtt
énekelte a közönség a
közismert dallamokat.

A táncprodukciók közül kiemelkedett a Liget Táncegyüttes, a Forgórózsa és a Varidance (képünkön) produkciója.

A főzőversenyt nagy csatában a Honfoglalás nevű csapat
nyerte. (A főzőversenyről szintén következő számunkban
adunk bővebb beszámolót.)
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Az első nap még két
népszerű előadót
tartogatott a közönség számára. Szűcs
Judit a diszkók
világát idézte fel,
Szikora Róbert és az
R-Go pedig a tőlük
megszokott fergeteges csikidam-bulit
rendezett.
Természetesen
idén is volt tombolasorsolás,
amelynek főnyereménye az Erzsébetligeti Színház
által felajánlott
kerékpár volt. A
boldog nyertes a
6 éves XVI. kerületi Szabó Kincső
Zselyke, aki éppen
most nőtte ki előző biciklijét.

Vasárnap a Kolompos koncert után a Vagabanda
gólyalábas óriásaira nézhettek fel a gyerekek.

A fellépők között ott volt a XVI. Kerületi Szenior
Társastáncklub is.

A Mazotti Fitness táncakrobatái
megint többet voltak a levegőben,
mint a földön.

A Vigasságok állandó vendége
Izsák-Székely Lóránt, Csíkszentmihály polgármestere,
aki ezúttal a rákosszentmihályiak által összegyűjtött
játékadományokkal térhetett
haza testvértelepülésünkre.

Ismét nagy csatát hozott az
Öt falu viadala,
melynek tétje
20 millió forint
volt, és amelyet
ismét Mátyásföld csapata
nyert (fotó a
címlapon).

A nap egyik zenei
csemegéjét Török
Ádám (képünkön)
és ifjú felfedezettje,
Fehér Ádám
szállította.

A két és fél napos rendezvénysorozatra a koronát Deák Bill Gyula,
a blues hazai királya tette föl, és ezzel ért véget a 16. Kertvárosi
Vigasságok.

Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

1953. – A Fekete Lyuk

(Avagy hogyan működött a lejárt szavatosságú elvtársak kivonása a közigazgatásból?)
Részlet a Tanács vagy utasítás című készülő szemelvénygyűjteményből.
A kép csak illusztráció, a még élő szovjet vezérről. Forrás: fidelio.hu

Ebben az évben egy rejtélyes Fekete Lyuk az univerzumból
intenzíven működött: magába szippantott néhány vörösen
izzó csillagot és a körötte keringő bolygórendszereket. Itthon Magyarországon január 3-án Rákosi Mátyás villájában
letartóztatták Péter Gábort, az AVH vezetőjét, a koncepciós
perek lebonyolítóját és megismertették vele a másik oldalt,
majd az év végén, szenteste napján életfogytiglanra ítélték.
Március 5-én súlyos csapás érte a kommunizmus felé igyekvők hadát: meghalt Sztálin, őt is elnyelte a Fekete Lyuk. Kavarodás támadt az égbolton és a béketáborban is. Június idusán az új szovjet vezetés bírálata nyomán Rákosi Mátyásnak
át kellett adnia a hatalmat Nagy Imrének. Rákosi önkritikát
gyakorolt, őt egy darabig még elkerülte az örvény.
A XVI. kerületben miért is lett volna másképpen? Ebben
az évben leváltották a kezdetektől három évig működő VB.
titkárt Gereben Bélát, majd Czollner Ferenc VB elnököt, helyettesét, Trummer- majd Tihanyi Lászlónét pedig „magasabb funkcióba” helyezték.
Gereben Béla volt az első. Még az 1952-es év 3. negyedévi
munkatervét ő értékelte október 2-án, de a 4-i jegyzőkönyvet
már Ignéczi Jánosné írta alá, mint VB. titkár helyettes. 14-én
már utóbbi volt a titkár. Az október 4-i jegyzőkönyv Bejelentések rovatában hangzottak el a mondatok: „Czollner Ferenc
V.B. elnök a Pártbizottság döntését ismerteti, melyen csak V.B.
tagok vesznek részt. Gereben Béla fegyelmi tárgyalása megtörtént. Egyhangú kizárás a Párt tag jainak sorából, és a titkári
munka alól azonnali felfüggesztés. (…) A titkári munka elvégzésével megbízta Ignéczi Jánosné V.B. tagot.” Gereben Béla egyelőre VB-tag maradt, végleges visszahívása az 1953. március
24-i ülésén történt meg, a bejelentések között. „A végrehajtó
bizottság Gereben Béla volt VB. titkár- és tanácstag visszahívását javasolja a tanácsülésnek.”
Néhány az okok közül: „Gereben Béla visszaélt a dolgozó nép
által beléje fektetett bizalommal. (…) Megalkuvó volt, a tanácson
belüli munkáskáderekhez való viszonya rendkívül rossz volt, (…)
holott ő mint gyakorlott közigazgatási ember komoly segítséget
nyújthatott volna a közigazgatásba újonnan bekerült munkáskádereknek. (…) erősen kispolgári beállítottságú és baráti köre
is polgárokból és a régi rendszerünkhöz hű szakemberekből tevődik össze. Szoros kapcsolatot tart fenn osztályidegen elemekkel,
akiknek külföldi összeköttetéseik vannak és amerikai árucikkek
árusításával foglalkoznak. (…) védelmébe vett osztályidegen elemeket, akiknek házuk államosítás alá került. (…) Erkölcstelen
magatartásával is sértette a Tanács tisztaságát, amikor magasabb beosztást ígért egyes női dolgozóknak. (…) nem érdemli
meg, hogy a dolgozó nép képviselői között helyet foglaljon és javaslom visszahívását.” Természetesen egyhangúlag elfogadták a visszahívást. A tanácsülés elnöke Czollner Ferenc volt.
(A dolog pikantériája a következő ülésen derül ki.) A Fekete
Lyuk belső erői megkezdték mozgásukat.
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A július 14-i
tanács VB. ülés
előtti időszakból
három
elnöki
Czollner
levél
maradt fenn a
levéltárban, kettő
a kerület útjavításairól, a harmadik Pongrácz
Kálmánnak
a
Budapest Városi Tanács VB. elnökének címezve az állami
lakótelep szociális viszonyairól és a kerület vízhálózatának
gyengeségéről.
Július 14-i ülésen már nem ő az elnök. „A Végrehajtóbizottság titkár helyettese üdvözölte a meg jelent tanácstag elvtársakat,
a kerület üzemeinek dolgozóit, a sztahanovista és élmunkás elvtársakat, a városi Tanács részéről meg jelent elvtársakat, a kerület lakossága részéről meg jelent dolgozókat, valamint a kerületi
tanács dolgozóit. Mielőtt az elnökség tag jait megválasztanák,
bejelenti: F. év május 29-én a BP. Városi Tanács VB. Czollner
Ferencet a végrehajtóbizottság volt elnökét állásából felfüggesztette. Június 2-án (…) a végrehajtóbizottság elnöki teendőinek
ellátásával Kácsor Mihály elvtársat bízta meg.”
Ugyanezen ülésen a bejelentések között találjuk: „Tihanyi
Lászlóné Végrehajtóbizottsági tagot a felsőbb szervek magasabb
funkcióba helyezték át. Munkaidejének nagy részét vidéken tölti
el, ezért mint VB. tag feladatát ellátni nem tudja.”
Czollner Ferenc ügyét a következő, szeptember 11-i
ülésen magyarázzák (volt titkáránál szűkszavúbban). „A
Végrehajtóbizottság Czollner Ferenc volt VB. elnök és tanácstag visszahívását javasolja a tanácsülésnek a következő indokok alapján: Czollner Ferenc visszaélt a dolgozó nép
által belefektetett bizalommal. Ezért a Városi Tanács VB.
május 29-én állásából felfüggesztette, ugyanakkor a Budapesti MDP. Pártbizottsága tag jai sorából kizárta. Czollner
Ferenc fegyelmi ügyében a Városi Tanács VB. a döntést meghozta és vétkesnek mondta ki a következő indokok alapján:
Megállapítást nyert, hogy Czollner Ferenc önéletrajzából elhallgatta, hogy 1945-ben a Szociáldemokrata Pártnak tag ja
volt és ezzel vezetőit félrevezette. Megállapítást nyert továbbá az, hogy hivatalos kiszállása alkalmával a gépkocsivezető
elvtársnőnek ajánlatot tett, amivel megsértette a szocialista
erkölcsöket.”
A szocialista erkölcs megsértésével egy hölgyet nehezebb
megvádolni, ezt még az elvtársak is megérezhették. Ezért
Tihanyi Lászlónét (az első három évben az immár nem
párt-szalonképes elnökkel és a titkárral együtt dolgozó végrehajtó bizottság elnökhelyettest) „magasabb funkcióba” helyezték, vidékre küldték.

Rovatunk o
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z
ban gas ránk
ú
lt
nómiai kutéből
történe .
merítünk

Jókai Mór listája

Jókai Mórt nevezhetjük a 19. század második felében kibontakozó gasztronómiatörténeti kutatások egyik fontos
alakjának. Kakas Márton álnéven a Vasárnapi Újságban írt
egy rövidebb cikksorozatot Nemzeti eledeleink címmel. A
cikksorozat keretében nagyszabású vállalkozást indított el,
melynek ötletét a Vasárnapi Újság 27-ik számában közölte, 1862ben. A felhívás alkalmával felsorol 36 tájjellegű ételt, melyek jelentős szereppel bírtak gasztronómiánkban:
Nemzeti eledeleink
„Napjaink feladata, minden téren összegyűjteni azt, a mi sajátunk, a mi nemzeti
életünk alakitó része: népünk költészete,
dallamai, viselete, összegyűjtve, értékükbe visszaállitva, megbecsülve, rendszerezve vannak. Hasonló érdemmel és becscsel biró gyűjtemény volna egy olyan
nemzeti szakácskönyv, mely a valódi magyar ételek készitésmódját adná elé. …
Hanem jónak látjuk e helyen alkalmat
venni magunknak egy kisérlet megindítására.
Miért ne lehetne nekünk egy »tisztán
magyar« szakácskönyvünk, mely azon
ételek készitésmódját adná elé, a mik
épen népünk kedvenczei s a miket a magyar gazdasszonyok tudnak ugyan, de a
magyar szakácskönyvek nem ismernek.
Majd minden vidéknek van ily kedvencz
eledele, a mit csak ott tudnak jól késziteni, a mi után a külföldre jutott magyar
ember visszasohajtozik; és a mik valóban nekünk valók, és jó izüek.
Ilyenek:
Első helyen: a kolozsvári töltött káposzta
2) A szegedi paprikás hal
3) A komáromi halászlé
4) A kolozsvári levelen sült
5) A tordai aranygaluska
6) A kecskeméti béles (elnyújtott, de száraz tésztából készül)
7) A szabadkai rácz pite
8) Az abrudbányai bálmos

9) A három-széki haricskapuliszka
10) A debreczeni magyar kolbász
11) A komáromi csiramáié
12) A szegedi tarhonya
13) A debreczeni borsoska
14) A csiki mézes pogácsa
15) A görheny
16) A kőrelebbencs
17) A katakönyöke (Komárom)
18) A boszurkánypogácsa
19) A vetrecze
20) A tokány
21) A bocskoros
22) A tárkonyos
23) A czibere
24) A debreczeni fonatos
25) A miskolczi perecz
26) A csalóközi tejfelgombócz
27) Az erdélyi lucskos káposzta
28) A rest asszony derelyéje
29) A nyögvenyelő
30) A korhelyleves
31) A ludaskása
32) A hajdukáposzta
33) A csőröge

Jókai Mór portréja

34) A kaproslepény
35) A dorongos fánk
36) A rétesek és derelyék minden-féle
nemei
És ezeknek megannyi variatiói…
Fel tehát hazám hölgyei, kik az általam
elsorolt, vagy még nem is ismert eredeti
magyar ételek készítésének titkait birjátok; jegyezzétek azokat fel … küldjétek
be a Vasárnapi Újsághoz; én azokat ös�szefogom gyűjteni s mikor együtt lesznek, ellátom ékes előszóval, és kiadom
e czim alatt: »Valódi magyar szakácsnék
könyve«.
Kakas Márton.”
Sajnos a könyv elkészültéről nem tudunk, valószínű, hogy a terv nem valósult meg.
GÖNCZI MÓNIKA

Terveim között szerepel egy, a kerület gasztronómiájának történetét feldolgozó
könyv elkészítése, amelyhez anyagokat gyűjtök. Ha az Ön családjában, ismerősei
körében tud olyan írott vagy nyomtatott szakácskönyvről, egyedülálló receptről,
történetről, mely családon belül öröklődik itt a XVI. kerületben, kérem, jelezze az
alábbi e-mail címen: gm.gasztronomiatortenet@gmail.com. Remélem, felkeltettem érdeklődését, és a gyűjtés során szerencsésebb leszek, mint Jókai Mór.
Gönczi Mónika

EGY AKARATON 1956-2016

címmel rendhagyó kiállítást szervez
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

Megnyitó: 2019. október 1-jén, 14 órakor

Helyszín: Tóth Ilonka Emlékház (1162 Budapest, Állás u. 57.)

Az interaktív kiállítás során 6 kisfilm segítségével részesei lehetünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek. A VR szemüveges tárlat különlegessége, hogy 360 fokban érzékelhetjük a hétköznapi hősök cselekedeteit.
A kiállítás látogatása ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a szervezo@helytortenet16.hu e-mail címen lehet.
A kiállítás október 31-ig tekinthető meg.
További információ: a www.helytortenet16.hu oldalon, a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és Emlékezet Központ
facebook oldalán olvasható, illetve a szervezo@helytortenet16.hu e-mail címen kérhető.
Az Önkormányzat lapja
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Emléktábla Szurmay Sándornak
A szülőváros és a közeli
Emléktábla-avatással tiszResicabánya református
telegtek a romániai Bokközössége nagytisztelesánbánya
református
tű Megyasszay Attila leltemplomában szeptemkész vezetésével a Nagy
Háború centenáriumán
ber 15-én a település híres
így emlékezett meg a Moszülötte, vitéz báró uzsoki
narchia legismertebb maSzurmay Sándor vezérezregyar hadvezéréről, a mades emléke előtt, Németh
gyar határt 1915 tavaszán
hadseregcsoportjával az
Szilárd, a Honvédelmi
orosz túlerőtől is megvéMinisztérium parlamenti
dő tábornokról, egykori
államtitkára, miniszterhehonvédelmi miniszterről.
lyettes, valamint Baráth
Szurmay Sándor egyike
Mátyásföld egykori neveErnő dandártábornok, az
zetes nyaralótulajdonosaMH vitéz Szurmay Sáninak, kiemelkedő közéleti
Fotó: Rácz Tünde
dor Budapest Helyőrség
személyiségeinek, akiről
Dandárjának parancsnoka Megyasszay Attila lelkész és Németh Szilárd miniszterhelyettes, a nemrég az önkormányzat
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
közreműködésével A kajelenlétében. A templomi
tonabáró címmel életrajzi
ünnepségen megjelent Kokötet jelent meg. Emlékét az Erzsébet-ligetben róla elnevezett
vács Balázs egykori XVI. kerületi önkormányzati kép- sétány és a leszármazottak jelenlétében, katonai tiszteletadás
viselő is, aki a Szurmay tábornokkal rokonságban álló mellett felavatott dombormű őrzi.
M. TÓTH GYÖRGY
Zettner család egyenes ági leszármazottja.

Még egyszer a 90 éves Békés
Imre utcai iskoláról
Előző lapszámunkban tudósítottunk a Békés Imre utcai általános iskola 90 éves évfordulójáról. A rendező,
Krizsán Gáborné Hőgyi Judit kérésére a tudósítást kiegészítjük még néhány számadattal, hogy teljesebb
képet adjunk a rendezvény méreteiről.
Az eseményen összesen 200
diák és 10 pedagógus vett részt.
A jubileumi tortát, amely 200
szeletből állt, szintén egy volt
békésimrés cukrászmester, az
Ancsi Cukrászda tulajdonosa,
Schreiner Vilmos készítette, aki
1968-ban végzett a Békés Imre
utcában. 90 darab hélimumos
léggömb szállt az ég felé az iskolaudvarról, és további 50 darab egyszerű léggömb szolgálta az étterem díszítését. A szervezőmunkát 2018. augusztusában kezdte Hőgyi Judit, és teljesen
egyedül csinálta végig, sok időt fáradságot és magánpénzt fordítva az ünnepségre. Dr. Appel György nem a főszponzora volt
a rendezvénynek, csak hozzájárult a költségekhez. A rendezvényen megjelent Gattyán György nagyvállalkozó – egyebek mellett
az Ikarus Atlétika szponzora, egykor maga is ikarusos atléta –
aki maga is a Békés Imre iskola tanulója volt. Az iskolába 1929.
szeptember 1. és 1986. december 16. között, több mint 21.000
diák járt.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett
Hónap babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság a XVI. kerületi Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez annak
a babakelengyének a része, amelyet minden kertvárosi
újszülött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt.
A szavazatok alapján július hónapban BÁNYAI GERGŐ
nyerte a babaszépségversenyt. Az ajándékcsomagot, amely
vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmaz, Ács Anikó
alpolgármestertől vette át a család.
Az Önkormányzat lapja
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A Kertváros sportja
Újabb fontos könyvvel bővült azoknak a kiadványoknak
a sora, amelyek kerületünk történetét teszik teljesebbé.
Dr. Hencsei Pál nyugalmazott egyetemi tanár, Riersch Tamás újságíró és Varga Ferenc sportszakíró a XVI. kerület és
elődtelepüléseinek sportját dolgozta fel egy rendkívül szép
kiállítású, számtalan fotót és érdekes információt tartalmazó
kiadványban, amelynek bemutatóját szeptember 16-án tartották az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.
Kovács Péter polgármester mondott köszönetet mindazoknak, akiknek szerepük volt a kiadvány megszületésében.
A kertvárosi sportkönyv ötlete Ancsin
László sportvezetőtől, kerületünk korábbi jegyzőjétől származott. A szerzőket a
téma gazdagsága nagyon nagy feladat
elé állította, hiszen kétszáznál is több
XVI. kerületi kötődésű sportolóról és
sportvezetőről olvashatunk 230 oldal
terjedelemben, akik a XIX. század végétől napjainkig kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak valamelyik sportágban. A polgármester elmondta még, hogy a XVI.
kerület vezetése fontosnak tartja a sportot. Ezt azok az elmúlt évtizedekben felépített létesítmények, sportot támogató
intézkedések bizonyítják, amelyek szintén szerepelnek a kötet lapjain.
Antalóczy Csaba önkormányzati képviselő, a Kulturális és Sport Bizottság tagja, egykori atlétaként arról beszélt, hogy,
mekkora fejlődésen ment keresztül a
sportolók támogatása. Az önkormányzat
jelentős pénzt szán az utánpótlás-nevelésre, 2019-ben eddig pályázati alapon
27 millió forintot fizetett ki 83 tehetsé-

ges fiatal támogatására.
Így megvan a remény arra,
hogy a Kertváros és elődtelepüléseinek
sporthagyományai folytatódnak, és további sikerekkel gazdagodnak.
Ezután Paor Lilla, az est háziasszonya
faggatta a három szerzőt a könyv megszületéséről, munkamódszerükről és
sikeres együttműködésük titkairól. Dr.
Hencsei Pál arról beszélt, hogy jól ismerte Riersch Tamás és Varga Ferenc eddigi
munkáit, és ezeket igyekeztek beépíteni
a kötetbe. Varga Ferenc arra emlékeztetett, hogy eredetileg a közismert grafikus,
Teszák Sándor is a szerzőtársak között
lett volna, ő azonban sajnálatos módon
már nem tudott részt venni a munkában. Riersch Tamás pedig azt emelte ki,
hogy nagyon megkönnyítette a munkát
Hencsei tanár úr legendás pontossága,
továbbá az ő, és Varga Ferenc esetében
az a tény, hogy a Kertváros lakóiként nem
csak tudósítottak a sporteseményekről,
hanem át is élték azokat, a szereplők közül sokan személyes ismerőseik. Így ez a
könyv eleve sikerre volt ítélve.
A szerzők nyilatkozatai után egy meg-

Magyarok az Űrben
Schuminszky Nándor, kerületünk lakója, szenvedélyes gyűjtője az űrkutatással
kapcsolatos relikviáknak. Szeptember 17-én a Területi Szociális Szolgálat központjában Magyarok az űrben címmel tartott előadást, melyben az űrhajózás
hazai úttörőivel kapcsolatos érdekességeket ismertette hallgatóságával.
A vetített képes előadás során a közönség
megismerkedhetett Farkas Bertalan, az
első magyar űrhajós, valamint Charles
Simonyi, a magyar származású amerikai
űrturista repülésének történetével és körülményeivel. Az egyik bemutatott tárgy
a Pille nevű készülék volt, melyet hazánkban fejlesztettek ki a kozmikus sugárzás mérésére, és amely iránt a NASA
is komoly érdeklődést mutatott. Schuminszky jó kapcsolatot ápolt a tavaly elhunyt Magyari Bélával, aki szükség ese-
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tén Farkas Bertalan helyett ment volna
a világűrbe. A közelmúltban egy „űrfát”
is ültettek tiszteletére Kistarcsán, melyet abban a földben helyeztek el, amit
Simonyi vitt magával űrutazása során.
Schuminszky ehhez egy olyan mintát is
adott, mely a floridai Cape Canaveral támaszpont közeléből származik, ahol az
Apollo-küldetések keretében először indultak emberek a Holdra. Schuminszky
ezután arra kérte a megjelenteket, hogy
ha tehetik, vigyenek ők is egy csipetnyi

Varga Ferenc, dr. Hencsei Pál és
Riersch Tamás
lepetés következett. A könyvbemutatón
részt vett Győr Béla, a Magyar Olimpiai
Akadémia főtitkára, aki a sport érdekében végzett, sokéves kiemelkedő újságírói tevékenységéért az Akadémia Tiszteleti Jelvénye kitüntetésben részesítette
Riersch Tamás újságírót, a könyv egyik
szerzőjét.
Amint véget ért a vastaps, a művészet
percei következtek. Először Paor Lilla
elősdásában hallottunk néhány kellemes
dallamot, majd a Mazotti Fitness ifjú
sportolói mutattak be néhány akrobatikus elemekkel tarkított gyakorlatot.
Végül a szerzők dedikálták közös könyvüket, amelyet a helyszínen nagy kedvezménnyel lehetett megvásárolni. Aki
pedig a jövőben szeretne hozzájutni,
keresse föl a Kertvárosi Helytörténeti
és Emlékezet Központot (Veres Péter út
157., tel.: 604-8342).
MÉSZÁROS TIBOR
földet szülőhelyükről a kistarcsai űrfához. Magyari Béla emléktábláját szintén
a lelkes gyűjtő tervezte, melynek különlegessége hogy hosszúsága, szélessége
és vastagsága a néhai kozmonauta születési és halálozási dátumát adja ki. Az
eseményt Kovács Péter polgármester és
dr. Környeiné Rácz Katalin önkormányzati képviselő is megtisztelte jelenlétével, akik támogatásukról biztosították
Schuminszkyt egy jövőben létesítendő
állandó kiállító terem létrehozásához.
GUETH ÁDÁM

Kovács Péter polgármester ebben az évben már
másodszor járt a Doboki házaspárnál, hiszen
február 11-én Doboki Andor ünnepelte 95. születésnapját, szeptember 12-én pedig felesége,
DOBOKI ANDORNÉ töltötte be 90. életévét.
A köszöntésre a polgármestert elkísérte Szatmáry László önkormányzati képviselő is.
Erzsi néni a Pest megyei Örkényben született, és gyermekkorát is ott töltötte. 1944. november 2-án azonban megérkeztek az orosz
csapatok a város határába, és akkor fölköltözött nővéréhez a fővárosba. A Goldberger Textilkombinát kelenföldi részlegénél talált munkát, ahol több mint egy évtizedig dolgozott.
1955-ben ment férjhez, majd 1959-ben megszületett lányuk, Katalin. Férje édesanyja szívesen elvállalta a
kislány gondozását, de sikerült egy a rákosszentmihályi lakáSzász József alpolgármester 90. születésnapja alkalmából köszöntötte BARTUS IMRÉT.
Imre bácsi Pestújhelyen született. 1953-ban
végzett a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán. Még iskolás volt, amikor már dolgozott
a Ganz gyár Fény utcai telepén, a transzformátor-szerkesztési részlegnél. Majd a Telefongyárba került, ahol vasúti térközbiztosítási
berendezésekkel is foglalkoztak. Ez hosszú
évekre meghatározta tevékenységi területét.
Sok értékes és hasznos berendezést készítettek, amelyek egy része külföldön szolgálta a
vasúti közlekedés biztonságát.
Közben családot is alapított, amelyből két fia
született. Első házassága azonban nem sikerült igazán jól, ma már csak mosolyog rajta,

sukhoz sokkal közelebbi munkahelyet találnia
a mai EGIS (akkor EGYT) gyógyszergyárban,
ahol szintén több mint 10 évig dolgozott. Végül egy még közelebbi munkahelyről, a XV. és
XVI. kerület határán lévő Elektromodul dolgozójaként ment nyugdíjba.
Ha valakiről el lehet mondani, hogy nem fog
rajta az idő, akkor az Erzsi néni, hiszen 90
évesen is maga végez minden házimunkát,
lányától csak a kéthetenként esedékes nagybevásárláshoz fogad el segítséget, amikor a
cipelnivalókat beszerzik. A napi bevásárlást
azonban maga végzi. Jó esélye van arra, hogy
életkorát tekintve 95 éves férje nyomdokain
haladjon, hiszen családjában sokan voltak az
átlagosnál jóval hosszabb életű rokonok.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

miközben azért maró öniróniával a harmincéves háborúként emlegeti azt az időszakot.
Sajnos ennél nagyobb fájdalmat is el kellett
viselnie. Egyik fia, aki súlyos vesebetegségben
szenvedett, 35 éves korában elhunyt.
Imre bácsi úgy érzi, mozgalmas, tartalmas
élete volt. Sokat utaztak, sok élményben volt
részük. Ennek bizonyítékait számtalan fotóalbum őrzi. A képeket nem csak maga fotózta,
de ő is hívta elő.
Végül rámosolygott a szerencse is, mert második házassága már biztonságot, szeretetet
hozott. Most nagy egyetértésben élnek abban
a házban, ahova Imre bácsi 1983-ban költözött.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester a
János utcai idősek klubjában
köszöntötte családtagjai és klubtársai körében a 90. születésnapját ünneplő RADVÁNYI MIHÁLYT.
Mihály bácsi az egykori Csehszlovákia területén, Pozsonyvezekényben született, színtiszta
magyar környezetben. Kitanulta
a cipész szakmát, de szülőhelyén csak 1947-ig gyakorolhatta,
mert a hírhedt lakosságcsere keretében kitelepítették a magyarokat szeretett lakóhelyükről. A
Mezőhegyes melletti Pitvaroson talált új otthonra, ott kellett új
életet kezdenie. Hamarosan behívták katonának. A szolgálat letelte után – melynek egy részét a mátyásföldi repülőtéren töltötte
repülőgép-üzemanyag ellenőrként –, 1958-ban költözött a XVI.
kerületbe. Szakmájához egész életében hű maradt, a Duna Cipőgyárból ment nyugdíjba ahol 31 évig dolgozott.
Mihály bácsi 1958-ban kötött házasságot. Lánya, veje és unokája
meg is jelent a születésnapi köszöntésen, ahol nem csak a polgármester és a családtagok, de a klubtagok és az intézmény dolgozói
is szeretettel gratuláltak az évfordulóhoz. Nem csoda, hiszen 22
éve tagja a közösségnek. A hosszú élet titkáról azt gondolja, hogy
az számíthat magas életkorra, aki nem idegeskedik, nyugodtan
él, nem dohányzik és csak annyi alkoholt fogyaszt, amennyi még
inkább segíti, mint rombolja az egészséget.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig.

„Legyetek mindnyájan egy”
Szeptember 18-án a sashalmi Krisztus Király Plébánia
adott otthont az Ars Sacra fesztiválnak.

A rendezvénysorozat mottója János evangéliumából, „Legyetek mindnyájan egy”. Célja, hogy felhívja a figyelmet az egyetemes keresztény kultúra fontosságára és értékeire, melynek
keretében nyitott templomok, koncertek, kiállítások várták az
érdeklődőket.
A kertvárosi alkalom az „Egyház gyermekszemmel” című
kiállítás megnyitójával vette kezdetét a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagytermében, ahol Nagy Zoltán plébános és
Zólyomi Árpád a Rácz Aladár Zeneiskola igazgatója köszöntötte az érdeklődőket. A teremben a művészeti alapképzéssel is foglalkozó iskola növendékeinek rajzai és festményei
tekinthetőek meg, melyek a hithez, az egyházhoz és a kereszténységhez kapcsolódnak. A megnyitó után a rendezvény a
templomban tartott Musica Sacra koncerttel folytatódott, ahol
az Iskola tanárai és növendékei előadásában a többi között
Vivaldi, Händel, Bach és Haydn művei csendültek fel.
A rendezvény a Bethlen Gábor program
támogatásával valósulhatott meg.
Az Önkormányzat lapja
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Szentmihályi búcsú
Valamikor, réges-régen, minden évben, Mihály nap környékén (szeptember 29.)
rendezték a szentmihályi Búcsút. A lakosság nagyon kedvelte, rengetegen voltak
a Piac téren (ma Hősök tere). Az idei szentmihályi búcsúnak már kevésbé örültek
a sportot, a focit kedvelő emberek. A 106 éve alapított (1913) és 1991-ben újjá alakult RAFC fennállásának leggyengébb teljesítményével, 16 éves NB III-as és 6 éves
BLSZ I-es szereplés után a 2018/19. évi szezon végén kiesett a BLSZ II osztályba.
Kétségtelen, hogy a sporttelepük körüli
(mindenki által ismert) immár két éve tartó áldatlan állapot, a „hontalanság” nagy
szerepet játszott a kiesésben, de mindent
nem volna szerencsés erre fogni.
Jó hír, hogy a csapat nem bomlott szét,
sőt, néhány játékos ide igazolt. A legnagyobb erősítés a volt játékosedző, Vörös
Péter visszatérése, aki a Tápiószentmártontól jött és vele tartott Aranyos Kevin,
Balatoni Balázs, Gerhárt Tamás, Molnár
András. Újra csatasorba állt Jernei Bence. Az ifjúsági csapatból is felkerülhet
néhány fiatal. Távozott: Skravanek László (Ikarus), Vörös Botond (Pécel), Henrik Gergely (külföldi munka).
Vörös Péter szerint a cél a visszakerülés, feljutás. (Nem lesz könnyű… V.F.)
A rajt mindenesetre elég jól sikerült, a
csoportban a jobbak közé sorolt csapatok
ellen két győzelem, két döntetlen a mérleg.
Eredmények:
RAFC – Airnergy FC

1-1 (1-0)

Gázgyár II – RAFC
0-1 (0-0)
RAFC – Pestszentimre 2-1 (1-0)
RAFC – TF		
1-1 (1-0)
A III. osztályban induló RSC (Rákos�szentmihályi Sport Club) jelentősen
erősödött az új bajnoki idény előtt. Az új
edző (Mimon Shai helyett) Czinege László lett. Péter Ákos (Becsehely) és Sámson
Imre (UBV) távozott, viszont jött: Siliga
Dávid, Balogh Bence, Devecser Zsolt,
Borgulya István (mind Ikarus), Borgulya
Dávid, Krucsó Tamás (mindkettő Mogyoród), Réz Ádám (Göd).
Sajnálatos módon az eddig „hazai pályának” számító Ikarus sporttelepen a
jövőben nem játszhatnak, így egyelőre
bizonytalan, hol lesz az „otthonunk”.
A játékoskeret mindenesetre valóban
erősödött és Lohn János, az RSC elnöke,
abban bízik, hogy ha az edzéslátogatás
javul, akkor a középszerűségből elindulhatnak az élcsoport irányába. A rajt
jól sikerült: első meccsüket idegenben

5-1 -re nyerték a Piramis ellen, a második
fordulóban az MTK Baráti Kör csapata
szégyenszemre 7(!) játékossal állt ki, és
a 8. percben (!) kapott második gól után
egy játékosuk „sérülésre” hivatkozva lejött a pályáról és így a játékvezető lefújta
a mérkőzést. A szabályok értelmében a
mérkőzés győztese 3-0-as gólkülönbséggel az RSC, így két forduló után 6 pontjuk van.
Természetesen két mátyásföldi csapatunk is (felkészülésükről előzőleg már
szóltunk) elkezdte az új bajnokságot.
Eredmények:
Csep-Gól FC – Ikarus 1-3 (0-1)
Ikarus – Budafok II
1-3 (0-2)
SZAC – Ikarus		
5-1 (3-0)
MLTC – MUN SE
2-2 (1-0)
MLTC – Gázgyár II
1-0 (1-0)
Pestszentimre – MLTC 4-3 (2-1)

INGATLAN
Sashalmi 40nm-es kertkapcsolatos házrész eladó. 70-419-5424
Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek. akár
azonnali készpénz fizetéssel. Tartozással terhelt, felújítandó is érdekel. 20527-0601
Befektetésként eladó Mátyásföldön 2
generációs családi ház lakottan, későbbi
vissza vásárlással. 20-970-6986
XVI. kerület Akácos úti 2018nm szántó
mobilháznak ipari árammal eladó. 30787-8505
2569nm ipari telek Bökényföldi-Cinkotai útnál raktárnak/üzemnek eladó. 30787-8505
Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 400-0440; 70299-3400
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
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Építési telek 1082nm eladó Árpádföldön. Fürge utca. Gáz, víz, csatorna tel-

VARGA FERENC
ken belül. Új parcellázás, már lehet rá
építkezni. 35M Ft. 30-482-0700
Rákosszentmihályon 220 nm-es családi
ház működő üzlettel együtt eladó. 20545-9267
Elcserélném Kerepesi 40 nm-es házamat kis telekkel hasonlóra a XV.; XVI;
XIV. kerületben – ráfizetéssel! 30-5990677

VEGYES
Suzuki Samuraj és utánfutó eladók. 20913-4783
2 db lemez radiátor 60x120 cm újszerű állapotban 5E Ft/db áron eladó. 20-545-7598
Eladó kb. 40 db régi horgász orsó gyüjtőknek. 30-504-3036
Vennék nagy teljesítményű asztali fűrészt. 30-282-2202
Vendégágy újszerű állapotban, levegőtisztító 20E Ft-ért, kerékpárülés eladók.
409-2240
Eladó: villanyszerelési anyagok, 4 eres
kábel, televíziók, rádiók, Olivetti írógép,
kerékpárok, bakelit lemezek, 10 zsák
perlit, lemezjátszó, hűtőtáska. 407-2038
Eladó egy fekete smoking és egy fekete
frakk kb. 170 cm magas vékony testalkatú férfira való. 403-7932

Fóton 750nm-es telken
több generációs 135nm-es
alapterületű ház eladó. 70234-3433

A DOKTOR NATUR Kft,
16. kerületi cégként keres
friss nyugdíjas munkatársat
állandó munkára, országosan kiscsomag szállításra.
Induló órabér: nettó 900 Ft.
Rendezett külsejű, ápolt,
lelkiismeretes munkatársat
várunk. Jelentkezni lehet a
20/238-2268-os telefonszámon!
Villanyszerelést vállalunk
Budapest és Pest megye területén. Számlaképesség,
rövid határidő, precizitás.
Munkára garanciát vállalunk. Nyugdíjas kedvezmény -10%. Hívjon bizalommal! Feroszvill, Karcsics
Ferenc E.V. 70-882-0474;
30-716-8599
feroszvill@
gmail.com
Eladó egy 350l-es szüretelő kád és
25l-es szőlő prés. 403-7932
Eladó: PB 11 kg-os gázpalack félig
gázzal, turista gázpalack főző felülettel, 5 l-es szódás szifon, gyűjtőknek rakéta porszívó, réz háti permetező, klöpli függönyök, logarléc.
70-526-3043

A DOKTOR NATUR Kft, 16.
kerületi cégként keres friss
nyugdíjas munkatársat állandó munkára, raktár rendezésre, kert gondozásra,
alkalmanként csomagszállításra, karbantartói feladatok
ellátására. Induló órabér:
nettó 900 Ft. Rendezett
külsejű, ápolt, lelkiismeretes munkatársat várunk.
Jelentkezni lehet a 20/2382268-os telefonszámon!
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
20-264-7752
Gázkészülék-szerelés! Készüljön fel a télre! Karbantartás, ellenőrzés, tisztítás,
javítás, fűtésrendszer átmosás, vízkezelés. Kőrösi
András gázkészülék-szerelő
technikus. 20-936-0581
Neurofeedback, korszerű
módszerrel segítek ADHD,
figyelemzavar, Autizmus,
Asperger, tanulási nehézségek, díszek, stressz, fejfájás, alvászavar leküzdésében, készségfejlesztésben,
sportteljesítmény növelésében
06-30/860-8883,
gypratzi@gmail.com, https://neurofeedback-modszer-hu2.webnode.hu/
Kreatív tanulás. Tanulási zavarok, nehézségek, akadályozottság terápia, beszédtechnika gyermekeknek és
felnőtteknek művészetterápiás elemekkel, XVI. kerületben. www.kreativtanulas.com.
70-336-6615, kutató-mesterpedagógus

Villanyszerelést, gyengeáramú hálózatok szerelését,
vagyonvédelmi rendszerek
kiépítését vállalom. Megbízható szakember, precíz
munka 20 év tapasztalat.
30-477-3196
AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL! VÁSÁROLUNK:
ANTIK ÉS RÉGI FESTMÉNYEKET, PORCELÁNOKAT,
KERÁMIÁKAT, BÚTOROKAT, ÓRÁKAT, ÉKSZEREKET, EZÜSTTÁRGYAKAT
KIEMELT MAGAS ÁRON
VÁSÁROLUNK! BIZSUKAT,
RÉZ-, BRONZ TÁRGYAKAT,
SZŐNYEGET, VITRINDÍSZTÁRGYAKAT, CSILLÁROKAT,
HAGYATÉKOT, RÉGISÉGET
ÉS MINDENFÉLE ANTIK
ÉS RÉGI LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAKAT. DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL!
HÍVJON BIZALOMMAL!
20-486-2342
ekszerbecslo@gmail.com
Asztalos vállal: meglévő ajtók, ablakok szigetelését, javítását, régi ablakszárnyak
thermo üvegre alakítását,
elöregedett szigetelő gumik
cseréjét, régi és új fa lépcsők
gyártását, javítását. 30-2659477

Gyógypedikűrösként: női-férfi
manikürt és pedikürt vállalok. Házhoz megyek. Időpont
egyeztetés: 70-518-0720
VILLANYSZERELÉS javítás és kivitelezés, HAJDU
bojler vízkőtelenítés és csere garanciával. Tóth Balázs
30-294-8045; 406-5775

Könyvet, CD-t, DVD-t, hanglemezt készpénzért vásárolunk, ingyenes kiszállás, 0620-9220-001, 06-1-266-3277
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával.
Ingyenes kiszállás. Aradi
Zoltán 70-519-2470;
szerviz@szerviz.info

Kerti munkát vállalok! Fűnyírás, fakivágás, kertfenntartás, metszés, permetezés, lombgyűjtés, gallyak
és nyesedékek elszállítása,
tuják és sövények nyírása.
Farkas Norbert 30-550-7761

Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
Vízszerelés; csapok; szifoXVI. kerületben 70 éven fenok; WC-k; radiátorok stb.
lüli személlyel havi fix ös�cseréje. Új vezetékek kiépíAz
Önkormányzat
lapja 30-941-4533
21
szegű fizetéssel.
tése. 20-412-0524
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