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»A kerületi Szakrendelő forrásainak bővítésével kapcsolatban 
tartott sajtótájékoztatót dr. Beneda Attila egészségpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár, Szatmáry Kristóf országgyűlési 

képviselő, Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin alpolgár-
mester és dr. Kiss Marianna, a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálatának igazgatója április 1-jén. A plusz kapacitásnak köszön-
hetően csökken a várakozási idő a szakrendeléseken és új eszközök 
vásárlására is lehetőség nyílik. 
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Ingyenes tavaszi nyesedékgyűjtő akció
Ezúton értesítjük a kertvárosi polgárokat, hogy az Önkormányzat a nagysikerű őszi 

lombgyűjtési akció mintájára a kertekben tavasszal keletkező zöld javakat is összegyűjti. 
Az akció április 18-ig tart. 

Kérjük, hogy az összekötözött, egy méternél nem hosszabb nyesedéket és gallyakat az 
ingatlanjuk elé hétfőnként (április 11., 18.)helyezzék ki, hogy a  
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai elszállíthassák azokat. 

Bővebb információt a 403-2928-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

Folytatás a címlapól
Szatmáry Kristóf elmondta: egy 10 éve tartó 
küzdelem fejeződött most be, ugyanis akkor 
újították fel a kerületi Szakrendelőt. Abban az 
időben az intézmény csak csökkentett kapaci-
tással működött, a teljesítmény volumen korlá-
tot azonban ez alapján határozták meg, ezért a 
finanszírozásban alacsonyabb kvóták voltak ér-
vényben azóta is. Mostantól viszont az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötendő 
új finanszírozási szerződésnek köszönhetően 
csökken a várakozási idő és megnövekednek 
azok a források, amelyek egy jobb színvonalú 
helyi egészségügyhöz szükségesek. 

A honatya kiemelte, hogy a jelenlévőkkel 
az elmúlt egy évben nagyon sokat dolgoztak 
azért, hogy a helyzet megváltozzon, ugyanak-
kor köszönetet mondott a Nemzetgazdasági 
és az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 
hiszen a közelmúltban aláírták azt a dokumen-
tumot, amelynek köszönhetően az itt dolgozó 
szakemberek végre megfelelő finanszírozási 
feltételek mellett végezhetik a munkájukat. 

Dr. Beneda Attila hangsúlyozta: nehéz ma 
többletforrásokhoz juttatni a fővárosi egész-
ségügyi intézményeket, de a XVI. kerületi or-
szággyűlési képviselő és a polgármester kérése, a 
kertvárosi Szakrendelő jelenlegi és korábbi veze-
tőjének munkája, valamint az Önkormányzat és 
az intézmény országosan is példaértékű együtt-
működése sokat segített ebben. Végül, de nem 
utolsósorban pedig az egészségügyi államtitkár-
ság kabinetfőnöke, Mészáros Gábor tősgyökeres 
kertvárosi, így ő is hozzájárult mindehhez.

A helyettes államtitkár az országosan 5+2 
milliárd többletforrással kapcsolatban el-
mondta: a nagyobb részt a képalkotó eljárások 
(CT, Pet CT, MR) fejlesztésére és a várakozási 
idő csökkentésére fordítják, a fennmaradó ösz-
szeggel ugyanakkor a járóbetegellátás egynapos 
sebészeti részét szeretnék erősíteni. Mindez 
azért fontos, mert ha a páciens a lakóhelyéhez 

Bővül a Szakrendelő 
kapacitása
közel tud gyógyulni, akkor az nemcsak neki és 
az orvosnak jobb, hanem költséghatékonyabb 
az ellátórendszernek is, amely állandó forrás-
hiánnyal küzd.

Dr. Csomor Ervin kijelentette: mivel az 
Önkormányzat kiemelt területnek tekinti az 
egészségügyet, ezért a 2014-ben meghirdetett 
Fejlődő Kertváros III. 32 programpontja kö-
zül az első négy ezzel foglalkozik. A legfonto-
sabb pedig az, hogy a szakellátásban 2019-ig 
minden páciens 20 munkanapon belül idő-
pontot kapjon, amelyhez hozzájárul a Kor-
mány mostani döntése is.

Az alpolgármester elmondta, hogy a kerület 
lakossága 2004 és 2014 között 2,8 százalékkal 
gyarapodott, köszönhetően a magas gyermekvál-
lalási kedvnek, amelynek következtében a 0-14 
éves korú gyerekek száma 9000-ről 11 000-re 
nőtt. Ezzel párhuzamosan viszont az idősek 
száma is sokkal több lett: 15 500-ról 18 200-ra 
nőtt, amely 17,4 százalékos emelkedést jelent. 
Az egészségügy megfelelő működése tehát azért 
is fontos, mert minél idősebbek vagyunk, annál 
többször vesszük igénybe az ellátást. 

Dr. Csomor Ervin szerint a Kormány mosta-
ni döntése azért jó, mert „hógolyóhatást” vált 
ki, vagyis a többletforráshoz az Önkormány-
zat is hozzáteszi a sajátját. Ennek köszönhe-
tően pedig idén nemcsak egy új automata 
liftet építenek be a Szakrendelőben, hanem 
egy új ultrahangkészüléket is vásárolnak. A jól 

megszervezett szakellátás ugyanis drága kór-
házi kezeléseket válthat ki, az Önkormányzat 
ugyanakkor garanciát vállal arra, hogy az ál-
lamtól kapott összeget ésszerűen és a legjobb 
hatékonysággal fogja felhasználni.

Dr. Kiss Marianna kiemelte, hogy ha jól gaz-
dálkodnak a többletforrásokkal, akkor évente 
plusz egy havi finanszírozási költséghez juthat 
a Szakrendelő, amely 60-65 millió forintot 
jelent. Mivel az intézménynek most már kö-
zel 73 ezer lakosról kell gondoskodnia, és a 
kerületben nincs kórház, ezért nálunk sokkal 
nagyobb szerep jut a járóbeteg-szakellátásnak, 
mint máshol. A kapacitásemeléssel pedig elér-
hetjük a budapesti átlagot, amely ugyan nem 
mindent, de a legégetőbb problémákat meg 
fogja oldani.

A Szakrendelő vezetője elmondta: jelenleg 
hat szakterületre (gasztroenterológia, ultra-
hang diagnosztika, pszichiátria, reumatológia, 
belgyógyászat és urológia) kapott a Szakrende-
lő plusz óraszámot és anyagi forrást.  Fontos, 
hogy az intézményben már két éve működik 
csontsűrűségmérés, mostantól azonban napi 
18 betegnél térítésmentesen tudják elvégezni 
a vizsgálatot. 

Kovács Péter kijelentette: a Szakrendelő fel-
újítása óta ez a legnagyobb dolog, ami a ke-
rületi egészségügyben történt. A polgármester 
szerint az intézmény szakmai színvonala eddig 
is a budapesti átlag felett volt, csak a megfe-
lelő anyagi támogatás nem volt meg hozzá. 
Ugyanis hiába újítana fel az Önkormányzat 
orvosi rendelőket vagy vásárolna új orvosi esz-
közöket (röntgengép vagy gasztroenterológiai 
vizsgáló), ha nem lenne összefogás a Szakren-
delővel és a Kormánnyal, akkor mindez nem 
érne semmit. A kerület vezetője éppen ezért 
megköszönte mindenkinek, akinek munkája 
nyomán mindez megvalósulhatott.

» Sz. R. Zs.

Az Önkormányzat által vásárolt új au-
tomata, érintőképernyős, többfunk-
ciós gőzsterilizálógép, amellyel mű-
anyagot és kisebb orvosi eszközöket 
lehet sterilizálni.

Dr. Csomor Ervin lapunknak elmond-
ta, hogy az időpontfoglalások rendsze-
rén is szeretnének változtatni, mivel a 
páciensek sokszor nem jönnek el, ez 
pedig egyes szakrendeléseken eléri a 
40 százalékot.
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Kedves 
      Olvasó!

Krisztus feltámadt! Alleluja! A termé-
szet is kezd feltámadni, hiszen hús-
vét hajnalban már madárcsicsergésre 
ébredhettünk, a barka mellé sárga 
aranyeső és piros japánbirs is került a 
vázába, a levegő pedig kezd megtelni 
azzal a csodás balzsamos illattal, amit 
annyira szeretünk a tavaszban. Ilyen-
kor minden az életet hirdeti: a zöldellő 
fák, a nyíló virágok és a hűsítő záporok 
is. Áprilisban bolondozunk egymással, 
miközben az időjárás szeszélyeskedik 
velünk, mi pedig úgy szívjuk magunk-
ba az új élet leheletét, ahogy Szabó 
Lőrinc versének szereplői. „Mi az?” - 
kérdezte Vén Rigó. „Tavasz” - felelt a 
Nap. „Megjött?” - kérdezte Vén Rigó. 
„Meg ám!” - felelt a Nap. „Szeretsz?” - 
kérdezte Vén Rigó. „Szeretlek!” - szólt 
a Nap. „Akkor hát szép lesz a világ?” 
„Még szebb és boldogabb!” 

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. 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 testületi ülésről jelentjük

»Az Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-án tartotta soros ülését, 
ahol a többi között a hivatal tavalyi munkájáról szóló beszámolót is elfogad-

ták. A fontosabb napirendeket az alábbiakban részletezzük.

Továbbra is támogatják a 
REHAB XVI. Kft.-t
A REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató 
Nonprofit Kft.-t jelenleg alakítják át, ezért a Tes-
tület döntése alapján május 11-ig kell elkészíte-
nie az idei üzleti tervét. Emellett hét millió forint 
vissza nem térítendő támogatást kap. 

Újabb műfüves pályák épülnek 
a kerületben
Sürgősségi indítványként szavaztak a képvise-
lők a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési 
programjának 10. üteméhez való csatlakozás-
ról. A kezdeményezés keretében eddig nemcsak 
az Ikarus Sportcentrumban épült két műfüves 
focipálya, hanem már több kerületi oktatási in-
tézményben is. A Kertvárosban a cinkotai Bat-

thyány Ilona Általános Iskola az utolsó, amely 
szeretne ilyet és a lehetőségek is adottak, ezért a 
Testület elfogadta a javaslatot. Szász József alpol-
gármester kiegészítésként hozzáfűzte, hogy idén 
a Jókai és a Szent-Györgyi iskolában épül műfü-
ves pálya.  

A Ziccer Kosársuli Tao támogatásra pá-
lyázik
A Jókai Mór Általános Iskolában működő Zic-
cer Kosársuli intézményfejlesztésre szeretne pá-
lyázni, amelyhez az Önkormányzat támogatását 
kérte, ezért a képviselők megszavazták, hogy az 
ehhez szükséges 30 százalékos önrészt az Egyesü-
let rendelkezésére bocsátják. Ha a pályázat sike-
res lesz, akkor az elnyert összegből a Jókai iskola 
tornatermét újítják fel.

Kovács Péter elmondta: a Mátyás király tér fel-
újítása azért váratott magára ilyen sokáig, mert 
a terület nem a XVI. Kerületi Önkormányzat 
tulajdona volt. Ez a helyzet azonban tavaly meg-
változott, ezért megbízták az s73 Studio Kft. 
munkatársait, hogy készítsenek több tervválto-
zatot a tér felújítására. A munkálatok során a tel-
jes park megújul, új kövezetet kapnak a járdák, a 
körülfutó utak, és az azokat szegélyező növény-
zetet is felfrissítik, valamint új parkolóhelyeket 
is építenek. Mindezek mellett a költségvetésbe 
belefér egy zenepavilon is, ahol az Önkormány-
zat által támogatott Mátyásföldi Koncert Fúvós-
zenekar és a Rácz Aladár Zeneiskola produkcióit 
is előadhatják, amelyekkel ápolhatják a Mátyás 
király téren évtizedekkel ezelőtt meghonosodott 
térzene hagyományát is. 

Az öt különböző látványterv szakmai szem-
pontjait Mohácsi Sándor vezető tervező, Takács 

Dániel tájépítész és Gergely Antal építészmér-
nök ismertette. Miután részletezték, melyik vál-
tozat milyen előnyöket és hátrányokat tartogat, 
a helyiek is kifejtették a véleményüket. Ezután 
Kovács Péter szavazásra bocsátotta a kérdést, 
amelynek eredményeként a lakók többsége a 
nyolcszög alakú zenepavilont tartalmazó tervet 
találta megfelelőnek. 

A 60 millió forintból megvalósuló beruházás 
az érettségi vizsgák után, vagyis június 27-én 
kezdődik az út- és parkoló-építéssel, hogy sem-
milyen akadályt ne jelentsen a Corvin Mátyás 
Gimnázium tanulói számára. A környék lakói-
tól azonban türelmet kért a polgármester, mert 
nekik bizonyára okoznak majd némi kellemet-
lenséget az egész nyáron tartó munkálatok. A 
park építése és a pavilon kivitelezése várhatóan 
ősszel kezdődik meg.

» Mészáros Tibor

»Kovács Péter polgármester a Fejlődő Kertváros III. Programban vállalta, hogy 
az Önkormányzat ebben a ciklusban felújítja a mátyásföldi Mátyás király te-

ret. Ezért lakossági fórumot tartottak március 30-án, hogy a környéken lakók 
öt látványterv közül választhassák ki, milyennek szeretnék látni közvetlen kör-
nyezetüket a jövőben. Az eseményen részt vett Ács Anikó és Kovács Raymund 
mátyásföldi önkormányzati képviselő, valamint Mizsei László és Varga Ilona is.

Megújul 
a Mátyás király tér
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A legtöbb polgárt érintő személyi jövedelem-
adó elektronikus ügyintézésével kapcsolatban 
az elmúlt évek során számos biztató előrelépés 
történt. A lakók túlnyomó többsége mára az 
adóbevallását elektronikus módon készíti el, és 
jelentős azok száma is, akik a dokumentumot 
az Ügyfélkapu segítségével adják be.

Az Országgyűlés a 2015. évi CCXXIII tör-
vényben rögzítette az elektronikus ügyintézés 
széles körű elterjesztésének szándékát, amely-
nek fő célja az eljárások gyorsítása és az admi-
nisztratív terhek csökkentése mellett az, hogy a 
lakosság számára minél korszerűbb és hatéko-
nyabb közszolgáltatásokat lehessen nyújtani.

A XVI. Kerületi Önkormányzat vezeté-
se időben felismerte, hogy az ügyintézésben 
elektronikus megoldásokat kell bevezetni. A 
helyi adózási adatokat (számlaegyenlegek, be-
vallások) a kertvárosiak már le tudják kérdezni 
elektronikusan is, április végére pedig várha-
tóan a helyi adók elektronikus befizetésének 
lehetősége is elérhető lesz a helyiek számára.

Ancsin László jegyző a fejlesztésekkel kapcso-
latban elmondta: az e-adó internetes oldalára 
belépők először a helyi adózással kapcsolatos, 

olyan közérdekű infor-
mációkat tekinthetnek 
meg, mint az adózási 
naptár, a pótlékszámí-
tási kalkulátor vagy az 
Önkormányzat számla-
számai. A magánszemé-
lyeknek, illetve az olyan 
vállalkozások képviselői-
nek, amelyek rendelkez-
nek Ügyfélkapuval, az 

e-adó rendszer hozzáférést biztosít 
az adózási adataikhoz. (Az ehhez 
szükséges regisztrációt a többi kö-
zött a közelmúltban átadott XVI. 
kerületi Kormányablakban (Baross 
Gábor utca 28-30.) is el lehet vé-
gezni.)

A jegyző hangsúlyozta: a rend-
szerbe való belépés után a felhasz-
nálónak egy meghatalmazást/beje-
lentkezést kell készítenie a program 
segítségével annak érdekében, hogy 
a saját vagy egy meghatározott adó-

zó adatait megtekinthesse. A meghatalmazást 
kinyomtatva és aláírva kell eljuttatni a Hivatal 
Adó Ügyosztályára, amely engedélyezi az ada-
tokhoz való hozzáférést. Amennyiben az adózó 
saját adatait szeretné megtekinteni, abban az 
esetben a rendszer automatikusan továbbítja a 
kitöltött meghatalmazást az Adó Ügyosztály-
hoz. Mindez nem nélkülözhető, tekintettel az 
adózási adatok bizalmasságára.

Ancsin László kiemelte: az Ügyfékapun tör-
ténő bejelentkezést követően a polgárok meg-
tekinthetik az adózási adataikat, a hivatal által 
feldolgozott adóbevallásaikat és az aktuális 
számlaegyenlegüket (kivetések, befizetések, 
hátralék). Ez komoly segítséget nyújt ahhoz, 
hogy az adózók a fizetési kötelezettségüket 
pontosan teljesíthessék, megkímélve ezzel ma-
gukat a késedelmi pótlékoktól, a Hivatalt pe-
dig a felesleges ügyintézéstől.

Az Önkormányzat egyébként tervezi az 
e-adó rendszer bővítését, így a kertvárosiaknak 
hamarosan lehetőségük lesz arra is, hogy a be-
fizetendő adóikat az e-adó rendszeren keresz-
tül, a bankkártyájukkal egyenlítsék ki. Ezzel 
elkerülhetővé válik a csekken történő befizetés 
és a postai sorban állás.

közérdekű

A lakásokat kizárólag a táblázatban szereplő napon és időpontban lehet megtekinteni!
  Lakás adatai:  Megtekinthető:

	 •	Jókai	Mór	u.	9.	IV.	em.	9.		(67	m²-es,	1	+	2	½	szobás,	összkomfortos,	bérleti	díja:	31	155	Ft/hó) .........május 19., 08:30 – 09:00
	 •	Lándzsa	u.	19/C	fszt.	3.	(32	m²-es,	1	szobás,	komfortos,	bérleti	díja:	14	880	Ft/hó) ..............................május 19., 09:15 – 09:45
	 •	Lándzsa	u.	19/B	I.	em.	6.	(34	m²-es,	1	szobás,	komfortos,	bérleti	díja:	15	810	Ft/hó) ...........................május 19., 09:15 – 09:45
	 •	Vívó	u.	3/D.	I.	em.	4.		(34	m²-es,	1	szobás,	komfortos,	bérleti	díja:	15	810	Ft/hó) ................................május 19., 10:45 – 11:15
	 •	Vámosgyörk	u.	48.	fszt.	3.	(40	m²-es	1,5	szobás,	komfortos,	bérleti	díja:	18	600	Ft/hó) ........................május 19., 11:30 – 12:00
	 •	Szent	Korona	u.	99.	–	Krenedits	Sándor	u.	32.	/sarok/	fszt.	1.	 ..............................................................május 19., 12:15 – 12:45
	 –	kizárólagos	kerthasználattal,	és	felújítási	kötelezettséggel,	(90	m²-es,	2	szobás,	komfortos	+	melléképület	+	garázs,	bérleti	díja:	41	850	Ft/hó)

»Az elektronikus szolgáltatások 
térhódítása következtében egy-

re határozottabban fogalmazódik 
meg az a lakossági igény, hogy a 
hivatali ügyek intézését korszerű 
informatikai eszközök tegyék gyor-
sabbá és kényelmesebbé. A köz-
igazgatásban évek óta jelen van az 
a törekvés, hogy a személyes ügy-
intézést az elektronikus ügyintézés 
egészítse ki, illetve a későbbiekben 
teljes egészében fel is váltsa.

e-Adó

Az Önkormányzat elektronikus 
adózási szolgáltatásai a 
https://budapest16.eado.hu/ 
internetes címen, vagy a hivatal 
honlapján levő
képre kattintva érhetőek el.

A XVI. Kerületi Önkormányzat 
pályázAtot hIrdet A tulAjdonábAn lévő lAkások költségelven történő bérbeAdásárA

A pályázat benyújtásának határideje: május 20. 12.00 óra
A benyújtás helye: XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (1163 Budapest, Jenőhalom u. 1-3.)

Bővebb információt az Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu) találhatnak 
vagy az Ügyfélszolgálati Irodán kérhetnek az érdeklődők.
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Remek alkalom a szülőknek és a gyerekeknek 
is arra, hogy az óvónőkkel és a dadusokkal 
ismerkedjenek, illetve bepillantást nyerjenek 
az óvoda életébe. Az intézmények érdekes 

programokkal várják az érdeklődőket.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Ma-
gyarországon minden gyermek köteles az 
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de 
legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé 
válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szak-
értői bizottság javasolja, további egy nevelési évig 
az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően 
válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első taní-
tási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatá-
ról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése 
értelmében a tankötelezettség megkezdésének a 
feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 
fejlettségének a megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. 
Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek 
iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértel-
műen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem 
ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda 
szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

a gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott 

döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt 
napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazga-
tónál. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, 
és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beiratásról?
A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az 

adott évben tanköteles korba lépő gyermeket 
a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint il-
letékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

a beiratkozás időpontja:  
április 14. csütörtök 8-19 óra között
április 15. péntek 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő 
választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-
oktatási intézményt az illetékes szakértői bizott-
ság szakértői véleményében megjelölt intézmé-
nyek közül, a szülő és a gyermek igényeinek és 
lehetőségeinek figyelembevételével.

a nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a fel-
vételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség 
nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul 
is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba 
fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettsé-
gét külföldi nevelési-oktatási intézményben is 
teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön 
kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelen-
teni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási 
hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelen-
tést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a 
tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

a különélő szülők a gyermek sorsát érintő 
lényeges kérdésekben (így az iskola megvá-
lasztásában) a gyermek elhelyezését követően 
– közös szülői felügyelet hiányában is – együt-
tesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a külön-
élő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, 
vagy megvonta (2013. évi V. törvény 4:175. 
§ (1)-(2)).

a nem magyar állampolgár gyermek akkor 
tanköteles Magyarországon, ha a menedékjog-
ról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar 
állampolgárokkal azonos jogok illetik meg, a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogát Magyarországon gyakorolja, a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tar-
tózkodásáról  szóló törvény hatálya alá tartozik, 
és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy 
Magyarország területén való tartózkodásra jogo-
sító engedéllyel rendelkezik. A feltételek meglé-
tét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe törté-
nő felvételénél igazolni kell.

A nem magyar állampolgár, amíg megfelel a 
fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a 
tankötelezettség fennállása alatt a magyar állam-
polgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja 
be, szabálysértést követ el.

hunCutka Óvoda
ostoros u. 6-8. (t.: 400 – 3154) 

április 22. péntek 15.30 órától – 18 óráig
Jövendő u. 2/b. (t.: 400 – 3728)

május 6. péntek 15.30 órától – 18 óráig
gyerekkuCkÓ Óvoda

Centenáriumi stny. 3. (t.: 403-6618)  
április 26. kedd 16 órától – 18 óráig
hermina u. 66-68. (t.: 405 – 3493) 
április 27. szerda 16 órától – 18 óráig

hársfa u. 54-56. (t.: 405 – 4608) 
április 28. csütörtök 16 órától – 18 óráig

Margaréta Óvoda
Péterke u. 10-12. (t.: 409 – 1639) 

május 28. szombat 9 órától – 13 óráig
Monoki u. 58. (t.: 409 - 2826) 

június 4. szombat 9 órától – 13 óráig
MátyásföLdi 

feCskefészek Óvoda
Baross g. u. 32-36. (t.: 403 – 0404) 

április 27. szerda 15.30 órától – 18 óráig
farkashalom u. 42-44. (t.: 407-2205) 
április 26. kedd 15.30 órától – 18 óráig

Csinszka u. 27. (t.: 407 – 2604) 
április 28. csütörtök 15.30 órától – 18 óráig

naPsugár Óvoda
Cziráki u. 8-10. (t.: 403 - 0493) 

április 22. péntek 15.30 órától – 18 óráig
Lándzsa u. 23. (t.: 403 – 5564) 

április 20. szerda 15.30 órától – 18 óráig
Borotvás u. 8-12. (t.: 407 – 1779) 

április 21. csütörtök 15.30 órától – 18 óráig
ágoston P. u. 31-35. (t.: 403 – 2045) 

április 19. kedd 15.30 órától – 18 óráig
sashaLMi Manoda Óvoda
könyvtár u. 26. (t.: 403 – 0498) 

április 16. szombat 9 órától – 12 óráig
Mátészalka u. 18. (t.: 403 – 6064) 

április 23. szombat 9 órától – 12 óráig
szentMiháLyi 

JátszÓkert Óvoda
Baross u. 141. (t.: 405 – 4018) 

április 28. csütörtök 15 órától – 18 óráig
Bercsényi u. 36. (t.: 405 – 5750) 

 április 27. szerda 15 órától – 18 óráig,
szent korona u. 53-57.  (t.: 405 – 5848) 

április 20. szerda 15 órától – 18 óráig
szent korona u. 98-100. (t.: 406 – 4804)  

április 18. hétfő 15 órától – 18 óráig

FeLhívás 
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratására

ÓVODAVÁRÓ 
CSALÁDI  NAPOK
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– Hogyan lett a Nevelési Tanácsadóból Pedagógi-
ai Szakszolgálat?
– Nyolc éve vezetem az intézményt, és kez-
detben a Napraforgó Családsegítő Szolgálattal 
összevontan, önkormányzati intézményként 
működtünk. A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ megalakulásakor átkerültünk a 
XVI. Tankerület felügyelete alá mint Kertvá-
rosi Nevelési Tanácsadó. Végül, amikor létre-
jött a 33 intézményt magába foglaló Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat, ennek lettünk az 
egyik tagintézménye.

– Miben különbözik a tevékenységük a Nevelési 
Tanácsadóétól?

– Abban, hogy jelentősen kibővült a tevé-
kenységi körünk. Nevelési tanácsadóként 
mindössze a gyereknevelési tanácsadásra, az 
iskolapszichológiára és a gyógytestnevelésre 
korlátozódott a feladatkörünk. Most azonban 
kilenc szakszolgálati feladatot látunk el. Ezek 
a nevelési tanácsadás, a logopédia, a fejlesztő 

nevelés, a korai fejlesztés, a tehetséggondozó 
koordinátori tevékenység, a konduktív pe-
dagógia, a gyógytestnevelés, az óvoda- és is-
kolapszichológia koordinátori tevékenység, 
valamint a tankerületi szakértői bizottsági te-
vékenység, amelynek keretében beilleszkedési, 
tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 
diákokról adunk szakértői véleményt. 

– Ezek a szolgáltatások mind a Szent Korona 
utcában érhetők el?

– Nem, ebben is van változás. Azok az óvo-
da- és iskolapszichológusok, akik korábban a 
mi szakembereink voltak, kikerültek a nevelé-
si-oktatási intézményekhez. A mi koordináto-
runk feladata szakmai hátteret, rendszeres kon-
zultációs lehetőséget nyújtani az óvodákban és 
az iskolákban dolgozó szakembereknek, illetve 
kerületi szintű eseményeknél, például szűré-
seknél vagy több iskolát érintő programoknál, 
esetleg tréningek esetében koordinálni a mun-
kát. Ugyanez érvényes a tehetséggondozásra is. 

Átkerült viszont hozzánk a logopédiai 
szolgáltatás, amelynek keretében főleg 
artikulációs rendellenességekkel fog-
lalkozunk, a sajátos nevelési igényű, 
beszédfogyatékos gyerekeket azon-
ban nem mi látjuk el. A logopédusok 
ugyan intézményünk alkalmazottai, 
de az óvodai, illetve iskolai helyszíne-
ken foglalkoznak a kicsikkel. Három 
teljesen új szakterületünk is van, a 
konduktív pedagógiai ellátás, amely 
a mozgásvizsgáló szakértői bizottság 

szakértői véleményével rendelkező, sajátos ne-
velési igényű gyerekeket látja el, a korai fejlesz-
tés, amely a 0-tól 3 éves korú, korai fejlesztős 
szakértői véleménnyel rendelkező apróságokon 
segíthet, a fejlesztő nevelés pedig a halmozot-
tan fogyatékos gyerekeket karolja fel.

– A kerületi igényeknek meg tudnak felelni?
– Nagyon körültekintő szervezéssel eddig 

meg tudtunk felelni az elvárásoknak, de szak-
emberhiánnyal küzdünk. Szükség lenne pél-
dául logopédusra, mert ezen a területen szinte 
csak az óvodákat tudjuk ellátni, az iskolákra 
alig marad kapacitásunk. Szabad státuszunk 
is van erre a munkakörre, de ide, a peremke-
rületbe kevesebb a jelentkező. A gyógypeda-
gógusunk is kevés, erre a feladatra azonban 
már üres státuszunk sincs. Ezért is örültünk 
nagyon annak a hírnek, hogy a XVI. Kerületi 
Önkormányzat 15 óvónő szakirányú képzé-
sének, másoddiplomája megszerzésének teljes 
költségét magára vállalta.

» Mészáros Tibor

Pedagógiai Szakszolgálat
- új név, kibővült feladatkör

»A korábbi Nevelési Tanácsadó elnevezése már Fővárosi Pedagó-
giai Szakszolgálat XVI. Kerületi Tagintézménye, az intézmény vi-

szont továbbra is a Szent Korona utca 75-77. szám alatt működik.  
Vezetője Vincze Judit pszichológus, akivel arról beszélgettünk, hogy 
milyen problémákkal lehet hozzájuk fordulni.

A pedagógiai szakszolgálat 
elérhetőségei: 

• telefon: 405-4211 
• e-mail: info.16@fpsz.net 
bejelentkezni hétfőn és csütörtökön 12.00-18.00 
óráig, kedden 8.00-12.00 óráig lehet. A foglalkozá-
sok előre egyeztetett időpontban zajlanak az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt (h-Cs: 8-18 óráig 
és p: 8-17.00-ig.). Az érdeklődők részletes informá-
ciókhoz juthatnak a  www.fpsz.hu honlapon.

A 
KertvárosunK 
ÉrtÉKeiÉrt egyesület 
szeretettel meghívja Önt 

M. Kiss sándor 
A csAlogányvAdászoK 
című könyvének 
bemutatójára,

amit az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulója 
tiszteletére tartanak a 
rácz aladár zeneiskolában 
április 28-án, 
csütörtökön 18.00 órakor.

A legnagyobb közösségi oldalon meghirdetett Hónap babája elnevezé-
sű versenyre egy olyan fotóval lehetett nevezni, amelyen az apróság a 
XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben látható. 
Ez annak a babakelengyének a része, amit január óta minden kertvárosi 
újszülött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt. A szavaza-
tok alapján a februári nyertes Viczenti Nolen Rajmond lett. Az aján-
dékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármester nyújtotta át a szülőknek.
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Életmű-kiállítás
Dr. Jakab Sándorné, a kerület közismert pe-
dagógusa pályafutásának legfontosabb idősza-
kaiként tartja számon a János utcai napközis 
táborban eltöltött nyarakat. Emlékeit a csa-
ládi nap részeként 30 tablón mutatta be az 
érdeklődőknek a cinkotai evangélikus közös-
ségi házban. A megnyitón a vendéglátó Vető 
István evangélikus lelkész bevezetője után 

Dunavölgyi Illésné, a Batthyány iskola igaz-
gatója, a XVI. Kerületi Önkormányzat kép-
viseletében pedig Szász József alpolgármester 
köszöntötte Hilda nénit, aki beszélt pályájáról, 
hivatástudatáról, gyermekszeretetéről és a nap-
közis táborról. 

Boglárka üzenete
A vidám nyári képeken és tárgyi emlékeken 
kívül a közösségi ház egy másik termében 
volt egy sokkal súlyosabb üzenetet hordozó 
tárlat is. A falakon rajzok és fotók, az aszta-
lon pedig kézműves tárgyak emlékeztettek egy 
batthyányis kislányra, Kövesdi Boglárkára, aki 
2015 áprilisában egy ma még gyógyíthatatlan 
betegség következté-
ben hunyt el. Rajzai, 
fotói és egyéb alkotá-
sai azonban mégsem 
komorak, hanem a 
tavasz vidámságát, 
mosolyt, napfényt és 
a jövőbe vetett hitet 
sugározzák. Vagy-
is azt a szemléletet, 

amely édesanyja, Kövesdiné Mihály Melinda 
elmondása szerint az utolsó pillanatig kísérte 
Bogit, aki felnőtteket meghazudtoló fegyelem-
mel és reménykedéssel bízott a gyógyulásában. 
Biztos volt ugyanis abban, hogy bármi baj éri 
az embert, mindig van egy „B” terv, mindenre 
van megoldás, és soha nem adta fel. 

Izgalommal teli családi nap 
A családi napon a cinkotai oktatási intézmény 
egy felbolydult méhkasra emlékeztetett. A hát-
só udvaron a nebulók bepillantást nyerhettek 
egy tűzoltóautó belsejébe, és megismerkedhet-
tek egy rendőrségi járőrkocsival, valamint a 
rendőrök használati tárgyaival, a gumibottal, 
a pajzzsal, a sisakkal és a golyóálló mellénnyel. 
Egy oktató apuka mellett ülve a nagyobbak át-
élhették az autóvezetés élményét egy oktatójár-
művön, egy kijelölt kerékpárpályán a KRESZ 

biciklistákra vonatkozó szabályait ismételhet-
ték át, a foci kedvelői pedig körmérkőzéses 
bajnokságot játszhattak a szomszédos Szerb 
Antal Gimnázium műfüves pályáján. 

Ezzel egy időben az iskola épületében szin-
tén egy apuka tette lehetővé, hogy a bűnügyi 
helyszíneléssel ismerkedhessenek meg a diá-
kok, akik beöltözhettek a helyszínelők hófehér 
kezeslábasába, és megtanulhattak nyomokat, a 
többi között ujjlenyomatot rögzíteni. A tűzol-

Színes tavasz 
a Batthyányban

»Rendkívül tartalmas és izgalmas programokkal várta a diá-
kokat és szüleiket a cinkotai Batthyány Ilona Általános Isko-
la március 19-én. A családi nap alkalmából két kiállítás és 

a felnőttek számára is érdekes bemutatók sora szórakoztatta és 
tanította a résztvevőket. 

tók és a rendőrség mellett pedig a mentősök is 
tartottak bemutatót, amelyben az újraélesztés 
kapta a hangsúlyt. 

Az iskola pedagógusa, Fülöp Károly szen-
vedélyes makettkészítő, aki ezt az alkalmat is 
megragadta, hogy népszerűsítse ezt az érdekes 
tevékenységet. Egy másik tanteremben a fonás 
és a kötés titkait lehetett ellesni újrahasznosí-
tott alapanyagokból készült fonalak felhasz-
nálásával. A következő állomáshelyen pedig 
fontos tanácsok hangzottak el az internet biz-
tonságos használatáról és lehetséges veszélyei-
ről. 

A szülőknek a könyvtárban mutatkoztak be 
a Batthyány Alapítvány kuratóriumának új 
tagjai, majd rendőrségi előadás hangzott el a 
tanulókra leselkedő veszélyekről és azok meg-

előzéséről. Emellett beszéltek arról a törvény-
változásról is, amely az egyre fiatalabb bűn-
elkövetőkhöz igazodva súlyos cselekmények 
esetén már 12 éves kortól engedélyezi a diákok 
büntetését, akár a fiatalkorúak börtönében is. 
Végül pedig az iskola pszichológusa tartott is-
mertetőt a serdülőkorral kapcsolatos nevelési 
problémákról. 

» Mészáros Tibor
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– A veszettség az emlősállatokra és szerencsétlen esetben az emberre 
is veszélyes, rendszerint végzetes idegrendszeri és agykárosodást okozó 
betegség. Minden házi emlős elkaphatja, így kutyáink és macskáink is 
veszélyeztetettek. A NÉBIH azonban folyamatosan figyelemmel kíséri 
az előfordulását, és ennek köszönhetően utoljára az 1980-as években re-
gisztráltak veszettséget Magyarországon. Ez az állapot azonban csak úgy 
tartható fenn, ha a vadon élő állatokat is időről időre ellenállóvá teszik, 
immunizálják ezzel a kórral szemben, amelynek legfőbb terjesztője ha-
zánkban a vörös róka, de hordozói lehetnek a sünök, borzok és kisebb 
ragadozók is. Mivel a Szilas-patak mentén vagy a Naplás tó környékén 
sok ilyen állat él, ezért a Kertvárosra is kiterjed az akció, amelynek idő-
tartama alatt ebzárlatot rendelnek el.

– Hogyan történik az immunizálás? 
– Több módszer létezik. Ahol erre lehetőség van, a csalétekbe helyezett 

vakcinát repülőről, földközelben repülve, célzottan szórják szét, de ter-
mészetesen csak a nem lakott területeken. Kisebb zöldterületeken pedig 
a NÉBIH emberei helyezik ki. Az érintett helyeken pedig jól látható, 
vörös színű, rókafejet ábrázoló plakátok hirdetik a csalétkek jelenlétét. 

– Miért van szükség az ebzárlatra?

– A kutyák kötelezően be vannak oltva veszettség ellen, ezért nincs 
szükségük a csaliba rejtett vakcinára, így nem lenne szerencsés, ha azo-
kat ők ennék meg a szilasmenti rókák, kisragadozók helyett. Ezért ez 
alatt az idő alatt ebeinket és macskáinkat is elzárva kell tartani a ker-
tekben, lakásokban, gondoskodni kell arról, hogy felügyelet nélkül ne 
csavaroghassanak. 

Sétálni természetesen magunkkal vihetjük kedvenceinket, de csak pó-
rázon és szájkosárral, ahogy az egyébként máskor is kötelező.

– Mennyire veszélyes a kihelyezett csalétek?
– Mindaddig semmilyen veszélyt nem jelent, amíg nem nyúlunk 

hozzá. Felvágni, széttörni azonban nem szabad. Ha mégis valaki tudat-
lanságból ezt megtenné, veszélybe kerülhet, mert a vakcina bejuthat a 
szervezetébe, és megfertőződhet.

– Ha valaki mégis így jár, hogyan segíthetünk rajta?
– Ha csak a bőrére kerül az immunanyag, egyszerűen jódozzuk be 

vagy mossuk le alkohollal az érintett felületet. Ha azonban a hatóanyag 
friss sebbe vagy szemünk, szánk nyálkahártyájára került, azonnal for-
duljunk orvoshoz!  

» Mészáros Tibor

Ebzárlat
»A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

munkatársai csalétekbe rejtett, veszettség elleni vak-
cinát helyeznek el április 2-a és 22-e között Pest me-

gyében, így a XVI. kerület lakóövezeteken kívül eső része-
in is. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról Oláh Csabával, a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetőjével beszélgettünk. 
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– Marcali mellett Cserhátpusztán születtem, 
ahol édesapám munkavezető és mindenes volt 
egy fakitermelő cégnél. Én még csak 14 éves 
voltam, amikor őt málenkij robotra elhurcolták, 
ahonnan soha nem tért vissza. Ekkor át kellett 
vennem a családfenntartó szerepét, ráadásul el 
kellett hagynunk addigi otthonunkat is. Nem 
messze, Pankaszon, öregapámék adtak menedé-
ket. Utóbb kiderült, a pankaszi őszinte paraszti 
világ, az ottani emberek, szokásaik és lelkületük 
döntő befolyással volt későbbi életemre, szemlé-
letem kialakulására. 

– Hol járt iskolába?
– Marcaliban végeztem a polgári iskolát. Utána 

szakmát kellett keresnem, elszegődtem nyom-
dásztanulónak. Itt egy kicsit „elszédültem”, 
mint számtalan apátlan gyerek, és beálltam az 
iparban dolgozó fiatalok szervezetébe, ahol az 
apjukat vesztett fiatalokat próbálták begyűjte-
ni a szocializmus eszméjének zászlaja alá. Az ő 
propagandájuk volt a leghangosabb, hiányzott a 
családi ellensúly, hát hittünk nekik. Izgő-mozgó, 
tenni vágyó fiatal voltam, így csakhamar megvá-
lasztottak a Magyar Ifjúság Népi Szövetségébe 
(MINSZ) a megyei titkár helyettesének, majd 
az ő távozásakor megyei titkárnak. Ekkor került 
azonban hatalomra Rákosi Mátyás, ami egyet je-
lentett egy átfogó tisztogatással. Én kétszeresen 
is gyanús voltam, mert kispolgári családból szár-
maztam, és a MINSZ-be bevittem a cserkészek-
nél szerzett tapasztalataimat, így egyik napról a 
másikra osztályidegen lettem. Hogy ekkor nem 
csuktak le, vagy nem telepítettek ki családostul, 
mint másokat, talán annak köszönhetem, hogy 
éppen ekkor lettem tüdőbeteg. Kórházba kerül-
tem, ahol négy hónap alatt meggyógyított egy 
kitűnő orvos, de mint elkötelezett humanista, 
másfél évig ott tartott. Állandóan érdeklődtek 
utánam, hogy fertőző vagyok-e még, de ő zsidó 
emberként tudta, mi az üldöztetés, ezért nem 
adott ki. Majd amikor egy kicsit enyhült a hely-
zet, Komlóra kerültem. Szocialista bányászváros 
épült ott, és a munkálatokhoz összegyűjtötték 
az összes osztályidegent, és a köztörvényes gaz-
embereket is. Az ököljog városa volt, nyílt színi 
késelésekkel, mindennapi gyilkosságokkal. 

– Mikor folytathatta tanulmányait?
– Amikor Nagy Imre került hatalomra, lehe-

tett jelentkezni szakérettségire. Miután ezt meg-
szereztem, két egyetemre is jelentkeztem. Ekkor 
már 1955-öt írtunk. Szegeden a magyar-történe-
lem szakot jelöltem meg, Budapesten pedig az 
ELTE újságíró szakát. Mindkettőre fölvettek. 
Nekem a pesti volt szimpatikusabb, oda kezdtem 
járni, mert akkor én verseket, novellákat írtam, és 
korábbi tanulmányaimból emlékeztem sok íróra, 
költőre, aki újságíróként kereste a kenyerét.

– Hogyan találkozott a néprajzzal?
– A pankaszi évek idején megismertem a pa-

raszti életet, és döbbenten tapasztaltam, hogy 

amit erről tanítanak, az szemenszedett hazugság. 
Úgy állították be, mintha a magyar parasztság 
egy múlt nélküli, minden tudást más népektől 
átvevő, gyökértelen népség lenne, holott aki köz-
tük élt, láthatta, hogy milyen hihetetlen, évszáza-
dokon keresztül öröklődő szakértelem, tudás és 
milyen gazdag lelki élet tartozott a paraszti lét-
formához. Ez indított a néprajz és a néplélek ku-
tatása felé, amelyről több könyvem is megjelent.

– Ön 1955-ben lett egyetemista. Hogyan élte meg 
az ’56-os eseményeket?

– Az újságíró szakról szétszórtak minket az or-
szág minden részébe gyakornoki munkára. Vidé-
ken egy feladat teljesítése közben szembesültem 
azzal, hogy micsoda robbanás előtti feszültség-
ben él az ország. Bárhol próbáltam szóba állni 
falusiakkal, vissza se köszöntek, elfordultak, és 
egyetlen szót sem mondtak. Az egyetemre visz-
szatérő társaim is hasonlót tapasztaltak, és akkor 
értettem meg, hogy ebben az országban óriási 
feszültség halmozódott fel. Érezni lehetett, hogy 
valami hamarosan történni fog. Így köszöntött 
be 1956 ősze.

– Hol érte Önt a forradalom?
– Mivel az egyetemünk ifjúságának egy tettre 

kész csoportja mindig összeült megvitatni a hely-
zetet, valamint tudtuk, hogy már ismert írók is 
nagyon keményen kritizálják a fennálló rend-
szert, cselekvésre szántuk el magunkat. Október 
22-én este – természetesen nem is sejtve, hogy 
másnap mi fog történni – az ELTE színházter-
mében megalakítottuk a Mácius 15-e Kört, és 
engem diák létemre, két egyetemi tanár mellé 
beválasztottak a Kör vezetőségébe. Tudtuk, hogy 
a Műegyetemen is összejöttek a diákok, és ők 16 
pontban már a követeléseiket is megfogalmaz-
ták. Fölvettük velük a kapcsolatot még éjszaka, 
és másnapra szolidaritási gyűlést hirdettünk a 
lengyel szabadság támogatására a Bem térre. A 
Petőfi-szobornál Sinkovics Imre szavalt, és nagy 
tömeg gyűlt össze. Elhangzott a jelszó: „aki ma-
gyar velünk van”. Átvonultunk a Parlament elé, 
ahol arról kaptunk hírt, hogy a Magyar Rádiónál 
gyilkol az ÁVO (Államvédelmi Osztály). Átvo-
nultunk a Rádióhoz. Mire odaértünk, már volt 
egy-két halott. A honvédség felbomló egységei 
ugyan sok fegyvert kiosztottak, de lőszer csak 
éjfél körül érkezett hozzá. Ekkor kezdődött a 
Rádió ostroma. Én azonban nem maradtam ott, 
mert a másnap megjelenő lapunknak, az Egyete-
mi Ifjúságnak meg akartam írni az addigi esemé-
nyeket. Amint készen lettem vele, hírét vettük, 
hogy a környékünkön végigrazziázzák a házakat. 
Erre úgy megijedtem, hogy megettem a cikket, 
nehogy megtalálják. Közben a Március 15-e Kör 
a műegyetemiekkel egyesülve Egyetemi Forra-
dalmi Diákbizottsággá alakult, amelynek szintén 
az egyik vezetője lettem.

– A forradalom leverése után hogyan alakult a 
sorsa?

Néprajz és néplélek

»Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Molnár V. József 
néplélek- és néprajzkutató, grafikus- és festőművész vehette át 
a díszpolgári plakettet az 1848-as forradalom és szabadságharc 

168. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen az Erzsébetligeti 
Színházban. A 87. évében járó kitüntetettel otthonában beszélgettünk.

– Elszegődtem az illegálisan működő Magyar 
Demokratikus Ellenállási Front által kiadott 
Október 23-a című laphoz, ahol írtam, szer-
kesztettem és terjesztettem is a kiadványainkat. 
Ezért 1957. január 23-án elfogtak. Négy hónap 
után bíróság tárgyalta az ügyemet, majd kien-
gedtek. Ma már tudom, azért, hogy megfigyel-
jék, kikkel találkozom. Aztán kis idő múlva egy 
moziból újra elhurcoltak. Három év börtönre 
ítéltek, de tárgyalás csak az első év végén volt. 
Addig magánzárkában tartottak. Ez maga volt a 
pokol, mert egy évig senkihez nem szólhattam. 
Olykor már nem létező emberekkel beszéltem, és 
egy képzelt szerelmet is végigéltem szakítással és 
megcsalással, szerelmi bánattal, ahogy az a való-
ságban is történhetett volna. Ezt csak az értheti, 
aki elszenvedett már egy év magányt négy fal kö-
zött. Sorsfordító élmény volt.

– Szabadulása után hogyan kezdett új életet?
– Az egyetemi múltam mentett meg. A menzán 

az étkeztetés után félig-meddig titokban minden 
nap kaptam egy kis ennivalót. A kollégiumban 
aludhattam éjszaka, mert akiké a szoba volt éjjel 
dolgoztak. Mire visszajöttek, el kellett tűnnöm. 
Kicsit jobbra akkor fordult a sorsom, amikor a 
tanszék titkárnője Piroska emlékezett rám befo-
gadott a lakásába, és szerzett egy nyomdai állást 
is. Ezt a munkát nagyon szerettem. Ennek köze 
volt ahhoz is, hogy belekerülhettem a művészeti 
életbe. Avantgard festőként kiállításaim is voltak, 
és a néprajzot is művelhettem. Majd megnősül-
tem, és megszületett kislányunk is. 

Azzal azonban, ami engem igazán érdekelt, 
csak a rendszerváltás után foglalkozhattam szaba-
don. Hintalan László néprajzossal már 1989-ben 
megalapítottuk az Örökség Népfőiskolát, majd 
1996-ban a Magyar Hagyományőrző Műhely 
szabadegyetemet, amelynek azóta is vezető tanára 
vagyok. A tanítással párhuzamosan doktori címet 
is szereztem. Ma pedig túl 86. születésnapomon 
szinte minden nap előadást tartok a Kárpát haza 
különböző pontjain, ahol doktori disszertációm 
témájáról, az ősképek világáról beszélek általában 
nagy érdeklődéstől kísérve. Ezeknek a tevékeny-
ségeimnek az elismeréséül 2009-ben a történel-
mi Vitézi Rend tagja lettem, 2011-ben Magyar 
Örökség díjban részesültem, 2016-ban pedig a 
Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést is megkap-
tam. Abban pedig, hogy a XVI. Kerület Díszpol-
gára lettem, gondolom benne van egyéb kerületi 
tevékenységeim mellett, hogy a mátyásföldi kato-
likus templom közösségi házában két évtizeden 
keresztül tartottam előadásokat. 

» Mészáros Tibor
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Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte 90. születésnapja al-
kalmából Zsóka Lászlót, aki 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, Pamlény községben szüle-
tett. Később Miskolcra költözött, 
és ott tanulta ki a szabó mester-
séget. Alig várta, hogy munkába 
álljon, de pénzkereső foglalko-
zás helyett felnőtt élete négy év 
kényszermunkával kezdődött a 
Szovjetunióban. Amikor 1949-
ben hazatért, elkezdett dolgozni, 
és esti egyetemen külkereskedővé 
képezte magát. Több munkahelyen megfordult, 
egyebek mellett a Május 1. Ruhagyárban is, de leg-
tovább a Hungarotex kötelékében dolgozott, ahol 
osztályvezető-helyettesként a konfekciós termékek 
külföldi értékesítése volt a feladata. Munkaköré-
ből adódóan sokat utazott, és hosszabb ideig élt 
Németországban. Az 1969-1976-ig tartó kikül-

detésnek gyermekei is ha-
szonélvezői voltak, hiszen a 
világhírű Humboldt Egyete-
men kezdhették meg tanul-
mányaikat. Lánya azonban 
vegyészmérnöki diplomáját 
már itthon szerezte meg, és 
jelenleg gyógyszervegyész-
ként dolgozik egy nagy hazai 
gyógyszergyárban. Fia pedig 
Németországban maradt, 
ahol megbecsült anesztezio-
lógusként végzi a munkáját. 
Az ünnepelt 1950-ben nő-
sült meg és 66 éve él boldog 

házasságban feleségével. Öt unokájuk és két déd-
unokájuk született, a hosszú élet titka pedig sze-
rintük nemcsak a biológiai adottságokban, hanem 
a békés családi életben is rejlik, amelynek a titka a 
sok türelem és a megértés. Ehhez kívánunk még 
sok boldog, együtt töltött évet! 

Molnár Ferencné a napokban ünnepli 90. születés-
napját. Katalin néni Kunhegyesen született, a kecskeméti 
tanítóképző elvégzése után először Kenderesen és Kunhe-
gyesen, majd 1950-től Budapesten tanított. A Hősök fa-
sorai iskolában 1957-től 1980-ig oktatott, tanítványai és 
kollégái szerették, tisztelték. Nyugdíjas napjait olvasással, 
keresztrejtvényfejtéssel tölti, szellemileg és fizikailag is jó 
állapotban van.

Férje, Molnár Ferenc ez év elején töltötte be 95. életévét. 
Az ünnepelt Debrecenben született, de miután kitanulta a 
kovácsmesterséget, besorozták katonának. Ausztriában hat 
hónapot töltött amerikai hadifogságban. Hazatérése után is 
a hadsereg kötelékében maradt, folyamatosan képezte ma-
gát és alezredesként szerelt le 1976-ban. Több kitüntetést 
is kapott. Szellemileg friss, egészségi állapota kiváló. A pár 
1950-ben kötött házasságot, két gyermekük, három unoká-
juk és egy dédunokájuk született. Mátyásföldi otthonukban 
1957 óta élnek. Isten éltesse őket még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. szüle-
tésnapján Vargha Győzőnét is, aki tősgyökeres 
rákosszentmihályi. Julianna néni ott született, és 
ott járt a katolikus templom melletti, apácák által 
működtetett iskolába. Annak elvégzése után keres-
kedelmi érettségit szerzett és könyvelőként helyez-
kedett el. 1947-ben ment férjhez, házasságukból 
egy lányuk született. A frigy azonban kilenc év 
után megszakadt, mert férje 1956-ban családját el-

hagyva Nyugatra távozott. Ez nagy törést jelentett 
az ünnepelt életében, és egyúttal nagy feladatot is 
rótt rá, hiszen munka mellett, egyedül kellett ne-
velnie gyermekét. Hogy ennek jobban eleget te-
hessen, átképezte magát műszaki rajzolónak, így 
sokkal jobb fizetést kapott. Élete úgy alakult, hogy 
33 évig Kőbányán kellett élnie, de mindig vissza-
vágyott a szülői házba, ezért 20 éve visszaköltözött 
Rákosszentmihályra. Ha segítségre van szüksége, 
vele lakó lánya mindig rendelkezésére áll.
Julianna néni annak ellenére nagyon aktív, hogy a 
helyváltoztatás már nem könnyű számára. Szeret 
főzni és még ennyi idősen is meleg ebéddel várja az 
egyetemi tanításból hazatérő lányát. Nagy bánata 
azonban, hogy a kertben már nem tud tevékeny-
kedni, mert ebben egy ritka betegség akadályozza. 
Ennek ellenére megőrizte jókedvét, és hosszan so-
rolta a hosszú élet eléréséhez szükséges feltételeket: 
sok mozgás, egészséges táplálkozás, mértékletesség, 
továbbá hit, bizakodás és szeretet, amelyben lánya 
jóvoltából folyamatosan részesül.
Isten éltesse még nagyon sokáig! 

déli 
harangszó 
baráti kör 

Dr. Onyestyák György 
Tel.: 06-20/395-3537
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KALANDOZÁSOK 
A DÉLI HARANGSZó 

BARÁTI KÖRREL

Május 28-31. 
Kalandozás Trieszt környékén 

a magyar vonatkozású 
emlékek nyomában.  

Adria parti szállás (IZOLA)
Úti- és félpanziós szállásköltség: 

59 000 forint/fő

Június 23-26.
Szent László napja előtt 

Zöldországban, Észak-Erdélyben, 
Máramarosban. Szállás Koltón és 
Magyarlónán falusi turizmusban 
és Borsán panzióban. Nagybánya, 

Koltó, Szaplonca, Máramaros, 
Mára- és Iza-völgye mint élő 

múzeum, Radnai havasok, stb.
Úti- és félpanziós szállásköltség: 

41 000 forint/fő

Jelentkezés telefonon Szuhaj 
Péternénél a 403-2622-es 
vagy a 06-30-582-7600-as 

telefonszámon.
indulás Mátyásföldről, a Pilóta 
u 1-től 5.50-6.00 óra  között 

A nyugdíjasok 
segítő szolgálata 

ingyenesen szállítja a kerületi bete-
geket a kertvárosi szakorvosi ren-
delőkbe és a kistarcsai kórházba. 

Bejelentkezni a 
06-40/200-801-es

üzenetrögzítős telefonon lehet.

XvI. kerületi 
vöröskereszt

Veres Péter út 27. 
Tel.: 403-5562, délelőtt

------------------------------------
JOGI TANÁCSADÁS

április 13. és 27., 
szerda 10-12 óráig

A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont-
egyeztetés szükséges. Az időpontot hétköz-
napokon délelőttönként személyesen, vagy 

a 403-5562-es telefonszámon lehet megbe-
szélni, illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu 

e-mail címen is lehet kérni.
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Bakki Józsefné leköszönő közös képviselő bevezetője után Kovács Pé-
ter polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat örömmel karol fel 
minden olyan törekvést, amely a szomszédok egyetértéséről és közös 
cselekvéséről szól, mivel a lakótelepeken sajnos, nem mindig ez a jellem-
ző. Ezért is támogatta az emléktábla elhelyezését, amelynek leleplezése 
után a Magyar Asztronautikai Társaság 
nevében dr. Almár Iván csillagász, a fizi-
kai tudományok doktora emlékezett dr. 
Gál Gyulára, aki már 1960-ban, az első 
űreszköz felbocsátása után három évvel 
felismerte, hogy a világűrrel kapcsolatos 
jogi kérdéseket mielőbb tisztázni kell. 
Ezzel a gondolattal megelőzte a világot, 
és 1964-ben egy 400 oldalas kötetben 
az elsők között fektette le a űrjog alapja-
it. Ez a kiadvány 1969-ben megjelent az 
Amerikai Egyesült Államokban is, és az 
űrjog egyik alapműve lett, ismertté téve 
szerzője nevét az egész világon.

A jogászprofesszor rendkívüli művelt-
ségű és munkabírású tagja volt a magyar és a nemzetközi tudományos 
életnek. Szeretetreméltó egyéniségének köszönhetően lakótársai is kel-
lemes emlékeket őrzinek róla. Kedvenc mondása: „A jogász az az ember, 
aki mindent tud, és még valamit”, kézzel fogható valósággá vált az ő 
életében. Ez a „még valami” emberi kedvességében, mélységesen humá-
nus szemléletében, valamint földrészeken átívelő, kiterjedt kapcsolat-
rendszerében nyilvánult meg. 

Mindezt erősítették egyik tanítványának, dr. Sipos Attilának, az Eöt-
vös Loránd Tudomány Egyetem megbízott tanárának szavai is, aki szin-

tén több kedves és frappáns történetet idézett egykori mentoráról. A 
professzor ugyanis egyik fő feladatának tekintette az utódok nevelését. 
Mindig nagyon jól érezte magát az egyetemisták között, és gyakran volt 
számukra olyan mondanivalója, amely egy életre szólt. Ezek a néha 
mindössze egy-két mondatos megjegyzései nem feltétlenül szakmai té-
mákat érintettek, hanem például az evőeszközök helyes használatában, 
az öltözködésben vagy a külföldön elvárható viselkedésben segítettek 
eligazodni a még tapasztalatlan fiataloknak. Ugyancsak legendák ke-
ringtek lebilincselő előadói stílusáról és fergeteges humoráról is. Külön-
leges egyénisége mindenkire hatással volt. Ezért nem csoda, ha a jogász 
szakma, a családtagok és a lakótársak egyaránt úgy vélekednek, hogy 
2012. március 19-én bekövetkezett halálával nem csak a tudományt 
érte pótolhatatlan veszteség.  

» Mészáros Tibor

Emléktábla 
az űrjogásznak
»A Szent Korona utcai lakótelep 12-14. szá-

mú lépcsőházának lakói egy márványtáb-
lával állítottak emléket dr. Gál Gyula légi- és 
űrjogász professzornak, aki közel 40 évig élt 
ott. Az ünnepségre március 19-én került sor. 
A család nevében Székács Györgyné Gál Judit 
mondott köszönetet a megemlékezőknek. 

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. 

következő időpont: április 20.
Előzetes egyeztetés szükséges a jegyzői titkárság 

4011-555-ös telefonszámán.  

nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

----------------------------------------------------------------------------------
A nótakör következő összejövetele április 13-án 17.00 órakor lesz 
a szokott helyen, a rákosi út 71. szám alatt a Civilek Házában. 
Kossuth Eszter, a Nótakör vezetője szeretettel várja a nótázni kívánó 

régi és új klubtagokat.
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Ami kimaradt Rákosszentmihály 
történetéből
A múlt évben, amikor közöltem, hogy 2016-ban visszavonulok a helytörténeti tevékenységemtől, hiszen már a 
87. évemet taposom, többen is felvetették, hogy megírtam Cinkota, Mátyásföld és Sashalom történetét, csak 
pont a szülőföldemét, Rákosszentmihályét nem. Ekkor döbbentem rá, hogy Rákosszentmihály története egysé-
gesen soha nem jelent meg, összeszámoltam, nem kevesebb, mint 21 Kertvárosi Helytörténeti Füzetben külön-
külön írtunk róla. Az elmúlt hónapokban átnéztem a már megjelent anyagot és azzal is szembesültem, hogy sok 
olyan ismeret nem került publikálásra, ami a megjelentetett részletekbe nem fért bele, illetve amit a publikálás 
után találtunk meg. Ebből mutatnék be egyet a sok közül.

Sokan csak rossz viccnek tartják, hogy Rákosszentmihályon volt 
egy Hülyék Intézete. Pedig tény az, hogy igenis volt, és pontosan 
ezzel a névvel. 1905 után a Rákos Vidéke című, Rákosszentmi-
hályon megjelent hetilapban évente több alkalommal is közöltek 
- viszonylag rövid - híreket a helyi Szeretet Szövetség által fenntar-
tott intézetről. 1912. június 23-án bővebben írtak róla, ezt idéz-
ném itt: 

„Auguszta Királyi herczegnő Rákosszentmihályon. Auguszta 
főherczegnő, Sztáray grófnő kíséretében, autón érkezve, kedden (18-
án) meglátogatta a „Szeretet” gyenge elméjűeket és siketnémákat 
gyámolító országos egyesület rákosszentmihályi intézetét.Fogadására 
megjelentek gróf Edelsheim Gyulay Lipót, özv. gróf Almásy Györgyné, 
báró Bornemissza Elemér elnök, magántitkárával, Szentmarjay De-
zső nyug. kir. kúriai bíró, Bayer Béláné, Katona Béla, Pakots József 
író, dr. Bende hírlapíró, az intézet vezetője, Hajnal Nándor igazgató, 
irodája részéről pedig Varsányi K. Árpád. Féltizenkettőkor robogott 
az intézet udvarára az autó 
s a kir. herczegasszony csak-
nem másfél órát töltött köz-
ségünkben. Hajnal igazgató 
kalauzolása mellett megnéz-
te a nyomorék osztályt, a 
betegszobát a betegekkel, a 
felnőtteket, majd az iskolát 
a képezhetőkkel, megnézte 
írásukat, meghallgatta ol-
vasásukat, megtekintette a 
kertet, hol éppen gyomláltak 
a felnőtt ápoltak. Ezután 
megtekintette az irodát, hol 
bejegyezte nevét a látoga-
tó-könyvbe; megtekintette 
az ebédlőket, konyhát, élés-
kamrát. Ezután az igazgató 
lakosztályán bemutattatta 
magának azokat, akik a je-
lenlevők közül még nem vol-
tak bemutatva,majd elbúcsúzott és fél egykor autóba ülve távozott. 
A főherczegnő az egész idő alatt a legnagyobb érdeklődéssel figyelte 
Hajnal igazgató felvilágosításait s több ízben maga is kérdést inté-
zett. Nagy elismeréssel nyilatkozott különösen arról, hogy a gazdasági 
épületekből, istállókból alakított szegényes termekben példás rend és 
tisztaság uralkodik, és dicsérte az emberbaráti szeretetet, hogy kö-

nyöradományok révén 135 hülye nyer ápolást és gondozást az önfelál-
dozó alkalmazottaktól. Az egész Rákosszentmihály nagy mértékben 
megnyerte a kir. herczegnő tetszését s ennek több ízben kifejezést is 
adott. – A Szeretet-egyesület most készül nagyobb arányú akcziót in-
dítani abban az irányban, hogy elegendő anyagi segítséget szerezzen 
ahhoz, hogy a telepét kibővítse, és hogy védettei részére saját otthont 
teremtsen a mostani bérelt épületek helyébe. Az egyesület védnökségét 
a magyar közélet és különösen a magyar jótékonysági intézmények 
iránt kifogyhatatlan érdeklődést tanúsító Auguszta főherczegnő vál-
lalta magára. A főherczegnő nemcsak puszta czímnek tekinti azt a 
méltóságot, melynek elfogadásával díszt adott az egyesületnek, ha-
nem rendkívüli érdeklődéssel és rokonszenvvel kíséri annak minden 
dolgát, amit látogatásával is bizonyítani kívánt.”

Szerencsénkre az intézmény pontos helyéről és nagyságáról is 
be tudunk számolni, mert Laquer Sándor 1913-as Rákosszent-
mihályt ábrázoló térképén részletesen feltüntette az intézményt 

az összes épületeivel a mai 
Csömöri út mellett a János 
és Hársfa utcák között. 
Ekkor még az Akácfa utca 
nem létezett. 

Az intézet 1925-ig mű-
ködött, majd felszámolták, 
mert a Szeretet Egyesület 
anyagilag nem tudta fenn-
tartani, mivel a patroná-
lók jelentős része Trianon 
következtében a birtokait 
elvesztette, de közreját-
szott a hatalmas mértékű 
infláció is. Ezután a terü-
letet felparcellázták, de az 
épületei közül még kettő 
ma is áll, az orvosi rende-
lő, és az R+Á volt épülete. 
Az előbbi egyébként az 
Almásy-uradalom kasznár-

háza volt, még mielőtt az intézet bérelte volna, utóbbit pedig a 
parcellázás után keresztapám, dr. Gönyei (Ébner) Sándor néprajz-
kutató vette meg, egészen a mai Akácfa utcáig terjedő nagymé-
retű telekkel.

Ez csak egy érdekes részlet, ami kimaradt Rákosszentmihály ed-
dig megírt történetéből.

» Lantos Antal
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csaLádi
április 9. szombat 9:00

Tavaszi baba- és gyermekruha börze, csalá-
doktól-családoknak. A belépés ingyenes! 

április 10. vasárnap 11:00 
TÖKVÁROS

Lebilincselő, vidám történet a türelemről, az 
önzetlenségről és a szeretetről. Az interaktív elő-
adás során élőzene, daltanulás, izgalmakkal teli 
kalandok és varázslatos figurák várják elsősor-
ban az 5 és 10 év közötti gyerekeket, testvéreiket 
és szüleiket.
Jegyár: 1000 Ft

április 16. szombat 10:00 
PALINTA KLUB
Gyerekkoncert és kézműves foglalkozás 2 
éven felülieknek.
Belépő: 700 Ft

április 20. szerda 10:00 

Ligeti Baba Klub
Vendégünk: dr. Vitéz Anita fogszakorvos
Min múlik gyermekeink fogazatanak egész-
sége? Tények és érvek a babavárástól az iskola 
fogaszatig. Könyv- és hordozóeszköz kölcsönzés, 
hordozási tanácsadás. 
0-3 éves korig ajánlott. 

Jön-Jön-Jön!
április 24. vasárnap 10:30 

TÁNCHÁZ
Jegyár: 900 Ft, családi (2 gyerek+2 felnőtt) 
3000 Ft

április 22. péntek 17:00 

A Corvin Művelődési Ház és a XVI. kerü-
leti Önkormányzat azokat a házaspárokat 
köszönti ezen a  napon, akik ebben az évben 
ünneplik 25., 30., 35., 40., 45., 50. és 50. év 
feletti házassági évfordulójukat. A házaspárok 
meghívott vendégeikkel és ünnepi vacsorával 
ünnepelhetik a jeles alkalmat.
Jelentkezés: 2016. április 15-ig.
Sztárvendég: Gergely Róbert
A jelentkezéssel és a rendezvénnyel kapcsola-
tos további információ: 
Szabó Patrícia (401-3060, 
szabo.patricia@kulturliget.hu)

színház

április 9. szombat 18:00 
GRECSó KRISZTIÁN 
ÉS GRECSó ZOLTÁN 
ÖSSZMűVÉSZETI 
ESTJE

Egy est a családról, a szerelmekről, az első csók-
tól az első válásig, tartalmas, mégis intim szó-
rakozás. A falu, ahonnan indulnak, zárt világ, 
olyan gyökér, ami örökre meghatároz. Közös 
identitásról mesélnek egészen más nyelven, 
másképpen. A tánc nem magyarázza a szöveget. 
Eltérő nézőpontok, 
más formák a közös 
gubancok körül.
Jegyár: 2500 Ft

kiáLLítások

április 10. vasárnap 
OLIMPIA GyEREKSZEMMEL
A 2016-os riói olimpia ihlette 
gyermekrajz-kiállítás megnyitója a 
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
szervezésében.

zene

április 8. péntek 19:00 
OPERAGÁLA 
A HONVÉD FÉRFIKARRAL 

Magyarország egyetlen hivatásos férfikórusa 
valódi unikum. Az operaszínpadok és a klasz-
szikus zenei fesztiválok állandó résztvevője, a 
műfaj kivételes képviselője világszerte.
Gálaműsoruk felvonultatja a világ operairo-
dalmának legismertebb, legnépszerűbb férfi-
kari részleteit. 
A részvétel kerületi lakosoknak előzetes regiszt-
rációt követően ingyenes! Regisztrálni az info@
kulturliget.hu címen lehet. Jegyár nem XVI. ke-
rületi lakosoknak: 1600 Ft
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lét-
rejött program.

Jön-Jön-Jön!
JUBILEUMI 

GÁLAMűSOR

április 23. szombat
ORSZÁGOS JUNIOR 

TÁNCMűVÉSZETI FESZTIVÁL
Május 14. szombat

ORSZÁGOS GyERMEK 
TÁNCMűVÉSZETI FESZTIVÁL

április 29. péntek 19:00 
TűZMADÁR
A TÁNC VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
A Budafoki Dohnányi Zenekar és a Duna 
Mű v é s z e g y ü t -
tes rendhagyó 
előadása, amely-
nek kereté-
ben Stravinsky 
mesebalettjét ad-
ják elő.
Jegyár: 
egyeztetés alatt

P r o g r a m a j á n l ó
1165 Budapest, hunyadvár utca 43/B. 

teLeFon: 401-3060.
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A bajnokságot Hajós Gyula, az úszóiskola vezetője nyitotta meg, aki 
örömmel újságolta, hogy idén már három másik kerület úszóiskolájá-
nak tanulói, vagyis összesen 125 versenyező állt a startkőre, akik öttől 
egészen tizennégy éves korig, négy korcsoportban indultak az olyan szá-
mokban, mint a mell-, a gyors- és a hátúszás. 

Kovács Péter polgármester köszöntőjében minden indulónak sok si-
kert kívánt, és hangsúlyozta, hogy gyerekkorban kell hozzászokni a test-
mozgáshoz, hogy felnőttként már a mindennapunk része legyen. 

Mindezek után egy gyors szárazföldi bemelegítés következett, majd el-
rajtolt a verseny.  A már hagyománynak számító megmérettetésen idén 
is ajándékcsomagokkal díjazták a győzteseket, és a lehetőséggel, hogy 
jövőre megvédjék a Nyuszi Kupán szerzett bajnoki címüket. 

Április 24. vasárnap 

Fold napja 2016 
A Föld napját minden évben április 22-én 
ünnepeljük. A jeles nap alkalmából világszerte 
különféle eseményeket rendeznek, hogy felhívják 
a figyelmet a Föld természeti környezetének 
megőrzésére. 

Kertvárosi program az Öt Falu egyesület 
és a Corvin művelődési Ház 
KÖzÖs szervezésében:
  9:45  Gyülekező a Hermina Bringaparkban
10:00  Indulás az Erzsébetligeti Színházhoz
11:00  „Kertvárosom” fotókiállítás megnyitója 
 és díjkiosztó a Folyosó Galériában
11:15  Budapesti vadon című film 
 vetítése a Harmónia teremben

A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület 
11. alkalommal szervez 

pünkösdi zarándokutat 
Csíksomlyóra. 

Az esemény a magyarság összetartozását jelképezi 
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Az utazás május 12-től 17-ig tart, 

amelynek keretében megtekintjük Torockót, a Békás-
szorost, a Gyilkos tavat, az alsócsernátoni néprajzi 
múzeumot, Nyergestetőt, de ellátogatunk a Pogány 

havasokba és az 1000 éves határhoz is. 
A résztvevők Csíkszentmihályon, 

székely családoknál kapnak szállást. 
Jelentkezni Solymoskövi Péternél lehet 

a 06-20/955-6840-es telefonszámon.

»Ismét megmérkőztek egymással március 19-én az 
Erzsébetligeti Uszodában az Aligátor Úszóiskola tanu-

lói és kihívóik a nyolcadik Nyuszi Kupán.

Most ugrik 
a nyuszi a vízbe

..
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»Az egyik legösszetettebb küzdősport, a „ke-
vert harcművészetek” (MMA) bajnoka lett 

Sényei László, a XVI. kerület Ifjú sporttehet-
sége a Bécsben megrendezett világversenyen 
március 18-án. A 77 kilogrammos sportoló a 
magyarok között elsőként hozhatta haza a Final 
Fight Championship (FFC) bajnoki övét.

– Mi az az MMA és az FFC?
– Az MMA egy összetett küzdősport, ahol keveredik a boksz, a bir-
kózás, a thai boksz és a jiu jitsu. Az állóharcban ütésekkel, rúgásokkal 
támadunk, a földön pedig szorításokkal próbáljuk harcképtelenné tenni 
az ellenfelet. Mindig az adott torna rendszere határozza meg pontosan, 
hogy milyen szabályok szerint kell küzdenünk, az FFC – ami az egyik 
legelismertebb nemzetközi szervezet – tornáján háromszor öt perces 
menetekben feszülünk egymásnak, és próbáljuk az ellenfelet feladásra 
késztetni, esetleg minél több pontot szerezni, mint a bokszban. Jelen-
leg Amerikában a legnépszerűbb az MMA, ahol többnyire úgy alkotják 
meg a szabályokat, hogy kevésbé brutális, inkább látványos legyen egy 
mérkőzés. Az FFC pedig a közelmúltban átvette az amerikai szabály-
rendszert, hogy indíthassa bajnokait az USA bajnokságain is. 

– Milyen volt a küzdelem a baj-
noki övért?

– Az MMA nem követi a ha-
gyományos bajnokságok kiesős 
tábláját. Nálunk az eddigi nyer-
tes meccsek a mérvadóak, és 
mivel én még veretlen voltam, 
megvolt a jogom a bajnoki cím-
re. A sors iróniája, hogy pont az-
zal a horvát harcművésszel kellett 
megmérkőznöm, akivel 2013-
ban volt az első meccsem. Akkor 
a három menet alatt nagyon sok 
találatot vitt be, és végül csak egy 
jól sikerült szorítással sikerült fel-
adásra kényszerítenem. Azért tar-
tottam most tőle, mert ő szeret 
beleállni az ütésekbe, de utána 
nagy csapásokkal válaszol. Így az volt a taktikám, hogy eltáncolok előle, 
kicsit megugrasztom, kifárasztom, és utána támadok vissza. Ez szeren-
csémre annyira jól sikerült, hogy az első menetben a pontozás alapján 
uraltam a ringet, a második menetre pedig teljesen felvettem a ritmust. 
Elkezdtem a lábát támadni, hogy kibillentsem az egyensúlyából. Így a 
harmadik menetre már láttam rajta, hogy kezdi feladni, és megismételte 
magát a történelem, mert sikerült ugyanúgy ráfognom a földön a nya-
kára és a karjára, mint az első meccsünkön. Ezúttal viszont nem adta 
fel, és addig küzdött a feszítésben, amíg végül elájult a fojtófogástól, a 
bíró így megítélte a technikai kiütést. Habár elég brutális lett a befeje-
zés, mégis becsülöm az ellenfelem kitartását, mert ez a mi köreinkben 
a küzdeni akarás jele. A győzelem után viszont még kétszer meg kell 
védenem az övemet, hogy végleg megtarthassam az övet, amit még idén 
meg is fogok tenni.

– Hogyan kerültél először a ringbe?

a harc-
művészetek 

bajnoka

– Amikor még a Kölcsey Ferenc Általános Iskolába jártam, elkezdtem 
kézilabdázni, majd atletizálni, utána pedig jött a szertorna, majd hato-
dik osztálytól a Sashalmi Tanodában elkezdtem capoeirázni. 15 évesen 
hosszú, raszta fonású hajam volt, és egyre több atrocitás ért a kinézetem 
miatt. Így azért, hogy meg tudjam magam védeni, elkezdtem kempozni. 
Ezzel a küzdősporttal megtanultam az önvédelem és a boksz alapjait, és 
kicsit belekóstolhattam a földharcba is. Két éven keresztül edzettem, és 
mivel jól álltam a pofonokat, már versenyeken is indultam. Aztán elkezd-
tem Cinkotán egy edzőterembe járni, ahol találkoztam Halmi Viktor 
MMA-versenyzővel. Ő mutatta meg, hogyan tudom magam tovább fej-
leszteni, és elkezdett tréningezni 2011-ben. Sok edzőtermet végigjártunk 
a fővárosban, majd a Hegyvidéki Küzdősport Akadémiánál állapodtunk 
meg, ahol most is támogatják a felkészülésünket. Szükségünk is van a se-

gítségre, mert a harc kevert jel-
lege miatt egyszerre 4-5 szak-
embertől kell tanulnunk, hogy 
versenyképesek lehessünk. 
Mivel Magyarországon nem 
túl népszerű az MMA, nincs 
olyan edzői bázis, amely kife-
jezetten erre tudna bennünket 
felkészíteni, így mi válogatjuk 
össze a trénereinket. A hosszú 
felkészülés után 2013-ban volt 
az első nagy meccsem, amikor 
a most legyőzött horvát re-
ménységgel szerveztek nekem 
egy küzdelmet. Azután a győ-
zelmem után figyelt fel rám az 
FFC szervezete, és habár egy 
évet kihagytam egy sérülés mi-

att, 2015-ig már öt győzelmet szereztem, és azóta is veretlen vagyok. 
– Mi a terved a bajnoki öv megvédése után?
– Magyarként nagy büszkeséggel tölt el, hogy bajnok lettem, viszont 

nehéz ezt a sportot itthon űzni. Nincs mögöttünk egy profi támoga-
tói háttér, és a szervezet sem mindig a mi érdekeinket nézi. Szerencsé-
re találtam szponzort, de a pályafutásom attól függ, hogy sikerül-e a 
szervezettel megegyeznem. Januárban államvizsgáztam a Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki Karán, és beadtam a jelentkezésem a mester-
szakra is, így ha nem sikerül tovább építenem a sportkarrierem, akkor 
a tanulmányaimnak és a munkának fogom szentelni az időt. De nem 
szeretnék visszavonulni, ugyanis nyáron ki szeretnék jutni egy amerikai 
edzőtáborba. Utána nagy vágyam, hogy egyszer a UFC, a leghíresebb 
amerikai szervezet bajnokságán is induljak, ahol eddig magyar verseny-
ző még nem lépett ringbe. 

» VAN
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»Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési sze-
zonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű 

tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő 
oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények 
karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érde-
kében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási 
hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de 
környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben 
életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőbe-
rendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, 
kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szem-
ben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak kelet-
kezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve 
olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket 
hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, 
növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a 
környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék 
alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hul-
ladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása 
légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú beteg-
ségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, 
elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. épí-
tenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok 
használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, 
a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakó-
dás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének 
szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is 
hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a 
működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék 
a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, illetve 
szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű 
korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és 
belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva 
ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek 
könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, 
a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költ-
ségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, 
károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet 
is, ezért felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a 
szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében min-
denki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, 
és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, 
tisztítását!

laKOSSáGI 
FElHÍVáS

kertvárosi kertbarátok egyesülete
Bányi Gyuláné 409-1208, banyigy@t-online.hu

-----------------------------------------------------------------------------
kLuBest: április 13. szerda, 18.00 órától

helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház
(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület).

téma: Növényvédelmi tanácsadás. Vegyszeres és bio (szelíd) nö-
vényvédelem, amelynek az enyhe tél után kiemelt jelentősége van a 
kiskertekben. előadó: zsigó györgy növényorvos, növényvédelmi 
szakmérnök. Magbörze: aki hoz, az vihet is.
Belépés az egyesület tagjainak ingyenes, másoknak 300 forint/fő, amit ado-

mányként a Közösségi Ház nagytermének igénybevételére fordítunk. 
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április 3-án a hársfa utca egyik hatlakásos társasházából hét 
lakót kellett szén-monoxid-mérgezéssel kórházba szállítani, 
26 ott élőt pedig átmenetileg kitelepítettek, mert az égéster-
mék visszajutott a lakásokba. 

Művészek figyeleM!
Értesítjük a XVI. kerületben élő és alkotó művészeket, hogy az 
Erzsébetligeti Színház és a Corvin Művészklub az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére te-
matikus kiállítást rendez. Ezért az őszi tárlatra – amely előre 
láthatólag szeptember elejétől október elejéig látogatható – kizá-
rólag ebben a témakörben várjuk a történelmi eseményt, annak 
dokumentumait, fontos személyiségeit vagy relikviáit megjelenítő 
képzőművészeti alkotásokat. A stílus lehet természetelvű és szim-
bolikus is.
A műtárgyak leadásának és a kiállítás megnyitójának pontos idő-
pontjáról a XVI. Kerületi Újságban értesítjük a művészeket.

Koltayné Zolder Klára, a művészklub elnöke
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ingatlan
Tulajdonostól eladó Pécelen 
450nm-es, szerkezetkész ház (tető 
nélkül) 10M Ft-ért. 30-929-2622

Tulajdonostól eladó a XVI. ke-
rületben 120nm-es családi ház 
kb 60%-os készültségi fokon, 
377nm-es telekrésszel 26M Ft-
ért. 30-929-2622

Új építésű ikerház fél eladó 
Rákoszentmihályon. Minőségi 
anyagok, technológiák. 127nm+ 
300nm telek. 30-348-0702

12. ker. Budán 103 nm második 
emeleti napfényes öröklakás el-
adó. 20-238-1840

Kehidakustánban a termál für-
dővel szemben 42nm-es, erkélyes 
lakás eladó. 400-0440; 70-299-
3400

Eladó Zebegényben Dunára néző 
telek faházzal. Víz, villany van. 
20-934-7476

IX. ker. Mester utcában, közel a 
körúthoz, 68nm-es 4. emeleti la-
kás eladó. I.ár: 22M Ft. 30-365-
7062

Szántódon, Balatontól 50m-re 
38nm-es nyaraló saroktelken el-
adó. I.ár: 18,8M Ft. 30-3657062 

Eladó Tiszasason családi ház nagy 
telekkel. 20-591-9337

Vízparti nyaraló eladó Balaton-
fenyvesen. 30-62-5432 16 óra 
után.

Kehidakustányi termál fürdőtől 8 
percre hegyi környezetben, szőlő-
gyümölcsös eladó. Épitési lehető-
ség és villany van. 300E-től 1M-
ig. 20-498-6812

Zsámbékon újépítésű lakókör-
nyezetben telek eladó, cserélhető 
budapesti lakásra. 20-482-2919

vegyes
Vadonat új kerti tölgyfa ülő-
garnitúra párnákkal 80E Ft-ért, 
Billerback pehelypaplan 8E Ft-ért 
eladó. 405-6484; 20-918-7371

10 éves yamaha Jog robogó jó ál-
lapotban eladó. 70-434-1920

Eladók: angol, német, francia szó-
tárak, nyelvkönyvek és szépiroda-
lom jutányos áron. 20-351-9908

Kézi orsózó (vas) eladó szövők-
nek-kötősöknek. 30-588-2720

Működő szélkakast vennék. 405-
2613

Bontott beltéri ajtók 30cm mos-
dókagyló eladó. 20-588-8048

Eladó kétszemélyes ágyazható re-
kamié 160x180x90. 20-232-9272

Nyugdíjastól minőségi nagyvirá-
gú kaktuszok, fehér-piros és kü-
lönböző színű gyökeres muskátlik 
eladók. 20-917-6246

Eladó 300l-es Lehel Zanussi XXX 
fagyasztóláda 22,5E Ft-ért. 30-
940-2276

Eladó: centrifuga és 20l-es elekt-
romos hűtőtáska töltővel. 30-
921-9837

2,6m magas datolya pálma 5E Ft-
ért eladó. 30-269-5441

Hibátlan műszaki állapotú Ferroni 
NE 100 típusú 24kw-os gázkazán 
15E Ft-ért eladó. 70-248-7578

Újszerű TWIN turbó 2x3,3m 
hosszú versenypályás autókilövő 
szett 6E Ft-ért eladó. 70-248-
7579

Vadonat új Whirpool szagelszívó 
45E Ft-ért; 0-1 éves korig gye-
rekruhák 50db/10E Ft-ért eladó. 
405-6484; 20-918-7317

XIX. századi festmény “Téli táj” 
eladó tulajdonostól, osztrák festő-
től. 20-541-1763

Aranyvessző, mályvarózsa, lila 
akác, puszpán tövek 16 részes 
edénykészlet eladó. 403-1908

Kis éjjeli szekrény – barna – 60-as 
évekbeli 2E Ft-ért eladó. 30-952-
0333

Olcsón eladó egy számítógép, 
nyomtató és fax. 70-374-0916

20W-os armatúra 1,8E Ft-ért; 
odafon 252es telefon 2,8E Ft-
ért; kerti szerszámok, stb. eladók. 
409-2240

Elektromos utcai és szobai kerek-
esszék eladó. 403-3667 este 8 után. 

Asztalos műhely gépei, teljes fel-
szerelés eladó. 20-387-7909

Indesit A+ 2x használt elöltöltős 
keskeny mosógép családi okok 
miatt eladó. Irányár: 63E Ft. 30-
490-7288

Új, eredeti csomagolású fehér 
Novum-FÉG Aqua Fa11 átfolyós 
gázvízmelegítő eladó. Irányár: 
35E Ft. 30-490-7288

2db régi  zöld csatos üveg  eladó 
1,5E Ft-ért. 30-952-0333

27 liter gazolaj német fém kan-
nával együtt, fűtési célra eladó 
12,4E Ft-ért. 30-952-0333

2 darab egyszemélyes ágynemű-
tartós ágy eladó. 70-636-9247

Sürgősen eladó Citroen C2, 2006, 
benzines, kiváló állapotban, nyári 
és téli gumival. 30-346-1604

árpádföldi polgárok 
érdekközössége

1162 Budapest, Cibakháza utca 45. 
(Bejárat a Menyhért utca felől)

---------------------------------------------------------------------------------
árPádföLdi közösségi ház 

áPriLisi PrograMJai:
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•	Női	 torna,	Pilates	 interval	11-én,	
18-án, 25-én 19-20 óra
•	Női	Torna,	Klasszikus		pilates:		13-
án, 20-án, 27-én 19-20 óra
•	 Angol	 és	 számítógép	 ismeretek,	
szabás-varrás: csütörtöki napokon 
14-én, 21-én, 28-án  9-12 óra 
•	Meridián	torna:	14-én,	21-én,	28-
án 12 -12.30 óra
•	Marcipánbaba	tornája,	ovis	torna,	
lúdtalptorna, stb.: csütörtöki napo-
kon 17-18 óra
•	Ekete-Pekete	 gyermek	 zenei	 foglal-
kozás: minden csütörtökön 17-18 óra
•	Művészetek	percei:	Költészet	napja	
– Erdélyben született magyar költők 

és írók nyomában
pénteken 11-én 17-19 óráig 
•	Vásár	és	 fogadóóra	 :	8-án,	15-én,	
22-én  pénteken 8-14 óra
•	Alkotó	kézműves	tanfolyam:	9-én,	
23-án 14-18 óra
•	EGÉSZSÉGÜGyI PERCEK
április 22-én 16.30 órától
•	FINOM	és	EGÉSZSÉGES	sa-
ját készítésű étel, ital bemutatása, 
  receptek cseréje
•	Dr.	BUDAY	BOCH	LÁSZLÓ	
előadása:
MOZGÁSSZERVI BETEGSÉ-
GEK, CSONTRITKULÁS
•TOMBOLA
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XIX.-XX. századi magyar 
és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele kézpén-
zért. Díjtalan értékbecslés. 
30-949-2900; nemes.gyula@
nemesgaleria.hu; 1024. Szil-
ágyi Erzsébet fasor 3.

Üvegezés, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosítás-
ra, közületeknek átutalással! 
nyitva: 8-20-ig, szo.: 9-14-ig. 
407-0410, Xvi. ijász u. 3/a

Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

KŐMűVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől 
a teljes felújításig. Díjtalan 
kiszállás. 10 % kedvezmény! 
406-4095, 30-734-0411

Lakásfelújítás, építkezés. Min- 
den munka egy kézben. Ács,- 
kőműves,- burkoló,- villanysze-
relő, -stb. 30/479-2776

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is,
SÖVÉNyNyÍRÁST, KERT-
RENDEZÉST / ÉPÍTÉST, 
GyEPSZŐNyEG telepítést, fü-
vesítést. INGyENES FELMÉ-
RÉS! Profi gépekkel, szakszerű-
en, megbízhatóan. 30-287-4348

ANGOL nyelvoktatást, vizsga-
felkészítést, társasági gyakorla-
tot vállalok akár Skype-on is. 
20-320-3001
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Ingatlan felújítás! Ingatlanok, 
Társasházak, Családi házak tel-
jes körű felújítása. Kőműves 
munkák, hőszigetelés, utólagos 
vízszigetelések, homlokzat javí-
tása, festés, gipszkartonozás, tér-
kövezés, kerítések építése. Egyéb 
építési munkák vállalása reális 
áron. Díjtalan felmérés. 781-
4021, 20-259-6319

Kert- telekrendezés! Metszés, 
Permetezés, Favágás, Gyepesí-
tés, Térkövezés, Tereprendezés, 
Kerítés építése, javítása, Támfal-
építés, Betonozások. Egyéb ker-
tészeti és kőműves munkák vál-
lalása. Ingyenes árajánlat. Reális 
ár. Garanciával. Részletfizetés 
megoldható! 781-4021; 20-259-
6319; www.telekrendezes.hu

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

Bádogos-tetőfedő, tetőszigete-
lő, új munkákat és felújítást is 
vállal. 409-2069, 20-510-0013

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




