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Békés, családi körben eltöltött húsvéti ünnepeket
és jó egészséget kíván
a Kertváros minden lakójának
Kovács Péter polgármester és
a XVI. kerületi Önkormányzat!

Ha ilyen önfeledt húsvétot idén még nem
is tarthatunk, a Sashalmi Piacon azért lesz
egy kis ünnepi hangulat.
Tájékoztató a piaci húsvétról a 13. oldalon

Főpróba után teljes üzem az
Erzsébetligeti oltópontokon
Részletes beszámoló az 5. oldalon

Idén is a hagyományos cinkotai történelmi
sétával kezdődött a megemlékezés március
14-én, de nem a hagyományos módon. A
Cinkotáért Közhasznú Egyesület a járványhelyzet miatt arra biztatta hazafias érzelmű
honfitársait, hogy ezúttal egyénileg járják
végig a szokásos útvonalat, hogy a cinkotai
öregtemetőből kiindulva az evangélikus parókiát, majd a „Petőfi-házat” érintve jussanak
el az egykori strand melletti országzászlóhoz.

Rajtuk kívül Szatmáry László és Antalóczy
Csaba helyezte el a megemlékezés koszorúit
az emlékmű talapzatán.

A Pálfi téren Szatmáry László és Antalóczy
Csaba önkormányzati képviselők koszorúztak…

Koszorúval emlékezett a forradalmárokra
Kőmüves József és ifjabb Mizsei László is.

…majd díszpolgáraink, Máriási György és
Petrovics Sándor, valamint Petrovicsné Kinga asszony szintén koszorút helyeztek el az
emlékművön.

Az Egyesület nevében Dernovicsné Tanács
Anna helyezett el koszorút az országzászló
talapzatán. A sétát Vető István evangélikus
lelkész rögzítette videóra, melynek résztvevője volt Szász József alpolgármester is.
Az XVI. kerületi Önkormányzat részéről
Kovács Péter polgármester, Ács Anikó és
Szász József alpolgármesterek társaságában
a Paulheim téri (Prodám-Pilóta utca sarok)
emlékműnél hajtott fejet az 1848-as hősök
tiszteletére.
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Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő
már egy korábbi időpontban lerótta tiszteletét az emlékműnél.

Az árpádföldi emlékhelyre is jutott az emlékezés virágaiból, amelyet szintén Antalóczy
Csaba és Szatmáry László helyezett el a hét
vezér nevével és a turulmadár szobrával díszített emlékművön.

1848 öröksége
Ha 1848-49-re gondolok, mindig az jut az eszembe, mekkora erőt
képes felmutatni nemzetünk. Jóval az internet kora előtt, eleink sikerrel szerveztek meg egy vér nélküli forradalmat, juttatták érvényre
követeléseiket, és harcoltak sikeresen egy olyan szabadságharcban,
melyet csak a korszak szuperhatalmának számító cári Oroszország
tudott leverni. Bár 1848-49-et véres megtorlás követte, mégis örök
leckét sikerült adni mindazoknak, akik a magyar szabadság eltiprását tűzték ki célul.
GUETH ÁDÁM
De mi 1848 öröksége?
A nemzeti színű kokárda? A „Kossuth
Lajos azt üzente”? Vagy a szabadság
kérlelhetetlen szeretete, mely átível történelmi korokon és országhatárokon?
Azok az emberek, akik vitézül küzdöttek a szabadságharcban, nem adták fel a küzdelmet Világos és Arad
után sem. Akadt, aki költeményben,
míg más csendes ellenállásban tiltakozott a nemzetet ért sérelmek ellen.
Olyanok is akadtak, akik a szabadság
eszményét idegen földön igyekeztek
tovább képviselni. Harcoltak magyar
katonák Garibaldi seregében, vagy az
amerikai polgárháborúban, jórészt az
északiak oldalán. De a magyar virtus
még az íreknek is receptül szolgált saját függetlenségük kivívásában. Arthur
Griffith könyve, a Magyarország feltámadása a ’48-49-es szabadságharcot
és az 1867-es kiegyezést állította példának az ír nemzet számára a britek elleni konfliktusukban. Kossuth Lajos az
Egyesült Államokban az ott élő őslakos
indiánok képviselőivel is találkozott,
akik számára a népe függetlenségéért
küzdő vezető példának számított. A
Capitoliumban a mai napig mellszobor őrzi emlékét, New York városában
pedig egészalakos emlékművel adóztak
a „szabadság nagy bajnoka” előtt.
Végezetül egy gondolatot és egy ked-

ves olvasmány- és filmélményt osztanék meg Önökkel. Sokszor gondolok
arra a szinte közhelyszerű megállapításra, miszerint a legkisebbek feladata
a legnagyobb. Ezt a gondolatot J. R. R.
Tolkien A gyűrűk ura című regénye és
a belőle készült filmtrilógia örökíti meg
érzékletesen. A rég letűnt, meseszerű
világban a gonosz hatalmát jelentő
gyűrűt csak a Végzet Hegyének tüzében lehet megsemmisíteni. A gyűrű
megsemmisítésének küldetését és az
ékszer hordozásának terhét kaphatták
volna a nemes és halhatatlan tündék,
a vitéz és bátor törpök, vagy az emberi
faj legnemesebb királyi sarjai. Mégis, a
gyűrű hordozója Zsákos Frodó lett, egy
aprócska lény, egy úgynevezett hobbit,
aki jobban ért a földműveléshez, mint
a kardforgatáshoz. Ám a hobbitok aprócska és látszólag gyönge testében
hatalmas szív, életszeretet és halált
megvető bátorság rejtőzik. Számomra a magyar nemzet és a magyarság is
ilyen. Mi nem építettünk földrészeken
átívelő birodalmakat és a nyelvünket is
alig beszélik 10 milliónál többen. Feladatunk mégsem kisebb, mint a nagyobb országok fiainak.
Talán ebben rejlik az igazi magyar
virtus, Dávidként harcolni Góliát ellen,
vagy Frodónak lenni a sötétség seregei
ellen. Számomra ez 1848 öröksége.
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Kedves

Olvasó!

Mint tudjuk, húsvétkor a nyuszi hozza az ajándékokat. A kertes házakban már hajnalban elrejti
azokat a fák tövében, vagy a bokrok alatt. A nyuszi
érkezése azonban olykor a legjobb szándék ellenére is balul sülhet el. Erre példa az alábbi történet.
Húsvét napján az 5 éves Peti amint fölébredt, már
nem fért a bőrébe, fölrázta hát a négyéves kishúgát, majd jelentette illetékes helyen, hogy a hugi is
felébredt már, lehet menni ajándékot keresni. Talán
Zrínyi rohant ki úgy a vár falai közül, mint ahogy a
két gyerek száguldott ki a házból. A szülők azonban már azonnal látták, hogy a tragédia is akkora
lesz, mint annak idején Szigetváron. A rejtekhelyek
közelében ugyanis ezüstpapírt, színes szalagokat,
feltépett cukorkászacskót terelgetett a kora reggeli
szellő. Egyszerre hasított beléjük a felismerés: elfelejtették bezárni a kutyát, aki minden kóstolható
ajándékot megcsonkított. Csak egy rózsaszín és
egy kék plüssnyuszi élte túl a kutya érdeklődését.
A drámai fejleményeket nem részletezném, a gyerekek csalódása az égig ért, és az addig agyonszeretett kutya átkerült a közellenségek sorába. Némi
megnyugvást csak a következő húsvét hozott. Ekkor ugyanis a nyuszi már elővigyázatosan az ablakpárkányokra pakolta az ajándékait. Egyébként
az egyik ablaktól úgy egy méterre állt egy létra,
amelyről a nagypapa előző nap a redőnyt javította.
Borinak nem fért a fejébe, hogy a nyuszi hogyan
mehetett föl az ablakpárkányra az ajándékokkal.
Kérdésére a szülőket megelőzve a mindentudó
Peti válaszolt: – Nem látod a létrát? – majd érezte,
hogy ez még nem teljesen meggyőző magyarázat,
ezért hozzátette: – Megkérte a Mikulást, mer’ jóba’
vannak, és ő tud létrára mászni. Hát ezek után
csak szólok, hogy akinek van kutyája, zárja be, ha
pedig ezt mégsem teszi meg, legyen egy létra a közelben a nyuszinak. Vagy a Mikulásnak.
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
hirdetes@bp16.hu

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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Három kérdés a polgármesterhez
Mivel a kerület közvéleményét jelenleg a szakrendelő felújítása, a
lomtalanítás és a lakosság beoltásának lebonyolítása foglalkoztatja a legjobban, megkérdeztük Kovács Péter polgármestert, mit kell
tudnunk e három témáról.
M.T.
A SZAKRENDELŐRŐL:
– A Szakrendelő új épülete szinte teljesen
elkészült. Jelenleg az engedélyeket várjuk
ahhoz, hogy a régi épületből a rendelők átköltözhessenek az új épületszárnyba. A költözködés március végén, április elején fog
lezajlani az engedélyek érkezésének függvényében. Mivel azonban az új épületrész
kisebb, mint a Szakrendelő, nem minden
rendelés fog elférni az új részben. Elképzelhető, hogy csak a fogorvosoknak kell más
rendelőkben helyet keresnünk – ez meg is
történt, már csak az időpont bizonytalan –,
de erről természetesen részletes tájékoztatást adunk majd. Ha a költözés megtörtént,
nekiállunk a régi épület felújításának is. A
külső munkálatok már meg is kezdődtek.
Ennek látványos része a Kolozs és Jókai utca
sarkán tátongó nagy gödör. Ebből egy a Csatornázási Művek által előírt záportározó lesz,
mert a tetőkről lezúduló csapadékvíz nem
folyhat közvetlenül a csatornába. Fölötte
parkolót építünk. Jelenleg azon dolgozom,
hogy a régi épület felújítását kibővíthessük
az eredeti tervekhez képest. Az Egészséges
Budapest Program keretéből szeretnék még
egy jelentősebb összeget igényelni, hogy
azokat a munkálatokat is meg tudjuk rendelni, amelyeket pénzhiány miatt átmenetileg
elvetettünk. Így a földszint és az első emelet
teljes felújítása mellett a második, harmadik
szinten is kicserélhetnénk az elektromos és
vízvezeték-hálózatot. Ehhez jöhetne még a
nagyépület homlokzati szigetelése, és napelemek fölszerelése a tetőre. Ehhez azonban
az szükséges, hogy az Egészséges Budapest
Program támogassa elképzeléseinket. Tudom, hogy elég komoly igényekkel álltunk
elő, hiszen hozzávetőleg egymilliárd forintot szeretnénk kapni. Meglátjuk, mennyi jut

nekünk ebből az Egészséges Budapest Program évi tíz milliárdjából. Jelenleg egyébként
a tervekhez képest másfél hónappal előbbre
tartunk.
A LOMTALANÍTÁSRÓL:
– A lomtalanításról jó és rossz híreim is vannak. Jó hír az, hogy a lomok kirakása ügyében nagyobb a fegyelem, mint korábban. Ez
részben a lakosság józan belátásán, részben
pedig a Közterület-felügyelők szigorán múlik, mert ott, ahol a megengedettnél korábban kikerültek a lomok az utcára, bizony
visszapakoltatták a kertekbe. Ez nem öncélú
intézkedés, ezzel szeretnénk megakadályozni a nem kerületlakó, lomtalanításból élő
idegenek invázióját. Úgy néz ki az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ez működik is. Azt
hiszem a márciusi időpont is szerencsés,
hiszen az időjárás ilyenkor még nem teszi
lehetővé a közterületen alvást, így az idegenek nem tudnak több napra felköltözni a fővárosba az ország távoli vidékeiről, ahogy az
korábban történt.
Rossz hír viszont az, hogy a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságra ismét nem számíthattunk olyan mértékben, amilyenben az elvárható lenne. Ezért a lomtalanítás felügyeletét
saját erőből kellett megoldanunk a Kertvárosi Közterület-felügyelet mellett a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat bevonásával. Szintén
rossz hír, hogy a veszélyes- és elektronikai
hulladék begyűjtését megszüntették, így azt
mindenkinek saját hatáskörben, saját zsebre
kell megoldania.
A LAKOSSÁG OLTÁSÁRÓL:
– Az oltás kerületünkben folyamatos. Az
Erzsébetligeti Színházban megnyílt oltó-

pontokon március 16-án, kedden kezdődött
az oltás, és az azt követő 6 munkanapon
folyamatosan és szervezetten oltották a kerületlakókat. Ez annak köszönhető, hogy folyamatosan érkezik az oltóanyag. Az első két
napon 300 oltást végeztek, majd az ezt követő négy munkanapon további 480 lakótársunk részesült a védőoltásban. Híreink szerint egyre több vakcina érkezik a gyártóktól,
ezért mindenkit arra bíztatok, hogy regisztráljon, ha még nem tette meg. Elérkeztünk
a tömeges oltás szakaszába, ezért is kellett
oltópontokat nyitnunk a Színházban.
A háziorvosok azonban nem csak ide, hanem például az Uzsoki Kórházba, vagy a
Honvéd Kórházba is küldenek pácienseket.
Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy aki
nem tud önállóan elmenni az oltópontra,
kérhet segítséget a háziorvosnál, az Országos Mentőszolgálatnál, és az önkormányzat is beszállt az idős emberek szállításába.
Én magam és helyetteseim, továbbá több
képviselő és hivatali dolgozó is bekapcsolódott a közlekedési nehézségekkel küzdő, de nem fekvő betegek szállításába. Aki
ezt a segítséget szeretné igénybe venni,
hívja az Önkormányzat segélyvonalát a
06-20/940-7652-es mobilszámon. Ezzel is
igyekszünk tehermentesíteni a mentősöket,
akiknek így is rengeteg a dolguk.

A CIVIL16 Egyesület felhívása
SEGÍTÜNK REGISZTRÁLNI!
A CIVIL16 Egyesület szeretne segíteni olyan kerületi idős vagy rászoruló embereknek,
akiknek nehézséget okoz a regisztráció a koronavírus elleni oltáshoz.
• Ha valakinek nincs számítógépe, és levélben szeretne regisztrálni, de az értesítő levél nem érkezett meg, hívja a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát a 06-80/204-884-es telefonszámon, és kérje a levél újraküldését!
• Ha pedig valakinek személyes segítségre van szüksége a regisztrációhoz, hívja tagtársunkat, Györgyit, a 06-70/345-0061-es telefonszámon!
A telefonos jelentkezést követően hamarosan visszahívjuk, hogy mikor tudjuk fogadni irodánkban.
(Jókai lakótelep, Mészáros József utca 4. fsz.)
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Főpróba után teljes üzem az
Erzsébetligeti oltópontokon
Oltópontokat rendeztek be az Erzsébetligeti Színházban, ahol március
10-én tartották a főpróbát, még páciensek nélkül. A részletekről az egészségügyért felelős alpolgármestert,
Ács Anikót kérdeztük.
– KIKET HÍVTAK MEG A FŐPRÓBÁRA?
– Mindenkit, aki a hétköznapi munkamenetben részt fog venni: háziorvosokat, akik
vállalkoztak az oltásra, a Szakrendelő dolgozóit, asszisztenseket, védőnőket és a Színház
dolgozóit, akik a páciensek irányításában segédkeznek.
– MI A CÉLJA A FŐPRÓBÁNAK?
– Ugyanaz, mint a színházi előadások esetében: kipróbálni mindent, hogy amikor
már élesben megy a folyamat, már senkit ne
érhessen meglepetés. Kovács Péter polgármesterel és Szász József alpolgármesterrel
többször végigmentünk azon az úton, amelyen a beoltandó kerületi lakosoknak kell végigmenniük.
– MELYEK ENNEK AZ ÚTNAK AZ ÁLLOMÁSAI?
– Időre érkeznek a páciensek. Aki belép az
épületbe, azonnal testhőmérséklet mérésen
és kézfertőtlenítésen esik át, majd bejelentkezik a recepción. Ezután a hozzájárulási

nyilatkozat kitöltése következik azok esetében, akik nem kitöltött papírokkal érkeznek,
mert a nyilatkozatot az internetről is le lehet

tölteni, és meggyorsítja az ügymenetet, ha
már otthon kitöltik. A kitöltött papírokkal elkísérik a pácienst az épületen belül a három

oltópont valamelyikéhez. Aki megkapta az
oltást, annak 30 perc kötelező várakozás következik. Majd, ha semmilyen utóhatás nem
mutatkozik, az oltási igazolással el lehet
távozni. Mindez körülbelül 40 percet vesz
igénybe.
– MIÉRT VOLT SZÜKSÉG AZ OLTÓPONT
MEGNYITÁSÁRA?
– Azért, mert most már érkezik annyi vakcina, hogy elkezdődhet a tömeges oltás, ehhez
pedig meg kellett teremteni a feltételeket.
Már januárban megérkezett a megkeresés
a kerületünkbe, hogy volna-e olyan helyszínünk, ahol oltópontokat lehetne kialakítani,
ha esetleg tömeges oltásra lenne szükség. A
feladatot a Szakrendelő kapta volna, de az
Önkormányzat vezetése úgy gondolta, hogy
a felújítási munkálatok miatt jobb lenne, ha
a különben is zárva tartó Színház lenne az oltópontok helyszíne. Itt minden feltétel adott,
van elegendő helyiség, vannak hűtőszekrények, jól megközelíthető, és a színház személyzete is tud segíteni a lebonyolításban.

+36-20/940-7652-es telefonszámot, és kérni
kell a szállítást, ami ingyenes. Ezt érdemes
azonnal megtenni, amint megkapják az értesítést, hogy a szállítók a jelentkezőket be
tudják sorolni a szállítandók névsorába.

Rappaport Dórát, az Erzsébetligeti
Színház szakmai igazgatóhelyettesét
– ő fogadta a bejáratnál az érkezőket – arról kérdeztük, hogyan vesznek
részt a Színház és a dolgozói az oltópontok működtetésében.

A március 10-én megtartott sikeres
főpróba után március 16-án ellátogattunk az első oltási napra.
Ács Anikó az első oltási napon is megjelent,
akárcsak Kovács Péter polgármester, hiszen
mindketten egy-egy idős kerületlakót hoztak oltásra. Erre minden olyan oltásra váró
idős embernek van esélye, aki önállóan nem
tud megjelenni az oltás helyszínén, mert
nincs aki elkísérje, vagy nem tud tömegközlekedéssel utazni. Ilyenkor tárcsázni kell a
Az 1-es oltópont első páciense a 77 éves mátyásföldi Udvardi Ferenc volt, aki elmesélte, hogy már nagyon
várta az oltást, mert
az ő esetében több
kockázati
tényező
is fennáll. Nagyon
pozitív tapasztalatai
vannak az oltópontról, pedig kicsit aggódott, hogy nem
tudta pontosan, mit
is kell majd csinálnia, hogyan fog eligazodni ebben a mindenki számára új és
ismeretlen helyzetben. Ám kiderült, hogy
senkit nem hagynak magára, mindenki
mellé jut egy segítő, megmutatják, mit hogyan kell kitölteni, és az adminisztrációs
szobából egészen az oltópontig kísérnek
mindenkit. Így aggodalma feleslegesnek
bizonyult. Szerencsére sem közvetlenül az
oltás után, sem otthon semmiféle komplikáció nem lépett fel, így várja, hogy minél
előbb megkapja a második adagot is, és biztonságban érezze magát.

– Három oltópontot alakítottunk ki három
különböző helyiségben, továbbá a várakozó-helyiségeket, ahol a 30 perces megfigyelési időt töltik a beoltottak. Gondoskodtunk a
szórakozásukról is, hiszen egy tévé készüléket is beállítottunk a várakozóba. Berendeztünk egy sürgősségi helyiséget is, ha netán
valamilyen váratlan esemény történne, és
váltásban mindig hét színházi kollégám vesz
részt az érkezők irányításában és kísérésében. Berendeztünk továbbá egy informatikai
helyiséget is, ahol az informatikai rendszer
a Szakrendelőé, de az üzemeltetést mi biztosítjuk. Ez össze van kötve az országos hálózattal, amelyre minden nap végén föltöltik
az oltási jelentést az aznapi statisztikákkal.
Varga Tünde, a Szakrendelő ápolási igazgatója elmondta, hogy a három oltópontontra
10 percenként vannak előjegyezve az oltásra várók, és minden oltási napon reggel 8
órakor nyitják a Színházat, ahol azután 16
óráig folyik az oltás. A kiértesítést a háziorvosok végzik a központi oltási terv alapján.
A Ligetbe az első napon a 80 év felettieket
hívták, a fiatalabbak közül pedig a krónikus
betegeket, akiknek fontos, hogy minél előbb
be legyenek oltva.
Az Önkormányzat lapja
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
MÁRCIUS 19-I TÁJÉKOZTATÓJA
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN
A koronavírus-járvány harmadik ütemének terjedése szerte Magyarországon, így a Fővárosban és a Kerületünkben is felgyorsult. A Magyar Kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében február 8-tól ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki 27/2021.
(I.29.) számú rendeletével, melyet hatályát február 22-én május
23-ig meghosszabbították.
A Kormány 104/2021 (III.5.) rendelete értelmében a védelmi
intézkedések március 29-ig illetve április 7-ig érvényben maradnak, illetve szigorodnak.

ziorvosok által beoltott vagy oltópontra küldött és ott beoltott
kerületiek száma március 15-ig 7719 fő. A kerületi beoltottak létszámában az oltás terv 1.-2. és 5. szakaszában beoltottak, vagyis
egészségügyben, nyugdíjas otthonban élők és dolgozók, a védekezés egyéb területén, valamint a rendvédelmi szerveknél dolgozók száma nincsen benne, ugyancsak nincsen benne a számban
a nem kerületi háziorvossal rendelkező XVI. kerületi beoltottak.
Az ő feltételezett létszámukkal korrigált XVI. kerületi oltottsági
ráta: 16,7%-20,2% között lehetett március 15-én.

A védekezés sikere, valamint a koruk, egészségügyi állapotuk
miatt különösen veszélyeztetett honfitársaink védelme érdekében a Kertváros Önkormányzata nyomatékosan kéri, hogy a járványügyi szabályokat mindenki tartsa be:
– a tömegközlekedési eszközökön és zárt térben, illetve a közterületeken viseljen maszkot,
– tartsa be a 1,5 méteres védőtávolságot,
– rendszeresen használjon kézfertőtlenítőt,
– tartsa be az este 8 és hajnali 5 óra közötti kijárási tilalmat,
– és ha a betegség jeleit észleli önmagán, vagy a hozzátartozóin,
haladéktalanul forduljon orvoshoz!

A kormány 104/2021 (III.5.) rendelete értelmében az általános
iskolák is áttérnek a tantermen kívüli digitális oktatásra március
8-tól.

A háziorvosi praxisok március 19-i adatszolgáltatása alapján jelenleg kerületünkben 503 fertőzöttről van tudomásunk. A há-

A kormány 104/2021 (III.5.) rendelete értelmében az óvodákban
március 8-tól április 7-ig rendkívüli szünet van.
Az önkormányzat által fenntartott bölcsődék ügyeleti rendben
vannak nyitva. 1 bölcsődében 5 dolgozó igazolt Covid-19 fertőzött.
A Kertváros Önkormányzata és intézményei mindent megtesznek a koronavírus elleni védekezésben, azonban az eredményekhez szükség van a lakosság együttműködésére is. A regisztráció
utáni oltás a XVI. kerületben is folyamatosan zajlik. Március 16től oltópont működik a XVI. kerületben az Erzsébetligeti Színházban, ahol eddig már 800 pácienst beoltottak.

Pályázati felhívás
KERÜLET KÖZMŰVELŐDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – a kerületben
2021. évben megvalósuló, a kerület közművelődéséhez kapcsolódó
programok támogatására pályázatot ír ki.
A pályázatban megjelölt programok megvalósításának időpontja a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet megszűnése után lehetséges.
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:
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), amennyiben:
- Bejegyzett székhelyük a XVI. kerület közigazgatási területén van
(továbbiakban: helyi civil szervezetek).
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- Bejegyzett országos vagy regionális szervezetük a XVI. kerület
közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban a XVI. kerületi lakosság érdekében végzik.
Az alapítványi formában működő helyi civil szervezet részére biztosított támogatás nyújtásáról a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva dönt.
A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a
https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon, felvilágosítás kérhető a 401-1510-es telefonszámon, valamint elektronikus
úton a pordan.monika@bp16.hu e-mail címen.
A Pályázat benyújtása:
A pályázatok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján keresztül (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.) a „Humán Iroda
részére” címzéssel adhatók le.
A pályázatok elektronikus úton nem nyújthatók be.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 16. 13:00
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség,
2021. április 23. 13:00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
Kovács Péter polgármester

Kézilabdacsarnok épül
a Kertvárosban
Az önkormányzat vezetése már a
korábbi években is fontolgatta egy
többfunkciós sportcsarnok megépítésének lehetőségét az Ikarus pálya
területén. A terv azonban különböző okok miatt húzódott, és mivel
nem látszott reális esély a megvalósulására, átmenetileg háttérbe
is szorult. Március 18-án azonban
Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy a kormány támogatásával –
igaz, nem az Ikarus pálya területén, hanem a közvetlen
szomszédságában, a lőtérrel szemben elterülő, jelenleg kihasználatlan önkormányzati területen – megépülhet egy kézilabdacsarnok.
Szatmáry Kristóf jelentette be az örömhírt, hogy a Szakrendelő, az
útépítések és a Szent Györgyi iskola 2,6 milliárdos felújítása, és több
más fejlesztés mellett egy újabb nagyberuházás kezdődhet el a közeljövőben a kézilabdacsarnok építésével. A helyszín a Margit utca és
a Sarjú utca sarkán lévő önkormányzati telek, amelyet felajánlottak
az új intézmény felépítésének céljára. A kormányzati támogatásról
a döntés megszületett, a munkák azonnal elkezdődhetnek, amint a
döntés megjelenik a Magyar Közlönyben.
Kovács Péter arra emlékeztetett, hogy kerületünk gazdag sportéletén belül fontos szerepet játszik a KMSE, a hazai kézilabdasport egyik

fontos utánpótlásbázisa. Számtalan kitűnő játékost adtak már
a hazai élvonalnak, országos elismerést vívtak ki maguknak.
Rendelkezésre áll az edzői gárda, minden korcsoportban ígéretes játékosállományuk is van, de eddig be kellett érniük a
tornateremmel, amelynek mérete nem egyezik a kézilabdapályák méreteivel. Így most nemsokára egy méltóbb, alkalmasabb környezetben folytathatják munkájukat. Ezzel a Fejlődő
Kertváros újabb programpontja valósul meg, amelyben az a
vállalás szerepel, hogy „szorgalmazzuk egy kézilabdacsarnok
felépítését”. Ennél most több is teljesül, mert a terv minden
jel szerint valósággá válik. A polgármester a komoly közlendők közé
becsempészett némi humort is, amikor azt mondta, hogy egykor két
szakágban volt igazolt sportolója az Ikarusnak, atlétikában és kézilabdában. A nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas atlétikapálya
már megépült, most mellette hamarosan lesz egy kézilabdacsarnok
is, úgyhogy ezúton üzeni idősebb Tomhauser István vezetőedzőnek,
hogy amit sportoló korában ígért, azt be is tartotta.
Egy kérdésre válaszolva Kovács Péter elmondta még, hogy nem
csak a kézilabdasport lesz a csarnok lakója, más rendezvények megtartását is tervezik, mint például szalagavatók, más sportágak rendezvényei, és szóba jöhet bármilyen más rendezvény is, amely elfér
egy 20x40 méteres kézilabdapályán anélkül, hogy az objektumban
kárt okozna.
Elhangzott még az is, hogy az épület homlokán a kézilabda munkacsarnok felirat azt jelenti, hogy ez nem egy olyan objektum lesz,
ahol csak a mérkőzéseket tartják, hanem itt folyik majd a hétköznapi
felkészülési és edzésmunka is.

Pályázati felhívás
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – 2021. évben a
kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására
pályázatot ír ki.
A pályázatban megjelölt programok megvalósításának időpontja a
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet megszűnése
után lehetséges.
A pályázat célja:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten hozzájárul a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok programjainak megvalósításához.
Az elbírálás során az alábbi témákban benyújtott pályamunkák elsőbbséget élveznek:
• hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, kiállítás szervezése;
• történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások;

• nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok,
rendezvények szervezése, rendezése;
• a nemzetiségi kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos
programok szervezése, rendezése;
• nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.
A pályázattról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható a
https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon, továbbá
innen lehet letölteni a formanyomtatványt, amelyen a pályázat benyújtható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (1163
Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 8.) a „Humán Iroda részére”
címzéssel ellátva.
A pályázat elektronikus úton nem nyújtható be.
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. április 16. 13:00 óra
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség:
2021. április 23. 13:00 óráig.
Érvénytelen a határidő után érkező pályázat.
Felvilágosítás kérhető a 401-1507-es telefonszámon, valamint elektronikus úton a szabopatricia@bp16.hu e-mail címen.
Kovács Péter polgármester
Az Önkormányzat lapja
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Megszabadulhattunk a lomoktól

Kerületünkben március 17-én megkezdődött a lomtalanítás
A 16-án kikészített lomokat egyes helyeken
már reggel 6 óra előtt elkezdték begyűjteni
az FKF Zrt. alkalmazottai. Egyikük elmondta, hogy hajnali 5 órakor indultak a telephelyről, és az 1-es körzetben 23 tömörítő
gépkocsival kezdték meg a lakosság számára
feleslegessé vált holmi begyűjtését. Tapasztalhattuk azt is, hogy a tömörítő lapnak olyan
ereje van, hogy – igaz, elég félelmetes hanghatás kíséretében – egy öntöttvas kádat is
képes 40-50 centiméteres vastagságra össze-

utánuk. Erre azonban számítottak az FKFnél, és ahogy egy utcával elkészültek, néhány
órán belül, de legkésőbb másnap 15-20 főből
álló gyalogos brigádok jelentek meg, akik a
visszamaradt apró szemetet kukákba gyűjtötték, és így már elfogadható állapotok maradtak a lomtalanítás után.
Idén a lakosság sokkal fegyelmezettebben
betartotta az elszállítandó hulladék kikészítésének rendjét, mint a korábbi években. Így
aki például 16-án a HÉV vonala és a Cen-

tek a lakók. Ezzel egy időben megjelentek
a már jól ismert lomisok is, akiknek ezúttal
igencsak lerövidült a „munkaidejük”. Most
nem válogathattak komótosan, ráérősen,
hanem futólépésben közlekedtek, ideges
vezényszavakat kiabálva, sokszor egymással
is konfliktusba keveredve. Hiszen idén nem
trónolhattak a lomőrök napokig a lomkupacok tetején anyatigrisként védve a többi szakmabelitől a kincseket, mert 8 órára nekik is
haza kellett érniük. Ennek megfelelően ami-

roppantani. A gépkocsikhoz a sofőrön kívül
három személy tartozott.
A tavaly elmaradt lomtalanítás nagyon érződött a kirakott lomhegyek méretén, hiszen
így közel két év alatt összegyűlt mennyiséget
kellett elszállíttatni.
Miután a kikészített lomokat gépkocsira
rakták, bizony elég csúnya látvány maradt

tenáriumi lakótelep közötti utcákon járt,
azt tapasztalhatta, hogy 14 és 15 óra között,
még szinte sehol nem volt az utcára kirakva a lom. Nem így a kerítéseken belül, ahol
már a kapuk közelébe készítve ott tornyosult
a kirakni való. Aztán úgy 16 órához közeledve hangyabollyá vált a környék, és szinte
minden ház előtt kisebb lomhegyet építet-

lyen hirtelen kezdődött a nyüzsgés az utcákon, ugyanolyan hirtelen, szinte varázsütésre be is fejeződött. Így az élet minden egyéb
területén mérhetetlen károkat okozó járvány
a vele járó kijárási korlátozás következtében
megszabadított minket az éjszaka is a házaink előtt ólálkodó idegenektől.
M.T.

Átadták a felújított
Nefelejcs utcát
A Rózsa utca és a Nefelejcs utca kereszteződésében tartották azt a
sajtótájékoztatót, amelyen Szatmári Kristóf országgyűlési képviselő
elmondta, hogy az útburkolat és az egyéb úttartozékok felújítása a
Budapesti Útépítési Program támogatásával, a kormány és a XVI. kerület gyümölcsöző együttműködésének köszönhetően valósult meg.
A környéken további útépítések várhatók, több más utca mellett a
Körvasút sor felújítására is benyújtották a pályázatot.
Kovács Péter polgármester sajnálattal állapította meg, hogy a fővárosi önkormányzat nem folytatja az előző vezetés alatt tett ígéreteket, hiszen akkor egy olyan megállapodás született, hogy a kerület
az útfelújítások tervezését átvállalja a Fővárostól, a Főváros viszont a
kész tervek birtokában elvégezteti a munkát. A tervek el is készültek,
a munkálatok költségeit azonban a kormánynak kellett átvállalnia a
Főváros helyett. Ez az együttműködés jól működik, és remény van rá,
hogy a jövőben is számíthatunk rá.
Szatmáry László, a körzet önkormányzati képviselője köszönetet
mondott Kovács Péternek és Szatmáry Kristófnak, hogy megteremtették az útfelújítások lehetőségét, majd visszatekintett a korábbi
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útfejlesztések történetére. Elmondta, hogy amíg korábban évente
jó, ha 10 utat felújítottak, most már az első évben 150 földút kapott
szilárd burkolatot. A mostani útépítési program végső célja pedig a
földutak teljes felszámolása.
M.T.

Dr. Blatniczky László
újabb kitüntetése
Közel két éve örömmel tudósítottunk arról, hogy az EMMI 2019. november 28-i díjátadóján kerületünk lakója, dr. Blatniczky László gyermekgyógyász-diabetológus a gyermekvédelem, valamint a gyermek- és ifjúságügy területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
„Szent Kristóf a Gyermekekért” kitüntetést és díjat vehetett át Novák
Katalin államtitkártól (aki azóta a családokért felelős tárcanélküli miniszter). A főorvos úr több mint négy évtizede végzi a gyermekkori cukorbetegek kezelését és gondozását. Szerteágazó tevékenységének része a
kárpátaljai magyar anyanyelvű cukorbeteg gyermekek és családjuk oktatása és támogatása is.
MÉSZÁROS TIBOR
A minap újabb magas kitüntetést vehetett
át a főorvos úr. A gyermekkori cukorbetegséggel, illetve az elhízás gondjaival küzdő
gyermekekért végzett több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetéssel gazdagodott.
Dr. Blatniczky László gyermek-diabetológus főorvos lassan 45 éve dolgozik a Szent
János Kórházhoz tartozó Budai Gyermekkórházban, melynek orvosi karához 1976ban csatlakozott. Két évvel később azzal
hívta fel magára a szakma figyelmét, hogy
megszervezte és megteremtette a rendszeres diabétesz gondozást. 1990-től már
osztályvezető főorvosként gyógyította a gyerekeket. 1996-tól 9 éven keresztül a Budai
Gyermekkórház főigazgatójaként irányította az intézményt. Ezután pedig tudományos
igazgatóként és osztályvezető főorvosként
tevékenykedett. Egészségügyi menedzseri,
csecsemő- és gyermekgyógyászati szakké-

pesítései mellett laboratóriumi, endokrinológiai szakorvos, és az MDT diabetológusa
cím tulajdonosa. Kiemelten foglalkozik az
1-es típusú diabétesz korai felismerésének
lehetőségeivel, az optimális kezelési módszerek gyakorlati szempontjaival, valamint
a diabéteszes gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének kérdéseivel. Számos jelentős hazai és nemzetközi társaság tagja.
A Juvenilis-Diab-Help Alapítvány Kuratóriumi elnökeként segítette, szervezte a diabéteszes gyermekek nyári táboroztatását is.
A doktor úr kérdésünkre elmondta, hogy
míg a „Szent Kristóf a Gyermekekért” kitüntetést szigorúan szakmai szempontok
alapján kapta, most a szakmaiak mellé a
közéletben betöltött tevékenység elismerése is társult, hiszen a kitüntetettől nem
idegen az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi szerepvállalás sem – szakmai bizottságok, kórházigazgatás, kuratóriumi
elnökség, részvétel nemzetközi társaságok
munkájában.

Miután gratuláltunk Blatniczky doktornak
az újabb kitüntetéshez, megragadtuk az alkalmat, hogy egy igazán illetékestől kérdezzük meg, mi az oka, hogy a gyerekek nem
kapják el a COVID-vírust.
– Elkapják ők is, de az ő „nulla kilométeres
immunrendszerük” még sokkal hatékonyabb,
mint az idős embereké. Az esetek többségében
csak enyhe náthás tünetek kísérik a fertőzést,
vagy még az sem. A baj viszont az, hogy ők
ugyanúgy fertőznek, mint a covidos felnőttek,
csak nem látszik rajtuk. Nem ritka, hogy a
tünetmentes gyerek az óvodából importálja a
családba a vírust. Az idős emberek a kor előre-haladásával egyre veszítenek immunrendszerük hatékonyságából, és ha ehhez még egyéb
kockázati tényezők – cukor-, szív- tüdőbetegség,
elhízás – is társulnak, fertőzés esetén nehéz
helyzetbe kerülhetnek.

Facsemetéket a
csemetéknek!

Március 16-án, a Csíkszentmihály téren Szász József alpolgármester vezetésével jelképesen fákat ültettek kerületünk
kisbabái tiszteletére. Ez alkalommal 3 db fa talált otthonra
a téren a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet jóvoltából.
A Centenáriumi lakótelepen található babaliget tavaly már megtelt,
ezért a babafák, a Csíkszentmihály téren terjeszkednek tovább. Idén
tavasszal 37 db fát osztottak ki és egy fát cseréltek le, a tavaly igényeltek közül. Az ültetett növények között gyümölcs (meggy, körte,
cseresznye, barack, alma) és lombos fák (mogyoró, galagonya stb.) is
találhatóak. A szülők pár lapát földdel, jelképesen vehették birtokba
a csemetéket csemetéik számára.
Babafát egész évben, folyamatosan lehet igényelni a gyermekek 6
hónapos koráig. A következő babafa osztás ősszel esedékes.
GUETH ÁDÁM
Az Önkormányzat lapja
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ISKOLAVÁLASZTÓ - 4. rész
SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Székhely: 1163 Budapest, Metró u. 3-7. • Azonosító: OM 035093
Telefon: +36 1 403 0607 • Email: tanoda@sastanoda.hu • www.sastanoda.hu
Intézményvezető: Leblanc Mária Magdolna
Beiskolázással foglalkozó vezető: Ható Györgyi intézményvezető helyettes

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Budapest
XVI. kerületében, kertvárosi környezetben található, fenntartója az Észak-Pesti Tankerületi
Központ. Nyolc évfolyamon, összesen 20 osztályban folyik a nevelő-oktató munka. Tanulói
létszámunk megközelíti a 600 főt.
„Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán
évszázadokra megmarad. A tanár tudja, hogy
amit szeretettel és tisztességgel épít, az örökre
megmarad.”
John W. Schlatter
E gondolat szellemében várjuk magasan képzett munkatársainkkal a leendő elsőseinket.
Biztonságos, szeretetteli környezetet teremtünk diákjaink számára az egészséges fejlődésük érdekében, hogy segítsük őket a kívánt cél
elérésében. Abban, hogy kritikusan gondolkodó, felelős állampolgárokká válhassanak.
A konzervatív pedagógia értékeinek megőrzésére koncentrálunk. Intézményünk prioritása a tananyagtartalom megbízható, tudást
eredményező, differenciált átadása. Nagy
gondot fordítunk a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Módszereinket tekintve új,
rendhagyó nevelési - oktatási formákat is alkalmazunk.
• Rávezetjük diákjainkat, hogy a tanulás nem
feltétlenül kínszenvedés, hanem az öröm
forrása is lehet.
• A gyermeki kíváncsiságon keresztül ébresztjük fel a tudás iránti vágyukat, tudásszomjukat.
• Fontos számunkra, hogy diákjaink megvalósíthassák önmagukat. Reálisan, kreatívan
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XVI. Kerületi Újság

gondolkodni tudó, gondolkodni akaró felnőttekké váljanak. E célt különböző módszerek alkalmazásával, pl. a fizika tantárgy
5. éve bevezetett „kutatásalapú” oktatásával
törekszünk elérni: a tanulók kis tudósokként fedezik fel a jelenségeket, ismerik fel a
mögöttük rejlő összefüggéseket.
Tudjuk, hogy a sikeres személyiségformálást csak a szülőkkel együtt, szoros együttműködésben lehet megvalósítani. Türelemmel,
elfogadóan, megértéssel kell nevelnünk gyermekeinket. Ezért állunk szoros és állandó kapcsolatban a Szülők Közösségével.
A közelmúltban gyönyörűen felújított iskolánkban jól felszerelt, tágas, barátságos tantermek várják a tanulókat. Sokuknak kedvenc
délutáni búvóhelye a könyvtárunk, ahol a kölcsönzés mellett helyben olvasásra is van lehetőségük.
Az Intézményünkben működő Diákönkormányzat aktívan vesz részt a programok szervezésében, valamint a diákokat érintő kérdések megvitatásában.
Örökös Ökoiskolaként a fenntarthatóságra
nevelés kiemelt szerepet kap iskolánkban.
A szelektív hulladékgyűjtés mellett minden
évben rendezünk az egészséges életmódhoz
kapcsolódó programokat is.
Terveink szerint a 2021/2022-es tanévben 3
osztályban várjuk sok szeretettel leendő kis
diákjainkat!
Osztályfőnökök: Szilvi néni, Enikő néni és Erzsike néni.
A beiratkozással kapcsolatos aktuális információkért kérjük, látogassanak el honlapunkra!

BUDAPEST XVI. KERÜLETI
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁN

Székhely: 1161 Bp., Csömöri út 20.
Telefon: 06 1 406 4001, 0630 390 9613 • E-mail
Az intézmény vezetője: Tóth András
Beiskolázással foglalkozó alsó tagozatos vezető

Iskolánk a XVI. kerületben, kertes családi
házak ölelésében található, tömegközlekedéssel és autóval is minden irányból jól
megközelíthető.
Fő célunk a családias, otthonos, stresszmentes légkör biztosítása, kisdiákjaink
személyiségének, testi-lelki egészségének
fejlesztése egyéni képességek szerint, a tehetség kibontakoztatása, a szükséges felzárkóztatás biztosítása, a tanulás, a tudás,
az iskolába járás megszerettetése. Differenciált csoportbontást szervezünk több
tantárgyból, (magyar, matematika, angol,
informatika). Pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus gyógypedagógus, védőnő
segíti munkánkat, valamint könyvtárosunk,
több ezer könyvvel támogatja folyamatosan
kisdiákjaink megfelelő fejlődését.
Képzési programok:
- Első osztálytól informatika és angol
nyelvoktatás
- A matematika és az angol nyelv tanítása
kiegészül +1 óra fakultatív oktatással
- Boldogság óra program
- Felső tagozaton emelt szintű angol, informatika és matematikaoktatás
- Változatos tanórán kívüli programok
Sportolási lehetőségek:
Kézilabda, foci, kosárlabda, úszás, tenisz, karate, dzsúdó, bírózás, modern tánc, sakk, ritmikus gimnasztika, akrobatikus rock and roll tánc,
pingpong, Szent-Györgyi Albert 5 próba (az
olimpiai ötpróba mintájára) mezei futóverseny.
Szakkörök:
Zeneoktatás (zongora, gitár, furulya, énekkar) technika, modellezés, rajz, klubnapközi, matematika, magyar nyelv, kémia,
biológia, földrajz, angol, dráma, rovásírás,
meseszakkör, szivacskézilabda, bábszakkör

NOS ISKOLA

l: info@szgyaiskola.hu • www.szgyaiskola.hu

ő: Petrik Csilla intézményvezető-helyettes

Hagyományok:
Nemzeti ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó ünnepségek, Szent-Györgyi Albert
projekt hét, Szent-Györgyi Albert ki-mit
tud, Boldog iskola program, nemzeti hagyományok ápolása, kiállítás, folyosó és honlap
galéria tanítványaink munkáiból, iskolai,
kerületi, országos tanulmányi, rajz és sport
versenyek, Katalin-bál, adventi készülődés,
tök-jó nap, mikulás nap, karácsonyi műsor,
farsangi mulatság, színi előadások, író-olvasó találkozók, könyvtári foglalkozások
Tárgyi feltételek:
Alsó tagozaton új, szép játszótér és a szabványnak megfelelő kézilabdapálya lelátóval,
új focipálya várja 1-4. évfolyamos diákjainkat. Tanórákon tanulóink korszerű eszközök számítógépek, interaktív táblák segítségével sajátíthatják el a tananyagot.
1-5. évfolyamon napközis csoportjainkat
osztály keretben szervezzük meg, 6. osztálytól tanulószoba működik.
5-8. évfolyamon folytatódik az alsó tagozaton megkezdett emelt szintű oktatás angol
nyelv, informatika és matematika tantárgyakban. A csoportok kialakítása az alsó tagozaton elért eredmények alapján történik.
Szülői tájékoztatások:
A kedves szülők, érdeklődők a tájékoztatókat, ismertetőket iskolánk honlapján olvashatják.
Honlapunkon bemutatkoznak a tanító nénik. Telefonon a beiskolázásért felelős alsós
intézményvezető-helyettes és az iskola igazgatója készséggel fogadja a hívásukat.
Elektronikus leveleiket is szívesen várjuk,
igyekszünk mielőbb minden kérdésre, érdeklődésre válaszolni.
Szeretettel várjuk leendő kisdiákjainkat.

BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Székhely: 1165 Budapest, Táncsics utca 7-9
Tel.: 06 1 407 2806 • E-mail: bp16tancsics@gmail.com • www.tancsics16.hu
Facebook: facebook.com/tancsics16
Megbízott intézményvezető: Dr. Zalainé Ótós Ildikó

Mottónk: „Egyenes út az érettségiig”
Kertvárosi környezetben fekvő iskolánkban
nyolc általános és négy gimnáziumi évfolyamon folyik a képzés.
Fő feladatunk a képességek fejlesztése, az
alapvető és szükséges ismeretek közvetítése,
elsajátíttatása, a gyermekek ismereteire való
építkezés életkoruknak megfelelően. Munkánkat a gyermek-, illetve partnerközpontúságra törekvés jellemzi.
Célunk valamennyi évfolyamon a minőségi
képzés. Az oktatásban kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek, valamint a felsőbb évfolyamokon az informatika.
Iskolánk elnyerte az "Örökös Ökoiskola"
címet, melynek megfelelően hangsúlyos a
környezetvédelem, illetve a környezettudatos
magatartásra nevelés.
Az intézmény speciális képzései az első évfolyamtól:
Ének-zene, művészetek speciális tantervű
osztály: Ez az osztály emelt óraszámban tanulja az ének-zenét. A gyerekek második
osztálytól kezdenek furulyázni, harmadiktól
tagjai az iskola kórusának. További zenei
tanulmányok délutánonként az iskolánkkal
egy épületben található Rácz Aladár Zeneiskolában folytathatók. Az idegen nyelv oktatása a negyedik évfolyamon kezdődik.
Angol nyelvi speciális tantervű osztály:
Az angol nyelvet oktatjuk első osztálytól
kezdve heti két órában, negyedik osztálytól
heti négy órában. Az oktatás játékos módszerek segítségével történik. A nagyobb diákok
számára évenként angliai tanulmányutat
szervezünk.
Német nemzetiségi nyelvoktató speciális tantervű osztály: A tanulók heti öt órában sajátíthatják el a német nyelvet, és heti egy órában
német népismeretet tanulnak. A meglévő
külföldi kapcsolatok lehetővé teszik a német
nyelv gyakorlását anyanyelvi környezetben is.

Általános tantervű osztály: Azon gyerekek
számára, akiknek még nem alakult ki speciális érdeklődésük,- igény esetén- az iskola
általános tantervű képzést is indít.
Az intézmény számítógépes ellátottsága:
Két teljeskörűen felújított, korszerűen felszerelt informatikai szaktanterem áll a tanulók
és az oktatók rendelkezésére. A gyerekek ellenőrzött körülmények között használhatják
az internetet.
Könyvtár: Az iskola saját könyvtárában a
könyvek mellett dvd- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a
diákok számára rendszeresen tart könyvtári
órákat.
Sport: Az iskola két tornateremmel, felújított
sportudvarral, sportpályával, műfüves labdarúgópályával rendelkezik. Az erzsébetligeti uszodában minden diáknak lehetőséget
biztosítunk szervezett úszásoktatásban való
részvételre.
Napközi: Megújult ebédlőnkben napi egyszeri vagy háromszori étkezésre van lehetőség.
A napköziben a délutánokat – a házi feladat
elkészítése mellett – alkalmanként változatos
programokkal tarkítjuk.
Egyéb programok:
A különböző iskolai sportszakkörök mellett
az igények és a lehetőségek figyelembevételével egyéb választható foglalkozásokat is tartunk (sakk, vívás, capoeira, tánc, karate).
A gyerekek szervezett keretek között vehetnek részt koncert-, színház- és múzeumlátogatásokon, tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolákban, téli, illetve nyári táborokban.
Iskolánkban igénybe vehető reggeli ügyelet
(7.00-7.30) és délutáni ügyelet (16.45-17.45).
Tisztelt Szülők!
Látogassák meg iskolánk honlapját, ismerjék
meg világunkat, az itt folyó munkát, hogy
gyermekeik érdekében jó döntést hozzanak!
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

1848 Cinkotán
A 19. század első fele az az időszak volt, amikor a tehetős (milyen jó magyar szó, kifejezi azt, hogy akinek
megvan a lehetősége, kezdhet is vele valamit – manapság nem nagyon használjuk), szóval a tehetős magyar
urak legjobbjai vagyonuk hátországa támogatásával
belefogtak olyan dolgokba, amitől az ország is előbbre
került. Nem sorolnám ezeket, remélhetőleg mindenki
tudja (és érti is).
Az „Új Világ”, az értelem és a múlt lerombolásának 40
éves korszakában nem volt divat dicsérni a „kisebb”,
helyi urakat és ez az örökség sajnos ránk maradt. Cinkota hűbérura, Beniczky Ödön még csak hagyján, őt
„csak” elfelejtettük. A fiáról, Beniczky Gáborról „jópofa” adomák keringenek, mint kártyás, mulatós, lóversenyes alakról, aki úri kedvében főbe lőtte magát, de arról, hogy mit tett például Cinkotáért, senki sem beszél.
Pedig a 16. kerület ma nem ilyen lenne, ha nem ő lett

volna Cinkota ura Pest „aranykorának” kapujában, lehet, nagy gyártelepek, lakótelepek terjeszkednének a két
lebetonozott patak között. Felesége, Batthyány Ilona,
aki a fent említett tehetős nagyurak egyik legjobbjának,
Batthyány Lajosnak a leánya volt, valamivel jobban járt,
őt sokáig csak kedvesen gyagyás öregasszonynak gondolták, akinek egy jó tulajdonsága volt, hogy szeretett
a „nép” fiaival mulatni, és hogy árvaleány iskolát adományozott a falunak, ami viszont nem igaz. De ez sem
gátolt meg senkit abban, hogy kastélyukat ugyanezen
nép nevében, széthordva a faluban, titkon élvezzék az
úri miliő egy-egy részletét. Mára Batthyány Ilona megítélése változott, de férjéről és apósáról ma sem tudunk
jóformán semmit. A jövő feladata lehet hitelesen feldolgozni Cinkota és a 16. kerület történelmét erőteljesen
meghatározó család történetét.
SZÉMAN RICHÁRD

Másfél hete ünnepeltük március 15-ét,
térjünk vissza 1848-hoz és Beniczky
Ödönhöz, akinek a szabadságharchoz
való viszonyát dokumentumok, helynevek, legendák őrzik. Utóbbiról már sokszor volt szó: neki köszönhetjük a pesti
határ menti fogadója és egyben a környék, Nagyicce nevét. Most azonban nem
erről írnék (már többször megtettem a
fogadó kapcsán), de még leírom, az 1850es években Mátyás királyhoz kötni egy fogadó nevét nem volt császárpárti tett.
Amiért azonban ezt a hosszú bevezetőt
leírtam, csak néhány sor, de ha elolvassák, láthatják, Beniczky Ödön tettekkel is
bizonyította, hogy a szabadságharc mellett áll.
A cinkotai evangélikus egyház levéltára őrzi azt az 1848. március 22-én (!) írt
községi jegyzőkönyvet, amely közli Beniczky Ödön jószágigazgatója, Erdei Fülöp által a cinkotai elöljáróságnak küldött
alábbi sorokat.
A jegyzőkönyv kezdősorai:
„Az 1848-ik évi Mártius 22-ik napján volt azon Öröm Nap, a’ mellyben Czinkota helység lakosai minden Úrbéri teher viseléstől fel mentetvén szabad honfi polgárok sorába léptek. – Ennél fogva a már szabad
község elöljárói részint háladatoságból, részint pedig örök emlékül ezen
Nagy Napot meg Ünepelni és az egész eseményt ezen Jegyző Könyvbe
bé igtatva elrendelték.”
Ezután két oldalon következik az ünnephez vezető forradalmi
események leírása, majd lejegyezték Beniczky Ödön levelét:
„Czinkota helység becsületes lakosi!
A magyar nemzet kivívta szabadságát, miszerint most már magyar
független kormány által fognak dolgai el-intéztetni.(…)
Jóllehet ezen a’ magyar nemesség által alkotandó törvény még eddig
szentesítve, s ki hirdetve nem lévén, kötelező erővel még – nem bír,
még-is el-határozá t(ekinte)t(e)s Beniczky Ödön Tábla Bíró Úr ember
szeretetében s eddig volt jobbágyai iránt hajlamában, mi szerint a tör-

vényt részben ő megelőzi. (…) miszerint önkéntes szabad akaratánál fogva mai naptól
fogva minden úrbéri terhétől (…) végképpen
s örökre fel vannak mentve. (…)”
Gyakorlatilag saját jogon, birtokán kihirdette a hűbériség felszámolását.
Beniczky Ödön (Pest, 1822. február
12. – Cinkota 1874. szeptember 13.), Gödöllő táblabírája 1848. július 5-től 1849.
augusztus 13-ig volt a képviselőház tagja,
majd 1861-től haláláig.
A 2007-ben megjelent Gödöllő története
I. kötetében Horváth Lajos így foglalta össze Gödöllő képviselőjének 48-as
múltját: „(…) A császári hatóságok titkos
nyilvántartása szerint Beniczky Ödön a
„nyílt rebellisek”, a radikális párthoz tartozott. Ezt a tényt későbbi politikai magatartása is igazolja. Ennek ellenére és annak
köszönhetően, hogy nem volt jelen a Habsburg-ház trónfosztásakor, I. Ferenc József
1850. július 20-án, mint „kevésbé kompromittált egyént” 208 társával együtt amnesztiában részesítette. (…) a forradalom és
szabadságharc legradikálisabb fordulata idején, birtokán (Zsámbok
-SzR) lakva semlegességet tanúsított. (…)
A Habsburg-abszolutizmussal szemben állt, a passzív rezisztencia
álláspontjára helyezkedett, azaz az alkotmányos rend helyreállításáig
osztrák hivatalt nem vállalt.”
1867-ben az ellenzéki 48-as párt tagjai nem értettek egyet Ferenc
József megkoronázásával. Tiltakozásul, Madarász József vezetésével Beniczky Ödön fogadójába, az akkor már majd’ két évtizede
nevet kapott Czinkotai Nagyitczébe vonultak ki.
Ahogy fiának és feleségének, Batthyány Ilonának, neki sincs fája
a sashalmi fasorban. Pedig talán megérdemelnék mindhárman.
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Kertvárosi Helytörténeti
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu

A Sashalmi piacon szabad a vásár!
A kormányrendelet értelmében a piacok zavartalanul működhetnek tovább,
hiszen nyitottak és a szabad levegőn biztonságosabb vásárolni, mint zárt
térben. Éppen ezért szombatonként a sétálóutcává alakított Margit utca a
nagypiaci forgatag érzetét hozza el nekünk, ahogy a régi oldal és az ökopiac
oldal eggyé olvad.
Április 3-án, nagyszombaton a húsvéti ünnephez alkalmazkodva a piacot kézműves
árusok lepik el, hogy az ünnep hangulatát
elhozzák nekünk, ha most nem is teljes
egészében érezhetjük át az igazi tradicionális húsvéti légkört. Mitől lesz ez most más,
mint az megszokott szombatok? Hímzett,

horgolt anyagok, konyhai és lakástextíliák, faragott, gravírozott fatárgyak, gyermekeknek tojásgyűjtő kosarak és díszek,
zsákocskák, zero waste (hulladékmentes
anyaghasználaton alapuló) termékek, tárolók, fülvédők, alátétek, arctisztító korongok,
szappanzsákok és törlők, vegán textilbőrből

készült gymbagek (tornazsákok), kisebb
neszesszerek és még sok más hazai, kézzel
készült termék.
A fertőtlenítési pontokat folyamatosan utántöltik és kérik, minden vásárló figyeljen a
helyes maszkviselésre és a távolságtartásra.
B.B.

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vegyes fák lemosó permetezése
Munkavégzés időtartama:
03.25. – 04.06.

Tekintettel a bizonytalan időjárásra, nem tudják pontosan megadni a
munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszenek a fent jelzett időintervallum betartására.
A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő kártevők ellen hatásos, a vegetációs időszakban megjelenő vagy elszaporodó kórokozók és kártevők
technológiai szintű vagy eseti jellegű intézkedést kívánnak.
Az alkalmazott szer közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készítmény. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul
azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer a gépjárműben semmilyen kárt nem okoz, plusz költséget nem okozva eltávolítható, könnyűszerrel lemosható.
Felhasználásra
kerülő szerek
Vektafid - A

Champ DP

Dózis

ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

2%

nk*

0

2kg/ha

nk*

0

Méhekre
veszélyesség
Nem veszélyes

Nem jelölés köteles

Vizekre
veszélyesség
Nem veszélyes

Kifejezetten veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

MUNKATERÜLETEK:
Szent Korona utcai lakótelep, Egyenes utcai lakótelep, Lándzsa utcai lakótelep, Jókai lakótelep, Centenáriumi lakótelep, Hősök tere, Pálfy tér, Havashalom park, Mátyás király tér, Erzsébet-liget.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Jármay Katalin • Telefon: 40-11-599
• E-mail: jarmaykata@bp16.hu

Az Önkormányzat lapja
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C
+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu
facebook.com/kulturliget

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.

Húsvéti kvíz

11 érdekesség az ünnepről

A MEGFEJTÉST leadhatják az Erzsébetligeti Színház bejáratánál elhelyezett dobozba,
vagy beküldhetik online az info@kulturliget.hu e-mail címre.
SORSOLÁS: április 30. péntek. A nyerteseket Facebook oldalunkon
(facebook.com/kulturliget.hu) és honlapunkon (kulturliget.hu) tesszük közzé.
NYEREMÉNY: két főre és egy alkalomra szóló színházjegy egy nyitás utáni előadásunkra.

1) Húsvét mozgóünnep, még az ókori eredetű holdnaptár szerint
számítják ki a pontos dátumát. Mihez igazodik?
a) Óraátállítás
b) A tavasz kezdete
c) a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap
2) A húsvéti tojás általában díszített tyúktojás vagy csokoládé tojás , melyet a keresztény kultúrákban húsvétkor szokás
ajándékozni. Minek a jelképe a tojás?
a) az egészség
b) a feltámadás
c) a bőség
3) Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe.
Mikor van virágvasárnap?
a) Pünkösdvasárnap
b) Húsvétvasárnap
c) A húsvét előtti vasárnap
4) A hívők a délelőtti misére hagyományosan egy kosárban sonkát,
tormát, tojást, bort, kalácsot visznek, melyik naphoz kapcsolódik
az ételszentelés hagyománya?
a) Húsvétvasárnap
b) Húsvét előtti szombat
c) Húsvéthétfő
5) Az itáliai reneszánsz művészet egyik kiemelkedő alkotása Az
utolsó vacsora című freskó, mely Milánóban látható.
Ki volt az alkotó?
a) Sandro Boticelli
b) Leonardo da Vinci
c) Raffaello Santi
6) Hogyan kapcsolódik a nyúl a húsvéti ünnephez?
a) a tavasz egyik szimbóluma a fürgesége miatt
b) német nyelvterületről került a magyar szokások közé, főként
termékenysége, szaporasága miatt
c) ügyesen ugrál, így képes kertről-kertre járva elvinni az édességet a gyerekeknek
7) A Feltámadási körmenet után elhangzik az egyik legrégibb
egyházi magasztaló, hálaadó ének, mi a neve?
a) Te Deum
b) Salve Regina
c) Rorate
8) Mit ünneplünk húsvét hétfőn?
a) ez a húsvéti vallási ünnep utolsó napja
b) a tavasz érkezését
c) semmit, ez a nap a néphagyomány része
9) Melyik magyar festő alkotása a húsvéti ünnepkörhöz köthető
Trilógia?
a) Barabás Miklós
b) Munkácsy Mihály c) Madarász Viktor
10) Nagycsütörtökön az egyházi hagyomány szerint elhallgatnak
a harangok. Ismert szólás, hogy „a harangok …… mennek”.
Melyik város neve hiányzik a mondatból?
a) Vatikán
b) Jeruzsálem
c) Róma
XVI. Kerületi Újság
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11) Számos magyar író, költő művében megjelenik a húsvét, a
feltámadás ünnepe. Kinek a sorai az alábbiak?
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
a) Ady Endre
És megérzik a fényt a gyökerek
b) Nemes Nagy Ágnes
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok, c) Pilinszky János
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Sikeres szereplés a férfi kard világkupán

Március 11-e és 14-e között a Magyar Vívószövetség jóvoltából rendezték meg az elmaradt kard világkupát
a BOK-csarnokban. A verseny a kerületi KVSE-nek egy ezüst és egy bronzérmet hozott. Az eredményekről, a
rettegett koreai csapat elleni megmérettetésről és a jövőbeli esetleges versenyekről Decsi Andrást, a magyar
férfi kardválogatott vezetőedzőjét, kerületünk díszpolgárát kérdeztük.
GUETH ÁDÁM
– MILYEN ÉRZÉS VOLT EGY ÉV KIHAGYÁS UTÁN ISMÉT VILÁGVERSENYEN
SZEREPELNIE A VÁLOGATOTTNAK?
– Nagy örömet jelentett mindenkinek,
hogy a Vívószövetség felvállalta az esemény megrendezését, és hogy egy év
kényszerszünet után újra pástra léphettünk. Másokban sajnos nem merült fel
hasonló nemzetközi verseny rendezése,
de mi magyarok ezt sikerrel megoldottuk.

ben. Ellenük vereséget szenvedtünk, a
másik elődöntőben a németek legyőzték
a koreai csapatot. Ez öröm volt az ürömben, mivel nagy ellenfelünknek tartjuk
őket, így pedig lehetőséget kaptunk, hogy
megküzdjünk velük a bronzéremért. Szoros csatában sikerült megszerezni a győzelmet, amiből Decsi Tamás is jelentősen
kivette a részét.

– VÁRHATÓ-E TOVÁBBI VERSENYSZEREPLÉS A JÚLIUS VÉGI TOKIÓI NYÁRI
– MILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
OLIMPIÁIG?
VÁRTÁTOK A VERSENYT?
– Nekünk a járványhelyzet miatt kiala- A bronzérmes csapat: Szilágyi Áron, Decsi Tamás, – Nem tudjuk, hogy az olimpiáig rendezGémesi Csanád és Szatmári András
nek-e versenyt, ezért jobb, ha a koreaiakkított „buborék rendszer” miatt jó pár
ban is úgy él ez a meccs, hogy nem ők
nappal előbb be kellett költözni az Aréna
Hotelbe. Itt teljesen elszeparáltuk magunkat, meg menetelését egészen a döntőig, ahol az nyertek, hanem a mieink. Vannak kósza hírek
a szobában étkeztünk és így készültünk a ver- ellenfél a koreai Oh Szang Uk volt. Itt sajnos az Európa-bajnokság vagy világ-kupa versevereséget szenvedett, de ezüstéremmel távoz- nyek esetleges rendezéséről, de konkrétumot
senyre.
hatott. Egy évvel korábban, a két legutóbbi ver- nem tudunk.
– MIKÉNT ZAJLOTTAK AZ EGYÉNI VERSE- senyen Áron két aranyat szerzett, de egyévi kihagyás után majdhogynem ugyanott folytattuk, – HOGYAN ÉRTÉKELED A VÁLOGATOTT EDNYEK?
DIGI FELKÉSZÜLÉSÉT AZ OLIMPIA SZEM– Március 11-én volt a selejtező, amin a vá- ahol abbahagytuk.
PONTJÁBÓL?
logatottból Szilágyi Áronnak és Szatmári
Andrásnak nem kellett részt vennie, Gémesi – A CSAPATVERSENYEN MÁR TÚL VOLTATOK – Azt gondolom, hogy az az út és edzésprogCsanádnak és Decsi Tominak igen. A csoport- AZ OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓN. VÁLTOZTA- ram, amit hétről hétre végzünk, az helyes és
eredményes. Komoly érdem, hogy a férfi kard
küzdelmek során vegyes volt a kép. Mind Csa- TOTT EZ BÁRMIT A FELKÉSZÜLÉSBEN?
nád, mind Tomi szenvedett el vereséget, de a – A 14-ei csapatversenynek olimpiai kvalifiká- szakágban sikerült megőrizni mindenki egésztizenötös asszóknál fantasztikus teljesítményt ciós jelentősége már nem volt, ettől függetle- ségét. Úgy érzem jól raktuk össze az edzésternyújtottak, nehéz ellenfelek ellen. Különösen nül mi mindig az éremszerzésre törekszünk. vünket és ezt szeretnénk folytatni. Normális
igaz ez Decsi Tomira, aki a legjobb 64 között A spanyolok elleni meccsel melegítettünk, aki- olimpiai ciklus esetén külföldi edzőtáborokba
folytathatta. Szatmári és Gémesi egymással ket magabiztosan utasítottunk magunk mögé. mennénk, vagy meghívnánk más külföldi csavívtak szoros csatát, de végül Szatmári lépett Őket az Egyesült Államok követte, akik kemény patokat, szívesen versenyeznénk. Most próbátovább. Tamás a világranglista elejéről kapott ellenfelek voltak a korábbi olimpiákon. Ezen a lunk alkalmazkodni a megváltozott körülméellenfelet az amerikai Dershwitz személyében, mérkőzésen is sikerült nagyarányú győzelmet nyekhez. Fő bázisunk a XVI. kerületben az
de végül szoros csatában alulmaradt. Áron egy aratnunk. Közben Oroszország biztosította az Erzsébet-ligeti KVSE edzőterme. Az biztos,
másik ágon szintén magyar ellenféllel kezdte olimpiai szereplését a francia csapattal szem- hogy innen mindig erőt tudunk meríteni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2021. ÉVI
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat pályázatot ír ki a XVI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek számára,
vissza nem térítendő támogatás igénylésére.
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: 2021. január 1. – 2021. 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 2020. január 1. napja előtt lett bejegyezve és működik,
pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező, átlátható szervezet.
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.

A pályázatot érvényesen kizárólag a pályázati adatlapon lehet benyújtani.
Elszámolható költségeket tartalmazó táblázat a pályázati útmutató része.
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 2021. évi utánpótlás-nevelési tevékenységének
támogatása”
Pályázni kizárólag 2021. február 28. és 2021. március 31. között lehet.
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Budapest XVI. kerületi
Polgármesteri Hivatalban Sári Bettina gazdálkodási ügyintézőtől kérhető.
(1163 Budapest, Havashalom u. 43., II/211., tel: 4011-583, e- mail: gazdalkodas@bp16.hu)
A teljes pályázati csomag az önkormányzat honlapjáról tölthető le: https://
www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok
Kovács
Péter polgármester
Az Önkormányzat
lapja
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Vírusbajnokság
Úgy látszik, a Csep-Gól nevezetű társaság
a RAFC mumusa lett. No, nem a futballpályán, hanem a rendelőben. Az orvos: a CsepGól vezetősége, az asszisztens: a Szövetség.
Az első mérkőzést szeptember 12-én kellett
volna lejátszani. A Csep-Gól a vírusos betegségekre hivatkozva kérte (és kapta) a halasztást. A RAFC természetesen részvéttel elfogadta a döntést. Az új időpont: az őszi szezon
végén, december 5-én. A RAFC gyenge kezdés után az utolsó 5-6 fordulóra jó formába
került. A kiesés elleni harcban nagy önbizalommal várták a csepeli együttest. Nem ők
jöttek, hanem egy üzenet: vírusos betegség
miatt halasztást kértek (és kaptak)… Ekkor
már egy kicsit morgolódtak a szentmihályiak, de hát mit tehettek?
Ekkor nagyon bekeményített a Szövetség!
Az ősszel elmaradt mérkőzéseket a tavaszi
idény előtt le kell játszani. Így azután a tavaszi rajt (február 20.) előtt három nappal (február 17.) végre a futball is szerepet kapott: a
RAFC 1-0-ra győzött a halasztók ellen.
És folytatódott a bajnokság. Az első fordulóban a RAFC tisztességes vereséget szenvedett a bajnokaspiráns Kelen otthonában

(0-2), majd a kerületi rangadón 1-0-ra győzött az Ikarus ellen, továbbá a jóképességű
Testvériséggel 2-2-es döntetlent ért el.
A Csep-Gól is jól kezdett: az 5. helyen álló
SZAC otthonában bravúros, 2-0-as győzelmet aratott. Ezután a REAC-tól otthon kaptak egy hatost (0-6), majd a következő fordulóban 0-9 a Kelentől! Ezután már kitört a
vírusbetegség. Következett (volna) a RAFC
elleni meccs. De nem a meccs jött, hanem
egy üzenet, (tudjuk) vírusos betegség miatt
halasztást kértek (és kaptak)…
Ha bárkinek is esetleg sanda gondolatai
támadnának, ez természetesen csak e sorok írójának rosszindulatúságából fakad. Ja,
hogy az immár harmadszor halasztott meccs
mikor lesz lejátszva, valószínűleg csak a doktor úr tudja…
Hogy a sportról is legyen szó, a RAFC tavaszi rajtját már említettük. Másik I. osztályú csapatunk, az Ikarus sajnos nem kezdett jól. Az első fordulóban biztató játékkal
4-0-ra verték a Budafok II-t. Utána viszont
beütött a krach, egymás után három vereség: RAFC ellen 0-1, Csepel ellen 1-5, Testvériség ellen 1-5. Szükség lesz a formajavu-

lásra a kiesés elleni harcban.
Az utóbbi időben kevesebbet foglalkoztunk
két másik csapatunkkal, a II. osztályban induló MLTC-vel és a III. osztályú RSC-vel. Ennek egyszerű oka van: náluk később indul(t)
a bajnokság (II. osztály március 6., III. osztály március 20.)
Az MLTC viszont ennek ellenére nagyon
korán volt kénytelen kezdeni. Az őszi idényből ugyanis 6 (!) mérkőzése lett halasztva és
ezeket a tavaszi rajt előtt le kellett játszani.
Január 30-tól március 3-ig a hat meccsen két
győzelem, egy döntetlen és három vereség a
mérleg. Ennek következtében az őszi idény
után az MLTC a 10. helyen végzett: 15 mérk.
5 gy. 3 d. 7 v. 33-45 gólk. 18 ponttal. Nem kezdődött jól a tavaszi szezon, Budatétényben
(13.) 5-0-as vereség, majd ismét egy halasztott mérkőzés a Pénzügyőr II. ellen. Szerencsére gyűjtöttek már annyi pontot (és képességük alapján még fognak is), hogy kiesési
gondjaik nem lesznek, a középmezőnyben
fognak végezni.
Mint említettem, az RSC március 20-án
kezd, róluk majd legközelebb.
VARGA FERENC

Használt autónál van-e szavatosság?
Egyre nagyobb Magyarországon a
használtautó piac, nagyon sok internetes hirdetéssel és reklámmal találkozhatunk. A használt gépjármű vásárlásakor azonban óvatosabbnak kell
lennünk, alaposan – akár szakértővel is
– vizsgáljuk meg a vétel előtt az autót.
Ha vállalkozástól vásárolunk természetes
személyként, akkor fogyasztói szerződés jön
létre. A gépjármű-kereskedő azért tartozik
szavatossággal, hogy az eladott gépjármű
rendeltetésszerű használatra alkalmas, és
rendelkezik azzal a minőséggel, amely a hasonló gépkocsiknál szokásos, továbbá megfelel a hirdetésben vagy egyéb tájékoztatásban bemutatott tulajdonságoknak, műszaki
paramétereknek.
Gyakori tévhit, hogy szavatosság csak új
gépjárművek esetén van, de ez nem igaz, a
használt autó eladója is szavatossággal tartozik. A vonatkozó jogszabály alapján használt
gépjármű adásvétele esetén, ha fogyasztói
szerződés jön létre a felek között, 1 éves a
szavatossági idő. A vásárlástól számított 6
hónapon belül jelentkező ún. rejtett hiba
esetén pedig az a törvényi vélelem, hogy a
hiba már a szerződéskötéskor az autóban
volt. A gépjármű ún. rejtett hibáját a fogyasztónak kell bizonyítania.
Fontos, hogy nem teljesít hibásan a keres-
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kedő, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Tehát, ha például a hiba a gépjármű megtekintésekor nyilvánvaló (pl. törött a szélvédő),
akkor emiatt a vevő utólag nem élhet szavatossággal. Hasonló a helyzet akkor is, ha a
kereskedő például az adásvételi szerződésben tételesen felsorolja a gépjármű hibáit, és
a vásárló ennek tudatában írja alá a szerződést. Ha viszont csak szóban közli a megtekintés, kipróbálás során fel nem ismerhető
rejtett hibákat, akkor utólag a kereskedőnek
kell bizonyítania, hogy ezekről tájékoztatást
adott. Ha a vásárló él a szavatossági jogával,
akkor a kereskedőtől a hiba kijavítását, a gépjármű kicserélését, ill. árleszállítást kérhet,
végső esetben pedig elállhat a szerződéstől.
Ha kijavítást a kereskedő nem vállalta, a fogyasztó megbízhat mást a javítással és a javítás számla szerinti összegét követelheti az
eladón.
A másik gyakori tévhit, hogy ha 3 napon belül visszavisszük a kereskedésbe a használt
gépjárművet, akkor azt köteles visszavenni.
Ez nem igaz!

A szavatosság kizárása lehetséges-e az
adásvételi szerződésben használt gépjármű
vásárlásakor?
Előfordul, hogy a gépjármű kereskedők az
általuk alkalmazott szerződésekben általá-

nosságban próbálják kizárni az autó később
felfedezett hibáiért való szavatossági felelősségüket. Abban az esetben, ha a gépjárművet fogyasztóként vásárolja valaki, a törvény
tiltja a szavatosság kizárását. Fogyasztó az a
magánszemély, aki magánhasználatra, azaz
nem üzleti, szakmai tevékenysége körében
vásárolja a gépkocsit. Tehát ebben az esetben
hiába szerepel az adásvételi szerződésben a
szavatosság kizárása, e szerződéses rendelkezés érvénytelen, és a vásárló élhet szavatossági jogaival.
Más a helyzet, ha a gépjárművet egy cég
vagy szakmai körében magánszemély (pl.
egyéni vállalkozóként) vásárolja. Ők nem
minősülnek fogyasztónak, így érvényes lehet
a szavatosság szerződésbeli kizárása.
Ha használt gépjárművel kapcsolatban a
fogyasztói adásvétellel összefüggésben keletkezik vitája, érdemes a Budapesti Békéltető Testülethez fordulnia, ahol egy gyors és
ingyenes eljárásban próbálnak a felek között
egyezséget létrehozni!
DR. KOLYVEK ANTÓNIA

Önmagunkról tanulhatunk
a korlátozások idején
Az egy éve kialakult, és azóta állandósult krízisállapot mindenki életét felborította. Igaz, megkezdődött a lakosság tömeges
oltása, de azért még mindig ajánlatos – főleg az idősebbeknek
– minél többet otthonukban tartózkodni. Tanulságos beszélgetést folytattunk Vadász Eszter tanácsadó és szexuál-szakpszichológussal és Koncz Judit klinikai szakpszichológussal.
– MILYEN TANÁCSAIK VANNAK A VESZÉLYHELYZETTEL JÁRÓ BEZÁRTSÁG
KÖVETKEZMÉNYEINEK ENYHÍTÉSÉRE?
– Az egyedülálló idősek rendkívüli módon
szenvedhetnek az emberi érintés hiányától.
Számukra az egészséges napi rutinba érdemes az önmasszázst is beletenni. A napi tíz
perc testmozgás: szabadtéren séta, házon
belül minimális lépcsőjárás, s akár a világhálón követett székes torna vagy szobabiciklizés formájában is lebonyolódhat. Aktívan
kezdeményezzük az emberi kapcsolatot,
ha nekünk erre van igényünk! A vásárlás,
a gyógyszerkiváltás is gyakran nehézségbe
ütközik a korlátozások miatt. Fontos lehet
megérteni, hogy mi az a tevékenység, amitől hasznosnak érezzük magunkat: például
a kertészkedés, főzés, kézimunka stb. Ezeket most is végezhetjük, sőt akár a napi rutin részévé emelhetjük.
A távoktatásban érintett sokgyermekes
családoknál is kiemelten fontos a napi rutin tartása – és annak belátása, hogy esetenként ettől rugalmasan eltérhetünk. A
gyerekeknek lehessen lazulni is, szabadon
tevékenykedni a lakásban vagy a szabadban.
Nekik ez az időszak sok szempontból felnövekedésük alapvető élménye lesz: tegyük
ezt nekik minél örömtelibbé! Életkoruknak
megfelelően érdemes számukra napi feladatokat kitűzni, és megköszönni, hogyha
elvégezték, hogy érezzék, milyen hasznos
tagjai ők is a családnak. Az összezártság és
zsúfoltság komoly súrlódásokhoz vezethet.
Adjunk időt és teret magunknak és a gyerekeknek is az egyedüli feltöltődéshez.
Kamaszok esetében megérthetjük micsoda veszteségélmény fizikailag elszakadni
a kortársaktól, s minden hosszú napot végigmenetelni az „őseinkkel”, akikről épp
leválni próbálunk. Nehéz kivitelezni, de
az egész család részére minőségi idő eltöltéséhez vezethet: érdemes bevezetni
kütyümentes órát a napirendbe. Ilyenkor
mindenki jó messze teheti le laptopját, telefonját, és lehet elővenni a jó öreg társasjátékokat, kártyát, vagy egyszerűen tollasozni
együtt kint a szabadban.
Az édesanyáknak még egy rövid tanáccsal
szolgálnék: legyenek kevésbé szigorúak

Koncz Judit

és könyörtelenek önmagukkal. Ebben az
időszakban megengedhetjük magunknak,
hogy hibázzunk, tévedjünk, alacsonyabb
színvonalon teljesítsünk. Ha lejjebb tes�szük az önmagunkkal szembeni elvárásainkat azzal kapcsolatban, hogy mit is kellene elvégeznünk egy nap alatt, lehet, hogy
az egész család részére élvezhetőbb lesz az
együtt töltött idő.
Párkapcsolati nehézségek esetén a másik
félhez fűzött elvárásainkat próbáljuk kicsit
kordában tartani. Lehet néha olyan szemmel nézni a páromat, házastársamat, hogy
ő is egy nehézségekkel küzdő lakótárs.
Egészen elvadult, szakadék szélén táncoló
kapcsolatok esetén a szóbeli, fizikai kontaktusok minimalizálása – főként, ha kisgyermek is van a háznál –, az önmagamra fordított idő elérése abban a bizonyos kuckóban,
és a társ irányában történő számonkérések
elmaradása életmentő lehet.
Abban az esetben, ha a krízishelyzet miatt
vesztettük el a munkánkat, érdemes lehet
egy rövid időt azzal eltölteni, hogy vajon mit
is szeretnénk a jövőben végezni, ami igazán testhezálló. És hogy valójában értünk-e
ehhez, vagy tovább kellene tanulni hozzá?
Az egzisztenciális bizonytalanságban élő és
munkájukat elvesztett kliensek számára jó
szívvel ajánlom a Napraforgó Központban
dolgozó családsegítő kollégáimat is, akik
bőséges tapasztalattal rendelkeznek ebben
a témakörben.
– VAN-E ÁLTALÁNOSAN MEGFOGALMAZHATÓ TANÁCSA A JELENLEG KIALAKULT
NEHÉZSÉGEK LEKÜZDÉSÉRE AZOKNAK,
AKIK OTTHON TARTÓZKODNAK?
– Legfontosabb, hogy annak ellenére, hogy
otthon vagyunk, legyen egy minimális napirendünk. A napirend olyan dolog, ami
felett mi magunk gyakorolhatunk kontrollt,
és ez most kiemelten fontos. Reggel öltözzünk fel, mindennap tisztálkodjunk, próbáljunk egészséges ételeket enni. Minden
nap tornázzunk, ha csak 10 percet is, akkor
annyit. Lehetőleg naponta szívjunk friss levegőt. Minden nap legyen társas tevékenység, még ha tisztes távolból is. Telefonon,
kerítésen keresztül is tarthatjuk a kapcsola-

Vadász Eszter

tot ismerőseinkkel. Rendívül fontos lehet a
tudatunkba beérkező ingerek – így a hírek
– limitálása, szűrése. Akár kijelölhetünk
olyan időt, amelyet mobiltelefon és internet
használata nélkül töltünk. És fontos lehet
napi szinten is egy néhány perces feszültségoldás, relaxáció, meditáció megtanulása. Ilyen rövid relaxációs útmutató anyagot
több helyen találhatunk a világhálón (pl.
https://www.hipnozis-mhe.hu/gyogyito-belso-vilag-hanganyag/.
– A FENT FELSOROLT ÜGYFÉLTÍPUSOK KÖZÜL, KIK AZOK, AKIK NAGYOBB
SZÁMBAN JELENNEK MEG A VÉSZHELYZET KIHIRDETÉSÉT KÖVETŐEN?
– Tapasztalataink szerint, a különböző élethelyzetek közül az ügyfélkörben az egyedülállóak nehézségei és a karantén előtt is
rendellenesen működő családok gondjai
szaporodtak meg különösen.
– VANNAK-E HASONLÓSÁGOK A KÜLÖNBÖZŐ ÉLETHELYZETBEN LÉVŐ KLIENSEK JELENLEGI NEHÉZSÉGEI KAPCSÁN?
– A jelenlegi, mindannyiunk által tapasztalt
nehézségek között léteznek hasonlóságok.
Ez egyébként annyiban pozitív, hogy közösségteremtő szerepük van: mindannyian
hasonló akadályokkal küzdünk. Teljesen új
élethelyzet, mely riasztó, félelmetes gondolatokkal van tele. Megfosztódtunk alapvető
jogainktól, mint például a szabad mozgás
lehetőségétől.
Amióta együtt élünk a vírussal, valamelyest rutinná váltak olyan napi tevékenységek, amelyeket hajdanán nem tettünk:
rongyosra mossuk a kezeinket, maszkot viselünk, nem puszilkodunk, ölelkezünk, és
ritkábban megyünk el otthonról, akkor is
csak alapos indokkal. Abbahagytuk a korábbi hétköznapi tevékenységeinket, és alapvetően jóval lassabb életritmusban élünk.
Ezek sokunkat emlékeztethetnek akár régen elfelejtett traumáinkra, amelyeket legszívesebben kisöpörnénk emlékeink közül.
Tehát ezek a korábbi traumatikus emlékek
felerősödhetnek, és érdemes szembe nézni
Folytatás a következő oldalon!
Az Önkormányzat lapja
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Önmagunkról tanulhatunk a korlátozások idején
Folytatás az előző oldalról!
velük, helyre tenni és feldolgozni azokat a
lelki egészségünk megőrzése céljából, akár
szaksegítséggel is.
Sokunkat érint az egzisztenciális bizonytalanság rémképe, esetleg a munkalehetőségünk elvesztése. Így a helyzet okozta érzéseink átfordulhatnak valamiféle
reménytelenségbe, jobb esetben egyfajta,
bennünk mindig is ott motoszkáló fokozott
éberségbe, óvatosságba. Talán ez utóbbi,
a hétköznapi életünkben egyre folyamatosabban ott lévő tudatosság, a jelen éberebb
megélése, egyébként akár még jó hatással
is lehet mentális jóllétünkre. Súlyosabb
esetben azonban bátran kérhetünk tanácsot külső szakembertől.

INGATLAN
Albérletet keresek. 20-252-0255
Komfortos lakhelyet bérelnék
hosszútávra. Gödöllői, csömöri
HÉV vonalán. 20-252-0255

– MELYEK AZOK A SEGÍTSÉGEK, TANÁCSOK A FENT FELSOROLT ÜGYFÉLCSOPORTOKNAK, AMELYEKKEL SEGÍTENI
TUD, TÚL AZ EGYÉNI TÁMOGATÁSON?
Fontos tudni, hogy a kerületi lakcímmel és
TAJ-kártyával rendelkező lakosok részére
díjmentesen igénybe vehető a Napraforgó
Központban pszichológiai tanácsadás és
családkonzultáció. Ugyancsak díjmentesen
igénybe vehető alkalmakkal várják mentális
szakemberek a klienseiket a jelen helyzetben a www.pszi.hu önkéntes segítői.
A hétköznapi ember, száz-százhúsz évvel
ezelőtt jóval inger- és hírszegényebben,
valamint sokkal-sokkal lassabban élt. A lassúbb tempó szerintem segítette a mentális

Eladó egy kis csúszda, húsdaráló,
utazóágy, mosogató csepegtető,
lábáztató, gázégő (kazánba). 4036358
Jelképes összegért eladó 72 cm színes TV. 20-327-7398

34 nm-es öröklakásomat cserélném 30-35 nm-ig emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-3277398

Családi ház építéséhez kivitelezőt
keresek (ikerház). 30-461-9114

VEGYES

Eladó szoba WC, kerekesszék
gombbal a karján amivel előre és
hátra billenthető a kiszálláshoz, éjjeli szekrény az oldalán asztallal. 30935-7104

52 éves mozgássérült hölgy
olyan leinformálható segítőt keres, aki néha, ha szükséges, hos�szútávú közlekedésemet mint
kísérő tudná vállalni a XVI. kerület Erzsébetliget környékéről.
30 453 3420, 630-4395
Bosch elektromos láncfűrész Black
and Decker szalagfűrész és elektromos kézi gyalu eladók. 403-1335
Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig,
villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig
AEG 5l-es vízmelegítő csapteleppel.
Rozsdamentes beépíthető mosogatók eladók. 403-1335
Eladó 4 db-os irodabútor, rattan
garnitúra, szekrények, polcok mélyhűtők. 30-211-1159
V 4-es üzemképes vízmelegítő 10E
Ft-ért eladó. 20-590-5918
Eladó Whirlpool mosógép, ágynemű tartós fotelágy újszerű állapotban féláron. 405-1160
Eladó gázpalackkal működő melegítő, hordozható légkondi, láncos
emelő, hintaszék. 408-0498 este
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Eladó 155x190-es ágyneműtartós
dekoratív franciaágy. 30-689-2892

Aprított tűzifa (füstöléshez és sütögetéshez is jó kiváló gyümölcsfák)
eladó. 30-734-9904
Kertesház körüli karbantartási
munkához segítséget keresek. 30734-9904
Eladó új húsdaráló 5E Ft-ért és
egyéb konyhagépek hagyatékból.
20-425-0298
Barna olasz bőrdzseki XXL méret,
4 db új kék német munkaköpeny L
méret, egy új saválló munkaruha L
méret, egy magyar kék munkaruha
L méret eladók. 70-426-8677
Panasosonic rádiós magnó, mikro sütő (forog, de nem melegít),
Grundig digitális DVD eladók. 70426-8677
Jó állapotú elektromos kukorica daráló eladó. 409-1267
Bőtermő, most érő citromfák eladók. 409-1267

XVI. Kerületi Újság

egészséget. Ahogy akár ma is megtapasztalhatjuk a karantén idején, hogy jó hatással
van ránk a lassabban pergő idő. Érdemes lehet ebből a szempontból is rátekinteni erre
a nem mindennapi időszakra, és erőt meríteni belőle. Ha átok helyett lehetőségként
szemléljük, bizonyos dolgokat még esetenként élvezhetünk is, és sokat tanulhatunk
önmagunkról a korlátozások idején.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Új légtisztító, Csepel 30-as elektromos varrógép, kárpittal bevont szivacs ágy, HWK 46/42 55W-os szivattyú, automata mosógép motor,
fénycső armatúra, 560x460 mosdó,
32 cm-es üzemképes TV, kerti szerszámok. 409-2240
Extra méretű női felsők (54-56) alig
használt, olcsón eladók. 30-9665844
2 db alig használt gyerekágy
140x170 tömör fa + antibakteriális matraccal 60E Ft-ért eladó. 30996-5844

Ingyen elvihető jó állapotú SZEKRÉNYSOR és HŰTŐ. 20-8077891
Jó állapotú elektromos kukorica daráló eladó. 407-1267
Hagyományos, üzemképes Daewoo
televízió 3,5E Ft-ért eladó. 20-4517390
Eladó női-férfi irhabunda, 2 nagyméretű pehelypaplan. 407-3193
Eladó Whirlpool mosógép megkímélt állapotban. Ágyneműtartós
fotelágy 3 éves. 20-238-3570

Elektromos, német új tea és kávéfőző + nagy kiöntő + 100 db filter 9E
Ft-ért eladó. 30-949-6332

AKTIV svájci kerekesszék eladó
könnyen össze szerelhető 45E Ftért. 20-546-3580

Férfi síanorák 52-es méret 7E Ft.
Női síanorák majdnem új 48-as
méret magasított mellrésszel 5E Ftért eladók. 30-949-6332

Eladó bézs színű bőrgarnitúra két
nagy fotellel. Fali tükör, virágállvány. 20-562-1649

4 db kerek, puffos díszpárna (bordó, sárga, barna, zöld) eladók. 650
Ft/db. 30-949-6332
Volkswagen Jetta GL 1985-ös évjáratú eladó. I.ár: 30E Ft. 20-2813658
UTÁNFUTÓ 120x100 cm elektromos hibával olcsón eladó. 5E Ft.
20-281-3658
Eladó 2002-es Daewoo Matiz. Műszaki vizsga 2022. májusig. I.Ár:
200E Ft. 30-438-6250
Kisméretű, faszenes grill sütő eladó.
409-1436
Régebbi szobakerékpár ingyen elvihető. 409-1436

Eladó ebédlő asztal /bővíthető/ 6
szék, fehér konyhabútor, koloniál
szekrénysor. 20-562-1649
Jelképes összegért eladó 72 cm-es
Sony színes TV. 20-327-7398
Eladó egy 11,5 kg-os gázpalack. 30304-2505
Eladó járókeret, kerekesszék, 1 pár
mankó, háromágú bot, régi pedálos
varrógép, XXL-es női steppelt kabát. 30-451-5582
MTB összteleszkópos kerékpár
eladó. Rugós első villa és váz. 30359-5978
Eladó háti comfort iskolatáska +
tolltartó. 30-391-3346

Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, társalgási gyakorlatot, nyelvtani rendszerezést
vállalok a XVI. kerületben.
Személyes és online. Hívjon
a 20-320-3001-es számon!

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

Szakképzett szobafestő vállalkozó 25 éves gyakorlattal festést-tapétázást vállal. Korrekt,
igényes, megbízható, számlaképes munka. Ingyenes kiszállás hétfőtől péntekig 7.0017.00 között. 30-452-4833
Kertépítés, fakivágás, metszés,
permetezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöldhulladék elszállítás. Minden, ami kerti munka.
Farkas Norbert 30-550-7761

Vízszerelés. Csapok, mosdók,
WC-tartályok, WC-k, szifonok
stb. Cseréje. Új vízvezetékek
kiépítése, régiek cseréje. 20412-0524
Eladó First 1200W-os porszívó és
egy 60l-es kék műanyag hordó fedővel. 70-944-3172
Fiatal női segítséget keresek heti 4
órában Mátyásföldi lakásunk rendben tartására. 364-1993
Pannónia kerékpárt keresek megvételre. 20-515-2223
Diplomás,
friss
nyugdíjas
(+40)
februártól
részmunkaidős állást keres jó csapatban.
judithel55@gmail.com
Használt női szőrmebundák, alkalmi ruhák, bőrdzseki, nadrág, kabát
eladó. 403-0524
Eladó 2 db jó állapotú szövet bőrönd. 400-6344
Eladó új Future Board 45E Ft-ért;
háztartási gépek. 30-851-3137

Vizesblokk-Javító Kft. Cégünk
vállalja a lakossági, társasházi
és panel lakások víz- és csatornarendszerek kül- és beltéri
problémáinak teljes körű generálját, kezdve a csőtörések,
szivárgások, dugulások felderítésétől, ezek szakszerű precíz
és gyors elhárításáig.
Vízórák kiépítése, cseréje.
Hívjon miket:
20-333-3307 Gonda Tibor;
20-546-8845 Kormos Tibor
Teljes hagyatékot, festményeket vásárolok készpénzért.
20-260-8486

Infraterápiás gerincvédő vákuummatrac 2 fokozattal és újszerű,
ágynemű huzatos fotelágy eladók.
405-1160
Szétnyitható asztal 75x50 cm; automata mosógép motor, mosdó
560x460 mm konzollal, kerti szivattyú, komposztáló eladók. 4092240
Alig használt fitness gépek /combközelítő, hasizom, twister gép/ 3E
Ft/db áron eladók. 30-964-7549
2 db bontott Welux tetőablak lemezekkel 140x78 35E Ft/ db, fekete
fémszékek 4E Ft/db eladók. 4060404
Baba utazóágy 6E Ft, 6 személyes
kisipari tömör fenyő étkezőasztal
16x80x75 40E Ft-ért eladók. 4060404

Skoda Felicia 1.3 katalizátoros
GMS rendszámú 158.380 km-el,
jó állapotú első kézből eladó. 2022.
január 30-ig vizsgáztatva 80E Ft.
30-133-5112
Eladó 1993-as 3 ajtós Peugeot 206,
2022-ig műszaki, új gumik, 240E
Ft-ért. 30-354-1935
Eladó 3 kerekű felnőtt kerékpár
új állapotban 50E Ft-ért. 20-2828163
Eladó Renault Thália 2001-es,
141.000 km. I.ár: 350E Ft. 30201-9085
Eladó használt HP laptop 95E Ftért. 30-851-3137
Márkás babakocsi télen is jól használható nagyon olcsón eladó. 30683-9550

