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2018 A CSALÁDOK ÉVE, A TÖBBI KÖZÖTT EZÉRT IS INDÍTOTTA EL AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ÚJ SZOLGÁLTATÁSÁT, A NAPRAFORGÓ CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉGISZE 
ALATT MŰKÖDŐ KERTVÁROSI CSALÁDI SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLATOT. AZ ELSŐ UTAT JEL-
KÉPESEN AZ ÖTLETGAZDA, DR. CSOMOR ERVIN ALPOLGÁRMESTER TETTE MEG AZ 
EBBŐL AZ ALKALOMBÓL MEGVÁSÁROLT ÚJ MIKROBUSSZAL AUGUSZTUS 21-ÉN.  

Elindult a Kertvárosi Családi 
Szállító Szolgálat

Tisztelt 
XVI.kerületi Lakosok!

A 2018 II. félévi 
helyi adók 

(építmény-, telekadó) 
és a gépjárműadó 

pótlékmentes 
befizetésének határideje 

szeptember 15.

A befizetések teljesítésére 
szolgáló készpénz-átuta-
lási megbízásokat (csekke- 
ket) az Önkormányzati 
Adóhatóság 2018 tava-
szán már kiküldte, ezért 
kérjük azon adózókat, 
akik jelenleg nem ren-
delkeznek a befizetés 
teljesítéséhez szükséges 
készpénz-átutalási megbí-
zással, annak beszerzése 
érdekében szíveskedjenek 
ügyfélfogadási időben az 
Önkormányzati Adóható-
ságot felkeresni.
A végrehajtási eljárásból 
adódó kellemetlenségek 
elkerülése érdekében kér-
jük, szíveskedjenek az 
esedékes adót határidőben 
befizetni.
XVI. Kerületi Önkormányzat 

Adó Ügyosztálya
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A testületi ülésről jelentjük

LEMONDOTT A XVI. KERÜLETI ÚJSÁG 
FŐSZERKESZTŐJE
Lapunk főszerkesztője, Szabó Réka Zsuzsan-
na lemondott pozíciójáról, ezért a Testület 
pályázatot írt ki a poszt betöltésére. Egyúttal 
felhatalmazta Kovács Péter polgármestert, 
hogy ideiglenesen bízza meg Mészáros Ti-
bort addig, ameddig a képviselők döntenek 
az új főszerkesztő kinevezéséről.

ÚJ BIZOTTSÁGI TAGOKAT VÁLASZTOTTAK
Szavaztak a képviselők Horváth János korábbi 
bizottsági poszjai és a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltető Kft. felügyelőbizottsá-
gában elfoglalt pozíciója betöltéséről. Ennek 
értelmében a Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke Antalóczy Csaba, új tagja pedig dr. 
Környeiné Rátz Katalin lett, a Környezetvé-
delmi és Közbiztonsági Bizottság tagjának 
Antalóczy Csabát választották meg, az Ügy-
rendi Bizottság új tagja pedig Gáspár József 
lett. A Kertvárosi Kft. felügyelőbizottságába 
Ács Anikót delegálták.

INDUL A SZAKRENDELŐ BŐVÍTÉSE
A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálat épületének felújítása és bővítése 
hamarosan megkezdődik. Dr. Csomor Ervin 
alpolgármester előterjesztőként elmondta: 
a kiviteli tervek hosszas szakmai egyeztetés 
után augusztus végére elkészülnek. A lakos-
ság igényeinek ellátása érdekében nagyon 
fontos, hogy megfelelő számú parkolóhely is 
épüljön, ezért a Testület döntött arról, hogy 
a 100 forintos bolt épületét megvásárolja az 
Önkormányzat, és annak lebontása után ott 
fogják a megállókat kialakítani. 

ELFOGADTÁK AZ ÁRPÁDFÖLDI 
TENISZ KLUB EGYEDI KÉRELMÉT
A Testület támogatta az Árpádföldi Tenisz 
Klub egyedi támogatási kérelmét, amelynek 
értelmében a II. félévre fizetendő bérleti díjból 
elengedték a kért összeget. A képviselők emel-
lett felkérték a polgármestert a Támogatási 
szerződés megkötésére a Támogatásokat Vizs-
gáló Iroda véleményének kikérése mellett.

                     RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISE-
LŐ-TESTÜLETE AUGUSZTUS 15-ÉN. A TANÁCSKOZÁS ELEJÉN A JELENLÉ-
VŐK EGYPERCES NÉMA FŐHAJTÁSSAL ADÓZTAK A KÖZELMÚLTBAN EL-
HUNYT HORVÁTH JÁNOS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ EMLÉKE ELŐTT.

Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri 
Hivatal jegyzője pályázatot hirdet

Költségvetési és Pénzügyi  
referens (főkönyvi könyvelő) 

munkakör betöltésére. 
(A feladattal kapcsolatos információt 
Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési és 
Pénzügyi irodavezető nyújt a 0620-2150-
398-as telefonszámon.)

Önkormányzati és 
Humánpolitikai referens 

munkakör betöltésére. 
(A feladattal kapcsolatos információt dr. 
Visnyay Noémi Jegyzői kabinetvezető 
nyújt a 4011-627-es telefonszámon.)

Építész és gépész műszaki ellenőr 
munkakör betöltésére. 

(A feladattal kapcsolatos információt Por-
dán Rita Dóra Intézményfejlesztési iroda-
vezető nyújt a 4011-516-os telefonszámon.)

A munkakörökkel kapcsolatos bővebb 
információ a www.budapest16.hu honla-
pon található. A pályázatokat a kiírásban 
megadott feltételek szerint kell benyúj-
tani postai úton a Polgármesteri Hivatal 
címére (1163 Budapest, Havashalom utca 

43.) vagy elektronikusan Tóth Valéria 
részére a joka@bp16.hu e-mail címre.
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Kedves 

Olvasó!
Minden ember életében vannak kisebb, nagyobb sze-
relmek, de talán ezek közül mindenkinek a hazája és 
szűkebb lakókörnyezete a legfontosabb. Én is így va-
gyok ezzel: nekem szerelmem a Kertváros, ezért bol-
dog vagyok, hogy az elmúlt több mint hét évben én 
vezethettem azt a XVI. Kerületi Újságot, amely az Ön-
kormányzat lapjaként az összes fontosabb helyi ese-
ményről tájékoztatja az itt élőket. Most új kihívás elé 
nézek, mert kaptam egy felkérést és úgy döntöttem, 
hogy élek a lehetőséggel. Ahogy azonban a megvá-
lasztásomkor is ígértem, mindig rajta fogom tartani 
a Kertváros ütőerén a kezem, és továbbra sem fogok 
elszakadni tőle. Ezúton szeretném megköszönni min-
den munkatársamnak az együtt töltött időszakot, de 
hálával tartozom azoknak az olvasóknak is, akik öt-
leteikkel és javaslataikkal megkeresték szerkesztősé-
günket, hiszen a dicséretekből építkeztünk, a kritikák 
pedig arra ösztönöztek, hogy még jobban végezzük 
a munkánkat. Főszerkesztői köszöntőimet mindig 
igyekeztem gondolatindító idézetekkel gazdagítani, 
most Charlie Chaplintől választottam egyet. „Meg-
bocsátottam a megbocsáthatatlant, megpróbáltam 
pótolni a nélkülözhetetlen embereket és elfeledni az 
elfelejthetetleneket. Sokszor cselekedtem indulatból, 
okoztam csalódást és csalódtam olyanokban, akiktől 
sosem vártam volna. Öleltem, hogy védelmet nyújtsak 
és nevettem mikor már nem bírtam tovább. Szereztem 
örök barátokat. Szerettem és szerettek, de sokszor el is 
utasítottak. (…) Sírtam zenehallgatás, vagy fényképal-
bum nézegetése közben és felhívtam valakit csak azért, 
hogy a hangját halljam. (…) Harcba elszántan kell men-
ni. Az életet szenvedélyesen átölelni. Emelt fővel vesz-
teni és merészen győzni, mert a világ a bátraké és az 
élet túl sokat ér ahhoz, hogy jelentéktelenné váljon!”  
Továbbra is jó lapot kívánok!

HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XVI. Kerületi Helyi Választási 

Bizottsága kitűzte 
Budapest Főváros XVI. Kerület 

2. számú egyéni választókerületében 
a települési önkormányzati képviselők 

időközi választását.

A szavazás napja: 
2018. november 11. (vasárnap)

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. szeptember 14-én 
a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 

Iroda 2018. szeptember 24-ig értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 
A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy 

megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
történt felvételéről azt a választópolgárt, aki  

2018. szeptember 14-ét követően kerül az egyéni 
választókerület szavazóköri névjegyzékébe.

AJÁNLÓÍVEK ÁTADÁSA
A Helyi Választási Iroda legkorábban 2018. szeptember 24-én 

adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

JELÖLTÁLLÍTÁS
A települési egyéni választókerületi jelöltet 

2018. október 8-án (hétfő) 16.00 óráig lehet bejelenteni.

MOZGÓURNA KÉRELEM
Mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurna iránti 

kérelmet nyújthatnak be a Helyi Választási Irodához  
2018. november 9-én 16. 00 óráig, azt követően  

2018. november 11-én 15.00 óráig ahhoz a szavazatszámláló 
bizottsághoz, amelyhez az értesítőjük szól.

A mozgóurna kérelmet benyújthatják az interneten keresztül a 
Nemzeti Választási Iroda honlapján is: www.valasztas.hu.

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET, SZAVAZÓKÖRÖK, 
SZAVAZÓHELYISÉGEK

címjegyzékei, térképe és további információk 
a www.bp16.hu honlapon,  

az „Időközi Választás 2018” menüpont alatt találhatók meg.
Helyi Választási Iroda

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................
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A parlamenti képviselő válaszol
SZATMÁRY KRISTÓF, A KERÜLET ÚJRAVÁLASZTOTT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE TOVÁBBRA 
IS ELKÖTELEZETTEN DOLGOZIK AZÉRT, HOGY MINÉL KEVESEBB FÖLDÚT LEGYEN A 
KERTVÁROSBAN. MIVEL A HONATYA JÚLIUS 31-E ÓTA MINISZTERI BIZTOSKÉNT KOORDINÁLJA 
A BUDAPESTI ÚTÉPÍTÉSI PROGRAMOT, ÍGY ELSŐ KÉZBŐL KAPHATTUNK VÁLASZT ARRA, MI A 
CÉLJA A BERUHÁZÁSNAK.

– A kormány támogatásával néhány éven belül szeretnénk fel-
számolni Budapest és az agglomerációs települések belterületi 
földútjait. Nem is gondolnánk ugyanis, hogy a XXI. század-
ban csak a fővárosban közel félmillió embert érint hátrányo-
san, hogy földutak mellett kell élnie, vagy azokon közlekednie. 
Budapesten ez mintegy 300 kilométert, az agglomerációban 
pedig majdnem 1500 kilométert jelent, ami aszfaltozásra és 
csapadékvíz-elvezetésre vár. Emellett járdaépítésre és szükség 
esetén jelzőlámpák telepítésére is sor kerülhet a rendelkezésre 
álló keretből. Az egyértelműen látszik, hogy ha ezt a helyzetet 
viszonylag rövid időn belül rendezni akarjuk, akkor minden-
képpen segítséget kell nyújtanunk az érintett kerületeknek, 
illetve településeknek. 

– MÁR KORÁBBAN IS TÖBB ALKALOMMAL BESZÉLT EN-
NEK A FELADATNAK A FONTOSSÁGÁRÓL. TALÁN NEM VÉ-
LETLEN, HOGY ÖN IRÁNYÍTHATJA A BUDAPESTI ÚTÉPÍTÉ-
SI PROGRAMOT.
– Néhány fővárosi képviselőtársammal több mint egy évvel 
ezelőtt kezdtük meg az előkészítést. Miután az elképzelése-
inket a kormány elé terjesztettük, sikerült megszereznünk 
annak támogatását. Az előzetes igényfelmérések az érintett 

budapesti kerületeknél már meg-
történtek, ezt fogja követni egy 
részletesebb egyeztetés. Ennek a 
munkának a közepén kaptam a felkérést Gulyás Gergely mi-
nisztertől a program irányítására. Ha nem lennék a Kertváros 
képviselője, valószínűleg nem ért volna ez a megtiszteltetés, 
ami egyben újabb feladatokat is jelent. De éppen azért vágtam 
bele, mert lakóhelyünk külső kerületként igencsak érintett a 
földutak felszámolásában. A Budapesti Útépítési Program el-
indításán túl pedig azt is elértük, hogy az Országgyűlés már 
a 2019-es központi költségvetésben 10 milliárd forintot meg-
szavazott, amivel elkezdhetjük a munkát. 

– A KERTVÁROSI UTAKAT HOGYAN ÉRINTI A FEJLESZTÉS?
– Elmondhatjuk, hogy a XVI. kerület egyszerre van hátrányos és 
szerencsés helyzetben. A Kovács Péter vezette Önkormányzat 
12 éve tartó, sikeres útépítési programja – amelynek keretében 
eddig 289 utat aszfaltoztak le – ellenére sajnos még mindig 
van földes belterületi utunk, de továbbra is azért fogok dolgoz-
ni, hogy néhány éven belül mindezek megszűnjenek. Az pedig 
biztos, hogy az együttműködéssel nálunk nem lesz probléma.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 
alapján a téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások is egyszeri, természetbeni tá-
mogatásban részesülnek.  
A támogatást kizárólag az alábbi fűtőanya-
got felhasználó háztartások igényelhetik: 

- tűzifa
- szén 
- propán-bután palackos gáz
- propán-bután tartályos gáz
- fűtőolaj
- pellet/brikett

Nem részesülhet támogatásban az a ház-
tartás  
- amely rendelkezik vezetékes gázellátás-
sal (abban az esetben sem, ha más fűtési 
módot használ),
- ahol távfűtéssel fűtenek,
- ahol társasházak esetén nincs lakásokra 
lebontott számla, hanem a közös költség 
keretében fizetnek a fűtésért, 
tekintettel arra, hogy ezen háztartások 

már részesültek rezsicsökkentési támoga-
tásban.
A kizárólag elektromos fűtési móddal ren-
delkező háztartások nem jogosultak a tá-
mogatásra.

Az igénybejelentés legkésőbb 
október 15-ig nyújtható be,  

a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri 
Hivatal Szociális Irodáján. 

Az igénylésnél fontos, hogy 
- az igénylő személynek az adott háztartás 
a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett 
tartózkodási helye legyen,
- egy háztartásra csak egy kérelem fogad-
ható be (a támogatás során háztartásnak 
tekintendő: az egy lakásban együtt lakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége),
- a háztartás akkor igényelheti a támoga-
tást, ha korábban nem részesült téli rezsi-
csökkentésben, amelynek összegét a gáz-, 
vagy távhőszámlából vonják le,

- az igénylő tudomásul veszi, hogy az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
ellenőrzi, hogy az igénylő háztartása ko-
rábban nem részesült téli rezsicsökkentés-
ben,  
- a támogatás természetbeni támogatás-
ként nyújtható. 

Lényeges tudnivaló, hogy a beérkezett igé-
nyeket országosan összesítik, ennek ered-
ményéről  az önkormányzatokat értesítik.
A megítélt tüzelőanyaggal és annak átvéte-
lével kapcsolatban a jogosultak a Szociális 
Irodáról fognak postai úton információt és 
az átvételre jogosító igazolást kapni.

Az igénybejelentéshez szükséges nyom-
tatvány beszerezhető a Szociális Irodán, 
vagy letölthető a www.bp16.hu oldalról.
További információkról érdeklődni lehet 
a 4011-424-es, 4011-428-as, 4011-429-es, 
4011-432-es, 4011-568-as, vagy 4011-682-
es telefonszámok valamelyikén, a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Irodáján. 

FELHÍVÁS tűzifával, szénnel, propán-bután palackos vagy tartályos gázzal, 
fűtőolajjal, illetve pellettel/brikettel fűtők

REZSICSÖKKENTÉSÉRE
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Megérkeztek a 
tankönyvek

Dr. Maruzsa Zoltán elmondta: július vé-
gére elkészült az a 12,5 millió, 11 milliárd 
forint értékű tankönyv, amelyek kiszállí-
tása augusztus 1-jén kezdődött meg, a 
hónap végéig pedig minden intézmény 
megkapja a rendelt mennyiséget. Ahol 
esetleg pótrendelésre van szükség, oda 
szeptember végéig juttatják el a hiányzó 
köteteket.

A köznevelésért felelős helyettes ál-
lamtitkár beszélt azokról a változások-
ról is, amelyek az utóbbi években lép-
tek életbe, hiszen míg korábban csak 
rászorultsági alapon lehetett ingyen 
tankönyvhöz jutni, addig 2013 óta már 
felmenő rendszerben minden 1.-9. osz-
tályba járó diáknak ingyenes a tankönyv. 
A felsőbb évfolyamosoknak pedig ugyan 
még fizetniük kell, ha nem rászorulók, 

de ebben a ciklusban a kormány szeret-
né számukra is ingyenessé tenni a tan-
könyvellátást. 

Dr. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: az 
elmúlt években jelentős, mintegy 40 
százalékos árcsökkenést értek el azzal, 
hogy állami hatáskörbe került a tan-
könyvellátás. Mindez a családok számá-
ra is fontos megtakarítást eredményez. 
Idén 3350 kötetből tudtak választani az 
iskolák, és folyamatban van egy olyan 
fejlesztési program – részben uniós, 
részben költségvetési forrásból – amely-
nek keretében az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet 900 új tankönyvet dolgoz 
majd ki. Ezzel a hiányokat is pótolják, 
főként a sajátos nevelési igényű és a 
nemzetiségi oktatásban.

SZ.R.ZS.

A TERVEZETTNEK MEGFELELŐEN ZAJLOTT A TANKÖNYVEK KI-
SZÁLLÍTÁSA. A TÉMÁRÓL DR. MARUZSA ZOLTÁN, AZ EMBERI ERŐ-
FORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁNAK KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS HE-
LYETTES ÁLLAMTITKÁRA TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT A DOBRE 
LAJOS VEZETTE KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁNÁL AU-
GUSZTUS 16-ÁN.Dr. Maruzsa Zoltán és Dobre Lajos

12 év után 
elköszön a jegyző
A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA A XVI. KERÜ-
LETBEN A LEGHOSSZABB IDEJE HIVA-
TALBAN LÉVŐ JEGYZŐ, ANCSIN LÁSZLÓ 
MOST ELKÖSZÖN, ÉS MÁSHOL FOLY-
TATJA PÁLYAFUTÁSÁT. 

Ancsin László elmondása szerint az elmúlt időszakban több nagy válto-
zás történt a Polgármesteri Hivatalban, amelyek közül a legjelentősebb a 
2013-as volt, amikor megalakultak a járási hivatalok, és jó néhány ügy in-
tézése oda került. Habár a feladatok szerteágazóak voltak, a munkatársak 
szakértelme és tudása biztosította a gördülékeny átállást.
– Büszke vagyok arra, hogy a nevéhez méltó Fejlődő Kertvárosnak lehettem 
a jegyzője és részt vehettem az itteni munkában, amelynek során több javas-
latom is megvalósult. Ezek közül a legfontosabb talán a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat létrehozása, amely unikum az egész országban, hiszen öt kerület 
társulásával jött létre. Ezúton szeretném megköszönni a Polgármesteri Hiva-
tal minden korábbi és jelenlegi munkatársának azt a több mint egy évtizedes 
munkát, amit a XVI. kerületnek szenteltünk.

 A Kölcseybe 19 osztályba 470 tanuló jár, 
akiknek 6316 tankönyvet rendeltek 4,3 
millió forint értékben.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meg-
hirdetett Hónap babája elnevezésű versenyre egy 
olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság 
a XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott 
fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelen-
gyének a része, amit minden kertvárosi újszü-
lött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel 
együtt. A szavazatok alapján a júniusi nyertes  
Kalydi Balázs lett. Az ajándékcsomagot, amely 
vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott, 
Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.
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24. Városi Polgármesterek Randevúja
A rendezvény fővédnöke 

dr. Pintér Sándor belügyminiszter
Mint ismeretes, a Szféra Európa 1995 
óta ötletgazdaként jegyzi a „Városi 
Polgármesterek Randevúja” szakmai 
tanácskozást. Az eddigi alkalmak be-
bizonyították, hogy az esemény az ön-
kormányzati vezetők és a kormány 
miniszterei, államtitkárai közötti esz-
mecsere hagyományos terepe lett.
Idén szeptember 14-én Hajdúszoboszlón lesz a találkozó. A 
házigazda a vezető hazai gyógy-idegenforgalmi központ, Eu-
rópa legnagyobb fürdőkomplexuma. Ennek megfelelően a fő 
téma a gyógyturizmus szerepe a hazai idegenforgalomban, 
hatása a fürdőközeli városokra, fejlődési tendenciák. Előadó 
dr. Gajda Tibor a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazga-
tó-helyettese. A részvevők a hivatalos program után bekapcso-
lódhatnak a XVI. Bioétel és Borfesztivál színes programjába.

Az eseményen átadják a Szféra által alapított, az 
„Év polgármestere”, „Az év alpolgármestere” 

és az „Év jegyzője” díjakat, 
amelyeket azok a városvezetők kapnak, akik a polgárok 
szavazatai alapján leginkább kiérdemelték a lakosság 

megbecsülését. 

Szavazni kizárólag a rendezvény honlapján 
(www.szferaueropa.hu) lehet szeptember 6-án éjfélig. 

Egy e-mail címről egy szavazat adható le.

Folytatás a címlapról
Nem a megszokott módon indult a nap Abela Péntek Ágnes 
és fia, Abela Péntek Áron számára, ugyanis otthonukból dr. 
Csomor Ervin vitte el őket a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
XVI. kerületi tagintézményébe felülvizsgálatra a Családi Szál-
lító Szolgálat új járművével, amely hétszemélyes és akár egy 
babakocsi is elfér benne. 

Elindult a Kertvárosi 
Családi Szállító 
Szolgálat

A gépkocsit 
egyébként  
Budavári 

Izabella vezeti 
majd, aki a 

Nagycsaládosok 
XVI. kerületi 

szervezetének 
oszlopos tagja, 

és négy gyermek 
büszke 

édesanyja.
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Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot ír ki

JEGYZŐ   
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan 
időre szól. 
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, to-
vábbá más ágazati jogszabályban meghatározott feladatok.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 142 fő  
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket 
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkor-
mányzati rendelete, valamint a Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri 
Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
· magyar állampolgárság, · cselekvőképesség, · büntetlen előélet,
· igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, 
illetve jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett 
szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett 
okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási me-
nedzser szakképzettség,
· jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte,  
·  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jegyzői, vezetői munkakör-
ben az utóbbi 10 évben szerzett szakmai tapasztalat,  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
· önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
· végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,  
· három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) 
másolata, 
· nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a bete-
kintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul,
· a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések.

A munkakör legkorábban október 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 7.
A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom 
utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
Jegyző.
Személyesen: Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba.
Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a 
joka@bp16.hu e-mail címre, a pályázat részeként benyújtandó ira-
tokkal együtt.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
a határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A 
pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi fel-
tételének megfelel. Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal 
fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A si-
kertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítik.

A munkakör betöltésével kapcsolatban Budapest Főváros XVI. Ke-
rületi Önkormányzat polgármestere dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
az Önkormányzat honlapja (www.bp16.hu), XVI. Kerületi Újság, 
ETK Önkormányzati Klub

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

a kiadásában lévő „XVI. Kerületi Újság” 
(kéthetente megjelenő önkormányzati újság) 

FŐSZERKESZTŐI 
posztjának megbízási szerződéssel történő betöltésére, 

határozatlan időre.

A megbízatás feltétele:
- legalább 5 éves újságírói gyakorlat,
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent: 
- felsőfokú iskolai végzettség,
- Budapest XVI. kerületi helyismeret. 
A felelős főszerkesztő feladatai:
- folyamatos kapcsolattartás a kiadóval,
- lapkoncepció és lapterv készítése,
- az egyes lapszámok tartalmának a meghatározása,
- a szerkesztőség megszervezése és vezetése,
- a cikkek megrendelése, előkészítése/lektorálása és szer-
kesztése,
- a lap technikai és határidőre történő megjelentetése,
- a szerzői tiszteletdíjak megállapítása,
- a külső és belső kommunikáció megszervezése, 
- kapcsolatépítés a kerületi intézményekkel,
- a médiatörvény és az újságírói szakmai-etikai kódex betar-
tása és betartatása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a részletes szakmai önéletrajzot,
- a szerkesztésre vonatkozó elképzeléseket,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát.
A pályázatokat Kovács Péter polgármesterhez kell címez-
ni és zárt borítékban benyújtani. A borítékra rá kell írni: 
„főszerkesztői pályázat”. A pályázat benyújtásának címe: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala, 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 30. 
A pályázat elbírálásának határideje: október 17. 

Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Roma Önkormányzat közleménye

TANSZERTÁMOGATÁS
Ezúton értesítjük a kertvárosi roma lakosságot, hogy tanszer-
támogatást nyújtunk a szeptemberi iskolakezdéshez, amit ki-
zárólag rászorultsági alapon tudunk adni a gyermekvédelmi 
kedvezmény bemutatása után.

A tanszertámogatási igényt a Napraforgó Központban 
(1163 Budapest, Cziráki utca 22.) lehet jelezni 

szeptember 15-ig.
Elszámolható költségek: 

tanszer, füzet, íróeszköz, iskolatáska, tornacipő, tornaruha, 
tornazsák, ünneplőruha és cipő, tisztasági csomag.

A támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A program kiemelt támogatója Kovács Péter polgármester és 
a közelmúltban sajnálatos hirtelenséggel elhunyt Horváth Já-
nos, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke volt.

Szendrei Gyula elnök
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Szatmáry Kristóf kiemelte: a 
megépült kilátó, a reformáci-
ós emlékmű és a létrehozott 
közösségi tér mellett van 
még egy nagy terület, amit 
az Önkormányzat elsősor-
ban a családok és a kisgyere-
kek számára fog kialakítani. 
A honatya ennek érdekében 
módosító indítványt nyújtott 
be a jövő évi költségvetés-
hez, aminek eredményeként 
az állam 395 millió forinttal 
támogatja a kertvárosi beru-
házást. 

Kovács Péter köszönetet 
mondott Szatmáry Kristóf-
nak azért, mert úgy folytatja 
a munkáját ebben a ciklus-

ban, ahogy az előzőben ab-
bahagyta, vagyis továbbra is 
anyagi forrást szerez a kerü-
letnek. A polgármester a fej-
lesztés részleteiről elmond-
ta: a kibővített Reformátorok 
terén lesz csúszdapark és 
több trambulin, a kismoto-
ros pályához építenek lelá-
tót, a játszótéren pedig ki-
sebb és nagyobb gyerekek is 
tölthetik az idejüket. Minde-
zek mellett az ott kialakítan-
dó épületben sportszereket 
lehet majd bérelni, lesz vi-
zesblokk és természetesen 
parkolókat is létrehoz az Ön-
kormányzat.

SZ.R.ZS.

Bővül a 
Reformátorok tere
A TAVALY OKTÓBERBEN ÁTADOTT REFORMÁTOROK 
TERÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTA-
TÓT SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISE-
LŐ ÉS KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER JÚLIUS 20-ÁN. 
AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT ÁCS ANIKÓ ÉS SZATMÁ-
RY LÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ IS.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET 

KÖZPONT PÁLYÁZATOT HIRDET
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ 
munkakörének betöltésére az alábbiak szerint:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott ide-
jű közalkalmazotti jogviszony a tartósan távollévő művelő-
désszervező helyettesítésére, de legfeljebb 2019. december 31.
A munkavégzés helye:
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (1165 Bu-
dapest, Veres Péter út 157.) és telephelyei: Cinkotai Tájház 
(1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.), valamint Tóth 
Ilonka Emlékház (1162 Budapest, Állás utca 57.).
A beosztáshoz tartozó lényegesebb feladatok:
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti 
közművelődési intézményben a közművelődési tevékenység 
szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a telephelyek 
sajátosságaira, az eddig ott folyó szervezésre, tevékenységre.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú közművelődési végzettség 
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent:
• közművelődési intézményben szerzett szakmai gyakorlat
• a XVI. kerület ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
• eddigi szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet-
rajzot, amennyiben nem pályakezdő
• megfelelő iskolai végzettségről és szakképesítésről szóló 
oklevél másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi, eredeti, büntetlen előéletet igazo-
ló okiratot (erkölcsi bizonyítványt)
• nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy 
pályázati anyagát az adatvédelmi törvény figyelembe vételé-
vel kezeljék

A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 14.
A pályázat elbírálásának határideje: szeptember 21.

Az állás betölthető: október 1.

Illetmény: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény és a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet szerint állapítják meg, valamint az illetménykiegé-
szítést illetően Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormány-
zat polgármesterének döntése alapján.

A pályázatot a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
címére (1165 Budapest, Veres Péter út 157.) vagy a

vezetok@helytortenet16.hu e-mail címre kérjük eljuttatni!

A borítékon vagy a tárgy mezőben kérjük feltűntetni:
pályázat a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 

művelődésszervező álláshelyére.

További információ
Karelné Máté Orsolya intézményvezető-helyettestől  

kapható a 604-8342-es telefonszámon.

Tájékoztatjuk a 
Szerb Antal Gimnázium régi diákjait 

és minden kedves érdeklődőt, hogy a szokásos 
Öregdiák-találkozó, 

valamint Nosztalgianap 
szeptember 15-én szombaton lesz. 

Részletes program az iskola 
honlapján található.
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Kovács Péter polgármester köszöntötte a 90. születésnapját 
ünneplő ILLÉS FERENCNÉT. Etelka néni a Szolnok megyei 
Tiszakürtön született. Ott telt a gyermekkora, és az iskola el-

végzése után ott kezdett dol-
gozni a mezőgazdaságban. 
1948-ban férjhez ment, és 
1949-ben megszületett első 
fiúgyermekük. Mivel a csa-
ládfő Budapesten dolgozott, 
1950-ben a fővárosba költöz-
tek. Itt még egy fiúval és egy 
lánnyal bővült a család.

Férje villanyszerelő és la-
katos, afféle mindenes volt 
a munkahelyén, Etelka néni 
pedig irattárosként dolgozott. 
Az V. kerületben laktak 38 
évig, majd 1990-ben a Kert-
városba költöztek egy szép 

kertes házba. Férje azonban mindössze 5 évig élvezhette új 
otthonukat, mert 1995-ben elhunyt. Minden bizonnyal büszke 
lenne, ha együtt láthatná a hat unokát, a hét dédunokát és a 
négy ükunokát.

Etelka néni napjai csendesen telnek. Járni csak bottal tud, ak-
kor is fájdalmai vannak, ezért inkább csak üldögél és tévét néz. 
A hosszú életről azt gondolja, hogy örökletes lehetőség, ha az 
ember nem rontja el káros szenvedélyekkel. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!  

SZEBEGYINSZKY ISTVÁNNAK, aki szintén 90. születés-
napját ünnepelte, dr. Csomor Ervin alpolgármester adta át 
a miniszterelnök üzenetét és az Önkormányzat ajándékcso-

magját. Pista bácsi Szarva-
son született. Kitanulta az 
ácsmesterséget, és szülőhe-
lyén élt mindaddig, amíg a 
sorköteles kort elérve, behív-
ták katonának. Komáromban 
lövésznek képezték ki, egy-
ségével Szeged környékén 
vészelte át a II. világháborút, 
de közben egy magángazda-
ságban állatgondozóként is 
besegített. Ezután visszatér-
hetett tanult szakmájához, 
mert az ezredében az épí-
tőiparban járatos katonákat 

kerestek, akikre egy Kiskunmajsán létesítendő laktanya épí-
tésénél volt szükség. Ott ismerkedett meg későbbi feleségé-
vel, aki a konyhán dolgozott, és mindig megkülönböztetett 
figyelemmel kísérte a jóképű egyenruhás fiatalember sorsát. 
1953-ban mondták ki a boldogító igent, és 1954-ben már meg 
is érkezett egyetlen gyermekük.

1965-ben kezdtek építkezni a XVI. kerületben, amiben 
jelentős segítséget kaptak Pista bácsi munkahelyétől, az 
ország egyik legnagyobb építőipari cégétől, a 43-as Állami 
Építőipari Vállalattól. Családi kalákában hamarosan fel is 
épült a ház, és mindaddig boldogan éltek benne, amíg Pista 
bácsi el nem vesztette szeretett feleségét, Marikát. Szeren-
csére nem maradt teljesen egyedül, mert unokájuk most is 
sokat segít, mint ahogy a nagymamája ápolásából is kivette 
a részét.

Az ünnepelt még mindig nagyon aktív életet él. Szeret a 
kertben permetezni, metszeni és növényeket gondozni, ami 
fizikai állapotát tekintve semmilyen gondot nem okoz szá-
mára. Isten éltesse még nagyon sokáig!

A 90 éves ALMÁSSY MIKLÓST Szász 
József alpolgármester és Szatmáry 
László önkormányzati képviselő kö-
szöntötte. Miklós bácsi Penészleken, 
egy majdnem szív alakú Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei településen szü-
letett. Tanulmányai befejezése után 
a mezőgazdaságban tevékenykedett 
mindaddig, amíg behívták katonának. 
Kiskunhalason szolgált egy páncéltö-
rő dandárnál. Ez idő alatt elvégezte a 
tisztiiskolát, és hadnagyként szerelt le 
1952-ben, ám nem önszántából, mert 
az Almássy név nemesi származást 
takar, és néhány hold földbirtok miatt 
szerepelt a család Rákosiék kuláklistáján. A nagypapájának 
ugyanis édestestvére volt az az Almásy László gróf, akinek 
élettörténetét Anthony Minghella brit filmrendező Az angol 
beteg című, kilenc Oscar-díjjal jutalmazott filmjében örökí-
tett meg Ralph Fiennes-szal a főszerepben. 

A családi birtok áldozatul esett a kommunizmus-
nak. Egyes családtagok még a nevüket sem írhat-
ták úgy, ahogy a nemesi levélen van. A kényszerű 
leszerelést követően Miklós bácsi különböző tan-
folyamok és iskolák elvégzése után volt könnyű- 
és nehézgépkezelő, gépkocsivezető, építés-, majd 
főépítésvezető. Végül a Fővárosi 2. számú Állami 
Építőipari Vállalatnál találta meg a helyét, és ott 
dolgozott egészen nyugdíjazásáig. 1952-ben kötött 
házasságot. Két gyermekük, öt unokájuk és hét dé-
dunokájuk született. 

Miklós bácsi még ma is nagyon tevékeny. Aktívan 
figyeli az eseményeket, és hangot is ad annak a véle-
ményének, hogy olyan látványos fejlődés még soha-
sem volt a kerületben, mint a mostani vezetés alatt. 

Kertjében olyan rend van, hogy még a fűszálak is egyfelé néz-
nek. Nyáron minden nap a szabadban dolgozik, hiszen úgy 
gondolja, hogy a mértékletesség mellett a hosszú élet titka az 
állandó tevékenység, a családi béke és a szeretet. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
INGYENESEN SZÁLLÍTJA

 a kerületi betegeket a kertvárosi szakorvosi 
rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 

Bejelentkezni a 06-40/200-801 
üzenetrögzítős telefonon lehet.
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Hej nagy idők, elmúltatok,
Nyolcvan éves lett a Sanyi,
Életében volt minőség,
Az ő sorsa nem volt gagyi.

Minden ment a maga útján,
Mint rendesen lenni szokott,
Szépfiú lett, s a csajoknál
Másnak esély nem is jutott.

A némberek dédelgették,
Keresték a kényét kedvét,
Ő pedig tűrte a sorsát,
Azt mondta: lássuk a medvét.

Ám némelyik huncut csajnak
Ettől fölbőszült az ura,
Sanyi más medvére gondolt,
Futott is, hogy uccu-nosza!

Emellet azért volt neki 
jól fizető főállása,
A fél világ gúnyrajzokon
történő ábrázolása.

Ezen kívül – fene tudja
csapás ez, vagy kultúrvész-e –,
Egyszer ő lett Magyarország
amatőr férfiszínésze. 

A medvék már nem üldözték,
Megszelídült Sanyi bácsi,
Megérkezett Marika is, 
és kihirdette, hogy ácsi.

Azóta lett rendbe szedve
A mi Sanyinknak a cucca,
Őket irigyelte végig
A Margit s a Géza utca.

Azóta is pont így van ez, 
S maradjon is ily’ angyali,
Legyen mindig szép életed
Barátocskám, Teszák Sanyi!

M. T.

Széman Ricsi a fotózás művésze,
nem kérdés, hogy sarlatán vagy művész-e.

Lát egy szép fát, körbejárja, s tudja máris
a fotón majd úgy fest, mint egy katedrális.

Jó érzékkel úgy tartja a fotógépét,
Hogy a világ megbámulja minden képét.

Nem várta, de úgy hozta az évek sora,
Hogy ő lett a helytörténet professzora.

Van már ennek bőségesen irodalma:
Őrá maradt Lantos Antal birodalma.

Nem látod őt kölniszagú flancos bálon,
Inkáb fotóz utcaszínház-fesztiválon.

Képeiért a színészek tűzbe mennek,
A híre már külföldön is terjed ennek.

Közben pedig szerény, mint az ibolya,
Csodálja őt Orsi, Hajni, Ibolya. 

Épp most zárt le 60 évet morcosan,
Haragszik, mert az idő csak elrohan.

Pedig sok terv lakik még a fejében,
Úgy 100 évnyi. Nem lennék a helyében.

Ám őneki tiszta szívből drukkolok,
e szavakkal most elő is rukkolok:

Amit csinálsz, igen fontos, nem ám kicsi,
Élj még újabb 60 évig Széman Ricsi!

M. T.

A GÉZA UTCA DON JUANJA ÉS A SZÁRNYAS SÁRKÁNY FESZTIVÁL KÉPZSONGLŐRE, VAGYIS KÉT MUNKA-
TÁRSUNK, TESZÁK SÁNDOR ÉS SZÉMAN RICHÁRD IS SZÜLETÉSÜK KEREK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK 
JÚLIUSBAN. MOST, HOGY MÁR MINDKETTEN BELÉPTEK A „KÖZÉPKORÚAK” TÁBORÁBA, SZERÉNY ESZKÖ-
ZEINKKEL MI IS SZERETNÉNK FELKÖSZÖNTENI ŐKET.
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A CORVIN MŰVÉSZKLUB NYITOTTA AZ ÜNNE-
PI MEGEMLÉKEZÉSEK SORÁT A KOVÁCS ATTI-
LA GALÉRIÁBAN. Koltayné Zolder Klára mutatta be 
az alkotókat és a vitrinben sorakozó műveiket. Ezután 
Szentpétery Csabáné irodalmi és bibliai idézetek mel-
lett Gyurkovics Tibor Még nem késő című versével 
emlékeztetett arra, hogy a kereszténység válságától 
szenvedő Európának, és a hazai kétkedőknek még 
nem késő visszatérni a Szent István által kijelölt 
útra. Az új kenyeret Hernád Sándor diakónus 
szentelte meg, a Himnusz és a Boldogasszony 
Anyánk című ének dallamait pedig ezúttal is 
Matus Mihály szólaltatta meg tárogatón.  

AZ ÁRPÁDFÖLDI TURUL EMLÉKMŰNÉL Nyeste Pálné 
nyugalmazott pedagógus nemzeti ünnepünk eredetéről be-
szélt, majd Szász József alpolgármester arra emlékeztetett, 
hogy augusztus 20-a Magyarország születésnapja. Honfitársa-
ink pedig egy ilyen ünnepségen a születésnaposról való em-
lékek felidézése mellett jókat esznek és isznak. Sokan mond-
ják, hogy a magyar sírva vigad, de ha arra a több mint 1000 
évre gondolunk, amit a Kárpát-medencében töltöttünk, nincs 
okunk búslakodásra. Hiszen megtámadtak bennünket a tatá-
rok és szenvedtünk török elnyomástól is, de már egyik biroda-
lom sem létezik. Túléltük a Habsburg és a szovjet fennhatósá-
got, sőt Trianont is, és az alpolgármester meggyőződése szerint 
hazánk még akkor is létezni fog, amikor az Európai Unió már 
felbomlott. Ennek záloga pedig az, hogy mindenki megfelelő-
en használja az Úrtól kapott talentumait, hogy utódaink büsz-
kék lehessenek ránk. A rendezvényen Csomor Piroska szavalt, 
és Tóth Zsófia, a cinkotai Batthyány Ilona Általános Iskola ta-
nítója énekelt, majd Nowaczek Máriusz árpádföldi plébános 
szentelte meg az új kenyeret, amit Szász József és Antalóczy 
Csaba önkormányzati képviselő szelt meg (képünkön).

A PÁLFI TÉREN idén is Rákosszentmihály és Árpádföld Pol-
gári Köre szervezett ünnepséget államalapító Szent István kirá-
lyunk tiszteletére. Az eseményen Nagy-Bencey Viktor, a 929. 
sz. Szent Mihály cserkészcsapat parancsnoka mondott beszé-
det, amelyben a kereszténység felvételének jelentőségét és 
annak megtartó erejét hangsúlyozta. Példaként pedig olyanok 
erényeit állította a hallgatóság elé, mint Szent Erzsébet vagy 
Szent László. Ünnepi műsort a Sarkad Udvar művészei adtak, 
majd Hernád Sándor diakónus szentelte meg az új kenyeret.

A Katasztrófavédelem Központi Zenekara

Sasvári Sándor és a Liget Táncegyüttes
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Szatmáry Kristóf beszédében kiemelte: kevés olyan nép van 
Európában, amely a magyarhoz hasonlóan már több mint ezer 
évet ért volna meg. Szent István vezetésével leraktuk a ma is 
létező államunk alapjait és véglegesen döntöttünk a keresz-
ténység nyugati ága mellett. Az új kenyér ünnepén elmondhat-
juk, hogy olyan kovásza volt ennek a nemzetnek, amely egy-
beforrasztotta az embereket a történelmi viharok ellenére is. 

A honatya hangsúlyozta: a nehéz XX. század túlélése után 
a magyarság újra rátalált a gyökereire és felemelte azokat az 
értékeket, amelyek megtartották 1000 éven keresztül. Most 
pedig reményünk van arra, hogy egy nehéz 100 év után egy 
felemelkedő, erősödő, gyarapodó 100 év következik.

Ami egyedivé tesz bennünket, az Szatmáry Kristóf szerint 
a nyelvünkből, a gondolkodásunkból, a kultúránkból, illetve 
a hitünkből fakad, és ezek az értékek segítették a fennmara-

dásunkat is 1018 éven át. Nekünk 
tehát nincs más dolgunk, mint 
ezeket megvédeni, továbbadni és 
gyarapítani, megtartva azt a keleti 
virtust, amellyel Szent István állt 
ki az ellene fellépő fejedelmekkel 
szemben. Az igazunkért, a szabad-
ságunkért és a függetlenségünkért 
ezzel az erővel kell továbbra is küz-
denünk.

Megvédeni, továbbadni, gyarapítani
NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ MOST IS A 

HAVASHALOM PARKBA HÍVTA A KERTVÁROSIAKAT, AKIK A RENDEZVÉNY ELEJÉN A FENNÁLLÁSNAK 80. 
ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLŐ KATASZTRÓFAVÉDELEMKÖZPONTI ZENEKARÁT HALLGATHATTÁK MEG. EZU-
TÁN SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MONDTA EL ÜNNEPI GONDOLATAIT, MAJD RU-
SZINA VILMOS KATOLIKUS PAP, VALAMINT VETŐ ISTVÁN EVANGÉLIKUS, KERTÉSZ PÉTERNÉ REFORMÁ-
TUS ÉS ASZTALOS IMRE NYUGALMAZOTT BAPTISTA LELKÉSZ ÁLDOTTA MEG AZ ÚJ KENYERET. SASVÁRI 

SÁNDOR ÉS A LIGET TÁNCEGYÜTTES MŰSORA UTÁN A MADARAK HÁZIBULI ZENEKAR HÚZTA A TALPA-
LÁVALÓT, ÉS TERMÉSZETESEN A TŰZIJÁTÉK SEM MARADT EL.

A Katasztrófavédelem Központi Zenekara

Madarak Házibuli Zenekar

Ruszina Vilmos katolikus pap, Vető 
István evangélikus, Kertész Péterné 
református és Asztalos Imre nyugal-
mazott baptista lelkész

Szatmáry Kristóf
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A Poniatowából érkezett 
vendégek horvátországi 
nyaralásukból hazafelé 
tértek be a kerületbe. A 
Szczygiełki kórus – amit 
a kitűnő zenepedagógus 
házaspár, Danuta és Wi-
told Danielewiczowie 
alapított – először volt 
kénytelen nélkülözni 
két vezetőjét, mert a 40 
éves múltra visszatekin-
tő anyaintézmény nyári 
programja olyan ese-

Közös nyelv zenében és hitben
AZ ÁRPÁDFÖLDI SZENT ANNA TEMPLOM PLÉBÁNOSÁ-
NAK, NOVACZEK MÁRIUSZ SZÜLŐVÁROSÁNAK GYERMEK-
KÓRUSA JÚLIUS 15-ÉN ISMÉT RÉSZT VETT A VASÁRNAPI 
SZENTMISÉN, MAJD EGY FÉLÓRÁS KONCERTET IS ADOTT.

ménydúsra sikerült, hogy rájuk otthon volt szükség egy nagy 
zenei rendezvényen. Ez azonban egyáltalán nem volt érez-
hető az elhangzott műveken. Azokat az egyházi énekeket, 
amelyeket a szentmiséken a hívek szoktak énekelni, ezúttal 
a 42 tagú gyermekkórus előadásában lengyelül hallhatták az 
árpádföldiek. Természetesen ők is énekelték ugyanazt magya-
rul, és ezekben a pillanatokban valószínűleg senki nem volt a 
templomban, aki ne érezte volna, hogy Európa népei között az 

összetartó erő a keresz-
ténység. Ugyanaz a hit, 
ugyanaz a dallam, ugyan-
az az Isten, csak éppen 
más nyelven. 
A szentmise után előke-
rültek a vonós, a fúvós 
és a ritmushangszerek, 
valamint a humoros ma-
gyar és lengyel népdalok, 
végül amerikai gospelek, 
rock and roll és argentin 
tangó következett. 

MÉSZÁROS TIBOR

–  A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti csoportjának 
tagjaként dolgozom. Nagyon fontosnak tartom környezetünk 
védelmét és lakóhelyünk tisztaságát. Ezért már korábban is 
indítottam egyéni akciókat, például amikor plakátokat csinál-
tattam saját költségen, amelyek a „Tisztán szebb” jelmondattal 
emlékeztették a lakosságot arra, hogy mennyivel esztétiku-
sabb a környezetünk, ha nem szemetelünk. Majd egy véletlen 
folytán találkoztam Daróczy Zoltán postai kézbesítővel, aki 
karácsonykor szokott ételosztást szervezni egy ismert kerületi 
sörfőzde támogatásával. Azt gondoltuk, közösen hatékonyab-
bak lehetünk. A környezetvédelem és a szociális ügyek iránti 
érzékenység már adott volt, de szerettük volna még az állat-
védelmet is felkarolni, amelyhez Jordán Tamás személyében 
találtunk lelkes társra. Így még néhány tettrekész barát bevo-
násával januárban megalakítottuk a Civil16 Egyesületet.

– MILYEN CÉLT TŰZTEK KI MAGUK ELÉ?
– Változást szeretnénk elérni az utcaképben és az emberek 
gondolkodásában. Környezet- és állatvédelmi, valamint szoci-
ális akciókat tervezünk, miközben a közös munkával egy kor-
szerűbb szemléletű közösséget is formálnánk.

– HOGYAN JÖTT A TEMETŐTAKARÍTÁS ÖTLETE?
– Elmentünk megnézni a rákosszentmihályi temetőt, és lát-
tuk, hogy egyes részeinek környezete elfogadható, de a be-
járattól jobbra található kriptasor síremlékei körül teljesen 
elburjánzott a növényzet. Valóságos zöld falat képeztek a 

Ismét 
láthatók 
a kripták

A HÁROM LELKES FIATAL ÁLTAL LÉTREHOZOTT  
CIVIL16 EGYESÜLET SZERVEZTE MEG A RÁKOSSZENT-
MIHÁLYI TEMETŐ TAKARÍTÁSÁT. A RÉSZLETEKRŐL 
SCHAFFER VIKTOR ELNÖKKEL BESZÉLGETTÜNK.

bokrok és a folyondárok. Pillanatok alatt megfogalmazódott 
a következő közös feladat: kiszabadítjuk a kriptasort és az 
előtte húzódó utat. 

– AZ ÖNKORMÁNYZAT IS ÖRÜLT ENNEK A TERVNEK?
– Nem tudtuk, hogy a Hivatal egy temető-rehabilitációs pályá-
zaton éppen a közelmúltban nyert támogatást a szentmihályi 
temető katonasírjainak rendbehozatalára. Ennek azonban elő-
feltétele az őserdőszerű növényzet ritkítása, kiirtása, tehát a 
kezdeményezésünk beleillett az Önkormányzat terveibe. Így 
kölcsönösen módosítottuk is az elképzeléseinket: a kriptasor 
előtti út is murvával lesz borítva, mi pedig a kriptáktól vágunk 
egy utat a temető közepén elhelyezkedő katonasírokhoz.

– AZ AKCIÓ TEHÁT FOLYTATÓDIK?
– Igen, szeptember 2-án 9 órakor ismét várjuk a lelkes ter-
mészet- és környezetvédőket, hogy a temető további részeit is 
megszabadítsuk az elvadult növényzettől.

– A KORÁBBI TAKARÍTÁSBAN HÁNYAN SEGÉDKEZTEK?
– A vártnál többen, negyvennyolcan jöttek el, így két részre 
tudtuk osztani a csapatot. Az egyik a már említett kriptasoron 
dolgozott, a másik pedig szemetet szedett a sírkert egész terü-
letén. Azt hiszem, nem dolgoztunk hiába.

MÉSZÁROS TIBOR
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A Corvin Művelődési Ház 
- Erzsébetligeti Színház

teljes munkaidős 
TECHNIKAI- MŰSZAKI 

ALKALMAZOTTAT 
keres berendező, karbantartó 

feladatok ellátására 
Jelentkezés: részletes szakmai 

önéletrajzzal és motivációs levéllel 

teljes munkaidős 
TAKARÍTÓT keres

Jelentkezés: 
részletes szakmai önéletrajzzal 

A pályázatok leadhatók 
postai vagy elektronikus úton 

az alábbi elérhetőségeken:
Corvin Művelődési Ház 
- Erzsébetligeti Színház

(Bp., 1165 Hunyadvár utca 43/c)
E-mail: info@kulturliget.hu

illetve személyesen a recepción 
hétköznapokon 10:00-17:00 óráig.

Bővebb információ: 
401-3060 / Titkárság

PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

Szeptember 6. csütörtök 18:00 
ŐSZI TÁRLAT KIÁLLÍTÁS megnyi-
tója, a Corvin Művészklub szervezésé-
ben a Harmónia Szalonban
Szeptember 11. kedd 18:00 
POLIAMOR ÉGTÁJAK HAVAS VE-
RONIKA KINGA FOTÓKIÁLLÍTÁSA 
a Corvin Galériában
Szeptember 15. szombat 20:00 
LIGETI MOZI: SWING
Nyárzáró kertmozira invitáljuk a kert-
városiakat a megújult Erzsébetligetbe. 
A Színház előtti téren felállított vász-
non magyar filmeket vetítünk, a gyö-
nyörű környezetben hamisítatlan kert-
mozi hangulatot teremtünk Önöknek.
A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Szeptember 18. kedd 18:00 
BELSŐ TÁJAIM - TERÉNYI ISTVÁN 
KIÁLLÍTÁSÁNAK megnyitója a Ka-
mara Galériában

JÖN-JÖN-JÖN

Szeptember 29. szombat 18:00 
VARIDANCE: 
MAGYAR TÁNCRAPSZÓDIA
A Varidance társulata a magyar nép-
tánc tradícióból kiindulva, azt mai 
tánctechnikákkal ötvözve sajátos és 
egyedi táncelőadást hoz létre. Egy-
mást váltó, hol dinamikus, hol lírai, 
humoros képekben tűnik fel a Kár-
pát-medence táncainak kavargó sok-
színűsége a nem megszokott módon: 
a lánytáncok lágysága, páros táncaink 
romantikája, a férfitáncok virtuozitá-
sa találkozik a hip-hop lazaságával. 
Kaszák villannak, libben a szoknya, 
bajusz megpödörve, fent a baseball 
sapka, csizmák bokáznak Brahms és 
a rap ritmusára.
Jegyár: 2500 Ft-3500 Ft
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Ültessünk fát idén is!
AZ ÖNKORMÁNYZAT IDÉN IS MEGHIRDETI A LAKOSSÁGI FAÜLTE-
TÉSI AKCIÓT, AMELYNEK KERETÉBEN INGYENESEN IGÉNYELHETŐK 
DÍSZFÁK A LAKÓHÁZ ELŐTTI ZÖLDSÁVBA ÉS KÖZTERÜLETRE.  

Az akcióban igényelhető fák tulajdonságai 
és a pályázási feltételek:
• Földlabdás példányok igényelhetők 10/12-
es törzskörmérettel.
• Egy ingatlan elé maximum 5 fa igényelhető.
• A földlabdás fák kiszállításáról a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet gondoskodik.
• A fa ültetési helyét a Környezetvédelmi 
Iroda dolgozóival lehet egyeztetni (telefo-
non, e-mailen, a helyszínen, vagy helyszín-
rajz segítségével), az igénylőnek a megbe-
szélt helyen kell kiásni az 1x1x1 méteres 
ültetőgödröt a megadott határidőig. Ameny-
nyiben a helyszínen nem található kellő 
méretű ültetőgödör, a fát nem tudjuk az 
igénylőnek átadni.
• A kiszállítás napján a Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezet munkatársai a kiásott gö-
dörbe állítják a fát, és a helyszínen hagyják 
a támrudat, illetve a törzsvédő hengert, az 
ültetés és beiszapolás az igénylő feladata, 
amit  a szállítás napján köteles elvégezni. 
Szállításkor az igénylő aláírásával igazolja, 
hogy a kért fát átvette.
• Az igényelhető fajták közül választhatnak a 
lakók, de az Iroda dolgozói változtathatnak a 
fajtán indokolt esetben, pl: vezeték alá túl nagy 

fa igénylése, meglévő egységes fasorba más 
fajta ültetése, nem elegendő ültetési távolság.

A választható fák :
• Hárs, juhar és kőris, amelyek nagyko-
ronájú honos fajok, árnyékot adnak, ked-
vező mikroklímát teremtenek és magas  
pormegkötő képességgel rendelkeznek.
• Pirosvirágú vadgesztenye, lepényfa, 
gömbkőris, csörgőfa, és közepes méretű 
kőrisfajták (pontosat a faiskolai készlet is-
meretében tudunk mondani), amelyek kö-
zepes növekedésűek, ezért légvezeték alá is 
ültethetők, jó várostűrő képességük garan-
tálja, hogy sokáig díszítsék a kerületet.
• Galagonyafa, díszkörte, alacsony juhar 
és júdásfa, amelyek kifejezetten alacsony 
növekedésűek, és lehetővé teszik, hogy 
akár nagyon keskeny zöldsáv és alacsonyan 
húzott vezeték mellett is elférjenek. Eze-
ket a fákat csak kifejezetten olyan helyre 
ajánljuk, ahol nagyobb fafaj kiültetése nem 
megoldható. 

Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai után 
reméljük, idén sok új fával gazdagíthatjuk 
a kerület állományát!

Jelentkezési határidő:
szeptember 3.

Jelentkezni lehet írásban: 
a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkor-
mányzat Környezetvédelmi Irodájánál a 
1163 Budapest, Havashalom utca 43. címen,
vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu.

Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: név, 
telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, va-
lamint az a cím, ahová a fát kérik (sarokin-
gatlannál az utca jelölésével). 
Telefonon történő jelentkezést nem foga-
dunk el.
A jelentkezések iktatása beérkezési sor-
rendben történik. 

A Környezetvédelmi Iroda a címeket szep-
tember-október folyamán ellenőrzi, hogy 
megfelelnek-e az akció feltételeinek, majd 
írásban értesíti a pályázókat a döntésről.

A facsemeték kiszállítására a lombhullás 
után, október végén, november elején a fa-
gyok beállta előtt kerül sor.

Az Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület 
Ikarus klubja tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját
a 12. alkalommal tartandó 

HAGYOMÁNYŐRZŐ 
IKARUS NAPRA

 szeptember 8-án 11 órától 19 óráig
Helyszín: Ikarus Sportpálya

Ez alkalommal három évfordulóra is emlékezünk: 
70 éve nyerte el az államosítás és a cégösszevonások után 
kialakult autóbuszgyártó vállalat az Ikarus nevet
50 éve alakult meg az elődvállalatokból a BKV, az egyik leg-
nagyobb hazai Ikarus autóbusz üzemeltető
50 éve alakult meg a Malév Air Tours, amely vállalat szintén 
fontos üzemeltetője volt az Ikarus buszoknak. 

A BARÁTI TALÁLKOZÓ PROGRAMJA:
11 órakor Megnyitó: Kovács Péter kerületünk polgármeste-
re, Szedlmajer László a BKV vezérigazgató-helyettese, Ada-
mis Gábor, az Ikarus egykori igazgatóhelyettese.
Megemlékezés az Ikarus Karosszéria és Járműgyár államo-
sítás 70. évfordulójáról.
• veterán autóbuszok megtekintése
• veteránbusz szépségverseny (látogatói vélemény)

• közben beszélgetések, gyermekprogramok (papírzászló és 
autóbusz ragasztás)
• óránként 25 perces filmvetítés 
• déli órákban nosztalgia járatok indítása, 
• 15 órakor tombolasorsolás, a legszebb veteránbusz verseny 
eredményhirdetése
• 15-től 19 óráig kötetlen beszélgetés.

A zavartalan ellátás érdekében büfészolgáltatás is lesz, me-
leg ételek, hűtött italok kaphatók.

Érdeklődni lehet: otthonunk.ikarus@gmail.com e-mail cí-
men, vagy a 0630/9868-822-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezőbizottság nevében: Szabó Zsóka

Rendezvényünk fővédnöke: Kovács Péter polgármester 
Támogatóink: a XVI. kerületi Önkormányzat, Ikarus gyárhoz kötődő magánszemélyek, klubtag jaink.
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– HONNAN JÖTT AZ ESEMÉNY ÖTLETE?
– A médiában egyre több szó esik az elsősegélynyújtás fontossá-
gáról és az újraélesztésről. Egyik kollégánk ötlete volt, hogy csat-
lakozzunk mi is ehhez a lassan országossá szélesedő mozgalom-
hoz, és teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy ne akkor lásson 
először belülről mentőautót valaki, ha el kell őt szállítani, továbbá 
mutassuk be a legfontosabb elsősegély-nyújtási tudnivalókat is.

– MIT JELENT A RENDEZVÉNY CÍME, A MENTŐSIMOGATÓ?
– A mentősök és a lakosság barátságos viszonyára szerettünk vol-
na utalni ezzel. Szeretnénk, ha a mentősök munkája nem valami 
misztikus titokként élne a lakosság képzeletében. Azt gondoljuk, 
ha többet tudnak rólunk, a mi munkánk is egyszerűbbé válik.

– MIVEL VÁRTÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET?
– Az egyik legújabb mentőautónkkal. Kis segítséggel bárki ki-
próbálhatta, hogyan kell kivenni a hordágyat a gépkocsiból, rá-
helyezni a földön fekvő beteget, felhelyezni a nyakmerevítőt csi-
golyasérülés esetén, felfújni a matracot, amire a súlyos, roncsolt 
sérülteket fektetjük, hogyan kell hőmegtartó fóliával betakarni, a 
hordágyon rögzíteni, egyszóval csupa olyan műveletet ismertet-
tünk, amelyekkel a napi munkánkban találkozunk, valamint egy 
próbababán bemutattuk az újraélesztés helyes végrehajtását is.

– HOGYAN KELL SZAKSZERŰEN ÚJRAÉLESZTENI?
– Ha valakinek hirtelen leáll a szívműködése, és ezzel a vérkerin-
gése, mindössze 4-5 perc áll a rendelkezésünkre, hogy újraindít-
suk a keringést, mert oxigén nélkül ennyit bír ki az agy károsodás 
nélkül. Ezért először meg kell állapítani, hogy lélegzik-e, aki ösz-

szeesett. Ha igen, nem szabad megkezdeni a mellkas pumpálá-
sát. Ha nincs légzés, akkor viszont haladéktalanul el kell kezdeni 
az újraélesztést úgy, hogy kézfejeinket egymásra téve, ritmiku-
san, erősen és folyamatosan nyomkodjuk a mellkast mindaddig, 
amíg a mentő meg nem érkezik, vagy a beteg magához nem tér.

– GYAKRAN HALLUNK A DEFIBRILLÁTORRÓL. KERÜLETÜNK 
FONTOSABB INTÉZMÉNYEI MÁR FEL VANNAK SZERELVE 
ILYENNEL. EZ AZ ESZKÖZ MIRE VALÓ?
– Ha van ilyen eszköz a közelünkben, akkor mindent arra kell 
bízni, ugyanis az bekapcsolás után egy hangszórón keresztül 
részletesen elmondja, mit kell tennünk. Ez az újraélesztés meg-
kezdésének a legjobb módja. Ezzel nem tudunk hibázni. Ez az 
eszköz nem újraindítja a szívet, hanem leállítja a fibrillációt, a 
szívbillentyű kóros remegését, és ezzel teremt lehetőséget az új-
raélesztés, a mellkaspumpálás megkezdésére.
 
– A MENTŐSIMOGATÓ EGYSZERI AKCIÓ VOLT, VAGY LESZ 
FOLYTATÁSA?
– A mentési feladatainkon kívül mindig igyekeztünk népszerűsí-
teni az elsősegélynyújtást. Ha időnk engedi, akkor lesz a jövőben 
is hasonló rendezvény.

MÉSZÁROS TIBOR

Mentősimogató
A FENTI FURCSA, DE BESZÉDES CÍMMEL RENDEZETT 
NYÍLT NAPOT AUGUSZTUS 2-ÁN A MÁTYÁSFÖLDI 
MENTŐÁLLOMÁS CSAPATA AZZAL A CÉLLAL, HOGY 
MEGISMERTESSE AZ ÉRDEKLŐDŐKKEL MINDAZT, 
AMI HASZNOS LEHET, HA VALAKI BAJBAN VAN. A 
RÉSZLETEKRŐL SZŐKE LAJOS, A MENTŐÁLLOMÁS 
VEZETŐJE TÁJÉKOZTATTA LAPUNKAT.

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  

Tel.: 0670/239-5264 lovag vitéz Palla László

Őszi első összejövetelünket 
szeptember 3-án, hétfőn 

a megszokottnál korábban, 14 órai kezdettel tartjuk.
Napirenden: 

a második félév programjának megbeszélése, felkészülés 
az őszi ünnepségeken való részvételeinkre.

Az összejövetel nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató 
és hagyományőrző tag jainkat, valamint minden nem POFOSZ tagot 
is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt 
üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, 
megaláztak, vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
XVI. kerületi csoportja 

Szőke István elnök, www.kesz16.hu, vitaforum@kesz16.hu

Szeptember 3., hétfő 18.00-19.30
DR. TOMKA FERENC, 

a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati 
teológia tanára tart előadást A Ferenc pápa körüli viták, 

Ferenc pápa életszentsége címmel.
Helyszín: Meszlényi Zoltán Közösségi Ház (Sasvár u. 23.)
Az esemény mindenki számára nyitott, előzetes regiszt-

ráció nem szükséges. Az előadás után a meghívott vendé-
günk válaszol a feltett kérdésekre.

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

Szeptember 12., 17 óra  
Helyszín: Rákosi út 71. szám alatti civil ház. 

Szeretettel várják a nótázni vágyó 
régi és új klubtagokat.
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A Népszínház művészei közül az ő kö-
tődésük volt a legerősebb Mátyásföldhöz. 
Házasságkötésük egyidős Mátyásföld 
születésével, 1887. december 7-én fogad-
tak örök hűséget. Margó Célia 1904-ben 
sikeres színészi, énekesi pályáját hagy-
ta ott a család kedvéért. Ennek ellenére 
két leánygyermekük, Márta és Zelma 
szintén kacérkodtak a színészi játékkal. 
1903-ban például az öt éves Verő Márta 
a templom és iskola ja-
vára rendezett mátyás-
földi gyermekelőadáson 
lépett fel, és a Bécsben 
folytatott színészi tanul-
mányai után a Magyar 
Színházban a Király 
Színházban és a Víg-
színházban is játszott.

A Mátyásföldi Nyara-
lótulajdonosok Egye-
sületének évkönyvei 
szerint 1900-tól 1910-ig 
2 nyaralótelkük volt Má-
tyásföldön, Verő György 
az egyesület választmá-
nyi tagja volt több éven 
keresztül, feleségével 
együtt részt vettek a ka-
tolikus templomalap és 
az iskola javára rende-
zett jótékonysági bálo-
kon. „Mély hatást tett az 
ájtatos közönségre az a 
szép egyházi dal, amelyet Verőné Margó 
Célia asszony, Mátyásföld remek hangú 
lakosa, a kitűnő művésznő igazán gyö-
nyörűen adott elő.” (Rákos Vidéke 1902. 
augusztus 31.) 1902-ben a mátyásföldi 
iskola adakozói között találjuk a nevüket. 
1903-ban a Rákos Vidéke tárcaírói között 
sorolta fel Verő Györgyöt. (26. szám) 
Ugyanebben az évben a szerző népszín-
házi sikeréről számolt be a lap (decem-
ber 13.): „E héten valóban rózsaolajba 
kell tollunkat mártanunk. Csupa dicsére-
tet zengünk. Íme — sajnos újabban ritka 
ez alkalom — babért hintünk a legújabb 
népszínmű előadásra, mellyel a Nép-
színház igazán elismerésre méltó mun-
kát végzett. Verő Györgyöt költői ihlettsé-
ge és színpadi készsége régóta egyikévé 
avatta színműíróink legjavának. Még leg-
utóbbi külső bukása — az alkalmi Kos-

A Verő házaspár
ELŐZŐ SZÁMUNKBAN A NYARALÓTULAJDONOS FŐVÁROSI MŰVÉSZEKRŐL KÖZÖLTÜNK NÉHÁNY SZEMELVÉNYT. 
EZT AZ ÍRÁSUNKAT FOLYTATVA EGY, A MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETÉBEN IS SZORGAL-
MASAN TEVÉKENYKEDŐ MŰVÉSZHÁZASPÁRRÓL LESZ SZÓ, VERŐ GYÖRGYRŐL ÉS MARGÓ CÉLIÁRÓL. (RÉSZ-
LETEK A SZERZŐ KÉSZÜLŐ HELYTÖRTÉNETI KÖTETÉBŐL, A SZÍNPADBÓL)

Helytörténet

suth-darabjával is igen nagy szellemi siker-
hez juttatta. A külső körül¬mények ölték 
meg azt a darabot, mely mint irodalmi pro-
duktum, mint költői mű — egyike volt a 
legszebb alkotásoknak, melyeknek valaha 
tapsoltunk. Most előadott három egyfel-
vonásos népszínművét csak a közös cím 
kapcsolja egybe, — máskülönben semmi 
közük egymáshoz. Külön-külön azonban 
— egyet kivéve — Isten áldotta poéta alko-

tásai. A «Menyecskék» 
— ez a gyűjtőcím — kö-
zépső darabja, a Márika 
elmén aprólékos, finom 
költői munka, mely ke-
rüli a sablont s nemes 
ízléssel íródott. A kinek 
érzéke van a szép iránt 
s nem sajnál egy-két 
könnyet — igaz gyönyö-
rűséget szerez, ha meg-
nézi. Előadás, rendezés 
tökéletes. Szabó Anti, 
Rákosszentmihálynak 
is szeretett Anti bácsija 
végre művészi erejéhez 
méltó feladathoz jutott. 
Remekelt. A sok léha 
operettől szinte pilla-
natra feledik is, hogy 
milyen kincs ez a vérbe-
li magyar művész. 

Blaháné, Horváth 
Vincze, a kis Batizfalvy 

leány — ügyes és kedves, — Siposné s a 
többi mind, kitűnő együttest teremtettek. 
A „Mennyország” igen ügyes, vidám bo-
hóság; ezt is nagyon jól játsszák. Blaháné 
kékvók (???) paródiáját nem győzi újrázni.

Az első kis darab egyáltalán nem méltó a 
társaságba. Igénytelen és értéktelen apró-
ság, melyet az előadás sem javít. Szirmai 
itt nincs helyén, Nyárai minden csak nem 
népszínműi alak.

Ám ne rontsa a gyenge bevezetés az illú-
ziót. Verő György poézise és jókedve nem 
hagy cserben.”

Hetilapunk folyamatos értesítései közül 
megtudhatjuk, hogy Verő György 1906-ig 
rendszeresen részt vett a nyaralótulajdo-
nosok egyesületének választmányi ülésein. 
1906-ban a pestvidéki esküdtbírák lajstro-
mában találhatjuk meg a nevét (RV 1906. 
19. sz.)

Verő György (születési nevén Henz 
Hugó) Igalon született, 1857. március 31-
én. Íróként, zeneszerzőként, karmester-
ként ismerte meg a világ. Pécsen hallga-
tott jogot, ügyvédnek készült. A Délibáb 
1928. május 26-i számában a cikk írója 
így emlékszik vissza az író indulására: 
„Amíg a doktorátus a kezében nem volt, 
egészen rendes ember volt. Mindenki azt 
remélte, hogy neves ügyvéd lesz belőle. 
Ekkor azonban baj történt. Ráérő idejé-
ben írt egy zenés prológot, ennek sikere 
volt és ez a kicsiny prológ felborította a 
már megálmodott ügyvédi irodát.” 1879-
ben Aradi Gerő színtársulatához szegő-
dött Aradra. 1881-től kezdve operett-szö-
vegeket fordított a Népszínház és a Budai 
Színkör számára. 1882-ben Miskolci 
karmester címmel mutatták be első saját 
darabját. 1883 és 1887 között a pesti Nép-
színház rendezője volt. 1892-ben végleg a 
fővárosba költözött, minden idejét az írás 
foglalta le. Korának kiemelkedő operett-
szerzőjeként tartották számon. Tagja volt 
a bécsi szerzők egyesületének is, ahon-
nan idős korára jelentős nyugdíjat kapott. 

Budapesten, 1941. március 12–én hunyt 
el, az Újság publicistája búcsúztatta: „A 
régi diadalmas Népszínház egyik utolsó 
jelentős emléke omlott össze: meghalt 
Verő György, Blaháné, Hegyi Aranka, 
Küry Klára, Komáromy Mariska hires 
komponistája, egy sereg diadalmas ope-
rett évtizedeken át ünnepelt szerzője. 
(…) Minden, amit Verő György csinált, 
stílusos volt, Ízléses, finom, elegáns és 
közvetlen, mint ő maga, mint operett-
jeinek előadásai. Közben a prózai szín-
padon is volt jelentős mondanivalója, a 
Kain, Hadak útja megnyitotta számára a 
Nemzeti Színház kapuit is. De nemcsak 
írónak, zeneszerzőnek, karmesternek, 
rendezőnek volt Verő György kiváló, 
embernek is egészen kivételes. Min-
denkihez jó volt, mindenkit szeretett, 
mindenkin segített, akiben csak a tehet-
ségnek egy szikráját fedezte fel, érthető, 
hogy őt is mindenki rajongásig szerette. 
Magánélete csakolyan tiszta és felhőtlen 
volt, mint színpadi munkássága A leg-
boldogabb családi életet élte feleségével. 
Margó Céliával, a Cigánybáró felejthe-
tetlen Ciprájával…” 

SZÉMAN RICHÁRD

A Verő házaspárt a szintén 
mátyásföldi Strelisky Sándor 
fényképezte le.
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Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
Cibakháza utca 45. (bejárat a Menyhért utca felől)

SZEPTEMBERI PROGRAMOK:

Női torna: hétfőnként 18-20 óra
Női torna, klasszikus pilates: szerdánként 19-20 óra

Meridián torna: csütörtökönként 8.30-9.30
Gyermek tánc:  

szerda és péntek 17.30-18.30, csütörtök 16.30-17.30
Vásár és fogadóóra: 7., 21. péntek 8-14 óra

Kisvásár: péntekenként 7.30-12 óra
Művészetek percei: 28-án 15 óra

– MI TETTE ÖNT A NÉPRAJZ SZEREL-
MESÉVÉ?
– Az érdeklődés, hiszen kutatói pályafu-
tásomat önkéntes néprajzi gyűjtőként 
kezdtem. A Néprajzi Múzeum által kiírt 
Önkéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtő-
pályázaton több ízben értem el kiemelke-
dő, országos helyezést. Példaként említhe-
tem a Magyar népmesék a Szilágyságból 
című pályamunkámat, amely országos 
II. díjat nyert. Ez a Partiumban végzett 
gyűjtésem anyagát adta közre, mellékelt 
tanulmány kíséretében. Négyéves hely-
színi gyűjtés anyagát tartalmazta a Galga-
mácsai népmesék és mondák I-VII. című 
pályamunkám, amely országos szinten is 
kiemelt I. díjat nyert, A vertfal készítése 
Galgamácsán című munkámért pedig 
országos III. díjat kaptam. Feldolgoztam 
a település családnévállományát, ragad-
ványneveit is, amit a Magyar Személyn-
évi Adattárak sorozatban adott ki az ELTE 
Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport. A 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Néprajz Szakának elvégzése közben 
feltérképeztem az egykori gömöri, jelen-

leg nógrádi Zabar község prózai epikus 
népköltészetét, amely két kötetben jelent 
meg. Emellett pedig a már több mint 40 
éve folyamatosan végzett galgamácsai 
prózafolklór kutatásomból 2010-ben az 
Akadémiai Kiadó publikált egy váloga-
tást az addig összegyűlt anyagból, mint-
egy 480 szöveget, falucsúfoló meséket és 
egyéb tréfás népi elbeszéléseket, Mácsai 
huncutságok címmel.

– HOGYAN AKADT RÁ GALGAMÁCSA 
NÉPRAJZI KINCSEIRE?
– A feleségem abból a faluból származik. 
Ez az oka, hogy 2003 óta a Galgamácsai 
Hagyományőrző Egyesület tagjaként se-
gítem a hagyományápolást és tevékenyen 
részt veszek az Egyesület életében. A 
nyári gyerektáborokban mesefoglalkozá-
sokat tartok mesemondókkal. 2016-ban 
megszerveztem a Hagyományok Házá-
ban a Galgamácsai pünkösd elnevezésű 
rendezvényt, ahol a hagyományos asz-
szonyi munkák bemutatása mellett két 
mesemondó segítségével gyerekeknek és 
felnőtteknek is tartottam foglalkozást. A 

Fekete István Általános Iskolának készí-
tettem egy honismereti, néprajzi munka-
füzetet, emellett a 2016-2017-es tanévben 
egy hat részből álló előadássorozatot is 
tartottam ugyanerről, amely vetélkedővel 
zárult. 2017-ben írtam és szerkesztettem 
egy 48 oldalas kiadványt, Ízelítő Galga-
mácsa népművészetéből címmel, amely 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Nemzeti Együttműködési Alap támoga-
tásával jelent meg. A felsoroltakon kívül 
viszont még sok mindent említhetnék, 
amelyek eredményeként a Galgamácsai 
Hagyományőrző Egyesület 2017-ben el-
nyerte az Év műhelye díjat.

Villányi Péter 2016 óta vezeti a Cinko-
tai Tájházat, a Tóth Ilonka Emlékházat 
és a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjte-
ményt összefogó KHEK-t. Emellett a gal-
gamácsai kapcsolata sem szakadt meg, a 
Podmaniczky-díjat is döntően az ottani 
tevékenységéért kapta. Most már azon-
ban a Kertvárost is ugyanolyan szívügyé-
nek tekinti, ezért zuglói lakosként is egy 
kicsit XVI. kerületinek érzi magát.
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Podmaniczky-díjat
kapott 
Villányi Péter
A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI ÉS EMLÉKEZET KÖZ-
PONT (KHEK) VEZETŐJÉT, VILLÁNYI PÉTERT A VÁROS- 
ÉS FALUVÉDŐK SZÖVETSÉGE, A HUNGARIA NOSTRA 
PODMANICZKY-DÍJBAN RÉSZESÍTETTE. AZ ELISME-
RÉST OLYAN MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS KÖZÖSSÉ-
GEKNEK ADOMÁNYOZZÁK, AKIK A LEGTÖBBET TE-
SZIK ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK, 
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK ÉRTÉKEINEK MEGISMER-
TETÉSE ÉS VÉDELME ÉRDEKÉBEN. 

"Süssünk, süssünk valamit..."
Nyárbúcsúztató rétes sütés a Cinkotai Kultúrházban

Augusztus 31., péntek 14.00.
A Nagytarcsai Szlovák Önkormányzat Ve-
recska Klubja és a Cinkotáért Közhasznú 
Egyesület lakodalmi mákos rétest, vala-
mint egyéb rétesféléket süt a Cinkotai 
Kultúrházban. Az elkészített finomságo-
kat este 19 órától együtt elfogyasztjuk, 
egy kis bor és sör mellett, így búcsúztat-
va a nyarat. Várjuk a Nagytarcsai Szlovák 
Önkormányzat és az Egyesület tagjait, és 
azok családtagjait.
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– HOGYAN KERÜLT A SPORT, A LABDA-
RÚGÁS KÖZELÉBE?
– Édesapám jó nevű úri szabó volt, de mel-
lette szenvedélyes labdarúgó is. Így nálam 
apai örökség a foci szeretete. Akkoriban 
a Rákosszentmihályi Atlétikai és Football 
Club (RAFC), illetve a Rákosszentmihályi 
Testedzők Köre (RTK) rivalizált egymással 
Szentmihályon. Édesapám a RAFC focistá-
ja, majd egy súlyos térdsérülést követően 
már 26 évesen a szakosztály vezetője lett. 
Az említett rivalizálás pedig nemcsak a pá-
lyán zajlott, hanem a háttérben is, hiszen 
a RAFC a polgárság, az RTK a munkások 
csapata volt.  

– AZ ÉDESAPJÁHOZ HASONLÓAN ÖN 
SZINTÉN FUTBALLOZOTT.
– Igen, tizenéves koromban én is elkezd-
tem játszani. A vezetők tehetségesnek ta-
láltak, próbajátékra hívott az FTC, majd a 
BVSC. Kötelességből el is mentem, de va-
lahogy mégiscsak Szentmihályon éreztem 
jól magam. Annak ellenére maradtam, 
hogy még sokáig csábítgattak.

– HOGYAN DERÜLT KI, HOGY NEM 
CSAK A LABDAKEZELÉSHEZ, HANEM A 
TOLLFORGATÁSHOZ IS ÉRT? 
– A RAFC-ot a háború után a kommunis-
ták megszüntették polgári kötődése miatt. 
Szentmihályon nem volt olyan nagyüzem, 
mint Mátyásföldön az Ikarus, Cinkotán 
az AURAS, vagy Sashalmon az EMG, így 

A budapesti amatőr labdarúgás története
LAPUNK ÁLLANDÓ TUDÓSÍTÓJA, VARGA FERENC ÉLETÉNEK EGYIK LEGFON-
TOSABB RÉSZE A SPORT, AZON BELÜL IS A KERTVÁROS ÉS ELŐDTELEPÜLÉ-
SEINEK LABDARÚGÁSA. A SPORTKRÓNIKÁK ELÉGGÉ IGAZSÁGTALANUL CSAK 
AZ ÉLVONAL TÖRTÉNETÉT ŐRZIK, ÁM A SZERVEZETT AMATŐR LABDARÚGÁS 
KILENC ÉVTIZEDE IS ÉRDEMES ARRA, HOGY EMLÉKE FENNMARADJON. EN-
NEK MEGÍRÁSÁRA PEDIG ALIGHA LEHETETT VOLNA ALKALMASABB SZEMÉLYT 
TALÁLNI, MINT VARGA FERENCET, A FŐVÁROSI SPORTÉLET ÉLŐ LEXIKONJÁT. 

Fotó: Horváth M. Attila

az anyagi háttér hiánya miatt megszűnt a 
sportélet. Szerencsére azonban nemcsak a 
sport iránt érdeklődtem, nagyon szerettem 
az irodalmat is. Sokat olvastam, Doszto-
jevszkij volt a kedvencem hiteles érzelmi vi-
lágú figurái miatt. Így elkezdtem verseket, 
novellákat írogatni csak úgy, a saját kedvte-
lésemre. Aztán a 80-as évek végén elindult 
a Budapesti Foci Újság, és a főszerkesztője 
felkért, hogy írjak tudósításokat a futball-
meccsekről. Én viszont egy kicsit kiter-
jesztettem a határokat, és a beszámolókon 
túl Mesél a múlt címmel sorozatot írtam a 
magyar labdarúgás történetéről, amelynek 
nagy sikere volt. Majd amikor létrejött a 
XVI. kerületi Fórum újság, annak alapító-
ja, Pázmándi Zoltán kérésére már „hazai 
pályán” is írtam a fociról. Így lassan egyre 
szélesebb körben ismerték meg a nevemet. 
Amikor a Rákosszentmihályi Sportbarátok 
Körében felvetődött az ötlet, hogy valaki 
megírhatná a településrész sportjának tör-
ténetét, már automatikusan rám gondolt 
mindenki. Ennek előzménye az volt, hogy 
1983-ban a sportbarátok összeadták a pénzt 
annak a emlékműnek a felújítására, ami az 
I. világháborúban elesett kerületi sporto-
lóknak állít mementót, és amit 2011-ben a 
kerületi Önkormányzat ismét felújított. A 
könyv által olyan emberek ismerték meg 
a község sportjának eseménydús történe-
tét, akik elhatározták, hogy feltámasztják 
a RAFC-ot. A klub újjászületésének 10. év-
fordulójára pedig egy újabb kiadvány meg-
írására is felkértek. Ez volt a Tíz év kék-sár-
gában.

– MI INDÍTOTTA AZ AMATŐR LABDARÚ-
GÁS TÖRTÉNETÉNEK MEGÍRÁSÁRA?
– Az ötlet nem az enyém. Lovász Tamás, a 
BLASZ főtitkára gondolta úgy, hogy a szer-
vezett formában 1926 óta működő amatőr 
labdarúgás felhalmozott annyi értéket, 
felvonultatott annyi elkötelezett, önzetlen 
nagy egyéniséget és közönségének sok örö-
met adó, sikeres csapatot, hogy kár lenne, 

ha ez a feledés homályába merülne. Ami-
kor felkért, szívesen mondtam igent, mert 
szerintem a magyar labdarúgás évtizedek 
óta tartó vesszőfutásának éppen az az egyik 
oka, hogy a profi bajnokság mögött nincs 
egy nagy létszámú, erős amatőr bázis. Min-
den nemzet sportjának alapja az amatőriz-
mus, az eredményes országok mind ezt 
példázzák. 1901-ben alakult meg a Magyar 
Labdarúgó Szövetség. Az első 25 évben 
csak amatőr csapatok voltak. Aztán néhány 
együttest elkezdtek cégek, magánemberek 
támogatni, és felborult az egyensúly. Akkor 
vált ketté a profi és az amatőr világ.

– HA VALAKI KÉZBE VESZI A KÖNYVET, 
MIT TALÁL BENNE?
– Rengeteg adatot a bajnokságokról, szám-
talan, azóta megszűnt, vagy éppen még ma 
is létező kis és nagy klub nevét, eredmé-
nyeit, és megtalálhatja a kor történelmi le-
nyomatát is. Megtudhatja, hogyan vészelte 
át a sport azt az időt, amikor bombatölcsér 
tátongott a pályán, és telitalálat érte a szék-
házat, majd amikor elvonultak a háború 
viharai, hogyan küzdöttek egymással a ri-
válisok a pályán kívül, milyen civakodások, 
személyi ellentétek és pénzügyi nehézsé-
gek terhelték a sportéletet, de benne van az 
is, mikor és ki szervezte meg az első bund-
ameccset, amelynek két játékos örökös el-
tiltása lett a következménye. Egyszóval a 
foci szerelmesei bizonyára érdekesnek ta-
lálják majd.

– JELENLEG MILYEN KAPCSOLATBAN 
ÁLL KEDVENC SPORTJÁVAL?
– Alapító tagja vagyok az új RAFC-nak, 27 
éve végzem a szakosztályvezetői munkát. 
Most nagy reményeink vannak, mert kor-
mánydöntés született a nagy múltú kiscsa-
patok pályáinak felújítására. Bízom benne, 
hogy még írhatok egy könyvet a megújult, 
két focipályás, új székházzal büszkélkedő 
RAFC sporttelepről is.
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Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete Bányi Gyuláné elnök 409-1208 banyigy@t-online.hu

Szeptember 12., szerda 18 óra Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház (Sasvár u. 23., a templom mögötti épület)
A KLUBEST TÉMÁI: a paprikanemesítésben elért eredmények, a nemesített paprikafajok kiskerti termesztésének lehető-

ségei. A biotechnológia és a paprikanemesítés érdekes világa. Előadó: dr. Mitykó Judit agrármérnök, paprikanemesítő.
Terménykiállítás a Kertvárosi Vigasságokon (szeptember 22. szombat). Előadó: Bányi Gyuláné

Belépés: az egyesület és a KALOT tag jainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit adományként a Közösségi Ház nagytermének 
igénybevételére fordítunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Isten éltesse, 
Pista bácsi!

Az Önkormányzatot Szász József alpolgármester képviselte, 
aki egyben az Ikarus Atlétikai Szakosztály elnöke is. A Buda-
pesti Atlétikai Szövetség első embere, Korompai Péter egy erre 
az alkalomra alapított, nem hivatalos „Életmű-díjat” nyújtott át 
az ünnepeltnek, és miközben egy rendhagyó köszöntőt tartott, 
Tomhauser István feleségét, Ildikót több apró, humoros aján-
dékkal lepte meg. Beszédet mondott Sátor László, a Budapes-
ti Atlétikai Szövetség főtitkára is, aki a kezdetektől tekintette 
át az Ikarus Atlétikai Szakosztály történetét, amely szorosan 
összefonódott a mesteredző elkötelezett sportszeretetével, 
munkabírásával és lankadatlan lelkesedésével. Az egykori és 
jelenlegi ikarusos sportolók közül is sokan eljöttek, élükön 

EZÚTTAL NEM VALAMELYIK JELENTŐS SPORTERED-
MÉNYÉT ÜNNEPELTE AZ IKARUS ATLÉTIKAI SZAKOSZ-
TÁLY, HANEM AZ ALAPÍTÓ MESTEREDZŐ, A KERÜLET 
DÍSZPOLGÁRA, IDŐSEBB TOMHAUSER ISTVÁN 80. 
SZÜLETÉSNAPJÁT. 

Kiss Dániel Európa-bajnoki bronzérmes gátfutóval, hogy ki-
fejezzék szeretetüket és hálájukat mindenki Pista bácsijának.
A köszöntések után fehér asztal várta az ünneplőket. A kitűnő 
babgulyás mellett minden volt, amitől a vendégek jól érezhet-
ték magukat. Az ügyes háziasszonyok annyiféle finomságot 
készítettek, hogy a résztvevők néha úgy érezhették, nem is az 
Ikarus pálya lelátójának tetején, hanem egy első osztályú étte-
remben ünnepelnek.         
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Korompai Péter, idősebb Tomhauser István és Sátor László

Tovább folytatódik a Csömöri út felújítása

A 131-es és a 231-es autóbusz 
Kisszentmihály, Baross utca; 
illetve a Rákospalota, Széche-
nyi tér felé a Rózsa utca–Szent 
Korona utca–Pálya utca útvo-
nalon terelve közlekedik, és a 
Pálya utca megálló helyett a 
144-es autóbusz Rózsa utca 
megállójában, illetve a Pálya 
utcában, a Csömöri út keresz-
teződése után áll meg.

A 996-os autóbusz Új-
pest-Központ metróállomás 
felé a Szent Korona utca–Pá-
lya utca útvonalon terelve köz-
lekedik, és nem érinti a Szent 
Korona utcai lakótelep, a Csö-
möri út és a Pálya utca megál-
lót. Az autóbuszok ideiglene-
sen a Rózsa utcában, a Szent 
Korona utca kereszteződése 
előtt, illetve a Pálya utcában, 
a Csömöri út kereszteződése 
után állnak meg.

TOVÁBB FOLYTATÓDIK A CSÖMÖRI ÚT FELÚJÍTÁSA, ÍGY A CSÖMÖRI ÚT A JÓZSEF UTCÁTÓL A RÓZSA UTCÁIG, HOSZ-
SZABB SZAKASZON LESZ EGYIRÁNYÚ. EZZEL EGY IDŐBEN A PÁLYA UTCA A CSÖMÖRI ÚT IRÁNYÁBAN A SZENT KO-
RONA UTCA ÉS A CSÖMÖRI ÚT KÖZÖTT IS EGYIRÁNYÚ LESZ. A KORLÁTOZÁS MIATT VÁLTOZIK A 131-ES, A 231-ES ÉS A 
996-OS AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSE VÁRHATÓAN OKTÓBER 8-IG.
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Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

VILLANYSZERELÉS javítás 
és kivitelezés, HAJDU boj-
ler vízkőtelenítés és csere 
garanciával. Tóth Balázs 30-
294-8045; 406-5775

VEGYES
Segíthetünk? Ha ön, vagy kör-
nyezetében élő ember rászoruló 
idős, beteg, hajléktalan, nehéz 
körülmények között élő, akinek 
kis segítség is sokat jelenthet, 
akkor hívja bizalommal a 06-
20/808-0366 telefonszámot. A 
Civil 16 egyesület segíteni sze-
retne.

Eladó IKEA-s TULLSTA fotel 
2db, fehér huzattal 40E Ft. 30-
887-7851

Új állapotú Seiko Silver szalagos 
táskaírógép, Tena Comfort mini 
betét, könyvek eladók. Tel.: 409-
1267

Takarítónőt keresek havi 2 alka-
lommal. 400-2845

Kerámialapos villanytűzhely sü-
tővel eladó (Mora) 20-483-0787

Eladó 100 literes boros hordó, 
üvegballonok, szőlődaráló, prés, 
120 literes műanyag hordók te-
tővel. 20-553-9340

1 db asztal, 2 db piros bőrszék, 
1 db fürdőkád, 1 db fotel eladók. 
400-1593

Kivágott fa tűzifának elvihető. 
20-9377674

Eladó 50 literes bojler, mosogató 
tálca, bontott ajtó, ablak. 407-0627

Eladó jó minőségű bontott cse-
rép kb. 500 db. 20E Ft. 20-545-
9267

Eladó gyerekágy 90x200 cm 
matraccal, rácsos ágynemű tar-
tóval 10E Ft-ért. 30-588-0002

Eladó nagyméretű öltönyök, ka-
bátok (52-54); női hosszú bőrka-
bátok (16). 20-547-6947

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 06-30-680-6814

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

Eladó 5-8 éves fiú nyári-téli 
nadrágok, ingek, pólók. 20-547-
6947

2 db franciaággyá alakítható, 
nyitható heverő eladó. 20-547-
6947

Eladó 6 db toll párna, 4 db pap-
lan. 20-547-6947

Újszerű, gurulós, 3 forgatható 
fiókos, szétszedhető tároló kocsi 
eladó 7,5E Ft-ért. 30-949-6332

SHARLETT vadonat új gőzfőző 
25 funkciós eladó 7E Ft-ért. 30-
949-6332

Megkímélt bakelit hanglemezek, 
világsztárok előadásában eladók. 
650 Ft/db. 30-949-6332

2 heverő, 4 részes fehér konyha-
szekrény, gáztűzhely, 2 könyves-
polc, 2 éjjeli szekrény eladó. Ár-
ban megegyezünk. 30-424-8664
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Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752Számítógépek javítása hely-

színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

Nyugdíjas kerti munkát vál-
lal. 1E Ft/óra. 407-3942

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090

Gyógypedikűrös: manikűrt 
és pedikűrt vállal. Házhoz 
megy, akár hétvégén is ! 70-
518-0720

Középkorú fiatalos igényes 
hölgy családi házaknál ,laká-
soknál vállal takarítást bejá-
rónői munkát. Tapasztalat-
tal,gyakorlattal, referenciákkal, 
erkölcsi bizonyítvánnyal. Hív-
jon bizalommal 20-350-1570

Komissiózó-raktárost kere-
sünk kétműszakos (délelőtt, 
délután) rendben raktári 
áruk kezelése. Kezdőfize-
tés bruttó 300.000 (nettó 
200.000). Bejelentett 8 órás 
munka. Munkavégzés helye: 
Vecsés. Önéletrajzot várunk: 
allas@gasztropremium.hu. 
Telefon: +36-70/521-3804




