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Mulattak a
pedagógusok
24. alkalommal jött össze a Kertvárosi pedagógusok nagy családja, hogy részt vegyenek a szakmájuk, hivatásuk közös ünnepén. A hagyományok
szerint ilyenkor adják át a kitüntetést az óvodák
és iskolák kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanárainak, óvónőinek és az ő munkájukat segítő alkalmazottaknak.
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Az idei díjazottak: dr. Zalainé Ótós Ildikó, Orosz Jánosné,
Hallai Csilla és Sinákné Kiss Magdolna

A testületi ülésről jelentjük
Megkezdte 2020. évi munkáját a Képviselő-testület. A január 22-én
megtartott ülésen egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a
75 éve felszabadult budapesti gettó áldozatairól, majd megkezdték
a napirend szerinti munkát. A lakosság szempontjából a legfontosabbak a következő döntések voltak:
Megérkezett a Polgármesteri Hivatalba
a Fővárosi Önkormányzat rendelettervezete, amely az iparűzési adó kerületeket megillető összegeire tesz javaslatot.
Budapest a 2019-es befizetések alapján
idén 316 milliárd forint iparűzési adóbevétellel számolhat, amely 10,1 százalékkal meghaladja az előző évi összeget. Ennek alapján a XVI. kerület 2020.
évi költségvetésében 6 064 851 E Ft.
iparűzési adóval gazdálkodhat, amelyet
a Testület tudomásul vett és elfogadott.
Döntött a Testület a Kertváros 2020-as
költségvetéséről is. Ennek megtervezésekor figyelembe vették a 2019 nyarán
hatályba lépett központi költségvetésről
szóló törvényt, a pénzügyi és jogi rendeletek év közbeni változását és a Fejlődő Kertváros Programban vállaltakat is.
2020-ban 21 054 261 milliárd forint van
a kerület pénztárcájában. Ennek 59,2%át működési költségekre, 40,8%-át fejlesztésekre fordítják. A fejlesztési feladatok közül a jelentősebbek a következők:
a Szakrendelő bővítése, emeletráépítés,
új parkolók; az Árpádföldi Napsugár
Bölcsőde bővítésének befejezése, a Móra
Ferenc Általános Iskola felújításának II.
üteme, útépítések, burkolatfelújítások,
a Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent
Korona utcai részlegében a felújítás I.
üteme, a János utcai Derűs Alkony gondozási csoport épülete felújításának II.
üteme, a Jókai utcai lakótelep felújításának II. üteme.
Megválasztották a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. új vezetőjét.
Az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda
nemrég elhunyt névadójának, és a Kft.
volt vezetőjének utódja Cserna Sándor,

NYUGDÍJASOK
SEGÍTŐ SZOLGÁLATA

egykori úszó és
„uszodaközeli
múlttal” rendelkező szakember. A 35 pályázó közül végül
3-an maradtak
versenyben, és
a pályázat, valamint a személyes
meghallCserna Sándor
gatás
alapján
Cserna Sándor kapott megbízást a sportlétesítmények üzemeltetésének irányítására.
Az építési szabályzatról és a település
védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról külön közleményt teszünk közzé (4. oldal).
Módosították a képviselők a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának következményeiről szóló rendeletet. Két éve, a
rendelet elfogadásakor döntött úgy a
Képviselő-testület, hogy a hatályba lépését követő két év elteltével a rendeletet
felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja az eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján. A két év elteltével, most
vált időszerűvé a rendelet aktualizálása.
Az egyik sokakat érintő, zajvédelemmel
kapcsolatos módosítás például előírja,
hogy munkaszüneti napon 9 óra előtt
vagy l4 óra után, valamint vasárnap, zajt
keltő tevékenység nem folytatható.
A testületi ülések a zárt tárgyalást igénylő napirendi pontok kivételével nyilvánosak, bárki beülhet az ülésterembe. Most
ezt tették a Kertvárosunk Értékeiért
Egyesület tagjai is, akik demonstrálni kí-

Képviselő-testületi ülés
2020. január 22.

vánták felháborodásukat azzal kapcsolatban, hogy Vajda Zoltán önkormányzati
képviselő széles körben megdöbbenést
keltő nyilatkozatot tett közzé a legismertebb közösségi oldalon. Ennek lényege
az volt, hogy Vajda képviselő listát kíván
készíteni politikai ellenfeleiről, és mindazokról, akik nem osztják politikai nézeteit, hogy majd hatalomra kerülésük
esetén tudják, kivel hogyan kell bánni.
Az egyesület vezetője, R. Törley
Mária foglalta ös�sze, milyen rossz
emlékeket kelt a
magyar lakosságban a „listázás”
kifejezés, és milyen tragikus következményekkel
R. Törley Mária
járt már többször
is történelmünk során. Egyesületének
tagsága, és a velük egyetértők nevében
követelte a képviselő lemondását.
Nyilatkozatban határolódott el a
FIDESZ frakciója is a történtektől, és
megdöbbenésüknek adtak hangot, hogy
ilyesmi a XXI. század Magyarországán
előfordulhat, és lemondásra szólították
föl Vajda Zoltánt. A vádló szavakat azonban sem ő, sem frakciótársai nem hallották, mert kivonultak a teremből, csak
a frakcióból kivált LMP-s ifjabb Mizsei
László maradt a teremben és Schaffer
Viktor, a Civil16 képviselője.
MÉSZÁROS TIBOR

06-1-407-2008 (üzenetrögzítős szám)
1162 Budapest, János u. 49.
E-mail: nyugd.szolgalat@gmail.com Koordinátor: Lucza Józsefné Livia

SZOLGÁLTATÁSOK: • szakembert nem igénylő HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK
• BETEGSZÁLLÍTÁS a kerületi háziorvosi és szakrendelőkbe valamint a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórházba
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Megemlékezés a doni
katasztrófáról
Kedves

Január 13-án a Cinkotai temetőben emlékezett meg a
doni katasztrófáról a POFOSZ kerületi szervezete és a
XVI. kerületi Önkormányzat. 1943. január 12-én a magyar 2. hadsereg védelmi vonalain rést ütött a szovjet
támadás. Az orosz tél, az ellenséges tűz, valamint az
elégtelen ellátás miatt a magyar haderő a legnagyobb
veszteségét szenvedte el Mohács óta.
A cinkotai elesettek nevét őrző emlékművet az elmúlt években az
Önkormányzat 2 millió 600 ezer forintos költséggel felújította.
A megjelenteket barátságtalan, hideg időjárás fogadta, azonban
ez sem mérhető az akkori -30 fokos hőmérséklethez. A főhajtás
a Himnusz hangjaival vette kezdetét, majd Petrovics Sándor köszöntötte a megjelenteket. A korabeli eseményeket Vitéz lovag Palla
László, a POFOSZ kerületi elnöke és
A. Bak Péter festőművész idézte fel.
A beszédeket koszorúzás követte. Az
Önkormányzat nevében Kovács Péter
polgármester és Szász József alpolgármester helyezték el a megemlékezés virágait. Mellettük a Cinkotáért Közhasznú Egyesület, a Cinkotai Gazdakör, a
XVI. kerületi Szlovák Önkormányzat, a
Kossuth Nemzetőrség és a POFOSZ XVI.
kerületi szervezete adózott az elesettek
emlékének. Az emlékezés a Szózat eléneklésével zárult.
GUETH ÁDÁM

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!

Olvasó!

Februári első lapszámunkkal kezdődően bemutatjuk a Képviselő-testület tagjait. Hogy
miért csak ennyivel a választások után?
Azért, mert a korábbi szavazások tapasztalatai szerint mindig volt, aki úgy érezte, hogy
olyankor mutattuk be, amikor kevesebben
olvasták az újságot, mint amikor mások bemutatkozását közöltük. Így aki neve kezdőbetűje alapján karácsony előtt került a lapba,
állítólag sokkal előnyösebb helyzetben volt,
mint aki a januári uborkaszezon valamelyik
lapszámában kapott helyet. Ezért tehát kivártunk egy semleges időszakot, és minden
következő lapszámunkban két képviselő önéletrajzát közöljük egyenlő terjedelemben,
amíg végig nem érünk a névsoron. Azért,
hogy az esélyegyenlőséget az ábécé rosszindulata se tudja csorbítani, még azzal is
próbáljuk igazságosabbá tenni a sorrendet,
hogy a névsor első és utolsó tagjával kezdünk, és így közelítünk a névjegyzék közepe
felé. Bízunk benne, hogy ez mindenkinek
megfelel. A névsortól csak akkor térünk el,
ha valakinek a bemutatkozója nem érkezik
meg időben. A képviselőket a leadási határidőről emailben értesítjük, és egy arcképnek, továbbá a szóközöket is beleértve 1300
karakternyi szövegnek adunk helyet.
MÉSZÁROS TIBOR

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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HIRDETMÉNY

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (KÉSZ)
teljes közigazgatási területre tervezett módosítása
A rendezés célja:
A XVI. kerület beépítési struktúrájának megváltoztatásáért
aggódó lakosság, az építkezni szándékozó családok, és a
tulajdonosi-telekszomszédsági elvárási igényekre megfelelő önkormányzati válasz kialakítása (önkormányzati rendelet-módosítás).
A rendelet hatása:
– A még jelentős, régebbi és jellegzetes karakterű épülettel
beépített területek átalakulása előtt a „családiházas” területekre az egy építési telken elhelyezhető lakásszám csökkentése, figyelembe véve a több lakás elhelyezését lehetővé tevő
területeket.
– A megnövekedett gépkocsi forgalom és a közterületi parko-

lás visszaszorítása érdekében telkenként 2 személygépkocsi
elhelyezése.
– A nagyméretű építési telkek esetében egy személygépkocsi
elhelyezése a főrendeltetésű épületben, jellemzően a melléképület nélküli beépítés elősegítése miatt.
– Az építési telkeken a megfelelő zöldfelület és növényzet kialakítása.
A fenti önkormányzati rendelet egyeztetési eljárásának
előzetes tájékoztatási szakaszában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2020. február 10-én (hétfő) 17:00 órai kezdettel,

a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
Házasságkötő termében.

HIRDETMÉNY
A településkép védelméről szóló
40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) tervezett módosításának célja egyrészről a helyi védelemmel érintett
épületek, építmények, objektumok listájának átgondolása, valamint a védelmet indokoló megalapozó értékvizsgálat (értékleltár) készítésének igénye, másrészről a rendelet
szöveges részének pontosítása, az előírásokra vonatkozó
észrevételek és a jogszabályi változások figyelembe vétele.
A Képviselő-testület 2020. január 22-én tárgyalta a rendelet-tervezet első olvasatát. A rendelet-tervezet a TKR
függelékét képező értékleltárral megtekinthető az önkormányzat honlapján (www.bp16.hu) az aktuális hírek között, valamint papír alapon a Polgármesteri Hivatal (1163
Budapest, Havashalom utca 43.) hirdetőtábláján és Ügyfélszolgálati Irodájának földszint 8-as szobájában.
A lakosság mellett ezúton tájékoztatjuk a Budapest XVI.
kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek
képviseletére létrehozott – politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő –, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy a jelen TKR módosítás
partnerségi egyeztetéséhez fogadjuk a partnerségi körbe
való felvételi kéréseket, melyet az elektronikus címmel
rendelkezők e-mail útján legkésőbb 2020. február 6-ig
küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre.
Az e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem
formájában a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be személyesen, illetve postai úton is
beküldhetik úgy, hogy az 2020. február 6-ig beérkezzen
a hivatalba. A partnerségi körbe való felvételi kéréshez
csatolni kell a szervezet/egyesület alapító okiratának másolatát, a szervezet/egyesület elektronikus e-mail címét,
vagy a postai értesítési címét, illetve a szervezet/egyesület
képviselője nevét.
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A TKR véleményezési eljárásában
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
2020. február 10-én (hétfő) 16:00 órai kezdettel,
a Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
Házasságkötő termében.
Értékleltárba foglalt ingatlanok (csak épület: normál betűvel;
épület és kerítés/kapuzat: vastaggal szedve; csak kerítés:
aláhúzva) Cinkotán: Állás u. 57., Batthyány Ilona u. 12.,
16., Szabadföld út 19/a., Vidámvásár u. 72., Mátyásföldön:
Aranyfürt u. 2., 6., 7., Blaha Lujza u. 2., 3., 4., 7., 9., 11., 14.,
15., 17., Bökényföldi út 1., 3., 7., 30-32., 34., 36-38., 42-44., 46.,
Csinszka u. 14., 29-33., Diósy Lajos u. 2., 10., 12., 15., 16.,
21., 22/d., 23., 35., 41., 43., 45., Farkasfog u. 3., Hunyadvár
u. 13., 21., 23., 24., 42., 48., 66., 68., 90., Huszár u. 4/b., 6.,
8., 10., 15., 17., 21., 22/a., 23., 25., Imre u. 1., 5., 6., Jókai Mór
u. 26., Koronafürt u. 1., 9., László u. 8., Májusfa u. 3/a., 4.,
6., 14-16., Mátra u. 9., 13., Mátyás király tér 1., 2/a., 2/b., 8.,
Mészáros József u. 5., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 38., Nagyvázsony
u. 8., 12., 16., 17., 19., Paulheim József tér 1., Petúnia u. 4.,
10/b., 12., Pilóta u. 1., 5., 14., 16., 27., 32., Prodám u. 9., Rajka
u. 3/a., 4., Szilágyi Mihály u. 3., 6., 7., Táncsics u. 3., 4/a.,
10., 15., Veres Péter út 147., 155-157., Zsélyi Aladár u. 4., 14.,
Rákosszentmihályon: Csömöri út 142., 270., Batthyány u.
16., 21., 28., 38., Budapesti út 2., 100., 104/a., Hársfa u. 56.,
58., Hősök tere 1., 9., 10-11., 12., Iharfa u. 20., Ilona u. 57.,
70., József u. 47., 51., Kossuth Lajos u. 35., Krenedits Sándor
u. 18., Lajos u. 63., Madách u. 8., Mária u. 4-6., 52., 89., Milán
u. 23., Nádor u. 51., Pálya u. 79., Rákóczi út 62., Rákosi út 59.,
84., 131. Szent István u. 12., Szent Korona u. 75-77. Templom
tér 1., 6., 7., Templom u. 46., Sashalmon: Pirosrózsa u. 33.,
Legény u. 18., Árpádföldön: Csitári tér 1., Délceg u. 46.)
Értékleltár egyéb objektumai: a kerületben lévő keresztek,
kegyhelyek, síremlékek, emlékművek, országzászlók,
szobrok, domborművek, határkövek.

Már túlélők nélkül
A Német Önkormányzat a XVI. Kerületi POFOSZ részvételével ismét megemlékezett a Sashalomról málenkij robotra elhurcoltakról – ezúttal már túlélők nélkül.
Közülük már csak a 90. életévén túl járó Berghoffer
Róbert van közöttünk, de most nem vállalkozott arra,
hogy részt vegyen a megemlékezésen.
A túlélők lassan elfogynak ugyan, de az emlékezet nem kophat el. Talán ez lehetett volna a rendezvény jelmondata, amely
a magyar és a sváb himnusz hangjaival kezdődött. Ezután a
megemlékezők elhelyezték koszorúikat a Waldorf Iskola falán
lévő emléktáblánál, majd az ünnepség már az iskola egyik termében folytatódott.
A Rozmaring Kórus német nyelvű fogolysirató és hazaváró dalokkal teremtette meg az emlékezés kissé komor hangulatát, majd Péteri Ildikó, a XVI. Kerületi
Német Önkormányzat elnöke hívta fel a
figyelmet arra a sajnálatos tényre, hogy
a fiatalság már szinte semmit nem tud
arról a gyalázatos és törvénytelen cselekedetről, amelynek következtében a legfrissebb kutatások szerint a milliót közelíti a
Péteri Ildikó
magyar áldozatok száma.
Kovács Péter polgármester köszönetet mondott a kerületi német közösségnek, hogy nem hagyják feledésbe merülni
azok emlékét, akiket vagy német származásuk miatt, vagy csak
egyszerűen azért hurcoltak el jóvátételi munkára, mert német
hangzású nevük volt. Az emléket őrizni kell, hogy hasonló
szenvedést már soha senkinek ne kelljen elszenvednie.
Vitéz lovag Palla László, a XVI. kerületi POFOSZ elnöke szintén az elhurcoltak magas számáról beszélt, elmondta,
hogy már az első kutatások szerint is
minimum 500 ezerre volt tehető az áldozatok száma, de amint az iratok egyre
kutathatóbbá váltak, kiderült, hogy ez
a szám sokkal magasabb. A POFOSZ
elnöke is kitért arra, hogy meg kell találni a módját annak, hogy a fiatalság is
Vitéz lovag
értesüljön ezekről a XX. századi borzalPalla László

makról, mert ezek elszenvedői megérdemelnek annyit, hogy
emlékezzünk rájuk.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő pedig azt fejtette
ki, hogy történelmünknek ez a része még messze nincs eléggé „kibeszélve”, talán érdemes lenne a kerületi helytörténészek bevonásával újra felidézni ezt a vészterhes időszakot, és
felmerült egy emlékmű felállításának ötlete is.
R. Törley Mária a Kertvárosunk Értékeiért Egyesület
elnöke szintén a fiatalok történelmi
tájékozottságának
hiányosságaira hívta fel a figyelmet, és beszámolt arról a
történelmi pályázatról, ameR. Törley Mária és
lyet éppen annak érdekében
Kormos Valéria
hirdetett meg, hogy legalább
minden iskolában legyen néhány olyan diák és tanár, aki a történelmi múltunk ápolását szívügyének tekinteni. Törekvései
most kezdenek beérni, mert az érdeklődés ugrásszerű növekedést mutat.
Végül a rendezvény díszvendége, Kormos Valéria Táncsics
Mihály-díjas újságíró ismertette azokat a kevésbé közismert
tényeket, amelyek a túlélők utóéletéről írott könyvéhez gyűjtött
adatok felkutatása, valamint a velük készített interjúk készítése közben jutott a tudomására. Ezeket a drámai történeteket A
végtelen foglyai című kötetben tette közzé.
MÉSZÁROS TIBOR

KERTVÁROSI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE
Bányi Gyuláné elnök,
409-1208, banyigy@t-online.hu
KLUBEST
2020. február 10-én (hétfőn) 18 órától
Helyszín: Önkormányzati Civilház
(1165 Budapest, Táncsics u. 10.)
TÉMÁK: Megnyitó, tájékoztató (Bányi Gyuláné)
Téli teendők a kiskertekben, Növényvédelem, talajelőkészítés. Előadó: Gyócsi Zoltán agrármérnök, tanár
Magbörze, saját termésű vetőmagok, gumók, hagymák,
cserepes dísznövények cseréje. Aki hoz, vihet is!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az Önkormányzat lapja
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Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet

MÉDIA- ÉS SAJTÓREFERENS

JOGI REFERENS

munkakör betöltésére.

• A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
• A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
• A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a helyi, fővárosi és országos média folyamatos információval történő ellátása – hírek közzététele az önkormányzat, az önkormányzati
vezetés és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről – sajtótájékoztatók szervezése és lebonyolítása – sajtószemlék készítése,
sajtófigyelés, hírek figyelése – a sajtólista folyamatos aktualizálása – új sajtókapcsolatokat feltérképezése és kiépítése – az
Önkormányzat és intézményeinek külső és szervezeten belüli
munkáját, eredményeit bemutató sajtóanyagok, háttéranyagok készítése – a sajtótól érkezett megkeresések kezelése –
beszámolók készítése a Képviselő-testület munkájáról.
• Pályázati feltételek: magyar állampolgárság – cselekvőképesség – büntetlen előélet, állami felsőoktatásban szerzett kommunikációs szakképzettség – fotó és mozgókép rögzítésében
magas szintű jártasság – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
– Office, Word, Excel programok gyakorlott ismerete.
Előnyt jelent: Önkormányzati vagy szervezeti kommunikációban szerzett tapasztalat – angol, német, francia nyelvből
nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes
körű) másolata – nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ös�szefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi
megismeréséhez hozzájárul.
• A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
• A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.
• A pályázatok benyújtásának módjai:
- postai úton: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a
borítékon feltüntetni: Média- és sajtóreferens.
- személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet
103. szoba.
- elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens
részére a joka@bp16.hu e-mail címre a benyújtandó iratokkal együtt.
• Elbírálás: Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai
bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a
jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
• A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója – fenntartja jogát a
pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné
nyilvánítására. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
Amennyiben a munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatban további kérdés merülne fel, azt a joka@bp16.hu
e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
A tájékoztatás nem teljeskörű, ezért a minden részletet tartalmazó kiírás – elvárt kompetenciák, jogállás, illetmény és juttatások stb. – a https://www.bp16.hu/hirek/allas/media-es-sajtoreferenst-keresunk internetes oldalon olvashatók.

6

XVI. Kerületi Újság

munkakör betöltésére.

• A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
• A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
• A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések jogi véleményezése
– az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában kötött szerződések jogi véleményezése – a képviselő-testületi ülések elő- és utómunkálataiban való részvétel;
• Pályázati feltételek: magyar állampolgárság – cselekvőképesség – büntetlen előélet, egyetem, jogász szakképzettség
– Polgármesteri Hivatalban, vagy hasonló munkakörben
szerzett releváns szakmai tapasztalat.
• Előnyt jelent: önálló, gyors, pontos munkavégzés, közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga megléte
• A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes
körű) másolata – nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ös�szefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi
megismeréséhez hozzájárul.
• A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
• A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.
• A pályázatok benyújtásának módjai:
- postai úton: a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca
43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Jogi referens.
- személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet
103. szoba.
- elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens
részére a joka@bp16.hu e-mail címen a pályázat részeként
benyújtandó iratokkal együtt.
• A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A
határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
• A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója – fenntartja jogát a
pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné
nyilvánítására.
A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
Amennyiben a munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatban további kérdés merülne fel, azt a joka@bp16.hu
e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
A tájékoztatás nem teljeskörű, ezért a minden részletre kiterjedő
pályázati kiírás –Jogállás, illetmény, juttatások stb. – a https://
www.bp16.hu/hirek/allas/jogi-referenst-keresunk internetes oldalra kattintva olvasható.

Mulattak a pedagógusok

A műsor a hagyományok szerint az intézmények közös
kórusának produkciójával kezdődött.
Az est ceremóniamestere Szász József
alpolgármester volt

Sinákné Kiss Magdolna

Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi Központ
igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

Orosz Jánosné

dr. Zalainé Ótós Ildikó

Hallai Csilla

A XVI. kerületi Önkormányzat Az Év Óvodapedagógusa címben részesítette Sinákné Kiss Magdolnát a Mátyásföldi Fecskefészek óvodából, Az Év Óvodai Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottjának pedig Orosz Jánosnét, a Cinkotai Huncutka
Óvoda dolgozóját választották. Az Észak-Pesti Tankerületi Központ Az Év Pedagógusa címet adományozta dr. Zalainé Ótós
Ildikónak, a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgató-helyettesének, Az Év Iskolai Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja
pedig Hallai Csilla, a Szerb Antal Gimnázium könyvtárosa lett. (Méltatásukat következő lapszámunkban közöljük.)

A mulatást csak a tombolasorsolás
szakította meg, amelyben sok értékes
nyeremény talált gazdára.
A Nosztalgia Étterem svédasztalos vacsorája
mellé a Madarak zenekar játszott háttérmuzsikát, később pedig ők gondoskodtak a
fergeteges tánczenéről is, amely mindenkit a
táncparkettre csalogatott.

Az est sztárvendége,
Veréb Tamás fellépését
hangos ovációval kísérte
a közönség.

Az Önkormányzat lapja
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FELHÍVÁS
Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó
óvónőnek, tanítónak, tanárnak a figyelmét, aki 1950-ben,
1955-ben, 1960-ban, illetve 1970-ben kapta meg pedagógus
diplomáját
- állami vagy felekezeti intézményben,
- illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem
működtet pedagógusképző intézményt, és
- életét a pedagógusi pályának szentelte, hogy

díszoklevél adományozására irányuló kérelmét
2020. március 2. napjáig
juttassa el a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Humán Ügyosztályára személyesen, vagy postai úton. (1163
Budapest, Havashalom u. 43. 221-es szoba)
További információ kérhető: Erdősné dr. Kocsis Helga II.
emelet 221-es szoba, telefon: 4011-421
A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:
- az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja vezetőjéhez címzett kérelem, (amely tartalmazza az igénylő nevét, hölgyeknél leánykori nevét, édesanyja leánykori nevét,
születési helyét, idejét, lakcímét, elérhetőségét)
- szakmai önéletrajz,
- az eredeti diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű diploma esetén, annak hiteles magyar fordítása)
- amennyiben a kérelmező korábban már részesült a
díszoklevélben, akkor a kérelemhez elegendő a díszoklevél
másolatának és a szakmai önéletrajznak a csatolása.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról –
amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot készíttetni – kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk,
továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

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 november hónapban BÚS-KOLLÁTH
BORI nyerte a babaszépségversenyt. Az ajándékcsomagot,
amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmaz, Ács
Anikó alpolgármestertől vette át a család.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodája pályázatot hirdet

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

• A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
• A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
• A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: iparés kereskedelmi ügyek, birtokvédelmi ügyek, közösségi
együttélés szabályainak megsértése miatti eljárások és jegyzői hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása.
• Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi végzettség, vagyonnyilatkozati eljárás
• Elvárt kompetenciák: magas szintű szakmai ismeretek,
magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
ügyfél centrikus hozzáállás, döntésképesség és önállóság,
kiváló kommunikációs készség írásban és szóban, precíz,
önálló munkavégzés,
Előnyt jelent: köztisztviselői alap- és szakvizsga, 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, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben – résztvevők
megismerhetik.
• A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
• A benyújtás határideje: 2020. február 15.
• A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója – fenntartja jogát a
pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné
nyilvánítására. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
• A pályázat benyújtásának módjai:
- Postai úton, a 1163 Budapest, Havashalom utca 43. címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
Igazgatási ügyintéző.
- Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet
103. szoba.
- Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens
részére a joka@bp16.hu e-mail címre a benyújtandó iratokkal együtt.
A munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatos további információt Rédei Róbert irodavezető nyújt, a 06/1-4011515-ös telefonszámon.
• A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 20.
A pályázati kiírás nem teljes körű, további részletek – jogállás,
illetmény, juttatások stb. – a https://www.bp16.hu/hirek/allas/
igazgatasi-ugyintezot-keresunk internetes oldalon olvashatók.
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Most majd egy kicsit másfelé megyünk…
Dr. Halász Mária az Ikarus üzemorvosaként, később üzemi főorvosaként, majd emellett még a gyár körzetében lakók háziorvosaként is közel 50 évig dolgozott a Margit utcában. 2019. december
31-ével azonban megszűnt a fél évszázados múltra visszatekintő
üzemi rendelő, amelynek a doktornő a kezdetektől főszereplője
volt. Erről az öt évtizedről kérdeztük őt nyugállományba vonulása alkalmából.
– HOGYAN KERÜLT ÖN AZ IKARUS
GYÁR RENDELŐJÉBE?
– A történetet egy kicsit távolabbról kell
kezdenem. 1965. szeptember 12-én
vettem át a diplomámat. Első munkahelyem a Gyógyszerkutató Intézet volt,
ahonnan az ösztöndíjamat kaptam a
tanulmányaimhoz. Ott a rákkutatás területén tudományos munkát végeztem
1972. január 20-ig. Közben klinikai
laboratóriumi szakképesítést is szereztem, és rendszeresen jártam körzeti orvosi rendelőkbe helyettesíteni.
Nagyon megszerettem ezt a munkát,
és megérlelődött bennem a gondolat:
befejezem a kutatómunkát, és gyógyító orvos leszek. Éppen ekkor hirdetett
üzemorvosi állást az akkor fénykorát
élő Ikarus gyár. Külön vonzott még az
is, hogy egy laboratórium létrehozására is volt lehetőség. Erre azért volt
szükség, mert a gyárban olyan munkákat is végeztek, amelyek az egészségre
fokozott veszélyt jelentettek, így az ott
dolgozókat folyamatosan szűrtük. Jelentkeztem a hirdetésre, és így lettem
az Ikarus üzemorvosa, 1975-ben üzemorvosi szakképesítést szereztem. Amikor 1972-ben beléptem az Ikarus gyár
üzemorvosi rendelőjébe, mindössze 3
műhelykörzet, fogászati rendelő, gyógytorna és fizikoterápia működött. Irányításom alatt létesült egy kis klinikai laboratórium. Ez a foglalkozási betegségek
megelőzésében, és az egyéb betegségek
felderítésében töltött be fontos szerepet. A műszereket a Fővárosi Tanács
biztosította, a XVI. kerületi Rendelőintézet közreműködésével fejlesztettük
a rendelőt: nőgyógyászat, szemészet,
fül-orr-gégészet – melyhez hallásvizsgáló is tartozott –, valamint két műszakban működő fogászat, később pedig
rövid ideig még ortopédia is rendelkezésére állt a gyár dolgozóinak. Ezek

a lehetőségek főleg a vidékről bejáró
dolgozóknak jelentettek nagy segítséget. Rehabilitációs műhelyt is működtettünk, elsősegélynyújtó tanfolyamokat, és különböző szűrővizsgálatokat is
szerveztünk. Az Ikarus dolgozói közül
azoknak, akik kérték, körzeti orvosi ellátását is vállaltuk. A vezetőség segített
az egészségügyi részleg fenntartásában
műszerek beszerzésével, a rezsi költségek átvállalásával.
– EZ VOLT A FÉNYKOR. MIKOR ÉRKEZETT EL A VÁLTOZÁSOK IDŐSZAKA?
– 1995-ben az üzemegészségügy csak
vállalkozás formájában folytathatta tevékenyégét, így a szakrendelések megszűntek, a fogászat és a laboratórium
kivételével. Rövid idő múlva a fogászat
is erre a sorsra jutott. Dr. Szegedi Miklós kollegámmal alakítottunk egy közkereseti társaságot, és megszereztük
a háziorvosi szakvizsgát is. Így részben a Ikarus megmaradt töredékének,
utódcégeinek, illetve külsős cégeknek
végeztük a foglalkozás-egészségügyi
ellátását. Emellett vállalatuk az ikarusos dolgozók, nyugdíjasok, családtagok
és ismerőseik háziorvosi ellátását. Kettőnknek mintegy 1000 betegünk volt.
– MI TÖRTÉNT, AMIKOR MEGSZŰNT
AZ IKARUS?
– A gyár teljes megszűnése után magunkra maradtunk, de utódcégeinek
és a különböző vállalkozások foglalkozás-egészségügyi ellátását továbbra is
végeztük. Egy darabig a kerületi iskolák,
óvodák, bölcsődék is hozzánk tartoztak. Utóbbiak szerződésének elvesztése
helyzetünket megnehezítette. Ekkor,
2009-ben, kisebb területet béreltünk és
a rendelési időt is leszűkítettük. Amikor 2015-ben rendelőnket területi ellátási kötelezettségű rendelővé kellett vol-

na átalakítani, erre a korunk miatt már
nem vállalkoztunk. Anyagi helyzetünk
nehézzé vált, mivel a háziorvosoknak
adott béremelésekből ezáltal kimaradtunk. Ennek ellenére úgy gazdálkodtunk, hogy adósságunk soha nem volt.
Sajnálatos tényként érintett bennünket az is, hogy mivel 2019. december
31-ével befejeztük működésünket, az
Egészségügyi Pénztár a novemberi és
decemberi járandóságunkat már nem
utalta át.
– MILYEN ÉRZÉSEKKEL TÁVOZIK
ONNAN, AHOL MAJDNEM ÖT ÉVTIZEDET TÖLTÖTT FONTOS FELADATKÖRBEN?
– Betegeinket becsületesen elláttuk
háromhavi gyógyszerrel. Ha folytatni
akarnánk, tavasszal 5 évre kellene működési engedélyt kérnünk, de korunk
és egészségi állapotunk miatt ezt már
nem vállaljuk. Azt hiszem, hogy kollégám és munkatársaim nevében is
mondhatom: szomorú szívvel, de szép
emlékekkel búcsúzunk. És mi mást
is mondhatna egy orvos: jó egészséget kívánunk mindenkinek! – mondta
a nyugdíjba vonuló dr. Halász Mária,
majd úgy tett, mintha elpakolna valamit, de valójában elmorzsolt egy kön�nycseppet a szeme sarkában.
MÉSZÁROS TIBOR
Az Önkormányzat lapja
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Szász József alpolgármester nyitotta meg a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett egyhetes rendezvénysorozatot az Erzsébetligeti Színházban, amely az
EztRád című zenés, alternatív, merőben szokatlan társadalomkritikai darabbal kezdődött.
A Nézőművészeti
Kft. és a Szkéné közös előadása egy zenés színházi kísérlet, amely általunk
is ismert élethelyzeteket mutat sok humorral, zenével és
sok megválaszolatlan kérdés felvetésével. Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Parti Nóra, Molnár Gusztáv,
Katona László és Kovács Krisztián mindent elkövetett, hogy
szinte folyamatos legyen a nevetés a nézőtéren.
Az előadás 2016-ban elnyerte a Vidor Fesztivál különdíját.

A magyar kultúra szerves része az a népművészeti hagyomány, amelyet a Kresz Mária Alapítvány ápol és ad tovább a
felnövekvő nemzedékeknek. Most a Szentmihályi Kulturális
Központban rendeztek interaktív kiállítást, amelynek tablóin a
múlt emlékei jelentek meg, és aki a képek láttán kedvet érzett
ahhoz, hogy alkalmi
kézművesként maga is
létrehozzon egy
kisebb agyagtárgyat, a Fazekas
Központ lelkes
munkatársainak

A Balázs Elemér Group elismert együttese a hazai jazzmuzsika világának. A számos díjjal jutalmazott együttes legújabb,
kilencedik lemeze a Sounds of Diversity. A cím egyértelműen
utal arra, hogy a korongon helyet kaptak a közös ötletekből és

saját szerzeményekből álló dallamos melódiák. Ezek az egyes
tagok jellegzetes zenei világát tükrözik, ezzel a sokszínű összeállítással kívánják megszólítani a legkülönbözőbb zenei ízlésű
közönséget. A legújabb anyagot hallgatva is úgy érezhetjük,
hogy dalról dalra utazzák körbe a világot, az erdélyi dallamoktól egészen Brazília zenei világáig repítve a hallgatóságot.
Az előadás érdekességeként a szünet előtti utolsó blokkban
az Erzsébetligeti Színház munkatársa, Nagy Gergő ült a kongák mögé,
hiszen tanára a Balázs Elemér Group
egyik ütőhangszerese, Czibere József.
A zenekar tagjai – Balázs Elemér dob,
Horváth Cintia ének, Szakonyi Milán
ének, Balázs József zongora, Komjáti
Áron gitár, Lakatos Pecek Krisztián
bőgő és Czibere József ütőhangszerek – a közönséggel együtt ünnepelték a fergeteges ritmusérzékkel megáldott Nagy Gergőt. Nem kisebbítve
Gergő érdemeit, a vastaps az igényes előadásnak és a színvonalas válogatásnak köszönhetően nem csak akkor volt kísérője
az estnek, amikor ő kezelte a kongákat.
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útmutatása mellett meg is tehette. Akinek pedig egy kis pihenésre volt szüksége, hagyományos népi asztali játékokon
próbálhatta ki kézügyességét, vagy éppen elheverhetett a meseszobában, ahol egy nagybajuszú mesmondó szórakoztatta a
gyerekeket.
Lackfi János író, költő 2017
nyarától kezdve egy teljes
évig minden nap feltett egy
kis történetet a Facebookra. Ezekből Korcsmáros
György szerkesztett egy kétszereplős, korunk minden
abszurditását, humorát és
férfi-nő közti feszültségét
megjelenítő, formabontó
színpadi művet, amelynek
műfaja: színház újragondolva, címe pedig Netentúli
történetek. A jelenetfüzért
néhány Alpár Balázs által
megzenésített verssel tették
színesebbé. A különleges
előadáshoz a színházi kör-

nyezetet is újragondolták. Nem csak a két művész – Grisnik
Petra és Magyar Bálint – és a díszletként szolgáló kartonpapír
bútorok voltak a színpadon, hanem ott foglalt helyet közönség
is. Ez a szokatlan helyzet egyáltalán nem volt idegen a darab
abszurditásától. A mintegy 90 néző úgy érezhette, mintha családtagként „egy szobában” lenne a szereplőkkel és a történeteikkel.
A gyerekeket a Fabula Bábszínház Brumi és a téli álom című
bábszínházi előadás szórakoztatta. A nagy érdeklődésre való
tekintettel Fabuláéknak kétszer is elő kellett adniuk a két medvebocs tengereken, sivatagon, hegyeken és völgyeken átvezető világcsavargásának igen
szórakoztató történetét, és a
Harmónia terem mindét alkalommal megtelt az érdeklődőkkel. A bábművészek teljesítményét dicséri, hogy az
előadás végig le tudták kötni
a gyerekek figyelmét.
Igazi csemege volt az
irodalomkedvelők számára a Márai-est, amelyen Bálint András olvasott fel szemelvényeket
az író naplójából. A már
emigrációban élő Márait
komoly aggodalommal
töltötte el az 1949-es év.
Tele volt kérdőjelekkel
és keserű gondolatokkal
a magyar irodalommal,
a hazával, a világgal és
saját sorsával kapcsolatban. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben az Európából, és az otthonról érkezett levelek jelentettek neki némi vigaszt, támaszt
és erősítették kitartását és hitét. A naplóban felvetett gondolatokat Bálint András drámai erővel keltette életre.
A Regioart-ot 2002-ben törökbálinti és budaörsi művészek
alapították. (Mások mellett Kelle Antal artformer, képzőművész, Oravecz István fotóművész, Felényi Péter képzőművész,
Stremeny Géza szobrász, Plánka Zsuzsa szobrász, Gvárdián
Ferenc szobrász, P. Boros Ilona képzőművész, G. Horváth Erzsébet restaurátor, T. Horváth Éva képzőművész, Som Miklós
formatervező).
A művészcsoport állandó művészi hitvallása, normája a
szakmai
igényesség. Művészetükre a
műfaji sokszínűség
jellemző. A Regioart
bázisát egy régóta
jól működő baráti
társaság alkotja, akik
céljukként azt tűzték
ki, hogy a képző- és
iparművészeti, zenei, irodalmi és más

művészeti tevékenységek támogatásával hozzájáruljanak a Dél-Buda
környéki kistérség művészeti, kulturális életének fejlődéséhez. A
képzőművészek mellett
iparművészek, designerek is csatlakoztak a csoporthoz.
A kiállítás a Regioart
művészeinek alkotásaiból egy sokoldalú, és a
művészet számos műfaját felvonultató válogatást kíván bemutatni, mely egyben demonstrálja a művészcsoport múltját és
új, erre a kiállításra készített munkákkal az alkotók jelenét is.
A Regioart sokszínű kiállítása méltó záróképe volt a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére rendezett egyhetes rendezvénysorozatnak az Erzsébetligeti Színházban.
MÉSZÁROS TIBOR

Január 22-én, a Centenáriumi Általános Iskolában játékos
műveltségi vetélkedőt tartottak a kerületben tanuló felső
tagozatos gyermekek számára, a Magyar Kultúra Napjának megünnepléseként. A diákok 5-6. illetve 7-8. évfolyamos korosztályokban indulhattak, iskolánként egy-egy háromfős csapattal.
A vetélkedőt az igazgatónő, Horváthné Sabáli Éva nyitotta
meg és buzdította a diákokat az eredményes versenyzésre. A
tanulók a magyar kultúra különböző területeiből kaptak kérdéseket, melyek között szerepelt nevezetes épületeink (pl. a
soproni Tűztorony) valamint népdalkincseink felismerése, de
az irodalom, a történelem és a népzene sem maradhatott ki a
repertoárból.
Valamennyi tanuló kapott egy példányt a Himnusz kéziratának másolatából, hisz Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be
a később nemzeti imádsággá nemesedett költeményt. Az 5-6.
évfolyamos korosztályban szoros küzdelemben a Centenáriumi Általános
Iskola a második, a Sashalmi
Tanoda Általános Iskola pedig
az első helyet
szerezte meg.
A
nagyobbak
korosztályában
a Móra Ferenc
Általános Iskola és a Centenáriumi Iskola egyaránt második
helyen végzett, a képzeletbeli dobogó tetejére pedig a Sashalmi Tanoda diákjai állhattak. A győztes csapattagok jutalmul a
világhírű, igazi Hungarikumnak számító Rubik-kocka egy-egy
példányát vihették haza.
A vetélkedő szervezője, Lakotosné Molnár Judit, a Centenáriumi Iskola pedagógusa reméli, hogy kezdeményezésük hagyománnyá válhat a Kertvárosban, amivel a kultúra népszerűsítésén túl a fiatalok önbizalmát és versenyszellemét is erősíthetik.
GUETH ÁDÁM
Az Önkormányzat lapja
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1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

PROGRAMAJÁNLÓ
2020. február 1. szombat 18:00
EGY KÜLÖNLEGES NAP
Főszerepben: Dobó Kata, Réti Barnabás, Nagy Mari
Ettore Scola filmklasszikusa az olasz mozi műremeke, mely
1977-ben aratott világsikert Sophia Loren és Marcello Mastroianni főszereplésével. Hazánkban először kerül színpadra, Iványi Árpád rendezésében.
Az előadás Magyarországon a Hofra Színházi és Irodalmi
Ügynökség közreműködésével kerül színre.
Jegyár: 3800-4600 F
2020. február 7. péntek 20:00
GEMINI BULI
Havonta egy alkalommal, pénteken 20:00 órától hamisítatlan retro bulihangulat várja Önöket, ahol a Gemini együttes
örökzöld slágerei biztosítják a talpalávalót.
Belépő: 2000 Ft Asztalt foglalni Bihari István (ISU) +36 30 6026834, vagy a bihariistvan@hotmail.com e-mail címen lehet!

2020. február 9., vasárnap 11:00
MÁTYÁS, A VILÁG KIRÁLYA
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Mátyás királyról szóló mesék
és történetek birodalmába hívja a nagyobbacska gyerekeket.
A tanulságos történetek elmesélése során segítségünkre
lesz Mátyás király
udvari történetírója
(vagy inkább okos
udvari bolondja?) a
híres Galeotto Marzio. Az ő segítségével megismerjük az
igazmondó juhászt,
Mátyás szép és okos
feleségét; Beatrix királynét éppúgy, mint a gonosz kolozsvári
bírót, sőt azt is megtudhatjuk, hogyan is lett király a magyarok vezérlő csillaga: a mi igazságos Mátyás királyunk.
Jegyár: 1800-2600Ft
2020. február 10. hétfő 18:00
APOSTOL ÁGNES KERAMIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
a Kovács Attila Galériában (Budapest, XVI. kerület, Havashalom u. 43.)

Valentin napi ajánlatunk
2020. február 13. csütörtök 19:00
ÉN, TE, MI – HALADUNK
A KORRAL
párkapcsolati komédia a Láthatáron
Csoport előadásában
Mit kezd egymással egy férfi és egy nő,
ha az egyik mást akar, mint a másik?
Ha más a ritmusuk? Ha más dolgok
fontosak számukra, mást gondolnak
a gyermeknevelésről? Mennyire kell
megfelelni egymásnak és mi változik
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az évek során? Össze lehet-e valaha hangolódni? Az előadás
célja, hogy egy olyan komplex közösségi színházi élményt
nyújtson a résztvevők számára, amelyben lehetőségük nyílik saját kapcsolati mintáikra, problémáikra és élethelyzeteikre rátekinteni, azokra reflektálni, azokról közösen gondolkodni. A vizsgált élethelyzetekre kellő távolságból tekintünk
rá, ebben segít az előadás átszövő humor és a játékmester.
Jegyár: 3000 Ft
2020. február 14. péntek 19:30
JAZZLIGET: KOZMA ORSI DUÓ
Kozma Orsi évek óta együtt muzsikál
Cseke Gábor zongoraművésszel, a páros egy bensőséges “bestof“ koncertet
ad: kedvenc jazz örökzöldek(Sinatra,
Fitzgerald),ismert slágerek( Sting,
George Benson ),magyar melódiák
(LGT)és Orsi dalai invitálnak egy zenei
bújócskára, melyben a műfajok és a
két művész találkozása izgalmas élményt nyújt.
Jegyár elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft
2020. február 15. szombat, 10:00 és 11:30
KIPPKOPP A HÓBAN
a Nefelejcs Bábszínház előadása a
János utca 141-153.
Szentmihályi Kulturális Központban
szentmihalyi.kulturliget.hu
Kippkopp a gesztenyefiú elindul, hogy kalandos útja végén megmentse a madarakat. Nehéz az út, de
Kippkopp igazi hős, aki dacol a széllel és a jéggel, mindent
megtesz barátaiért.
Jegyár: Felnőtt: 1400 Ft, Gyerek: 1200 Ft, Családi: 4600 Ft
(2 gyerek + 2 felnőtt)
2020. február 16. vasárnap, 10:30
LEGYÉL TE IS INDIÁN!
CSALÁDI FELFEDEZŐNAP AMERIKÁBAN
6-12 éves gyerkeknek szóló játszóház
A családi délelőttöket a Budaörsi Régészeti Múzeum „Utazó
Múzeum” programja hozza el az Erzsébetligeti Színházba.
Jegyár: elővételben 1500 Ft/fő, a helyszínen: 2000 Ft/fő
2020. február 16. vasárnap 18:00
SZEMÜNK FÉNYE
Az Orlai Produkció előadása
Családtagjainkat nem válogathatjuk meg. Tetszik, nem tetszik, őket
dobta a sors vagy a gondviselés. Ha
rendetlenek? Ha nem szólnak hozzánk? Ha folyamatosan beszélnek?
Ha buta libát ültetnek az asztalhoz?
Ha állandóan dirigálnak? Akkor is
ők a családunk. Ezért olyan vicces
és kimerítő sokaknál minden családi ünnep.
Főszerepben: Péter Kata, László Lili, Nagy Dániel Viktor,
Dékány Barnabás
Jegyár: 3700-4600 Ft

Kárpát-medencei kis képek
Az Önkormányzat Kovács Attila Galériájában 2020. január 13-tól
február 6-ig Csobaji Zsolt festményei láthatók.
Csobaji Zsolt tanult szakmája építész.
Saját bevallása szerint azzal a vággyal
vette kezébe az ecsetet, hogy olyan
festmények megalkotására legyen képes, amelyek ugyanolyan bizsergető,
katartikus élményt képesek kiváltani a
nézőből, mint amilyet őbelőle csalogat
elő egy jól előadott zenemű. Magáról
azt mondja, hogy nyugdíjazásáig vasárnapi festő volt, azután lett belőle
hétköznapi művész. Ez a szerény és
kissé csalóka megfogalmazás azonban
senkiben ne társuljon a műkedvelő
fogalomhoz, mert amit Csobaji Zsolt
hoz létre, az egyáltalán nem átlagos,
nem hétköznapi.
Művészetére nagy hatással volt
Rippl-Rónai József pointilista, úgynevezett rizsszemes technikája. A művei
a színek gazdag, egyéni alkalmazásával
kiegészülve azonban mégis egy teljesen

önálló világot közvetítenek, amelyet áthat Kalotaszeg, az erdélyi templomok
szeretete és a hit világa. Ez utóbbi már
díjakat is eredményezett az alkotónak,
aki többek között tagja a Kalotaszegi
Művésztelepnek, de hűséges tagja a
Corvin Művészklubnak is. Mintegy 40
egyéni kiállítása helyszíneként szerepelt már a Kovács Attila Galéria is, most
ide tértek vissza az erdélyi templomok
szerelmesének alkotásai. A kiállítás címének megfelelően a kiállított művek
kis méretűek, vagy miniatűrök. Az esztétikai élmény azonban fordítottan arányos a festmények méretével.
A galériában Kovács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, a kiállítást Koltayné Zolder Klára nyitotta meg,
közreműködött a Corvin Kórus, Vikol
Kálmán vezetésével.

Déli Harangszó Baráti Kör

Dr. Onyestyák György, Tel.: 06-20/395-3537
Február 8. szombat 15:00 óra
HONISMERETI KALANDOZÁSAINK
Emlékek és tervek
Helyszín: Sashalom, Veres Péter út 27., földszinti terem.
A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel és tisztelettel vendégül látja némi forralt bor mellett mindazon útitársait egy
kötetlen, Jégbontó havi szombat délutáni baráti beszélgetésre, akik már részt vettek valamikor valamelyik általunk
szervezett kiránduláson. Szeretnénk együtt felidézni a legemlékezetesebb közös élményeket, megismerni az utasként
résztvevők szemszögéből a szervezéssel kapcsolatos tapasztalatokat, az esetleges változtatásra ösztökélő javaslataikat.
Egyúttal segítségüket kérjük a 2020-as évad előkészítéséhez, mely idén Zrínyi emlékévként valósul meg köreinkben, tetézve a barbár trianoni országcsonkítás centenáriumával. Emiatt, a Dráva és a Mura vidékei mellett, minden
irányban megcélozzuk a Kárpát-haza határait. Ebben a
szellemben június közepén hosszasabban Dél-Erdélyben
időzünk az Arad-Brassó útvonal mentén található magyar
emlékek sorát felkeresve.

Helyreigazítás
2020. január 15-i számunkban a Wass Albert-díj átadásáról
szóló cikkünkben a kitüntetett nagypapáját Kemény Zsigmondként tüntettük fel. A nagypapa neve helyesen báró Kemény János. A kitüntetettől elnézést kérünk.
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Helytörténet

Rákosszentmihályi passiójátékok
Január mint névadója, Janus, a kétarcú római isten, egyik arcával látja a múltat, a másikkal előretekint
a jövőbe. Itthon Boldogasszony havának hívjuk. A tél derekán járunk, a fagy, a havazás ideje ez, s ha a
világ nem fordult volna ki a tengelyéből, ez a hónap rendesen a farkasordító hideg ideje lenne. A fonók
esti történeteiben ilyenkor törik el a ló, ha befordul a sarkon. A régi, összejöveteles világban a fonóban,
a vendéglők termében felállított színpadon, vagy a községházába tervezett kaszinóban a helyi műkedvelők ilyenkor már a tavaszra készültek, hogy a Nagypénteket, Húsvétot illően ünnepelhessék meg. A
keresztény világ csodalátó ünnepét Passiójátékkal tisztelték meg: díszletet rajzoltak, ruhát varrtak, bibliai
szövegeket tanultak. Mit ír az internet Kulturális Enciklopédiája erről a színpadi formáról?

„A passiójáték a középkori misztériumjáték legismertebb alfaja; a bibliai történetnek Jézus szenvedésével és halálával foglalkozó részeit dramatizáló színjáték. A
műfaj fénykora a késő középkorra esett. A
városi polgárság az előadásokat pompás külsőségekkel rendelkező látványos tömegdrámává alakította. A középkori
ízlésű népies passiójátékok a
16. század végén megszűntek,
a passió dramatizált színre
hozása azonban később is
szokásos volt az iskolai színjáték és a népi játékok keretében. A magyar irodalomban
a barokk időszakában volt
népszerű a passiójáték. A
csíksomlyói ferencesek repertoárjából 47 passió maradt
fenn a 18. századból.”

nem hiányozhatott a műkedvelő színház. A Rákos Vidéke hetilap egyik szerkesztője, Szlavkovszky Sándor volt a
helyi színházi élet egyik motorja. Rajzolt, játszott, rendezett és nem utolsó

Tolnai Világlapja 1934-ben megjelent
képes híradását látjuk a szentmihályi
passiójátékról, a másik két képet a fiatalon elhunyt, ígéretes szentmihályi
fényképész-tehetség, Stróbl J. Nándor
készítette. A fent említett
naplóból megtudhatjuk,
hogy a képek 1929. március 24-én készültek, élőképek a mikófalvai passiójátékok nyomán. Júdás
szerepét
Szlavkovszky
Sándor vállalta. Természetesen az előadások a kor
szokásának megfelelően
jótékony célúak voltak, itt
konkrétan a helyi Credo
egyesület és a kongregációk javára ajánlották fel
a bevételt. A Tolnai híradásban szereplő dr. Ámon

A múlt század első felének Rákosszentmihályán – mint törzsolvasóink
tudják – nyüzsgött a közösségi élet, és
ebből a pozitív társadalmi mozgásból

sorban a dokumentátora is volt a helyi színi játékoknak, naplóiban, albumában betekintést nyerhetünk ebbe
a gazdag világba. Első képünkön a

Imre királyi bírósági jegyző, a szentmihályi (1930-tól már így írt:) Krédó
egyesület titkára volt.
SZÉMAN RICHÁRD
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Fűszerszámok fejedelme
A jóféle, valódi sáfrány (Crocus sativus) a fűszerek királya, a világ legdrágább fűszere. Fűszernövény, festőnövény, de gyógynövényként is megállja a helyét. Státusszimbólum, sokáig
pénzhelyettesítőként is használták.

A növény őshazája valahol a
Közel-Keleten lehetett. Eredeti élőhelye már nehezen állapítható meg, vadon
már nem is nagyon található. Igen kényes növény, odafigyelést igényel a termesztése.
Már a mezopotámiai kultúrák is előszeretettel használták, az ókori görögök termesztették,
majd arab közvetítéssel került Spanyolországba, ahol a X. század környékén igen népszerű
fűszerré vált. Magyarországon először kiskertekben gondozták, majd a középkortól nagy
mennyiségben kezdték termeszteni. Mátyás
reneszánsz konyhakultúrájában igen fontos
szerepet kapott, Galeotto Marzio a legfontosabb fűszerek között említi. Erre a korra tehető
a gasztronómiában a mártások elterjedése, sokrétű és kreatív használata. A XV. század környékén kialakultak
a sáfrányoskertek hazánkban, melyek igen jó minőségű sáfrányt adtak. Híres volt a bajmóci sáfrány, illetve az egész pannóniai sáfránykészlet. A sáfrány nagyfokú népszerűségének a
fűszerpaprika elterjedése vetett véget, a XIX. században.
A sáfrány hagymagumós növény, 20-30 cm magasra nő,
a szálas lomblevelek közt ősszel megjelenő virág szirmai
halványlila színűek. A vaníliánál körülbelül tízszer drágább
fűszer. A kézzel szedett sáfránybibe maga a fűszer, melyből
140-160 ezer növény bibeszála tesz ki 1 kg mennyiséget. A
bibék szárítva élénk narancsvörös színnel rendelkeznek. A
minőség meghatározója a minél sötétebb szín.
Fűszerként való felhasználása során forró vízben áztatják a
bibét, és azzal együtt adják az ételhez. Régen ételeket és italo-

kat egyaránt ízesítettek vele. Festőnövényként
arcot, hajat, illetve ruhát festettek vele. Ezredévnyi múltja van a gyógyításban. Görcsoldásra, érzéstelenítésre, fiatalító szerként használták, főként elixír formájában fogyasztották. Az
egyiptomiak afrodiziákumként tekintettek rá,
Nagy Sándor a borába is tett sáfrányt. Mindezek ellenére érdemes óvatosan bánni a sáfránnyal, nagyobb dózisban való használata
bódulatot, illetve halált is okozhat.
Őrölt formájában igen könnyen hamisítható
a sáfrányos szeklicével és a pórsáfránnyal egyaránt. Mivel a sáfrány a kezdetektől nagyon
értékes fűszer volt, a hamisításért igen súlyos
büntetést szabtak ki.
Íme egy sáfrányos mártásrecept a Szakács
mesterségnek könyvecskéjéből, a XVII. századból.
SÁRGA LÉV
Sárgarépát, egy kevés petrezselymet, vagy hat jó fő vereshagymát, jól meg kell vízben főzni, és szitán szűrd át,
azután sáfrányozd meg, és nádcukorral vagy egyéb mézzel
édesítsd meg; ribizlit, mazsolát tégy belé egy fél marokkal,
és a halat, csirkét vagy egyéb húst vízben megfőzvén szűrd
le a sós vizet róla, és azt a levet reá öntvén forrald fel véle,
tálald fel, tyúkhoz, halhoz, húshoz, hozzá illik. Jó étek az,
aki szereti.
GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

Az Egyház jövője
Január 13-án tartotta idei első rendezvényét a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). A kerületi elnök, Szőke
István vendége ezúttal professzor dr.
Török Csaba teológus volt, aki Az Egyház jövője címmel tartott
előadást, melyben a kereszténység és a katolikus
egyház jövőjéről, és a XXI.
században betöltött szerepéről osztotta meg nézeteit
az egybegyűltekkel. Csaba
atya humorral és jókedvvel
idézte fel azt az aggodalmaskodó hozzáállást, mely
teljesen áthatja a modern
társadalmat, és amellyel a
hit jelentette biztonságot
állította szembe. Az előadás után a közönség is le-

hetőséget kapott, hogy megfogalmazza
kérdéseit, kommentárjait.
Az estet dr. Kratofil Ottóné szavalatai
színesítették.
GUETH ÁDÁM
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Középen az MLTC
Döntetlennel indította a 2019/20. évi kiváló mérkőzést játszottak a végén éve 44 (!) góllal lett a BLSZ III gólkirábajnokságot a Budapest II. osztályban csoportelső RAFC-cal, és bár 5-3-ra ki- lya). Az ősz folyamán 9 mérkőzésen is
a Mátyásföldi LTC. A hátralévő 14 mér- kaptak, remek teljesítményt nyújtottak. szerzett gólt, és 14 góljával – két társával
kőzésen viszont már senkivel sem osz- Utána viszont ismét két vereség követ- együtt – vezeti a BLSZ II góllövő listáját!
toztak a pontokon, hét győzelem és hét kezett, az egyik a 13. helyezett Újbuda
Rapszodikus őszt hagyott tehát maga
vereség következett.
ellen, szintén hazai pályán. A csapatban mögött az MLTC.
Az összteljesítmény és a
Mint
látható,
az
1 - RAFC................................................. 15.... 11.... 4..... 0..... 36..... 15......21.....37
8. hely tulajdonképpen elMLTC mindössze 3
2 - KELEN SC II..................................... 15....10... 3..... 2..... 39.....25.... 14..... 33
fogadható, egyezik a célkiponttal marad el a
3 - TF SE................................................. 15.....8.... 4..... 3......31.....19.....12.....28
tűzéssel. A jobb helyezés
közvetlen élmezőny4 - NIMRÓD SE..................................... 15.....9.... 0.... 6..... 46... 29.....17.....27
höz tartozó 5. helytől.
eléréséhez kevésbé hul5 - AIRNERGY FC.................................. 15.....6.... 7..... 2..... 32..... 15......17.....25
lámzó játékra lett volna
Ha tavasszal valamivel
6 - PESTSZENTIMREI SK.................... 15.....7.... 3..... 5..... 34.....32..... 2......24
szükség. A kezdő döntetegyenletesebb formát
7 - PÉNZÜGYŐR SE II.......................... 15.....7.... 2..... 6..... 38.... 28.... 10.....23
len után jött két győzelem
tudnak mutatni, fel8 - MLTC............................................... 15.....7.....1..... 7......35.....34......1......22
jebb kúszhatnak a ta– utána négy vereség. A 8.
9 - II. KERÜLET UFC........................... 15.....6.... 3..... 6..... 40....34..... 6.....21
bellán.
és a 13. forduló között öt
10 - ASR GÁZGYÁR II.......................... 15..... 5.... 3..... 7..... 20.... 29.....-9.....18
A
játékoskeretben
győzelmet és csak egy ve11 - HIDEGKÚTI SC.............................. 15..... 5.... 2..... 8..... 26....36....-10.... 17
reséget hoztak össze, de a
nem
lesz
különösebb
12 - MUN SE.......................................... 15.....4.... 4..... 7......31.....35......-4.....16
13 - ÚBV KFT......................................... 15.....4.... 3..... 8..... 24.....45.... -21.... 15
jó sorozatot az utolsó két
változás, a meghatá14 - TESTVÉRISÉG SE II...................... 15.....4.... 2..... 9..... 26....43.... -17....14
rozó játékosok közül
meccs elvesztése követte.
15 - THSE-SZABADKIKÖTŐ II............ 15.....4.... 0....11.... 26....50....-24....12
senki sem távozik, új
Jellemző példa: a 9. kör16 - SZENT PÁL AKADÉMIA-HSE...... 15..... 1.... 3.....11.... 28.....43.... -15......6
ben idegenben, kiváló
igazolás sem várható.
játékkal, 3-0-ra verték az
Zséli László vezetőosztály egyik legjobbját, a Kelen II-t; rá akadt egy játékos, akinek teljesítményét edző szerint továbbra is a saját nevelésű
egy hétre hazai pályán szenvedtek vere- mindenképpen meg kell említeni. Nagy fiatalokra számítanak. A cél változatlan:
Ádámról van szó, aki már évek óta a jó középcsapat akarnak maradni.
séget, a nem túl acélos II. Kerülettől.
Az 5. fordulóban a kerületi rangadón góllövő listák élmezőnyébe tartozik (két
VARGA FERENC

Nincs új a nap alatt

A Szentmihályi Esték idei első – nagy érdeklődést kiváltó – előadását Szakács Árpád újságíró tartotta. A Rákosszentmihályi Plébánia közösségi termének összes pótszékére szükség volt, és
még így sem jutott ülőhely mindenkinek.
Petrovics Sándor, majd Kossuth Eszter bevezetője után Szakács Árpád adott átfogó elemzést
Európa átrendeződésének folyamatairól, várható sorsáról. Rávilágított arra, melyek azok az
erők, amelyek befolyásolhatják az Öreg Kontinens jövőjének alakulását, milyen helye és
szerepe lehet ebben Magyarországnak, men�nyire egyezik ez hazánk érdekeivel, és milyen
veszélyeket rejthet, ha a magyarság jövője nem
a határainkon belül hozott döntések alapján dől
el. Szakács Árpád nem csak újságíró, hanem
könyvkiadó is, így sokat tehet azért, hogy a magyar lakosság tájékozottabb
legyen, ne kelljen beérnie a tévéhíradók rövidhíreivel, és kezébe vehessen
olyan műveket, amelyek a francia forradalomig visszamenőleg vezetik le a
ma divatos ideológiák kialakulását és tárják fel azok gyökereit. Rávilágított
arra is, hogy nincs új a Nap alatt, a mostanihoz hasonló helyzet már volt
egyszer Magyarországon, és minden hazáját szerető magyar állampolgár
tehet azért, hogy a történelem ne ismételje önmagát.
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Ismét elnyertük a Kerékpárosbarát
Település címet
Idén is Kerékpárosbarát Település címmel ismerték el
Önkormányzatunk kerékpáros infrastruktúra fejlesztésre irányuló intézkedéseit. A címért járó oklevelet és táblát Szász József alpolgármester vette át január 24-én az
Innovációs és Technológiai Minisztériumban.
A 78 pályázó közül 9 település és
11 munkahely részesült az elismerésben, 3-3 kategóriában.A megyeszékhelyek, megyei jogú városok és
fővárosi kerületek között díjazott
lett Budapest Főváros XVI. Kerület
Önkormányzata, Békéscsaba, Debrecen, Nagykanizsa és Kecskemét.
A címnyertesek egy éven keresztül
jogosultak a Kerékpárosbarát cím
használatára.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen Schanda Tamás, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára
köszöntőjében fontos adatokról
számolt be. Elmondta, hogy Magyarország az európai országok
között élen jár a kerékpározásban,
az emberek 22 százaléka használja
fő közlekedési eszközként a biciklit és csak két ország, Hollandia és
Dánia előz meg minket.
Nálunk, a Kertvárosban a biztonsággal kerékpározható belterületi
közút hossza 216 km, az önálló
kétirányú kerékpárút hossza 17
km. A pályázat elbírálásakor fontos szempont volt, hogy található
a kerületben KRESZ park, önálló
kerékpárút külterületi munkahelyekre, kerékpáros pihenő, de
vannak szervizek, szaküzletek és a

kerékpártámaszok száma is
folyamatosan nő.
A kerület vezetésének kiemelt célja a kerékpáros
infrastruktúra fejlesztése,
ezért a pályázati támogatások elnyerésére nagy hangsúlyt
fektet az Önkormányzat. A tavalyi
évben a XVII. kerülettől egybefüggő kerékpárút épült a Naplás-tó
mellett a Cinkotai útig a Szilas-patak mentén, illetve könnyen elérhetővé vált Kistarcsa is, kivilágított
bicikliúton. Új kerékpárutat adtak
át a Rákospalotai határút és a Csömöri út között.
A „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében, VEKOP
5.3.1.-15-2016-00006” jelű pályázat
jelenleg folyamatban van, megtörtént az 5. ütemre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása. Ez tartalmazza többek között kerékpársáv
kialakítását a Rákosi úton, a Kolozs utca és Pósa utca között közös
gyalogos-kerékpáros út építését,
a Műkő utcánál és a Jókai utcánál
kerékpáros HÉV átjáró építését,
továbbá tájékoztató táblák kihelyezését, valamint a Szilas-patak felett
egy kerékpáros híd építését.
NAGY BRIGITTA

ÁRPÁDFÖLDI KÖZÖSSÉGI HÁZ

1162 Bp. Cibakháza utca 41. /Bejárat a Menyhért utca felől/
FEBRUÁR HAVI PROGRAMOK
HÉTFŐI NAPOKON NŐI TORNA:
senior pilates 17 óra,
köredzés 18 óra,
Cardió pilates MIX 19 óra
MINDEN SZERDÁN NŐI TORNA:
Anti-Age jóga: 18-19 óra, Zsírégető Interval Pil.: 19-20 óra
Angol és számítógép ismeretek: 6., 13.,
20., 2.7 csütörtök 9-12 óra

Meridián Torna: csütörtök 6, 13, 20,
27. 9-9.30 óra
Vásár és fogadóóra: 7., 14. péntek 7-14
óra, kisvásár minden pénteken 7.30-12
Farsangi mulatság: 22-én szombaton
TSMT mozgásfejlesztés gyermekeknek: kedd és csütörtök 16-17, 17.15-1815,
szerda 8-8.45, 9-10.00 óra. Egyéni és
csoportos foglalkozások.
Árpádföldi Polgárok Érdek Közössége Egyesület

NÓTAKÖR

Kossuth Eszter
06-20/805-8857
A NÓTAKÖR
KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELÉT
február 12-én szerdán, 17 órakor
tartjuk a szokott helyen,
a Rákosi út 71. szám alatt,
a Civilek Házában.
Minden régi és új nótakedvelő honfitársunkat szeretettel várjuk.
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INGATLAN
Zalai dombságon kehidakustyányi, zalacsányi kisebb-nagyobb ingatlanok termálfürdő és golfpálya
mellett, hegyi üdülőkörnyezetben
olcsón eladók. Szőlő-gyümölcsös.
Villany, építési lehetőség van.
20/498-6812
Cinkotán a temető mellett a Simongát utcában 4700 nm szántóföld eladó. Osztatlan közös tulajdon. Kiválló befektetés! Ár 1,5 E
Ft/nm. 30-940-7606
Szent-Korona utcában, -lakótelepen- eladó 52 nm-es 2 szobás,
panorámás IV. emeleti lakás. 20806-3534
34 nm-es öröklakásomat cserélném 30-35 nm emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-3277398

Vízszerelés. Csapok, szifonok, WC-k, WC tartályok,
mosdók, zuhanytálcák stb.
cseréje., mosógép, mosogatógép bekötése. Új vízvezeték kiépítése, régiek cseréje.
20-412-0524
Hétvégén is hívható

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

Dallmayr üzemi kávéfőző + daráló + szűrő eladó. 70-380-7121

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

Eladó Ceragem jádeköves mas�szírozó ágy, női, férfi irhabunda.
20-228-9026

VEGYES

Új, védőfóliás összecsukható kerekesszék féláron, 30 E Ft-ért eladó. 30-449-2769

Hűtőszekrény 80 literes Szaratov, keveset használt, hibátlan,
szép állapotban. 5 E Ft. 20/4986812
Súlyzó, kétkezes, 50 kg-os. eladó 4E Ft 20/498-6812
Építkezéseknél emelésre használható csigakerék, kötéllel
húzható, újszerű, 28 cm átmérőjű, és 11 méter 2 cm vastag
kötél eladó 20/498-6812
Nutria bunda 38-as méretű, háromnegyedes 5 E Ft-ért eladó.
30-9249-144

Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 4000440; 70-299-3400

Komplett Erzsébet-háló garnitúra eladó. Ár megegyezés szerint. 30-9249-144

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

Kisebb javításokra szoruló antik
szekrény jelképes áron elvihető.
403-4383

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

Felújított mountain bike, sebességváltós 7E Ft-ért eladó. 30-5264262

Bökényföldi úti (24ha) földtulajdonosok jelentkezését várom, akik
el akarják adni részüket. Tulajdonosoknak kell össze fogni, a TSZ
nem foglalkozik az eladással. 30482-0700

Háború előtt gyártott hálószoba
bútor jutányos áron eladó. 20801-5613

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

10l-es Hajdú villanybojler újszerű állapotban, felújított tartál�lyal eladó. 20-985-7176
Eladó egy Future Board 40E Ft;
egy Samsung virtuális szemüveg 19,5E Ft. 30-575-4473

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény
az Önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

Eladó egy orr borításos, 39-es
védő bakancs. 20-266-4441
Eladó bajai thermo fa ablakok 7
db és szekrényes varrógép. 30322-3226
Olcsón eladó egy 72 cm-es Sony
TV. 20-327-7398
Megbízható takarítónőt keresek. 400-2845
Eladó gáztűzhely 5E Ft-ért. 70228-4872
Sürgősen eladó egy antik tükör,
kis asztalkával; koloniál bútor;
bőr sarok garnitúra; komplett
mahagóni hálószoba garnitúra, 6
személyes étkező asztal székekkel. 70-5418456
Férfi kerékpár eladó 70-286-3716
2 db különböző méretű harmonika ajtó; 1 db szófa háttámlás
ülőgarnitúra; Grundig színes TV;
női kék bélelt, hosszított fazonú
bőrkabát eladók. 20-259-8756
Egy étkezőasztal és külön kerek
barna asztallap; láb ápolására és
keringés javítására szolgáló elektromos fürdető berendezés; Whirpool fehér szagelszívó eladók.
20-559-8756
Lábmasszírozó eladó! Maradék
lyukacsos tégla és régi csempe
elvihető. 403-2430
Üzemképtelen Thomson televízió és egy közepes méretű bőrönd eladó. 20-451-7390
Bontott parketta és mosogató tálca eladó. 4070627
Rendes, megbízható takarítót
keresek havonta 1 alkalommal.
400-2845
Alig használt GRUNDIG CDDVD lejátszó; műsoros és egyéb
magnó kazetták, CD-DVD lemezek, műsoros VHS kazetták eladók. 70-426-8677

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.
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Suzuki Samuraj és utánfutó eladók. 20-913-4783
2 db lemez radiátor 60x120 cm
újszerű állapotban 5E Ft/db áron
eladó. 20-545-7598

KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT (régit, újabbat)
1945 előtti képeslapokat,
fotókat és műtárgyakat vásárol a VÉRTESI ANTIKVÁRIUM. Díjtalan kiszállással. Tel: 20-4256437
Eladó kb. 40 db régi horgász orsó
gyűjtőknek. 30-504-3036
Vendégágy újszerű állapotban,
levegőtisztító 20E Ft-ért, kerékpárülés eladók. 409-2240
Eladó egy fekete szmoking és egy
fekete frakk kb. 170 cm magas vékony testalkatú férfira való. 4037932
Vadonatúj elektromos kukta, Philips videómagnó, vasaló, légterápiás készülék eladó. 30-527-8598

Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező megbízható személy vagyok! Kálny
Csaba 06-20/94-94-94-0

NÉMET nyelvoktatás, felzárkóztatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés szaktanárnőnél, hétvégén is.
Tel.: 407-20-47,
06-20-368-72-84

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

Eladó: villanyszerelési anyagok, 4
eres kábel, televíziók, rádiók, Olivetti írógép, kerékpárok, bakelit
lemezek, 10 zsák perlit, lemezjátszó, hűtőtáska. 407-2038

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
20-264-7752
Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven felüli személlyel havi fix ös�szegű fizetéssel. 30-941-4533

FAKIVÁGÁST, SÖVÉN�NYÍRÁST vállal kerületi
KERTÉSZ.
Zöldhulladék
elszállítással is, anyagi felelősségvállalással, profi gépekkel. 30-287-4348

