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»Ünnepélyes körülmények között adták át a XVI. kerületi új kormányabla-
kot 2015. december 21-én. A megnyitást jelképező nemzetiszínű szalagot 

Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő, dr. 
György István, Budapest Főváros kormánymegbízottja és Horváthné dr. Ko-
vács Angelika, Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatalának 
vezetője vágta át (képünkön). 
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„Minden születendő gyermeknek ül-
tessünk egy fát“
Szász József alpolgármester előterjesztőként el-
mondta: A Képviselő-testület a 2015. június 
24-i ülésén elfogadta az új globális éghajlatvé-
delmi megállapodás sikerének előmozdításához 
szükséges intézkedéseket, amelyeknek részeként 
azt is vállalták, hogy lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy minden születendő gyermeknek ül-
tetnek egy fát. 

A képviselők elfogadták azt a javaslatot, 
amelynek értelmében minden kerületi lak-
címmel rendelkező újszülött világrajövetele 
után maximum fél évvel igényelhet facseme-
tét annak szülője vagy nagyszülője, amit saját 
ingatlanán, az az előtti zöldsávba, a társasház 
kertjébe, lakótelepre vagy az újonnan kiala-
kítandó gyermekligetbe ültethet el. A nem a 
Kertvárosban élő újszülött után is igényelhet 

facsemetét az itteni lakcímmel rendelkező 
nagyszülő, de kizárólag saját ingatlanára vagy 
az az előtti zöldsávba. A facsemetéket tavasszal 
és ősszel osztják ki, amelyhez igazodik a jelent-
kezési lap beadási határideje is (február 28. és 
szeptember 30.).

Bővülnek a sportegyesületek 
lehetőségei
A 2015 áprilisában elfogadott, civil szerveze-
tek támogatásáról szóló önkormányzati rende-
letet most kiterjesztették a sportegyesületekre 
is. A módosítás értelmében ezentúl nemcsak 
pénzbeli, hanem úgynevezett közvetett támo-
gatást is kaphatnak a kerületi sportegyesüle-
tek. Ez azt jelenti, hogy a piaci árnál alacso-
nyabban bérelhetnek iskolai tornatermet vagy 
az Önkormányzat egyéb ingatlanait, de termé-
szetesen ezeket fel kell tüntetni a könyvelés-

ben. Emellett 2016. január 1-jétől nemcsak 
a Kulturális és Sport Bizottság pályázataira 
jelentkezhetnek, hanem mindenféle kiírás nél-
kül is benyújthatnak támogatási igényt, amely 
egyedi elbírálás alá esik. Megszűnik azonban 
a sportegyesületek alanyi jogú támogatása, 
mert az államháztartásról szóló törvény szerint 
ezentúl mindenkinek minden esetben pályáz-
nia kell a támogatásra. 

A módosítás értelmében tehát az önkor-
mányzati intézmények a feladatfinanszírozás 
keretében, míg az önkormányzati tulajdonban 
lévő sportlétesítmények üzemeltetője a köz-
szolgáltatási szerződés keretében részesül támo-
gatásban, tehát a sport finanszírozását ezekkel 
kapcsolatban nem ezen rendelet szabályozza, 
csakúgy mint korábban. Természetes személye-
ket pedig ezentúl is a rájuk vonatkozó jogsza-
bály szerint támogathat az Önkormányzat.

A testületi ülésről jelentjük

»A tavalyi utolsó rendes ülését 2015. december 16-án tartotta az Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. A hosszúra nyúlt tanácskozás legfontosabb 
napirendi pontja az idei költségvetés (amelyről külön interjút olvashatnak 

a 3. oldalon) megtárgyalása volt. Előtte azonban még Kovács Péter polgár-
mester köszöntötte a Szent-Györgyi Általános Iskola négy „nagyokos mateko-
sát” (Bolyós Barbara, Kafka Emma, Op Den Kelder Ábel, Varga Lilla) és felké-
szítő tanárukat, Halász Henriettát (képünkön), akinek segítségével a diákok 
második helyezést értek el az országos Bolyai Matematika Csapatversenyen.

Kovács Péter polgármester az útépítésekkel kapcso-
latos szokásos év végi sajtótájékoztatóját 2015. dec-
ember 17-én tartotta a Thaly Kálmán utcánál, mert 

ott nemcsak utat, 
hanem járdákat 
is épített az Ön-
kormányzat, sőt a 
dombos rész miatt 
sok gondot okozó 
esővíz elvezetést is 
megoldották. A 
járdafelújításból 
egy rész maradt 

csak ki a lakók kifejezett kérésére. A kerület veze-
tője elmondta: tavaly összesen 300 millió forintot 
költöttek a 11 út építésére, a munkálatokat pedig 
2016-ban is folytatják, hiszen választási programjá-
ban 40 újabb út megépítését ígérte, és a földutak 
száma mostanra már valóban minimálisra csökkent 
a Kertvárosban. Dr. Csomor Ervin alpolgármester, a 
körzet önkormányzati képviselője megígérte, hogy a 
lakók kérésére a Futórózsa utca felújításának tervét 
is elkészítik idén. 

»Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin alpolgármester, vala-
mint Horváth János, a Kulturális és Sport Bizottság elnöke december 

17-én adta át az Ikarus Sportcentrum új parkolóját, amely 74 személy-
autó és 8 autóbusz befogadására alkalmas. 
A Kertváros első embere kiemelte: a mintegy 60 millió forintos beruházás keretében há-
rom mozgássérült megállóhelyet is kialakítottak, sőt a Margit utcáról egy új tolókapun 
keresztül lehet megközelíteni a térvilágítással is ellátott parkolót. A polgármester megkö-
szönte a kivitelező Mélyközép Kft. munkáját, amely most is kiváló színvonalon végezte 
el a feladatot, ahogy azt a korábbi beruházásoknál is tette. Kovács Péter a Bátony utcai 
sporttelepre tervezett kézilabdacsarnokkal kapcsolatban elmondta: a Magyar Kézilabda 
Szövetség 2018-ban három kerületben fog egy-egy ilyen létesítményt építeni, ezek közül 
az egyik a Kertvárosban lesz. A sajtótájékoztató végén Kovács Péter jelképesen átadta a 
parkoló kulcsát Rátonyi Gábornak, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 
ügyvezetőjének.

Újabb parkolók a 
Sportcentrumban

A Budapesti Békéltető Testület 
munkatársa, dr. Kolyvek Antónia a XVI. Kerületi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
épületében (1163 Budapest Havashalom u. 43.) 
minden hónap 3. szerdáján 14.00 és 16.00 óra 
között ingyenes fogyAszTóvédelmi 

TAnácsAdássAl várja az érdeklődőket. 
Előzetes egyeztetés szükséges a jegyzői titkárság 

4011-555-ös telefonszámán.
Következő időpont: január 20. 
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Kedves 
      Olvasó!

Az új évet sokan új fogadalmakkal vagy 
új külsővel kezdik, egy valamire azonban 
régi-új változatosságában is vigyáznunk 
kell, ez pedig édes anyanyelvünk. Amel-
lett, hogy munkatársaim nevében bol-
dog, szeretetteljes és egészséges új évet 
kívánok Önnek, arra biztatom, hogy idén 
vigyázzon egy kicsit jobban a nyelvére! 
Na persze mindez nem feddés, csak egy 
egyszerű kérés olyan valakitől, aki nem-
csak beszélni szeret a magyar kultúrá-
ról, hanem igyekszik azt minél szélesebb 
körben terjeszteni is. Gyönyörű magyar 
nyelvünk finomságait ugyanis kár lenne 
veszni hagyni még akkor is, ha a külföldi 
„menőbb” vagy a szleng „baróbb”. Erre 
int bennünket Reményik Sándor is, ami-
kor így kérlel: „Vigyázzatok ma jól, mikor 
beszéltek… E drága nyelvet porrá ne tör-
jétek, Ne nyúljon hozzá avatatlanul Senki: 
ne szaggassátok szirmait A rózsafának, 
mely hóban virul. Úgy beszéljen ki-ki ma-
gyarul, Mintha imádkozna, Mintha ara-
nyat, tömjént, myrrhát hozna! És aki köl-
tő, az legyen király, És pap és próféta és 
soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, 
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
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. Ingyenes apróhirdetéseket 

csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

– Hogyan jellemez-
né az Önkormány-
zat 2016-os költség-
vetését?
– A XVI. Kerüle-
ti Önkormányzat 
gazdálkodása to-
vábbra is kiegyen-
súlyozott és stabil, 
ezért a költség-
vetés mintegy 35 
százalékát idén is 
fejlesztésre fordít-
juk. A tervezés során a munkatársak most is 
a megszokott alapossággal jártak el, és jelentős 
tartalékokat terveztek. 2016 is a fejlesztések 
éve lesz a kerületben, hiszen tovább folytatjuk 
a Fejlődő Kertváros III. program pontjainak 
megvalósítását. Ahogy a választásokkor ígér-
tük, továbbra is kiemelten kezeljük az egész-
ségügyet, ezért a Jókai utcai Szakrendelőben 
új liftet építünk és a jelenlegit is felújítjuk. Az 
egy háziorvosi rendelő felújítási program kere-
tében pedig idén a Délceg utcai gyermekorvosi 
rendelő újul meg. 

– Mi várható az oktatási-nevelési intézmények 
tekintetében?

– Az oktatási intézmények közül a Sashalmi 
Tanoda rekonstrukcióját kezdjük el, amely két 
ütemben valósul meg: ebben az évben a nyílás-
záró cseréket, a hőszigetelést és a tetőcserét vé-
gezzük el, majd jövőre bővítjük a tornatermet, 
illetve korszerűsítjük az elektromos hálózatot 
és a fűtést, amelyhez megújuló energiaforráso-
kat is alkalmazunk majd. Emellett megszépül 
a Napsugár Óvoda Ágoston Péter utcai tag-
intézménye is, ahol a többi között nyílászáró 
cserét, hőszigetelést és tetőjavítást végzünk. 
Folytatjuk az iskolaudvar felújítási programot 
is: idén a Móra iskolát érte az a megtiszteltetés, 
hogy a műfüves pálya tavalyi kialakítása után 
most az udvar többi része is megszépül egy új 
technológiának köszönhetően, amit még nem 
alkalmaztunk a kerületben. Ide tartozik azon-
ban még az is, hogy a szülők számára újabb 
parkolókat alakítunk ki, hogy megszüntessük 
a reggeli és délutáni nehézségeket. Ugyanígy 
szeretnénk segíteni a Táncsics iskolába járókat, 
ezért a Táncsics utca másik oldalán is építünk 
megállóhelyeket, sőt, a Baross utcai óvodánál 
is. Természetesen folytatódik az óvodaudvar 
felújítási program is, amelynek győztese idén a 
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor 
utcai székhelye lesz, illetve a tavalyi négy után 

most újabb két iskolában építünk műfüves pá-
lyát: egyet a jókais diákoknak, egyet pedig a 
Szent-Györgyi alsó tagozatosainak. 

– A közösségi életet hogyan támogatják?
– Ősszel elkezdjük a János utcai napközis 

tábor területének felújítását, amelynek kere-
tében a tábori funkció megtartása mellett egy 
kulturális központot hozunk létre Rákosszent-
mihályon, ahol egy nagyobb előadóterem mel-
lett kisebb helyiségeket is kialakítunk. A re-
konstrukciót – amelyhez a Tér-Köz pályázaton 
nyert pénzt a kerület – várhatóan 2017-ben 
fejezzük be. Előrehozott beruházásként most 
újítjuk fel a mátyásföldi Mátyás király teret, az 
1956-os forradalom 60. évfordulójára pedig 
elkészül a Tóth Ilona Emlékház is.

– Idén is folytatódik az útépítési program?
– Természetesen, hiszen 2019-ig 40 újabb út 

megépítését ígértük, ebből tavaly 11 készült el, 
idén pedig tizenhármat tervezünk. Emellett 
ősszel kezdjük el a sashalmi csapadékcsatorna 
kivitelezésének I-es ütemét, amely a Cziráki, 
az András és a Margit utca útvonalat érinti. Jó 
hír, hogy a Fővárosi Önkormányzat tájékozta-
tása szerint tavasszal elkezdődik a Csömöri út 
Szlovák út és József utca közötti szakaszának, 
illetve a Nagytarcsai útnak a felújítása is.

– A fiatalokat hogyan segítik?
– Év végétől a kormány által meghirdetett 

Családi Otthonteremtési Program keretében a 
fiatal házasok vásárolhatnak telket az Íjász és 
a Léva utcában, az újszülötteknek egy 5000 
forint értékű babakelengyével kedveskedik az 
Önkormányzat, valamint a környezettuda-
tosság jegyében a szülők és a nagyszülők fát 
is ültethetnek a tiszteletükre. A Honfoglalás 
lakóparkban megépítjük a lakossági konzultá-
ció keretében egyeztetett játszóteret, és a többi 
között a Hársfa utcait is felújítjuk.

– Milyen „sportos” beruházásokat terveznek 
még?

– Tavaly a cinkotaiak nyerték az Öt Falu 
Viadalának fődíját, amit a Szilas patak menti 
kerékpárút világításának kiépítésére szerettek 
volna fordítani. Mivel ehhez a beruházáshoz 
megújuló energiaforrásokat használunk fel, 
ezért háromszor annyiba fog kerülni, mint a 
felajánlott összeg, de a biciklisek testi épségé-
nek megóvása érdekében mindenképpen szük-
séges a megvalósítása. Megkezdődik ugyan-
akkor az Erzsébetligeti Strand bővítése is, a 
közbeszerzési eljárás miatt azonban az még 
kérdéses, hogy a szezon előtt vagy után.

» Szigethy Margit

Elfogadták a 2016-os költségvetést

»Az önkormányzatiság negyedévszázados fennállása óta először fogadták el elő-
ző évben a következő évi költségvetést. Mindez annak köszönhető, hogy a Par-
lament már nyáron jóváhagyta a 2016-os állami költségvetést, így megvoltak 

azok a számok, amelyekre az Önkormányzat alapozhatott. A forrásmegosztásról szó-
ló fővárosi rendelet azonban még nem ismert, ezért lehetnek eltérések, de a 2015-
ös bevételek alapján már lehetett számítani arra, hogy mennyit kap a Kertváros. A 
részletekkel kapcsolatban Kovács Péter polgármesterrel beszélgettünk.
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A parlamenti
képviselő 

válaszol
»Mivel a Kertváros polgárai közül többen kerestek meg bennünket különböző 

közérdekű kérdésekkel kapcsolatban, ezért új rovatot indítottunk, amelyben 
most Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő válaszol. A leveleket továbbra is 
várjuk a foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre.

Az évkezdés rendszerint változások-
kal jár  az élet számos területén. Az 
adókkal, a bérekkel és az igénybe 
vehető támogatásokkal kapcsolatos 
döntésekről Szatmáry Kristóf ország-
gyűlési képviselőt kérdeztük.

– Mekkora lesz a személyi jövedelemadó mér-
téke?

– A személyi jövedelemadó mértéke 15 szá-
zalékra csökken, amelynek eredményeként 
mintegy 120 milliárd forinttal marad több 
évente az adófizetők zsebében. Egyszerűbbé 
és olcsóbbá válik a bevallás is, mert akinek 
csak egy helyről származik bevétele, az kérheti, 
hogy a NAV készítse el az adóbevallását, ezért 
nem kell könyvelőt igénybe vennie.

– A családi adókedvezmény mértéke is változik?
– Igen, hiszen mostantól egy gyermek után 

66 670, kettő után 83 330, három után pe-
dig 220 000 forinttal kevesebb összegből kell 
adóznunk.

– Hogyan alakulnak az áfa összegek?
– A családi otthonteremtési program új 

elemei közé sorolható a nagycsaládosoknak 
nyújtott 10 millió forintos vissza nem térí-
tendő támogatás és az ugyanekkora összegű 
kamattámogatott hitel biztosítása mellett a 
lakásépítési áfa csökkentése is, amely 5 szá-
zalékra mérséklődik. Mindez nagymértékben 
járulhat hozzá a magyar gazdasági növekedés 
fenntartásához, mivel előzetes számítások 
szerint az intézkedés 100-120 milliárd forint 
értékű beruházást generálhat évente azáltal, 
hogy több ezer új lakás építése várható. Ez 
pedig a foglalkoztatottság területén is pozitív 
hatásokat hozhat, hiszen akár évi 5-7 ezer új 
munkahely is létrejöhet. Fontos megemlíte-
ni, hogy a sertéshús áfája is csökken 27-ről 5 
százalékra, a Kormány pedig kiemelt figyel-
met fog fordítani arra, hogy a kereskedők 
érvényesítsék az árakban mindezt. Ennek 
köszönhetően várhatóan mintegy 17 száza-
lékkal olcsóbban vásárolhatnak a fogyasztók 
sertés tőkehúst.

– A közszférában dolgozók bérei is nőnek?
– A felsőfokú bölcsődei gyermeknevelőket 

is bevonjuk idén a pedagógus előmeneteli 

rendszerbe, amely számukra nettó 40-60 ezer 
forintos béremelkedést fog jelenteni havonta. 
Fontosnak tartjuk azonban, hogy a középfo-
kú dolgozók helyzete is javuljon, ezért nekik 
a 2015 júliusában bevezetett bérpótlék ezután 
is járni fog. Mindezek mellett emelkedik az 
egyetemi tanárok, kutatók, rendőrök, katonák 
bére is, hogy ezzel is kifejezzük azt az elisme-
rést, ami megilleti őket. A minimálbér mellett 
pedig a nyugdíjak is nőnek éves szinten 24 
ezer forinttal.

– Mit jelent a Nők 40+ program?
– A programmal egy súlyos társadalmi prob-

lémát igyekszünk orvosolni. Azért dolgoztuk 
ki ezt az intézkedéscsomagot, hogy elősegítse 
az álláskeresőként nyilvántartott, és döntően 
a koruk miatt rossz elhelyezkedési esélyekkel 
induló nők foglalkoztatását, ezzel együtt a 
nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jo-
gosultsági idő megszerzését. Éppen ezért azok-
nak a munkaadóknak, akik vállalják, hogy a 
program – amit a megyei kormányhivatalok 
és a járási hivatalok fognak megvalósítani – ke-
retében foglalkoztatják a célcsoportba tartozó 
nőket, a munkabér és a ténylegesen kifizetett 
szociális hozzájárulási adó együttes összegének 
100 százalékát téríti meg az állam.

– Várhatók változások az ügyintézésben is?
– Az állami rezsicsökkentés és a bürokrácia 

lebontása arról szól, hogy egyszerűbb, gyor-
sabb és olcsóbb legyen az állam működése, így 
több mint húsz hatósági eljárás díja és illetéke 
csökken, illetve szűnik meg januártól, amellyel 
mintegy 10 milliárd forint marad az állam-
polgárok zsebében. Ezentúl, akinek szüksége 
van rá, évente négy alkalommal ingyenesen 
igényelhet erkölcsi bizonyítványt, valamint a 
személyi igazolvány és a lakcímkártya kiállítása 
és pótlása is ingyenessé válik. A 300 négyzet-
méternél kisebb lakások esetén megszűnik az 
építési engedélyezési eljárás, csak bejelentési 
kötelezettség lesz. Az egyszerűbb ügyintézést 
szolgálják a kormányablakok is, ahol jelenleg 
több mint 500 ügytípust lehet intézni. A XVI. 
kerületben karácsony előtt adtuk át a felújított 
Baross Gábor utcai épületet azért, hogy a pol-
gárok ténylegesen érezzék: az állam van értük 
és nem fordítva.

Növekvő támogatásokkal 
ösztönzik a gyermekvállalást
A Kormány kiterjeszti az Otthonterem-
tési Programot, az ezzel kapcsolatos 
rendeletek módosítása pedig 2016. 
január 1-jén lépett életbe. A csalá-
dok otthonteremtési kedvezményét 
(CSOK) a gyerekes családok kérhetik 
új lakás építésénél vagy vásárlásánál, 
illetve használt lakás építéséhez vagy 
bővítéséhez. A bankoknál mindezt feb-
ruár elejétől lehet igényelni. Mivel ez a 
téma sokakat érint, ezért most induló 
cikksorozatunkban pontról pontra ki-
vesézzük a jogszabály részleteit.

– Mekkora összegű a támogatás és kik igényel-
hetik?
– Az állam 10 millió forintos vissza nem té-
rítendő támogatást nyújt azoknak a legalább 
háromgyerekes családoknak, akik új ingat-
lant vásárolnak vagy építenek. Ehhez pedig 
egy 10 millió forintos hitelt is kaphatnak.  
Igénylők lehetnek: azok a még gyermekte-
len házaspárok (amelyek legalább egyik tag-
ja 40 év alatti), akik 10 éven belül három 
gyermeket vállalnak
• azok a szülők (legalább egyikük 40 év 
alatti), akiknek már van egy gyermekük és 
vállalnak még kettőt 8 éven belül
• azok a szülők (legalább egyikük 40 év 
alatti), akiknek már van két gyermekük és 
vállalnak még egyet 4 éven belül 
• azok a házaspárok (legalább egyikük 40 év 
alatti), akiknek van már három vagy több 
gyermeke.
– Hány éves korú eltartottak után jár a tá-
mogatás?
– A magzat 24 hetes korától a gyermek (aki 
lehet örökbefogadott vagy előző házasság-
ból származó) 20 éves koráig igényelhető a 
támogatás. Ha a fiatal továbbtanul, akkor 
viszont akár 25 éves koráig is igényelhető, 
illetve azok a 20 évesnél idősebb, megvál-
tozott munkaképességű utódok után is ré-
szesülhetnek benne a szülők, akiknél ez az 
állapot legalább egy évig így is marad.
fontos: tudni kell, hogy a 10 millió forin-
tos támogatásban csak a három vagy több 
gyermeket vállaló családok részesülhetnek. 
Az állam azonban segíti a kétgyermekeseket 
is 2,6 millió forinttal, az egy gyermeket ne-
velőket pedig 600 ezer forinttal akkor, ha új 
lakást építenek vagy vásárolnak. 
Következő számunkban a jogszabályban 
szereplő ingatlanok méretéről és az egyéb 
személyi feltételekről lesz szó.

CSOK KISOKOS
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az országban, 2016 május vé-
géig pedig 270 kormányab-
lakot hoznak létre, amelyek 
közül 33 működik majd a 
fővárosban. Ezek munkatár-
sai jelenleg 509 ügytípussal 
foglalkoznak, de a Kormány 
eltökélt szándéka, hogy a je-
lenleg alkalmazott több mint 
2000 ügytípus csökkentésé-
vel a bürokráciát is csökkent-
se. Dr. György István meg-
köszönte minden ügyintéző 
munkáját, hiszen komoly 
kihívás az, hogy minden lakó 
igényének megfeleljenek. 
Emellett köszönetet mon-
dott a polgármesternek és a 
hivatalvezetőnek is a jó kapcsolatért. 

A nemzetiszínű szalag átvágása után Horváth-
né dr. Kovács Angelika bemutatta a jelenlévők-
nek azt az ügyfélváróban található terminált, 
amelyen az ügyfélkapuval rendelkező polgárok 
tájékozódhatnak ügyeikről, időpontot foglal-
hatnak, illetve elolvashatják az aktualitásokat. A 
hivatalvezető ezután elmondta: a két fotós helyi-
séggel együtt 15 ügyintézői ablakot alakítottak 
ki, amelyeket új számítógépekkel szereltek fel, 
és heti 49 órában (szerdán például 20.00 óráig) 
várják a lakókat, akiknek a várakozást a kényel-
mes puffok könnyítik meg. A pénztárban és va-
lamennyi ügyintézői pultnál ugyanakkor lehető-
ség van a készpénzes és bankkártyás fizetésre is. 

közérdekű

Folytatás a címlapról
Az átadón Kovács Péter köszöntőjében el-
mondta: a korábban okmányirodaként, majd 
a területi járási hivatal központjaként működő 
épületben kialakított új kormányablak és az 
Önkormányzat között példaértékű az együtt-
működés a kerületi lakók érdekében, hiszen a 
cél az, hogy az ide betérőket teljeskörűen kiszol-
gálják. A polgármester kiemelte: a Baross Gábor 
utca 28-30. szám alatt nemcsak megújult belső 
tér és kiváló kollégák fogadják az ügyfeleket, ha-
nem már olyan ügyeket is lehet itt intézni, ame-
lyekért eddig a városba kellett bemenni. 

Szatmáry Kristóf egy tanulmányra utalva arról 
beszélt, hogy egy ország akkor számít nyugati-
nak, ha jók a játszóterei – vagyis gondot fordít 
a saját jövőjére –, illetve megfelelő a közigaz-
gatás személyi és technikai felszereltsége, amely 
a Kertvárosban maximálisan megvalósul. A 
honatya megköszönte mindazok tevékenységét, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a mintegy 60 
millió forintos beruházás megvalósuljon. 

Dr. György István hangsúlyozta: a magyar 
közigazgatás eddigi legnagyobb méretű át-
alakítási programjában a XVI. kerületivel 
létrejött a 20. budapesti kormányablak. A 
kormánymegbízott elmondta: 2011-ben meg-
alakultak a hazánkban korábban már ismert 
járási hivatalok, amit az új logisztikai átszer-
vezés indokolt. Ezekből jelenleg 194 működik 

Tavaly óta a magánfőző desztilláló berendezésének bejelentésével, valamint az 
adóbevallással kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adó-
hatóság – XVI. kerületi lakosok esetén a Polgármesteri Hivatal önkormány-
zati adóhatósága – illetékes. ezért a bevallás hagyományosan papír alapon 
nyújtható be a Xvi. Kerületi Polgármesteri Hivatal önkormányzati adó-
hatóságához a jövedéki adóbevallási nyomtatványon (amely letölthető az 
Önkormányzat honlapjáról: www.budapest16.hu), az összeget pedig a 
11784009-15516006-10680005 számlaszámra kell befizetni átutalással 
vagy egy oTP bankfiók pénztárában.

Felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy 2016. január 1-jétől a magánfő-
zés jövedéki adó mértéke évi 1000 forintról literenként 700 forintra változik, 
továbbá módosul az adó megfizetésének rendszere is. A magánfőző ugyanis az 
előállítást megelőzően 700 forint értékű párlatadó-jegyet (amely darabonként 
egy liter párlat tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja) 
köteles beszerezni a vámhatóságtól az arra rendszeresített nyomtatványon vagy 
elektronikus úton. A magánfőző azonban mindezt csak akkor kaphatja meg, ha 
rendelkezik az önkormányzati adóhatóság által regisztrált desztilláló berendezés-
sel, illetve már befizette a párlatadó-jegy ellenértékét, amelyből legalább ötöt, de 
maximum csak 86 darabot vásárolhat. Ez azt jelenti, hogy egy személy évente 
legfeljebb 86 liter pálinkát állíthat elő, ha viszont ennél több párlat keletkezik, 
akkor a többletet a vámhatósággal egyeztetett módon köteles megsemmisíteni.

Újabb változások a pálinkafőzésben
»A magánfőzésre (saját fo-

gyasztásra történő házi 
párlatkészítés saját tulajdonú 
desztilláló berendezésen) és a 
bérfőzésre vonatkozó szabá-
lyok már 2015. január 1-jétől 
jelentős mértékben megvál-
toztak. A magánfőzőnek az 
előállított párlat utáni adóbe-
vallási és adófizetési kötele-
zettségét a tárgyévet követő 
év január 15-ig – azaz 2016. 
január 15-ig – kell teljesítenie. 
A magánfőzésben előállított 
párlat adója eddig évi 1000 
forint volt, de ha a magánfő-
ző nem állított elő párlatot, 
akkor a tárgyévre természete-
sen nem kell adót fizetnie. 

Gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés

Nyitva tartási idő

Hétfő 7.00 – 17.00
Kedd 8.00 – 18.00
szerda 8.00 – 20.00

csütörtök 8.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 15.00

A kormányablakok kialakítását és az ügy-
körök bővítését egyébként azért határozta el 
a Kormány, hogy az ügyintézés gyorsabbá és 
hatékonyabbá váljon azáltal, hogy a kerületiek 
problémáinak többségét egy helyen tudják or-
vosolni. Az állampolgároknak lehetőségük van 
a többi között az okmányokkal kapcsolatos 
ügyeik intézése mellett családtámogatási kérel-
mek, TAJ-kártya, valamint Európai Egészség-
biztosítási Kártya igénylésére vonatkozó kérel-
mek benyújtására. A járási hivatalok kialakítása 
pedig ugyanezt a célt szolgálja, hiszen így min-
denki lakóhelyétől egy járásnyira találhat már 
egy olyan helyet, ahol ügyeit intézheti.

» Sz. R. Zs.  
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F e l h í v á s
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a szellemi és tudományos élet területén 
kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a

„Budapest Főváros Xvi. kerület iFjú tehetsége” 
címet alapította.

A cím adható:
• a Magyar kultúra és irodalom,
• a Magyar zeneművészet és 
• a Magyar tudomány 
kategóriában kimagasló eredményt elért, a Budapest Főváros XVI. ke-
rületben bejelentett lakóhellyel rendelkező 12. életévét betöltött, de 35. 
életévét még be nem töltött ifjú tehetségek anyagi és erkölcsi ösztön-
zésére, munkájuk elismerésére, kategóriánként évente egy fő részére.
A címmel oklevél, emlékplakett valamint 12 hónapon keresztül  
50 000 forint/hónap ösztöndíj jár.
Az adományozás rendje: 
A „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” kitüntető cím a 
2016. március 15-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra.
Elnyerésére javaslatot tehetnek az Önkormányzat bizottságai, a 
XVI. kerületben működő intézmények, valamint XVI. kerületi ma-
gánszemélyek.
Felkérjük a kerületi polgárokat, intézményeket és az Önkormányzat 
bizottságait, hogy tegyenek javaslatot – életrajzzal, indokolással el-
látva – a kitüntető cím adományozására. 
A javaslatokat zárt borítékban 2016. február 1-jéig lehet bekül-
deni postai úton, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hiva-
tal Polgármesteri Kabinetjébe (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 
a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve.
A borítékra kérjük ráírni: „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Te-
hetsége” 

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 
401-1561-es telefonszámon vagy személyesen 

a Polgármesteri Kabinetben, a 111-es szobában.

F e l h í v á s
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata a kerület 
gyarapodását, továbbfejlődését, értékeinek megőrzését és annak 
tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó polgárokkal tudja és 
kívánja megvalósítani. Az Önkormányzat nagyra becsüli a kerület 
fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapításában kifejtett ki-
emelkedő tevékenységet. 
Felkérjük a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, 
hogy tegyenek javaslatot – a jelölt életútjának leírásával és rövid in-
dokolással ellátva – a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából ado-
mányozandó kitüntetésre. 

Budapest Főváros Xvi. kerület díszpolgára cím 
a kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében 
kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű elisme-
résére adományozható.
Díszpolgári cím adható protokolláris okból, elsősorban hasonló jel-
legű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. kerületben szerzett érde-
mekért, illetve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt érdemeket 
a kitüntetésre jelölt személy életében nem lehetett megjutalmazni. 

Budapest Főváros Xvi. kerületéért kitüNtetés 
kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbizton-
sági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési 
vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredménye-
ket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének 
elismerésére adományozható.
A javaslatokat zárt borítékban 2016. február 1-jéig lehet bekül-
deni postai úton vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hiva-
tal Polgármesteri Kabinetjébe (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) 
a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve.
A borítékon kérjük feltüntetni a 
„Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára” vagy
„Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 
401-1561-es telefonszámon vagy személyesen 

a Polgármesteri Kabinetben, a 111-es szobában.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2016. március 1-jétől egy év határozott időre 
szól.
A munkavégzés helye: Kertvárosi Helytörténe-
ti és Emlékezet Központ (1165 Budapest, Veres 
Péter út 157.) és telephelyei: Cinkotai Tájház 
(1164 Batthyány Ilona utca 16.) és Tóth Ilonka 
Emlékház (1162 Budapest Állás utca 57.).
feladatok: a muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti, újonnan 
alapított közművelődési intézmény irányítása, 
ellenőrzése, az alapító okirat szerinti feladatok 
ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, profiljához kapcsolódó progra-
mok indítása, a korábban az intézmény szék-
helyén és telephelyein végzett tevékenységek 
folytatásának megszervezése, együttműködés a 
fenntartóval.
Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési 
végzettség és szakképzettség vagy nem szakirá-
nyú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirá-
nyú munkaköri szakvizsga, valamint legalább 
öt éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közmű-
velődési tevékenység végzése, magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet.

előnyt jelent: közművelődési intézményben 
szerzett vezetői gyakorlat, a helytörténet kap-
csán szerzett szakmai gyakorlat, a XVI. kerület 
ismerete, a kultúráért felelős miniszter által a 
kulturális szakemberek szervezett képzési rend-
szeréről, követelményeiről és a képzés finan-
szírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
elvégzett tanfolyam, vagy az Országos Köz-
oktatási Jegyzékben meghatározott felsőfokú 
közművelődési szakember, a felsőfokú kultu-
rális menedzser és a felsőfokú közművelődési 
menedzser megnevezésű szakképesítés meg-
szerzését igazoló bizonyítvány.
A pályázathoz csatolni kell: eddigi szakmai 
tevékenységet bemutató részletes önéletrajz, 
megfelelő iskolai végzettségről és szakképesí-
tésről szóló oklevél másolata, a vezetésre vonat-
kozó program – kiemelten a közművelődési, 
helytörténeti program, és a kerületi nevelési 
oktatási intézményekkel való szakmai kap-
csolat lehetőségei –, fejlesztési elképzelések, 3 
hónapnál nem régebbi, eredeti büntetlen elő-
életet igazoló okirat (erkölcsi bizonyítvány), 
nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az 
adatvédelmi törvény figyelembe vételével, 
nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul 
ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szak-

értői bizottság, valamint a Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat Kulturális és 
Sport Bizottsága, illetve Képviselő-testülete 
megismerje, nyilatkozat arról, hogy a pályázat 
elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képvi-
selő-testület zárt ülésen tárgyalja-e, nyilatkozat 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalá-
sáról.

Benyújtási határidő: január 31.
elbírálási határidő: február 29.
Az állás betölthető: március 1.

illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, és a végrehajtásáról szó-
ló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerinti 
magasabb vezetői pótlék alapján kerül megál-
lapításra, valamint az illetménykiegészítést ille-
tően Budapest Főváros XVI. kerületi Önkor-
mányzat polgármesterének döntése alapján.
A pályázatot a Budapest XVI. Kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Intézményi Irodájához kell 
eljuttatni. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat 
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Köz-
pont igazgatói álláshelyére. Cím: 1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43.

További információ dr. lukács Titanilla 
vagyonhasznosítási irodavezetőtől kérhető 

a 401-1480-as telefonszámon.

PÁLYÁZAT a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
művelődésszervező munkakörének betöltésére magasabb vezetői (igazgatói) megbízással
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Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata 
a közelmúltban alapított 

KerTvárosi HelyTÖrTéneTi 
és emléKezeT KÖzPonT 

elnevezésű intézményébe az alábbi munkakörök 
betöltésére ír ki pályázatot: 

1 Fő teljes állású művelődésszervező, 
1 Fő 4 órás művelődésszervező, 

1 Fő gazdasági és ügyviteli alkalmazott, 
1 Fő takarító, 1 Fő goNdNok, kertész, karBaNtartó.

A pályázati kiírások megtekinthetők a 
www.kozigallas.hu és a www.budapest16.hu honlapon.

információt kérni Müller Kinga Intézményi irodavezetőtől a 
4011-733-as vagy dr. Lukács Titanilla 
Vagyonhasznosítási irodavezetőtől a
 4011-480-as telefonszámon lehet.

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:
• Jókai Mór u. 13. fszt. 1. 

(64 m2, 1 + 2 ½ szobás, összkomfortos, bérleti díja: 29 760 Ft/hó)
• Jókai Mór u. 21. II. em. 6.

(67 m2, 1 + 2 ½ szobás, összkomfortos, bérleti díja: 31 155 Ft/hó)
• Lándzsa u. 25/D. II. em. 9.

(32m2, 1 szobás, komfortos, bérleti díja: 14 880 Ft/hó)

• Vívó u. 1/B. III. em. 15. 
(34m2, 1 szobás, komfortos, bérleti díja: 15 810 Ft/hó)

• Vívó u. 1/D. III. em. 14. 
(32m2, 1 szobás, komfortos, bérleti díja 14 880 Ft/hó)

• Vívó u. 3/B. fszt. 2.
(32m2, 1 szobás, komfortos, bérleti díja 14 880 Ft/hó) 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

 Benyújtási határidő: január. 29. 12.00 óra
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (1163 Budapest, Jenőhalom u. 1-3.) kell ejuttatni.

Bővebb információ az Önkormányzat honlapjáról (www.budapest16.hu) letölthető, valamint az Ügyfélszolgálati irodán kérhető.

    Cinkotáért Közhasznú Egyesület 
(1164 Bp., Vidámvásár u. 78. Tel.: 4000-129)

-------------------------------------------------------------------------------
Január 23., szombat 17.00 óra 

Nyírfalvi Károly és ifj. Terényi István könyvbemutatóval egybekö-
tött közös kiállítása a magyar kultúra napja alkalmából.

Helyszín: Cinkotai Kultúrház Mátyás terme (1164 Vidámvásár utca 72.)  
Köszöntőt mond: Dernovics Mihály elnök. Megnyitja: Filip Tamás 
költő. Verseiből előad: Nyírfalvi Károly költő. Közreműködik a 

Primavera Kamarakórus Nitkulinetz Zsanett vezetésével. 
Megtekinthető 24-én vasárnap 14.00-18.00 óráig, 

valamint 30-án szombaton: 13.00-17.00 óráig. 
A könyv és a kiállított művek megvásárolhatók a helyszínen.

ajá
nl

ó

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Veres Péter út 27. 

Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László
-------------------------------------------------------------------------------

Január 15., péntek 14.00 óra 
Koszorúzással egybekötött megemlékezés a Don-kanyarban elesett 

magyar áldozatok emlékére a Cinkotai temetőben. Kerületünk 
intézményvezetőit, civil szervezeteink képviselőit és minden haza-
fias érzelmű honfitársunkat szeretettel várunk a hősi emlékműnél. 

Január 19., kedd 15.00 óra
A POFOSZ XVI. kerületi szervezete és a XVI. Kerületi 
Német Önkormányzat közös megemlékezést tart azok 
tiszteletére, akiket a Sashalmi Piac melletti, jelenlegi 

Waldorf iskola udvaráról hurcoltak el málenkij robotra. 
A rendezvény az iskola falán elhelyezett emléktábla előtt lesz.

ajá
nl

ó
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Az Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását szolgáló intéz-
ményben tartott ünnepségen Pihokker Ferenc intézmény-
vezető egy karácsonyi verssel köszöntötte a megjelen-
teket, majd a gondozottak műsorát tekinthették 
meg a jelenlévők. Szász József alpolgármester 
ezután kijelentette: habár először vett részt 
az ÉNO karácsonyán, olyan élmény-
ben volt része, hogy a jövőben nemcsak 
jeles alkalmakkor szeretné meglátogat-
ni az intézményt, hanem eljön máskor 
is, ha ideje engedi. 

Pihokker Ferenc elmondta: Sáfrány-
né Fekete Ibolya és Zánkai Gabriella a 
műsorszámok betanításában és minden 
egyéb tennivalóban erő feletti munkát 
végeztek, leküzdve a fellépők átlagosnál 
sokkal erősebb gátlását és önbizalomhiányát. 
Köszönet illeti továbbá a lelkes és szorgalmas 
szülőkön kívül a Gyermekvilág-Ágyszínház Alapít-

vány önkénteseit is, akik főleg a Heim Pál Gyermekkórházban működnek 
ugyan, de minden csütörtökön szívesen tartanak kézmű-

ves foglalkozást a gondozottaknak, és részt vál-
laltak az ajándékok elkészítésében is. Ennek 

az önzetlen összefogásnak is köszönhető, 
hogy maradéktalanul megvalósult az 

ünnepség fő gondolata: „Őrizzük 
meg karácsonyunk fényét, őrizzük 
a szeretetben való hit reményét!”   .

Az itteni ünnepségeknek 
egyébként is van néhány olyan 
emelkedett pillanata, amelyeket 
a hely szelleme és a gondozottak 

igyekezete miatt valószínűleg csak 
ennek az intézménynek a falai kö-

zött lehet átélni, aki pedig részesül 
belőle, bizonyára gazdagabb lélekkel 

készül a saját karácsonyára is.  
» Mészáros Tibor

OEgy tízéves kislány édesanyja azért telefonált 
a Szolgálatnak, mert gyermeke összegyűjtött 
egy kis zsebpénzt, amivel szeretett volna egy 
rászorulónak segíteni. Megbeszélték, hogy vesz 
rajta valami hasznosat, így egy családnak egy 
karton tejjel és egy doboz szaloncukorral lett 
gazdagabb a karácsonya.  
OA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkeres-
kedelmi Karára járó diákok jótékony célra 
perselyeztek. A gyűjtés során összegyűlt ado-
mányokból 22 család számára alapélelmisze-
rekből álló csomagot készítettek, amelyeket a 
családgondozók osztottak szét.
OEgy vezető beosztásban lévő úr is megke-
reste a Szolgálatot, és elmondta, hogy egyik 
céges vacsorájuk számláját látva jutott eszükbe 

a feleségével, hogy szeretnének valahol szük-
séget enyhíteni, ahová nem jut ennyi pénz. A 
megbeszélést követően egy családot elvittek 
vásárolni, így ők nemcsak jelentős élelmiszer 
készletet és tisztálkodó szereket kaptak az ün-
nepekre, de a gyerekeknek még karácsonyi 
meglepetés is jutott.
OA Gyerekkuckó Óvoda 58 cipősdoboznyi 
gyönyörűen becsomagolt, nagy szeretettel ké-
szített ajándékát a családgondozók osztották 
szét a kisgyermekes gondozottak között.
OA Területi Szociális Szolgálattól 54, a Vörös-
kereszt helyi szervezetétől pedig 40 karácsonyi 
élelmiszercsomag érkezett, amelyeket rászoru-
ló családok kaptak meg. 
OA rákosszentmihályi baptista gyülekezet 60, 

a Szolgálat által kiválasztott gyereknek adott 
karácsonyi műsort, majd vendégül is látták 
őket, sőt, ajándékkal is kedveskedtek nekik.  
OA sashalmi katolikus templom karitász cso-
portja 20 000 forintos pénzadománnyal segí-
tett egy nagycsaládos, egyedülálló édesanyát.
OA Runberries futóklub tagjai 75 000 forin-
tot gyűjtöttek össze, amellyel vásárlási utalvány 
formájában egy sok gyermeket nevelő családot 
támogattak. 

»A karácsony előtti időszakban tanúi lehetünk olyan emberi gesztusoknak, 
amelyek arról szólnak, hogy erősen él az emberekben a másokért való fe-

lelősségvállalás, a másik bajával való törődés, a segíteni akarás. Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő adományáról és a Fiatalok a Kertvárosért 
Egyesület színházjegy vásárlási akciójáról már beszámoltunk, Hanuláné Kurdi 
Ágnes, a Napraforgó Szolgálat Gyermekjóléti Központjának szakmai vezetője 
azonban szerette volna megosztani a többi olyan történetet is, amelyek valódi 
karácsonyi üzenetet hordoznak a reményről, a bennünk élő jóságról, a szolida-
ritásról és a másik felé fordulásról.

A jó példa ragadós és sok követőt 
vonzhat, ezért gondoljunk arra, hogy 
a rászorulóknak nemcsak karácsony-
kor van szükségük segítségre, hanem 
egész évben. 

Decemberben jó segítő szakembernek lenni

Karácsony előtt a Szerb Antal Gim-
názium diákönkormányzatának tag-
jai sem tétlenkedtek, hiszen mézeska-
lácssütő versenyt szerveztek, zsűrizés 
után pedig a mátyásföldi nyugdíjas 
klubba szállították, és az időseknek 
ajándékozták a kész műveket. A 
klubtagok nagy örömmel és némi 
meghatódottsággal fogadták a fiata-
lok meglepetését.

A molari 
következő 
ellenőrzése 

feBruár 1-jén 
11.00 órAKor lesz 

a csökkentett üzemű 
(morgató) próba 

jelzéssel. 
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»Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Szász Jó-
zsef alpolgármester karácsony előtt ismét ellátogatott 

kárpátaljai testvértelepülésünkre, Zápszonyba, hogy több 
mint 100 cipősdoboznyi adományt adjanak át Bacskai 
László polgármesternek. 
A helyi közösség tagjai most nemcsak a hideggel, hanem a háborús 
helyzet nyomán kialakult pénzügyi és gazdasági válsággal is küzdenek. 
Képünk abban a református templomban készült, amelynek felújításá-
hoz szintén hozzájárult a XVI. Kerületi Önkormányzat.

»A XVI. Kerületi Önkormányzat idén is megszervezte a 
Mindenki Karácsonya elnevezésű rendezvényt, ahol Ko-

vács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő, Ács Anikó, Horváth János és Kovács Raymund 
önkormányzati képviselő ajándékcsomagot (az Újszász 
utcai Zita Zöldséges, a Sashalmi Ízek Hús-Hentesáru, va-
lamint a Margit és a Katóka utca sarkán található szaküz-
let jóvoltából) adott át a rászorulóknak, akiknek a Corvini 
Domini Egyesület önkéntesei egy tál, Lukács Gábor mes-
terszakács által készített meleg étellel is kedveskedtek. 
A mátyásföldi katolikus templom Szent Cecília kórusá-

nak műsora után a gyerekek kézműves foglalkozáson ve-
hettek részt, a felnőttek pedig kedvükre válogathattak az 
ingyen elvihető használt ruhák közül.

A menü idén csülökpörkölt volt csigatésztával és savanyúsággal. Ehhez 
egy kerületi cukrászda jóvoltából sütemény is jutott, és a résztvevők vá-
laszthattak hozzá egy pohár üdítőt vagy sört. Mindenki kapott ajándék-
ba egy csomag száraztésztát, a gyerekek pedig valamilyen apró játékot 
is hazavihettek. Elsősorban persze nem a hajléktalanokra számítottak, 
hiszen őket értesíteni sem tudták volna. Vannak azonban a kerületben 
is olyan magányos, bajokkal küzdő emberek, akiknek legalább olyan 
fontos érezni azt, hogy valaki gondolt rájuk az ünnepek alatt, mint 
maga az étel.

A rászorulók között ott volt Jánoki Márió, kerületünk tehetséges vi-
lágtalan énekes-zongoristája is – akiről köztudott, hogy édesanyjával 
szűkös anyagi körülmények között él. Néhányan pedig úgy gondolták, 
hogy szerény lehetőségeikhez mérten a jövőben rendszeresen támogat-
ják őket.

»Daróczi Zoltán, Kisszentmihály postása második alka-
lommal szervezett ételosztást a Szlovák út egyik köz-

kedvelt sörözőjében december 28-án. 

A közel 200 év nagyon hosszúnak tűnik, a poéta gondolatainak nagy 
része azonban még most is időszerű: „…Kalmár időket élünk mosta-
nában, egy pénzdarabnak nézik a világot. …”, de „Bizony mondom, 
hogy győz most a magyar, / Habár ég s föld ellenkezőt akar! / Azért nem 
győzött eddig is e hon, / Mert sohasem volt egy akaraton.”. 

A résztvevők között mindig nagy örömmel fedezhetünk fel új arcokat. 
Most például a Csörgő család csatlakozott azokhoz, akik már a kezdetek 
óta előadóként vesznek részt a megemlékezéseken. Az általános iskolás 
Csörgő Júlia furulyán adott elő a költő korából származó dalokat, majd 
édesanyja és édesapja is vállalkozott egy-egy vers elszavalására. Ugyan-
csak a fiatalokat képviselte Gueth Ádám történészhallgató, Szűcs Attila, 
a Szerb Antal Gimnázium tanulója és Mezei Lőrinc is. Rajtuk kívül dr. 
Kratofil Ottóné, M. Jankó János és Vásárhelyi János mondott verset. 

További fotók: indafoto.hu/tibifoto2

»A Déli Harangszó Baráti Kör elnöke, dr. Onyestyák 
György szervezésében december 30-án 14. alkalom-

mal gyűltek össze egy sashalmi hotel dísztermében Petőfi 
Sándor tisztelői, hogy egy-egy versének elszavalásával 
emlékezzenek a költő születésének 193. évfordulójára.

– A tévében látva az ételosztásokról szóló híradásokat, az ott kígyózó hosz-
szú sorokat, arra gondoltam, hogy ez nálunk is többeket érdekelne, hiszen 
kézbesítőként látom a körzetembe tartozó családok életét. A keresetemből 
természetesen nem tudnám mindezt finanszírozni, de én is hozzájárultam. 
Emellett beszéltem azokkal a lakókkal, akikről feltételeztem, hogy tudná-
nak és akarnának is támogatni egy ilyen akciót. Ők várakozáson felül kész-
ségesek voltak, első szóra a kezdeményezés mellé álltak, ahogy a Szlovák 
úti söröző tulajdonosa is. A teendők elvégzésében pedig az ismerőseim és a 
családtagjaim is segítettek – mondta Daróczi Zoltán. 
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»Az Önkormányzat vezetői idén is ellátogattak a kerületi nyugdíjas klubokba, hogy 
ajándékcsomaggal kedveskedjenek az odajáróknak, és kifejezzék azt a nagyrabe-

csülést, amellyel a XVI. kerület a nagy tapasztalattal rendelkező korosztályra tekint. 

A János utcában a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 
diákjai zenéltek Bennő Katalin vezetésével, dr. Csomor Ervin alpol-
gármester pedig egy jó hírrel szolgált: a bővítés érdekében az Ön-
kormányzat elkezdi a tárgyalásokat a nyugdíjas klub épületével egy 
telken álló ház megvásárlásáról. 

A Veres Péter úti nyugdíjas klubba Kovács Péter polgármes-
ter mellett dr. Környeiné Rátz Katalin és Dobre Dániel önkor-
mányzati képviselő is ellátogatott, az ünnepi műsorról a Cente-
náriumi Általános Iskola alsós tanulói gondoskodtak. 

Cinkotán a hagyományokhoz híven a Jövendő utcai óvodások 
énekeltek és verseltek a klubtagoknak, akik közül négyen szintén 
előadtak egy karácsonyi összeállítást. A kicsik kézzel készített ka-
rácsonyfadíszei mellé pedig Kovács Péter és Szász József is adott 
egy-egy ajándékcsomagot. 

Az Érsekújvári utcában Szatmáry László önkormányza-
ti képviselő köszöntötte a nyugdíjasokat, akiknek ezúttal is 
Simon Attila énekelt karácsonyi dalokat.

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkor-
mányzat tulajdonában álló rákosi út 71., 
rádió u. 32. és Táncsics u. 10. alatti civil 
ház ingatlanokat elsősorban a 2016-os 
rendezvények és programok megvalósítá-
sához természetbeni támogatásként, in-
gyenesen kívánja Önkormányzatunk a civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványok számá-
ra biztosítani. 
A természetbeni támogatásban részesíthető 
tevékenységi körök:
• kerületi rendezvények, vetélkedők, kiállítás 
szervezése,
• közművelődési, kulturális, amatőr művészeti 
és közösségi műsorok, fesztiválok, találkozók, 

kiállítások és egyéb programok, rendezvények 
szervezése, rendezése,
• a magyar kultúra megőrzésével és erősítésével 
kapcsolatos programok szervezése, rendezése,
• oktatással és információ-átadással kapcsola-
tos programok.
A támogatás formája: 
A támogatás természetbeni ingatlanhasználat-
tal valósul meg, az Önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlanokban. Az üres időpontokra 
pályázni nem kell, közvetlenül a Kulturális 
és Sport Bizottságtól igényelhető az ingatlan-
használat.
A támogatást igényelhetik: 
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó 

egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, 
amennyiben bejegyzett székhelyük a XVI. ke-
rület közigazgatási területén van.  

Az alapítványi formában működő helyi civil 
szervezet részére biztosított támogatás nyújtá-
sáról a Budapest Főváros XVI. Kerületi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete dönt. A nyit-
va tartási időn belül a benyújtott kérelmek 
elbírálásáról a Kulturális és Sport Bizottság 
dönt. 

felvilágosítás kérhető 
a 401-1527-es és a 401-1401-es 

telefonszámon, valamint elektronikus úton 
a szonyi.petra@bp16.hu e-mail címen.

Felhívás civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére programok, találkozók megvalósításához
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Miután a 929-es számú Szent Mihály cserkész-
csapat két vezetője, Fridli Daniella és Téglás 
Gergely elszavalta Wass Albert egy-egy versét, 
Szász József hivatali feladatainak ismertetése 
után arról beszélt, hogy Cinkotán sokgenerá-
ciós családi hagyományt folytatnak, amikor 
kertjük egy részében 9 éves fiuk és 12 éves lá-
nyuk bevonásával termelik meg a zöldségfélé-
ket, környezettudatosan élnek, és törekszenek 
a természet megóvására, valamint az egészséges 
életmódra. Az alpolgármester kiemelte, hogy a 
Kertbarát Körrel a Szép konyhakertek elnevezé-
sű pályázat keretében dolgoztak együtt először, 

de az együttműködést továbbra is folytatják. Az 
Önkormányzat pedig januártól a komposztáló 
edények mellett esővízgyűjtő tartályok haszná-
latára is akciót hirdet a lakosság számára. 

A zuglói kertbarátok bemutatkozása után a 
kertvárosiak vezetője, Bányi Gyuláné tekin-
tett vissza az elmúlt évre, amelynek legfonto-
sabb eseménye a KALOT mozgalom 80 éves 
évfordulója alkalmából tartott megemlékezés 
volt. Emellett bejelentette, hogy 2016-ban 
egyesületté alakulnak, hiszen a Kör létszá-
ma egyre nő, jelenleg mintegy 40 tagja van.  
Bányi Gyuláné kiemelte: a közösségi kert ese-

tében a parcellák száma határozza meg a le-
hetséges létszámot. Korábban 16 család tudta 
megtermelni éves zöldségszükségletét, de a 
novemberben végrehajtott parcellamódosítás 
következtében további négy fő számára nyílt le-
hetőség a csatlakozásra. Ezekre a helyekre most 
új jelentkezőket várnak. 

Végül Németh Mária üdvözölte a résztvevőket, 
majd a társalgás fehér asztal mellett folytatódott, 
amelyen természetesen számtalan olyan finomság 
is fellelhető volt, amelyeknek alapanyaga nem a 
boltokból, hanem a közösségi kertből származott. 

» Mészáros Tibor

Évet zártak a 
kertbarátok

»A KALOT keretében 2012-ben megalakult Kertvárosi Kertbarát Kör 
a Meszlényi Zoltán Közösségi Házban tartotta évzáró közgyűlését. 

A rendezvényen a tagokon kívül megjelent Szász József alpolgármes-
ter, Németh Mária, a KALOT egykori főtitkára és Molnár Sándor, a 
Zuglói Kertbarátok Körének elnökhelyettese is.

Kovács Péter polgármester köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából Szalontai 
Mihályt. Az ünnepelt Tiszacsegén szü-
letett, és már hatéves korától segítségére 
volt a mezőgazdasággal foglalkozó szülei-
nek, akik rajta kívül még négy gyermeket 
neveltek. Fiatalemberként tevékenyke-
dett a keleti főcsatorna építésén is, majd 
Debrecenben lett postás. 24 éves korában 
költözött Budapestre, és a IX. kerületben 
talált munkát, majd 30 évig dolgozott a 
Belügyminisztérium alkalmazottjaként, 
leginkább számviteli területen. Korked-
vezménnyel 1980-ban ment nyugdíjba, 

de további 10 évig dolgozott a Kisiparosok Országos Szövetségénél, 
majd még 10 évet a Számítástechnikai Kutatóintézetnél. 
Misi bácsi 18 éve él jelenlegi otthonában. Feleségét – akivel 1950-
ben kötött házasságot – sajnos, négy évvel ezelőtt elvesztette. Házas-
ságukból egy lányuk született, iker unokái pedig éppen érettségi előtt 
állnak, így a dédunokákra még várnia kell. Az ünnepeltnek azonban 
jó esélyei vannak arra, hogy megérje az érkezésüket, hiszen 90 évesen 
sem szed semmilyen gyógyszert, és egészségügyi panaszai sincsenek. 
Így még mindennapos tevékenységei közé tartozik a kertészkedés 
vagy ami éppen adódik a ház körül.
Misi bácsi élete legnagyobb részében szellemi munkát végzett, így 
tudja, milyen fontos a kornak megfelelő fizikai megterhelés is. Édes-
anyja ágán volt 105 éves rokona is, Isten éltesse őt is még legalább 
ilyen sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja 
alkalmából Matosevics Sándort is, aki még mindig 
rendkívül fiatalos, bőbeszédű, jó humorú, mozgékony 
ember. Legalább 20 évvel látszik fiatalabbnak a koránál. 
Sándor bácsi Budapesten született, itt végezte iskoláit, 
majd inasnak állt a Kovács Motor és Gépgyárban, a kor 
egyik ismert üzemében, ezután pedig gép- és szerszámké-
szítő vizsgát tett. 18 évesen önként jelentkezett katonának. 
Műszaki ismeretei, szakértelme jól jött a honvédségnek is, 
ahol hamarosan fegyvermesteri beosztást kapott. A II. vi-
lágháború után a rendőrség állományába került, és a ne-
vezetes R-csoport tagjaként az akkor nagyon gyakori utcai 
bűncselekmények, az úgynevezett „vetkőztetős rablások” 
megakadályozása volt a feladata. Az egyenruhás évek után 

rátalált a számára legmegfelelőbb munkahelyre: 
a Gyömrői úti Siemens Művekben több mint 46 
évig dolgozott, és irodaigazgatóként ment nyug-
díjba.

Feleségével 1951-ben kötött házasságot, amely-
ből egy lányuk született, aki belgyógyászként 
dolgozik, unokája pedig informatikus, és már 
van egy dédunoka is a családban. Élete párját 
azonban sajnos, három évvel ezelőtt elvesztette. 
Sándor bácsi mai lakóhelyére 1949-ben költö-
zött. Kora semmilyen tevékenységben nem aka-
dályozza, a hosszú élet titkát pedig abban látja, 
hogy sokat sportolt és józanul élt. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!
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Bolyongások a helytörténet 
útjain II. – A község 1.

Az Újévben folytatjuk a tavaly elkezdett témánkat, a településformák és köz-
igazgatási egységek bemutatását. Az elmúlt évek helytörténeti munkájá-
ban az állandó változások miatt talán az egyik legfőbb problémát a község 
jelentette. Legelőször érdemes tisztáznunk, mi a lényegi különbség a falu 
és a község között.  Az irodalomban számtalan helyen találkozhatunk a kö-
vetkező, viszonylag rövid megfogalmazással: „A községet a falu fogalmától 
az különbözteti meg, hogy a község jogi és politikai kategória, míg a falu 
településföldrajzi fogalom.” Azt, hogy ezt ki fogalmazta meg, lehetetlen meg-
állapítani, mert szinte minden szakirányú írásban így szerepel. Ezzel kapcso-
latban többen feltették a kérdést, hogy a falunak miért nem volt közigazgatási 
szerepe? A válasz igen egyszerű, a falu a hűbéri társadalomban szőröstül-bő-
röstül a hűbérúr tulajdona volt, ezért a falura vonatkozó minden közigazgatási 
kérdésben ő döntött, illetve az ő javaslatára választott bíró lényegében az ő 
utasításait hajtotta végre.

Az 1848 utáni két évtized átmeneti korszak-
nak nevezhető, hiszen a feudális urak jogai 
nagyrészt megszűntek, de a birtokviszonyo-
kat csak az 1860-as évek elejére rendezték, 
majd szükség volt az 1867-es kiegyezésre és az 
azzal kapcsolatos törvények megalkotására is. 

A községek helyzetét Magyarországon elő-
ször az 1871. évi XVIII. törvénycikk sza-
bályozta, mely szerint minden területnek 
valamely községhez kellett tartoznia. Ez vo-
natkozott a pusztákra is, melyeket közigaz-
gatásilag hivatalosan is azokhoz a nagyköz-
ségekhez csatolták, melyek addig az adójukat 
beszedték, de főleg a katolikus egyház terü-
letein jelentős szerepet játszott az is, melyik 
anyaszentegyházhoz tartoztak. Így került 
1872-ben Szent Mihály Puszta a csömöri 
jegyzőséghez. 

A mai ember számára furcsának hat az, 
hogy abban az időben minden település, 
kisközségek, nagyközségek, megyei és tör-
vényhatósági jogú városok, sőt Budapest is a 
községek fogalomkörébe tartozott. Ezt a köz-
igazgatási besorolást csak közel 80 év múlva, 
az 1950 utáni első tanácstörvény változtatta 
meg és országunk területét községekre és vá-
rosokra osztotta, melyből csak Budapestet 

emelte ki mint fővárost. 1990-től a község 
összefoglaló elnevezését a település elnevezés 
vette át. Gondolom, ezek után érthető, hogy 
miért fontos az, hogy amikor községről be-
szélünk, akkor az időpontot is adjuk meg. 

A fent említett 1871. évi törvény hiányos-
ságait nagy részben korrigálta az 1886. évi 
XXII. törvénycikk és a községeket három 
csoportra osztotta: 

1. A városok, melyek a törvény 63. paragra-
fusa szerint rendezett tanáccsal bírnak. (Ez a 
városi tanács összetételét határozta meg.) 

2. Nagyközségek, melyek rendezett tanács-
csal nem bírnak ugyan, de a törvény által rá-
juk ruházott teendőket saját erejükből teljesí-
teni képesek. (Képviselőtestületet hozhattak 
létre.)

3. Kisközségek, melyek a törvény által a 
községekre ruházott teendőket korlátolt 
anyagi viszonyaik miatt saját erejükből telje-
síteni nem képesek, és evégből más községek-
kel kell szövetkezniük. 

Mivel kerületünket négy nagyközségből 
egyesítették, ezért a következőkben csak a 
rájuk vonatkozó, szükségesnek látott isme-
retekkel foglalkozunk. Itt jegyeznénk meg, 
1934-ben az árpádföldi ingatlantulajdonosok 

kezdeményezték Árpádföldnek kisközséggé 
alakulását, de azt éppen az előírt anyagi for-
rások hiánya miatt elutasították.

Az 1886-os törvény 2. §-ban így határoz-
ták meg a községek feladatait: „A község a 
törvény korlátai között önállóan intézi saját 
belügyeit, végrehajtja a törvénynek, kor-
mánynak és törvényhatóságnak az állami és 
törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó 
rendelkezéseit.” (Ez lényegében megyei tör-
vényhatóság volt.) 

Néhány szóval ki kell térnünk arra, hogy 
bár a törvény a községet csak közigazgatási 
szempontból határozza meg, de ez nem jelen-
ti azt, hogy a községeknek (mai fogalmaink 
szerint) ne lettek volna településföldrajzi sa-
játosságai is. A községeknek volt meghatáro-
zott területe, határai, általában zárt települési 
rendszere, területnagysága, valamint népes-
sége. A törvény által meghatározott község a 
területén működő politikai és közigazgatási 
intézményrendszert jelenti, vagyis a község-
nek vannak szervei, szervezetei, intézményei, 
jogai, tulajdona, feladatai, választópolgárai, 
tisztségviselői.

Folytatjuk
» Lantos Antal

Forráskereső
Új év kezdődik, mihez minden kedves olvasónknak sok boldogságot kívánunk! Köszönjük mindenkinek, aki eddig visszaemlékezésével, 

tárgyi adományaival elősegítette, elősegíti a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény anyagának gyarapodását. 
Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotó(ka)t, iratokat, korabeli sajtópéldányokat, esetleg néhány soros 

leírást küldenek a kerületünkben történt eseményekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes 
személyekről.  Idén megjelenő első helytörténeti füzetünkben dr. Goldberger Tamás mutatja be az elődtelepüléseink izraelita egyházának 

történetét, ehhez az anyaggyűjtéshez is várjuk a segítségüket. 
Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06-30/484-5264-es, illetve a 401-0866-os 

telefonon. A gyűjteménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni kívánó tulajdonosoknak.
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Programajánló
1165 BUdapest, HUnyadVár Utca 43/B. 

teLefon: 401-3060.

szÍnHáz
2016. január 17. vasárnap 17:00 
GELLÉRTHEGYI ÁLMOK
A Körúti színház előadása
"Második világháború, egy lány és egy fiú, 
egy Gellérthegyi romos villa. Egy menekülő 
zsidó lány és egy menekülő katonaszökevény 
fiú találkozik. Menekülnek a háború borzal-
maitól, de legfőképpen önnön múltjuk elől. 
Találkozásuk kölcsönös hazugságokkal in-
dul, aztán őszinte kitárulkozással folytatódik. 
Két ember, két személyiség, két sors… mégis 
van bennük valami közös: nem tudják, hogy 
megérik-e a másnapot?"
Jegyár: 1600 Ft

csaLádI
2016. január 16. szombat 10:30

Interaktív diafilmvetítésünkön ezúttal a 
Mazsola és a hóember, illetve Varga Kata-
lin: Hol lakik a róka? című filmjeit vetítjük 
. A filmvetítés után kézműves foglalkozás a 
Nyirkapapír Vállalat közreműködésével. 
Jegyár: 1200 Ft, családi: 2000 Ft

2016. január 17. vasárnap 11:00 

Alma koncert
Jegyár: gyerek: 1000 Ft, felnőtt: 1400 Ft, csa-
ládi (2 gyerek+2 felnőtt) 4500 Ft

2016. január 19. kedd 13:00 
HAMUPIPŐKE
A Hamupipőke a Grimm fivérek egyik legis-
mertebb, örökérvényű meséje jámborságról és 
gonoszságról, hatalomvágyról és becsületről, 
ármányról és hűségről. A Duna Művészegyüttes 
előadása tánccal, zenével meséli el a történetet,  
az európai népek táncaiból (Skandináviától a 
Balkánig) merítve hozta létre a gyerekek számá-
ra érthető és élvezhető, látványos és derűs elő-
adását.
Jegyár: 900 Ft

zene
2016. január 15. péntek 19:30 
JAZZ LIGET: FOURTISSIMO
Számos komoly-és könnyűzenei sikerrel 
a hátuk mögött, jelenleg a 60-70-es évek 
jazzrock legendáinak nyomdokain indult el 
az együttes, hogy újból előtérbe kerüljön ez 
a nálunk méltatlanul háttérbe szorult műfaj.
Jegyár: 1350 Ft

2016. január 16. szombat 18:00 
RÉVÉSZ SÁNDOR KONCERT
ROCK AND ROLL KÖZLEGÉNYEK
A Generál és Piramis slágerek mellett meg-
szólalnak a szólóalbumok dalai, valamint va-
donatúj szerzemények is a megszokott, ma-
gával ragadó előadásmóddal.
Jegyár: 2500 Ft, 3000 Ft, helyszínen: 3000 Ft

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. 
idén is ellenőrzi a XVI. ke-
rületi kémények állapotát. 
Annak érdekében, hogy 
mindez a lehető legkeve-
sebb gondot okozza, az 
időpontról nemcsak az elő-

írt hirdetményeken keresztül tájékoztatjuk 
ügyfeleinket, hanem társaságunk honlap-
ján, a www.kemenysepro.hu oldalon is. 
A regisztrált ügyfelek pedig e-mailben és 
sms-ben is értesülhetnek az ellenőrzés 
pontos időpontjáról. Az ingyenes szol-
gáltatás keretében azok, akik igényelték az 
elektronikus értesítést, 7 nappal az ellenőr-
zés előtt emlékeztető e-mailt kapnak, míg 
3 nappal előtte sms emlékeztetőt kül-
dünk számukra az ellenőrzés időpontjával 
és az érintett cím adataival.
Társaságunk honlapján minden szükséges és 
fontos információ megtalálható szolgáltatása-
inkkal kapcsolatban annak érdekében, hogy 
a lakók széles körű tájékoztatást kaphassanak 
egy-egy kéményseprő-ipari kérdésben.

XVI. kerületi 
Vöröskereszt
Veres Péter út 27. 

Tel.: 403-5562, délelőtt
---------------------------------------------------
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vérAdás 
Január 21. 14.00 órától 18.00 óráig

Centenáriumi Általános Iskola
1165 Budapest, Sasvár utca 101.

»Aki szerette a korábbi felállásban zenélő Kormorán 
együttest, az minden bizonnyal örömmel vett részt a 

nemzeti rockzenekar utódjaként működő Örökség kon-
certjén az Erzsébetligeti Színházban december 19-én. 
A népies hangzást a rockzenével ötvöző régi és új számokat nemcsak a 
közönség énekelte együtt Géczy Erikával és Mr. Basaryval, hanem többek 
között 25 diák is, akik a Lemhényi Dezső Általános Iskola kórusának tag-
jaként színpadra is léptek néhány dal aktív szereplőjeként. Az előadásra 
pedig ellátogatott egy Kanadában élő magyar hölgy is, így idén valószí-
nűleg már a tengerentúl is felcsendül a Szerelem című ballada, és minden 
bizonnyal az ottani közönség is felállva énekli majd a Mi Atyánkot.
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Ingatlan
Nagytarcsa határában 12000nm 
szántó eladó.  70-286-3716

Zsámbékon újépítésű lakókörnye-
zetben telek eladó, cserélhető buda-
pesti lakásra. 20-482-2919

Kalocsán tetőteres, igényes ház nagy 
telekkel 14,5M Ft-ért eladó. 20-
334-3489

Kehidakustánban, a termálfürdővel 
szemben 42nm-es, erkélyes lakás el-
adó. 400-0440; 70-299-3400

Cinkotán, a Szilas-patak mellett 
5201nm-es szántó eladó. 70-299-
3400; 400-0440

Újépítésű ikerházfél eladó Rákos-
szentmihályon. Minőségi anyagok, 
technikák felhasználása. 157nm 
lakrész+ 300nm telekrész. 30-348-
0702 

Vegyes
Babysense alig használt légzésfigye-
lő eladó 25E Ft-ért. 30-887-7851

Térdelőszék 5E Ft-ért eladó. 30-
887-7851

Újszerű Babyzou testvérbabakocsi 
18E Ft; Maxi Cosi Tobi gyerekülés 
15E Ft; 2x3m-es gyapjúszőnyeg 16E 
Ft-ért eladó. 20-918-7317; 405-6484

Újszerű LG kombi hűtő 30E Ft; 
vadonat új Avent sterilizáló 5E Ft; új 
Angel Care baba légzésfigyelő 18E Ft-
ért eladók. 405-6484; 20-918-7317

Kiváló állapotú Asus F3U laptop 
op.rendszerrel, Office csomaggal 
37E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Újszerű Dension Car Dock telefon-
tartó, kihangositó és médiaközpont 
22E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Eladó 100x160 bontott aszimmet-
rikus sarokkád jó állapotban. I.Ár: 
20E Ft. 30-451-5582

Bontott komplett beltéri ajtók , 30 
cm mosdókagyló eladó. 20-588-
8048

Eladó panel fűtőtest 1500W color 
gáz fali fűtőtest. 30-873-0178

       Árpádföldi Polgárok Érdekközössége
1162 Budapest, Cibakháza utca 45-47.

---------------------------------------------------------------------------------
JAnuár HAvi ProgrAmJAinK

Női torna, Pilates interval: hétfő 18., 25.  19-20 óra
Női Torna, Klasszikus pilates: szerda 20., 27. 19-20 óra

Angol és számítógép ismeretek. Szabás-varrás: 
csütörtöki napok: 21., 28.  9-12 óra 

Meridián torna: csütörtök 21., 28., 11.30 óra
Marcipánbaba tornája, ovis torna, lúdtalp torna: 

csütörtöki napokon 16-16:45-ig
Ekete-Pekete gyermek zenei foglalkozás: 

minden csütörtök 16.45-17.30-ig
Művészetek percei: 

minden hónap harmadik pénteken 17-19 óráig
Vásár és fogadóóra: 15., 22., 29. pénteken 9-14 óra között

Alkotó kézműves tanfolyam:  
minden páratlan héten 14-18 óra között

Túrák: 23., túravezető Tóth Konrád. 
Részletes program a fogadónapon megtekinthető.

A ház bérelhető családi eseményekre, rendezvényekre. 
Érdeklődni a helyszínen lehet.
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Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

A Pesti Forrás Antikvárium 
vásásrol régi és új könyveket, 
teljes könyvtárakat, hagyaté-
kot, régi képeslapot és plaká-
tot készpénz fizetéssel, ingye-
nes kiszállással. 20-592-9512, 
pestiforrasantikvarium@gmail.com

AszTAlos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, kerítések 
stb. építését. 30-265-9477

dugul áselHárÍTás. 
falbontás nélkül, szakszerű, 
géptisztítás. fáBián isTván 
20-317-0843

ANGOL nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társaségi gyakorla-
tot vállalok akár Skype-on is. 
20-320-3001

Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: 
csap, szifon, WC tartály, radiá-
tor szerelés. 70-642-7526




