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Befejeződött
a Hősök terén
álló orvosi rendelő felújítása

A Fejlődő Kertváros Program újabb pontja teljesült, elkészült a rákosszentmihályi Hősök terén álló orvosi rendelő
teljes belső felújítása. A megszépült intézmény átadását január 28-án tartották.

Rekord mennyiségű
pénzt hoztak a kupakok

3

Az oktatási körképről készült
beszámolónkat a 9. oldalon olvashatják

Most már belül is minden új

Befejeződött a Hősök terén álló orvosi rendelő felújítása
Folytatás a címlapról
Ács Anikó, az egészségügyekért is
felelős alpolgármester nyitotta meg
az átadóünnepséget, majd felkérte
Börönte Márta evangélikus lelkészt,
és Urbán Gábort, a katolikus egyház
kanonokját, hogy áldja meg, illetve
szentelje föl a megújult épületet.
Börönte Márta a hit gyógyító erejéről mondott néhány gondolatot, Urbán Gábor pedig arra emlékeztetett,
hogy Jézus számtalan esetben az
emberek gyógyítójaként jelent meg
a nép között, amelyről például Máté
evangéliumában is olvashatunk. Az
említett részletet Hernád Sándor
tézményt, és nem mindegy, hogy ott
diakónus olvasta fel a hallgatóságnak.
Kovács Péter polgármester a felújítás milyen körülményeket talál. Most olyan
részleteiről beszélt. Elmondta, hogy a időszakot élünk, amikor az egészségügy
korábbi külső felújítás után a terveknek eddig nem látott megújulás előtt áll, és
megfelelően sor kerülhetett egy alapos, ezt nem csak a Hősök terén álló rendelő
minden részletre kiterjedő belső meg- példázza, hanem az a kormányzati és keújításra is. Megújult az informatikai, az rületi forrásokat egyesítő nagyberuházás
elektromos, és a fűtési hálózat. A jövő- is, amely a Jókai utcai szakrendelő korben tűzjelző rendszer is szolgálja az épü- szerűsítését teszi lehetővé. Ez az intézlet biztonságát. Kicserélték a lámpates- mény az egész Kertváros egészségügyi
teket, a radiátorokat, a beltéri ajtókat, a ellátásának színvonalát emeli majd.
Dr. Kiss Marianna, a Kertvárosi Egészbelső elvezetésű csapadékcsatornát és
ségügyi Szolgálat főa várótermi padokat. Újak a
igazgatója újabb jevizesblokkok, a víz- és csatorlentős
mérföldkőnek
nahálózat, kicserélték a mostekinti
a
Hősök
terén eldókat, orvosi csaptelepeket
végzett
felújítást.
Lehet,
szereltek föl, és a fogorvosi
hogy
aki
ezután
látogat
rendelőt két kisebb, jobban
el a rendelőbe, ránékihasználható helyiséggé alazésre nem fog nagy újkították át. A burkolatcsere
donságokat látni, mert
és az álmennyezet elkészüla mostani felújítások
te után pedig kifestették a
jelentős része a falakon
helyiségeket. A munkálatok
belül, valamint a beteteljes költsége bruttó 181,7
gek számára nem látmillió forint volt.
ható helyeken történt.
Szatmáry Kristóf országHét évvel ezelőtt indult
Dr.
Kiss
Marianna
gyűlési képviselő azt emela rendelők felújításának
te ki, hogy előbb vagy utóbb
programja,
és
ez
a hetedik rendelő, amemindenki rákényszerül arra, hogy igénylyik
megújult.
Ez
az intézmény azonban
be vegye valamelyik egészségügyi in-
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sokkal több, mint egy egyszerű orvosi rendelő, hiszen mind mérete,
mind az ellátások köre túlterjed
egy egyszerű rendelő feladatkörén.
Végül dr. Becze Ádám – aki egy
éve vesz részt az egészségügyi vezetésben – az alapellátást végző
orvosok szemszögéből értékelte a
kerület egészségügyi helyzetét. Kiemelte, hogy a jövőben a prevenciós programok jelentősége növekedni fog, és a már közismert Három
Generáció egészségügyi programban lehetőség nyílik a gyermekek,
a szülők és a nagyszülők számára
is egészségmegőrző, betegségmegelőző programokon részt venni. Ennek
egyik helyszíne lesz a Hősök tere megújult egészségügyi intézménye is.
Az ünnepség után a kerület vezetői bejárták az épületet és megtekintették a felújítás eredményeit.
MÉSZÁROS TIBOR

Magyar Vöröskereszt
XVI. kerületi szervezete

(1163 Budapest, Veres Péter út 27.)
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Meghosszabbított időtartamban!
8.30-12.00-ig, minden hónap harmadik
hétfőjén, 20 perces időszakokra bontva
IDŐPONTOK 2020-BAN:
feb. 17., márc. 16., ápr. 20., máj. 18.,
jún. 15., júl. 20., (aug. - nincs!), szept.
21., okt. 19., nov. 16., (dec. - nincs!)
Dr. Antalfi-Babos Fruzsina
önkéntes ügyvéd asszony várja
az érdeklődőket.

Előzetes bejelentkezés szükséges az alkalmat megelőző péntek 15 óráig, hétköznap 9 és
15 óra között a 06 1 403 55 62-es számon, vagy
a 06 70/933 8116-os mobilon, vagy e-mailen
az alaksapeterne@voroskeresztbp.hu címen.

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.

Rekord mennyiségű
pénzt hoztak a kupakok
Folytatódik a műanyagkupakok 2016-ban meghirdetett jótékony célú
gyűjtése, amelynek ismét lezárult egy szakasza. A gyűjtés eredményeképpen minden eddiginél több, 314 600 forint gyűlt össze, amelyet
Szász József alpolgármester és az akció ötletgazdája, Vass Pál önkormányzati képviselő adott át az Egészségügyi és Szociális Bizottság
ajánlása alapján a mostani kedvezményezett, Fatima szüleinek.
A kupakgyűjtésben ismét jeleskedett a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, ám idén komoly riválisra találtak a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kupakgyűjtőiben, akik egy főre
jutó teljesítményükkel megelőzték őket. Az akció most lezárult szakaszában a gyűjtőhelyeken 4,84 tonna (4840 kg) újrahasznosítható kupak gyűlt össze.

Táncsics iskola
És, hogy megsejtsük, miért is kell a segítség a sérült gyerekeket nevelő családoknak, álljon itt Fatima története, az édesanya elmondása alapján:
– Fatima még születése előtt súlyos agyvérzést szenvedett az anyaméhben, majd volt
annyi ereje, hogy megszülessen 6 hónapra,
1100 g súllyal. Fél éves korától kezdve rendszeresen különböző korai fejlesztésekre jártunk vele. Ennek köszönhetően Fati szépen
fejlődött, megtanult mászni és állni. Másfél
évesen átesett egy nagyon komoly betegségen,
amitől néhány szerve leállt, ám csodával határos módon szerencsére túlélte. A többhetes
mélyaltatás során azonban az intenzív osztályon egyszer kiesett a lélegeztető tubus a
szájából, amit csak késve vettek észre, és ismét
súlyos agykárosodást szenvedett az oxigénhiány következtében. Fati nem látott, nem tudott szájon át enni és még a fejét sem tudta
megtartani. Ismét kezdődött a fejlesztés a
nulláról. Szerencsére Fati erős, kitartó, jókedvű kislány és már újra tud mászni, állni,
aprókat lépegetni. Lát, bár gyengén, gagyarászik és valamelyest már szájon át is etethető.
Erősen hiszek abban, hogy egy nap Fati is –
mint a többi gyerek – fog tudni menni, akár
szaladni, beszélni, egyedül enni és öltözköd-

Göllesz
ni – mondta az emberfeletti akaraterővel
megáldott édesanya, Dóczi Mónika.
Ezúton is szeretné megköszönni mindenkinek, aki támogatta őket a kupakgyűjtésben: a helyi és a debreceni barátoknak,
az ismerősöknek, a szomszédoknak, a cinkotaiaknak, volt kollégáknak, a Cinkotai
Huncutka Óvodának és szülői közösségének, a Zugligeti ovinak és a XVI. kerületi
iskoláknak. Számára ez a segítőkészség
pozitív élmény volt. Örömmel vette tudomásul, hogy a mostani hazug, végtelenül
önző és képmutató világban az emberek
nagyon össze tudnak fogni egy jó cél érdekében.
A KUPAKGYŰJTÉS FOLYTATÓDIK. Az
összegyűjtött kupakok leadhatók minden
önkormányzati intézményben, iskolában,
és óvodában is, amelyekhez most csatlakozott a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
(Baross G. u. 32-36.), a Sashalmi Manoda
mindkét tagintézménye (Könyvtár u. 26.,
Mátészalka u. 18.), a Margaréta Óvoda
(Péterke u. 10-12. és Monoki u. 58.) és a
Gyerekkuckó Óvoda mindhárom részlege
(Centenáriumi sétány 3., Hermina u. 6668., Hársfa u. 54-56.).

Kérjük, gyűjtsék továbbra is az eddigi lelkesedéssel
a pillepalackok kupakjait, mert ezzel segíthetnek másokon!

Kedves

Olvasó!

Azt hiszem, van valami, amiben politikai hovatartozástól függetlenül egyetértünk: mindnyájan várjuk a tavaszt. Ki
azért, hogy a földből kibújó színes virágokban gyönyörködjön, ki azért, hogy a
gázszámlán érkező számjegy ötjegyűről
négyjegyűre csökkenjen, ki pedig azért,
hogy végre újra lehessen szellőztetni.
Utóbbiak – lehet, hogy nem csak – a
mátyásföldi Géza utca lakói, ahol van
egy kémény, amely folyamatosan keserű szmogot terít a Kertváros e különben
békés környékére. Különösen kellemetlen ez a jelenség szélcsendben, amikor
paplanként terül szét a keserű füstszag,
befészkeli magát a házak közé, és így
naphosszat lehetetlenné teszi a szellőztetést és a teregetést is. Most már a
többedik lakó fordul hozzám, hogy az
újság tehetne valamit ebben az ügyben.
Nekünk azonban az ilyenfajta ügyintézés nem feladatunk. Azért hozom mégis szóba ezen a helyen ezt a többeket
irritáló kellemetlenséget, mert a kártevések megszűntetésének nem csak az
a módja, hogy feljelentést teszünk, és
a hivatalos szervek a törvény erejével
kikényszerítik a megoldást – mert erre
konkrét törvény van érvényben –, hanem
az is, ha a károkozó önként megszünteti azt a tevékenységet, amellyel tartósan
magára haragítja a lakótársait. A Géza
utcaiak sem feljelentést szeretnének,
hanem jó levegőt. Hiszen a füstölőnek
is van orra, ami másnak büdös, az neki
is az, ahhoz pedig végképp nincs joga,
hogy azért, mert ő bármilyen okból valamilyen nagyon keserű szagot árasztó
fűtőanyagot használ, ettől a többieknek
egész télen szenvedniük kelljen. Az
nem érv, hogy 50 évvel ezelőtt is füstszag volt egész télen, mert a világ azóta
óriásit fejlődött. Azóta már se Trabant,
se Wartburg, se kőbalta. Még hosszú a
fűtési szezon, a béke érdekében talán
érdemes lenne ezen elgondolkodni.
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A 2020-as
tervekről
Kovács Péter
polgármesterrel
A Képviselő-testület elfogadta a Kertváros 2020-ra
szóló költségvetését. Idén kicsivel több, mint 21 milliárd forinttal gazdálkodhatunk. Arról, hogy erre alapozva milyen terveket szőhet az Önkormányzat vezetése, megkérdeztük Kovács Péter polgármestert.
– MITŐL FÜGG KERÜLETÜNK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEGE?
– Több összetevője van. Mivel az ország
gazdasága egyre jobban teljesít, Budapesten is növekszik a cégek árbevétele,
így folyamatosan nő az iparűzési adóból
származó bevétel, amiből több jut a kerületeknek. Ezen kívül számos fejlesztési tervünkhöz sikerült jelentős állami
támogatást kapnunk. Erre jó példa a Jókai utcai szakrendelő bővítése. Ehhez az
Egészséges Budapest program keretéből
először 1,1 milliárd, majd kiegészítésképpen még közel 275 millió forinthoz
jutottunk. További 1 milliárd forintot
kaptunk a földutak megszüntetésére is.
Ezek jelentősen emelik a költségvetés
főösszegét. Csak összehasonlításképpen:
2016-ban 12,3 milliárdból, 2018-ban 14,1
milliárdból, 2019-ben 19,4 milliárdból
gazdálkodhattunk, idén pedig már 21
milliárd van a kasszában. Ezt azonban
befolyásolja, hogy tudunk-e a jövőben is
ilyen hatékonyan pályázni, mint eddig.
Ha nem, ez az összeg akár csökkenhet is.
Jelenleg azonban a rendelkezésünkre álló
összeg 40,8%-át fejlesztésekre fordítjuk
úgy, hogy se kölcsönt nem veszünk föl,
se kötvényt nem kell kibocsátanunk. Az
említett összegeken kívül, ezek töredékét
kapjuk még uniós támogatásként kerékpárút építéshez. Ennek megvalósulását
az hátráltatja, hogy uniós támogatás esetén csak akkor lehet kivitelezési szerződést kötni, ha a kiírt közbeszerzési pályá-
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zatra legalább két kivitelező jelentkezett.
Már kétszer jártunk úgy, hogy csak egyetlen jelentkezőnk volt, így ebben egyelőre
nem tudtunk előre lépni.
Fontos pénzügyi mutató még az is,
hogy az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatain kívül mennyi szabadon
választott elképzelést tud megvalósítani.
Ez nálunk idén a költségvetés 21,2 százalékát jelenti, ami a jó gazdálkodás további
bizonyítéka.
– MILYEN NAGYOBB BERUHÁZÁSOK
VÁRHATÓK 2020-BAN?
– A legnagyobb közülük a Szakrendelő
bővítése. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Három érvényes pályázat
érkezett, de sajnos a menet közben eltelt
idő miatt ma már csak 2 milliárd forint
fölötti szerződés megkötésére van esély.
Ezt azonban az eddigi jó gazdálkodásunknak köszönhetően saját forrásból
meg tudjuk oldani. Remélem, március
elején már indulhatnak a munkálatok, és
2021 végére be is fejeződhetnek.
– A TERVEK TÖBBSZÖR MÓDOSULTAK.
VÉGÜL MELYIK FOG MEGVALÓSULNI?
– Csak a kisebbik épületre fogunk ráépíteni, arra viszont két és fél szintet. A „fél
szint” alatt főleg gépészeti kiszolgáló helyiségek értendők.
– A NAGY ÉPÜLETET NEM IS ÉRINTI A
FELÚJÍTÁS?

– De érinti, mert a földszinten jelentős
átalakításra készülünk. Mind elhelyezésében, mind működésében új recepciót
szeretnénk. Sok a panasz a mostani telefonközpont kezelésre, így azon is változtatunk. Felújítjuk az épület mellékhelyiségeit, a tetőszigetelést, és az elektromos
hálózat egy része is korszerűsítésre szorul. A szerkezethez nem nyúlunk, de így
is lesz felfordulás, így a betegektől és a
dolgozóktól is sok megértést és türelmet
kérünk a munkálatok idejére. Egyes rendelések helye is bizonyára megváltozik,
de erről idejében értesítjük a lakosságot,
és mindent elkövetünk, hogy minél kevesebb zavar támadjon a rendszerben.
– MELYEK LESZNEK A TOVÁBBI BERUHÁZÁSOK?
– Folytatódik az Egy óvoda, egy iskola
program, melynek következő eleme a
Móra Ferenc Általános Iskola belső felújítása. Itt új tervekre van szükség, mert a
külső felújítás közben olyan rejtett hibák
derültek ki a fűtés- és vízhálózat területén, amellyel a korábbi terv nem számolt,
és közben az új intézményvezetőnek is
voltak javaslatai.
Az óvodák közül a Szent Korona utca 5357. szám alatti emeletes óvoda kerül sorra,
ahol új csoportszobák kialakítása, a férőhely növelése is meg fog valósulni. Ezek is
összetett feladatok, valószínűleg két nyári
szünetbe fér csak bele a kivitelezésük. Befejeződik a Napsugár Bölcsőde bővítése

is, amely ősztől négy új csoportszobával,
és ennyivel több férőhellyel várja a kicsiket. Udvarfelújítást tervezünk a Batthyány Ilona Általános Iskola kis épületének
udvarában, amely műfüvet, és újabb kerti
eszközöket kap. Az óvodaudvarok közül
pedig a Cziráki utcai Napsugár Óvoda udvarát szeretnénk korszerűsíteni.
Folytatjuk a földutak felszámolását,
amelyhez járdák és parkolók építése is
tartozik. 1,5 milliárdból útépítést, 900
millióból pedig burkolatjavítást végzünk.
Az útépítések között – több más út mellett – most kerülnek sorra az Ostoros utca
szervizútjai, a Sarjú utca egy része, az Íjász
utcai új parcellázás útjai, az Asztag utca
(egy része Csömörhöz tartozik) és a Körvasút sor (egy része Zuglóhoz tartozik). A
felújítási tervbe pedig – szintén több más
utca mellett – bekerült a Csömöri út felső
szakasza, a Délceg utca, a Rákospalotai határút XVI. kerületi Önkormányzat kezelésében levő része, a Nógrádverőce utca Naplás-tó felé vezető szakasza, továbbá számos
nagyon elhasználódott utca – pl. Vulkán,
Eperjes, Anna – útburkolat javítása is.
– A KEDVEZŐ GAZDASÁGI HELYZET
ESETLEG BÉREMELÉSEKET IS LEHETŐVÉ TESZ?
– Igen, 4,5-től 25 százalékig terjedő béremelésre számíthatnak az Önkormányzat
intézményeiben dolgozók. Ennek mértéke ott lesz kisebb, ahol már tavaly is volt
bérfejlesztés, és ott lesz magasabb, ahova
csak idén ért el a béremelés. Nem függ
össze ezzel, de ha már az Önkormányzat intézményeiről esett szó, itt említem

meg, hogy a Területi Szociális Szolgálat
által biztosított ebéd választékát bővítjük,
nemsokára már kétféle menüből lehet választani.
– TAVALYRÓL MARADTAK AZ IDEI ÉVRE
ÁTHÚZÓDÓ KIVITELEZÉSEK?
– Igen, a vége felé közeledik a Naplás-tó
környékének átépítése. Az új épület már a
riasztóberendezés beszerelésénél tart, útfelújítás lesz még a tó két végénél induló
utak esetében, és megépül a dombtetőn a
kilátó is a Pilisi Parkerdő Zrt. kivitelezésében.
Folytatódik a Sarjú utca 5. szám alatt a
Tanyaudvar régi épületrészének lebontása, és egy új szárny felépítése, amelyhez
tavaly sajnos nem sikerült kivitelezőt találnunk.
– ELLENTMONDÁSOS A HELYZET A LAKÁSOK HŐSZIGETELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA TERÉN.
– Valóban az. Évekkel ezelőtt az állam az
Otthon melege program keretében átvállalta a költségek 50 százalékát. Ehhez a kerületi Önkormányzat hozzátett további 25
százalékot. Erre lehetett pályázni. Az Ös�szefogás lakásszövetkezet egy pályázatírót
is biztosított, de a többség ennek finanszírozását sem vállalta. Erre az Önkormányzat átvállalta két háztömb pályázatának,
megvalósíthatósági tanulmányának a
megírását. Legnagyobb meglepetésünkre,
csak az egyiket nyújtották be, a másikat
nem. Tavaly úgy döntött az Önkormányzat, hogy új lendületet ad a hőszigetelési
pályázatoknak és már akkor is ad az Ön-

kormányzat 25%-os támogatást, ha nem
pályáznak állami támogatásra. Így a rendelkezésre álló 30 millióból 5 milliónál
alig nagyobb összegre volt igény egy Lándzsa utcai épület esetében. Érdemes újból
érdeklődni a részletek iránt, mert további
engedményeket tettünk. Például a 10 lakóegységnél kisebb társasházaknál az Önkormányzat akár 50 százalékot is finanszíroz. Illetve külön tető-, pincefödém- és
végfalszigetelésre is lehet pályázni.
– A KÖZTERÜLET-FELÚJÍTÁSOK IS FOLYTATÓDNAK?
– Megújítanánk az Emma utcai játszóteret, ám ez a terület a Főváros tulajdonában
van. A hozzájárulásukra várunk, majd a
terveket is egyeztetnünk kell velük. Ehhez még kell némi türelem. Tervezzük a
felújítás folytatását a Jókai utcai lakótelep
közterületein, azonban ebbe belezavar két
tényező. Egyrészt a Szakrendelő felújítási
munkálataihoz felvonulási területre van
szükség, másrészt a Kolozs utca és Hunyadvár utca közötti út felújításának, és
új parkolók létrehozásának terve ütközik a
Fővárosi Vízművek 2020-ra tervezett vízvezetékcsere programjával. De a Borotvás,
az Enikő, vagy a Hunyadvár utcai útburkolat-felújítások a terv szerint elkészülnek.
– A 2019-ES ÉVVEL ÖSSZEHASONLÍTVA
MILYEN ÉV LESZ AZ IDEI?
– A Képviselő-testület által jóváhagyott
költségvetés alapján azt mondhatom,
hogy a tavalyihoz hasonló, sikeres évre
van remény idén is.
MÉSZÁROS TIBOR

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály Intézményfejlesztési Iroda pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Ellátandó feladatkör: önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása, engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása,
pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki
előkészítése, tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése, kapcsolattartás a tervezőkkel,
kivitelezőkkel, műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése, Önkormányzati tulajdonú
létesítmények karbantartási, hibaelhárítási
munkáinak megszervezése, Képviselő-testület
munkájának segítése, önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen előélet, az I. beso-

rolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész végzettség, műszaki ellenőri jogosultság,
kivitelezésben, beruházásban szerzett legalább
3-5 év szakmai tapasztalat, ÉTDR és e-építési
napló felhasználói ismerete, vagyonnyilatkozat.
Előnyt jelent: TERC program ismerete felhasználói szinten, köztisztviselői alap,- és
szakvizsga, jó érdekérvényesítési, szervezési
és kommunikációs képesség, kreatív, optimista szemléletmód, anyagokban és technológiákban való jártasság, B kategóriás jogosítvány, valamint gépkocsivezetési gyakorlatban
jártasság.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a 87/2019. IV.23. Korm. rendeletben foglaltak alapján, végzettséget igazoló
oklevél/bizonyítvány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes
körű) másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az
elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 25.
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 jelentkezés benyújtásának módjai: Postai
úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi
Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca
43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Építész műszaki ellenőr.
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 munkakörrel kapcsolatos további információt Pordán Rita Dóra Intézményfejlesztési
Irodavezető nyújt, a 06/1-4011-516-os telefonszámon.
A pályázat minden részletre kiterjedő ismertetését
a https://www.bp16.hu/hirek/allas/epitesz-muszaki-ellenort-keresunk oldalon olvasható.
Az Önkormányzat lapja
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINK

Ebben a lapszámban Abonyi János és Vass Pál
bemutatkozóját olvashatják

Röviden magamról: Negyvenkét éve élek feleségemmel a kerületben, a Centenáriumi Lakótelepen. Három éve az Összefogás
Lakásszövetkezet elnökének választottak. Huszonkét éve vagyok
tagja a Képviselő-testületnek.
Voltam az Oktatási Bizottság vezetője, négy évig alpolgármester.
A civil szférában a Varjú Vilmos
Olimpiai Baráti Körnek az alelnökeként a sport, az olimpiai
eszme népszerűsítéséért tevékenykedem társaimmal.
Hatodik önkormányzati ciklusomat kezdtem meg októberben.
Az ötös választókerületben kaptam bizalmat a választóktól. Ezt ezúton is köszönöm. Képviselői munkám keretén belül az Ügyrendi Bizottság elnökeként és
a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúsági és Gyermekvédelmi
Bizottság tagjaként dolgozom. Az ellenzéki együttműködés öt
képviselőjével megalakítottuk a Közösen a Kertvárosért frakciót,
amelynek vezetője lettem.
Mit szeretnék? Szeretném, ha jobban kihasználnánk azt a kimeríthetetlen erőforrást, ami az egész kerületért, vagy szűkebb
környezetükért tenni akaró lakossági kezdeményezésekben
rejlik. Szeretném, ha a lövészárkoktól szabdalt hazai közélet
egyre feloldhatatlanabbnak tűnő ellentétei, ellenségeskedései
nem mérgeznék a kerületet. Ha a nyilvánosság bevonásával
zajló, indulatoktól mentes, nyugodt, toleráns párbeszéd jellemezné az előttünk álló éveket.
ABONYI JÁNOS
VASS PÁL vagyok, 31 éves. Születésem óta a XVI. kerületben élek és nagyon szeretek itt lakni. A Budapesti Gazdasági
Egyetemen szereztem közgazdász diplomát. Nagyon sokat
köszönhetek a Kertvárosnak,
ezért folyamatosan igyekszem
tenni az itteni közösségért. Ennek érdekében néhány évvel
ezelőtt csatlakoztam a Fiatalok
a Kertvárosért Egyesülethez,
amelynek segítségével, társaimmal több focikupát rendeztünk,
karácsonykor pedig a nehéz
sorsú gyermekeknek szerveztünk látogatást az Erzsébetligeti Színházba, ahol nemcsak
élményt, hanem ajándékot is kaptak. 2014-ben Kovács Péter
polgármester kért fel arra, hogy legyek a Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja. Örömmel tettem eleget a megbízatásnak,
mert mindig fontosnak tartottam a természet védelmét. Éppen ezért indítottuk el 4 évvel ezelőtt a kerületi kupakgyűjtést,
amivel fogyatékkal élő gyermekeknek és családjaiknak tudunk
támogatást nyújtani. 2019. október 13-án a mátyásföldiek önkormányzati képviselőnek választottak meg. A bizalmukat úgy
szeretném meghálálni, hogy még többet dolgozom majd a
kerület fejlesztésén, a polgárok javaslatainak figyelembevételével. Ilyen például az okostelefon kezelésének oktatása, amit
a „Kattints, Nagyi!” mintájára indítunk el. Emellett Tündérkertet fogunk kialakítani őshonos magyar gyümölcsfajtákból.
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Kiváló pedagógusaink
Amint arról beszámoltunk, a 2020. január 24-én
megtartott Pedagógusbál egyik nagy érdeklődéssel várt programpontja volt az ilyenkor szokásos
kitüntetések átadása. A XVI. kerületi ÖnkorA 2019-ES ÉV ÓVODAPEDAGÓGUSA SINÁKNÉ
KISS MAGDOLNA
A Könyvtár utcai óvodában képesítés nélküli óvónőként kezdte
pedagógusi pályáját 1984-ben.
Ezt követően rövid ideig dolgozott a Budai Evangélikus Szeretetotthonban, majd 1990-től
ismét óvodában helyezkedett el,
nevelte a rábízott gyermekeket.
1995-ben végzett a Budapesti
Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán, kiváló eredménnyel.
Három gyermek édesanyja, 2 gyermeke még vele lakik, de
idősebbik lánya is Mátyásföldön él a családjával.
Ismereteit számos továbbképzésen gyarapította. Ezek között
volt drámajáték-vezetői, népi játszóházi foglalkozásvezetői,
tehetségfejlesztői, valamint a Kokas Klára módszere szerinti zenei fejlesztői képzés. 1996-ban helyezkedett el a Pipitér
Óvodában, amely jelenleg a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda
egyik tagintézménye. 2011-ben alapozó terapeuta képesítést
szerzett. 2012-től fejleszti ezzel a módszerrel a gyermekeket.
Először csak saját óvodájában alkalmazta ezt a módszert, ami
már bármelyik kerületi intézménybe járó gyermek számára
elérhető.
2012-től ellátja a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka
utcai telephelyének vezetőhelyettesi feladatait. Szakmai érdeklődése töretlen, így 2017-ben szakvizsgázott a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, ahol vezető óvodapedagógusi végzettséget
szerzett.
A több mint 30 éves óvodai pályafutása alatt dolgozott szakmai munkaközösség-vezetőként, részt vett tehetségfejlesztéssel kapcsolatos TÁMOP programban, mentora volt több
óvodapedagógus hallgatónak, pályakezdő kollégának.
Szakmailag felkészült, hiteles, nagyfokú ambícióval tevékenykedik és ezt a hitet át tudja vinni a nevelőtestület tagjaira
is. Jellemzi a kezdeményezőkészség, a hagyományok ápolása
mellett az új iránti befogadó készség. Az óvodásokat szeretettel, empátiával neveli, oktatja, amely minden kollégája számára példaértékű. Komoly szerepe van a szemléletváltást, nyitottságot hozó pedagógiai koncepciók kidolgozásában, az óvoda
alapértékeinek megteremtésében. Őszintesége magával ragadó, vidám természete a nehézségeken is átsegíti a közösséget.
Munkája során nem csak a gyerekekkel törődik, elhivatottan
segíti a nevelőtestület szakmai fejlődését is. Igazi közösségi
ember, tartalékai kifogyhatatlanok és ezzel környezetének is
újból és újból lendületet ad. Kollégái nem csak szaktudásából
tanulhatnak, hanem munkabírásából és derűs bölcsességéből
is.

mányzat adományozta az Év Óvodapedagógusa és az Év Óvodai Pedagógiai Munkát Segítő
Alkalmazottja díjat, az Észak-Pesti Tankerületi
Központ pedig az Év Pedagógusa és az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja díjat. Az
adományozók az elismeréseket az alábbi méltatásokkal indokolták:
A 2019-ES ÉV ÓVODAPEDAGÓGIAI MUNKÁT
SEGÍTŐ ALKALMAZOTTJA OROSZ JÁNOSNÉ
Magdi néni gyemekgondozóként
kezdte pályafutását 6 órás munkaidőben, majd később 8 órás
munkaidőben folytatta tevékenységét, nevelőmunkát segítő dajkaként.
Óvodáját második otthonának
tekinti, nemcsak azért, mert közel lakik az intézményhez, és sokszor a szabadidejét is ott tölti, hanem azért is, mert sokat fáradozik a csoportszobák otthonossá, barátságossá varázslásában. Arra törekszik, hogy az
óvoda meghitt, meleg fészek legyen minden odajáró gyermek
számára. Az óvodai programok, kiállítások alkalmával gyors,
ügyes mozdulatokkal készíti el a szükséges eszközöket, felszereléseket, varrás terén például utolérhetetlen.
Az óvodapedagógusok munkáját segítve, támogatva végzi
gondozó-nevelő feladatait. Sokat énekelget a gyerekeknek és
a gyerekekkel. Szívesen vonja be őket olyan kézügyességet fejlesztő kézműves tevékenységekbe, mint az agyagozás, a díszítés, és a varrás. Örömmel átsétál csoportjával a saját kertjébe
is, ahol megismerteti a kicsikkel a házi- és a ház körül élő állatokat. Fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy a gyermekek sok
mindet kipróbálhassanak, minél több tapasztalatot szerezhessenek az őket körülvevő világról.
Igazi nagymama-személyiség, akihez őszinte szeretettel bújnak oda az óvodások. Figyelembe veszi, hogy mindenki egyedi
személyiség, ennek megfelelően bánik mind a gyermekekkel,
és mind a körülötte levő felnőttekkel is. Árad belőle az őszinte gyermekszeretet, derűs, mozgékony, barátságos és mindig
kiegyensúlyozott.
1989 óta dolgozik a Cinkotai Huncutka Óvodában. Választott
hivatását töretlen tenni akarással végzi a mai napig is, pedig
lassan közelednek a békés nyugdíjas évek.

A 2019-ES ÉV PEDAGÓGUSA DR. ZALAINÉ
ÓTÓS ILDIKÓ
Pécsett született, Szekszárdon
töltötte ifjúkorát. Már gimnazistaként megmutatkozott az idegen nyelvek iránti érdeklődése.
Orosz- és német nyelvben jeleskedett.

Nyelvtanári diplomáját az Idegen Nyelvek Állami Egyetemén
szerezte, jeles eredménnyel. Egyetemi évei alatt kereskedelmi,
idegenvezetői és spanyol nyelvi tanulmányokat is folytatott –
sikerrel. Így történt, hogy mielőtt tanítani kezdett volna, külkereskedelmi üzletkötőként dolgozott néhány évig. Ezután rövid
ideig egy budai gimnázium némettanára volt. E munkájától a
családi örömök – három szép gyermeke születése – szólították
el, nemrég pedig megszületett első unokája.
A gyermekek, szülők és pedagógustársai mindig elismerték
szakmai munkáját, becsülték szakértelmét, melyről a kerületünkben eltöltött 26 éve alatt oly sokszor tanúbizonyságot tett.
1994 óta tagja a Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tantestületének.
Nyugodt, kedves természetének köszönhető, hogy diákjai és
kollégái egyaránt elfogadják, megbecsülik. Oroszlánrészt vállalt iskolája német testvériskolai kapcsolatának kiépítésében
és ápolásában. A német nemzetiségi nyelvoktató speciális tantervű osztályokban is sikerrel oktatta tanítványait.
A XVI. kerületi Német Önkormányzattal való kapcsolattartás
egyik felelőse.
2008 óta a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium
igazgató-helyettese.

A 2019-ES ÉV PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ
ALKALMAZOTTJA
HALLAI CSILLA
A Szerb Antal Gimnázium
könyvtárosa 1984-ben szerezte
egyetemi diplomáját.
1985-től dolgozik jelenlegi
munkahelyén, ahol nélküle
megállna az élet – nyilatkozta
az intézmény vezetője. Hosszú
éveken át az iskola magyartanáraként öregbítette az intézmény
jó hírét, nevelt, oktatott több száz diákot.
Iskolai „gyermekei” mellett öt saját gyermeke is bőven adott
feladatot számára. Ennek ellenére lelkesedése, kitartása, ereje sosem csökkent. Az évek múltával munkaköre változott, ő
azonban nem, csak már más minőségben tapasztalhatták meg
lelkesedését, bölcsességét.
Az iskolában szokásos diákcsere program keretében idelátogató külföldi diákok, pedagógusok messze földre elvitték hírét
annak a csodának, amit ő az iskolájában létrehozott.
Hogy mi a csoda? Az iskolában ez a legjobb hely – mondják
sokan a könyvtárról, menedéknek tekinti minden korosztály.
Hogy miből áll a munkája? Beszélget a tanulókkal, pedagógusokkal, olvas, lelkesen ajánlja régi és friss olvasmányélményeit a fiataloknak, adatbázist épít, könyveket vadászik az
állománynak, kölcsönöztet, pakol, rendet rak, leltároz. Csinál
mindent, ami egy átlagos könyvtáros feladata. Ám ő nem átlagos. Naprakészen követi a frissen megjelent szak- és szépirodalmi műveket, mindenről van véleménye, mindig lehet
hozzá tanácsért fordulni, az iskola számára nélkülözhetetlen
tudományos és kulturális hátországot biztosít. Hangulatos,
rendezett könyvtára hívogató diák és pedagógus számára
egyaránt.
Az Önkormányzat lapja
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Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
PÁLYÁZATOT ÍR KI a XVI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező SPORTSZERVEZETEK SZÁMÁRA,
vissza nem térítendő támogatás igénylésére:
XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2020. ÉVI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és
Gyermekvédelmi Bizottsága (KKSIGyB)
A KERÜLETBEN 2020. ÉVBEN MEGVALÓSULÓ, A KERÜLET
KÖZMŰVELŐDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATOT ÍR KI.

A pályázat célja: Budapest XVI. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek utánpótlás-nevelési munkájának támogatásán keresztül a kerületi, pályázni jogosult sportszervezetnél szövetségi igazolással vagy tagsági nyomtatvánnyal
rendelkező 18 év alatti fiatalok sportolási lehetőségének biztosítása.
Egy pályázó által elnyerhető maximális támogatási összeg fejenként legfeljebb 15.000,- Ft/fő/hó.
A támogatási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.
A pályázat benyújtására jogosult: • pályázó a sportról szóló 2004.
évi I. törvény alapján létrehozott olyan sportszervezet, melynek
GFO kódja 521-es (a statisztikai számjel 3. eleme) • pályázó sportszervezet 2019. január 1. napja előtt lett bejegyezve és működik
• pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező, átlátható szervezet.
A pályázatot érvényesen benyújtani kizárólag a pályázati adatlapon lehet.
Pályázatot nem nyújthat be az a sportszervezet, amely a jelen pályázati felhívásban előírt pályázati feltételeknek nem felel meg,
valamint az a sportszervezet, amellyel szemben a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn vagy amellyel a vonatkozó
jogszabályok alapján támogatási szerződés nem köthető.
Elszámolható költségeket tartalmazó táblázat a pályázati útmutatóban található.
A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye: A pályázatokat
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének
kell benyújtani magyar nyelven, papír alapon, egy eredeti példányban. Személyes benyújtás esetén Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1163 Budapest, Havashalom u.
43.) kell leadni a pályázatokat munkaidőben, postai úton történő
megküldés esetén Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Polgármesterének címzett, regisztrált postai küldeményben (cím:
1163 Budapest, Havashalom u. 43.). A borítékon minden esetben
kérjük feltüntetni a pályázat címét: „XVI. kerületi sportszervezetek 2020. évi utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása”
Pályázni kizárólag 2020. január 31. és március 2. között lehet.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban dr. Kozma Enikő pályázati, támogatási és jogi referenstől kérhető. (1163 Budapest, Havashalom u. 43.,
II/222., tel: 401-1583, 0036-20-533-6338, e-mail: kabinet@bp16.hu)
A teljes pályázati csomag az önkormányzat honlapjáról tölthető le:
bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok
Antalóczy Csaba
Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: – hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények – vetélkedők, kiállítás szervezése – történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások –
közművelődési, kulturális – amatőr művészeti és közösségi műsorok,
fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, rendezvények
szervezése, rendezése – a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével
kapcsolatos programok szervezése, rendezése – környezeti nevelést
szolgáló programok.
Pályázhatnak: a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amennyiben: – bejegyzett székhelyük a XVI. kerület közigazgatási területén van (Továbbiakban helyi
civil szervezetek) – bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a
XVI. kerület közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik,
vagy – tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban a XVI. kerületi lakosság érdekében végzik.
Helyi civil szervezet pályázati feltételeit részletesen a bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalra kattintva olvashatják.
A „Közművelődés támogatása” pályázati keret: 4 millió 500 ezer forint.
Benyújtandó példányszám: 1 db
Tartalmi és formai követelmények:
Pályázni kizárólag a pályázati felhíváshoz mellékelt Kérelemhez/pályázathoz című adatlappal, az ott felsorolt mellékletek egyidejű csatolásával lehet. A szükséges mellékletek felsorolása a bp16.hu/hirek/
palyazati-felhivasok oldalon olvasható. A mellékletek hiánya a pályázat
elutasítását vonja maga után.
Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem
csatolja a felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester a kérelmet/pályázatot elutasítja.
A Pályázat benyújtása: A pályázatok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, a földszinten adhatók le (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.)
A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.
A pályázatról szóló döntés és értesítések: a pályázatokról a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság a pályázati
hiánypótlási határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 6. 13:00
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség, 2020.
március 13. 13:00 óráig.
A határidő után érkező pályázat érvénytelen.
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megvalósítására használható fel.
A támogatási összeg felhasználóját terhelő tételes elszámolási és
szöveges beszámolási kötelezettségről, a támogatási szerződés
megkötéséről, a pénzügyi támogatás felhasználásáról és az elszámolási kötelezettségről, az elbírálás határidejéről, valamint minden egyéb fontos tudnivalóról részletes tájékoztatás olvasható az Önkormányzat honlapján a bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon.
Antalóczy Csaba
Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke

SZENTMIHÁLYI ESTÉK
Március 7. szombat, 16:00
Szent Mihály plébánia közösségi terme - Templom tér 3.
SZÍV MEGSZERETTE - című CD bemutatója
Emélkezés Trianon 100. évfordulóján
VENDÉGEK:
Budai Ilona a Nemzet népművésze,
Kossuth-díjas népdalénekes és
Kiss László Béres Ferenc-díjas
népdalénekes, népzenész
A helyszínen dedikált CD vásárolható!
Házigazda: Kovász Egyesület Rákosszentmihály
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MACONKAI OROSZ LÁSZLÓ GALÉRIA
(1163.Bp. Batsányi János u. 28-32.)

Március 6. péntek, 18:00 óra
GAVAR SÉGÁR, a romantikus realizmus stílusában
alkotó festőművész kiállítása
Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester
Megnyitja: Takár Emőke festőművész, a MAT vezetője
Közreműködnek:
TomCatBand együttes, Czikány Béla operaénekes
A megnyitó után megvendégeljük a kedves látogatókat.

Az iskolaköteles gyerekek szüleinek körében mindig nagy érdeklődés
kíséri a kerületi iskolák bemutatkozó seregszemléjét, az Iskolaválasztót. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy ne a szülőknek kelljen
végigjárni az iskolákat, hanem az iskolák jönnek bemutatkozni az Erzsébetligeti Színházba, így a leendő kisiskolások és szüleik egy helyen
ismerkedhetnek a tanítónénikkel, az iskolák pedagógiai programjaival
és specialitásaikkal, hogy könnyebb legyen választani közülük
Kovács Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy a
kertváros általános iskolái a kompetenciamérések alapján kiemelkedően magas színvonalúak, egymáshoz képest jelentős minőségi eltérést nem mutatnak,
így minden gyereknek esélye van arra,
hogy színvonalas iskolában kezdje meg
tanulmányait. Magyarországon szabad
iskolaválasztás van, mindenki abba az általános iskolába írathatja be gyermekét,
amelyik a legszimpatikusabb számára.
Ha ez túljelentkezés miatt mégsem valósulhat meg, főszabály szerint az az iskola,
amelyhez a lakóhelye szerint tartozik a
gyermek, köteles fölvenni őt. A kertvárosban azonban általában minden iskolakezdő abba az intézménybe járhat, amelyiket
szülei kiválasztanak számára.
A beiratkozással kapcsolatos
tudnivalókról
Kovács Katalin,
az Észak-Pesti Tankerületi
Központ igazgatója
adott
tájékoztatást a
szülőknek:
Az a gyerek,
Kovács Katalin
aki augusztus
31-ig betölti a
6. életévét, tankötelessé válik. A hatályos
szabályok szerint már nem az óvoda vezetője, hanem a szülő kezdeményezheti az
Oktatási Hivatalnál, január 15-ig, ha szeretné, hogy gyermeke további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön. A
beiratkozás a járási hivatal által meghatározott időpontban, április 1. és április 30.
között, várhatóan 2020. április 23-24-én
lesz, melyről a szülők a helyben szokásos
módon tájékozódhatnak.
A beiratkozáshoz már nem szükséges a
korábban szokásos óvodai szakvélemény,

mindössze
a
gyermek azonosítására alkalmas
hatósági igazolványokra
van
szükség. Ezek a
személyi igazolvány, a lakcímkártya, az anyakönyvi kivonat.
Külön élő szülők
esetén a beiratkozáshoz mindkét
szülő beleegyezési nyilatkozata
szükséges.
A Móra Ferenc Általános Iskola és az
Arany János Általános Iskola körzetében
lakók figyeljenek arra, hogy e két iskola
körzetében változás várható.
Minimális, egy-egy utcát érintő változás várható a Jókai Mór Általános Iskola,
a Sashalmi Tanoda Általános Iskola és a
Centenáriumi Általános Iskola körzetében is.
A már tankötelessé váló, de
a következő tanévben óvodában maradó gyermekek szüleinek a korábbi gyakorlattal
ellentétben nem szükséges
megjelenni a körzetes iskolában, mert az iskolák hivatalos tájékoztatást kapnak az
óvodában maradó gyermekekről.
Azok a szülők, akik élnek a szabad iskolaválasztás jogával, számukra elegendő
a választott általános iskolában jelezni
gyermekükre vonatkozóan a beiratkozási
szándékukat, és ebben az esetben a körzetes iskolában nem szükséges megjelenniük.
Köteles fölvenni az iskola azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az iskola
körzetében lakik, vagyis akinek ott állan-

dó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye van.
Ha az iskola felvételi kötelezettségének
teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulókat, ezek
közül is először a XVI. kerületieket.
Ha még további felvételi kérelmeket
is teljesíteni tud az iskola, akkor a sajátos nevelési
igényű, a különleges helyzetű gyerekek következnek
a felvételi sorrendben (különleges helyzet például, ha
a testvér az adott intézmény
tanulója).
Az elhangzottakkal kapcsolatos további kérdésekre
az érdeklődők az iskolákban kaphatnak választ, amelyek elérhetőségei megtalálhatóak az interneten a
bp16.hu/intezmenyek/altalanos-iskola oldalra kattintva.
A tankerületi igazgató tájékoztatója után
az iskolaigazgatók vetített képes prezentációk segítségével mutatták be intézményeiket, kiemelve specialitásaikat, és
pedagógiai programjaik legfontosabb
célkitűzéseit. A tájékoztató a színházteremben, valamint a Színház több más
termében folytatódott, ahol standjaikon
gyerekcsalogató játékokkal, sok mosollyal
és mégtöbb információval várták az iskolák a leendő elsőseiket és az érdeklődő
szülőket.
M.T.
Az Önkormányzat lapja
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KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐI
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A munkáltatói jogkör gyakorlója kinevezéskor hat hónap
próbaidőt köt ki
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, folyamatos vezényléssel
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 30. pontja szerint közterület-felügyelői feladatkör az I.
vagy II. besorolási osztályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a közterületen, egyenruhában gyalogos és gépjárműves szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzés végzése,
esetenként rendészeti feladatok ellátása a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény valamint a 2012. évi CXX. törvény alapján
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Betöltési feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű
más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendész-képző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség
és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi
szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
számítógép felhasználói szintű ismerete, vagyonnyilatkozat, B kategóriás jogosítvány, és folyamatos vezetési gyakorlat.
Előnyt jelent: közigazgatási alapvizsga, a kerület ismerete, közterület-felügyelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz a 87/2019.
IV.23. Korm. rendeletben foglaltak alapján, végzettséget igazoló oklevél/
bizonyítvány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetősége: az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 25.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes
pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt.
A jelentkezés benyújtásának módjai: Postai úton: a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni:
Közterület-felügyelő. Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I.
emelet 103. szoba. Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt
A munkakörrel kapcsolatos további információt Sike Csaba a Közterület-felügyelet vezetője nyújt, a +36 20 808 9769-es telefonszámon.
A pályázat minden részletre kiterjedő ismertetése a https://www.bp16.hu/hirek/allas/kozterulet-felugyelot-keresunk-2 oldalra kattintva olvasható.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Bp. XVI. kerületi csoport - www.kesz.hu
Március 2. hétfő, 18:00
Meszlényi Zoltán Közösségi Ház - Sasvár u. 23.
CÉLEGYENESBEN AZ
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS (NEK)
Dr. Fábry Kornél főtitkár
Támogató: XVI. kerületi Önkormányzat
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DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR

Dr. Onyestyák György, Tel.: 06-20/395-3537
Február 23. vasárnap 16:00
MEGEMLÉKEZÉS
UTOLSÓ NAGY NEMZETI KIRÁLYUNKRÓL,
HUNYADI MÁTYÁSRÓL,
a kor legnagyobb hadvezéréről és uralkodójáról
Helyszín: Corvin Mátyás Gimnázium előtt álló Mátyás
király szobor előtt (Mátyás király tér)
Főhajtás és emlékezés, arra a népmesei hőssé magasztosult királyra, aki küzdelmekkel teli uralkodása alatt, legendás apja
nyomában járva, a maihoz nagyon hasonló nehéz helyzetben,
Európa élére emelte hazánkat és néhány évtizedre megmentve
mindkettőt a muzulmán terjeszkedés borzalmaitól.
Közreműködik:
Gueth Ádám történész és Varga Laura népi énekes.
****************
Március 1., vasárnap 17:30
MEGEMLÉKEZÉS
VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS kormányzóról,
megválasztásának 100. évfordulója alkalmából
PROGRAM:
• Horthy Miklós Kormányzó XVI. kerületi
emléktáblájának megkoszorúzása
(Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok,
a Krisztina Szálloda előtt)
• lovag vitéz Mireisz Tibor centenáriumi előadása
(Veres Péter út 27.)
A Novara gyorscirkáló golyó tépte parancsnoki hídjáról a történelem vihara Horthyt az ország élére állítja. Ő tudatosan vállalja ezt a nehéz szerepet, hogy a háborús vereség, a forradalmi
káosz, a vörös rémuralom s a fenyegető Trianon által zátonyra
juttatott hazát, gondos tengerészhez illően jó irányba vezesse.
***************
HONISMERETI KALANDOZÁSOK
a „Zrínyi emlékév” és „Trianon centenáriuma”
alkalmából a Déli Harangszó Baráti Kör Egyesülettel
Március 14. 7 óra
Vál völgye - Bicske, Felcsút, Alcsút, Vál stb. (3500 Ft/fő)
Március 28. 6 óra
Zrínyi diadalmas hadjárata nyomán Eszék és környéke,
Drávaköz, Baranyahát, Horvátország (7300 Ft/fő)
Április 4. 7 óra Esztergom (4000 Ft/fő)
Április. 19. 6 óra
Zrínyi birtokok, Muraköz, Horvátország (7400 Ft/fő)
Május 9. 6 óra
Maribor és Muravidék, Szlovénia (7600 Ft/fő)
Május 16. 6 óra
Tolna megye apró települései - Paks körül (4500 Ft/fő )
Május. 24. 6 óra
Árvaváralja és környéke, Sztrecsnó, Szlovákia (7200 Ft/fő)
Június 17-21. 6 óra
Dél-Erdély, Arad és Brassó közötti térség nevezetességei,
(67000 Ft/fő plusz költőpénz a belépőkre)
Indulás: Mátyásföld – Pilóta u. és Veres P. út sarok.
Jelentkezés: Szuhaj Péterné, tel.:06-1/403 26 22
Mobil: 06-30/582 76 00, e-mail: szukazsu@freemail.hu

A statisztikák szerint a férfiaknak is egyre hosszabb életútra
van kilátásuk. Ennek egyik kerületi bizonyítéka POZDERECZ
ANDRÁS, akit Ács Anikó alpolgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 100. születésnapja alkalmából köszönthetett.
Bandi bácsi a Gödöllő melletti Valkóról indult erre a
hosszú útra. Kezdetben a
nagymama ötholdas birtokán
gazdálkodtak, majd kitanulta
a szabó mesterséget, és szülőhelye – ma úgy mondanánk
– „sztárszabójává” vált. Akkoriban minden valkói erdész és
vadász nála csináltatta erdőjáró ruháit. Egy ideig kisiparosként dolgozott, majd bekényszerítették a szövetkezetbe, de
ez az életforma nem tetszett
neki. Erről az időszakról sok
rossz emléket is őriz, de emlékezni csak a szépekre szokott, amelyek közül jónéhányat föl
is idézett. Például a festőien szép valkói tájat, vagy a mindig
a zsebében lapuló szájharmonikát, amellyel nagy sikereket
aratott. A jobb megélhetés reményében 1960-ban költözött a
XVI. kerületbe. Látása mára már eléggé megromlott, így Orbán Viktor üzenetét Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő,
Kovács Péter polgármester levelét pedig Ács Anikó alpolgármester olvasta fel az ünnepeltnek.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig!

Kerületünk bővelkedik hosszú életű lakosokban és ez alól PAP
SÁNDORNÉ, Gizi néni sem kivétel, aki idén februárban töltötte be 95. életévét.
Kovács Péter polgármester köszöntötte a Kertváros sokat megélt polgárát,
akinek szokás szerint egy
ajándékcsomag mellett Orbán Viktor miniszterelnök
írásos jókívánságait is átadta.
Gizi néni születése óta
a kerület lakója. 73 éve él
abban a házban, ahol most
lakik, és ide kötötte munkája is. 32 évig dolgozott
az Ikarus gyárban, egészen
nyugdíjazásáig. Egy gyermeket hozott a világra, két
unokája és öt dédunokája
van. Kedvenc elfoglaltságai
közé tartoztak a gyalogtúrák, de a kertészkedésnek is mindig
lelkes híve volt. A kerti munkát a jó minőségű alapanyagokból
készült saját ételek mellett a hosszú élet titkának tartja. Isten
éltesse őt még nagyon sokáig!
A legutóbb felköszöntött három szépkorú honfitársunk közül
VANYÓ ISTVÁN a legfiatalabb, ő még „csak” a 90. születésnapját ünnepelte. Köszöntésére Kovács Péter polgármestert
elkísérte Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő is.
István bácsi a Békés megyei
Végegyházán született. Először fodrászként dolgozott
szülőhelyén, majd katonai behívót kapott. Hogy elkerülje a
hétfői bevonulást, szombaton
sebtében megnősült, mert
megtudta, hogy aki nős, azt
nem viszik el katonának. Ekkor, 20 évesen elvette Ivanics
Erzsébetet, aki akkor 17 éves
volt. Most éppen 70 éve élnek
együtt.
1960-ban a kedvezőbb kereset reményében a fővárosba
költöztek, ahol a Közlekedési
Műszaki Vállalat vette fel őket
segédmunkásnak. Szorgalmuk és kitartásuk eredményeképpen később megfelelő munkát is találtak, és eljutottak odáig,
hogy saját otthonuk mellett Tahiban nyaralójuk is volt. Sokat
dolgoztak, de eredményesen. Nagy törés volt életükben gyermekük elvesztése, de a két unoka és a négy dédunoka így is
gyakran megszépíti napjaikat látogatásukkal.
István bácsi és felesége rendszeres résztvevői a Szeretet és hűség napja című rendezvénynek. Nekik jut mindig az a szerep,
hogy ők haladnak az élen az ünnepélyes bevonulásnál, hiszen
70 éves házassággal csak ők büszkélkedhetnek. A szeretet és a
hűség náluk nem csak szólam, hiszen ezt tartják a hosszú élet
egyik titkának.
Már nem nagyon szeretnek kimozdulni otthonról, azt azonban már alig várják, hogy ismét ott legyenek a Szeretet és hűség
napján az ünnepi menet élén.
Isten éltesse őket nagyon sokáig!
Az Önkormányzat lapja
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1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C.
TELEFON: 401-3060.

PROGRAMAJÁNLÓ
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 hozzánk.
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
február 20. csütörtök 18:00
NŐI SZEMMEL: VENDÉGÜNK
SCHÄFFER ERZSÉBET
Pu l i t z e r- d í j a s
újságíró,
író,
publicista, munkásságát
Prima
Primissima-díjjal
és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is elismerték

JÖN-JÖN-JÖN

2020. március 15. vasárnap 18:00

ÜNNEPI DÍSZELŐADÁS

az Erzsébetligeti Színházban
A Magyar Állami Népi Együttes
előadása:

VERBUNKOS

nemzeti tánc születése

A díszelőadás a XVI. kerületi lakosoknak
ingyenesen látogatható előzetes regisztrációt követően (info@kulturliget.hu).

12

XVI. Kerületi Újság

A programon a részvétel ingyenes, kérjük jelezzék részvételi szándékukat az
info@kulturliget.hu címen.
február 22. szombat 11:00
A PADLÁS - félig mese, félig musical Pannon Várszínház - Presser Gábor –
Sztevanovity Dusán – Horváth Péter
Jegyárak: 2400-3600 Ft
február 23. vasárnap 10:30
KOLOMPOS TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft, családi: 3000 Ft (2 felnőtt+2 gyerek)
február 23. vasárnap 18:00
23 PERC
Az Orlai Produkciós Iroda előadása
A 23 perc című monodráma az erőszak
sokféle természetét járja körbe, egy
nagyszerű színésznő: Járó Zsuzsa tolmácsolásában.

február 29. szombat 10:00
MI VAN A LÁDIKÓBAN?
magyar népmese
feldolgozás Benedek Elek nyomán
Jegyár: felnőtt: 1300 Ft, Gyerek: 1100 Ft,
Családi: 4200 Ft ( 2 gyerek + 2 felnőtt )
február 29. szombat 18:00
SHIRLEY VALENTINE
lírai komédia két részben, a Körúti Színház
előadásában
Előadja: Vándor Éva
Jegyár: 2500-3400 Ft

János utca 141-153.

szentmihalyi.kulturliget.hu

Egy jó előadás után gyakran tovább gondolkodunk a látottakról, esetleg még barátainkkal
is beszélgetünk róluk. De vajon mi a véleményük azoknak a nézőtársainknak, akiket nem
ismerünk? Milyen kérdések fogalmazódnak
meg másokban a produkció kapcsán? Az
előadás utáni közös beszélgetésen ezeket a véleményeket és kérdéseket vitatjuk meg kreatív
formák segítségével.

Megtekintését 16 éven felülieknek
ajánljuk!
Kultkikötő közönségdíj 2019.
Jegyár: 2900 Ft

február 15. szombat, 10:00 és 11:30
KIPPKOPP A HÓBAN
a Nefelejcs Bábszínház előadása a
Szentmihályi Kulturális Központban
Jegyár: Felnőtt: 1400 Ft, Gyerek: 1200
Ft, Családi: 4600 Ft (2 gyerek + 2 felnőtt)
február 21. péntek 10:00
MADARAK FARSANGI
IDŐKAPSZULA PARTY
a Szentmihályi Kulturális Központban
Jegyár elővételben: 1800 Ft, a helyszínen: 2200 Ft

A Szent Család megérkezett a
Szentatyához
A fenti cím nem valamilyen vallástörténeti eseményt
idéz, csupán azt a tényt rögzíti, hogy Rákosszentmihályról megérkezett a Vatikánba az a szalmaszobor-kompozíció, amelyet Varsányi Tiborné küldött
egy nemzetközi kiállításra. A küldemény megérkezését a Pápa egy köszönőlevéllel nyugtázta. De ki is az a
művész, aki küldte?
– Varsányi Tiborné, Bölcskei Etelka szalma és csuhéfonó vagyok,
rákosszentmihályi lakos. Végzettségem szerint rendszer és folyamatszervező közgazdász, 42 évig dolgoztam az OTP-ben, az utolsó időben a fejlesztési osztályon, rendszergazdaként.
– ILYEN ELŐZMÉNYEK UTÁN HOGYAN VETTE KÉZBE A SZALMÁT ÉS A CSUHÉT?
– Fiatal korom óta mindig volt valamilyen kézműves elfoglaltságom. Gobelineket varrtam, előnyomott kézimunkákat készítettem, majd csipkeveréssel szerettem volna foglalkozni. Aki megígérte, hogy megtanít rá, sajnos meghalt, így ez a terv kútba esett.
De kaptam más küldetést. Lányomtól 2002-ben kaptam egy kis
csuhéangyalt. Annyira megtetszett, hogy elhatároztam, kollégá-

imnak karácsonyi ajándékul ezúttal valami hasonlót készítek.
Olyan sikere lett az ötletemnek, hogy komolyan kezdett érdekelni
a csuhé, vásároltam könyveket és ezek alapján elkezdtem dolgozni, 2010-ig csak magamnak és a barátaimnak. Aztán 2008-ban
Esztergomban, a párkányi híd átadásának évfordulóján nagy kirakodóvásárt rendeztek, ahol megszólítottam a gyönyörű, ötletgazdag, finoman színezett kollekcióval jelen lévő Erős Istvánnét, a
szakma egyik legnagyobb hazai képviselőjét, és elmondtam neki,
hogy én is komolyan szeretnék foglalkozni ezzel a műfajjal. Ő
meghívott a következő Országos Szalma- és Csuhéfonó Táborba
Kisújszállásra, ahol képzett mesterek tanították az érdeklődőket.
Ezzel hosszú távra eldőlt a sorsom.
– ÖN MOST MÁR NEM CSAK MŰVELI, HANEM TANÍTJA IS EZT
A NÉPI EREDETŰ MŰVÉSZETET.
– 2010-ben felfedezett egy megyei vezető a Hagyományok Házától, azóta zsűriztetek, és elvégeztem a játszóház-vezetői tanfolyamot, de tanultam pedagógiát, pszichológiát és művészettörténetet
is, hogy elméleti háttere is legyen a tevékenységemnek. Számtalan kiállítással a hátam mögött beléptem a Nyitott Műhely akcióba. 2016 óta önálló műhelyem van, ahol kiállításra is van lehetőség, továbbá tudom fogadni a tanulni vágyókat, és itt adom át
tapasztalataimat az érdeklődőknek.
– HOGYAN SZÜLETETT AZ A MŰ, AMELYNEK VÉGÜL A VATIKÁN LETT A VÉGÁLLOMÁSA?
– A magyar kézműves alapítvány minden évben két kiállítást
hirdet. A nyárinak valamilyen évente változó tematikája van, a
decemberinek pedig mindig a Betlehem a témája. A beérkezett
művek közül azok, amelyek kiállták a zsűri szigorú ítéletét, több
egyéb kiállításra is benevezhetők, például a vatikáni magyar nagykövet által minden évben megrendezett nemzetközi kiállításra is.
Sajnos az eseményen személyes okok miatt nem vehettem részt,
de december 16-án a háromtagú magyar küldöttség – akik személyesen járulhattak a Szentatya színe elé – elhozta nekem a Pápa
névre szóló üzenetét és áldását. Ez így is óriási élmény a számomra, hátha még szemtől szemben állhattam volna a Szentatyával.
Megjegyzem, ez az igazi ökumené, hiszen személyemben egy
protestáns művész kapta a katolikus egyház fejétől az elismerést.
– ILYEN SIKEREK UTÁN HOGYAN TOVÁBB?
– A foglalkozásokat bővítem. A házam alsó szintjén most folynak
egy új, 27 négyzetméteres foglalkoztató terem munkálatai, ami új
lehetőségekre nyit ajtót. Ezen kívül pedig folytatom, amit eddig
csináltam: kiállítok és oktatok.
MÉSZÁROS TIBOR

Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Farsang
A február, nálunk böjtelő, vagy halak hava, utolsó téli
hónapunk, a tavaszvárás, télbúcsúztatás jegyében telik.
Másodikán, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján eloltják az összes régi tüzet, s az újat megszentelik. Ezen
a napon, a népi megfigyelés szerint, ha fagyos az idő, rövid, enyhe tél várható. Harmadikán, Balázs napján a torokbajok ellen kaphatunk védelmet, Szent Balázs püspök
emlékére, aki megmentette egy gyermek életét, kihúzván
Ez a hónap azonban igazából a farsangé. A
vízkeresztkor kezdődő téli ünnepkör húshagyó keddig tart, amely napját megtudhatjuk, ha húsvétvasárnapból visszaszámolunk
negyven napot. A lustábbaknak leírom: idén
február 25-re esik. Másnap hamvazószerda,
kezdődhet a hosszú böjt. De addig is, ünnepeljünk, együnk, igyunk, táncoljunk, ezzel
is termékenységre buzdítva az emberiségre
mindig is érzékenyen reagáló természetet.
Vegyünk fel álarcot, ijesztgessük az aprónépet, kormozzuk be a hajadon leányzók
arcát, húzzunk farönköt a vénlányok
háza elé, küldjük a gyerekeket köszöntőt mondani, öltözzünk gólyának, kecskének, medvének, cigánynak, borbélynak, csendőrnek, üljünk
bolondlakodalmat, vagy verjük fel a
baromfiudvart tojásért, a füstölőt kolbászért, szalonnáért. Zabálócsütörtökön (a nagyböjtöt közvetlen megelőző
utolsó farsangi csütörtök) kezdjük el
készíteni a farsangi ételeket, így például a farsangi fánkot, aminek mágikus
hatása van: megvédi a háztetőt a vihar
tombolásától. A farsang utolsó három
napja a báloké, lehet ez párválasztó,
vagy a házasemberek batyusbálja, vagy
asszonybál, a lényeg az ünnep, az emberiség
dionüszoszi életigenlése. (És, mint alább láthatjuk, volt idő, amikor a jótékonyságra is
ügyeltek.) Égessük el a telet jelképező szalmabábot, dobjuk a folyóba, ússzon minél távolabb tőlünk. Volt olyan kor, mikor mindezt
az ördög ünnepének tartották, sőt tiltották is.
Örüljünk egy kicsit, hogy békében, tánccal,
énekkel várhatjuk, köszönthetjük a majdan
eljövendő tavaszt. Addig azonban lesz még
néhány hideg napunk: nézünk elébe.
Elődeink is ünnepelték a farsangot, lássunk néhány korabeli példát a Rákos Vidéke
hetilapból:
1905. március 12. „A farsang utolja. A farsang végén vigasságtól lett hangos egész környékünk. Mindenütt csupa elevenség és mozgalom.
A legkülönfélébb színeken verődnek nagy társaságba az emberek s igyekeznek a pillanatnak
minden örömét kiaknázni, még rajtunk a szürke hamvazó szerda s kezdetét nem veszi a bűnbánat és magába szállás időszaka. A nagyobb
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a torkán akadt szálkát. Dorottya napja is az időjóslásé,
még ha pajzánul is hangzik az ellentétes rámutató rigmus: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja”. Bálint napja újabban az angolszász piros szivecskék küldésének a
napja, de nem árt, ha tudjuk, hogy ekkor tartják lakodalmukat kerti madaraink, főleg a verebek, s talán épp ezért
ilyenkor kell körbejárni a szőlőt a madarak és tolvajok ellen, megmetszve telkünk négy sarkán a töveket, hogy aztán a hónap közepén, Fauszt napján jól megrázzuk őket,
a gyümölcsfáinkkal együtt, a jó termés reményében.

mulatságokon kívül, a melyekről külön adunk
számot, nagy közönsége volt Rákosszentmihályon a Menartovits Lajos kávéházában rendezett s pompás sikerű disznótornak, a hol igazi
vidám társaság adott találkozót. — Kitűnően
sikerült az Engelbrecht vendéglőben rendezett
látogatott czigánybál is, mely a Kolompár famíliának hozott egy kis böjti apró¬ költséget.
— A Hausvater Sebestyén vendéglőjében pedig
a község polgársága tartott víg farsang utolját.
Csak a télvégi reggel sápadt napfénye kergette

haza innen is a fáradhatatlan mulatozókat.
A szentmihályi társaságból még Budapestre
is jutott egy jókora vidám kompánia, mely a
Rákos vidéke iránt gyakran érdeklődő Nemény
Gambrinus sorházában hallgatta a honvédzenekar jeles játékát. Szóval megértünk a hamvazásra.”
1908. január 26. „Községi bál a — tűzoltóság javára. Rákosszentmihály község elöljárósága igazán érdemes vállalkozásba fogott, midőn
elhatározta, hogy az idei farsang igazi csattanóját szolgáltatja. Elöljárósá¬gunk, Krenedits
Sándor főjegyző indítványára nagy lelkesedéssel
kimondotta, hogy a megalakulás küszöbén levő
helybeli önkéntes tűzoltó-testület javára nagyszabású községi mulatságot rendez. (…) Az
első percztől fogva, hogy a terv híre kipattant,
valósággal lázba ejtette az egész Rákosvidékét
az eddig szokatlan vállalkozás. (…) Mindenki
előtt őszintén kedves a czél is, melynek érdekében a község ilyen társadalmi mozgalom élére
állt: az önkéntes tűzoltóság megszervezése.

De harmadsorban végtelenül fontos tényezőként szerepel a dologban, hogy a mulatságot
olyan művészi programmal tették tartalmassá, amelyről már jó előre is csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Leg java műkedvelőink
siettek a szép vállalkozás támogatására s olyan
műsort produkálnak, melynek kedvéért bárki is
örömmel hozhat áldozatot a derék czél javára.
A főrendezés gondja Koriger Ágost kipróbált
kezében van, ami már egymaga biztosítéka a
sikernek. Nem lehet kétségünk benne, hogy a
község mulatságán most már csakugyan
együtt fog juk látni egész Rákosszentmihályt, valamint jó szomszédaink és
jó¬akaróink nagyszámú képviselőjét. A
mulatságot a farsang utolsó szombatján, február 29- én tartják, a Biróné féle
vendéglőben, melynek valamennyi megbővített helyiségét berendezik a vendégek
kényelmes befogadására. A műsor zömét
a »Vá1ás után« adja, mely a Nemzeti
színháznak kedvelt műsor darabja s aki
csak hírét hallotta, tudja, hogy kevés jobban mulattató víg játék kaczagtatta meg
nála jobban az ország első színpadának
közönségét. Sikere ezúttal is előrelátható. A mulatság belépőjegyei az elöljáróság tag jainál már most kaphatók. Személyjegy 2 kor., családjegy 5 kor.”
1937. január 10. „Az árva várkisasszony.
Csattogányi István és Balázsovich Zoltán mesejátéka, az Árva várkisasszony megújhodott
és kibővült alakban kerül január 23-án, este fél
8 órakor a közönség elé, a Rákosszentmihályi
Nagykaszinóban. Az előadást a Mansz és Stefánia rendezi (még pedig egységesen egypengős
belépő díjakkal.) A darab igényes tenorszerepét
Halász Sándor, a m. kir. Operaház művésze
vállalta el a jótékony cél érdekében és a szerzők
iránt érzett meleg barátságból. Ez a szenzációs hír bizonyára élénk hatást kelt és nagymértékben fokozza a közönség érdeklődését. Az
előadásra új díszletek és jelmezek készülnek. A
karokat újjászervezik és megerősítik, a próbák
Szlavkovszky Sándor rendező és Csattogányi
István karnagy vezetése alatt már javában folynak. Az új táncszámokat Ekecs Ferenc tanítja
be. Az előadás a farsangi évad legkiemelkedőbb
művészi eseménye lesz.”
SZÉMAN RICHÁRD
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Kultúrnövényünk, a bors
A bors alapvető fűszerünk, a paprika után a legnagyobb men�nyiségben használja a magyar konyhaművészet. A világ történelmének fontos alakítója volt, sokáig meghatározta a világkereskedelem folyamatait is.

A fekete bors a borsfélék családjába tartozik, fás szárú kúszónövény, melynek fehér virágai hosszú füzérben nyílnak.
Indiában honos, de termesztik Indonéziában, Srí Lankán,
Brazíliában és Madagaszkáron is. Termesztése során élő fákat használnak támrendszerként. Csonthéjas termései éretlenül zöld színűek, éretten pedig pirosak.
A fekete, a zöld, a piros, és a fehér bors is ugyanazon növény termése. A fűszerbogyók színe attól függ, hogy melyik
érési stádiumban szedték le, illetve milyen módszerrel dolgozták fel a termést.
A fekete borsot érés előtt, még zölden szedik, blansírozzák,
majd napon szárítják. Ennek hatására a bogyó külső része
megfeketedik és összezsugorodik. Íze erős, csípős.
A fehér bors terméseit éretten, pirosan szedik, majd 7-10
napig vízben áztatják, és a felpuhult termésfalat eltávolítják.
A bogyó kevésbé csípős, enyhébb aromájú.
A zöld borsot érés előtt szedik le, pár percre forró vízbe
merítik, szikkasztják, lehűtik, és megszárítják. Íze kissé gyümölcsös, kevéssé csípős aromájú.
A piros bors nem azonos a rózsaborssal, ami a perui borsfa
termése. A terméseket éretten, pirosan szedik, és szárítással konzerválják, illetve sós lében is tartósíthatják. Édeskés
aromájú.
A bors az első olyan fűszernövény, mely világhódító útra
indult. Már az ókori Egyiptomba is eljutott, de a görögök és
a rómaiak is kedvelték. A középkorban nemcsak erőteljes
íze miatt használták, hanem azért is, hogy elfedje a sózással

tartósított, illetve kevésbé
friss húsok kellemetlen
ízét. Ekkoriban a kereskedelmi útvonalak nem voltak biztonságosak, ezért
a borskereskedelem igen
virágzó iparágnak számított. Ára az arany értékével vetekedett, fizetőeszközként is
használták. Innen származhat a „borsos ár” kifejezésünk.
Hazánkban a középkorban kezdett elterjedni a fűszer használata.
Az Oszmán Birodalom terjeszkedését követően a fűszerkereskedelem útvonalai veszélybe kerültek, ezért portugál és
spanyol hajósok indultak útnak, hogy megkeressék az utat
a fűszerek őshazájába. Sikereiket és harcaikat követően a
18. századra vált könnyebbé a kereskedelem, egyre nagyobb
mennyiségben és olcsóbban érkezett a fűszer Európába, így
a bors mindennapi ételeink ízesítőjévé válhatott.
Az egészben hagyott borsszemek levegőtől elzárva, hűvös
és száraz helyen tárolva bármeddig eltarthatók. A borsnak
étvágygerjesztő hatása is van, emellett élénkítőszer, vizelet- és szélhajtó, görcsoldó hatású, illetve ízületi gyulladás
gyógyítására is használják. Fogyasztásánál résen kell lenni,
májproblémák, illetve gyomor- és nyombélfekély esetén tilos
a használata.
GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com

Mit ettek az emberek
a történelem kezdetén?
Új sorozat indult a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (KHEK) ÍrásKép Galériájában Történelmi Gasztro-Kul-Túrák címmel. A KHEK helytörténeti
munkatársa, Gönczi Mónika gasztrotörténész tartott előadást arról, hogyan táplálkozott az emberiség történetének kezdeteitől egészen a honfoglalás koráig.
Sok egyéb mellett megtudhattuk, hogyan zajlott a természettől való függetlenedés, az állatok háziasítása,
milyen „konyhatechnikai”
módszereket ismertek eleink, hogyan próbálták tartósítani az
élelmiszereket, milyen szerepet játszott az életükben a juh, a
kecske, a kutya, vagy a szarvasmarha. Elhangzott, hogyan tette
biztonságosabbá a táplálkozást a földművelés megjelenése, a
pelyvás gabonák termesztése, és hogyan segítette az ételkészítést és tárolást a fazekasság kialakulása. Az előadó részletesen
ismertette, hogyan táplálkoztak a görögök, a rómaiak, és mi-

lyen alapanyagokat, fűszereket használtak ételeik elkészítéséhez. Az előadás végén még egy eredeti római kori desszertet
is megkóstolhattak a jelenlévők, de egybehangzó véleményük
szerint nem valószínű, hogy a hazai desszertkészítők tömegesen átállnának a gyártására…
Aki szeretne hasonlóan érdekes kérdésekre választ kapni, látogasson el a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központba
február 28-án 17:30-kor (Veres Péter út 157. az Imre utcai CBA
mellett), amikor a sorozat második részében Gönczi Mónika a
magyar gasztronómia történetéről tart előadást a honfoglalástól napjainkig.
MÉSZÁROS TIBOR
Az Önkormányzat lapja
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Korosztályos tornászbajnok Kertvárosunkban

Ruzsák Viviána

A most 10 esztendős Ruzsák Viviána tovább öregbíti kerületünk
hírnevét a sport világában. A fiatal tornász már most is kimagasló eredményekkel büszkélkedhet
és megállíthatatlanul halad előre céljai felé. A friss korosztályos
bajnokot a sportélet nehézségeiről, eredményeiről és jövőbeli
terveiről kérdeztük.
– HOGYAN ÉS MIKOR KEZDTÉL EL ÉRDEKLŐDNI A TORNA IRÁNT?
– 3 évesen anyáék elvittek ovis tornára a
Postás SE-be, ahonnan később kiválasztottak és bekerültem egy versenyzői csoportba. Nagyon megszerettem a tornát,
akkor még a talaj volt a kedvencem.
– HOGYAN TUDOD ÖSSZEEGYEZTETNI
A TANULMÁNYAIDAT AZ ÉLSPORTTAL?
– A kerületben a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában kezdtem tanulni, de mivel
heti 6 x 3,5 órát edzek, átjelentkeztünk a
Csanádi Árpád Sportiskolába, ahol jelenleg is tanulok. 4. osztályba járok, idáig
kitűnő tanuló voltam. Az iskolában edzés
előtt megírom a házi feladataimat, de az
angol illetve verstanulás többnyire már
estére vagy hétvégére marad.
– NEMRÉG KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOK LETTÉL. MESÉLJ ERRŐL!
– 2018 novemberében átigazoltam a KSI
SE-be, ahol elindulhattam a MATSZ által
szervezett négyfordulós gyermek kezdő
versenyen. Itt egyéni összetettben 1. helyezett lettem, szerenkénti eredményeim
pedig: talajon a 2., korláton a 3., gerendán
a 4., és ugráson a 7. helyezést értem el.
Korábban Zsebibaba versenyeken indul-

Gajdos Tamást a közismert tévés műsorvezetőt
és sportembert, kerületünk
lakóját a Triatlon Szövetség
duatlon szakágának szenior kategóriájában az Év
Sportolójának választották.
Gajdos Tamás a bizonyíték
arra, hogy ha az ember figyel
a kondíciójára, eredményesen veheti fel
a harcot az évek múlásával. Ez nem csak
fiatalos külsejében, hanem a sporteredményeiben is meglátszik.
A kitüntetett az Eötvös Loránd Tudományegyetem
XVI. Lágymányosi
Kerületi ÚjságCam16

Rendületlenül

Február 5-én újra találkozóra hívta
közönségét a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör az Erzsébetligeti Színház Harmónia termébe. A házigazda, Riersch Tamás ezúttal Illés
Fanni, háromszoros paralimpikon
úszót látta vendégül.

tam még a Postás színeiben, egyéniben és
csapatban is dobogós helyezéseim voltak.
– HOL ÉS KIVEL FOLYTATOD A FELKÉSZÜLÉST?
– Jelenleg a KSI SE-ben tornázom,
edzőim Tücsi néni (Balzsayné Reubl
Tünde) és Iván bácsi (Kisiván István).
Nagyon szeretem őket, jó velük együtt
dolgozni. Az edzések jó hangulatban telnek, sokat fejlődtem, mióta az új csapatomban vagyok.
– VOLT-E ESETLEG KOMOLYABB
SPORTSÉRÜLÉSED?
– Szerencsére még nem!
– MILYEN TERVEID VANNAK RÖVIDÉS HOSSZÚTÁVON?
– Idén indulhatok már a négyfordulós
haladó versenyen egyéniben és csapatban
is. Jó lenne minél jobb eredményt elérni, bár ezen még dolgozunk edzőimmel
és csapattársaimmal. Később szeretnék
bekerülni a válogatottba, tornázni nemzetközi versenyeken. A 2028-as Olimpia
még messze van, jó lenne ott lenni, de
elsősorban a magyar versenyeken szeretnék szép eredményeket elérni.
GUETH ÁDÁM
pusának Gömb Aulájában
megrendezett díjkiosztó után
elmondta, hogy a duatlon számokban ahol elindult, majdnem mindent megnyert. A dobogó legfelső fokára állhatott a
sprint, a rövidtávú és a terepduatlon országos bajnokságán
is. Ezek mellé pedig még a
torinói szenior olimpián, az év
legfontosabb versenyén is az
első helyen végzett, és az Európa-bajnokságról is egy bronzéremmel tért haza.
Az eredményeiben a saját kitartása és
szorgalma mellett komoly szerep jutott
edzőjének, Gonda Tibornak.
M.T.

Fanni lábak nélkül és fejletlen ujjakkal a
kezén született, orvosai lemondtak róla,
ám családja szeretetének és saját kitartásának köszönhetően egészséges társait megszégyenítő akaraterővel ugrott
fejest a sport világába. A fiatal úszónő
2018-ban Európa-bajnoki, 2019-ben pedig világbajnoki címet szerzett, így az
idei tokiói paralimpián már biztosan
képviselheti Hazánkat. Fanni humoros
és közvetlen stílusban beszélt megpróbáltatásairól, melyeket mindig igyekszik
derűvel viselni. Kiderült, hogy a paralimpián komoly problémákat okoz, hogy a
sportolók sérültségüknek megfelelő kategóriában induljanak, ami biztosítaná
az egyenlő esélyekkel történő versenyzést. Fanni a paralimpia és a parasportolók egyre javuló megítéléséről és ellátásáról is beszélt, amiről reméli, hogy a
jövőben csak fejlődni fog. A beszélgetés
során videófelvételekkel idézték fel az elért eredményeket, melyeket a közönség
hangos tapssal fogadott. Fanni mindemellett a 2014-es esztendő kerekesszékes szépségkirálynője címet is elnyerte, bár saját magára mindig szigorúan
sportolóként hivatkozik. A beszélgetés
végén Kovács Péter polgármester és Hóbor Béla, a Baráti Kör elnöke köszöntötte
ajándékokkal az est vendégét.
A Baráti Kör ugyancsak köszöntésben
részesítette Kotsis Attiláné Kincsesy
Gabriella röplabdaedzőt, aki a tavalyi évben nyerte el a Prima Primissima díjat,
valamint Majsai Károly paralimpiai bajnok asztaliteniszezőt, 65. születésnapja
alkalmából.
GUETH ÁDÁM

Cserna Sándor vezeti
a Kertváros
sportlétesítményeit
Kihirdették a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezetői munkakörére kiírt pályázat eredményét. A Képviselő-testület
a pályázók közül Cserna Sándort tartotta a legalkalmasabbnak a
meghirdetett állás betöltésére. Vele beszélgettünk szakmai múltjáról a sporthoz fűződő viszonyáról és terveiről.
– Azt hiszem eddigi életem elég eseménydús, sok helyszínen zajló történet.
Pécsen születtem. Ott végeztem a középiskolát is, de a sport már az általános iskolában közel került hozzám. Tornatanárom az a Garami József volt, aki később
az UTE, a Győri ETO és az FTC labdarúgás-történetébe is beírta a nevét és volt
a válogatott szövetségi kapitánya is. Majd
egy másik iskolába kerültem, ahol barátom rábeszélt az öttusára. Mivel Balczó
András nagy példaképem volt, ezt kön�nyen megtehette. Ekkor kerültem közelebbi kapcsolatba az uszodák világával.
Majd fölkerültem Budapestre a Bolyai
János Katonai Főiskolára, ahol az úszás
továbbra is része maradt az életemnek,
és az ezzel kapcsolatos ismertek az államvizsgához is hozzá tartoztak.
– FŐISKOLAI DIPLOMÁVAL A ZSEBÉBEN MERRE VEZETETT AZ ÚTJA?
– Fölvettek a rendőrség állományába ahol
nyomozóként majd vizsgálótisztként teljesítettem szolgálatot. Hosszú évekig a
Katonai Biztonsági Hivatalnál dolgoztam
többféle területen is. Közlekedésgépész
üzemmérnöki diplomám mellé még elvégeztem a Közgazdaságtudományi Egyetem Humánmenedzsment szakát is.
– MA MÁR NEM TARTOZIK AZ EGYENRUHÁS ÁLLOMÁNYBA. MIKOR SZAKÍTOTT A KATONAI PÁLYÁVAL?
– 1998-ban elszegődtem az egyik multi,
az egyik legnagyobb sörgyár szolgálatába, ahol a nyugat-magyarországi régióvezetői feladatokat láttam el, valamint
Nagykanizsán a sörgyár őrzését is vezettem. Ekkor ott is éltem.
– SOK HELYEN DOLGOZOTT BIZTONSÁGI TERÜLETEN.
– Igen, voltam például a Magyar Államkincstár Biztonsági és Üzemeltetési
Főosztályán a Biztonsági Osztály vezetője, ahol az üzemeltetés már napi feladataim közé tartozott, így ezzel a feladatkörrel

is megismerkedhettem. Az Államkincstár után átkerültem a MALÉV-hoz, ahol
objektum- és vagyonvédelemmel foglalkoztam, ezután pedig egy nyugat-magyarországi áruházlánc biztonságáért
feleltem. A biztonsági munkához hozzá
tartozik a biztonsági rendszerek telepítése, felügyelete és működtetése is.
– MIKOR KERÜLT A IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATHOZ?
– 2010-ben lettem közbiztonsági referens az újpesti önkormányzatnál, ahol
megbíztak az Újpesti Vagyonőr Kft. vezetésével is. Itt ismét szükség volt az
üzemeltetési ismereteimre is, hiszen ez
is feladata volt a Kft.-nek. Az újpesti piac
építésénél, majd a Halassy Olivér uszoda
megvalósításánál végig voltak feladataim. Mindkettő nagyon szerteágazó üzemeltetési feladatok elé állított. A piacon
riasztó-, épületfelügyeleti-, automata tűzoltó-, beléptető és kamerarendszert működtettünk, az uszodánál pedig az alapkő
letételétől részt vettem az üzemeltetési
koncepció kialakításában.
– MI INDÍTOTTA ARRA, HOGY JELENTKEZZEN A XVI. KERÜLET PÁLYÁZATÁRA?
– Elolvasva a feltételeket és az igényeket, úgy éreztem, hogy a feladatok között
nincs olyan, amelyikben ne lenne tapasztalatom. Úgy éreztem, az ismereteim teljesen lefedik az igényeket, és úgy gondoltam, ez egy nekem való munkakör lenne.
– HOGYAN LÁTOTT A MUNKÁHOZ MIUTÁN KINEVEZTÉK?
– Átnéztem a Kft. gazdasági tevékenységét, a szerződéseket, megismerkedtem
az objektumokkal, felmértem az állapotukat, és most éppen az üzleti terv összeállításával „bíbelődöm”.
– A KERTVÁROS USZODÁBA JÁRÓ KÖZÖNSÉGE KICSIT EL VAN KÉNYEZTETVE, MERT AZ ELMÚLT ÉVEK SZINTE
MINDEGYIKÉBEN TÖRTÉNT VALAMI-

LYEN FEJLESZTÉS. MOST IS VAN ILYEN
A TERVEK KÖZÖTT?
– Igen, bár ebben az évben sok felújítási feladatunk lesz. 12 éve működnek az
uszodák, és a vizes üzemmód nagyon
intenzív igénybevételt jelent, a vízkő és
a páralecsapódás csodákra képes. Van,
amit csak felújítani kell, de van olyan
rendszer is, amely megérett a teljes cserére. Ennek ellenére a költségvetésben
van 25 millió forint arra a célra, hogy
megindítsuk egy kültéri medence létrehozását a szentmihályi Konrád Ferenc
uszoda kertjében. Ez azonban még nagyon kezdeti stádiumban van, dátumokat még nem tudok mondani.
MÉSZÁROS TIBOR

Tisztelt Sportbarátunk!
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör azon
egyesületek közé tartozik amelyek jogosultak arra, hogy az adófizetők személyi
jövedelemadójuk 1%- ával segíthetik
munkáját. Amennyiben úgy ítéli meg,
hogy az a tevékenység, amit az elmúlt 12
évben folytattunk méltó az Ön támogatására, kérjük adóbevallása elkészítésekor
az alábbi adatokat tüntesse fel:
XVI. kerületi (Kertvárosi) Varjú
Vilmos Olimpiai Baráti Kör Egyesület

18150461-1-42

Köszönettel: Hóbor Béla, elnök
Az Önkormányzat lapja
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INGATLAN

VEGYES

Albérletet keresek hosszú távra a
XVI. kerületben, Csömör, Kistarcsa, Gödöllő 65E Ft rezsivel/hó.
20-252-0255

Eladó 380V-os körfűrész 4,5
lóerős villanymotorral, működő
300-as vidia lappal. Ár 30 E Ft.
70-427-9113

Szent-Korona utcában, -lakótelepen- eladó 52 nm-es 2 szobás,
panorámás IV. emeleti lakás. 20806-3534

Suzuki Samuraj és utánfutó eladók. 20-913-4783

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

Eladó egy szófa háttámlás ülőgarnitúra, egy Grundig TV, egy
Whirpool szagelszívó (fehér). 20559-8756

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

Eladó egy női, kék, bélelt hos�szított bőrkabát, egy étkezőasztal
és külön kerek asztallap (barna).
20-559-8756

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

Családi ház havi,- és alkalmankénti nagytakarítására keresek
megbízható hölgyet, 30-313-9916

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

Vennék magyar nótás kazettát,
amelyiken Molnár László is énekel. 30-347-7986

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

Sencor 55 cm-es lapos TV 10 E Ftért eladó. 20-581-0601

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) földtulajdonosok jelentkezését várom, akik el
akarják adni részüket. Tulajdonosoknak kell össze fogni, a TSZ nem foglalkozik az eladással. 30-482-0700
Cinkotán a temető mellett a Simongát utcában 4700 nm szántóföld eladó. Osztatlan közös tulajdon. Kiváló befektetés! Ár 1,5 E Ft/
nm. 30-940-7606
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Ereszcsatorna javítása, tisztítása, széldeszka, oromszegély javítása- festése, kerítés
festése javítása. Borbély Tamás 30-721-3165

Nyugdíjas pedagógus nőt keresek V. osztályos kislányom segítségére heti 2 alkalommal a XVI.
kerületben du. 3-tól. 30-347-7986
Eladó 4 karikás, vezetékes gáztűzhely, 80 l-es Hajdú villanybojler. 70-944-3172

PAPÍR – és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír
régiséget, régiségeket vásárolnék és árverésre átves�szük. VI. ker. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ
10-17 h, CS 10-19 h

Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusírtás,
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes
kiszállás. Aradi Zoltán 70-5192470; szerviz@szerviz.info

Eladó Skif fűnyíró 1100W 32 cm,
kombinált gyalugép 1250W. 30223-5981

Kertépítés, fakivágás,- metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöld hulladék elszállítás. Farkas Norbert 30-5507761

XVI. Kerületi Újság

Otthoni munka! Kozmetikai
dobozok összeállításai, egyebek elérhetőségei. 90-603905, (audiopress.iwk.hu 635
Ft/min 20-496-3980)

FAKIVÁGÁST, SÖVÉN�NYÍRÁST vállal kerületi
KERTÉSZ.
Zöldhulladék
elszállítással is, anyagi felelőssé vállalással, profi gépekkel. 30-287-4348
NÉMET nyelvoktatás, felzárkóztatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés szaktanárnőnél, hétvégén is.
Tel.: 407-20-47,
06-20-368-72-84

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

Villanyszerelés, hibakeresés,
villanybojlerek vizkőtelenítése, javítása, cseréje. Rácz Mihály 30-296-5590; 260-7090

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű
ügyintézéssel. Szabó Balázs
20-264-7752

Kertépítés, fakivágás,- metszés, permetezés, tereprendezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöld hulladék elszállítás. Farkas György 30-6859502
SZOBAFESTÉS, mázolás,
tapétázás bútormozgatással. Parketta csiszolás, aljzat
kiegyenlítés, PVC,- szőnyegpadló lerakás. Minőségi,
precíz munka, mérsékelt
áron. (Alapítva: 1998.)
Csapó György 31-780-6430;
780-3732 festesma.iwk.hu

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

Életjáradéki szerződést kötnék házra, vagy lakásra a
XVI. kerületben 70 éven felüli személlyel havi fix ös�szegű fizetéssel. 30-941-4533
Tortamaszatolós
születésnapi családi fotózás a kerületben. Kupon: „KERÜLETI ÚJSÁG”. 20-445-8595 /
info@babyzoom.hu

