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A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal, Humán Iroda (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős (heti 40 óra), határo-
zatlan idejű köztisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidővel 
A jelentkezéshez benyújtandó iratok:
• Önéletrajz (87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján) 
• Az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) 
bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum 
másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
A jelentkezések benyújtása: 
• Személyesen: Bp., Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens ré-
szére a joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül, a benyújtandó 
iratokkal együtt

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörökről, a jogállás-
ról, illetményről és juttatásokról, a munkakör betöltésének fel-
tételeiről minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az 
Önkormányzat honlapján a www.bp16.hu/hirek/allas oldalon.
A munkakörrel, meghirdetett állással kapcsolatosan további in-
formációt nyújt: Majorné Szabó Etelka, a Humán Iroda vezetője a 
+ 36-1/4011-528-as telefonszámon, vagy a szabo.etelka@bp16.hu 
e-mail címen.

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMES-
TERI HIVATAL JEGYZŐJE ÁLLÁST HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HUMÁN REFERENS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A munkavégzés helye: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hi-
vatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős (heti 40 óra), határo-
zatlan idejű köztisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidővel 
Elvárt kompetenciák: • a szociális és gyermekvédelmi támogatá-
si formák, ellátórendszer (állami, önkormányzati) ismerete, • jó 
kommunikációs készség, • precíz, önálló munkavégzés, • számí-
tógép felhasználói szintű ismerete
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz (87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján)
• végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes 
körű) másolata.
A munkakör betölthető: 2022. május 2. napjától
A jelentkezés benyújtásának módja:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal cí-
mére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 
43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
szociális referens
• Személyesen: Bp., Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba.
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részé-
re a joka@bp16.hu e-mail címre, a benyújtandó iratokkal együtt.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körökről, a jogállás-
ról, az illetményről a juttatásokról, valamint a jelentkezési fel-
tételeiről minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az 
Önkormányzat honlapján a www.bp16.hu/hírek/állás oldalon.
A munkakörrel kapcsolatos további információt Müller Kinga 
Szociális és Szociális Intézményi Irodavezető nyújt a +36-1/4011-
733-as telefonszámon.

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMES-
TERI HIVATAL JEGYZŐJE ÁLLÁST HIRDET

SZOCIÁLIS REFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Az október 10-i sajtótájékoztatón Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő már arról szá-
molhatott be, hogy az elővárosi közlekedés 
fejlesztésének részeként sikerült kormány-
zati forráshoz jutni egy külön szintű keresz-
teződés megterveztetéséhez és középtávú 
kivitelezéséhez, amely kiváltaná a Rákosi út 
végén lévő sorompót. Ez a kereszteződés év-
tizedes adóssága a közlekedésszervezőknek, 
ami a gépkocsik számának rohamos emelke-
dése miatt az utóbbi években már szinte tart-
hatatlan állapotokat eredményezett Zugló és 
a XVI. kerület határán. Csúcsidőben minden 
nap kilométeres dugók keletkeznek. A meg-
szerzett plusz kormányzati pénzzel megin-
dulhat ennek a problémának a megoldása.
  Most 2022. március 7-én pedig Szatmáry 
Kristóf arról tájékoztatta a sajtó képviselő-
it, hogy továbbvitték a kereszteződés ügyét, 
és a napokban a Közbeszerzési Értesítőben 
megjelent a tervezési felhívás a kétszintű ke-
reszteződés megtervezésére. Így nem csak a 

körvasúton közlekedő személyvonatok gyor-
sítják majd a személyforgalmat, hanem az 
autóval közlekedőknek sem kell a lecsukott 
sorompónál várakozniuk. 
  Kovács Péter polgármester hozzátette, 
hogy a XVI. kerület vezetése igyekszik előre 
gondolkodni, hogy ne csak utólag tudjanak 

Nem lesz sorompó, 
megszűnik a várakozás
A Füredi út, a Rákosi út és a Körvasút sor találkozásánál 2021 októbe-
rében már volt egy sajtótájékoztató. Akkor, amikor a kormány elfogadta 
azt a javaslatot, hogy a Körvasutat bevonják a közösségi közlekedésbe, 
és állomás is épül a kereszteződés közelében.

reagálni az esetleg kialakuló kedvezőtlen 
jelenségekre. Most arra számítanak, hogy a 
személyszállítással felszaporodik a keresz-
teződésen áthaladó szerelvények száma, így 
többször kellene lezárni a sorompót, és még 
nagyobbak lennének a torlódások. Ezt meg-
előzendő egy aluljáró megépítése szerepel a 
tervek között, amely végleges megoldás lehet 
a dugók elkerülésére.

M.T. 
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Kedves Olvasó!
Problémákkal teli, stresszes világunkban ezen 
a helyen ellensúlyként mindig igyekszem va-
lami megmosolyogtatót írni. Most azonban a 
szokásosnál is komorabb színek kerültek elő, 
hiszen tőlünk karnyújtásnyira vérfürdő van, 
kitört a háború. Nem tisztem véleményezni, 
hogy ki az okozója, ki miről tehet, de az biztos, 
hogy nem csak a két hadban álló fél lépései ve-
zettek ide. Aknamunkát végeztek az óceán túl-
partjáról is, ahol abban a kényszerképzetben 
szenvednek, hogy mindig ők szeretnék meg-
mondani, melyik népnek mi a jó. Aki egy kicsit 
utánanéz, rájöhet, a helyzet nem olyan egysze-
rű, mintha az ártatlan, hófehér lelkű jóembert 
minden ok nélkül megtámadta volna a gonosz, 
sátáni rosszfiú. Ám minket nem ez érdekel el-
sősorban, hanem az, hogy a következménye-
ket nekünk is viselnünk kell. Mert ki nézhetné 
tétlenül, hogy olyan emberek, akik a nagyhatal-
mi játszmák ártatlan áldozatai, és semmilyen 
módon nincs befolyásuk a kialakult helyzetre, 
mégis gyermekeikkel a karjukon, másik kezük-
ben egy szatyorral menekülnek a hazájukból. 
Ők valódi menekültek, akik a becsapódó raké-
ták, ugató gépfegyverek és lángoló háztetők 
réme elől menekülnek. Segítsünk hát rajtuk 
abban a reményben, hogy a béke minél előbb 
helyreáll, és anyák gyermekeikkel úgy térhetnek 
haza, hogy a családfő nem esett áldozatul a 
háborúnak. Hívjuk a segélyvonalakat, vagy já-
ruljunk hozzá tartós élelmiszerekkel, az átme-
neti elszállásolásukhoz szükséges takarókkal, 
vagy bármivel, ami megkönnyíti számukra ezt 
a nehéz időszakot. Tegyük ezt annak ellenére, 
hogy ez nekünk is pénzbe kerül. Aki nehezen 
azonosul ezzel a gondolattal, képzelje el, mi-
lyen érzés lenne, ha lakását, házát, megszokott 
életformáját azonnal fel kellene adnia anélkül, 
hogy tehetne róla. És erősítsük magunkban azt 
az érzést, hogy milyen érték a béke!

MÉSZÁROS TIBOR

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

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 készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

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

Az ülés a nemrégiben elhunyt díszpol-
gárunkra, Molnár V. Józsefre való megem-
lékezéssel kezdődött. Kovács Péter polgár-
mester gondolatai után a jelenlévők egy 
perces néma csenddel tisztelegtek a „nép-
lélektan-kutató”, néprajzkutató, grafikus-
művész, 1956-os szabadságharcos előtt.

Már az ülés megkezdése előtt tiltakozó 
kerületiek jelentek meg a teremben, egye-
bek mellett „Csizmazia mondjon le!” és 
„Nincs két baloldal! Elloptátok a pártszék-
házat!” táblákat tartva a kezükben. Dobre 
Dániel képviselő a lakossági felháborodás 
kapcsán arra kérte a testületet, vegyék 
napirendre Csizmazia Ferenc képviselő 
visszahívását a közbeszerzési bizottság 
éléről. A képviselő emlékeztetett rá, hogy 
sajtóértesülések szerint Csizmazia Ferenc 
képviselő, az MSZP helyi elnöke Sashal-
mon több részletben, áron alul, saját ma-
gának adta el az Albán utcai, 1000 nm-en 
fekvő egykori, kerületi MSZP székházat. 
Dobre Dániel javaslatát a testület - mivel 
késve érkezett - elvetette, valószínűleg az 
április végi ülésen fogják tárgyalni. 

A közgyűlés előtt számolt be Horváth Sza-
bolcs rendőr alezredes, kapitányságvezető 
a 2021-ben elvégzett, XVI. kerületi munká-
jukról. Eszerint továbbra is a Kertváros a 
főváros legbiztonságosabb kerülete, csök-
kent a lakásbetörések és gépjárműlopások 
száma, illetve sem a vagyon elleni, sem az 
egyéb erőszakos bűncselekmények nem 
mutattak emelkedést. Ugyanakkor nagyon 
sok az online térben elkövetett csalás, e té-
ren a kerületi rendfenntartóknak is bőven 
akad tennivalójuk. Horváth Szabolcs a po-
zitív tendenciák egyik zálogaként említet-

te az önkormányzat, a rendőrkapitányság, 
valamint a polgárőrség közötti hatékony 
együttműködést. A kapitányság beszámo-
lóját, idei évre vonatkozó terveit a képvi-
selők egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti 
tervének elfogadását is tárgyalta a Képvi-
selő-testület. A Cserna Sándor ügyvezető 
által előterjesztett üzleti terv béremelés-
sel és áremeléssel is számolt 2022-re. Az 
uszodákat üzemeltető cég nem részesül 
rezsicsökkentésben, így drasztikusan 
emelkedett az áram és a gáz ára is szá-
mukra, melyet áremelés nélkül nem tud-
nak kigazdálkodni. Ugyancsak elfogadták 
a képviselők a Sashalmi Piac Kft. 2022. 
évi üzleti tervét is. A célok között szere-
pel egy karácsonyi vásár és korcsolyapálya 
megszervezése, egy új honlap elkészítése, 
valamint a kínálat bővítése érdekében új 
termelők felkutatása a piac vonzáskörze-
téből.

Szász József alpolgármester a sajnálatos 
ukrajnai helyzettel kapcsolatban arról szá-
molt be a jelenlévőknek, hogy Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselőnk az ülés 
napján juttatta el az első adományszállít-
mány kárpátaljai testvértelepülésünkre, 
Zápszonyra. Továbbra is várják az adomá-
nyokat a Kerületgazda Szolgáltató Szer-
vezet telephelyén, a Demeter utca 3. sz. 
alatt. Több családot és csoportot is sikerült 
ideiglenesen elszállásolni, emellett bizto-
sított a gyermekek itteni oktatása is.

A Képviselő-testület következő, ünnepi 
ülésére március 15-én az Erzsébetligeti 
Színházban kerül sor.

A testületi ülésről 
jelentjük

Az MSZP helyi elnökéhez köthető in-
gatlanbotrány, a XVI. kerületi Rendőr-
kapitányság 2021-ben végzett mun-
kája, a Sashalmi piac és a kerületi 
uszodák idei fejlesztései, az ukrajnai 
események és a Kárpátaljáról érkezők megsegítése - többek kö-
zött ezek a témák kerültek fókuszba a március 2-án megtartott 
soron következő Képviselő-testületi ülésen.
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A Himnusz és a Szent-Györgyi-induló elhangzása után Tóth And-
rás, az iskola igazgatója örömmel és nem kis büszkeséggel jelentette 

be, hogy az iskola felújítása 
és bővítése befejeződött. Ő 
és kollégái valósággal tör-
ténelmi eseményként élik 
meg, hogy március 7-étől 
egy a XXI. század köve-
telményeinek mindenben 
megfelelő intézményben 
taníthatják az iskola tanu-
lóit. Az igazgató név sze-
rint mondott köszönetet 
mindazoknak, akik jelen-
tősen hozzájárultak ennek 
a pazar iskolaépületnek 
a felújításához és bővíté-
séhez. Kiemelt köszönet 
mondott kerületünk or-
szággyűlési képviselőjé-
nek, aki a munkálatokhoz 
szükséges 2,6 milliárd 
forintot előteremtette, és 
a Magyar Állam részéről a 
vagyongazdálkodásért fe-

lelős államtitkárnak, aki igent mondott a nagyberuházásra. Ezért a 
gyerekek, szülők és pedagógusok emlékezetébe, és az iskola emlék-
könyvébe arany betűkkel kell bekerülnie 2022. március 4-ének, az 
átadás napjának.

Szatmáry Kristóf az igazga-
tói beszédhez csatlakozva azt 
emelte ki, hogy erre a korszerű 
intézményre nem csak a tanu-
lói és tanárai lehetnek büszkék, 
hanem az egész Kertváros. Pe-
dig az egész felújítás azzal kez-
dődött, hogy ez volt kerületünk 
egyetlen olyan iskolája, ame-
lyiknek nem volt tornaterme. 
Ennek orvoslásán kezdtek el 
gondolkodni az illetékesek, és 
a tornateremből kiindulva egy-
re duzzadtak az elképzelések, 
amíg végül a Csömöri úton va-
lósult meg a rendszerváltás utá-
ni legnagyobb közoktatási be-
ruházás. Itt meg kell említeni 
dr. Lóránth József ügyvéd nevét 
is, akinek szintén elévülhetet-
len érdemei vannak abban, hogy ez az álom ma már valóság. Végül 
Szatmáry Kristóf egy reményt keltő Szent-Györgyi Albert idézettel 
mutatott rá arra, milyen nagy lehetőség került a szentgyörgyisek bir-
tokába. A C-vitamin feltalálója ezt mondta: „A jövő olyan lesz, mint 
a ma iskolája”. Ha pedig ez így van, az itt tanulóknak minden adott 
egy tudás alapú szép jövőhöz.

Kovács Péter polgármester szintén örömünnepként élte meg az át-
adás napját, hiszen az Önkormányzat vezetése erejéhez mérten min-
dig próbálta csinosítgatni, korszerűsíteni a kezelésébe tartozó óvodá-

kat, iskolákat, majd később 
az orvosi rendelőket is, de 
általában be kellett érniük 
maximum néhány tízmil-
liós, nagy ritkán egy-egy 
százmilliós nagyságrend-
del. Hogy érzékeltesse va-
lahogy a gyerekekkel, mek-
kora összegről is van szó, 
javasolta, írják le a 2,6-et 
és írjanak utána 8 nullát. 
Ennyiből valósult meg a 
Csömöri úti oktatási palota 
az Észak-Pesti Tankerületi 
Központ és a Magyar Állam 
közös beruházásaként.

Ezután a 2.a osztályosok egy iskolaavató verset adtak elő az ünnep 
tiszteletére.

Dr. Juhász Roland államtitkár a 
kormány szempontjait ismertette, 
és elmondta, hogy kiemelt figyel-
met szentelnek a Köznevelési Infra-
struktúra Programnak, amelynek a 
Szent-Györgyi felújítása és bővítése 
is köszönhető. Az oktatás a jövő zá-
loga, és fontos, hogy az ismeretek 
megszerzése kényelmes, korsze-
rű körülmények között történjen, 
mert rossz környezetben a tanulás 
és a tanítás is sokkal nehezebb. 
Elmondta még, hogy 3 ezer négy-
zetméter alapterületen végeztek 
építést és felújítást. Ezzel az iskola 
12+3 tanteremmel, 2 csoportszobá-
val, összesen 17 új, vagy felújított 

Elkészült a jövő iskolája
Elérkezett a nagy pillanat, a rekord összegből felújított Szent- Györgyi Albert Általános Iskola alsós diákjait 
fogadó részlegének ünnepélyes átadása. A meghívottak között foglalt helyet dr. Juhász Roland állami va-
gyongazdálkodásért felelős államtitkár, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, Kovács Péter polgármes-
ter, Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Ács Anikó és Szász József alpolgármes-
terek, Urbán Gábor kanonok, plébános, és két korábbi igazgató, Ádám Jánosné Aliz néni, és Kovács Imre.
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oktatási teremmel várja a gyerekeket. Az ünnepség helyszíne az új 
464 négyzetméteres tornaterem volt, de ezen kívül még étterem, 
melegítőkonyha, könyvtár és öltözők is vannak az újdonságok kö-
zött. A főépület 1600 négyzetméteres fa tetőszerkezetet kapott, az 
iskola területén lévő, 1884-ben épült öreg iskola szintén megújult, 
és napelemek telepítése is szerepel a tervek között. Az új épületet be 
is kellett rendezni. Újak az iskolabútorok, a sporteszközök, a kony-
hatechnológiai berendezések és újak az informatikai eszközök is. A 
felújítás tehát az élet minden területét figyelembe vette.

Ezután még az új épület felszentelése volt hátra, amelyet egy közös 
imádság után Urbán Gábor kanonok hintett meg szenteltvízzel.

Végül pedig Szatmáry Kristóf átadta Tóth András iskolaigazgató-
nak az iskola újranyitását jelképező hatalmas kulcsot, aki pedig to-
vábbadta az egyik, az átvételre kijelölt tanulónak.

E végső aktus után az iskola vezetői és a vendégek bejárták az épü-
letet, megtekintették a termeket, és az egyéb helyiségeket, a gyerekek 
pedig kipróbálták az új padokat, székeket, amelyek március 7-től már 
az órarend szerinti tanítást szolgálják.

MÉSZÁROS TIBOR     
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MIRE VAN A LEGINKÁBB SZÜKSÉG? 

Elsősorban az azonnal felhasználható, kis 
helyet foglaló, a „tábori élethez” szükséges 
adományokra. 
Szívószálas kis üdítő, gyümölcslé, ásvány-
víz, müzliszelet, csokiszelet, energiaszelet, 
keksz, instant tea és kávé, könnyen bontha-
tó konzerv, például májkrém. Szükség van 
melegétel-konzervekre, bébiételre, higiéniás 
termékekre és tisztálkodási szerekre, egész-
ségügyi betétre, pelenkára, hálózsákra, pok-
rócokra, takarókra, vény nélküli fájdalom- és 
lázcsillapítókra, állateledel-konzervre.

A segítő szándékú kerületiek jelentke-
zését továbbra is a kabinet@bp16.hu 

e-mail-címen, valamint a 
+36-80/200-938-as üzenetrögzítős 

zöldszámon várjuk.  
Pénzadományokat a 

11784009-15516006-10740006 
számlaszámra küldhetnek.    

Nyomatékosan felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy RUHANEMŰRE 

EGYELŐRE NINCS SZÜKSÉG, 
kérjük, azt ne hozzanak!

A felhívásra nagyon gyorsan reagáltak az 
emberek. Rövid időn belül nagy mennyiségű 
adomány gyűlt össze a Kerületgazda erre a 
célra kiürített helyiségében. Így Szatmáry 
Kristóf már március 2-án elindulhatott egy 
roskadásig megpakolt kisbusszal kárpátaljai 
testvértelepülésünkre, Zápszonyba. Ehhez 
tételes, ukrán nyelvre lefordított árujegyzék 
is kellett, de most nem volt akadály, senki 
nem nézte a munkaidőt, így minden szüksé-
ges okmány rendelkezésre állt a szállításhoz. 
A bepakolásnál mi is jelen voltunk (képeink).
  Közben szó esett arról is, hogy a Kerületgaz-
da telephelyén van lehetőség több mint 20 
menekült elszállásolására. Ennek részletei-
ről Csillik Kristófot, a kerületgazda Szolgál-
tató Szervezet vezetőjét kérdeztük.
– Területünkön rögtön a bejárattól balra áll egy 
hosszú, eddig kallódó, kihasználatlan épület, 
amely három évvel ezelőtt került a tulajdonunk-
ba. Arra gondoltam, hogy a munkaerőhiány 
esetleg vidéki munkavállalókkal megoldható, és 
kértem a polgármestertől, hogy tulajdonba ve-
hessük ezt az üresen álló épületet, hogy mun-
kásszállást hozzunk létre benne. El is kezdtük 

a munkálatokat, az első rész – két négyágyas és 
két kétágyas apartman konyhával, fürdőszobá-
val – el is készült, de a COVID elvitte a folyta-
tásra szánt pénzt így a felújítást abbahagytuk. 
A védelmi ülésen azonban fölvetettem, hogy ha 
a polgármester engedélyezi a soron kívüli befeje-
zését, két héten belül elkészülhetünk vele, hiszen 
a gépészet már ott is megvan, csak festés, gipsz-
kartonozás, és egy kis szaniterezés van hátra. 
Most ezen dolgozunk, és így további 12 fő elszál-
lásolására nyílik lehetőség.
  Megmozdult hát a kerület, és egyelőre úgy 
néz ki, hogy az adományokra továbbra is 
szükség van. Így a Kerületgazda továbbra is 
várja a fentiekben felsorolt tárgyi adományo-
kat. Aki pedig más módon szeretne segíteni, 
hívja a fent említett zöld számot, vagy írjon a 
fentebb ugyancsak megemlített e-mail címre!

MÉSZÁROS TIBOR    

Megmozdult a kerület
A sajnálatos ukrajnai eseményekkel, valamint a Kárpátaljáról várhatóan érkező menekültek megsegítésével 
kapcsolatban Kovács Péter polgármester a háborús hírek hallatán azonnal összehívta a helyi védelmi ülést. 
Megvitatták, milyen feladatai keletkeztek az Önkormányzatnak a háborús helyzet következtében. Összeírták 
az elszállásolásra alkalmas épületeinket, továbbá számba vették a további kialakítási lehetőségeket is, majd 
közleményben tájékoztatták kerületünk lakosságát arról, hogyan tudnánk segíteni a menekülteken. Elsősor-
ban adományok érkezésére számítanak, amelyet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet telephelyén lehet lead-
ni (1165 Bp., Demeter utca 3., www.keruletgazda.hu), ahol a portaszolgálat 0-24 órában nyitva áll.
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Az Ikarus Atlétikai Centrum mellett húzódó István ki-
rály utca utolsó szakasza eddig még nem rendelkezett 
szilárd útburkolattal. A Budapesti Útépítési Program 
keretében kerületünk kormányzati beruházásként 36 
millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott 
az István király utca Töltény és Demeter utca közötti 
szakaszára a szilárd útburkolat kialakításához.

A munkálatok adatait tartalma-
zó tábla leleplezése előtt Kovács 
Péter polgármester elmondta, 
hogy a Kertvárosban lassan 
végleg elfogynak a földutak, 
így sehol nem kell sáros úton 
közlekedni. Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő pedig 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
az István király utca e szakaszá-
nak szerepe lehet majd a közel-
ben tervezett kézilabda munka-
csarnok megközelítésében is. 

M. T.   

Viszlát, földutak!
Március 3-án, Cinkotán ünnepi bejelentésre gyűltek 
össze kerületünk vezetői és a környék lakói a Csobo-
gó utcában. A megjelenteket Szász József alpolgár-
mester köszöntötte. Mint kiderült, Cinkotán a Cso-
bogó utca az utolsó olyan útszakasz, mely korábban 
nem rendelkezett szilárd útburkolattal.
 

Ezen kívül még egyetlen szilárd útburkolattal nem rendelkező utca 
található Cinkotán, ott még az engedélyeztetési eljárás folyamatban 
van. A 86 millió forintos beruházás legnagyobb részt a Budapesti 
Útépítési Program keretében valósult meg, 340 méter hosszúság-
ban. A Program miniszteri biztosa és a kerület országgyűlési képvi-
selője úgy nyilatkozott, szinte hihetetlennek tűnhet, hogy a földutak 
felszámolása a XVI. kerületben immáron küszöbön van.

Kovács Péter polgármester elmondta, a Csobogó utca csupán a 
közelmúltban kapott nevet. A polgármester köszönetét fejezte ki 
Szatmáry Kristófnak, és ígéretet tett arra, hogy a kerületi útépítés és 
fejlesztés a jövőben is folytatódni fog és a földutakat végleg felszá-
molják a Kertvárosban. 

GUETH ÁDÁM

Már végig szilárd 
burkolata van…

Újabb komposztálóhely
Január 26-i számunkban számoltunk be arról, hogy 
a Bökényföldi utat és a Forrásmajor dűlőt összekötő 
úton megnyílt a Kertváros első Közösségi Komposztá-
ló telepe. Március 1-jén megszületett az ikertestvére: 
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Demeter utcai 
telephelyén átadták a második komposztálóhelyet.

Szász József alpolgármester mutatta be az újabb közösségi kom-
posztálót, amely a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Demeter utca 
3. szám alatti telephelyén működik majd. A főbejárattal szemben 
elhelyezett három beton komposztáló bokszba szelektíven lehet 
elhelyezni a komposztálandó kerti hulladékot. Az egyikbe a kony-
hai zöldhulladékot, a másikba a kerti nyesedéket lehet hordani, a 
harmadik pedig a kész komposzt tárolására szolgál. A Kertvárosi 
Közösségi Komposztálóba minden XVI. kerületi lakos elhelyezhet 
zöldhulladékot, maximálisan havi 1 köbméter mennyiségben. Szász 
József közölte azt is, hogy már mindkét telephely működik, hétfőtől 
csütörtökig 7:00-től 16:00 óráig, pénteken pedig 7:00-től 13:00 óráig 
tartanak nyitva. 

Beindul a tavaszi nyesedékgyűjtési akció is, amely március 16-tól 
április 10-ig tart, húsvét előtt egy héttel, vasárnap ér véget. Ebben az 
időszakban a Kerületgazda ingyenesen szállítja el az 1 méternél nem 
hosszabb, összekötözött, egy ember által mozgatható kötegeket.

Szatmáry Kristóf azt emelte ki, hogy a kerület egy újabb olyan bás-
tyával gazdagodott, amely segít megőrizni a Kertváros zöld jellegét.

Kovács Péter polgármester pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy 
csak az használhatja a komposztáló telepet, akinek érvényes arcképes 
igazolványa és lakcímkártyája van. A komposztáló a kertvárosiaknak 
épült, a kerület vezetése nem szeretné, ha a szomszédos kerületek 
és települések „élelmes” lakói elvennék a lehetőséget a helyiek elől.

MÉSZÁROS TIBOR  



XVI.  Kerület i  Újság8

Ma már közismert tény, hogy Sashalomról 
közel 140 embert hurcoltak el kényszermun-
kára csupán német nevük, vagy származásuk 
miatt. Ennek a szomorú eseménynek már 
emlékműve is van a Sashalmi Sétányon. Ter-
mészetes hát, hogy itt is megemlékezést tar-
tottak az elhurcoltakra gondolva, hiszen, ha 
valakik, hát ők igazán a kommunizmus áldo-
zatainak tekinthetők.

Péteri Ildikónak, a Német Önkormányzat 
kerületi elnökének köszöntője után Szatmáry 
Kristóf idézte fel azt a ma már ismert folya-
matot, amelynek révén egy jelentéktelennek 
tűnő eszmei áramlatból a legvadabb diktatú-
rák képesek kialakulni. Így volt ez a hitleri Né-
metország és a sztálini Szovjetunió esetében 
is. Ezzel a képviselő arra kívánta felhívni a 
figyelmet, hogy a diktatúrák leáldozása soha-
sem jelent végleges állapotot, mindig fennáll 
az ismétlődés veszélye, ezért folyamatosan 
dolgozni kell azon, hogy az említett rémural-
makhoz hasonló rendszerek ne jöhessenek 
létre.

Ezután a Táncsics Mihály Általános Iskola 
Szatmári Zita tanárnő által vezetett furulya 
együttesének ünnepi műsora következett, 

majd Bánszki Éva (felkészítő tanára Kassai-
né Kőhalmi Adrienn) egy ismeretlen szerző 
Anyám, ha látnál… című versét mondta el.

A megemlékezés a Sashalmi Waldorf Iskola 
jóvoltából már zárt térben folytatódott. Péteri 
Ildikó röviden összefoglalta mindazt, amit a 
málenkij robotra elhurcoltakról ma már tudni 
lehet. Tudjuk, hogy embertelen körülmények 
között dolgoztatták őket, és három évig tartó 
megpróbáltatásuk után hazatérésüket köve-
tően sem leltek nyugalomra, megbélyegzett 
állampolgárként kellett élniük.

Dr. Horváth Attila, 
a kor kitűnő ismerő-
je részletesen bemu-
tatta azt az álságos, 
folyamatos hazugsá-
gokra és félrevezető 
propagandára épülő 
társadalmat, amely 
a II. világháború után jellemezte Magyaror-
szágot. Felvázolta a politikai erőviszonyokat, 
beszélt a hírhedt „kékcédulás választásokról”, 
amely csalással segítette hatalomra a kom-
munistákat, és beszélt a kor emberének hata-
lommal szembeni kiszolgáltatottságáról.

Majd dr. Hantó Zsu-
zsanna történész ele-
mezte a diktatúrák 
természetrajzát. Ösz-
szehasonlította Hitler 
és Sztálin rémuralmát, 
amelyek az emberiség 
szerencsétlenségére 12 évig párhuzamosan 
működtek. Sanyargatták az ellenvéleményt 
megfogalmazókat, meghurcolták, és számta-
lan esetben az életüktől is megfosztották őket. 
Az áldozatok azonban nem csak ők voltak, ha-
nem családtagjaik is, akik szintén megbélyeg-
zett állampolgárokká váltak.

Végül pedig az emlékezés résztvevői koszo-
rút helyeztek el az iskola falán lévő emlék-
táblán. A málenkij robotra elhurcoltak szen-
vedéseit csak megsejteni lehet abból, hogy a 
koszorút Bánhegyi Attila tette az emléktáblá-
ra, akinek édesapját a munkatábor felé vezető 
úton egyszerűen kidobták a vonatból.

MÉSZÁROS TIBOR

Zánkai Gabriella klubgondozó köszöntötte a 
klubtagokat, és elmondta, hogy naptáraink-
ban ma már számtalan emléknapot találha-
tunk, de közülük is az egyik legkomorabb 
hangulatú a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja. Dátumául Kovács Bélának, a 
Kisgazda Párt első elnökének 1947. február 
25-i elhurcolását választotta az Országgyűlés.

A meghívott vendég, Szatmáry László 
önkormányzati képviselő elevenítette fel 
Magyarország akkori társadalmi helyzetét. 
Elmondta, hogy a hatalmon lévők ugyan a 
demokráciát tűzték zászlajukra, de ennek a 
szürke hétköznapokon nyomát sem lehetett 
felfedezni hazánkban. Aki nem értett egyet 
a hatalmon lévőkkel, számolnia kellett azok 
bosszújával. Kegyetlenül elnyomták, bebör-
tönözték, kitelepítették, verőlegényeik sok-
szor megkínozták, megverték, és számos 
esetben ki is végezték politikai ellenfeleiket. 
Ez az eszme a hamis, idealizált társadalmat 
ígérő propagandájának, és a mögötte álló 

diktatúrák agresszív jelenlétének köszön-
hetően nem csak Magyarországon, hanem 
a világ számos országában meghonosodott, 
és dicstelen térnyerése következtében a tör-
ténészek állítása szerint 100 millió áldozatot 
követelt. A képviselő összehasonlításul meg-
említette, hogy a COVID világjárvány halot-
tainak a száma jelenleg 5 millió körül van.

A rendszerváltás után sok minden történt 
azért, hogy sem a hitleri, sem a sztálini ter-

Ők átélték a kommunizmust
Két nappal a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja előtt megemlé-
kezést tartottak az Érsekújvár utcai Borostyán Idősek Klubjában, ahol 
Szatmáry László, a POFOSZ elnökségének tagja idézte fel történelmünk-
nek ezt a látszólag békés, de valójában veszélyes, sok áldozatot követelő 
korszakát. 

ror ne merüljön feledésbe. Ennek a törekvés-
nek egyik jelképe, emblematikus épülete és 
intézménye a ma már nemzetközi hírű Ter-
ror Háza Múzeum. Ugyancsak sok helyen 
emeltek emlékműveket a kommunizmus ál-
dozatainak emlékére helyi szinten is. Ebben 
mi, XVI. kerületiek az élen járunk a Tóth 
Ilonka Emlékház létrehozásával, de vidéken 
is sok helyen igyekeznek megismertetni az 
utódnemzedékekkel a kommunizmus való-
di, embertelen arcát. Ilyen például a recski 
kényszermunkatábor, vagy a szomszédos 
Kistarcsán az internálótábor emlékhellyé 
alakítása. A közös cél az, hogy a diktatúrák 
emberéletet sem kímélő kegyetlen világa a 
jövőben soha ne térhessen vissza.

MÉSZÁROS TIBOR

Emlékeztek a sashalmi emlékműnél is
A kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából a Német Önkor-
mányzat együtt emlékezett Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel, 
dr. Hantó Zsuzsa történésszel, dr. Horváth Attila jogtörténész alkot-
mánybíróval, és az emlékmű alkotójával, R. Törley Máriával.
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A közös főhajtás az Emlékház oldalán talál-
ható emléktábla koszorúzásával vette kez-
detét. Ezután a megjelentek 
a múzeum előadótermében 
foglaltak helyet. A műsor le-
vezetőjének tisztjét Szatmáry 
László önkormányzati képvi-
selő, a Politikai Foglyok Or-
szágos Szövetségének elnök-
ségi tagja látta el. 

Müller Ildikó, a Központ 
vezetőjének köszöntője után 
Kovács Péter polgármester 

mondta el emlékező sorait. A 
politikus rövid beszédének leg-
fontosabb üzenete: „soha többé 
kommunizmust, soha többé dik-
tatúrát!” 

Szatmáry Kristóf parlamenti 
képviselő felidézte a szélső-bal-
oldali mozgalom megszületé-
sének körülményeit és ember-
telen múltját. Az országgyűlési 
képviselő figyelmeztetett, hogy a 
kommunizmus és a marxizmus őrült ideo-
lógiaként indult, melyre a kortársak csu-
pán legyintettek azt gondolván, hogy csak 

egy kis tábor szövögeti terveit. A 
gazdasági és politikai folyamatok 
azonban hatalomba segítették 
Marx követőit, óriási pusztítást 
okozva maguk után, mely még a 
napjaink bizonytalan világpoliti-
kai helyzetében is megmutatko-
zik. „Elpazarolt tehetségek, elvett 
életek, szertefoszlott remények 
jelzik sajnos a kommunizmus 
útját itt Magyarországon és szerte 

a világon...” – mondta Szatmáry 
Kristóf. Véleménye szerint ne-
met kell mondanunk minden 
olyan ideológiára, mely az Isten, 
vagy a természeti rend és a józan 
ész ellen munkálkodik. 

A beszéd után a képviselő 
1956-os Emlékéremben és dísz- 
oklevélben részesült az 56-os 
Szövetség és a Tóth Ilonka Szü-
lőházáért Alapítvány jóvoltából.

Égi Pál, az 56-os Szö-
vetség elnöke a forra-
dalmárok és áldozatok 
nevében szólalt fel. A 
ma már idős pesti srác 
a Tompa utcában har-
colt egykori bajtársai-
val a szovjet csapatok 
ellen.

Az emlékező műsor ünnepélyes hangula-
tához dr. Kratofil Ottóné szavalattal, Varga 
Laura és testvére, Levente pedig népzenével 
és néptánccal járult hozzá.  

GUETH ÁDÁM

Soha többé kommunizmust, 
soha többé diktatúrát!
Február 25-én, a Tóth Ilonka Emlékházban tartotta közös megemlékezését a Kertvárosi Helytörténeti és Em-
lékezet Központ, valamint a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány a kommunizmus áldozatainak emléknapja 
alkalmából. 1947-ben, ezen a napon hurcolták el Kovács Béla kisgazda politikust a Szovjetunióba, mely a ma-
gyarországi kommunista terror és diktatúra kezdetét jelentette. 

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL JEGYZŐJE ÁLLÁST HIRDET

GÉPKOCSIVEZETŐ, BESZERZŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A foglalkoztatás jellege: határozatlan 
idejű, 8 órás munkaviszony, próba-
idővel, hivatali munkarendben, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartozó jogviszonyban.
Ellátandó feladatok:
• A napi menetirányítás és szállítási 
igények, valamint hivatali és egyéb 
levél, áru stb. - fuvarok teljesítése,
• hivatali gépjárműflotta üzemelte-
tése, a gépjárművek működésének 
figyelemmel kísérése
• az esetleges szerviz igények, vizs-
gáztatás elvégzése
• a szükséges áruk, anyagok beszer-
zése, helyszínre szállítása
• részvétel a gondnoksági feladatok 
végrehajtásában
• részvétel az esetleges rendezvények 
szervezésében, végrehajtásában 
Elvárás: kulturált, igényes megjele-
nés és viselkedés, udvarias, jó kom-
munikáció

Bérezés: bérigény megjelöléssel + 
cafetéria
Előny: XVI. kerületi vagy közvetlen 
agglomerációban lakó
Stabil, hosszú távú munka, biztos 
jövedelem.
A jelentkezéshez csatolni kell: • ön-
életrajz, • iskolai végzettséget igazo-
ló bizonyítvány, • erkölcsi bizonyít-
vány

A jelentkezések benyújtása: 
• Személyesen: Bp., Havashalom 
utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria 
humánpolitikai referens részére a 
joka@bp16.hu  e-mail címen keresz-
tül, a benyújtandó iratokkal együtt
• Feladattal, munkakörrel kapcso-
latban érdeklődni: Katáné Pergel 
Ágnes Beszerzési Irodavezetőnél: 
+36-1/20-533-1131-es telefonszámon 
lehet.
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KEDVES MAGYARORSZÁGI NÉMET 
HONFITÁRSAINK!

Népcsoportunk 2014-ben szószólót, majd 2018-ban teljes jogú képvi-
selőt juttatott az Országgyűlésbe, aki határozottan kiállt a nemzetiségi 
önkormányzatok és civil szervezetek munkája állami támogatásának ér-
demi megemeléséért. Lobbitevékenysége és több mint 70 felszólalása, 
a Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnökeként végzett munkája 
révén a plenáris üléseken folyamatosan felhívta a pártok, a törvényho-
zás és a többségi társadalom figyelmét nemzetiségünk ügyeire.

A német nemzetiségi képviselőnk által vezetett parlamenti bizottság 
több mint 70 törvényjavaslatot és beszámolót, több tucat kapcsolódó 
törvénymódosító javaslatot, valamint négy önálló törvénymódosítást 
tárgyalt. Ezek az – ellenszavazat nélkül – elfogadott törvénymódosítások 
mind a magyarországi nemzetiségek, ezen belül a németség érdekeit 
hivatottak szolgálni.

Most újra választásokra készülünk, és ismét esélyünk van arra, hogy 
országgyűlési képviselőt juttassunk a Parlamentbe. Az előző négy év 
megmutatta, hogy a képviselői megbízatás a szószólói mandátumnál 
lényegesen több lehetőséget tartogat számunkra.

A német nemzetiségi választói névjegyzék készen áll: Iratkozzatok fel 
rá, hogy 2022. április 3-án a német nemzetiségi listára szavazhassatok! 
Megérdemeljük, hogy továbbra is saját jogunkon és egyenrangúan kép-
viseltessük magunkat a Parlamentben!

MAGYARORSZÁGI NÉMET VAGY. VÁLLALD!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A XVI. KERÜLETI TÁRSASHÁZI ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETI LAKÓÉPÜLETEK 

UTÓLAGOS  HŐSZIGETELÉSÉNEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a 
XVI. kerületi társasházi és lakásszö-
vetkezeti lakóépületek utólagos hőszi-
getelésének pénzügyi támogatásáról 
szóló 4/2020. (I. 24.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
alapján a Polgármester a következő 
pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiak-
ban: Önkormányzat) vissza nem térítendő 
támogatást nyújtson a XVI. kerületi tár-
sasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek, 
homlokzati, tető- és pincefödém, valamint 
homlokzati végfalak hőszigeteléséhez.

A pályázat benyújtásának feltételei: 
• A pályázat Budapest XVI. kerület köz-
igazgatási területén található, társasházi 
és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos 
homlokzati hőszigetelésére – melynek ered-
ményeként a teljes lakóépület valamennyi 
oldala szigetelésre kerül –, továbbá tető- és 
pincefödém, valamint homlokzati végfalak 
utólagos hőszigetelésére irányul. 
• Lépcsőház homlokzati hőszigetelése ese-
tén a lépcsőházban található lakások és kö-
zös területek homlokzati felületei szigetelé-
séhez is igényelhető a támogatás.

• A homlokzat, a tetőfödém, pincefödém, 
valamint a homlokzati végfalak hőszigetelé-
sére együttesen és önállóan is benyújtható 
a pályázat.
• A pályázó, a társasházi és lakásszövetke-
zeti lakóépületek tulajdonos lakóközössége 
(társasház, lakásszövetkezet; a továbbiak-
ban együttesen: Pályázó).
• A pályázatot – az alapszabályban, illetve 
alapító okiratban meghatározott képviselő 
útján – a Pályázók, legalább az összes tulaj-
doni hányad több mint 51%-ával rendelkező 
tulajdonostársak, vagy lakásszövetkezet ese-
tében a lakások tulajdonjogának többségé-
vel rendelkezők beleegyezését igazoló jegy-
zőkönyv hiteles másolatának csatolásával 
nyújthatnak be. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 
A támogatásra rendelkezésre álló terve-
zett keretösszeg 30.000.000 Ft, azaz har-
mincmillió forint, amely összeget az Ön-
kormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 33. 
melléklet „Pályázati keret” elnevezésű 44. 
sora tartalmazza.

A pályázatok benyújtási módja, helye:
A pályázatokat személyesen a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1163 Budapest, 
Havashalom u. 43. fsz. 8.), vagy postai úton 
(postacím: 1163 Budapest, Havashalom u. 
43.), vagy elektronikus úton (e-mail cím:  
palyazat@bp16.hu) lehet benyújtani.

A pályázaton fel kell tüntetni a pályázat 
címét: „Pályázat a XVI. kerületi társasházi 
és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos 
hőszigetelésének pénzügyi támogatására”, 
valamint a Pályázó megnevezését, a Társas-
ház közös képviselőjét/Lakásszövetkezet 
elnökét, és a Társasház/Lakásszövetkezet 
címét.

A pályázatok benyújtásának határideje:
Pályázatot benyújtani 2022. június 30. nap-
jáig lehet. 

A pályázat keretében támogatható költsé-
gekről, az utólagos hőszigeteléssel kapcso-
latos műszaki elvárásokról, az önkormány-
zati támogatás formájáról, mértékéről, 
intenzitásáról, a folyósítás feltételeiről és 
ütemezéséről, a kizáró okokról, a benyúj-
tandó dokumentumokról, a pályázatok fel-
dolgozásáról, értékeléséről, és a támogatási 
szerződés megkötéséről, továbbá a jelen 
pályázatban használt egyes fogalmak értel-
mezéséről minden részletre kiterjedő tájé-
koztatás olvasható az Önkormányzat hon-
lapján a bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok 
oldalra kattintva. 

A pályázat beadásával kapcsolatos további 
kérdések esetén a 4011-421-es telefonszá-
mon, a pályázat műszaki tartalmával kap-
csolatos kérdés esetén a 4011-526-os tele-
fonszámon vagy a csomaikaroly@bp16.hu 
e-mail címen érdeklődhetnek.

Február 24-én, születés-
napján köszöntötte Ko-
vács Péter polgármester 
kerületünk sokat megélt 
lakóját, a 90 esztendős 
Horváth Györgynét, le-
ánykori nevén VALTER 
ERZSÉBETET. 

Az ünnepelt korát meghazudtoló szellemi és fizikai frisses-
ségnek örvend, aki unokái társaságában üdvözölte a polgár-
mestert. Erzsike néni a Bács-Kiskun megyei Császártöltésen 
született, sváb községben. Német felmenői és nagyapja aktív 
politikai szereplése miatt a II. világháború utáni kommunis-
ta rendszer meghurcolta őt és családját, házukból alakították 
ki a helyi pártházat. Származása miatt a főiskolára sem vet-
ték fel. Nevét az üldöztetések miatt kezdte W helyett szimp-
la V-vel írni. Később tanítóként dolgozott 45 éven keresztül, 
majd nyugdíjazása után még 8 évig. 33 éve él kerületünkben. 
A kommunista meghurcolás mellett egy súlyos közlekedési 
balesetet és egy esés miatti fejsérülést is túlélt. Két gyermeke 
és négy unokája van. A hosszú élet titkának az Istenhitet és a 
munkakedvet tartja. 

GUETH ÁDÁM
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dött arról, hogy minden rendben van a saját területén, az épületben.
  A közös feladatok végrehajtása során a munkatársakkal konstruk-
tívan együttműködik, legyen szó takarításról, festésről, mázolásról, 
tanteremrendezésről, iskolanyitásról, zárásról.
Igazából azonban a konyha és az ebédlő tisztasága, rendje, az ebédel-
tetés gyorsasága, biztonságos lebonyolítása dicséri munkáját, mert ő 
az iskola Kriszti nénije, akinek mindig van egy jó szava, mosolya a 
„farkaséhesen leszaladó tanulókhoz”, vagy az éppen „ezt nem szere-
tem, már megint ez van” diákokhoz.
  A kolléga 2005-ben takarítóként kezdett dolgozni az intézményben, 
majd 2013-tól a Centenáriumi Általános Iskola konyháján dolgozik.
  Az intézmény vezetőjével maximálisan egyetértve sokan bíznak 

abban, hogy még sokáig erősíti az 
Észak-Pesti Tankerületi Központ által 
fenntartott Centenáriumi Általános 
Iskola csapatát.

Az Év Óvodapedagógusa 
2021. díjban Nagy Viktória 
Ilona, a Margaréta Óvoda 
Gyógypedagógusa része-
sült

Nagy Viktória Ilona óvodában dol-
gozó gyógypedagógus, aki 1996-ban 

szerzett hallássérültek pedagógiája és pszichopedagógia szakos 
gyógypedagógiai tanári diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolán. 1996-ban és 1997-ben kutató ösztöndíjjal folytatta tanul-
mányait külföldi egyetemeken. 
  2004 óta dolgozik a XVI. kerületben. 2017-től a Budapest XVI. ke-
rületi Margaréta Óvodában végzi gyógypedagógusi munkáját. Nagy 
szeretettel, türelemmel, rengeteg energiával látja el pedagógiai mun-
káját, a XVI. kerület óvodáiban fejleszti a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket.
  Szakmai tudását számos képzéssel gazdagította. 2001-ben Logopé-
dus tanári szak megszerzése; 2005-ben Beszédpercepciós diagnosz-
tika és terápia képzés; 2015-ben Tanügyigazgatási szakértői szak-
vizsga; 2016-ban Szenzoros szemléletű állapot és mozgásvizsgálat 
képzés.
  Szakmailag felkészült, hiteles, nagyfokú ambícióval tevékenykedik 
és ezt a hitet át tudja vinni a közösség tagjaira is. Melegszívű, segí-
tőkész, közösségi ember, akinek az a legfontosabb célja, hogy bár 
szerényen, mégis lelkes odaadással végezze munkáját. Pedagógiai és 
gyógypedagógiai munkája, fejlesztő hozzáállása példaértékű mind a 
kollégák, mind a szülők számára. A családok és gyermekek körében 
rendkívül népszerű, mely empatikus, elfogadó és szeretetteljes sze-
mélyiségének köszönhető. Képes arra, amire mindenki vágyik, hogy 
feltétel nélkül elfogadjon, és ebben a szemléletben végzi gyógype-
dagógiai fejlesztő tevékenységét is. Rendszeresen végez mentori te-
vékenységet, felkészítve a leendő gyógypedagógusokat az igényes és 
tudatos szakmai munkára. Szívügyének tekinti a gyermekek sorsát, 
fejlődését. Minden embertársának önzetlen segítséget nyújt, szereti 
a kollégáit, és a rá bízott gyermekeket egyaránt.
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként 2021 júniusában 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő oklevéllel tüntette 
ki.

Folytatás a következő oldalon!

Az Év Pedagógusa 2021. dí-
jat Majzik László, a Lemhé-
nyi Dezső Általános Iskola 
pedagógusa kapta.
 
Prof. Dr. Bagdy Emőke szavait idéz-
ve: „A pedagógus olyan isteni szikrake-
reső szakember, aki a szakértelmét arra 
használja, hogy megtalálja a gyerekben 
az erősséget, és ehhez a személyiségét 
használja munkaeszközként.”
  Majzik László egész személyiségével 
nevel. Tudja, hogy minden gyerekben 

ott lakozik a kíváncsiságon keresztül a tudás utáni vágy, a tehetség, a 
lehetőség. Erre építette fel az elmúlt 28 évben tanítási módszertanát, 
mely olyan sokszínű, amilyen a személyisége.
  Ő maga is egy kíváncsi ember. Folyamatosan képezi magát, új és 
új területeket fedez fel, amelyek mind-mind két célt szolgálnak, a 
szikra keresését a tanítványokban, és önmaga fejlesztését, hogy vá-
lasztott hivatásában még jobb lehessen.
  1993-ban a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán biológia, 
testnevelő tanári diplomát szerzett, majd 1997-ben a Pécsi Tudo-
mányegyetemen biológiából mesterfokozatot ért el.
A Kertvárosi Vívó Sportegyesület edzőjeként népszerűsíti a vívóspor-
tot, felkelti tanítványai érdeklődését a vívás, a sport iránt, évente 
mintegy 200 diák edzését, felkészítését vezeti és koordinálja. Kap-
csolatot tart a Magyar Olimpiai Akadémiával, képviseli iskoláját az 
olimpiai iskolák szövetségében. Az elmúlt években számos olyan 
rendezvényt szervezett, ahová olimpikonokat hívott meg, ezzel állít-
va példát tanítványai elé.
  Pályakezdőként a Hősök Fasora Általános Iskolában kezdett taní-
tani, és 28 év elteltével is ott gyakorolja hivatását. Lelkesedése, len-
dülete, elhivatottsága változatlan, csak az iskola neve változott. Ma 
Lemhényi Dezső Általános Iskola.

Az Év Pedagógiai Munkát 
Segítő Alkalmazottja 2021. 
díjat Pápai Krisztina, a Cen-
tenáriumi Általános Iskola 
Kriszti nénije vehette át.
 
Pápai Krisztina, Kriszti néni türel-
mes, barátságos személyiség. Bárki 
bármikor bizalommal fordulhat hoz-
zá, mert mindenre talál megoldást. 
Lelkiismeretes, segítőkész. Nincs 
olyan kérés, amelyre nemet monda-

na, mindig lehet rá számítani. A felmerülő problémákat észreveszi 
és megkeresi azokra a helyzetnek legmegfelelőbb megoldást.
  Az intézmény valamennyi diákja, dolgozója szereti, tiszteli. Mun-
kája során mindig alaposságra, igényességre, precizitásra törekszik. 
Feladatait önállóan, gyorsan, az adott helyzethez alkalmazkodva ru-
galmasan képes megoldani. 
  Az elsők között érkezik a munkahelyére és az utolsók között távo-
zik. Napi teendői után sohasem megy el addig, míg meg nem győző-

Pedagógus kitüntetések
Mint az elmúlt két évben számtalan más esetben, a vírushelyzet miatt a pedagógusbál is elmaradt. 
Ezért az ilyenkor szokásos kitüntetéseket február 21-én egy kis önálló ünnepség keretében adták át a 
kerület vezetői a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termében.
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KÖZMŰVELŐDÉSI 
PÁLYÁZAT

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjú-
ság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a kerületben 2022. 
évben megvalósuló, a kerület közművelődéséhez kap-
csolódó programok támogatására pályázatot ír ki. 

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök:
• hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, 
vetélkedők, kiállítás szervezése;
• történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások;
• közművelődési, kulturális, amatőr művészeti és közös-
ségi műsorok, fesztiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb 
programok, rendezvények szervezése, rendezése;
• a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsola-
tos programok szervezése, rendezése;
• környezeti nevelést szolgáló programok.
A rendelkezésre álló pályázati forrás megnevezése és 
összege: „Közművelődés támogatása” pályázati keret: 
4.500.000 Ft
A pályázat benyújtása: 
A benyújtáshoz szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal 
Humán Irodáján szerezhető be, valamint letölthető az Ön-
kormányzat honlapjáról: https://www.bp16.hu/hirek/palya-
zati-felhivasok. A pályázatok elektronikus úton nem nyújtha-
tók be. A pályázatok a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodáján keresztül (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 
8.) a „Humán Iroda részére” címzéssel adhatók le. Több pá-
lyázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön 
kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott időre.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 1. 13:00
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehető-
ség, 2022. április 8. 13:00-ig.

Arról, hogy kik pályázhatnak, és kik nem, a pályázat tar-
talmi és formai követelményeiről, a pályázatról szóló 
döntésről és értesítésekről, a pályázathoz benyújtandó do-
kumentumokról, a támogatási szerződés megkötéséről, 
az elszámolásról, valamint az elszámolható költségekről 
minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az Ön-
kormányzat honlapján a https://www.bp16.hu/hirek/paly-
azati-felhivasok oldalon.
További felvilágosítás kérhető a +36-1/401-1510-
es telefonszámon, valamint elektronikus úton a  
pordan.monika@bp16.hu e-mail címen.

Pályázati felhívás 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 

TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság-és Gyermekvédelmi 
Bizottsága 2022. évben a kerületben működő Nemzetiségi Önkor-
mányzatok támogatására pályázatot ír ki. 

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 elsőbbsé-
get élveznek:
• hagyományőrzéssel kapcsolatos kerületi rendezvények, vetélkedők, kiál-
lítás szervezése;
• történelmi emlékhelyekre szervezett kirándulások;
• nemzetiségi, kulturális, amatőr művészeti és közösségi műsorok, fesz-
tiválok, találkozók, kiállítások, és egyéb programok, rendezvények szerve-
zése, rendezése;
• a nemzetiségi kultúra megőrzésével és erősítésével kapcsolatos progra-
mok szervezése, rendezése;
• nemzetiségi egyéni és közösségi jogokról szóló programok.
Pályázhatnak: a XVI. kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok.
A Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint átlát-
ható szervezet.
A rendelkezésre álló pályázati forrás összege és megnevezése:
Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati keret: 3.000.000 Ft
A támogatás csak a pályázatban megfogalmazott tevékenység megvalósítá-
sára használható fel. A támogatási összeg felhasználásáról a Köznevelési, 
Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság felé kell elszámol-
ni legkésőbb 2023. január 31-ig.

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. április 14. 12:00
A pályázat hiánypótlására egyszeri alkalommal van lehetőség, 2022. 
április 22. 12:00-ig.

A pályázat benyújtása: 
A benyújtáshoz szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal Humán Irodá-
ján szerezhető be, valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról: htt-
ps://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok. Ugyanitt minden részletre 
kiterjedő tájékoztatás is olvasható a tartalmi és formai követelményekről, 
a pénzügyi támogatás felhasználásáról és elszámolásáról, az elszámolható 
költségekről és a támogatás nyilvánosságáról.
Felvilágosítás kérhető a +36-1/401-1507 telefonszámon, valamint elektro-
nikus úton a szabopatricia@bp16.hu e-mail címen.

Folytatás az előző oldalról!
Az Év Pedagógiai Munkát Segítő 
Alkalmazottja 2021. díjat  Csender 
Enikő, a Mátyásföldi Fecskefészek 
Óvoda pedagógiai asszisztense-
vehette át.

Csender Enikő Székelyudvarhelyen szü-
letett, ott is érettségizett az 1-es számú 
Ipari Szakközépiskolában, és mecha-
nika profilú forgácsoló szakképesítést 
szerzett. 1988-ig dolgozott eredetei szak-

májában fémforgácsolóként. 1988. március elején költözött gyerme-
kével és férjével Magyarországra. Dolgozott a MÁV Gépjárműjavító 
Üzemében, a Garnitúra kisszövetkezetben, a Novitas-Garnitúra cég-
nél, és az „F és É” Bt-nél. 1993-ban vették fel a Pipitér Óvodába – ma 
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda – dajka munkakörbe. 1995-ben ki-
emelkedő munkavégzése elismeréseként pedagógiai asszisztens lett 

az intézmény Csinszka utcai Telephelyén, ahol a mai napig lelkesen 
látja el a feladatait. A munkáját az óvodapedagógusokkal összhang-
ban, együttműködve végzi, segítő tevékenységével mindig a gyerme-
kek érdekeit szolgálja. Tiszteletben tarja az óvodások eltérő személyi-
ségét, szeretettel megértéssel, érdeklődéssel fordul feléjük.
A gyermekek iránti szeretete megnyugvást és biztonságérzetet nyújt 
minden óvodásnak. Az óvodai munka iránti elkötelezettségét család-
tagjainak is átadta, férje és lánya is az Óvodában dolgozik.

Nyugodt, barátságos és vidám jelleme miatt, közvetlen, jó kapcsola-
tot ápol a munkatársaival és a szülőkkel is.

Igényessége megmutatkozik az esztétikus és biztonságos tárgyi 
környezet megteremtésében is, szereti a rendet, a tisztaságot. Sok 
fiatal, pályakezdő munkatárs mentora volt, segítette beilleszkedésü-
ket, pályakezdésüket.

Figyeli az óvodapedagógusok szavait, mozdulatait, jelzéseit an-
nak érdekében, hogy segítő tevékenységével a gyermekek érdekeit 
szolgálva végezhesse munkáját. A rá bízott feladatokat a mai napig 
megbízhatóan és szorgalmasan végzi. Munkavégzése példaértékű, 
lelkiismeretes és odaadó, mely az intézmény értékes tagjává teszi őt.
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A Szentmihályi Kulturális Központ ide-
ális helyszín, modern, kulturált, min-
dennel felszerelt, amire egy ilyen konfe-
renciának szüksége lehet. Az időjárás is 
segített, hogy a találkozó még derűsebb 
legyen, napfényes, tiszta idő várta a ven-
dégeket. 101-en vettek részt a szakmai 
tanácskozáson.

Milyen intézményekből érkeznek a 
vendégek? A szakmai tanácskozás há-
zigazdái, lebonyolítói a Napraforgó Köz-
pont szakemberei, a gyermekvédelmi 
és szociális jelzőrendszer intézményei 
közül pedig bölcsődék, óvodák, iskolák, 
gyámhivatalok, rendőrség, pszichiátriai 
gondozó, gyermekjogi képviselő, szoci-
ális iroda, területi szociális szolgálat, anyaott-
hon képviselői jelentek meg. A tanácskozást 
Ács Anikó alpolgármester nyitotta meg. 

Az első előadásban Matolcsi Ildikó, a Nap-
raforgó Szolgálat szakmai egységének veze-
tője foglalta össze azoknak a kérdőíveknek 
a tartalmát, amit a kerületi intézményeknek 
küldött ki a Napraforgó Központ, hogy szé-
lesebb körben feltérképezze, feladatához 
hűen, a kerület szociális és gyermekvédelmi 
kérdéseit.

Ezután vendégelőadó tart évek óta előadást. 
A témát úgy választják ki a Napraforgó Köz-
pont munkatársai, hogy az intézményekkel 
való kapcsolattartás során, ami érzékelhetően 
aktuális, ami foglalkoztatja a szakembereket, 
arra keresnek megfelelő előadót. A mostani 
tapasztalatok szerint, a pandémia által meg-
határozott évek még inkább felerősítették az 
információs kor jelenségeit; terelt a rendkívü-
li helyzet szakmákat, munkavégzési formá-

kat, felnőttet és gyermeket a korábbi években 
sosem tapasztalt mértékben az online világ-
ba. Így esett a választás Tari Annamáriára, aki 
az információs kor és az érzelmi változások-
ról tartott igen érdekes, szülőként és szakem-
berekként is elgondolkoztató, jól használható 
gondolatokat tartalmazó előadást tartott.

Az előadás után különböző szakmai mű-
helyek között választhattak a vendégek, ahol 
már alkalom nyílt az interaktív, a tapasztala-
tokat egymással megosztó munkaformára is. 
A szakmai műhelyek közül az elsőben Tari 
Annamária koordinálásával az érzelmi vál-
ságok megjelenéséről beszélgettek a részt-
vevők.  A Napraforgó Központ munkatársai, 
Faragó Anikó és Marx Tamás pszichológusok 
vezetésével a „Csapda a neten” című doku-
mentumfilm kapcsán gondolták át a szakem-
berek a film felhasználhatóságát, és ugyan-
csak a Napraforgó Központ óvodai és iskolai 
szociális segítő szakemberei, Raffay Veroni-
ka, D. Polgár Krisztina és Fogarassi Ottó  tar-

tottak egy workshopot, ahol 5 különböző 
generáció résztvevőivel mutattak be egy 
generációs játékot a műhely vezetői.  

A nagy élményt nyújtó játékban a Jókai 
Mór Általános iskola 6. osztályos diák-
jai és a Táncsics Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium 12. osztályos végzősei 
jelenítették meg az Alfa és a Z generá-
ciót, s a játékban átélhették a különböző 
résztvevők, hogy valóban léteznek hidak 
egymás felé, közös célok, a másik gene-
ráció által is vágyott értékek, s hogy jó 
egymással szóba állni, egymást egyen-
rangúként kezelve együtt lenni.

A szakmai tanácskozást színesítették 
gyermekrajzok is, ami a Napraforgó 

Központ által meghirdetett, „Egy hely, ahol 
jó lenni” rajzpályázatra érkeztek. Mivel igen 
nagy számban küldték be a gyerekek rajzai-
kat, így csak mintegy 100 képből álló váloga-
tást, kiállítást tudtak megjeleníteni a paravá-
nokon a szervezők.

A visszajelzések szerint a szakmai tanács-
kozáson résztvevők a délelőtt során új szak-
mai és emberi élményekkel, impulzusok-
kal gazdagabban, kicsit „felfrissülve” tértek 
vissza munkájukhoz, ami felvállaltan célja 
is a Napraforgó Központnak ezzel a rendez-
vénnyel. Mert szerintük elengedhetetlen, 
hogy aki emberi sorsokkal, problémákkal és 
nehéz élethelyzetekkel dolgozik nap mint 
nap, az ne kapjon újra és újra olyan szakmai 
támogatást, mely őt képessé teszi a hétköz-
napokban a másik ember felé fordulásra, fe-
lelősségvállalásra és a hivatása gyakorlására. 

Hanuláné Kurdi Ágnes 
intézményvezető  

Hírek ugyan voltak egy esetleges 
háborús veszélyről, de senki nem 
hitte, hogy néhány nappal később 
valósággá válik. Így mielőtt rá-
nehezedett volna lelkükre a sok 
rossz hír – hiszen ők átélték a vi-
lágháborút – még utoljára mulat-
tak egy jót. A műsor összeállításá-
ban a Területi Szociális Szolgálat 
munkatársai is jelentős részt vál-
laltak. Közülük is Nagyné Greska 
Erzsébet aratott óriási sikert profi-

kat megszégyenítő táncproduk-
ciójával. Hallottunk remek saját 
költeményeket, láttuk Hófehérkét 
rejtélyes módon csak hat törpe 
társaságában, de ilyesmin az em-
ber covidos időkben már fenn 
sem akad. Volt zene, tánc, kitűnő 
jelmezek, és poénok számolatlan 
mennyiségben. Hosszabb beszá-
moló helyett álljon itt néhány fotó 
a műsorról.

M.T.   

A Napraforgó éves szakmai tanácskozása
2022. február 24-én tartotta a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ éves szakmai tanácskozását. Mivel a 
tanácskozáson részt vevők jelentős száma miatt az intézmény épületét kinőtte az esemény, így a Szentmihályi Kultu-
rális Központban találkoztak az intézmények képviselői, hogy végre – a tavalyi online alkalom után – újra személyesen 
beszélhessenek meg aktuális szakmai kérdéseket, s nem kevésbé hangsúlyosan, kilépve a napi feladatok szorításából, 
egy kávé és pogácsa mellett erősítsék azt az együttműködést, amit a különböző szociális és gyermekvédelmi feladataik 
mentén a hétköznapokban gyakorolnak.

Farsang a nyugdíjasklubban
Február 24-én még nem dörögtek a fegyverek a szomszédban, 
így volt kedvük a Veres Péter úti nyugdíjasklub tagjainak egy kis 
hamisítatlan farsangi műsort készíteni. 

Hanuláné Kurdi Ágnes és Tari Annamária
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Az internet helyes használata mindannyiunk 
– szülők és pedagógusok – közös felelőssé-
ge, ezért meghívtuk a szülőket egy foglal-
kozáson való részvételre, ahol szakemberek 
segítségével (pszichológus, szociális segítő, 
iskolarendőr) folytathattak eszmecserét a té-
mában. Fokozott figyelmet igényel a szülők 
részéről gyermekük online tevékenysége, 
hiszen rengeteg veszély leselkedik rájuk, a 
közösségimédia-szolgáltatásoktól kezdve a 
gyermekek ellen irá-
nyuló kiberbűnözé-
sig. Felhívtuk a szü-
lők figyelmét arra, 
hogy a gyermekeik 
online tevékenységé-
nek figyelemmel kí-
sérésére továbbra is 
szükség van, hiszen 
a kibertér nem lett 
biztonságosabb az 
elmúlt években. 

A szülők mellett 
két alkalommal is-
kolánk pedagógusai is részt vettek olyan to-
vábbképzésen, ahol szakemberek különböző 
tananyagokat, módszereket és olyan eszköz-
tárat mutattak be, amely segít felismerni a 
veszélyeket, hozzájárul a gyermekek inter-
nethasználatának biztonságosabbá tételéhez 

és a felmerülő problémák megoldásához.
Tanulóink számára kétféle programot 

szerveztünk. Komoly, átgondolt előkészítő 
munka után bonyolítottuk le a foglalkozá-
sokat. A 7. és 8. évfolyamon rövid bevezető 
után a Csapda a neten című cseh dokumen-
tumfilm oktatási verzióját vetítettük le, majd 
iskolapszichológusunk által kidolgozott for-
gatókönyv alapján szakemberek segítségével 
feldolgoztuk a látottakat. Munkánkat négy 

szociális segítő (Nap-
raforgó Család- és 
Gyermekjóléti Köz-
pont munkatársai), 
egy gyógypedagó-
gus, két pszicholó-
gus (XVI. Kerületi 
Pedagógiai Szakszol-
gálat munkatársai), 
és két rendőr (Bu-
dapest XVI. Kerületi 
Rendőrkapitányság 
munkatársai) segí-
tette.

Emellett iskolánk minden osztályában a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat mun-
katársai tartottak foglalkozást a biztonságos 
internethasználatról. A témákat a „Legyél az 
Internet Ásza!” című programból válogatták 
a korosztályoknak megfelelően.

A programokon részt vett diákok, szülők 
és pedagógusok egységes véleménye szerint 
nagyon hasznos volt a rendezvény. Szerve-
zőként és informatika szakos tanárként na-
gyon fontosnak tartom, hogy minél kisebb 
gyermekkorban kezdjük el ennek tanítását, 
de az online biztonság kérdésével ne csak 
évente a világnapon, hanem folyamatosan 
foglalkozzunk. Szülők, pedagógusok, fog-
junk össze, hogy olyan tudást kapjanak a 
témában a gyerekek, amely egész életükre 
útravalót ad, és segíti az online tér veszélye-
inek felismerését, kezelését és a megfelelő 
viselkedés kialakítását!

Krisztikné Berkes Jolán
szervező tanár

Biztonságos Internet Nap(ok) a Mórában
Február 8-án tartották a világ közel 200 országában a Safer Internet Day-t, amely jó alapot teremt arra, hogy 
felhívjuk a figyelmet az internethasználat fontosságára, előnyeire és veszélyeire is. Az online térben való biz-
tonságos eligazodás iskolánkban a mindennapokban is gyakran szóba kerül, de nem lehet elégszer hang-
súlyozni annak fontosságát. Ehhez kapcsolódóan intézményünkben február 8-tól 14-ig internetbiztonsággal 
kapcsolatos programokat szerveztünk.

ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTÉS 
KEZDŐDIK ÉSZAKPESTEN

Szívesen foglalkozna szabadidejében 
gyerekekkel,de a sajátja már felnőtt, unokája 
pedig még nincs és tudja mennyire jó segíteni 
másoknak? Csatlakozzon hozzánk, mi önkén-

tesként kisgyerekes családoknak segítünk, 
és kölcsönösen nagy örömünkre szolgál.

Ha van heti néhány óra szabadideje, 
szeretettel várjuk vidám csapatunkba.

A tervezett felkészítés ideje: 
2022. május 4. – június 30. csütörtökönként 9-13 óráig

A felkészítés helye: 
1156 Budapest, Páskomliget utca 6. (Nyitott Ajtó)

ESTI TANFOLYAMRA IS LEHET JELENTKEZNI annak helye és idő-
pontja a jelentkezők igényeihez igazodva kerül meghatározásra
JELENTKEZNI, ILL. A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDNI LEHET:

Otthon Segítünk Alapítvány Északpesti Szolgálat
Kocsis Gyula 70-337-2048 kocsisgyula8@gmail.com
Kocsisné Kati 70-337-2049 kocsisn.kati@gmail.com

Szeretettel várunk facebook csoportunkba is
Anyatámasz csoport: 

https://www.facebook.com/groups/3167682756801446
www.otthosegitunk.hu, www.facebook.com/OSAXV

Válogatott magyar népi hímzéseim
Február 21-én, az Önkormányzat Kovács Attila Galé-
riájában nagyszámú közönség előtt tartotta legújabb 
kiállítás-megnyitóját a Corvin Művészklub. A Galéria 
ez alkalommal Olasz Katalin „Válogatott magyar népi 
hímzéseim” című tárlatának adott helyet. 

A művésznő a Kárpát-medence népi mo-
tívumaiból merítette saját alkotásait, így 
a tárlat megtekintése egy honismereti ki-
rándulással is felér.

A kiállítást Koltayné Zolder Klára, a 
Művészklub vezetője nyitotta meg, aki 
méltatta Olasz Katalin akkurátus kuta-
tómunkáját és művészi képességeit. Ezt 
követően a művésznő mutatta be kézi-
munkáit és engedett betekintést az alko-
tás folyamatába. Mint kiderült, drukkol-
ni nem csupán sporteseményen lehet, 
ugyanis így nevezik a hímzés előtti elő-
nyomást, előrajzolást. A zenei aláfestésről 
Vikol Kálmán, Sándor Alexandra és Kál-
mán bácsi Zenedéjének Toborzó citeraze-
nekara gondoskodott, vidám népdalokkal. A kiállítás március 10-éig 
tekinthető meg.

GUETH ÁDÁM
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A corvinosok sokéves iskolai hagyományt ele-
venítettek fel azzal, hogy Mátyás-napon ko-
szorút helyeztek legendás királyunk, Hunya-
di Mátyás szobrának talapzatán. Különleges 
ünnep ez, hiszen február 24-e Mátyás-nap, 
február 23-a pedig az igazságos király szüle-
tésnapja, aki 1443-ban született Hunyadi Já-
nos erdélyi vajda, majd magyar kormányzó, 
és Szilágyi Erzsébet gyermekeként. 1458-tól 
uralkodott, de hivatalos megkoronázására 
csak 1464-ben kerülhetett sor Székesfehér-
váron. Néhány évvel később cseh királlyá, 
majd Ausztria főhercegévé választották. Mi, 
magyarok egyik legnagyobb, legjelentősebb 
életművet létrehozó uralkodónkként tartjuk 
számon. Ebben az évben azonban nem csak 
Mátyás királyt, hanem a Corvin Mátyás Gim-
názium fennállásának 90. évfordulóját is 
ünnepli a gimnázium közössége. 

Az iskola igazgatója, Boros Tamás foglalta 
össze a 140 éves épület, és a benne 90 éve 
működő gimnázium történetét. A változatos 
történet kiemelkedő dátuma 1932, amikor 
Mátyásföld lakossága annyira megnöveke-

dett, hogy igény volt 
egy helyi gimnázium-
ra. Azóta kilenc évti-
zed telt el, jó alkalom 
a visszatekintésre és az 
ünneplésre. A jubile-
umi év nyitánya volt a 
koszorúzás és a két nappal korábban meg-
rendezett vetélkedő, amelyen a 9.-es osztá-
lyok mérték össze tudásukat Mátyás királlyal 
kapcsolatban. Az emlékezés koszorúját a 
győztes 9.d osztály csapatának tagjai – Bődi 
Soma, Molnár Dániel, Szabó Balázs és Tóth 
Flóra –  helyezték el a szobornál. Majd Garai 
János elbeszélő költeménye dramatizált vál-
tozatának előadásával a 10.d osztály tanulói 
jelenítették meg a király gömöri látogatását, 
és a paraszti munkát lenéző nemes urak 
megleckéztetését.

Végül – szintén az intézmény hagyomá-
nyainak megfelelően – megkoszorúzták az 
iskolán belül álló Mátyás-szobrot is. Ezzel 
kezdetét vette a Corvin Mátyás Gimnázium 
jubileumi éve.

A Corvin Mátyás Gimnázium 1932-es indulásának 90. évfordulójára 2022 februárja és októbere között ünnepségsorozattal 
emlékezünk. A kerek évfordulót szeretnénk a kerület lakóival közösen ünnepelni, ezért 

JUBILEUMI VERSENYT HIRDETÜNK. 
A többfordulós verseny feladatait minden hónap első számában találhatják meg. 

A helyes megoldást beküldők között fordulónként sorsolunk ki egy páros jegyet a Kertvárosi Időutazó egyik kerületi sétájára a Kertvárosi 
Időutazó felajánlásából, továbbá a Corvin Diákalapítvány felajánlásából kisorsolunk egy értékes könyvet és a gimnázium címeres pólóját. 

Az összes fordulóra helyesen válaszolók között a Habcsók Cukrászda 5000 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki. 

Mátyás-napon kezdődött 
az ünnepségsorozat
Február 24-én a Corvin Mátyás Gimnázium előtti Mátyás téren koszorú-
zási ünnepséggel kezdődött a patinás oktatási intézmény 90. évforduló-
ja tiszteletére rendezett ünnepségsorozat. 

1., MILYEN SZERVEZET NEM VOLT AZ ISKOLA FENNTARTÓJA?
A, alapítvány C, önkormányzat
B, egyesület D, KLIK

2., MELYIK ISKOLÁBAN TANULTAK A CORVINOS DIÁKOK AZ 
ISKOLA ÁTÉPÍTÉSÉNEK IDEJÉN, 1969 ÉS 1972 KÖZÖTT?

A, Jókai Mór Általános Iskola
B, Táncsics Mihály Általános Iskola
C, Rákosszentmihályi Zalka Máté Gimnázium
D, Batthyány Ilona Általános Iskola

3., MILYEN SZAKOSZTÁLYA VOLT A CORVIN SPORTKÖRNEK?
A, torna C, cselgáncs
B, ökölvívás D, lovaglás

4., AZ ISKOLA MELY VOLT TANÁRÁRA LEHET RÁISMERNI AZ 
ALÁBBI BEMUTATÁS ALAPJÁN?

1960 – 1993 között volt az iskola tanára. Többszörös magyar 
bajnok tornász. Szintén testnevelő feleségével évtizedeken át 
meghatározó alakjai voltak a Corvin sportéletének. Testnevelő 
munkája mellett edzői tevékenységet is folytatott.

5., AZ ISKOLA MELY VOLT DIÁKJÁRA LEHET RÁISMERNI AZ 
ALÁBBI BEMUTATÁS ALAPJÁN? 

Volt diákunk a Nemzet Sportolója, kétszeres olimpiai bajnok, 
háromszoros világbajnok, háromszoros Európa-bajnok magyar 
tornász, sportvezető, állatorvos. Edzőjével számos új technikai 
elemet dolgozott ki, melyek közül egyet róla neveztek el. 

A megfejtéseket a megfejtes.corvin@gmail.com email címre vagy az iskola postacímére (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) várjuk. 
Az első forduló leadási határideje 2022. március 18. JÁTSSZANAK VELÜNK!

Történelmi hőseink.
A mongol (tatár) hadsereg 1241 tavaszán támadta meg az országot több irányból. Az 
Ojtozi szorosnál IV. Béla király parancsára az erdélyi vajda, Sólyom fia Pósa állt 5000 
székellyel. Március 12-13-án véres közelharcban a  tatároknak súlyos – másfél tümen, 
mintegy 15 ezer fő – veszteséget okozva. A hazát védő sereg, szinte mind egy szálig ott 
veszett, vezérével együtt. Tudatunkban éljen hősi áldozatuk!                      HEGYI ÁKOS

Boros Tamás 
iskolaigazgató

A 10.d tanulói
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Óceán 
átevezéstől 
a Déli-sarkig
Február 24-én az Erzsébetligeti Szín-
ház Harmónia termében újra ösz-
szegyűlt a Világutazók című rendez-
vénysorozat közönsége. A harmadik 
alkalommal – Klein Dávid és Tolvaly 
Ferenc után – megrendezett Óceán 
átevezéstől a Déli-sarkig című esten 
ezúttal az ismert extrémsportoló, Ra-
konczay Gábor várta az érdeklődőket, 
akivel Kosaras Renáta, a 2019-es a 
Magyar Déli-sark Expedíció kommu-
nikációs vezetője beszélgetett. 

A közönséget Szabó Csilla, a színház igazga-
tója köszöntötte. Rakonczay humoros, köz-
vetlen stílusban mesélt kalandjairól, életéről 
és megpróbáltatásairól, az est végén pedig a 
közönség is lehetőséget kapott, hogy feltegye 
kérdéseit.

A sportoló már 13 évesen, az iskolai törté-
nelemóra hatására maratont futott, és egész 
életében folyamatosan feszegette határa-
it, változatos formákban. Kétszeres Guin-
ness-világrekorder, hatszor kelt át az óceá-
non és megkapta az amerikai Év Kalandja 
valamint a Magyar Formatervezési Díjakat 
(utóbbit hajójának tervezéséért). Grönlandot 
29 nap alatt szelte át, a Déli sarkot pedig egy 
44 napos expedícióval érte el. Európa legma-
gasabb hegycsúcsát, a Mont Blanc-t a tenger-
szinttől indulva 7 nap alatt, futva és mászva 
érte el. Az utóbbi években leginkább ultra-
távos futóként igyekszik bizonyítani, többek 
közt a 700 km-es Magyarország átfutáson.

Rakonczay előadásában elmondta, hogy 
ami sokaknak elképesztően vakmerő és őrült 
mutatványnak tűnhet, valójában nagyon jól 
előkészített, precíziós művelet. Bessenyei 
Péter műrepülőt idézve megjegyezte, „nem 
csinálnám, ha veszélyes lenne”. A sportoló 
reméli, hogy kitartásával és eredményeivel 
az élet minden területén inspirációt nyújthat 
embertársainak. 

GUETH ÁDÁM

Ez a kis füzet az év 12 hónapjának legjel-
lemzőbb eseményeit mutatja be hónapokra 
lebontva. Helyet kaptak benne az ünnepek, 
a kulturális rendezvények, a hagyományőrző 
műsorok, a tánc, a gasztronómia, egyszóval 
igyekeztek átfogó képet adni egy év esemé-
nyeiről. Miközben gyűltek az eseményfotók, 
mintegy melléktermékként a képek meg-
őrizték a szemet gyönyörködtető, hagyomá-
nyos viseletek látványát, a rajtuk látható dí-
szítéseket, és ezzel tovább is adták mindezt 
a tradíciókra fogékony utódnemzedékeknek.

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet 
Központ Írás-Kép Galériájában megtartott 
könyvbemutatón megjelent Szatmáry Kris-
tóf országgyűlési képviselő, Szász József al-
polgármester, cinkotai képviselő, dr. Horváth 
Endre, az Országos Szlovák Önkormányzat 
alelnöke, dr. Király Katalin, a Magyarországi 
Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatója, 
Szabóné Tóth Katalin, az Országos Szlovák 
Önkormányzat Kulturális Bizottságának el-
nöke, Aszódi Csaba a „Dolina” Pestvidéki 
Szlovákok Egyesületének elnökhelyettese, 
valamint Papné Polereczky Rozália, a XVII. 
kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke.

Szatmáry Kristóf Cinkotát mint a legrégeb-
bi településrészt említette, amely a hagyo-
mányok szempontjából megkerülhetetlen, 
és ugyanígy megkerülhetetlen a betelepült 
szlovákok szerepe is. Szerves részét képez-
ték és képezik a kerület lakosságának, ahol 
problémamentesen illeszkedtek be a hazai 
társadalomba.

Szász József alpolgármester a nyomasztó 
orosz-ukrán háború árnyékában azt emelte 
ki, hogy a cinkotai szlovákság éppen annak 
a bizonyítéka, hogy a különböző nemzetisé-
gek is élhetnek békében, nem úgy, mint tő-
lünk keletre, ahol gyakorlatilag testvérnépek 
estek egymásnak halálos fegyverekkel.

Dr. Szabó Zsuzsan-
na, a kerületi Szlovák 
Önkormányzat elnö-
ke részben a kiadvány 
létrejöttének, részben 
pedig a szlovákság 
Magyarországra tele-
pülésének történetét 
ismertette. Elmondta, 
hogy a török pusztító 
jelenlétét követően hosszú időre elnéptele-
nedett a terület, ahova Micsinyéről települtek 
át szlovák családok. 

Dr. Király Katalin 
arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a Kár-
pát-medence mindig 
is sok nemzetiség 
együttélésének hely-
színe volt. Példákat 
sorolt arra, hogyan 
vették át egymás kul-
túráját, hogyan ta-
nulták meg egymás nyelvét. A cinkotaiak a 
kerepesi nyelvszigethez tartoznak, amelyet 
rajtuk kívül még a nagytarcsai, kerepesi és 
csömöri szlovákok alkotnak. Közülük még-
is a cinkotaiak játszottak példaadó szerepet, 
őket követték a divatban, hajviseletben, és 
szokásokban. Mindig Cinkotán kezdődött 
például a farsang és Csömörön zárult. Sze-
rencsére a szlovák örökség gyűjtése és meg-
örökítése elég korán elkezdődött, így gazdag 
anyag áll az utókor rendelkezésére.

A beszédek el-
hangzását kö-
vetően Széman 
Richárd, a hely-
történeti gyűjte-
mény fotómű-
vész munkatársa 
mutatta be azt a 
kiállítást, amelyet 
cinkotai fotókból 
állított össze. A 
történelmi  térké-
peket, dokumentumokat, fontos épületeket, 
helyszíneket bemutató anyag kitűnő kiegé-
szítője a kiadványban megjelenített világnak. 

A kiadványhoz kapcsolódó kiállítás április 
30-ig megtekinthető munkaidőben a Veres 
Péter út 157. szám alatt, a KHEK Írás-Kép 
Galériájában.

MÉSZÁROS TIBOR

Cinkotai képek és emlékek
A XVI. kerületben működő Szlovák Önkormányzat hosszú évek óta gondot 
fordít arra, hogy rendezvényeiket fotókon is megörökítsék. A fotók az évek 
múlásával felértékelődnek, egyre nagyobb élmény visszanézni rég elmúlt ese-
mények emlékeit, viseleteit, történéseit, olyan tárgyakat, ruhákat, rendezvénye-
ket, amelyeket már rég elnyelt az idő süllyesztője, nem is beszélve azokról a 
személyekről, akiknek már csak az emléke lehet köztünk. Ennek a visszatekin-
tésnek a lehetőségét teremtette meg a Szlovák Önkormányzat a XVI. kerületi 
Önkormányzat támogatásával, amikor elkészíttette a Cinkotai képek és emlékek 
című kiadványát. 

dr. Horváth Endre és Aszódi Csaba

Dr. Szabó Zsuzsa

Dr. Király Katalin

Széman Richárd 
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Március 14. hétfő, 18:00
KIÁLLÍTÁS AZ 1848-49-ES FORRA-
DALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
TISZTELETÉRE
Helyszín: Kovács Attila Galéria 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Március 17. csütörtök 18:00  
CSENDES APA-FORRADALOM 
Léder László pszichológus, az Apa Aka-
démia alapítójának előadása, nem csak 
édesapáknak! Moderátor: Belyó Barbara
Belépő: 1000 Ft

Március 18. péntek 19:00 
KAMASZ TÁNCHÁZ
A Szentmihályi Kulturális Központban
Zenekar: Takács Bori és Bandája
Szakmai koordinátor: Kuczera Barbara
INGYENES! A rendezvény létrejöttét a Csoó-
ri Sándor Alap támogatta!

Március 18.  péntek 17:00  
VÉGZŐSÖK - Fotóart Fotósiskola 
kiállítása
A kiállítás megtekinthető április 20-ig, a 
Napfény Galériában.

Március 19. szombat 19:00 
MAGNA CUM LAUDE 
nőnapi akusztikus koncert
Belépő: 5500 Ft, 6500 Ft, 7500 Ft

Március 20. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ 
Belépő: 1000 Ft, családi (2 felnőtt+2 gye-
rek) 3400 Ft

Március 20. vasárnap 19:00 
RETRO PÁHOLY - FILMSLÁGEREK 
SZUBJEKTÍV

Előadásainkra online is 
vásárolhatnak jegyet a 

kulturliget.jegy.hu oldalon!

Az est házigazdája Dj. Dominique (Vár-
konyi Attila), akitől a slágerek forgataga 
közben sok érdekességet és kulisszatitkot 
tudhatnak meg a forgatásokról és a szerep-
lőkről a filmek és a zene rajongói.
A slágereket Kovács Kati és Csepregi Éva 
előadásában hallhatják.
Jegyárak: 6500 Ft, 7500 Ft, 8500 Ft

Március 23. szerda 19:00 
HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE A NŐ-
KET? Csányi Sándor egyszemélyes 
vígjátéka
Jegyvásárlás: www.csanyisandor.hu

DUMASZÍNHÁZI ESTÉK:
Március 25. péntek 18:00 
KOLERA A VACKOR CSOPORTBAN 
Bödőcs Tibor önálló estje
Március 31. csütörtök 18:00 és 21:00 
ANYÓSÜLÉS
Kovács András Péter önálló estje 
jegyvásárlás: dumaszinhaz.hu

Március 25. péntek 20:00 
MADARAK IDŐKAPSZULA PARTY
a Szentmihályi Kulturális Központban
Belépő elővételben: 2000 Ft, a helyszínen: 
2500 Ft

Március 26. szombat 18:00 
SECOND LIFE, AVAGY KÉTÉLETEM
Orlai Produkció
Öt fiktív élettörté-
net  Járó Zsuzsa, 
Kovács Patrícia, 
Mészáros Máté, 
Ötvös András
és Schruff Milán 
előadásában. 18 éven felülieknek ajánljuk!
Jegyárak: 4500 Ft, 5100 Ft, 5600 Ft

Március 27. vasárnap 10:30 
NAGYON KÉK Gévai Csilla gyerek-
könyv író és képzőművész kiállítása 
Rajzműhely, workshop és kiállítás-
megnyitó

A programon a részvétel ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. Jelentkezni az info@kulturli-
get.hu e-mail címen lehetséges. A programon 
lehetőség nyílik dedikáltatásra is.

Március 27. vasárnap 11:00 
KALÓZ KALAND
A Pannon Vár-
színház előadása 
zenés-táncos ját-
szadozás, izgalmas 
és kacagtató kalóz-
kodás, jól ismert 
dallamokkal.
Jegyárak: 2000 Ft, 
2500 Ft, 3000 Ft

Március 31. csütörtök 18:00 
VILÁGUTAZÓK
Vendégünk: FARKAS BERTALAN 
Az Űrhajózás világ-
napja alkalmából
Farkas Bertalan 
űrutazása 
és az első magyar 
űrrepülés története.
Belépő: 1600 Ft
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Helytörténet
Laborfalvi Benke László, a tudós református lelkész
Akik velünk kalandoznak a helytörténeti múltban, találkozhattak már a cinkotai evangélikus tudós lelkészek nevével, azoké-
val, akik helyi lelkészi munkájuk mellett az országos tudományos életben is tevékenyen vettek részt. Wallaszky Páléval, aki 
a rendszeres magyar irodalomtörténet-írás első kísérletezőjeként tart számon az irodalomtörténet, vagy Petényi Salamon 
Jánoséval, aki ornitológusként is híres lett, és bár az utóbbi nem madár, de tudományosan megfigyelte a fogasvakony szoká-
sait is a cinkotai határ homokján. Most újabb tudós lelkésszel bővül panteonunk. A Rákosszentmihály története kötet írása 
közben találtam rá az eddig a múltban rejtőzködő református missziói lelkész, az Erdélyből elszármazott Laborfalvi Benke 
István életrajzára, aki már nyugalmazott tanárként vállalta el a rákosszentmihályi missziói lelkészséget, és kilenc éven át 
hívei megelégedésére vezette azt.                                                                                                                  SZÉMAN RICHÁRD

Benke István – a Rákos Vidéke hasábjain többnyire 
ezt a névváltozatot használták – 1849. december 7-én 
született Brassóban. Kitűnő érettségi bizonyítványát 
a székelyudvarhelyi református kollégiumban kapta 
meg 1869-ben. Teológiai tanulmányait Budapesten 
és Utrechtben végezte el. 1874-től 1881-ig a kunszent-
miklósi algimnázium tanára volt. 

1876. dec. 7-én elvette Fogarassy Teréz okleveles 
elemi iskolai tanítónőt, négy gyermekük született. 
1881-től a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium 
magyar-latin tanára volt 1904-ig, igazgatója 1884-88-
ig.  A kollégiumi könyvtárat vezette 1881-97-ig. Egyéb 
vállalt tisztségei a kollégiumban: elöljárósági jegyző, 
gazdasági felügyelő. 30 évi tanári munkássága után 
vonult nyugalomba, majd rögtön elvállalta a rákosszentmihályi misz-
sziói lelkészi állást. Benke István 1904 decemberétől került a szent-
mihályi gyülekezet élére.

A Rákos Vidéke így fogadta az új lelkészt: „Rákosszentmihály új ev. ref. 
lelkészt kapott, a ki ezentúl állandóan itt fog élni, hívei körében. Labor-
falvi Benke István az új lelkész, a ki bizonyára szép sikerrel fog ja ellátni 
nemes feladatát. Mint ugyanis lapunk egyik barátjának adatai nyomán 
értesültünk, Benke István mögött szép múlt, egy eredményekben gazdag 
életpálya van már s így maga az a körülmény, hogy kiválóan művelt és 
élemedett, megállapodott férfiú került a helybeli reformátusok élére, csak 
jó reményekkel tölthet el. (…) Társadalmi tevékenykedéseit mint presbyter, 
állami isk. gondnok, egyházmegyei képviselő, egyházmegyei értekezleti 
alelnök, egyházkerületi értekezleti és gyorsíró egyesületi választmányi tag 
s több humánus és kulturális egyesület tag ja gyakorolta. Irodalmi téren 
1871. óta a mai napig szerepel, leginkább az egyházi, tanügyi és társadal-
mi körben (keveset a szépirodalomban is).”

Kilenc évig szolgálta Istent és híveit, 1913-ban vonult végleg nyu-
galomba.

Rákos Vidéke, 1913. november 9.: „Ref. lelkészváltozás. A rákosszent-
mihályi ref. egyházközség érdemes lelkésze L. Benke István, aki már 9 
év óta vezette a helybeli ref. egyházközséget és intézte a Czinkota, Má-
tyásföld és Ehmann-telep községeket is magában foglaló nagy kiterjedésű 
missio- lelkészi hivatal ügyes-bajos dolgait, négy évtizedre terjedő érdemes 
tanári és egyházi működése után a jól megérdemelt nyugalomba vonul 
vissza. Hívei és barátai jó kívánságai kísérik őt békés nyugalmába, amely-
re annyi küzdés és lankadatlan munkássága után igazán becsületesen 
rászolgált. Úgy halljuk azonban, hogy a kiérdemesült tanár és lelkész 
ezután is községünk lakosa marad; így remélhetjük, hogy értékes munka-
erejét nemcsak a ref. egyházközség, hanem közügyeink, különösen pedig 
a kulturális munka terén a jövőben is még soká fog ja értékesíteni majd 
községünk és a Rákos vidéke javára.”

1913. november 16-án a nyugdíjba vonult lelkész 
L. Benke István eddig ismeretlen, országos érdemű 
munkásságát méltatta a Rákos Vidéke:

„Egy zajtalan jubileum czím alatt Rákosszentmihály 
eddigi ref. lelkészéről így emlékezett meg az Országos Ref. 
Lelkészegyesület hivatalos közlönye, a Balthazár püspök 
főszerkesztésében meg jelenő „Lelkészegyesület“ legutóbbi 
száma: A protestáns egyháznak és kultúrának egyik ér-
demes munkása negyvenévi munkássága után hivatali 
működéséből visszavonult a magánéletbe. Benke István 
volt kunszentmiklósi és sepsiszentgyörgyi ref. főgimnázi-
umi tanár, legutóbb rákosszentmihályi missziói lelkész, 
e hónap elején hagyta el eddigi hivatalát. A protestáns 
kultúra terén kifejtett irodalmi munkásságát tömören 

ismerteti a Zoványi-féle Theologiai Ismeretek Tára, pedagógiai és társa-
dalmi működéseit pedig a Szinnyei-, Panyák- és Barcsa-Repertóriumok, 
valamint Pallas- és Révay Nagy-Lexicon is. Egy évig külföldön (Hollan-
diában és Angliában), hét évig Kunszentmiklóson, huszonhárom évig 
Sepsiszentgyörgyön, kilencz évig Rákosszentmihályon teljesített missziói 
lelkészi szolgálatot. Mindezen idő alatt a szoros értelemben vett hivatalos 
teendőin kívül, mint jeleztük, becses irodalmi és társadalmi munkásságot 
is fejtett ki, s rendezte szakszerűen a sepsiszentgyörgyi collegium tizen-
ötezer kötetes könyvtárát. Zwingli Ulrik és Comenius János életrajzait, 
három kötet angolból és hollandból átdolgozott ifjúsági beszédet és szá-
mos theologiai, pedagógiai s társadalmi czikket köszön neki a magyar 
protestáns és hazai közművelődés. Évtizedeken át, három szerkesztő ide-
jében, munkatársa volt a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak, valamint 
több más egyházi, iskolai és társadalmi lapnak is. Négy gyermeke közül 
kettő szintén a reform. egyházat szolgálja (egy, mint rendes pap, a másik 
Budapesten a skót misszióban tanárnő). Negyven éves működése alatt 
is, most a végén is elkerülte a nyilvános ünnepeltetést; csak szoros családi 
körében ülte meg a minapában közmunkásságának 40-ik évfordulóját. A 
ref. és a protestáns kultúrának nemes tiszte részt venni egyik derék mun-
kásának ebben a zajtalan jubileumában. A protestántizmus géniusza az 
egyházi szolgálatból való visszavonulás után is kéri és várja a munkabíró 
férfiúnak nemes munkásságát.” 

Önálló művei: Zwingli Ulrik élete és a helvét reformáció megalapítása; 
Isten országa. Templomi és iskolai beszédek gyermekek és ifjak istentiszte-
letére és vallástanítására. 3 kötetben; Comenius Amos János, a klasszikus 
pedagógiai és iskolai reformátor. 

Ezeken kívül számos teológiai, tanügyi, társadalmi és szépirodalmi 
dolgozata jelent meg különböző egyházi folyóiratokban és hírlapok-
ban.

1915. január 17-en szívszélhűdés következtében hunyt el, a rákos- 
szentmihályi temetőben nyugszik.



Az Önkormányzat  lapja      19

A közönséges babot csak Amerika felfedezése után ismerte meg az 
európai világ. A Közép- és Dél-Amerikából érkező babfajták ízletes-
ségükkel és változatosságukkal az addig használt lóbabot szinte tel-
jesen kiszorították.

A magyar nép a lóbabot a 9-10. század táján kezdte el termeszteni. 
Az Újvilágból származó közönséges bab eleinte növényritkaságnak 
számított, és csak a 17. századtól terjedt el igazán és vált a szegé-
nyebb néprétegek népszerű eledelévé olyannyira, hogy az eredetileg 
lóbabot jelölő magyar bab elnevezést is az újfajta közönséges babra 
kezdtük el használni.

Lippay János 1664-ben megjelent Posoni Kert című művében elis-
merően nyilatkozik a növényről, mely… akármi némű sovány földel is 
meg elégszik, sőt inkább terem affélébe, meg is zírozza azt. Azért némely-
lyek el mennek, és az magtalan földet babbal vetik bé: és mikor másodszor 
el virágzott, le szedik a gyümölcsét, és az ekével meg szántyák, hogy az 
szalmája a földbe maradgyon: s szinte annyit érnek véle, mintha meg 
trágyázták vólna. 

A bab a népi hiedelemben alkalmas volt jóslásra, bőségvarázslásra, 
és a rontás elhárítására is. Lippay is megemlíti a bab egy különleges 
tulajdonságát: A babnak csudálatos természeti vagyon; azt írják felőle, 
hogy a nappal együtt forog, és annak forgásábúl, az orát is nap-estig eszé-
be veheti ember, ha szinte nem szolgál is a verőfény.

Lippay a növény konyhában betöltött szerepéről is ír: A bab ember 
eledelre is jó, és szükségnek idején meg őrlik, s kenyeret csinálnak belőle. 

Magyar-Országban, nem igen főzik 
más-képpen, hané csak friss vízben, és 
mikor föl akarják adni, akkor hintik 
meg soóval, ezt is közönségessen böjtbe. 

Czifray István szakács mester 
Magyar nemzeti szakácskönyve, ma-
gyar gazda asszonyok szükségeihez 
alkalmaztatva című könyvének 
1840-es kiadásából álljon itt két 
példa a bab felhasználására:

Bab-leves
Főzz meg három meszszely vizben két marok babot lágyra, hogy fel-
duzzadjon; fedd be a fedővel; azután szűrd meg; rántsd be veres hagy-
mával, hogy sárga légyen, s végre eczetezd, borsozd és sózd meg jól.

Gyönge bab mártás
Főzd meg a gyenge babot sós vizben puhára, levét szürd le s a babot 
tedd hideg vizbe, hogy szagát elveszitse; csinalj jó barna mártást, s a 
babot tedd bele, önts reá annyi hus levet, mennyi szükséges, hogy elég 
sűrű legyen; adj hozzá még kevés eczetet, téjfelt, sót, forrald fel s töltsd 
csészébe.

Szómagyarázat: meszszely: 3-4 dl 

A lóbabot 8-9000 éve ismeri az emberiség. A könnyen eltartható, fehérjében 
gazdag bab, az ókori világ igen fontos hüvelyes növényének számított (persze a 
lencse, borsó és csicseriborsó mellett). A történelem során főként kását készí-
tettek belőle, és lisztpótlóként használták. Az Amerika felfedezése előtti időkből 
kizárólag a lóbabot értjük a bab elnevezés alatt. 

A lóbab és a 
közönséges bab

GRÓB-GÖNCZI MÓNIKA
gm.gasztronomiatortenet@gmail.com Fejezetek Fejezetek 

gasztronómiai kultúránkgasztronómiai kultúránk
történetéboltörténetébol´́́́

Cinkotán már elűzték a telet
A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ munkatársai úgy dön-
töttek, hogy február 26-án délután véget vetnek a télnek, ezért erre a 
napra hirdették meg a Cinkotai Tájházba télűző rendezvényüket. 

Aki ezen a délutánon kilátogatott a 
Tájház kertjébe, 20 féle érdekes népi 
játékkal múlathatta az időt. A hordólo-
vaglástól a célba dobásig, a kézműves-
kedéstől a körhintáig, az ügyességi 
játékoktól az óriás kiszebáb készítésig 
mindenki rengeteg élményt gyűjthe-
tett. Persze ezeket mind gyerekjáték-
ként tartják számon, ám némi szé-
gyellős körülnézés után sok felnőtt is 
kipróbálta a könnyűnek tűnő játékokat.  

A rendezvényen részt vett Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Kovács 
Péter polgármester is. Polgármesterünk új szerepben is kipróbálta magát. Emberi 
erőforrásként egy ideig ő szolgáltatta a hajtóerőt a négyüléses körhintához. Majd 
lassan besettenkedett a sötétség a Tájház kertjébe, és mindenki tudta, hogy a ki-
szebáb percei meg vannak számlálva. Föllobbant a tűz, és a tél gonosz arcú jelképe 

a jelen lévők szeme láttára lassan 
elhamvadt a lángok között.

Ezzel – ha mindenhol még nem 
is –, de Cinkotán már hivatalosan 
is véget ért a 2021-22-es tél. Per-
sze azért a kabátokat még nem 
akaszthatjuk a szögre, de a tavasz 
üzenete, a remény már beköltö-
zött a szívünkbe.

MÉSZÁROS TIBOR     
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2022. ÉVI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI 

TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és 
Gyermekvédelmi Bizottsága pályázatot ír ki a XVI. kerü-
letben székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszer-
vezetek számára, vissza nem térítendő támogatás igény-
lésére.

A pályázat célja: Budapest XVI. kerületében székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkező sportszervezetek utánpótlás-nevelési mun-
kájának támogatásán keresztül a kerületi, pályázni jogosult sport-
szervezetnél szövetségi igazolással vagy tagsági nyomtatvánnyal 
rendelkező 18 év alatti fiatalok sportolási lehetőségének biztosítása.
Egy pályázó által elnyerhető maximális támogatási összeg meg-
egyezik a XVI. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező, pályázni jogosult szervezetnél szövetségi igazolással vagy 
a pályázni jogosult szervezet által kiadott tagsági nyomtatvánnyal 
rendelkező, 18 év alatti sportolók által az adott naptári év január 
1-jétől megállapított, de adott naptári év december 31-ét megelő-
zően megfizetendő, fejenként legfeljebb 15 000 Ft/fő/hó összegű 
tagdíjak összegével.
A támogatási időszak: 2022. január 1 – 2022. 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 2021. január 1. napja előtt lett bejegyezve 
és működik,
• pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező, átlátha-
tó szervezet.

A pályázatot érvényesen kizárólag a pályázati adatlapon lehet be-
nyújtani.
Pályázatot nem nyújthat be:
• az a sportszervezet, amely a jelen pályázati felhívásban előírt pá-
lyázati feltételeknek nem felel meg, valamint 
• az a sportszervezet, amellyel szemben a vonatkozó jogszabályok-
ban foglalt kizáró ok áll fenn, vagy amellyel a vonatkozó jogszabá-
lyok alapján támogatási szerződés nem köthető.
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 példány-
ban. Személyes benyújtás esetén Budapest XVI. kerületi Polgár-
mesteri 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 
2022. évi utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása” 

Pályázni kizárólag 2022. február 28. és 2022. március 31. között 
lehet.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Budapest XVI. ke-
rületi Polgármesteri Hivatalban Sári Bettina gazdálkodási ügyinté-
zőtől kérhető. (1163 Budapest, Havashalom u. 43., II/211., tel: +36-
1/4011-583, e-mail: gazdalkodas@bp16.hu) 
A teljes pályázati csomag az önkormányzat honlapjáról tölthető le: 
https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok 

Életének 92. évében elhunyt Molnár V. 
József, kerületünk díszpolgára, 1956-
os szabadságharcos, néplélektan- és 
néprajzkutató, grafikusművész. 

Életútja egy régi magyar falusi család sarjaként 
1929-ben, Marcali mellett, Cserhátpusztán kezdő-
dött. Nagyapja szántóvető ember volt Pankaszon, és 
a náluk töltött gyermekkori és ifjú évei alatt ebben 
a számára csodálatos környezetben ismerkedett a 
magyar paraszti élet kifinomult rendjével. Szerette 
volna feltárni és megörökíteni ennek mélységeit, de 
a sors hosszú időre más utat jelölt ki számára. Ebben 
volt málenkij robotra elhurcolt édesapa, a Rákosi Má-
tyás hatalomra kerülését követő rettegés, súlyos tüdőbetegség, komlói 
kényszermunka, Nagy Imre hatalomra kerülése alatt megszerzett 
szakérettségi, majd egyetemi évek az ELTE újságíró szakán, aztán az 
1956-os forradalom, 3 év börtön, a szabadulást követően pedig éhezés. 

1956-ban az ELTE Bölcsészet Tudományi Karának hallgatójaként 
vett részt a harcokban. Az Egyetem Forradalmi Diákbizottságának 
egyik vezetőjévé választották, majd november 4-e után Az október 
23 című lap szerkesztője lett. A forradalom leverése után 3 év bör-
tönre ítélték. Kizárták az ország valamennyi egyeteméről.  Diplomát 
csak 1999-ben szerezhetett a Miskolci Bölcsész Egyesület magán- 
egyetemén. Még ebben az esztendőben ezen az egyetemen kutató 
munkája elismeréseként doktorrá avatták. 

Börtönből való szabadulása után nyomdász lett, és az avantgárd 
festészettel foglalkozott. De hamar rájött, hogy nem ez az ő igazi 
útja. Munkásságban akkor következett be nagy fordulat, amikor a 

rajzművészet legősibb formájával, a barlangrajzok-
kal kezdett el foglalkozni. Felismerte az ősképek 
rendszerét. 

 Kutatásaiban fölhasználta az óvodás gyerekek 
ösztönös kifejezőképességét. Meggyőződésévé vált, 
hogy az iskolával elkezdődik a kisgyerek Istentől 
kapott és magával hozott jelrendszerének megsem-
misítése. Rendkívül kitartó munkája során felfe-
dezte a gyerekrajzok igazi világleíró mondandóját. 
Óvónők, pedagógusok, szülők százai alkalmazzák 
nevelési módszerét.

Ami igazán érdekelte, azzal csak a rendszervál-
tás után foglalkozhatott. A megpróbáltatások nem 
feledtették vele a paraszti világot, amelyet gyerek-
korában ismert meg. 1989-ben alapító tagja volt az 
Örökség Népfőiskolának, majd 1996-ban a Magyar 

Hagyományőrző Műhely szabadegyetemnek. Előadásaival bejárta a 
Kárpát-medencét, amelyekben beszélt az istenhitről, a magyar ha-
gyományokról és a bennük tovább élő szkíta-kereszténységről.

2009-ben a Történelmi Vitézi Rend tagja lett, 2011-ben Magyar Örök-
ség-díjban részesült, 2016-ban pedig a Magyar Kultúra Lovagja kitün-
tetés mellé még a XVI. kerület díszpolgára címet is átvehette. A Magyar 
Művészeti Akadémia Életmű-díja ennek a megpróbáltatásokkal teli, de 
a nemzet szempontjából igen értékes életpályának a megkoronázását 
jelentette számára. Erősen hitt abban, hogy a Kárpát-hazában élő né-
pek megbékélve, szeretetben is tudnak egymás mellett élni. Főműve az 
Ég és föld ölelésében, amiben ősmúltunk kincseit tárja elénk.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. Molnár V. Józsefet 
a XVI. kerületi Önkormányzat saját halottjának tekinti. 

Az elhunyt lelki üdvéért a szentmise március 12-én szombaton, 
11:00 órakor lesz a Pilóta utcai katolikus templomban.
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A két kiváló birkózó egyaránt sikerrel sze-
repelt a tavaly nyáron megrendezett tokiói 
nyári olimpia döntőjében. Tamás aranyé-
remmel, Viktor pedig ezüstéremmel gazda-
godott, tovább öregbítve Hazánk hírnevét az 
ötkarikás játékokon. Tamás mindemellett vi-
lág és négyszeres Európa-bajnok, Viktor pe-
dig világbajnoki ezüst és kétszeres világbaj-
noki, valamint Európa-bajnoki bronzérmes 
helyezéssel büszkélkedhet. 

A fivérek a tőlük megszokott lazasággal és 
humorral válaszoltak a feltett kérdésekre, 
mely a nagy létszámú közönség tetszését is 
elnyerte. Bár viccelődésük nem volt mentes 
a versengéstől, mégis harmonikus, jó test-
véri viszonyt közvetített. Olimpiai felkészü-
lésük lendületét ugyan megtörte a járvány 
miatti egyéves halasztás, ám végül mégis 
sikerrel készültek fel a japán fővárosban 
rendezett játékokra. A házigazda kérdésére 
válaszolva, miszerint szeretnék-e a már visz-

szavonult Tamást még egyszer látni olimpi-
án szerepelni, a jelenlévők egyszerre emel-
ték magasba kezüket. Tamás ugyanakkor 
kifejezte reményét, hogy a jövőben öccse, 
Viktor is elnyerheti az ötkarikás bajnoki cí-
met. Mindketten tagjai a Honvédség Sport-
századának, melynek keretében közelhar-
cos továbbképzést tartottak a katonáknak. 
Tamás és Viktor egyaránt apukák, akiknek 
sokat jelent családjuk támogatása. Az esten 
részt vett Ancsin László, a Magyar Birkózó 
Szövetség főtitkára, önkormányzatunk ko-
rábbi jegyzője és Bacsa Péter a Szövetség 
ügyvezető alelnöke. 

A rendezvény végén Abonyi János önkor-
mányzati képviselő, a Baráti Kör alelnöke 
és Hóbor Béla, a Baráti Kör elnöke adta át 
ajándékaikat a sportolóknak, akikhez kígyó-
zó sorban álltak a lelkes rajongók egy fotóért 
vagy aláírásért. 

GUETH ÁDÁM

Kerületünkben a Lőrincz-testvérek
Február 22-én tartotta ezévi első nyilvános összejövetelét a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör, az Erzsébetligeti 
Színház Harmónia termében, ezúttal a birkózás jegyében. A házigazda, Riersch Tamás vendégei Lőrincz Ta-
más és Lőrincz Viktor voltak, akik a Liu testvérek mellett talán az egyik legnépszerűbb fivérpár országunkban. 

INGATLAN
Kiadó Újpesten metrónál 64 
nm-es lakás vagy iroda garázs-
zsal, 198000. T 70 3381613

Eladnám vagy cserélném 
62nm-es panorámás, amerikai 
konyhás Jókai lakótelepi laká-
somat kisebbre, csak a telepen. 
407-4927, 30-779-1522

Hosszú távra kiadó Mátyásföld 
környékén /Atlasz – Zsarnó u./ 
140nm, 4 szobás dupla komfor-
tos, dupla garázsos családi ház, 
pincével terasszal nagy kerttel. 
30-989-2470

Ómátyásföldön különálló egy 
szoba, összkomfortos kis ház 
kiadó egy nem dohányzó hölgy 
részére. 20-925-5910

Árpádföldön a HÉV állomás-
hoz közel 60nm-es, önálló ház 
nagy kerttel 1 vagy 2 fő részére 
kiadó. 30-607-2776

Sashalmon 1 szobás házrész ki-
adó 80E Ft + rezsi. 30-259-2655

Kiadó a Centin első emeleti 
lakás. 130 E Ft+ rezsi. 20-345-
4882

Albérletet keresek. 20-252-0255

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

VEGYES
Konyhaszekrény 10E Ft 140x50 
cm, kárpittal bevont szivacs ágy 
190x80x5cm 5E ft. Csákány nyél-
lel 1,5E Ft, balta, hólapát 800 Ft, 
mosdó 56x40-es 2,5E Ft. 409-
2240

Disznóöléshez 60 l-es üst, zom. 
lábasok, tál, zsírosbödönök, bon-
tószék,boroshordó, 50 l-es műa. 
hordó, üvegballonok, demizso-
nok, húsdaráló eladó.  407-2038

Olivetti írógép, új vasaló, új ke-
nyérpirító, új védőbakancs, kov. 
vas virágállvány, tévé, kis rádiók, 
1m x 1,75m-es vaslemez, kétré-
szes mosogató.  407-2038

Turista gázpalack főzőfelülettel, 
csempék, burkolólapok, hűtőtás-
ka, diplomatatáska.  407-2038

Eladó 11 kg-os gázpalackhoz nyo-
máscsökkentő 3E Ft, elektromos 
rezgéscsiszoló 7E Ft, szúrófű-
rész 6E Ft újszerű állapotban. 
20-238-3570, 405-1160

Eladók: bundák, festmények, 
porcelán étkészlet, alkalmi ru-
hák, korondi tányérok. 403-0524

Eladó: csillárfoglalatok szorító-
val, egy pólusú zsinór közi kap-
csolók, kb. 300 m alucső. 403-
0524
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Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090 

Régiségek-hagyaték, örök-
ség felvásárlása készpénzért. 
www.antikbudapest.hu e-mail: 
antik@antikbudapest.hu Tele-
fon: 20-932-6495

Redőnyszerelés, javítás, gurt-
nicsere, szalagfüggöny, szú-
nyogháló, harmonikaajtó. 
Nagy Sándor 20-321-0601

Főállású munkatársat kere-
sünk, (nyugdíjas is lehet) a csö-
möri Auchanban lévő tisztító-
szalonba. Jelentkezését várjuk: 
30-202-8573, vagy e-mailben: 
vereswit@gmail.com

Eladó egy 80l-es villanybojler. 
405-0719

Eladó egy mini olajsütő és egy 
pároló készülék. Újak. 20-807-
7891

Ikeás emeletes ágy és egy süly-
lyesztett Zinger varrógép eladó. 
403-7932

Eladó: írógép, diavetítő, magnós 
rádió, magnetofon, fényképe-
zőgép, hanglemezek. 20-318-
8284

Naumann asztali varrógép 13E 
Ft, új légtisztító 8E Ft, kárpittal 
bevont szivacsmatrac 5E Ft, kerti 
szerszámok 600 Ft/db, csákány 
nyéllel 1,5E Ft eladók. 409-2240

Modern, szürke üvegpolcos TV áll-
vány 8E Ft-ért eladó. 20-921-6328

Fehér női bőr korcsolya + cipő 
37-38-as 2E Ft-ért eladó. 20-590-
5918

Bontott Hajdú automata mosó-
gép alkatrésznek eladó. 30-782-
9918

Születésem óta mozgássérült és 
több szervi betegséggel élő nő 
vagyok. Ezek ellenére könnye-
dén mozgok, de néha segítségre 
lenne szükségem. Rendezetten, 
egyedül élek. Várom segítő part-
nerem jelentkezését, aki esetleg 
mozgássérült, de jogosítvánnyal 
is rendelkezik. 30-453-3420

CALLUX lábápolás, kézi és 
gépi pedikűr, gombás köröm 
és benőtt köröm kezelés, kö-
römprotézis, géllakk, zselé: a 
szépség és egészség jegyében! 
Facebook: Ági Kéz- és lábápo-
lás, Felsőmalom u. 3/a. 30-851-
8763

TETŐDOKTOR Régi hajlott 
tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab 
tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák. 
30-622-5805, 20-492-4619

Kazán, cirkó, gáz-vízmelegítő 
felújítás, csere, javítás, karban-
tartás. Kazáncsere kémény-
béleléssel, teljeskörű ügyin-
tézéssel. Gázbojler cseréje 
villanybojlerre. Fábián Zsolt 
épületgépész, 30-943-4372

Közepes méretű bontott cserép-
kályha ingyen elvihető. 409-0220

Eladó Beko 205 l-es hűtő-fa-
gyasztó újszerű állapotban. 
Irány ár: 60EFt. 407-3341

Eladó 2 db gázpalack 11 kg 2E 
Ft/ db, eszpresszó kávéfőző 1E 
Ft. 20-532-7905

Nagyméretű vegyes férfiruhá-
zat, cipő új és használt állapotú 
eladó. 30-271-7806
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ba, talpraesett, szakmai ta-
pasztalattal rendelkező eladót 
keresünk. Dinamikusan fej-
lődő csapat, akár előrelépés 
lehetőség. Önéletrajzát, vagy 
amit fontosnak tart magáról az 
állás betöltése szempontjából 
várjuk az angelklara7708@
gmail.com email címen.

Kertépítés, öntöző rendszer, 
térkő lerakását, fakivágást, 
bokrok irtását és szállítását 
vállaljuk. Fűnyírást és sövé-
nyek telepítését. Szőcsi Dénes 
20-348-8753

Sövénynyírás, fűnyírás, füve-
sítés, fakivágás-visszavágás, 
metszés, permetezés, zöldhul-
ladék elszállítás. Farkas Nor-
bert 30-550-7761

Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524

Lakásfelújítást vállalunk! Hi-
degburkolás, homlokzatszige-
telés stb. Fekete Dániel, 20-
493-0390

Nyugdíjasok vállalnak kisebb 
munkákat, vízvezetékek, csa-
pok, bojlerek vízkőtelenítése, 
villanyszerelési munkák, zá-
rak cseréje. 20-428-9729

Kertrendezést, sövény vágást, 
fakivágást, tavaszi kert tisztí-
tást, kerti hulladék elszállítását 
vállaljuk profi gépekkel. Szabó 
András 30-287-4348

Készpénzért veszek értékbecs-
léssel bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, könyveket, írógépeket, 
varrógépet, szőnyeget, csipké-
ket, kristályt, bizsukat, ezüstöt, 
borostyánt, régiséget, kitünte-
tést, bakelit lemezeket, teljes 
hagyatékot. Díjtalan kiszállás! 
Németh Dániel 20-294-9205




