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Kedves Olvasó!
Az országos médiumokból mindenki na-
ponta értesülhet a pillanatnyi járványügyi 
helyzetről. De hogyan érint a nyár végére ki-
alakult tendencia minket, a Kertváros lakóit?

Mint tudjuk, kis hazánk sokkal jobb ada-
tokkal rendelkezik, mint a környező orszá-
gok. Észre kell vennünk azonban, hogy a 
fertőzések száma nálunk is emelkedik egy 
kicsit. Ez azt jelenti, hogy naponta már nem 
14-15 újabb fertőzött van, hanem több mint  
40. Ez elhanyagolható lenne, de sajnos min-
den fertőzött kiindulópontja lehet a járvány 
robbanásszerű terjedésének. Könnyen be-
látható, hogy ez különösen ott veszélyes, 
ahol sok ember zsúfolódik össze. Ezért 
kellett lemondani a hagyományos kerüle-
ti augusztus 20-i ünnepséget is, és az egy 
nappal korábbra, augusztus 19-ére terve-
zett, ünnepi műsorral egybekötött testületi 
ülést is, amelyen a már egyszer elhalasztott 
díszpolgári címet és a Budapest főváros 
XVI. kerületéért elnevezésű kitüntetéseket 
szokták kiosztani. Erre most legközelebb 
október 23-án van remény. Nem érintette 
a vírushelyzet a folyó beruházásokat, így 
az útépítéseket, a Szent Korona utcai óvo-
da felújítást és a szakrendelő építését sem. 
Ugyanakkor ma még bizonytalan a sorsa a 
Kertvárosi Vigasságoknak szeptember vé-
gén. Az ilyen, naponta sok száz, a három 
nap alatt több ezer embert egy helyre terelő 
rendezvények sorsáról augusztus 20-a után 
dönt a kormány. 

Harcban állunk tehát a vírussal, de a csata 
kimenetele nem csak a víruson múlik, ha-
nem a lakosság fegyelmezett magatartásán 
is. Viseljük hát a maszkot bevásárlás és uta-
zás közben, és ne feledjük, a maszk viselése 
a BKK járatain és az üzletekben továbbra 
sem szabadon választott, hanem minden 
állampolgár számára kötelező. 

MÉSZÁROS TIBOR Az elkészült Nógrádverőce utca

Dr. Fürjes Balázs, Kovács Péter, Ács Anikó és Szatmáry Kristóf
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Fürjes Balázs Budapest fejlesztésének kon-
cepcióját ismertette. Elmondta, hogy a kor-
mányzat Budapestet egy egységes egésznek 
tekinti. Mind a 23 kerületet, és ezek ösz-
szes lakóját egyenrangúnak és egyformán 
fontosnak tartják. Tisztában vannak azzal 
a ténnyel, hogy a főváros csak akkor lehet 
sikeres, ha a külső kerületei is azok, hiszen 
ezekben él a fővárosi családok többsége. 

Nem lehet másodrangú egyetlen külvárosi 
rész sem, azonos szolgáltatásokban kell ré-
szesülniük az itt lakóknak. A kormány arra 
törekszik, hogy a külső településrészeken 
is jó közérzettel, otthonos környezetben 
lehessen élni. Ennek érdekében öt olyan 
intézkedést hoztak, amelyeknek elsősorban 
a külső kerületek a kedvezményezettjei. Az 
Egészséges Budapestért programból ebben 
az évben 10 milliárd, a következő 4 évben 
pedig 40 milliárd forint jut a járóbeteg-ellá-
tás fejlesztésére, a kerületi rendelők felújí-
tására és korszerű diagnosztikai eszközök 
vásárlására. Elkezdte a kormány a HÉV-vo-
nalak felújítását, amelynek része lehet a 
2021-2027-es EU források igénybevételével 
a gödöllői HÉV és a II-es metróvonal ösz-

szekapcsolása. A harmadik nagy terv a Vá-
rosépítési Program, amelynek célja az elha-
nyagolt, úgynevezett „rozsdaövezetekben” a 
lakásépítések ösztönzése. Az így épülő la-
kások áfája 27 helyett mindössze 5 százalék 
lesz. Ezzel az olcsóbb lakásárak elérése mel-
lett új munkahelyek teremtése is szerepel a 
célok között. Elindult a Zöldpark Fejlesztési 
Program is, amelyben elsősorban szintén 

a külső kerületekre gondoltak. Az 
ötödik program pedig a földutak 
felszámolását tűzte ki célul. Erre 
2022-ig 25 milliárdot biztosított a 
kormány az önkormányzatoknak. 
Itt ellensúlyozni kell azt is, hogy 
a jelenlegi főpolgármester néhány 
kerülettől megvonta az útépítés-
re fordítható összeget. Nyilván az 
csak a „véletlen” műve – mondta 
Fürjes Balázs –, hogy ezek mind fi-
deszes vezetés alatt álló kerületek. 
A kormány ezt a diszkriminatív 
döntést kompenzálja, és így a föld-
utak felszámolása mégsem fog 
megtorpanni. 

Szatmáry Kristóf, a Kertváros or-
szággyűlési képviselője az útépí-
tések fontosságát hangsúlyozta. 
Emellett emlékeztetett arra is, hogy 
a kormány egy 70 éves adósságot 
kíván fölszámolni a külső kerületek 

fejlesztésével, hiszen 1950-ben csatolták a 
fővároshoz – sok más pestkörnyéki telepü-
léssel egy időben – a XVI. kerület elődtele-
püléseit, de az infrastruktúra városi szintre 
emeléséről nem intézkedtek. Sajnálatos mó-
don ez a probléma nem kapott kellő hang-
súlyt a rendszerváltás után sem, így ennek 
az adósságnak szinte a mai napig szenvedő 
alanyai vagyunk. Ezért is nagy jelentőségű a 
Budapesti Útépítési Program, amely a föld-
utak felszámolását tűzte ki célul. A kerület 
országgyűlési képviselője, aki egyben ezt 
a kormányzati programot is koordinálja, 
lapunknak elmondta, hogy 2019-ben már 
kétszáznál is több földút kapott szilárd bur-
kolatot a fővárosban. A Nógrádverőce utcai 
sajtótájékoztató a 2019-es XVI. kerületi út-

építési programnak a lezárása. Ezalatt az 
Önkormányzat 1,3 milliárd forintot fordítha-
tott az utak korszerűsítésére, amelyek között 
több gyűjtőút is van, tehát nem csak azok-
nak az életét könnyíti meg, akik ezeknek az 
utaknak a mentén laknak, hanem azokét is, 
akik átmenőként közlekednek rajta. A jó hír 
pedig az, hogy az útépítés mindaddig folyta-
tódik, amíg az utolsó földút el nem tűnik a 
főváros területén. Mindezzel nemcsak 18 ki-
lométer új utat nyerünk itt a kerületünkben 
– folytatta Szatmáry Kristóf –, hanem így az 
egyébként erre szánt helyi forrásokat más 
kertvárosi fejlesztésekre tudjuk majd fordí-
tani. A mostani kormányra mindig, így most 
is számíthatnak a kertvárosiak. Ez most még 
inkább felértékelődik, hiszen azt láthatjuk, 
hogy a főváros lemondott rólunk, és alapvető 
kötelezettségeit sem hajlandó teljesíteni. Az 
előttünk álló 4 évben például egyetlen fillért 
sem költenek a saját fenntartású útjaik kar-
bantartására. De azon vagyunk, hogy az ön-
kormányzat vezetésével együttműködve ezt 
az elfogadhatatlan helyzetet is megoldjuk, 
ha kell kormányzati segítséggel – zárta mon-
dandóját az országgyűlési képviselő.

Kovács Péter polgármester azt a tapaszta-
latát osztotta meg a hallgatósággal, hogy az 
eddigi útépítési munkálatok mindig kifogás-
talan minőségben készültek el. Ebben nagy 
szerep jutott az Önkormányzat illetékes 
szakembereinek is, és nagyon sikeresek vol-
tak a közbeszerzési pályázatok is, amelyek 
eredményeképpen mindig olyan kivitelező-
ket találtak, akik a kitűnő minőség mellett 
az eredeti összeget nem túllépve és határidő 
előtt elvégezték a munkát. Köszönet illeti 
továbbá a kormányt is, hiszen az ő támoga-
tásukkal lehetőség nyílt arra, hogy 2024-he-
lyett már 2022-ben minden kerületi utun-
kon szilárd burkolat legyen. A még hátralévő 
utcák leaszfaltozására a közbeszerzés már 
folyamatban van, az útépítés tehát folytató-
dik. A polgármester elmondta még, hogy a 
fejlődés jelentős, mert amikor 2010-ben elő-
ször választották polgármesterré, a kerületi 
utak 27 százaléka földút volt. Ez a szám mára 
egy százalék alá csökkent.

Véget ért egy fejezet, de 
máris kezdődik a következő
Már többször beszámoltunk arról, hogy a fertőzésveszéllyel terhelt időszak-
ban sok terv meghiúsult, de azért továbbra is vannak kivételek. Lezárásához 
érkezett a 2019-ben elindított kerületi útépítési program. A programról, va-
lamint annak folytatásáról sajtótájékoztatót tartott Kovács Péter polgármes-
ter, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, és dr. Fürjes Balázs, Budapest 
és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. A sajtótájékoz-
tatót a most elkészült és átadott Nógrádverőce utca és Veres Péter út talál-
kozásánál tartották.

MÉSZÁROS TIBOR

Dr. Fürjes Balázs, Kovács Péter, Ács Anikó és Szatmáry Kristóf
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Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
és Ügyfélszolgálati Iroda PÁLYÁZATOT HIRDET 

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a hagyatéki eljárásról 
szóló 2010.évi XXXVIII. törvény alapján a hagyatéki eljárások jegyzői 
szakaszának lefolytatása, póthagyatéki eljárások előkészítése, ügyfélfo-
gadás tartása, gondnoksági ügyekben vagyonleltár készítés. Közjegy-
zőkkel való rendszeres kapcsolattartás.
Pályázati feltételek: a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14 . pontja 
szerint Hatósági  feladatkör, az I. besorolási osztályban előírt képesítési 
követelményeknek megfelelés és az alábbi feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség,  büntetlen előélet, főiskola, 
egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, gazdaságtudomá-
nyi végzettség, vagyonnyilatkozati eljárás.
Elvárt kompetenciák: magas szintű szakmai ismeretek, magas szintű 
együttműködési és kapcsolatteremtő készség, ügyfélcentrikus hozzáál-
lás, döntésképesség és önállóság, kiváló kommunikációs készség írás-
ban és szóban, precíz, önálló munkavégzés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: köztisztviselői alap,- és szakvizs-
ga, közigazgatási gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a 
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet foglaltak szerint, végzettséget igazoló 
oklevél/bizonyítvány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (teljes körű) másolata vagy megkérésről szóló igazolás 
csatolása, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak - a pá-
lyázati eljárással összefüggésben - résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal. 

A benyújtás határideje: 2020. augusztus 15. 
Az elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 

A pályázat benyújtásának módjai: 
1. Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző. 
2. Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
3. Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a 
joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül, a benyújtandó iratokkal együtt

A pályázattal kapcsolatos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvas-
ható az Önkormányzatt honlapján a bp16.hu/hirek/allas címet beírva.

A RÁKOSMENTI MEZEI ŐRSZOLGÁLATOT FENNTARTÓ 
TÁRSULÁS PÁLYÁZATOT HIRDET

a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (1165 Budapest, Sarjú út 5.) 

MEZŐŐR 
munkakörének betöltésére magasabb vezetői (igazgatói) 

megbízással, az alábbiak szerint:.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2021. január 1. - 
2025. december 31-éig, 5 év határozott időre szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: az intézmény székhelye: 1165 Buda-
pest, Sarjú út 5., valamint az Önkormányzati Társulás tagja-
inak földrajzi területe, ami 2021. január 1-jétől Budapest X., 
XVI., és XVII. kerületeinek területe.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a fegyveres biz-
tonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
szóló 1997. évi CLIX. törvény szerinti mezőőri feladatok ellá-
tása, az Önkormányzati Társulás területén; valamint az intéz-
mény szakszerű és törvényes működtetése, együttműködés a 
fenntartóval.
A pályázati feltételek: felsőfokú végzettség és szakirányú szak-
képesítés, mezőőri vizsga. Legalább öt év szakmai gyakorlat.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhető.
A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: Legalább két éves veze-
tői tapasztalat, Társulás által fenntartott költségvetési szervnél 
szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályá-
zó szakmai életrajza, az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program, a végzettséget és szakmai gyakorlatot iga-
zoló dokumentumok, képesítési előírások másolata, a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy pályázati anyagát a szakértelemmel rendelkező bizott-
ság, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás tagönkormányzatainak 
Képviselő-testületei és azok szakbizottságai megismerjék, és 
abba betekintsenek, nyilatkozat arról, hogy kívánja-e, hogy a 
pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a döntéshozó 
zárt ülésen tárgyalja.
A vezetői megbízás feltétele: magasabb vezetői beosztás ellá-
tására megbízást az kaphat, aki a Rákosmenti Mezei Őrszol-
gálattal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
A közalkalmazotti kinevezés feltétele: büntetlen előélet. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 11.

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Intézményi Irodájához kell eljut-
tatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, valamint: 
„Pályázat a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat igazgatói megbí-
zására.”

Minden részletre kiterjedő tájékoztatást olvashatnak 
2020. augusztus 14-től az Önkormányzat honlapján a  
bp16.hu/hirek/allas címet beírva, vagy érdeklődhetnek Müller 
Kinga intézményi irodavezetőnél (e-mail: mullerkinga@bp16.
hu, tel.: +36-1/4011-733). 

Eladó ingatlanok
Budapest Főváros XVI. 

kerületi Önkormányzata 
nyilvános egyfordulós 

PÁLYÁZATOT HIRDET  
a tulajdonában álló 
INGATLANOK 

ÉRTÉKESÍTÉSÉRE. 

Részletek a 
www.bp16.hu/ingatlan 

oldalon.
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Ezek között szerepelt személyi igazolvány, lakcímkár-
tya, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu-regisztráció, vala-
mint a diákigazolványhoz szükséges NEK azonosító 
kiállítása is.  

A járványhelyzetben minderre a szokásosnál is na-
gyobb igény mutatkozott, a szombati, augusztus 1-ei 
napon a kormányablak munkatársai 71 kérelmet bo-
nyolítottak le. 

A fővárosban, a nyár folyamán minden hétvégén két 
kisbusz segíti azokat, akik számára a hétköznapokon 
történő hivatali ügyintézés nem megoldható. 

A mobil kormányablakban igényelt okmányokat az 
ideiglenes személyi igazolvány és a lakcímkártya kivé-
telével – melyeket a helyszínen elkészítenek – postán 
kézbesítik.

A munkatársak ügyelve az operatív törzs egészség-
ügyi javaslataira, kézfertőtlenítést követően, maszkot 
viselve látták el teendőiket. 

GUETH ÁDÁM

Mobil kormányablak a Sashalmi Piacon
A veszélyhelyzet ideje alatt lehetőség volt a lejárt okmányok továbbhasználatára. Ez azonban azzal 
fenyegetett, hogy a veszélyhelyzet rendeződése után megrohanják az emberek a kormányablakokat. 
Ennek enyhítésére indultak útnak a mobil kormányablakok. Augusztus 1-jén és 2-án 8 és 16 óra között 
a Sashalmi Piacon is egy irodává alakított kisbusz várta azokat, akik személyi okmányokkal kapcsola-
tos kérelmet kívántak beadni. 
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
képviselő-testülete PÁLYÁZATOT HIRDET 

a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 
KISGYERMEKNEVELŐ 

munkakörének betöltésére magasabb vezetői 
(intézményvezetői) megbízással, 

az alábbiak szerint:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2021. január 
1. - 2025. december 31.-éig, 5 év határozott időre szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: az intézmény székhelye: 1165 
Budapest, Centenáriumi sétány 5/a. és telephelyei: 1163 
Budapest, Kolozs utca 36., 1163 Budapest, Cziráki utca 
22., 1162 Budapest, Monoki utca 67., 1164 Budapest, Fel-
sőmalom utca 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Az intézmény által nyújtott bölcső-
dei ellátás és bölcsődei szolgáltatások irányítása, koor-
dinálása. A munkáltatói feladatok ellátása, a szakszerű 
és jogszerű feladatellátás biztosítása, az intézmény sza-
bályzatainak készítése, módosítása, a fenntartóval és 
intézményeivel való kapcsolattartás, együttműködés, a 
folyamatos és precíz adminisztráció, adatszolgáltatás 
biztosítása.
A vezetői megbízás feltételei:
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kap-
hat, aki a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsődével 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
A közalkalmazotti kinevezés feltételei: • büntetlen előé-
let, amit a kinevezés előtt igazolni kell. • tizennyolcadik 
életévét betöltött, magyar állampolgárságú, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jo-
gával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy – állam elleni, igazságszolgáltatás elleni, kor-
rupciós vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi 
közélet tisztasága elleni, hivatali, illetve közbizalom el-
leni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya 
alatt nem áll. 
A kinevezést megelőzően nyilatkozni kell a vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. A pályázathoz a 
nyilatkozatot csatolni kell.
A magasabb vezetői beosztás feltétele, hogy a közalkal-
mazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság 
alatt, melyről a megbízást megelőzően nyilatkozni kell. 
A pályázathoz a nyilatkozatot csatolni kell.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. szeptember 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. november 11.

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának Intézményi Irodá-
jához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, és ezt: 
„Pályázat az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői meg-
bízására.”
A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás ol-
vasható az Önkormányzat honlapján 2020. augusztus 
14-től a bp16.hu/hirek/allas címet beírva.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
képviselő-testülete PÁLYÁZATOT HIRDET 

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
Területi Szociális Szolgálat 

GONDOZÓ 
munkakörének betöltésére magasabb vezetői (intézményveze-

tői) megbízással, az alábbiak szerint:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2021. január 1. - 2025. december 
31-éig, 5 év határozott időre szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: az intézmény székhelye: 1165 Budapest, Veres Péter út 
109., és telephelyei: 1162 Budapest, János utca 49., 1162 Budapest, János utca 
51., 1164 Budapest, Vidámvásár utca 7., 1161 Budapest, Érsekújvári utca 7-13.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény által nyújtott 
szociális szolgáltatások (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek 
nappali ellátása, önként vállalt, időseket támogató szolgáltatások) irányítása, 
koordinálása. A munkáltatói feladatok ellátása, a szakszerű és jogszerű fel-
adatellátás biztosítása, az intézmény szabályzatainak készítése, módosítása, 
a fenntartóval és intézményeivel való kapcsolattartás, együttműködés, a folya-
matos és precíz adminisztráció, adatszolgáltatás biztosítása.
A pályázati feltételek: 
♦ Az 1/2000. (I.7.) SzCsM Rendelet 3. melléklet szerinti gondozó munkakör 
betöltéséhez szükséges képesítés, és ugyanezen melléklet intézményvezető 
munkakör ellátáshoz szükséges valamely felsőfokú szakképesítés.
♦ Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve 
a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
♦ A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elnyerésénél előnyt jelent: • Legalább két éves vezetői tapasztalat. • 
Ha szociális szakvizsgával rendelkezik, vagy részt vett a vezetői megbízásnak 
megfelelő szociális ágazati vezetőképzésen. • TEVADMIN, KENYSZI rend-
szerek használata, ismerete, jártasság egyéb szociális ellátórendszert kiszol-
gáló adminisztrációs programban.
A vezetői megbízás feltétele:
Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálattalközalkal-
mazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
jogviszonyba kinevezhető.
A közalkalmazotti kinevezés feltétele: • büntetlen előélet, amit a kinevezést 
megelőzően igazolni kell. • Tizennyolcadik életévét betöltött személy. • Magyar 
állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózko-
dás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. • Állam 
elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós 
bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tiszta-
sága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni 
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem áll. Fentieket a 
kinevezést megelőzően igazolni kell. • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról. – A pályázathoz a nyilatkozatot csatolni kell.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 11.

A pályázatot Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának Intézményi Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 
Budapest, Havashalom u. 43.
A borítékra kérjük ráírni: a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a Területi 
Szociális Szolgálat intézményvezetői megbízására.”
A pályázat részeként benyújtandó iratokról, igazolásokról, a magasabb ve-
zetői beosztás feltételeiről, valamint a bérezésről minden részletre kiter-
jedő tájékoztató olvasható augusztus 14-től az Önkormányzat honlapján a  
bp16.hu/hirek/allas címet beírva, további kérdésekkel pedig keressék Müller Kin-
ga intézményi irodavezetőt (e-mail: mullerkinga@bp16.hu, tel.: +36-1 4011-733).
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Kovács Péter polgármestert többen meg-
keresték írásban azzal a kéréssel, hogy a 
Jókai úti szelektív szemétgyűjtő közvetlen 
környékén tegyen rendet az Önkormány-
zat. Ez ugyan a Közterület-fenntartó Zrt. 
feladata lenne, de a polgármester intézke-
dése nyomán a kerület saját erőből elvé-
gezte ezt a munkát. 
Kovács Péter azonban elmondta azt is, hogy a 
rend fenntartásához szükséges a lakók együttmű-
ködő magatartása is. A mostani állapot csak akkor 
marad fenn, ha nem tesznek le semmit a tartályok 
mellé. Ha nem fér bele, inkább otthon helyezzék 
ki ürítési napokon a szelektív kuka mellé a kidob-
nivalókat, főleg a kartonpapírokat. 

A polgármester elmondta még, hogy ezúttal nem 
bízzák ezt a fontos ügyet csupán a lakók jó érzésé-
re, belátására, hanem ezentúl szigorú büntetésre 
számíthat, aki bármit elhelyez a tartályokon kívül. 
A korábbi példa ugyanis azt bizonyítja, hogy csak 
így lehet a képen látható rendet megőrizni.   

Őrizzük 
meg!

A vírushelyzet miatt késében van a babaszépségverseny ered-
ményhirdetése is. Így még csak a májusi győztesről tudunk hírt 
adni.  A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hó-
nap babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, 
amelyen az apróság a XVI. kerületi Önkormányzat által felaján-
lott fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a része, 

amelyet minden 
kertvárosi újszü-
lött ajándékba kap 
néhány babaápolá-
si cikkel együtt. A 
szavazatok alapján 
május hónapban 
NAGY NIMRÓD 
MÁTÉ nyerte a ba-
baszépségversenyt. 
Az ajándékcsoma-
got, amely vásárlási 
utalványt és babafo-
tózást is tartalmaz, 
Ács Anikó alpolgár-
mestertől vette át a 
család.

A KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET  
A 65 ÉV FELETTI, EGYEDÜL ÉLŐ NYUGDÍJASOKNAK, akiknek nincs velük egy 

háztartásban élő rokonuk, ELVÉGZI AZOKAT A HÁZ KÖRÜLI TEENDŐKET, 
amelyek ennek a korosztálynak már komoly nehézséget okoznak.  

EZEK A KÖVETKEZŐK:
• ároktisztítás, • fűnyírás, • sövénynyírás, • metszés, • járdatakarítás, • tűzifa-hasogatás, 

• darabolás, • ágvágás, • eresztisztítás (utóbbi kettő maximum létra magasságig), valamint  
• szemét összeszedés és • kisebb karbantartási, anyagot nem igénylő munkák.

Kertvárosunk jótékony légkörének köszönhetően a kerület bővelke-
dik hosszú életű lakosokban. Augusztus 5-én Kovács Péter polgár-
mester köszöntötte dr. Molnár Gyulánét 90. születésnapja alkalmá-
ból. Márta néni 1930. augusztus 6-án született és 2018 januárjáig 
Székesfehérváron élt. Kereskedelmi középiskolát végzett, majd a főis-
kolán kitűnő eredménnyel tette le a mérlegképes könyvelői vizsgát. 
A munkát gyakran a szabad ég alatt végezte, mivel a háború után szá-
mos épület tetőszerkezete hiányos volt, ezért inkább az udvarra vo-
nulva tevékenykedett. Később a Zöldértnél helyezkedett el és nyugdí-
jazásig pénzügyi osztályvezetőként 
dolgozott. Szívbeteg szüleit 1959-ig 
ápolta, akik pár hónap különbség-
gel haltak meg. Ekkor ismerte meg 
későbbi férjét, akivel két gyermeket 
neveltek boldog házasságban. Jelen-
leg hat unokája van. Az evangélikus 
hit egész életében meghatározó sze-
repet kapott, és a gyülekezetben is 
aktív szolgálatot vállalt. 
A polgármester egy ajándékcsoma-
got és Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntőjét nyújtotta át az idős asz-
szonynak, aki szerint a hosszú élet 
titka a szeretet és a türelem.

Új szolgáltatás a XVI. kerület nyugdíjasai számára

A szolgáltatás legsűrűbben kéthetente vehető igénybe, és egy alkalommal nem haladhatja meg a 90 perces 
időtartamot. Bejelentkezés a szolgáltatás igénybevételére: 

+36-20/539-6879
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A Kertvárosban a Szentmihályi Kulturális 
Központ az iskolaszünet idejére átalakul 
nyári táborrá. Ilyenkor a kulturális külde-
tés szünetel, bár nem teljesen, mert azért 
a szervezők a gazdag programsorba be-be 
csempésznek egy-egy kulturális műsort is.

CSILLIK KRISTÓF nem csak a máról beszélt, 
kicsit visszatekintett az előzményekre is:

– Sajnos volt egy időszak, amikor a tábor 
megítélése nem volt jó. A gyerekek unal-
masnak találták, és inkább gyermekmegőr-
zőként működött, mint érdekes napi progra-
mokat nyújtó intézményként. Kifogásolható 
körülmények között, korszerűtlen környe-
zetben teltek a szünidő napjai. Gyökeres 
változást hozott, hogy megtörtént a régi, 
műanyagtetős épület felújítása, amelyet egy 
korszerű kulturális központtá alakíttatott a 
kerület. Nagy előnyt jelent, hogy a közvet-
len szomszédságban épült meg a Szent-
mihályi Konrád Ferenc Uszoda, és a tábor 
uszoda felőli sarkában kiépült egy európai 
szabványoknak is megfelelő játszótér. Így az 
infrastruktúra ugrásszerűen javult, és lehe-
tőség nyílt színvonalasabb, szórakoztatóbb 
programok szervezésére. Ehhez járult még 
az anyagi háttér megerősödése is, amely to-
vábbi lehetőségeket nyitott a szervezők előtt.

– MONDANA NÉHÁNY KONKRÉTUMOT?
– Megengedhettük magunknak, hogy a fel-
ügyelő pedagógusok számát megemeljük, 
és több kisebb, könnyebben mozgatható 
csoportot hozzunk létre. Jelenleg 15-18 fős 
csoportjaink vannak, egy-egy pedagógusnak 
csak ennyi gyerekre kell figyelnie. Mivel a 
programokban egymást váltják a csoportok, 
a várakozási idő is lecsökken, így változato-
sabb az élmény is.

– A SZÜLŐK ÉRTESÜLNEK VALAMILYEN 
MÓDON ARRÓL, HOGY AZ ELMÚLT 
ÉVEKBEN SZÍNVONALASABB LETT A TÁ-
BORI PROGRAM ÉS A KÖRNYEZET?
– Igen, elsősorban úgy, hogy a gyerekek el-
mesélik otthon, milyen jól érezték magukat 
a táborban, de nem csak ezen a csatornán 
kapnak információkat, mi is népszerűsítjük 

Holpert Lajosné 1934-ben, Kecskeméten 
született. Szakmai életútjának jelentősebb 
állomásai a XVI. kerülethez kötődnek. Az 
elemi iskola osztályait Rákosszentmihályon 
végezte, majd a gimnáziumi érettségi után 
az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola 
történelem-földrajz szakán szerezett tanári 
oklevelet 1955-ben.

Gyakorló éveit a Dégi Állami Nevelőotthon-
ban töltötte. 1957 augusztusától a XVI. kerü-
leti Árpádföldi Általános Iskolában tanított 
16 évig. 1973-tól mint általános tanulmányi 
felügyelő tevékenykedett.

1980-tól 1990-ig művelődésügyi osztályve-
zetőként vett részt a kerület oktatási ügyei-
nek irányításában. 1990 szeptemberében 
vonult nyugdíjba.  

A nevelés-oktatás érdekében végzett több 
évtizedes munkáját számos kitüntetéssel is-
merték el. Többek között megkapta a Munka 
érdemrend bronz fokozatát, a Kiváló munká-
ért járó elismerést és a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet. Most ezeknek a sorát még a vas 
díszdiploma is gazdagítja, amelyhez szívből 
gratulálunk.  

GUETH ÁDÁM

A tanítás szolgálatában
A szokásos pedagógusnapi ünnepséggel 
együtt elmaradt a díszdiplomák átadása is, 
amelyeket a rendkívüli helyzet miatt kerüle-
tünk vezetői kézbesítenek az érintetteknek. 
Július 17-én vehette át vasdiplomáját Hol-
pert Lajosné nyugdíjas pedagógus, melyet 
Ács Anikó alpolgármester nyújtott át az 
ünnepeltnek. Az átadás után rövid köszön-
tés, majd kötetlen beszélgetés következett, 
melyben a sokat megélt tanárnő idézte visz-
sza tapasztalatait az eltelt évtizedekről, a 
gyermekek tanításának öröméről, valamint 
a generációkon átívelő mester-tanítvány vi-
szonyról.

Július 13-án köszöntötte Kovács Pé-
ter polgármester DEME OTTÓT, 
kerületünk sokat megélt lakóját 90. 
születésnapja alkalmából. Ottó bá-
csi egy ajándékcsomag mellett Or-
bán Viktor miniszterelnök írásos 
köszöntőjét vehette át, majd meg-
hitt beszélgetés keretében idézte 
vissza a mögötte álló évtizedeket.
Ottó bácsi 1930-ban született Hé-
vízgyörkön. Az akkori Néphadse-
regben légvédelmi-tüzértisztként 
szolgált, majd 1956-ban szerelt 
le. Ezt követően vette el feleségét, 

aki sajnos már elhunyt. 
A MÁV-nál, majd az Ika-
rusnál dolgozott hosszabb 
ideig, utóbbiból vonult 
nyugdíjba 1990-ben. 1970 
óta a Kertváros lakója. 
Gyermekei nem születtek, 
de oldalági rokonságával 
jó kapcsolatot ápol. A kér-
désre, mi a hosszú élet 
titka, eléggé egyéni választ 
adott. Humorosan így fe-
lelt: „nem szabad hülyének 
lenni”.

Augusztus 6-án jeles al-
kalmat ünnepelhettek 
a nyugdíjasok János ut-
cai napközi otthonában. 
HOLLÓSI ISTVÁNNÉ 
VILMA néni, a nyugdíjas 
klub veterán tagja ezen 
a napon ünnepelte 90. 
születésnapját, melynek 
alkalmából az intézmény 
látogatói és munkatársai 
mellett Kovács Péter pol-
gármester is felköszöntöt-
te őt. A polgármester virág 
és ajándékcsomag mellett 
Orbán Viktor miniszterelnök írásos kö-

szöntőjét nyújtotta át az örökifjú 
hölgynek, majd közösen fogyasz-
tották el az ünnepi tortát.
Vilma néni 1930. augusztus 6-án 
született a Somogy megyei Sza-
badhídvégen. 8 évig dolgozott 
esztergályosként, majd 20 éven 
keresztül elektromérnökként 
működött. 1975-ben vonult nyug-
díjba. 1948-ban ment férjhez, 
egy leánygyermeke van. Egész 
életében a XVI. kerületben  élt, 
az otthont körülbelül 15-16 éve 
látogatja. A kérdésre, hogy mi a 
hosszú élet titka, így felelt: „nem 

szabad elhagyni magunkat!”
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Tábor van, tábor volt, 
tábor lesz
Az önkormányzatok visszatérő nyári kötelezettsége táborozási, gyermek-
megőrzési lehetőséget biztosítani a nyári iskolaszünet idejére. Ezt a felada-
tot a XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet látja el már hosszú évek óta. Vezetőjükkel, Csillik Kristóffal be-
szélgettünk a napközis táborról. 

MÉSZÁROS TIBOR

a tábort. Ezen kívül nagy vonzerő az is, hogy 
az önkormányzati segítségnek köszönhető-
en nagyon versenyképesek az áraink.

– MEDDIG LEHET IGÉNYBE VENNI A TÁ-
BORT?
– Minden évben 11 hétig tart. Általában júni-
us 15-től augusztus 31-ig.

– EBBEN AZ ÉVBEN A MINDENT FELBO-
RÍTÓ VÍRUSHELYZET HATÁSSAL VOLT AZ 
ÖNÖK MUNKÁJÁRA IS?
– Nem is kis mértékben. Általában március 
15-e után kezdjük a táborszervezést. Idén 
azonban akkor még fogalmunk sem volt, 
lesz-e egyáltalán tábor. Inkább azt láttuk esé-
lyesebbnek, hogy nem. 

– IDÉN MIKOR KEZDTEK HOZZÁ A SZER-
VEZÉSHEZ?
– A kormány döntése a táborok engedélye-
zéséről a kedvező járványügyi helyzetnek 
köszönhetően született meg, csakhogy 
mindössze három héttel a tábornyitás előtt. 
Így a három hónap helyett három hetünk 
maradt a szervezésre. Ezalatt biztosítani kel-
lett a pedagóguslétszámot, a takarító és tech-
nikai személyzetet, meg kellett szervezni az 
étkezést, biztosítani kellett a higiénés előírá-
sokat, szóval elég kiterjedt szervezőmunkát 
igényelt. Nem tudtuk ugyanakkor, hogy a 
szülők a járványtól fenyegetett helyzetben 
el merik-e engedni gyermekeiket a táborba.

– VÉGÜL HÁNY SZEMÉLYRE KÉSZÜLTEK?
– Úgy ítéltük meg, hogy 160 fő az a létszám, 
amely mellett még biztosítani tudjuk a védő-
távolságot és az egyéb higiénés előírásokat. 
Az érdeklődés azonban ennél nagyobb volt, 
még el is kellett utasítani néhány jelentke-
zőt.

– VOLT-E VALAMILYEN KEDVEZMÉNY A 
JELENTKEZŐK SZÁMÁRA?
– Igen, azok a gyerekek, akiknek a szülei a 
veszélyhelyzet alatt elvesztették a munkáju-
kat, három hétig ingyenesen vehették igény-
be a tábort. Ezen kívül nekem, mint intéz-
ményvezetőnek megalapozott igény esetén 
jogom volt 50, 75, vagy akár 90 százalékos 

kedvezményt adni a nevelési díjból. Az ét-
kezési díj pedig megegyezik az iskolaidőben 
fizetendő összeggel. 

– A FELÜGYELŐK A KERÜLETI ISKOLÁK-
BÓL ÉRKEZTEK?
– Meglepő módon a kerületi tanárok – a pia-
ci bérek ellenére – nem nagyon érdeklődtek 
a lehetőséggel kapcsolatban. Ezért meghir-
dettük ugyan a nyári munkalehetőséget, de 
a „stáb” összeállításában elsősorban a tábor-
vezetőkre számítottunk. Szeretjük ugyanis, 
ha az ő ismerőseikből, kollégáikból, az előt-
tük már bizonyított személyekből áll össze a 
csapat. Nem szerencsés, ha a felügyelő peda-
gógusok a táborban találkoznak először egy-
mással, és mindenki mindenkinek idegen. 
Ha nem így van, könnyebben fogadják el az 
irányítást is a táborvezető részéről, és egy-
ségesebben tudnak dolgozni. A két táborve-
zetőnk már június 1-jétől munkába állt, és 
részt vettek az előkészítő munkálatokban is. 

– A KERÜLETGAZDA MUNKATÁRSAI KÖ-
ZÜL KIKET ÉRINTENEK A TÁBORRAL KAP-
CSOLATOS MUNKÁK?
– Szinte minden szakmát érint, hiszen az 
előkészítő szakaszban festőkre, villanysze-
relőkre, parkfenntartókra, karbantartókra 
van nagy szükség. Ők egész nyáron készen-
létben állnak bármilyen váratlan esemény 
elhárítására. De sok munka hárul azokra is, 
akik a pénzügyön dolgoznak, vagy a munka-
szerződéseket írják, az anyagokat biztosítják 
a karbantartásokhoz, vagy éppen a progra-
mokhoz – lufi, arcfesték, sporteszközök, pa-
pír, olló, cukor, kávé, üdítő az előadóknak. 
Akik napi szinten intézik a tábor ügyeit, le-
hetnek vagy húszan.

A programokról Mocskonyi Piroskát 
kérdeztük.

– Célul tűztük ki, hogy minden nap lega-
lább két olyan esemény legyen, amelyhez a 
táboron kívülről hozunk előadókat. Kániku-
lás napokon nagyon népszerű a vízibomba 
csata, amelyhez csak egy jó locsolótömlő 
kell a tábor kertjében. Szerepel a palettán 
sokféle kézműves tevékenység, például pa-

pírmerítés, könyvkötés, újrahasznosítás. A 
mozgásigényt a sporton kívül a modern- és 
néptáncban, íjászkodásban, lovaglásban, fo-
cibajnokságban, métában, számháborúban 
vezethették le a gyerekek. Pihenésképpen 
hallgathattak komoly- és könnyűzenei kon-
certet is. Mindig nagyon népszerűek a bűvé-
szek, közülük ketten is bemutatták műsoru-
kat. Volt kutyás bemutató és állatsimogató, 
Állati jó címmel. A bemutatott állatok között 
házi vadállatok szerepeltek: róka, görény, 
patkány, háziegér. Volt galambreptetés is, és 
előadás azokról az állatokról, amelyeket mél-
tán nevezhetünk a rejtőzködés mestereinek. 
Szerencsénkre a szomszédunkban épült fel 
a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda, oda 
két csoport mehet át naponta. Meghívtuk a 
Kézenfogva Alapítvány képviselőit is, akik 
érzékenyítő programjuk segítségével kíván-
ják elfogadóbbá, érzékenyebbé tenni a tár-
sadalmat a fogyatékkal élők problémái iránt.

Az egyik táborvezető, Urbán Gergely a tábor 
napirendjéről adott tájékoztatást.

– Minden nap 7 órától fogadjuk a gyereke-
ket. Hétfőn egy kicsit bonyolultabb a beju-
tás, mert a hét első napja egy elég alapos 
orvosi vizsgálattal kezdődik, továbbá min-
den szülő köteles nyilatkozni arról, hogy 
egészséges gyermeket hozott a közösségbe. 
A kézfertőtlenítés kötelező, erre több helyen 
is van lehetőség a táborban. Készültünk egy 
elkülönítő szobával is, de szerencsére erre 
még nem volt szükség.

A nap 8 órakor kezdődik. Mi, pedagógusok 
összeülünk, és megbeszéljük a napi progra-
mot. 8:15-kor reggeli tornával indítunk. Ez-
után reggeliztetés, majd 9 órakor kezdődik 
a délelőtti szervezett program. 10 óra körül 
megy az első turnus az uszodába. 11:30-kor 
kezdődik az ebédeltetés. 13:15-kor a második 
csoport megy úszni. A délutáni program 14 
órakor kezdődik. 15 órakor uzsonna, majd 
szabad foglalkozás addig, amíg a szülők ér-
keznek a gyerekekért. Idén a fertőzésveszély 
miatt csak a recepcióig jöhetnek, a tábor te-
rületére nem léphetnek be. A tábor egészen 
augusztus 31-ig biztosítja a helyet a gyere-
keknek. 
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Schulek Ágoston először sportemberként, 
rúdugróként, majd sportdiplomataként is 
letette névjegyét az Európai sportélet aszta-
lára. Ennek is köszönhető, hogy igen neves 
vendégek érkeztek az Ikarus BSE Atlétikai 
Centrumba a kétnapos versenyre. A meg-
nyitón részt vett Schulek Ágostonné Edit 
asszony, a verseny fővédnöke; Pablo Cassi-
na, az European Athletics Promotion svájci 
elnöke; Korompai Péter, a Magyar Atlétikai 
Szövetség elnöke; Sátor László, a Budapesti 
Atlétikai Szövetség főtitkára; Kovács Péter 
polgármester; Szász József alpolgármester; 
Téglássy Tímea, az European Athletics Pro-
motion vezetőségének magyar képviselője; 
Danada Judit, a Fővárosi Önkormányzat 
Sportosztályának vezetője; dr. Kónya Csaba, 
a Béres Gyógyszergyár orvosigazgatója; Ká-
mán Bálint, a Magyar Atlétikai Szövetség 
sportágigazgatója és Antalóczy Csaba, a XVI. 
kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kultu-
rális, Sport,  Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának elnöke.

A kétnapos erőpróbára külföldi sportolók is érkeztek, köztük egy 
színesbőrű angol atléta is, aki visszatérő résztvevője a Budapest 
Opennek. Mivel fertőzés szempontjából „piros” országból érkezett, 
vállalnia kellett a kéthetes karantént, mert semmiképpen nem akarta 
kihagyni a versenyt.

Természetesen a mezőny nagyobbik része hazai versenyzőkből állt, 
akik az ország minden tájáról eljöttek, és élvezték, hogy újra verse-
nyezhetnek.
Mindig kiemelt figyelemmel kísérjük Bai Balázs szereplését, hi-
szen őt egy kicsit a mi fiunknak tekintjük. Nem a kerületünk lakója 
ugyan, de edzője ifjabb Tomhauser István, aki élete legjobb eredmé-
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Budapest Open – VIII.  
Schulek Ágoston emlékverseny
Az ismert okok miatt leállt a világ, és benne Európa 
sportélete. Az Öreg Kontinensen sehol nem ren-
deznek atlétikai versenyeket, egyedül Magyaror-
szágon olyan alacsony a fertőzés kockázata, hogy 
idén is meg lehetett rendezni az ilyenkor szokásos 
Budapest Opent, amely egyben Schulek Ágoston 
Emlékverseny is, ezúttal már a nyolcadszor.

nyeihez segítette hozzá Bai Balázst, aki az Ikarus pályáján készül 
fel a versenyeire. Jelenleg ő hazánk egyik legeredményesebb atlétája.  
Most nehéz helyzetben van, hiszen egy súlyos sérülés után igyekszik 
vissza az élvonalba. Úgy tűnik, jó úton halad, mert az Ikarus pályán 
minimális különbséggel lett második a 110 méteres gátfutás döntőjé-
ben. Megkérdeztük tőle, mennyire elégedett ezzel a teljesítménnyel:

– Elégedett vagyok, hiszen jelentősen javítottam idei legjobb ered-
ményemen, és úgy érzem ez a teljesítmény még fokozható. Nagyon 
jó hangulatú versenyen vagyunk túl, és a mostani második hely erős 
motiváció a következő versenyre, amelyik a Gyulai Memorial lesz, 
ahol reményeim szerint tovább javul a teljesítményem.

– HOGYAN GONDOLSZ AZ ELMARADT OLIMPIÁRA?
– El kell fogadnunk, hogy rajtunk kívül álló okok miatt ez az év így 
alakult. Minden sportolónak át kellett alakítania a terveit, és az olim-
piával kapcsolatos vízióját. Ugyanakkor a tavalyi sérülésem miatt ne-
kem jól jött az olimpia elhalasztása, mert így egy évvel több időm 
maradt a teljes felépülésre. Próbálom a javamra fordítani ezt a hely-
zetet, és bízom benne, hogy jövőre minden rendben lesz. 

MÉSZÁROS TIBOR

Bai Balázs
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A nyári festőtábort Papp Klára, a Sashalmi Tanoda 
művészetoktatója vezeti immár 4. éve. A táborvezető 
így nyilatkozott:

– Szerencsések vagyunk, hogy ilyen szép környezetben alkothatunk a 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központban. Az alkotásra hasz-
nált előadóterem, a kis, barátságos terasz, a hűs, árnyas udvar ideális 
hely számunkra. Itt olyanok vagyunk, mint egy művészműhely. A fes-
tés mellett lehetőség van társasjátékozni a teraszon vagy sportjátékokat 
gyakorolni az árnyékos 
udvaron. A Tanodából 
érkezett gyerekek mel-
lett a kerület további 
iskoláiból is jönnek ta-
nulók. Két turnussal 
kezdtük annak idején. 
Az idei évben már öt 
turnust tartunk. A gye-
rekek több festészeti és 
grafikai technikával is-
merkednek a tábor ideje 
alatt, vagyis öt napon át. 
Festünk akvarellt papír-
ra, temperával farostra, akrillal vászonra, textilfestékkel vászontáskára. 
Rajzolunk szénnel, tussal, diófapáccal monokróm képet. Alkotunk szí-
nes porpasztell krétával, grafikát színes tussal. Minden évben az utolsó 
napon egy táborzáró kiállítást tartunk, melynek megnyitóján a gyere-
kek mellett a szüleik és rokonaik is részt vesznek. Ez egy beszélgetős, 
zenés délután. Idén azonban a körülmények miatt a kiállítást csak a 
gyerekek körében tartjuk meg, de így is nagy sikere van.                M.T.

Festőtábor 
az ifjú alkotóknak
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Idén a Mátyásföldi Szent Jó-
zsef Katolikus Templom is 
csatlakozott az Orgonák éj-
szakájához. Augusztus 8-án 
19 órakor kezdődött a temp-
lomi koncert, ahol az or-
gonát Mihály Etelka szólal-
tatta meg,  a prózai részeket 
pedig Zsolczer András előa-
dásában hallhatta a közön-
ség. A koncert előtti ismer-
tetőben elhangzott, hogy a 
templom orgonája az elmúlt 
évtizedekben többször is át-
esett kisebb nagyobb felújításokon, a többi 
között 2012-ben, amikor három új sípsorral 
gazdagodott a hangszer. Az áttörést jelentő 

felújítás azonban 2016-ban valósulhatott 
meg, amikor három manuálos játszóasztal 
kapcsolódott a hangszerhez, teljes egészé-

ben digitális vezérléssel. Az akusz-
tikus regiszterek megtartása mellett 
egy számítógép még 60 síp digitális 
hangját képes megszólaltatni, teljes 
összhangban a hagyományos hang-
zással. A rendszerhez olyan elemek 
is tartoznak, mint az érintőképernyő, 
a nagy kapacitású digitális memória 
vagy a beépített vetítőrendszer. Ezzel 
e pillanatban a mátyásföldi templom-
ban van az ország egyik legkorsze-
rűbb orgonája, amelyhez hasonlóak 
lehet, hogy máshol is vannak, de 
korszerűbbek biztosan nincsenek. A 

patinás mátyásföldi templomban észrevétle-
nül, csak hatásában érezhetően, de jelen van 
a XXI. század technikája.

Miénk a legkorsze-
rűbb orgona
Az orgona mérete miatt koncerttermek és templomok hang-
szere. Páratlanul teljes, összetett hanghatása egy egész zene-
kar helyettesítésére képes. E hangszer népszerűsítésére 2019-
ben hozták létre hagyományteremtő szándékkal az Orgonák 
éjszakája című országos rendezvényt, amelynek keretén belül 
Magyarország  számos pontján egyszerre szólal meg a hang-
szerek királynője. A repertoárt a helyiek állítják össze, de van 
egy zenemű, amely mindegyik helyszínen felcsendül. Szerzője 
Beischer-Matyó Tamás, címe: Invocation.

MÉSZÁROS TIBOR

Mihály Etelka Zsolczer András

DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR
Dr. Onyestyák György,  Tel.: 06-20/395-3537

„NE BÁNTSD A MAGYART!”
Honismereti kalandozások a Kárpát-hazában

a Zrínyi-, a Pálos- és a Trianon emlékév alkalmából

1. 2020.  szeptember 6. 6 óra  
Szigetvár, aZrínyi-vár és a neves családhoz kapcsolódó emlékhelyek bejárása a 

kitörés évfordulójához kapcsolódva, majd a költő és hadvezér szobrának megkoszo-
rúzása, útközben számos érdekes megállóval (5000  Ft/fő)

2. 2020. szeptember. 13. 6 óra  
Pozsony, a megújult vár és a város bejárása, Dévény, a történelmi Magyarország 

határvára, és Mária-völgy, ősi pálos kegyhely (5000 Ft/fő)

Mindhárom vár belépőjeggyel és maszkban látogatható!
Az indulási hely: Mátyásföld –  Pilóta u.  és  Veres P.  út sarok /XVI.ker./

Jelentkezés: Szuhaj Péterné   Vonalas: 06-1/403 26 22 
Mobil: 0630/582 76 00   e-mail: szukazsu@freemail.hu

Befizetés: augusztus 17-től 17-18 óra között , Veres Péter út 27.

EMLÉKEZZÜNK A RONGYOS GÁRDA HŐSI HARCAIRA
Szeretettel várjuk a Rongyos Gárda honvédő harcainak 99. évfordulóján, 

2020. augusztus 29-én (szombaton) 16 órára
a Sopron visszatérését kiharcoló eltökélt hősök és vezetőjük, Maderspach Viktor 

tisztelőit a cinkotai HÉV-állomás mellett lévő 
első világháborús hősi emlékműhöz, majd a legendás harcos Cinkotai Temetőben 

lévő nyughelyéhez.
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Helytörténet
Kisasszony hava

Augusztus elseje, Vasas Szent Péter napja, a láncra vert szentet 
egy angyal szabadította ki jeruzsálemi börtönéből. Ezen a napon 
ne menjünk ki a szőlőbe, mert lehullnak a szemek, viszont ilyen-
kor a legjobb ültetni a tarlórépát. Nagyboldogasszony napján, 15-
én, Szűz Mária mennybemenetelét ünnepeljük, az ünnep mélyén 
azonban ott rejlik a kereszténység előtti ősanya-kép emléke is. 
Ettől a naptól a nők ne fürödjenek a folyóban, ezen a napon ne 
süssenek, mert kitör a tűz a kemencéből. Szeptember 8-ig azon-
ban szerencsés idő jön a munká-
jukra, ilyenkor ültessék a tyúkot, 
az ilyenkor kelt csirkékből lesznek 
a legjobb tojók. Ekkor kell pelcelni 
(sajnos ennek a szónak sehol nem 
találtam meg a pontos jelentését, 
valószínűleg az új tő gyökerezteté-
sét jelenti) a muskátlit, vetni a ló-
herét, leszedni a gyógyításra szánt 
füveket. A gyümölcsfába vágjunk 
keresztet, hogy egészséges legyen. 
Ha nagyasszonykor ragyog a nap, 
jó bortermésre számíthatunk. Ál-
lamalapító királyunk ünnepén, 
István napkor szenteljük meg 
az új kenyeret. A Mária Terézia 
1774-es rendelete óta tartott ünnepen 1818-tól tartanak körmene-
tet Szent István jobbjának tiszteletére. Az e napon szedett gyógy-
füvek rontás és boszorkányok ellen ajánlottak, és ekkor érdemes 
vágni a kincskeresésre szánt mogyoróveszőt is. A kánikula végét 
jelzi Bertalan napja, 24-e. A gólyák már készülnek délre, a kígyók 
elbújnak, a halak nem nőnek tovább, csak híznak, a seregélyek a 
szőlő felett gyülekeznek. Időjárásjósló nap, az eljövendő őszi időt 
mutatja meg. Ha ezen a napon köpüljük a vajat, gyógyító hatása 
lesz. Tegyünk belőle a vetőbúzába, hogy ne váljon csörmölyössé. 
(Ez utóbbi jól hangzó régi szavunk jelentése: apró, darabos.)

105 éve vetették fel a Rákos Vidékében a Hősök emlékműve felállí-
tásának ötletét. Az emlékmű ma is áll a Csömöri út és a János utca 
sarkán. Térjünk vissza a kezdetekhez:
Rákos Vidéke 1905. augusztus 1.

„Állítsunk emléket hőseinknek! Három héttel ezelőtt a Rákos Vidé-
kében egy czikk jelent meg, mely ismerteti a Prokopp Endre ötletét és 
felveti az eszmét, hogy a rákosszentmihályi társadalom örökítse meg 
meghalt hőseink emlékét örökmécses-oszlop alakjában. 

A RAFC, mely alig néhány évi fönnállása alatt olyan sportéletet te-
remtett községünkben, melyhez hasonló Budapest környékén alig van 
— mint már röviden említettük — magáévá tette az eszmét, s elha-
tározta, hogy vasárnaponként mérkőzéseket rendez, s ezeknek tiszta 
hasznát erre a hazafias és kegyeletes czélra fordítja. Közönségünk fi-
gyelmét pedig az alábbi szövegű falragaszokon hívja fel: 

Állítsunk emléket hősi halált halt polgártársainknak! 
Országszerte, falvakban ép úgy, mint városokban széleskörű moz-

galom indult meg, hogy a Haza védelmében elhalt polgárok emlékét 
a béke megkötése után örök időkre megörökítsék. Méltó is, hogy ne bo-

rítsa a feledés fátyola azoknak a hősöknek neveit, kik édes Hazánk 
védelmében hullatták vérüket, áldozták fel életüket. 

A RAFC e szép hazafias eszme szolgálatába óhajtván állani, elha-
tározta, hogy football mérkőzéseinek tiszta bevételét a hősi halált halt 
polgártársaink dicsőségét megörökítő emlékműre fog ja fordítani. 

Mérkőzéseink látogatói tehát a mellett, hogy szórakoznak, hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy községünk hős polgárainak emléke méltóan meg-
örökíthető lesz. 

A RAFC vezetősége pedig gondos-
kodik, hogy e nemes czélu mérkőzései 
kiváló sportélvezetet is nyújtsanak, s 
ezért elsőrendű csapatokat köt le. 

A július 18-iki mérkőzésen, melyen 
Magyarország ezidő szerinti baj-
nok egyesületének csapata vett részt, 
a RAFC formában és modorban 
olyan játékot mutatott, hogy hazánk 
ez elit csapatját is meglepte. 

Amikor a pesti vendégek este eltá-
voztak, búcsúzáskor jól esett minden 
szentmihályinak hallani, milyen 
elismeréssel vannak a pálya kitűnő 
felszerelése és a szép számú előkelő 
közönségről, mely a rossz idő ellené-

re is ilyen nagy érdeklődést mutatott a mérkőzés iránt. 
Hogy a mérkőzések tovább is ilyen magas színvonalon maradja-

nak, a klub vezetősége elsőrangú csapatokat kötött le, mi kétség kívül 
sok fáradságot, s gondot okozott, mert fiatalságunk szine-java most a 
harcztéren van és sportjátékok helyett a haza védelmében vesz részt. 
A vezetőség komoly munkát végzett tehát új csapatok szervezésével és 
a klub anyagi nehézségei ellenére, egyéni áldozatokat és fáradságot 
nem kimélt, hogy ezekben a nehéz időkben is fönntartsa és fejlessze 
községünkben a sportot. A múlt vasárnapi mérkőzés minden szónál 
ékesebben bizonyítja a RAFC életrevalóságát, mivel egyúttal emeli 
községünk jó hírnevét.(…) 

Mindnyájunknak vannak halottaink, kiket hozzátartozóink közül 
vagy baráti körünkből ragadott el a szent dicsőség fényével együtt járó 
hősi halál. 

Testvéreink, barátaink, egyszóval községünk hős katonáinak áldott 
emléke megköveteli tőlünk azt a kis áldozatot, hogy minden időben 
eszünkbe jussanak nekünk, kiknek köréből a becsület mezejére elindul-
tak és a jövő nemzedéknek, melynek jobb sorsáért és nyugodt boldogu-
lásáért életüket odaadták. 

Ennek a nagy kötelességnek teszünk eleget, amikor segítünk az em-
lékmű megvalósításában és ezt a munkánkat egybekapcsoljuk annak a 
lehetőségével, hogy közönségünk a magukban is értékes sportlátványok 
és magának a sportnak hasznos fejlesztése kedvéért nehézség nélkül és 
szívesen áldozhasson a szent czélra. Minden fillér, melyet közönségünk 
a RAFC-nak juttat, a legszebb emberi érzésnek: a hazafias önfeláldo-
zásnak, a hősök tiszteletének és külön még Rákosszentmihály község 
szépen indult sportjának válik hasznára. O. Gy.”

SZÉMAN RICHÁRD

Augusztus, a nyárutó hó, a csillaghullás ideje. Míg más népeknél csillaghulláskor (főleg a szerelmesek) 
kívánhatnak valamit, a mi hitvilágunkban ha csillagot látunk lehullani az égről, tudjuk, emberi lélek távo-
zott ebből a világból. A Nagyboldogasszony és Kisasszony napja közötti időben „Vért ne vétess, hideg víztől 
messze távozzál, ért szőlőt, dinnyét, mandola magot egyél”. 
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A boszorkányűző kaporRovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

Az ókori egyiptomi és görög civilizációk már előszeretettel használ-
ták, mint fűszer- és gyógynövényt, melyet a Bibliában is megemlítenek 
(Máté 23,23). A Római Birodalomban a fűszer általános használatán 
túl a gazdagság jelképe, de titokzatos erőt is tulajdonítottak neki, bá-
jitalokhoz keverték, illetve kaporolajjal kenték be a gladiátorok testét 
is. Pannóniába valószínűleg a rómaiak hozták be a növényt. A közép-
korban a kolostorkertek jellegzetes fűszernövénye, a Szent-János-napi 
gyógyfüvek közé tartozott, és a boszorkányság ellen is védekeztek vele. 

A kaprot az ókori görögök öblögetésre, illetve a csuklás enyhítésére, 
fejfájás kezelésére használták. A népi gyógyászatban étvágyfokozó, 
illetve gyomorbántalmakat enyhítő hatásáról ismert. Általában teáját 
fogyasztják, mely álmatlanság ellen is használható. 

A magyar konyhaművészetben népszerű növényt Lippai János 1664-
ben elkészült Posoni kert című kertészeti kézikönyvében az uborka 
társaként említi:

Mikor apró uborkát úiságúl idején kaphat ember, és azt mindgyárt sava-
nyúan akarná enni: messe el két-felől a’ csúcsát, és messe-meg hoszattába 
a’ közepit két-felől, vagy mind a’ négy-felől; főzze-meg egy kevessé eczetbe, 
a’ ki nem igen erős, tegyen közibe-is nyers kaport, avagy Olasz-kömént, a’ 
ki meg meg-nem értt: soót is vessen belé, és főzze eggyütt. Ha savanyú az 
uborka, szedgye ki a fazékbúl, hidegitse-meg, és adgya-fel mind kaprostúl. 
Ha mi megmarad, eltarthattya egy kevés ideig ugyan azon eczetes vízben, 
csak egy kevessé nyomtassa-meg.

Ha ki tovább akarná tartani, és nem-ollyan hirtelen kévánná, nem-szük-
ség meg-főzni; hanem rakja rendel az uborkát az edénybe, és minden rend-
után rakjon nyers-kaport, és hintse meg soóval, (tehet megy, vagy baraczk 
levelet is köziben) az-után tölcsön erőtlen eczetet, vagy eczetes vizet reá, 
és nyomtassa meg; hamar meg-savanyodik, fő-képen ha egy kevessé meleg 
helyen tarttya. Meg is metzheti, az mint oda fel.

De nem csak savanyúságok elkészítéséhez használták a kaprot, íme két 
recept a Szakács mesterségnek könyvecskéjéből, a XVII. század végéről:

TÚRÓS ÉTEK
Ha aludt tejed vagyon, szedd le róla 
a téjfelt egy kis csuporba, a szérdéket 
osztán forrald fel, és mikor öszvefut, 
szűrd le egy szita fenekére, hadd szi-
várkodjék le a savója; azután hánd a 
téjbe; egy vagy két tyúkmonyat üss 
közibe, és metélt kaporral jól törd 
összve, ereszd fel egy kis meleg víz-
zel, forrald fel, és lapos kenyérsze-
letre add fel, vajat reá.

KAPORRAL
Mikor szép gyenge a kapor, megabárolván a húst, tégy kaprot a hús 
mellé, tárkonyt, egy kevés szalonnát is vékonyon szeltenként, azután 
ecetezd meg (jó étek, aki szereti); ha tehén- vagy berbécshúst főzsz 
ilyen lével, szalonna nélkül is elég zsíros lesz.

Szómagyarázat: add fel: tálald fel; berbécshús: juhhús; megabárol-
ván: megpárolva; szérdék: aludttej; tyúkmony: tojás

GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

A kapor, vagy uborkafű valószínűleg Elő-Ázsiából származó, 
a zellerfélék családjába tartozó fűszernövény, mely falusi kert-

jeink alapvető kiegészítője, és a magyar gasztronómia igen je-
lentős ízesítője. 

Július 14-én kísérték utolsó útjára dr. Bálint Györgyöt, kerületünk 
díszpolgárát, a Fiumei úti sírkertben. A szűk körben megtartott bú-
csúztatáson részt vett Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési képviselő is.

A CIVIL16 EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE
Nyugdíjas Klubunk szeptembertől újra várja tagjait 

és az érdeklődőket 
a Legenda Sörfőzdében, minden hónap utolsó csütörtökén.
Kezdés 2020. szeptember 24-én csütörtökön, 16:00 órakor

(Lándzsa lakótelep mögött, Kövirózsa utca 8/c.)
Színpadi produkciók, zene, tánc!

Tel.: 06-20/808-0366        WWW.CIVIL16.HU
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FELKÉSZÜLÉS A KÖVETKEZŐ 
HÓNAPOKRA
A paradicsom, a paprika és a kabakosok még 
szépen teremnek, de melléjük már vethetjük 
a télire szánt salátákat, téli retket, rukkolát, 
leveleskelt, áttelelő hagymát. A vetést követő-
en hasznunkra válik, ha letakarjuk a sort fá-
tyolfóliával, hogy az őszi gyökérkártevők in-
vázióját megakadályozzuk. Szeptemberben 
és októberben akár több generációban támad 
a hagymalégy, káposztalégy, majd lárváik já-
ratokat rágnak a gyökerekbe. Hagymalégy 
kártétele esetén szedjük fel az egész sort, a 
termést tegyük egy kukászsákba. A lárvák 
kimásznak a növényből és elpusztulnak, a 
kicsit szépséghibás, de saját termesztésű és 
vegyszermenetes hagymafejeket pedig ezt 
követően gond nélkül felhasználhatjuk. Ha a 
hagymánk egészséges, akkor szárának ledő-
lése után már ne öntözzük, hanem szedjük 
fel és száraz szellős helyen szárítsuk pár na-
pig, majd készíthetünk belőle mutatós hagy-
mafüzért.

Egészen a hónap végéig van lehetőség a 
szamóca tövek megújítására és telepítésére. 
3 évente keressünk egy napos, védett helyet 
az új palántáknak, ahol előzőleg nem volt 
még földieper, paradicsom, paprika vagy 
tojásgyümölcs. Vehetünk új folytontermő 
vagy egyszer termő fajtákat kertészetben, 
de legyökereztethetjük a saját töveinken 
megjelenő indanövényeket is. Mivel az eper-
ágyás évekig ugyanazon a területen marad, 
készítsük elő alaposan a palánták helyét. 
A négyzetméterenként legalább 5 kg érett 
komposzttal dúsított talajra teríthetünk feke-
te mulcsfóliát, amibe 45 centinként vágjuk 
egy lyukat az ültetőgödörnek. Növényenként 
adhatunk pár evőkanál marhatrágyát, majd 
erre tegyünk 10 centi földet és ebbe ültes-
sük be a palántát úgy, hogy a kihajtó levelek 
a föld fölött legyenek. A fekete mulcsfólia 
ugyan nem a legkörnyezetbarátabb anyag, de 
általa tavasszal könnyen felmelegszik a talaj, 
így korábbi és bőségesebb termésre lehet 
számítani. Műanyag helyett használhatunk 
szalmát, fűkaszálékot, gyorskomposztot is a 

talaj takarására. A földieper védőnövénye a 
fokhagyma, ezért ősszel vagy tavasszal bát-
ran duggassunk belőle a sorok mellé.

Augusztus a paradicsom, a paprika és a 
padlizsán hava, melyek színpompás termé-
sükkel igazi földi paradicsommá változtatják 
kertünket. Most lehet minél többet eltenni 
belőlük a kamrapolca, de nem muszáj meg-
állni a megszokott lecsó, paradicsomlé és 
savanyúság befőzésénél, hanem lehet kísér-
letezni új receptekkel. A paradicsomot aszal-
hatjuk, készíthetünk belőle házi ketchupot, 
gyümölcscentrifugán préselve eltehetjük 
ivólének, maradékát pedig sűrű mártások 
alapanyagának. Ha a ledarált kápia, pritamin 
vagy chilipaprikát sóval tartósítjuk, kiváló 
adalékanyagmentes ételízesítőt nyerhetünk. 
Ha a padlizsánt parázs felett rácson vagy 
sütőben megsütjük, majd hámozva, felda-
rabolva fagyasztóba tesszük, a későbbiekben 
bármikor készíthetünk padlizsánkrémet.

Gyűjtsünk és szárítsunk gilisztaűző varádi-
csot, csalánt és mezei zsurlót a következő évi 
permetezéshez. Papírzacskóba téve száraz, 
hűvös helyen gond nélkül elállnak és na-
gyon jó hasznát fogjuk venni kora tavasszal, 
palántanevelés idején, amikor még ezek a 
növények nem hajtanak ki.

A letermett gyümölcsfák koronáját megrit-
kíthatjuk, a diófát pedig csak ilyenkor taná-
csos metszeni. Mivel a kártevők, kórokozók 
aktívak, a fa nedvkeringése is erőteljes így fo-
kozottan figyeljünk a sebkezelésre. A vágott 
felületet simítsuk le alaposan késsel, majd a 
sebet kenjük be valamilyen gyári- vagy saját 
magunk által oltott mészből és gyógyteából 
készített sebkezelő anyaggal.

NÖVÉNYVÉDELMI TEENDŐK
Ebben a hónapban a nappalok még melegek, 
de az éjjelek már hűvösebbek és párásak, ami 
kedvez a különböző gombabetegségeknek. 
A lisztharmat ilyenkor gyakran megjelenik a 
növényi hajtásokon, leveleken, ami ellen az 
egyik bevethető fegyver a 10:1 arányú szóda-
bikarbónás permetezés.

A paradicsom és a burgonya legádázabb 
járványos gom-
babetegsége a 
fitoftóra, más 
néven a paradi-
csomvész vagy 
burgonyavész. 
A biokertésze-
ti eljárásoknál 
k i e m e l k e d ő 
szerepe van a 
megelőzésnek, 
ebben az eset-

ben pedig ez az egyetlen járható út. A nyár 
végi nedves, nyirkos időben szokta felütni 
a fejét a jelenség, ami általában napok alatt 
végez az egész állománnyal. Szerencsés, ha 
eleve rezisztens fajtákat telepítettünk, ha 
azonban nem így tettünk, akkor folyamato-
san ügyeljünk a talaj mulcsozására és locso-
láskor csak a töveket öntözzük, a lomozatot 
soha ne érje víz. A fertőzött leveleket azon-
nal semmisítsük meg a terjedés megakadá-
lyozása miatt. Az első zöld bogyó megjelené-
sétől alkalmazzuk a jól bevált 4 liter vízből 
és 1 liter tejből készített oldat permetezését 
hetente egyszer. Adjunk hozzá csipetnyi réz-
gálicot, illetve a tapadás végett egy evőkanál-
nyi mosogatószert is. 

Zöldségesünkben, főként a csemegekuko-
ricában, paradicsomban és paprikában nagy 
kárt okozhat a gyapottok-bagolylepke kár-
tétele. Gyérítését kézzel is végezhetjük, ez 
azonban nehéz, mert a hernyók hamar bele-
rágják magukat a termésbe, amiről egy kerek 
lyuk árulkodik. A rajzást feromoncsapdával 
észlelhetjük, majd megkezdhetjük a Bacillus 
thuringiensis tartalmú szerekkel (pl. Dipel) 
való védekezést. Használhatunk termésvédő 
zsákot is, ami más kártevők, úgy mint a po-
loska ellen is védelmet biztosítanak.

Nyárutón rakják le a csigák a földbe és a 
komposztba apró fehér tojásaikat. Ha ezeket 
időben eltávolítjuk, szaporodásukat korlá-
tozhatjuk.

MIRE JÓ A SZÓDABIKARBÓNA 
A BIOKERTBEN?
A szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbo-
nát) olcsó, élelmiszerboltokban is beszerez-
hető anyag, ami szerepel az Európai Unió 
által engedélyezett környezetbarát, növény-
védelemre is használható „egyszerű anya-
gok” között. 
A kutatá-
sok szerint 
g o m b a ö l ő 
( l i s z t h a r -
mat, vara-
sodás, pe-
nészek) és 
m o h a i r t ó 
hatású, emellett hatékony a hangyák, csigák 
és egyéb földön közlekedő kártevők távoltar-
tásában. Ugyanakkor lúgos kémhatása miatt 
csak óvatosan szórjuk be vele a talajt, és per-
metezés esetén mindenképpen végezzünk 
próbakezelést, mert a különböző kultúrák el-
térően reagálnak rá.  Tisztíthatjuk vele a ker-
ti szerszámokat, cserepeket, kerti bútorokat, 
akár kezünket is. A komposzttárolóba szórva 
a kellemetlen szagokat is enyhíti.

Biotippek 
     - augusztus

Rendszerint ilyenkor tombol a leginkább a nyári meleg, viszont érde-
mes előrelátó módon már most felkészíteni kertünket és kamránkat a 
hidegebb hónapokra. A szárazság okozta stresszhatás és a rendszerint 
fellépő növényvédelmi problémák miatt a növények jó kondíciójának 
megőrzése kulcsfontosságú.

WEIMPER-HORVÁTH ANETT
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Újra az I. osztályban a RAFC!
Augusztus 30-án ismét kerületi rangadó: IKA-RAFC

– Egy ősi sportág, a birkózás kis szakágaként 
jelent meg a strandbirkózás a 2000-es évek 
elején. Gyors karriert futott be, és bekerült a 
2022-es és a 2026-os ifjúsági olimpia ren-
dezvénysorozatába is. Azonban még ennél 
is nagyobbra nőtt a presztízse, mert a hírek 
szerint a 2024-es párizsi ötkarikás játékok 
bemutató programjában is részt vehet, azaz 
előbb-utóbb olimpiai sportággá léphet elő. 
Erről értesülve a Magyar Birkózó Szövetség 
azonnal lépett, és mivel szeretnénk, hogy 
a birkózók közül minél többen induljanak 
ebben a szakágban is, kiírtuk a három al-
kalommal megrendezendő Strandbirkózó 
Országos Bajnoki Sorozatot, melynek első 
versenynapját Esztergom-Kertvárosban tar-
tották, az Öböl Music Beachen.  

– A STRANDBIRKÓZÁS MENNYIBEN KÜ-
LÖNBÖZIK A HAGYOMÁNYOS BIRKÓ-
ZÁSTÓL?
– Ez a sportág a birkózás és a sumo házas-
ságából született. Szabad téren, rendszerint 
strandok homoktalaján, egy 6 méter átmérő-
jű körben csapnak össze a birkózók. A férfi-
ak fürdő- vagy rövidnadrágot, a nők egy- vagy 

kétrészes fürdőruhát, esetleg birkózómezt 
viselhetnek. Mindkét nemnek cipő nélkül 
kell belépni a küzdőtérre. Földharc nincs, ha 
földre kerülnek a versenyzők, és nem ér vé-
get a mérkőzés, állásból folytatódik a csata. 
Nyerni többféleképpen lehet. Ha valakinek 
sikerül egy nagy dobást végrehajtania, vagy 
kétszer úgy lerántani az ellenfelet, hogy a ta-
lajhoz érjen a keze, esetleg kétszer kitolni a 
kijelölt játéktéren kívülre, ez már győzelmet 
jelent, és a menet ezzel véget is ér, nem kell 
végigküzdeni a három percet. Egy bíró és 
egy zsűrielnök pontozza a küzdő felek telje-
sítményét. A szabályok tehát kicsit közelebb 
állnak a sumoéhoz, mint a birkózáséhoz.

– A BIRKÓZÓ SZAKÁGAKAT MENNYIRE 
AKADÁLYOZTÁK AZ ELMÚLT HÓNAPOK 
TILALMAI?
– Úgy szoktuk jellemezni ezt az időszakot, 
hogy februárban befagyott a versenynaptár. 
Így mindenkinek nagy öröm volt, hogy végre 
megint lehet versenyt rendezni. Természete-
sen ez az anyagi veszteségeken túl az edzett-
ség rovására ment, de most legalább ismét 
elindult valami.

Március közepén, amikor a koronavírus mi-
att idő előtt véget ért a 2019/20. évi bajnok-
ság, az MLSZ intézkedéseivel, kerületünk 
csapatai közül egyedül a RAFC járt rosszul. 
Hiába álltak a II. osztály élén, hiába vezettek 
sok ponttal a feljutásért folyó küzdelemben 
(két csapat került volna fel), sem bajnoki cí-
met, sem feljutást nem ért az addigi kitűnő 
szereplés. (Azóta a RAFC vezetősége már át-
adta a saját költségén megvett megérdemelt 
„aranyérmeket” a játékosoknak és a stábnak.) 
Szomorúan, de tudomásul vették a rendelke-
zést: továbbra is a Budapest II. osztályban in-
dulhatnak a 2020/21. évi bajnokságban.

A sors azonban igazságot szolgáltatott. Az 
NB III-as csoportok létszámának emelése kö-
vetkeztében több megyei I.  osztályban üres 
helyek lettek. Így történt ez a Budapest I. osz-
tályban is: az NB III-ból kiesett THSE-Sza-
badkikötő maradhatott a magasabb osztály-
ban, ezáltal megüresedett egy pozíció a BLSZ 
I. osztályban. Erre a helyre kérte fel a BLSZ 

a RAFC együttesét, mint a II. osztály éllova-
sát. A jó szereplés tehát mégiscsak meghozta 
gyümölcsét: a kék-sárgák egy év szünet után 
ismét az I. osztályban indulhatnak! 

Mint ismeretes, az Ikarusnak nem sikerült 
túl jól az előző bajnoki idény. A márciusi 
kényszerű befejezéskor még nehéz helyzet-
ben voltak, meg kellett (volna) küzdeniük a 
bennmaradásért. Így azután jól jött a táblázat 
„befagyasztása”, minden erőlködés nélkül, 
továbbra is I. osztályúak maradtak. 

A 2019-es őszi idény értékelésekor ezt ír-
tam: „Remélhetőleg az IKA bennmarad az I. 
osztályban és akkor ismét lesz Ikarus-RAFC 
kertvárosi derbi.” Nos, az óhaj megvalósult. 
Ráadásul hamar sor kerül a rangadóra: a 
második fordulóban, augusztus 30-án va-
sárnap, 17:30-kor az Ikarus sporttelepen Ika-
rus-RAFC! 

Egyébként az őszi idény első fordulójában 
a RAFC az NB III-ból most kiesett Kelen 
csapatát fogadja augusztus 22-én az RTK-pá-

lyán, az Ikarus pedig ugyanaznap az NB I-es 
Budafok tartalékcsapatához látogat. Az egy-
más elleni meccs előtt egyik csapatunknak 
sem lesz könnyű dolga…

Ilyentájt a bajnokság indulása előtt szok-
tunk hírt adni a csapatoknál történő vál-
tozásokról: ki megy, ki jön? Az átigazolási 
időszak még javában tart, ezért ettől most el-
tekintünk, annak lejárta után közölni fogjuk 
a Tisztelt Olvasóinkkal a csapataink körüli 
híreket.

Következő alkalommal körülnézünk az 
MLTC (II. o.) és az RSC (III.o.) háza táján is, 
hogyan készülnek a 2020/21. évi szezonra. 
Az MLTC az első fordulóban 22-én hazai pá-
lyán játszik a Szent Pál Akadémiával, az RSC 
csak szeptember 5-én kezd. 

Együtteseiknek sérülésmentes, jó szerep-
lést, a Kedves Szurkolóinknak pedig izgal-
mas, színvonalas meccseket kívánunk a 
2020/21. évi bajnokságban!

VARGA FERENC

Strandbirkózás kertvárosi sikerrel
A Strandbirkózó Országos Bajnokság nyitó rendezvényén két kertvárosi 
fiatal tehetség figyelemre méltó eredményt ért el. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk egykori jegyzőnkkel, Ancsin Lászlóval, a Magyar Birkózó 
Szövetség elnökségi, és az Intéző Bizottság rendes tagjával, aki nem 
mellesleg a Magyar Sumo Szakszövetség elnöke is. Először arra kértük, 
mutassa be nekünk a strandbirkózást.

MÉSZÁROS TIBOR

– KIKRE LEHETÜNK BÜSZKÉK AZ ESZTER-
GOMI VERSENY UTÁN?
– A szabadságolások miatt csak egy szűkebb 
csapattal vettünk részt az országos bajnok-
ságon, de mindenki teljesítette a tőle elvár-
ható szintet. A Rein-testvérek azonban ki-
emelkedő eredményt értek el. Rein Vilmos 
az U18-as korosztály 16 fős mezőnyében a 
legfiatalabbként indult, és korosztályában 
a legnagyobb dobással verte meg régi nagy 
ellenfelét, így a dobogó legfelső fokára áll-
hatott. Rein Miklós pedig a legfiatalabb fel-
nőttként ért el olyan eredményt, amelyre a 
szakma felkapta a fejét. Úgy lett bronzérmes 
a 15 fős mezőnyben, hogy Lévai István szlo-
vák Európa-bajnokot is legyőzte. A Re in-fiúk 
a Kertvárosi Sport Egylet birkózói, akárcsak 
társuk Lévai Alex, akinek most nem sikerült 
dobogós helyezést elérni. 

Lévai Alex, Rein Miklós, Forray Attila 
vezetőedző és Rein Vilmos
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INGATLAN

Otthonra talál, amíg építkezik! 
Zöldövezeti összkomfortos lakás 
kiadó gépkocsi beállással. Telefon: 
70/600-4460 vagy 20/447-7681

Csendes Környezet! Családi ház 
összkomfortos alsó szintje ki-
adó gépkocsi beállással. Telefon: 
70/600-4460

József utcában eladó 1109 m2 te-
lek bontandó épülettel 52 MFt-ért. 
20/365-6795

Kertes családi ház önálló, 52 nm-es 
tetőtéri lakása kiadó. 20/441-1279

Budapesttől 20 km-re 128nm 5 szo-
bás (dupla komfortos) szuper ház 
eladó 32,5M Ft-ért. 70-454-5356

Örshöz közel mediterrán jellegű 4 
szobás, kiváló állapotú ház 70M Ft-
ért eladó. 70-454-5356

Galgahévizi horgásztónál gyönyörű 
környezetben 800nm-es üdülőte-
lek 850E Ft-ért eladó. 405-1018

Felújított, 100nm-es riasztó rend-
szerrel felszerelt családi ház eladó a 
Cserhát déli részén Kállón a közpon-
ti részen. I.ár: 7,5M Ft. 30-581-7507

Eladó 65nm-es 2 szoba hallos la-
kás jó lehetőséggel. Fűtési és közös 
költség nincs. 30-624-0697; 403-
5064

Albérletet keresek hosszú távra Gö-
döllői, Csömöri HÉV közelében, 
kert használatával. 20-252-0255

34nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35nm-ig emeleti önkormányzat-
ira ráfizetéssel. 20-327-7398

Eladó lakás Ómátyásföldön III. 
emeleti 25M Ft. 20-807-7891

Szadán eladó 800nm-es építési 
telek. Víz, villany, gáz, csatorna a 
telek előtt. Betongyűrűs kút a kert-
ben. 30-582-5471

Cibakházán áron alul eladó kétszo-
bás, összközműves lakóház nagy 
kerttel. Vidékre költözők figyelmé-
be!  30-384-3678

Kiadó augusztus 1-től másfél szo-
bás, 46 nm-es, napfényes lakás a 
XVI. kerületben a Szalmarózsa ut-
cában. 20-465-9834

Domonyvölgyben eladó 800nm-es 
építési telek. A telken van villany, 
víz, gáz, csatorna a telek előtt. Hor-
gásztó, strand, lovastanya a közel-
ben. 30-582-5471 

Szent-Korona utcában, -lakótelepen- 
eladó 52 nm-es 2 szobás, panorámás 
IV. emeleti lakás. 20-806-3534

34 nm-es öröklakásomat cserélném 
30-35 nm emeleti önkormányzatira 
ráfizetéssel. 20-327-7398

Otthoni munka! Kozmeti-
kai dobozok összeállításai, 
egyebek elérhetőségei. 90-
603-905 (audiopress.iwk.
hu 635Ft/min) 20-496-
3980

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

Fűnyírást, fűkaszálást, sö-
vény vágást, kisebb fák kivá-
gását gallyazását vállaljuk. 
Akár cégnek is számlával. 
20-323-3616

Kállay Péterné, a nagyszabolcsi úrasszony, 
1810-ben egy szép nyári reggel borsodi bir-
tokáról az ecséri pusztáról, hazafelé indult 
Tiszaeszlárra. Négylovas hintóban. A ba-
kon a kocsis mellett a hajdú. Hátul a párna- 
zsákokat vivő társzekeren a tót szakács. Az 
úrasszonnyal vele volt a hétéves kisleánya, 
Jeanette. Alig hagyták el Nagymihályfalvát, 
porfelleg kavargott föl a messze rónán, lovak 
patkója alatt döngött a föld és a hintó mellé 
rúgtatott tizenhárom fegyveres betyár. Lege-
lül egy gyönyörű szép legény, akin mindjárt 
látszott, hogy ő a vezér. Habos, fekete selyem 
ing-gatya rajta, a fején árvalányhajas pör-
gekalap, az öve tele aranyveretű pisztollyal, 
a kezében cifra karikás. Kondor szöghaja a 
vállát verte. Mokány lovát táncoltatva, módo-
san levette a kalapját, úgy köszönt be a hintó 
ablakán: 
– Adjon Isten szerencsés jó napot, nagyságos 
asszonyom! 
– Fogadj isten, fiam. Ki vagy, mit akarsz? – vá-
laszolta Kállayné és a hangja nem reszketett 
egy csöppet sem. A legény kevélyen felelt a 
kérdésre: 
– Én volnék Angyal Bandi tizenkét emberem-
mel. 
(Jezus Maria – hallatszott hátul a szakács sza-
va. Mert ez a név azt jelentette, hogy Borsod 
és Heves rettentő hírű haramiája teszi tiszte-
letét és most mindjárt lesz nemulass.) De az 
úrasszony most sem ijedt meg. Odasúgott a 
mellé simuló kislyányának: Pas de peur, (ne 

félj!) aztán kiszólt az ablakon: 
– Hát mi kell fiam? 
Angyal Bandi mintha megsértődött volna. 
– Nem kell nekünk semmi, nagyságos asszo-
nyom. A nagyságod kasznárjától kijár nekünk 
a kommenciónk rendesen. Télvíz idején, mikor 
nincs keresete a szegénylegénynek, mindig meg-
kapjuk azt az egynéhány oldal szalonnát, a 
kenyeret, sót meg a bort. És köszönjük is nagy-
ságodnak ezt a nagy 
szívességét. De most a' 
végett jöttünk volna, 
hogy – tetszik tudni – 
mostanában igen sok 
kapcabetyár garázdál-
kodik ezen a tájékon a 
„mi képünkben”. Hát 
igen bánnánk, ha ez a 
gaz nép alkalmatlan-
kodni találna nagysá-
godnak. Csak azért jöttünk, hogy elkísérjük a 
kövesdi határig. Mert szeretjük, ha bátorságban 
jár az ilyen jó úri asszony! 
Ezt mondta Angyal Bandi, azzal a fejébe 
csapta árvalányhajas kalapját és előre ro-
bogott legényeivel. Ez a furcsa bandérium 
jó másfél óráig kísérte Kállay Péternét. Mi-
kor aztán a mezőkövesdi tornyoknak már a 
gombja is látszott, Angyal Bandi megint a 
hintó mellé rúgtatott: 
– Most már nincsen ránk több szükség, nagy-
ságos asszonyom. Istennek ajánljuk. Szerencsés 
utat kívánunk! 

S a következő percben elnyelte őket a róna 
aranyos portengere. ... Ez a gavallér betyár, 
kiről azt mondja a krónika, hogy sohasem 
ölt és csak gazdagot fosztott ki, 1813-ban el-
száguldott egész Kecskemétig. Ott aztán ka-
tonasággal kerítették be és föl is akasztották, 
mint annak a rendje. Azért mondja a borsodi 
nóta: „Lám megmondtam, Angyal Bandi, ne 
menj az Alföldre!”

A betyárvilág a XIX. szá-
zadban élte fénykorát. 
Alakjai a magyar pásztor-
társadalom rétegeiből, (csi-
kósok, juhászok, gulyások) 
valók. Eredeti foglalkozá-
suk tapasztalatait haszno-
sítva váltak törvényen kí-
vüli „kisvállalkozókká”. Ők 
maguk szabták maguknak 
és legényeiknek a nyers 

és szigorú törvényeiket, amelyekkel lehetővé 
vált a működés, a megmaradás, a túlélés. Volt 
köztük rettegett országháborító rablógyilkos. 
Voltak viszont, akiket a nép a szegények támo-
gatójaként ismert, védelembe vett, bújtatott, 
élelmezett. Szám szerint lehettek közel szá-
zan. A legismertebbek közülük Rózsa Sándor, 
Sobri Jóska, Angyal Bandi, Savanyú Jóska, Pat-
kó Bandi, Vidróczki Márton, Bogár Imre.
Emléküket, életmódjukat, a betyárromanti-
kát őrzik kocsmák, fogadók, vendéglők.

HEGYI ÁKOS
 id.hegyiakos@gmail.com

Magyar szépmesék – Betyárbecsület  

Rákosszentmihályon 220 nm-es 
családi ház működő üzlettel együtt 
eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
zamat kis telekkel hasonlóra a XV.; 
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 
30-599-0677

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

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

Bökényföldi úti (24ha) földtulajdo-
nosok jelentkezését várom, akik el 
akarják adni részüket. Tulajdono-
soknak kell össze fogni, a TSZ nem 
foglalkozik az eladással. 30-482-
0700

Cinkotán a temető mellett a Simon-
gát utcában 4700 nm szántóföld 
eladó. Osztatlan közös tulajdon. 
Kiváló befektetés! Ár 1,5 E Ft/nm. 
30-940-7606

VEGYES

Felújításra szoruló antik szekrény 
jelképes összegért, fotel ajándékba 
elvihető. 20/206-7469

Különböző méretű ballonok és de-
mizsonok eladók. 403-7932

Új, oszlopos ventilátor 6,5E Ft-ért 
eladó. 405-1018

Eladó egy alig használt Lux Aqualux 
WP9L típusú víztisztító berendezés 
magyar nyelvű leírással 28E Ft-ért. 
20-970-6986

Budmil iskolai leány hátizsák újsze-
rű állapotban 1,5E Ft-ért elvihető. 
20-545-7598

Két fehér bejárati ajtó ingyen elvi-
hető. 409-1436
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Otthonában, otthonáért 
gondoznám, ápolónő nagy 
gyakorlattal. Unokám segít-
ségével, referenciával. 30-
223-7860

PAPÍR – és fémpénzt, bé-
lyeget, képeslapot, papír 
régiséget, régiségeket vásá-
rolnék és árverésre átvesz-
szük. VI. ker. Andrássy út 
16. 266-4154 nyitva: H-SZ 
10-17 h, CS 10-19 h

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, terep-
rendezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöld hulladék el-
szállítás. 
Farkas György 30-685-9502

Kertépítés, fakivágás,- met-
szés, permetezés, terep-
rendezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöld hulladék el-
szállítás. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Tetőfedő-bádogos-ácsmes-
ter vállal mindenféle tetőja-
vítást. Azonnali kezdéssel! 
Felmérés és kiszállás ingye-
nes! Lapos tető szigetelés; 
cserép javítás; ereszcsator-
na cserék; homlokdeszka 
csere cseréppel és cserép 
lemezzel is. 20-281-2547

ASZTALOS VÁLLAL: meg-
lévő ajtók, ablakok szigete-
lését, javítását, régi ablak-
szárnyak thermo üvegre 
alakítását, elöregedett szi-
getelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, 
javítását. 30-265-9477

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Béla 
20-264-7752

Megnyitottunk! Pedikűr a 
szépség és az egészség je-
gyében! India Szíve Jóga-
központ, Bp. XVI. ker. Lajos 
utca 72. 30-851-8763

Villanyszerelés, hibakere-
sés, villanybojlerek vizkő-
telenítése, javítása, cseréje. 
Rácz Mihály 30-296-5590; 
260-7090

Masszázs extrákkal az India 
Szívében. Gyere, próbáld 
ki. Bejelentkezés: 30-432-
9092 www.indiaszive.hu

Vízszerelés. Csapok, szifo-
nok, WC-k, WC tartályok, 
mosdók, zuhanytálcák stb. 
cseréje., mosógép, mosoga-
tógép bekötése. Új vízveze-
ték kiépítése, régiek cseréje. 

20-412-0524 
Hétvégén is hívható!

Ács-Tetőfedő, bádogos, la-
postető javítás-szigetelés, 
külső homlokzati szigetelés 
készítése, épületek karban-
tartási munkálatait vállal-
juk lakosság és közületek 
részére. 70-224-9326, 20-
397-9998

Egész évben kapható!!! Ta-
nyasi tápmentes frissen ko-
pasztott csirke házhoz szál-
lítva! 30/415-1601



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.


