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Újabb egészségügyi 
fejlesztés a Kertvárosban

SOKKAL KISEBB, SOKKAL KORSZERŰBB ÉS ALIG SU-
GÁROZ, RÁADÁSUL A MOZGÁSSÉRÜLTEK IS UGYAN-
OLYAN EGYSZERŰEN HASZNÁLHATJÁK, MINT BÁRKI 
MÁS AZT A TÜDŐSZŰRŐ GÉPET, AMIT A FEJLŐDŐ 
KERTVÁROS III. PROGRAM RÉSZEKÉNT ADOTT ÁT 
SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, 
KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER ÉS DR. CSOMOR ER-
VIN ALPOLGÁRMESTER JÚLIUS 26-ÁN A HUNYADVÁR 
UTCAI TÜDŐGONDOZÓBAN. 
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– KORÁBBAN BESZÁMOLTUNK A SASHAL-
MI TANODA FELÚJÍTÁSÁRÓL, AMELYNEK II. 
ÜTEME JÚNIUSBAN KEZDŐDÖTT. MIKOR-
RA VÁRHATÓ A BEFEJEZÉS?
– Időben ez egy hosszabb beruházás, mert a 
tornatermet – amely várhatóan novemberre 
készül el – újítjuk fel, illetve kétszer akkorá-

ra növeljük. A fűtési rendszert is átalakítjuk, 
így már nem kell akkora kazán, mint koráb-
ban és napelemek is kerül-
nek az épület tetejére, hogy 
a megújuló energiaforrásokat 
is tudjuk hasznosítani. Ezáltal 
vigyázunk a környezetünkre 
és olcsóbb lesz az üzemeltetés 
is, bár ez már a Tankerület fel-
adata. A tornaterem falainak 
nagy része egyébként már áll 
és a két új tanterem is hama-
rosan elkészül. Emellett átala-
kítjuk a konyhát és az étkezőt 
is, amelynek el kell készülnie 
az iskolakezdésre.

– A MÁTYÁSFÖLDI FECSKE-
FÉSZEK ÓVODA BAROSS 
GÁBOR UTCAI SZÉKHELYÉN 
LÉVŐ, HASZNÁLATON KÍ-

VÜLI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁNAK KEZDETÉ-
RŐL IS ÍRTUNK MÁR. OTT HOGY HALAD-
NAK A MUNKÁLATOK?
– Sajnos, kiderült, hogy a födémet néhány 
helyen újra kell építeni, amit nem terveztünk 
előre, és ez némi csúszást fog eredményezni 
a kivitelezésben, de október végére remélhe-

tőleg minden elkészül. Most ott 
tartunk, hogy teljesen kipakolták 
az épületet, csinálják a padlóza-
tot és a hőszigetelést, leszedték a 
tetőt és újraépítik, valamint be-
szerelik az ételliftet. 

– IDÉN KÉT HÁZIORVOSI REN-
DELŐ IS MEGÚJUL A CENTE-
NÁRIUMI LAKÓTELEPEN. A 
DOKTOROK A MEGADOTT 
HATÁRIDŐBEN VISSZATÉR-
HETNEK EREDETI RENDELÉSI 
HELYÜKRE? 
– Nem ugyanaz a munkálatok 

befejezésének határideje, ugyanis a felnőtt 
háziorvosi rendelőnek augusztus végére el 

kell készülnie. Egy 
hetes csúszás csak a 
központi üvegportál 
legyártása és egyéb 
pótmunkák miatt 
lesz. A gyermekor-
vosi rendelő kivi-
telezési határideje 
szeptember vége. 
– MILYEN KISEBB 
F E L Ú J Í TÁ S O K AT 
VÉGEZNEK EZEN A 
NYÁRON?
– Kicseréljük a 
cinkotai Szerb Antal 
Gimnázium régi fa 
nyílászáróit újakra. 
Ott az ablaktokok 
kiszedésekor derült 

Kedves 

Olvasó!
Szent István királlyal kapcsolat-
ban leginkább az államalapítás-
ról, az ország keresztény hitre 
való térítéséről és az Imre her-
ceghez intézett intelmeiről szok-
tunk megemlékezni. Kevés szó 
esik azonban arról az asszonyról 
aki – noha választották számára 
– 42 éven át szerető és hű társa 
volt férjének a nehézségek elle-
nére is. Gizella épp egy kolostor-
kertben térdelt és imádkozott, 
amikor először találkoztak. Talán 
ez a hit volt az alapja kölcsönös 
nagyrabecsülésüknek, adakozó 
természete pedig szerepet ját-
szott abban, hogy az uralkodó 
mellett nemcsak társalapítója 
volt több magyarországi egyház-
községnek, de számtalan temp-
lomot látott el saját kezűleg varrt 
miseruhákkal. A jóságos királyné 
nélkül a király sem tudott volna 
otthont és hazát építeni a ma-
gyaroknak. „Otthont építesz... 
gyűjtesz rá, megveszed az építő-
anyagokat, mestereket keresel, 
terveztetsz, tervezel, szervezel, 
és végül felépül. Életed legna-
gyobb vállalkozása. Amire annyit 
készültél, amiről annyit álmo-
doztál. És mégsem otthont épí-
tettél. Csak házat. Mert az ott-
hont nem a házban találod meg. 
Nem a falak között, nem a tető 
alatt. Valahol egészen másutt. 
A Másik lelkében. Ő lesz házad-
ban az igazi otthon.” 

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

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

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

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

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

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.
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Épül a Sashalmi 
Tanoda új tornaterme
...................................

A fejlődés útján
HABÁR ILYENKOR SOKAN A SZABADSÁGUKAT TÖLTIK, A XVI. KERÜLETIEK MÁR 
MEGSZOKHATTÁK, HOGY A LEGTÖBB FELÚJÍTÁSI MUNKA NYÁRON ZAJLIK LA-
KÓHELYÜNKÖN. ARRÓL, HOGY MELYEK EZEK, KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTERT 
KÉRDEZTÜK.

Alakul a a Mátyásföldi Fecskefészek
Óvoda három új csoportszobája
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ki, hogy ahova a szakemberek az újakat 
szerették volna rögzíteni, ott sitt van, 
ezért plusz munkát kell végezniük. Ezt 
korábban azért nem tudtuk, mert annál 
az ablaknál, amit próbaként vettünk ki, 
nem így volt, ellenben gyakorlatilag az 
összes többinél igen. A másik meglepő 
dolog az volt, hogy a munkások denevér-
ürüléket találtak, a denevér pedig védett 
állat, ezért vigyázni kell rá, és hosszadal-
mas az is, mire kiderül, hogy egyáltalán 
élnek-e ott ilyen állatok. Éppen ezért ab-
ban egyeztünk meg a kivitelezővel, hogy 
kicserélik a nyílászárókat, de a takarólé-
ceket majd csak a szeptemberi hétvégé-
ken teszik fel. 

– MELY INTÉZMÉNYEK UDVARAIT ÚJÍT-
JA FEL IDÉN AZ ÖNKORMÁNYZAT?

– A Kolozs utcai bölcsőde 
udvarán a munkálatok már 
nagyrészt elkészültek: lerak-
ták a műfüvet, bekötötték a 
locsolóhálózatot és elvetették 
a füvet, de dr. Csomor Ervin 
alpolgármester javaslatá-
ra nem rakjuk vissza a régi 
játszóeszközöket, 
az újak beszerzése 
azonban még fo-
lyamatban van. Az 
udvart a Napsugár 

Óvoda Ágoston Péter utcai te-
lephelyén is felújítjuk, de ott 
még folyamatban van a közbe-
szerzési eljárás, ezért ez vélhe-
tően egy őszi beruházás lesz. 
A Táncsics Mihály Általános 
Iskola udvarának rekonstrukci-
ója pedig azért csúszik, mert a 
kerület parlamenti képviselője, 
Szatmáry Kristóf által vezetett 
BVSC felajánlotta, hogy az ot-
tani kézilabdapályát felújítja 
és gumiburkolattal, illetve mo-
dern világítással látja el, ha nyer 
egy pályázaton. Ezért a munká-
latokat át kellett ütemeznünk, 
így azok a napokban kezdődnek 
el és vélhetően októberig tarta-
nak majd.

– HOGY ÁLLNAK AZ ÚTÉPÍTÉSEK ÉS A RE-
FORMÁTOROK TERÉNEK KIALAKÍTÁSA?
– Az erre az évre tervezett utcák nagy ré-
szének kivitelezése már befejeződött, de 
most kezdődik a Szilas-patak és a Szlo-
vák út közötti utcák felújítása. Mindezek 
mellett zajlik a Futórózsa és a Farkas-
fog utca rekonstrukciója, és hamarosan 

elkezdődnek a munkálatok 
a Monoki utcában is, ahol a 
Futórózsához hasonlóan a 
Vízművekre kellett várnunk. 
A Reformátorok terén a kilátó 
acélszerkezete, a kávézó épü-
lete és a terasz már elkészült, 
illetve lassan elkezdődik a 
park kialakítása is: a csapa-
dékvíz-elvezető rendszereket 
beépítették, R. Törley Mária 
szobrászművész vezetésével  
pedig már folyik a talapzat 
felállítása.

SZ.R.ZS. 
A Kolozs utcai bölcsőde megszépült udvara
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folyamatban a Futórózsa utca felújítása
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nekünk is lesz 
kilátónk

........................

Hamarosan elkészül a két háziorvosi rendelő 
a Centenáriumi lakótelepen

......................................................................................
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Új utakon 
Cinkotán

A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A CINKOTAI EVANGÉ-
LIKUS TEMPLOM ELŐTTI PARKOLÁST IS RENDEZTE AZ ÖNKORMÁNY-
ZAT. A RÉSZLETEKRŐL KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER ÉS SZÁSZ JÓ-
ZSEF ALPOLGÁRMESTER SZÁMOLT BE A SAJTÓNAK AUGUSZTUS 3-ÁN. 
AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT VETŐ ISTVÁN EVANGÉLIKUS LELKÉSZ IS, 
AKI KÖSZÖNETÉT FEJEZTE KI A FEJLESZTÉSÉRT. 

Szász József kiemelte: a cinkotai evangélikusok régóta vártak arra, hogy Budapest 
legrégebbi temploma előtt rendezetten tudjanak megállni, a felújításnak köszönhe-
tően pedig most már nemcsak a katolikus templom környéke és a Tabódy Ida tér, 
hanem az utca másik vége is megszépült.

Kovács Péter elmondta: az Önkormányzat 16 millió forintból 16 személygépkocsi- 
és egy buszparkolót alakított ki, felújították a járdát a Gazdaság, a Batthyány Ilona és 
a Rózsalevél utca ezen szakaszán, gyalogos védőkorlátot építettek  és megoldották a 
csapadékvíz-elvezetést is. A munkálatokat az ÁR-LA Kft. kivitelezte.

SZ.R.ZS. 

A legnagyobb közösségi oldalon ko-
rábban meghirdetett Hónap babája 
elnevezésű versenyre egy olyan fotó-
val lehet nevezni, amelyen az apróság 
a XVI. Kerületi Önkormányzat által 
felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez 
annak a babakelengyének a része, amit 
január óta minden kertvárosi újszü-
lött ajándékba kap néhány babaápolá-
si cikkel együtt. A szavazatok alapján 
a júniusi nyertes Péva Dorina lett. Az 
ajándékcsomagot, amely vásárlási utal-
ványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől 
vette át a család.

SZATMÁRY KRISTÓF, A KERÜLET OR-
SZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE IS KEZ-
DEMÉNYEZŐJE VOLT ANNAK A VÁ-
ROSFEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSNEK, 
AMELY SZERINT ÖT ÉVEN BELÜL VA-
LAMENNYI FŐVÁROSI FÖLDUTAT LE 
KELL ASZFALTOZNI, AMELY 313 KILO-
MÉTER HOSSZÚSÁGÚ UTAT JELENT.

A honatya elmondta: a tárgyaláson je-
len volt Orbán Viktor miniszterelnök 
is, aki biztosította a kezdeményezőket 
arról, hogy a kormány partner a jövőbe-
ni fővárosi fejlesztésekben, amely min-
denképpen megnyugtató a budapestiek 
számára.

– A Kertvárosban az elmúlt 11 év önkor-
mányzati fejlesztéseinek köszönhetően már 
csak mintegy 18 kilométernyi  földút talál-
ható, amelyeknek egy része jelenleg is építés 

Öt éven belül aszfaltot kaphat 
valamennyi fővárosi földút

A parlamenti képviselő válaszol

alatt áll, de mindenképpen felgyorsítaná a 
folyamatot a kormányzati segítség. Ismer-
ve a kerület fejlődésének hatékonyságát, azt 
gondolom, hogy nálunk már akár 2019-re 
fel tudnánk számolni a földutakat – mu-
tatott rá Szatmáry Kristóf az elhatározás 
jelentőségére.

Kovács Péter polgármester a Fejlődő 
Kertváros III. Program keretében ígére-
tet tett arra, hogy 2019-ig 40 újabb utat 
épít az Önkormányzat. Ezt a tervet any-
nyira túlteljesítik, hogy már ez év végére 
elkészül 42 új út. 2006 óta egyébként 
összesen 267 utat aszfaltoztak le, amely 
62,5 kilométer szilárd burkolatot jelent. 

– Azt ugyanakkor a polgármesterrel kö-
zösen értük el, hogy a főváros az idén út-
felújításra szánt forrásainak 20 százalékát, 
vagyis 2 milliárd forintot a XVI. kerület-
ben található utak fejlesztésére fordítja. Ez 
azért is kiemelten fontos, mert  a földutak 
aszfaltozása mellett különös gondot kell 
fordítani a szilárd burkolatú útvonalak 
karbantartására is – emelte ki Szatmáry 
Kristóf.

(Érdekesség, hogy jelenleg a legtöbb fő-
városi belterületi földút – közel 80 kilo-
méter – a szomszédos XVII. kerületben 
található.)

MUNKATÁRSUNKTÓL 
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Budapest Főváros Kormányhivatala 
1-XXlll. Kerületi Hivatala kormányablakai-

nak ügyfélfogadási rendje egységesen, 
2017. augusztus 1. napjától 

az alábbiak szerint módosul.
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-17:00

Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00

Péntek: 8:00-12:00

Folytatás a címlapról
Kovács Péter kiemelte: a Fejlődő Kert-
város III. Program egészségügyi fej-
lesztéseinek keretében korábban már 
beszereztek néhány olyan nagy értékű 
eszközt, mint az új szívultrahang, a 
röntgen, a gasztroenterológiai vizsgáló, 
az urológiai ultrahang vagy az univerzá-
lis sterilizálókészülék, de a polgármes-
ter megígérte, hogy a rendelkezésre álló 
anyagi források arányában a fejlesztés 
tovább folytatódik.

Dr. Csomor Ervin megerősítette, hogy 
az Önkormányzat vezetése maximálisan 
elkötelezett a XVI. kerületiek egészségé-
nek javítása mellett, ezért az akadálymen-
tesítést is megoldották és lifttel látták el 
a tüdőgondozó épületét. Emlékeztetett 
arra is, hogy a fejlesztési program egyik 
célkitűzése az is, hogy 2019-re a várako-
zási idő 20 munkanapra csökkenjen a 
Szakrendelő minden osztályán.

Szatmáry Kristóf egy felmérés eredmé-
nyét ismertetve arról számolt be, hogy 
a kerület lakossága – a most még hosz-

szú várólistákat leszámítva – elégedett a 
Szakrendelőben folyó egészségügyi el-
látással, illetve az orvosok és a nővérek 
szakmai munkájával.

A betegek minél színvonalasabb kiszol-
gálására azonban nem csak kerületi tö-
rekvések léteznek. Országgyűlési képvi-
selőnk dr. Kiss Marianna igazgatónővel 
közösen ugyanis már közel egy éve dol-
gozik az Egészséges Budapest program 
keretében azon, hogy a közeljövőben egy 
nagyobb horderejű, átfogóbb fejlesztésre 
is lehetőség nyíljon a Szakrendelőben.

Dr. Kiss Marianna megköszönte az Ön-
kormányzat vezetőinek, hogy a felújítás-
hoz és a gép beszerzéséhez biztosították 
az anyagi hátteret, hiszen az egészség-
ügyi fejlesztések az egész ország terü-
letén Európai uniós pályázatok alapján 
történnek, csakhogy a fővárosi kerületek 
ezekben nem vehetnek részt. 

A KESZ vezetője hangsúlyozta: a ka-
binos szűrőkészülék már nagyon kor-
szerűtlen volt, egészen más igények 
kielégítésére tervezték, mint amelyekre 

napjainkban szükség van. Az 
igazgatónő elmondta: a vizsgá-
lat is teljesen megújult környe-
zetben zajlik. A tüdőszűrő új 
nyílászárókat kapott, új öltöző-
ket alakítottak ki, és az értékelő 
helyiség is minden részletében 
megszépült. A szigorú egész-
ségvédelmi előírásoknak meg-
felelően a falakban ólomlemez 
akadályozza meg a sugárzás 
terjedését és a vizsgálóhelyiség-
re néző ablakot is sugárvédett 
ólomüveggel látták el. Dr. Kiss 
Marianna végül megköszönte 
a kivitelező HausBau Kft. jelen 
lévő képviselőjének, hogy egy 
hónap alatt csúcsminőségben 
végezték el a munkálatokat, így 
ugyanis nem kellett más kerü-

Újabb egészségügyi fejlesztés a Kertvárosban

letek szűrőállomásaira irányítaniuk a 
pácienseket.

Dr. Tóth Éva főorvos kiemelte: a kiváló 
képminőség lehetőséget biztosít a felvé-
tel egyes részleteinek nagyléptékű fel-
nagyítására, az új gépnek köszönhetően 
ugyanakkor csökkent a sugárterhelés és 
jelentősen javultak a dolgozók munka-
körülményei.

A járványügyi érdekből végzett  kötele-
ző tüdőszűrés ugyan 2013. július 1-jétől 
megszűnt, de a felvétel elkészítésekor 
testünk egyharmada láthatóvá válik, és 
sokszor nem csak a tüdő rendellenessé-
geit mutatja ki. A tüdőszűrés ingyenes 
és bejelentkezni sem kell. Előzzük meg 
tehát a bajt, mert az idejében felfedezett 
betegségek nagyobb eséllyel gyógyítha-
tók! Éppen ezért mindenkit szeretettel 
várnak a tüdőgondozó munkatársai a 
Hunyadvár utca 43/b épület I. emeletén.

MÉSZÁROS TIBOR

Építészeti Örökségvédelmi támogatás 2017
Budapest Főváros Önkormányzata ebben az évben is támogatni kívánja 
a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, 
felújítását.
A támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi véde-
lem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek 
tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak mint építtetők.
A pályázat céljára 500 millió forint áll rendelkezésre. A kiírás a Budapest 
Portálon (www.budapest.hu) megtekinthető, onnan letölthető. Benyújtá-
si határidő: október 13. 14.00 óra.

Az új tüdőszűrő berendezés – amelynek 
nagy előnye, hogy a beteget és a kezelő-
személyzetet érő sugárterhelés töredéke 
a korábbinak – és a felújítási munkálatok 
költsége 42 millió forint volt. A szükséges 
összeget az Önkormányzat biztosította, a 
lebonyolítást pedig a XVI. Kerület Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálata (KESZ) végezte.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hogy mekkora minőségi ugrást jelent az új gép, azt 
talán az is érzékelteti, hogy a leletet nem kell begé-
pelnie az orvosnak, szóban is elmondhatja észrevé-
teleit, mert a beszédfelismerő egység betűkké ala-
kítja a beszédet. A kiváló minőségű kép bekerül a 
Szakrendelő rendszerébe, bármelyik illetékes orvos 
megtekintheti, és interneten bármelyik kórháznak 
vagy társintézménynek elküldheti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A munkaviszony időtartama: 5 év hatá-
rozott idő, 3 hónapos próbaidő kiköté-
sével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Időtartama: 2017. november 16. - 2022. 
november 15.
A munkavégzés helye: XVI. Kerület 
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 
(1165 Budapest, Benő utca 3.)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálata költségvetésének tervezé-
se, a pénzellátással, gazdálkodással, a 
vagyon kezelésével, a személyi juttatá-
sokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a 
beszámolással, a számvitellel, az előírt 
adatszolgáltatással és a gazdasági folya-
matok ellenőrzésével kapcsolatos fel-
adatok ellátása, az intézmény gazdasági 
területe jogszabályok szerint történő 
működésének irányítása.
Munkabér és juttatások: a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. sze-
rint, megegyezés alapján.
A pályázat elnyerésének feltételei: a 
pályázati eljárás részletes szabályait 
a 13/2002. (III. 28) EüM rendelet tar-
talmazza.Szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettség vagy felsőfokú iskolai vég-
zettség és emellett mérlegképes köny-
velői vagy ezzel egyenértékű szakképe-
sítés; a könyvviteli szolgáltatás körébe 
tartozó feladatok ellátása tekintetében 
szerepelnie kell a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban, és rendelkeznie kell a te-
vékenység ellátására jogosító engedély-
lyel; legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása; büntetlen előélet; magyar állam-
polgárság; felhasználó szintű MS Office 
(irodai alkalmazások) ismerete; további 
munkaviszony, más vezetői megbízás 
nem létesíthető; összeférhetetlenség a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény 211. § (1) bekezdés szerint.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
vezetői gyakorlat költségvetési szerv 
gazdálkodási feladatainak ellátásában, 
egészségügyi intézménynél szerzett 
tapasztalat;államháztartási mérlegké-
pes könyvelői képesítés; SaldoCreator 
integrált számviteli információs rend-
szer ismerete; európai uniós pályázatok-
kal kapcsolatos gyakorlat;közbeszerzési 
eljárás bonyolítására vonatkozó gyakor-
lat, szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: végzettséget igazoló 
dokumentumok, képesítési előírások 
másolata,részletes szakmai önéletrajz 
telefonos elérhetőséggel;motivációs 
levél;3 hónapnál nem régebbi eredeti 
büntetlen előéletet igazoló okirat (er-
kölcsi bizonyítvány); a pályázat feltétele-
ként előírt vezetői beosztásban szerzett 
gyakorlat, költségvetési intézménynél 
szerzett tapasztalat igazolása; a pályá-
zó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pá-
lyázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul 
ahhoz, hogy pályázati anyagát a Szakmai 
Szakértői Bizottság, valamint a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerje, és abba 
betekintsen; a pályázó nyilatkozata ar-

ról, hogy a pályázat elfogadására vonat-
kozó előterjesztést a Képviselő-testület 
zárt ülésen tárgyalja-e; a 2007. évi CLII. 
törvény alapján a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettség vállalására vonatkozó 
nyilatkozat;a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bekez-
dése szerinti előzetes összeférhetetlen-
ségi nyilatkozat.

A pályázat benyújtásának határideje: 
szeptember 26.

A benyújtás módja: a pályázatot egy pél-
dányban, zárt borítékban a „Gazdasági 
igazgatói pályázat XVI. Kerület Kert-
városi Egészségügyi Szolgálata” meg-
jelöléssel a Polgármesteri Hivatal Hu-
mán Ügyosztályához (1163 Budapest, 
Havashalom utca 43.) kell eljuttatni. A 
borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét 
és címét. 
A pályázat kiírója hiánypótlási lehetősé-
get nem biztosít.
Bővebb információt Nyíriné Kovács Ildi-
kó Költségvetési és Pénzügyi irodavezető 
(e-mail: nyiri@bp16.hu, telefon: 4011-
663) nyújt.
Az elbírálás módja: a pályázatokról a 
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által felkért 
eseti bizottság véleményezését követő-
en a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 
október 18.

További részletek a 
www.szakrendelo16.hu honlapon 

találhatók.

PÁLYÁZAT
a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 
GAZDASÁGI IGAZGATÓ MUNKAKÖR

munkaviszony keretében történő betöltésére.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az agglomeráció területét a fővárosi főhálózatba bekötő kerékpárút megvalósítására összefogott a BKK, 

a Fővárosi Önkormányzat, illetve a XVI. Kerületi Önkormányzat. A beruházás a Szabadföld út külső szakaszán 
a VEKOP 5.3.1. Európai uniós pályázat segítségével valósul meg.

A tervezett kerékpárút nyomvonala a cinkotai temető kerítésén kívül eső – az útaszfalt felülete és a kerítés közötti, 
használaton kívüli – sávjában vezetne mintegy 330 méter hosszan. Az út melletti sávon elhelyezendő kerékpárút 

kialakítására településrendezési eszköz elfogadása szükséges.
A kerület lakói a témával kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehetnek 

a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében
augusztus 24-én 16.00 órakor tartandó lakossági fórumon.

Észrevételeiket szeptember 1-ig megküldhetik a telepuleskep@bp16.hu elektronikus címre vagy postai úton 
a XVI. Kerületi Önkormányzat Főépítészi Irodájának címezve (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) is.
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a lomot mindenki csak a saját ingatlana 
elé teheti ki. Így akit tetten értünk, hogy 
a lakóhelyétől távol akart megszabadulni 
a kacatjaitól, megbírságoltuk, és így te-
szünk a jövőben is.

– MILYEN ÖSSZEGRE SZÁMÍTHATNAK 
A SZABÁLYSZEGŐK?
– Mi 50 ezer forintig szabunk ki bírsá-
got, a közigazgatási bírság pedig akár 
150 ezer forint is lehet.

– MIT TAPASZTALTAK A VESZÉLYES 
HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSÉNÉL?
– A veszélyes anyagok begyűjtése a lom-
elszállítást követő napon zajlott min-
denhol. A kijelölt helyszíneken rend-

ben mentek a dolgok, 
rajtakaptuk viszont egy 
olyan külföldi rendszá-
mú személyautó tulajdo-
nosát, aki a Szlovák úton 
egy ponyvás utánfutóból 
festékeket, azbesztet, 
szpréket és egyéb gyanús 
vegyi anyagokat akart 
nagy mennyiségben az út 
mellé kipakolni egy nap-
pal a veszélyeshulladék-
gyűjtés időpontja előtt.

– A RENDŐRSÉGGEL 
NINCS EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK?
– Van, de amint az idei tapasztalatunk 
mutatja, sokkal több közös járőrözésre 
lenne szükség a lomtalanítás ideje alatt, 
ugyanis több körözött bűnöző is horog-
ra akadt. Találtunk továbbá forgalomból 
kivont autót, és olyat is, amelynek nem 
volt műszaki vizsgája, mindezek elle-
nére a lomisok zavartalanul használták 
azokat.
Szerkesztőségünkbe érkezett olyan ész-
revétel, amely szerint egyes helyeken 

az FKF a megadott 
napon nem szállította 
el a lomot, miközben 
azzal fenyegették a 
lakosságot, hogy aki 
korábban pakol ki az 
utcára, 150 ezer forint 
bírsággal számolhat. 
A késés okáról írásban 
kérdeztük meg az FKF 
PR irodáját, de lapzár-
tánkig nem érkezett 
válasz.

MÉSZÁROS TIBOR

– Az előző években bírságolással és ál-
landó ellenőrzéssel elég hatékonyan 
sikerült megfegyelmezni azokat a cso-
portokat és egyéneket, akik minden-
hol kísérői a lomtalanításnak. Így a 
családiházas körzetekben minden rend-
ben zajlott. Probléma csak ott adódott, 
ahol a lakosság semmibe vette a lomok 
elszállítását végző Fővárosi Közterület-
fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) kérését, 
és jóval a megadott idő előtt kipakolta a 
megunt tárgyakat. Ez elsősorban a lakó-
telepekre volt jellemző, ahol néhány he-
lyen már két nappal a megadott határidő 
előtt megjelentek a lomhegyek és termé-
szetesen ennyivel hosszabb ideig kellett 
eltűrniük a lomizók jelenlétét is.

– VOLT-E OLYAN ÚJ JELENSÉG, AMELY-
LYEL KORÁBBAN NEM TALÁLKOZTAK?
– Sajnálatos újdonság, hogy más kerüle-
tekből nagyüzemi méretekben hordták 
hozzánk a lomot, ezért a bevezető utak 
melletti egyes szabad területeken vége-
láthatatlan szeméthegyek 
keletkeztek. Ez természete-
sen nem megengedett, így 
azokat, akiket rajtakaptunk, 
és nem tudták igazolni, 
hogy XVI. kerületi lakosok, 
keményen megbírságoltuk. 
Különösen nagy mennyi-
ségű lom halmozódott fel 
például a Szlovák út egyes 
részein, a Bugac téren vagy 
a Simongát utca végén a te-
metőnél. Érkeztek szállítók 
Csömörről, Kistarcsáról 
és a XV. kerületből is, de a legkirívóbb 
eset azé a XII. kerületi vállalkozóé volt, 
aki a Bökényföldi és a Zsemlékes utca 
sarkán egy tönkrement vállalkozás ma-
radékától, két teljes teherautó, vagyis 
mintegy öt tonna ruhaneműtől nálunk 
akart megszabadulni. Mivel a ruha nagy 
részét még nem tudta lerakni, csak bír-
ságot fizetett. Egy másik személyt, aki 
nagy mennyiségű bútort szeretett volna 
itt hagyni, és a lakhelyét illetően is valót-
lanságot állított, feljelentettük. Az ő bün-
tetése több százezer forint lesz.

– TISZTÁBAN VANNAK A LAKÓK AZ-
ZAL, HOGY HOVA RAKHATJÁK KI A 
LOMOT?
– Az elmúlt évek alatt sajnos, a véletlen-
szerűen és szabálytalanul létrejött gyűj-
tőhelyek környezetében az a téves szem-
lélet alakult ki, hogy a környék családi 
házaiból oda lehet ömleszteni mindazt, 
ami otthon feleslegessé vált. Nyomaté-
kosan felhívnám a figyelmet arra, hogy 

Lomtalanítás új színekkel
A KERTVÁROSBAN JÚLIUS 18-A ÉS 31-E KÖZÖTT ZAJLOTT A SZOKÁSOS 
ÉVES LOMTALANÍTÁS. A TAPASZTALATOKRÓL SIKE CSABÁVAL, A XVI. KE-
RÜLETI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTÜNK, AKI 
NÉHÁNY ÚJ JELENSÉGRŐL IS BESZÁMOLT LAPUNKNAK.
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Ültessünk fát idén is!
»Az Önkormányzat idén is meghirdeti a lakossági faülte-

tési akciót, amelynek keretében ingyenesen igényelhe-
tők díszfák a lakóház előtti zöldsávba és közterületre.  

• A fa ültetési helyét a Környezetvédelmi 
Iroda dolgozóival lehet egyeztetni (te-
lefonon, e-mail-en, a helyszínen, vagy 
helyszínrajz segítségével). Az igénylő-
nek a megbeszélt helyen kell kiásni az 
1 x 1 x 1 méteres ültetőgödröt a megadott 
határidőig. Amennyiben a helyszínen 
nem található kellő méretű ültetőgödör, 
akkor a fát nem tudjuk az igénylőnek át-
adni.
• A kiszállítás napján a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet munkatársai a ki-
ásott gödörbe állítják a fát és a helyszí-
nen hagyják a támrudat, illetve a törzs-
védő hengert. Az ültetés és a beiszapolás 
az igénylő feladata, amit a szállítás nap-
ján köteles elvégezni. 
• Az igényelhető fajták közül választhat-
nak a lakók, de az Iroda dolgozói indo-
kolt esetben változtathatnak ezen (pél-
dául vezeték alá túl nagy fa igénylése, 

meglévő egységes fasorba más fajta ül-
tetése, nem elegendő ültetési távolság).
Választható fák:
− hárs, juhar, kőris, szelídgesztenye, 
amelyek nagyobbra nőnek, ezért légve-
zeték alá nem ajánlottak, valamint
− pirosvirágú vadgesztenye, sárga kő-
ris, lepényfa, gömbkőris, csörgőfa, 
törökmogyoró, amelyek közepes növe-
kedésűek, ezért magas légvezeték alá 
ültethetők, és
− galagonyafa, gömbjuhar, díszkörte, 
amelyek kisebb növekedésűek, ezért ala-
csony légvezeték alá is ültethetők.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
SZEPTEMBER 4.

A kérelmek iktatása a jelentkezés sor-
rendjében történik.
Jelentkezni lehet írásban a Budapest 
Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 

Irodájánál a 1163 Budapest, Havashalom 
utca 43. címen
vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu.
A jelentkezéskor az alábbi adatokat kér-
jük feltüntetni: név, telefonszám, e-mail 
cím, értesítési cím, valamint az a cím, 
ahova a fát kérik (sarokingatlannál az 
utcát kérjük jelölje). Telefonon történő 
jelentkezést nem fogadunk el!
A Környezetvédelmi Iroda a címeket 
szeptember-október folyamán ellenőr-
zi, hogy megfelelnek-e az akció felté-
teleinek, majd írásban értesíti a jelentke-
zőket a döntésről.
A facsemeték kiszállítására a lombhullás 
után, október végén, november elején, a 
fagyok beállta előtt kerül sor. Az időpont-
ról a résztvevőket előzetesen értesítjük. 
Az előző évek pozitív tapasztalatai után 
reméljük, idén is sok új fával gazdagít-
hatjuk a kerület állományát!

AUGUSZTUS 19., SZOMBAT 15.00 ÓRA
Az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége 
meghívja Önt az árpádföldi emlékműhöz 

(Timúr-Katymár utca sarok) 
Szent István király és az államalapítás tiszteletére 

rendezendő ünnepségre.
Program:

- zászlófelvonás
- megemlékezés és műsor

- az új kenyér megszentelése
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

AUGUSZTUS 20., VASÁRNAP 9.30 ÓRA
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári köre 

a Pálfi téren rendezi meg 
hagyományos, kenyérszenteléssel egybekötött 

Szent István-napi ünnepségét, 
amelyre mindenkit szeretettel várnak.

Ünnepi programok
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– HOGYAN TALÁLKOZOTT A GYÖNGY-
FŰZÉSSEL?
– Nagycsaládból származom, kilencen 
vagyunk testvérek, szerteágazó érdek-
lődéssel. Az életem első felében a sport 
volt a főszereplő. A Beloiannisz Híradás-
technikai Gyárban dolgoztam, és az ot-
tani kézilabdacsapban játszottam soká-
ig NB I-es szinten. A férjem tanácsára 
leérettségiztem, majd továbbtanultam, 
és hamarosan főelőadó lettem egy nagy 
országos biztosítónál. A sportot azonban 
továbbra is nagyon szerettem. Már 40 
éves is elmúltam, de az általam szerve-
zett csapattal még mindig részt vettünk 
az Országos Sport Napok rendezvényein 
és minden évben dobogós helyezést ér-
tünk el. Sajnos, túlterheltem magam és 
kaptam egy súlyos izomgyulladást, majd 
egy izombetegséget, amelynek következ-
tében leszázalékoltak és nem tudtam 
dolgozni. Akkor a fiam 12 éves volt, az ő 
ellátása mellett azonban sok szabadidőm 
maradt. Elkezdtem hímezni, gobeline-
ket készítettem, elvégeztem tizenegy, 
egymástól különböző témájú tanfolya-
mot, egyszóval kerestem az utamat az 
új helyzetben. Közben kezelésekre jár-
tam, és az egyiken megismerkedtem egy 
csipkeverő hölggyel, tőle tudtam meg, 
hogy a Hagyományok Házában kézmű-
ves szakmákat lehet tanulni. 54 évesen 
jelentkeztem a Kis népi játszóház tanfo-
lyamra, ahol sok más mesterség mellett 
gyöngyfűzést is oktattak. Később a leg-
többet Oláh Mártától és Fehér Annától 
tanultam.

– HOGYAN KAPTA MEG A NÉPI IPAR-
MŰVÉSZ CÍMET?
– Ehhez 35 művet kell benyújtani elbí-
rálásra, amelyeknek méretben, színben 
és mintázatban hordozniuk kell az au-
tentikus népi hagyományokat. Ezután el 
kell készíteni egy szakdolgozatot is, és 
ha mindkettő megfelel, a 19 tagú bíráló 
bizottság megadja a népi iparművész cí-
met, amit én 2005-ben szereztem meg.

– MILYEN MŰVEKET LEHET LÉTRE-
HOZNI GYÖNGYÖKBŐL?
– Csodálatos ékszereket, nyakékeket, 
de kellő szakértelemmel gyöngyszobro-
kat és használati tárgyakat is. Sok egyéb 
munkám mellett elkészítettem gyön-
gyökből a szilvásszentmártoni templom 
makettjét és a Szent családot is, a férje-
met pedig egy nyakba akasztható tele-
fontokkal ajándékoztam meg. 

– A PRAKTIKA MAGAZINBAN NÉGY 
OLDAL TERJEDELEMBEN A GYÖNGY-
SZÖVÉST MUTATTA BE AZ ÉRDEKLŐ-
DŐKNEK. A GYÖNGYÖT SZŐNI IS LE-
HET?

– Igen, a textilszövéshez hasonló szö-
vőkereten történik a szövés, csak nem 
fonalat, hanem előre felfűzött gyöngyso-
rokat illesztünk egymás mellé, és azért a 
textilszövésnél több lépcsős, annál kissé 
összetettebb feladat.

– KIS ÜVEGCSÉKBEN TÖBB SZEK-
RÉNYRE VALÓ GYÖNGYKÉSZLETE 
VAN A MŰHELYÉBEN. EZEK MIBŐL 
KÉSZÜLTEK?
– Vannak műanyag- és üveggyöngyök. A 
műanyag Ázsia felől árasztja el a szakmát, 
de igényes munkához nem alkalmas. 
Igazán szép és időtálló alapanyagot Cseh-
országban készítenek, ahol évszázados 
hagyománya van az üvegiparnak. A gyár-
táshoz különleges technológia szükséges, 
mert a milliméternél alig nagyobb kis 
üveggolyócska közepében még egy lyuk-
nak is kell lennie, hogy fűzhető legyen.

– MIRE FŰZIK FEL A GYÖNGYÖKET?
– Egy speciális, kézzel elszakíthatatlan, 
mégis nagyon vékony fonalra.

– MIKOR RENDEZTE AZ ELSŐ KIÁLLÍ-
TÁSÁT?
– Egy barátunk születésnapi meglepe-
tésként szervezte meg 2008-ban az első 
önálló kiállításomat. Azóta ezt számta-
lan másik követte az ország legkülön-
bözőbb pontjain, de mint a Corvin Mű-
vészklub tagja, nem feledkeztem meg a 
lakóhelyemről sem. Volt már kiállításom 
az Önkormányzat Kovács Attila Galériá-
jában és az Erzsébetligeti Színházban is.

– MOSTANRA MÁR AZ ELISMERÉSEK 
IS MEGSOKASODTAK.
– Ezek közül talán a legfontosabb, hogy 
2009-ben megkaptam a Magyar Kézmű-
ves remek-díjat, legutóbb pedig a Magyar 
kézművesség – 2017 és az Arany János 
költészete kézműves szemmel című nyá-
ri országos pályázaton a szakmai zsűri 
különdíjjal jutalmazott. Nagyon sajná-
lom, hogy a férjem, akit idén március-
ban vesztettem el, ezt már nem láthatta, 
hiszen ő volt a legfőbb támogatóm.

MÉSZÁROS TIBOR

Csipke gyöngyökből
DR.  SZANDTNER  GÁBORNÉT, A CORVIN MŰVÉSZKLUB TAGJÁT A BU-
DAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA A MAGYAR KÉZMŰVESSÉG – 
2017 CÍMŰ ORSZÁGOS PÁLYÁZATÁRA BEADOTT MŰVEI ÉS FOLYAMATOS 
MAGAS SZÍNVONALÚ IPARMŰVÉSZI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL 
KIEMELT KÜLÖNDÍJBAN RÉSZESÍTETTE. AZ ALKOTÓVAL PÁLYÁJÁRÓL BE-
SZÉLGETTÜNK.
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Augusztus 19. szombat 18:00
HUNGARIAN NIGHTS
Kulturális határokon átívelő, látványos 
zenés összeművészeti produkció a Li-
get Táncegyüttes és az amerikai Crystal 
Theater színészeinek előadásában.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött! Részvételi szándékukat kérjük 
előzetesen jelezzék az info@kulturliget.
hu e-mail címen, név, elérhetőség és igé-
nyelt darabszám meg jelölésével.

Augusztus 26. szombat 20:30 
és szeptember 9. szombat 20:00
LIGETI MOZI 
Hangulatos kertmozi a színház előtti 
téren. Augusztusban a ZIMMER FERI 
című magyar vígjáték második részét, 
szeptemberben pedig a MADE IN 
HUNGÁRIA zenés vígjátékot láthat-
ják.
INGYENES!

Szeptember 1-3. 
péntek-vasárnap
C S A L Á D B A R ÁT 
BORFESZTIVÁL AZ 
ERZSÉBETLIGETBEN 
Fellépők: 
The Carbonfools, Gájer Bálint, 
Cimbaliband & Danics Dóra, Barabás 
Lőrinc Quartet, Dynamite Dudes, Kék-
nyúl, Jász András és barátai és még so-
kan mások.
Bővebb információ: www.vingardium.hu

Szeptember 5. kedd 18:00
A névadó RUDNAY GYULA Kossuth-
díjas FESTŐMŰVÉSZ HALÁLÁNAK 
60. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZŐ 
KIÁLLÍTÁS megnyitójára szeretettel 
várja Önöket a Rudnay Társaság.
Köszöntőt mond A. Bak Péter.
Megnyitja Dr. Kelényi István Corvin-
díjas festőművész, a Rudnay Társaság 

elnöke, művészettörténész. 
Kiállító művészek: A. Bak Péter, Bartha 
Zoltán, Benkő Cs. Gyula, Berki Viola, Fáy 
Győző, Jó Ilona, Kallai Sándor, Kun István, 
László Gyula, László Lilla, Miklóssy Gábor, 
M. Kass Judit, P. Bak János, Rudnay Gyu-
la, Somogyi Imre, Szurcsik János, Terényi 
István, Weintrager Adolf, Zichó Gabriella.
Megtekinthető október 1-ig a CORVIN 
GALÉRIÁBAN

Szeptember 11. hétfő 18:00 
Z. RÉTI MÁRTA FESTŐMŰVÉSZ KI-
ÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Megnyitja: Koltayné Zolder Klára, a 
Corvin Művészklub vezetője.
Megtekinthető: szeptember 28-ig a Kovács 
Attila Galériában.

Szeptember 19. kedd 18:00  
FÉNY-IDŐ-KALEIDOSZKÓP: Széman 
Richárd fotóművész kiállítása

P R O G R A M A J Á N L Ó
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. 

TELEFON: 401-3060.

Elmondása szerint az egyik mobilszol-
gáltató nevében hívta fel őt Nagy Sándor 
(amely minden bizonnyal álnév) azzal 
a hírrel, hogy a cég rendszere jelezte, 
vírus van az okostelefonján, amit az ő 
segítségükkel hatástalanítani lehet. Eh-
hez csupán egy teszt-sms-t kellett volna 
elküldenie. Miután a hívó rákérdezett 
a készülék típusára, „kapcsolta annak 
specialistáját”. Ezután Ábrahám Atti-
la (nyilván ez is álnév) jelentkezett, aki 
hangsúlyozta, hogy arra kell nagyon vi-
gyázni, nehogy közben megszakadjon a 
vonal, mert azzal a vírusirtás lehetősége 
megszűnik. A teszt-sms egy 12 jegyű 
számsor lett volna. A férfi nem sokkal 
később arról érdeklődött, megtörtént-e 
már a küldés, mert náluk még nem lát-
ható. A bennünket megkereső polgárt 
azután arra kérte, küldje el még egyszer 
az sms-t, mert valószínűleg túlterhelt 

a terminál. Lakótársunk 
már gyanakodni kezdett, 
különösen akkor, amikor 
a telefonáló egy harmadik 
sms küldésére is igyekez-
te rávenni. Miután szinte 
minden szót visszakér-
dezett, a hívott fél meg-
szakította a beszélgetést 
és  azonnal felkereste a 
szolgáltatót, ahol elmondták, hogy ilyen 
vírustalanító szolgáltatás nem létezik, és 
az okostelefonon nem is lehet vírus. Vi-
szont hallottak  már arról, hogy ismeret-
len személyek ilyen módon ügyfeleiket 
megkárosítják, vagy legalábbis próbál-
koznak vele. Éppen ezért a rendőrségen 
már meg is tették a feljelentést.
Ezután ellenőrizték az ügyfél sms-
forgalmát, amelyből kiderült, hogy a 
rendszer jelezte a kísérleteket, de az 

(Okos)telefonos szélhámosok
TÖBBSZÖR ÍRTUNK MÁR LAPUNKBAN A TRÜKKÖS TOLVAJOK-
RÓL, AKIK A KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK ALKALMAZOTTAINAK KIAD-
VA MAGUKAT, IGYEKEZTEK PÉNZT KICSALNI A HISZÉKENY EMBE-
REKBŐL. EGY KERÜLETI LAKÓTÁRSUNK MOST A SZÉLHÁMOSSÁG 
LEGÚJABB FORMÁJÁRA HÍVTA FEL A FIGYELMÜNKET.

összeget nem vonták le. Amikor kerü-
leti lakótársunk feljelentést tett, a rend-
őrség munkatársai arról tájékoztatták, 
hogy azért nem tudtak pénzt leemelni a 
számlájáról, mert azt a számot, amelyről 
hívták, egy korábbi bejelentés alapján a 
Teve utcai központban már figyelik, hív-
ni lehet róla, de az átutalást letiltották. 
A rendőrök arra is felhívták a figyelmet, 

hogy a 12 jegyű szám 
nem más, mint az ügy-
fél telefonszáma az elő-
hívó szám nélkül, csak 
mivel egyesével diktálja 
be a szélhámos, általá-
ban nem ismerik fel az 
emberek, a vége pedig 
az az összeg, amennyit 
le akarnak emelni az elő-

fizetői számláról. Ebben az esetben tehát 
a három „teszt-sms” 33 ezer forintba ke-
rült volna. 
Ezúton hívjuk fel tehát a Kedves Olva-
sók figyelmét, hogy ne dőljenek be, ha 
okostelefonjukról ismeretlen jótevők ki 
akarják irtani a nem létező vírust, mert 
ha számlájukhoz hozzáférnek a bűnö-
zők, a szolgáltató a kárt nem téríti meg, 
hiszen neki semmi köze nincs mindeh-
hez.

MÉSZÁROS TIBOR
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– MIRE SZÁMÍTHAT A VINGARDIUM 
KÖZÖNSÉGE?
– Természetesen a korábbi kedvencekre 
és a készülő nagylemez dalaiból is ho-
zunk néhányat, például a nyáron kiadott 
új számunkat, a Keep Breathing-et – me-
sélte Milán. 
– STÍLUSUKBAN VÁLTOZTAK AZ ÚJ 
DALOK A RÉGIEKHEZ KÉPEST? 
– Minden változott egy kicsit, ahogy mi 
is. Az alapkoncepció viszont maradt a 
régi: egy rockzenekar dübörög Titusz 
izgalmas digihangjaira. A téma pedig a 
szívfájdalmak, a vágyak és a különféle 
élethelyzetek humorba ágyazva – mond-
ta Milán.
– MI A MOTIVÁCIÓ 16 ÉV UTÁN? 

– Mindig van miről beszélni, dalt írni. 
Mindig lesznek új érzések, gondolatok, 
amelyeket el lehet mondani. Nem volt 
könnyű az elmúlt időszak mind a magán-
életben, mind a zenekar életében. Abba 
is hagytuk egy időre a közös zenélést és 
úgy tűnt, hogy nem lesz folytatás. Szeren-
csére nem adtuk fel: új énekessel, új gi-
tárossal, új kiadóval elkezdtük a munkát. 
Fóris-Ferenci Gábor (énekes) és Gulyás 
Barna (gitáros) új lendületet, friss ötlete-
ket hoztak a bandába – emelte ki Milán.
– MI TART ÖSSZE BENNETEKET?
– A zene szeretete. Minden egyes kon-
certre olyan odaadással készülünk, mint 
életünk első gimiszenekaros fellépésére. 
A legnagyobb motiváció talán az, hogy 

egy jó estét szerezzünk a közönségünk-
nek és ezzel magunknak is – hangsú-
lyozta Benedek.
– LESZ-E LEHETŐSÉGE A RAJONGÓK-
NAK AUTOGRAMOT KÉRNI A FELLÉ-
PÉST KÖVETŐEN?
– Nagyon szeretünk kimenni a közön-
séghez, a barátainkhoz, hiszen nélkülük 
az együttes sem működhetne – jelentet-
te ki Benedek. 

A tervek szerint ősszel jelenik meg a 
zenekar legújabb lemeze, hiszen a fiúk 
amikor nem koncerteznek, keményen 
dolgoznak a stúdióban. Emellett orszá-
gos turnét is terveznek, sőt, külföld felé 
is kacsingatnak.

VARGA TIBOR

A The Carbonfools-szal indul az ősz 
a kerületben
A VINGARDIUM BORLIGET HÁROMNAPOS REN-
DEZVÉNYSOROZATÁNAK KERETÉBEN SZEPTEM-
BER 2-ÁN LÉP SZÍNPADRA A 2001-BEN ALAKULT THE 
CARBONFOOLS. A POPULÁRIS VONALAT KÖVETŐ 
EGYÜTTES AZ ÉLŐZENE MELLETT ELEKTRONIKUS 
SZÍNEZETET IS AD DALAINAK, ÍGY LESZNEK AZOK 
IGAZÁN „CARBONOSAK”. AZ IDÁIG ÖT NAGYLE-
MEZZEL BÜSZKÉLKEDŐ ZENEKAR MÁR TÖBB TAG-
CSERÉN IS TÚLVAN, DE A LENDÜLETÜK TÖRETLEN. 
A KERTVÁROSI KONCERTRŐL MIKLÓS MILÁN BASZ-
SZUSGITÁROSSAL ÉS HÁMORI BENEDEK DOBOSSAL 
BESZÉLGETTÜNK.

Az útitervben túrázás és történelmi he-
lyek felkeresése szerepelt Erdély szívé-
ben. A kirándulás során a történelmi 
Magyarország határain belül maradtak a 
fiatalok, az idegenvezető, Bálint Emőke 
pedig többször emlékeztetett mindenkit 
arra, hogy a trianoni béke mekkora tra-
uma volt a magyar társadalom számára. 

Határtalanul
A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLI-
KUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HETEDI-
KES TANULÓI A HATÁRTALANUL 
PROGRAM KERETÉBEN ERDÉLY-
BEN JÁRTAK A KÖZELMÚLTBAN. 
AZ UTAZÁS SORÁN MEGISMER-
HETTÉK HATÁRONTÚLI KORTÁR-
SAIKAT, AZ OTTANI SZOKÁSOKAT 
ÉS TÖRTÉNELMI ISMERTEKKEL IS 
GYARAPODTAK. 

A diákok kiselőadásokkal készültek az 
útra, mindenki választott egy történelmi 
személyt, eseményt vagy irodalmi alko-
tást. Emellett a fiataloknak egy előre ösz-
szeállított füzetet kellett kitölteniük, el-
mélyítve történelmi, földrajzi, irodalmi 
és egyéb ismereteiket.

A különféle programok erősítették a 
tanulókban a nemzeti összetartozás 
érzését, hiszen megismerkedhettek a 
felkeresett helyek (Nagyvárad, Seges-

vár, Kolozsvár, Torockó, 
Torockószentgyörgy, Nagy-
enyed, Torda, Szászse-
bes, Déva, Gyulafehérvár, 
Marosillye, Arad) neveze-
tességeivel, kultúrtörténeti 
értékeivel, illetve látták azok 
változásait.

Az egyik legnagyobb él-
ményt a dévai gyerekekkel 
való találkozás jelentette, 
mivel Torockón lévő házuk-
ba és Dévára is vitt a csoport 
adományokat. A nériseknek 

sokat jelentett, hogy segíthettek nehéz 
sorsú társaiknak. Emellett több helyen 
koszorúztak, megemlékezve ezzel a ma-
gyar történelem jelentős eseményeiről.

Reméljük, hogy a diákok közül sokan 
családjukkal vagy felnőttként még vissza 
fognak térni Erdélybe, és köszönet illeti 
mindazokat, akik segítettek abban, hogy 
ez az élményekben gazdag kirándulás 
megvalósulhatott.
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Mazzantini Lajos balettmester
Kiszer Nándort, a neves budapesti fényképészt az Almásy Pál-telep alapító tagjaként tartja számon a helytörténet. Nagymező utcai 
műtermében számos fővárosi művész megfordult, így az operaház tagjai is. Kiszer szentmihályi nyaralótulajdonosként az operaház 
társulatának számos ismert alakját beszélte rá szeretett pihenőhelyén nyaraló vásárlására, többek közt Spannraft Ágostont, a ház 
díszletfestőjét, Nitsche József világosítási felügyelőt, Riedl Frigyes kasírozási felügyelőt és Mazzantini Lajos balettmestert is. Utóbbi 
mester országosan elismert operaházi munkája mellett nyaranta Rákosszentmihály közönségével szerettette meg a tánc örömeit, 
egyrészt jótékony kulturális események szervezésével, rendezésével bekapcsolódott a település közösségi életébe, másrészt nyári 
tánckurzusokat tartott az érdeklődők apraja-nagyjának. A következőkben az ő fordulatokban bővelkedő életéből adok ízelítőt. 

(részlet az Alkotó eleink című, készülő helytörténeti füzetből)

Mazzantini Lajos Rómában született (Lui-
gi Mazzantini néven) 1857-ben és Buda-
pesten hunyt el 1921. június 9-én. A Pesti 
Hirlap szerint egyik nagybátyja, szintén 
Luigi Mazzantini, torreádorból lett poli-
tikus Spanyolországban. Mazzantini tíz 
éves korától tanulta a táncot, első meste-
re Milánóban Carlo Blasis. Tizenkilenc 
évesen a bécsi Udvari Operaház szólistá-
jaként turnézott szerte a világban. Gustav 
Mahler 1886 novembe-
rében hívta meg a Ma-
gyar Királyi Operaház-
hoz balettmesternek. 
Először 1887-ig töltötte 
be a posztot, majd 1889-
1994-ig. 

1890. december 25-én 
Mazzantini összehívta 
Magyarország táncta-
nítóit (közel 100-an ér-
keztek az eseményre) és 
elnökletével megalakí-
tották a Magyar Táncta-
nítók Egyesületét, amely 
a tánctanítók pályáját 
hivatott ellenőrizni, se-
gélyezni.

Saját koreográfiáihoz 
eredeti néptáncokat 
gyűjtött, ilyen munkái 
voltak Magyarországon a Csárdás (zene: 
Sztojanovics Jenő), a Viora (zene: Szaba-
dos Lajos), Mazzantini ehhez a koreográ-
fiához székely nemzeti táncokat használt 
fel. Budapesti működése alatt nyolc önál-
ló balettet készített, ebből kettőnek a szö-
vegét is ő írta. 1901-ben Mangold Gusz-
távval megjelentették a Tánckedvelők 
könyvét. A Budapesti Hirlapban ismertet-
ték a művet, eszerint „…nagyon hasznos 
munka, mert írói értelmesen dolgozzák 
fel azt, ami a tánc művészetéhez tartozik: 
magát a táncot, a testtartást, a bókot és 
mindenekfölött a táncnak egészségügyi 
fontosságát.” Ezen túl bemutattatnak a 
könyvben különféle népek táncai, pl. a 
tarantella, a kánkán és a kötetben termé-
szetesen a magyar táncok leírása is nagy 
hangsúlyt kap. 

1905-ben a táncmesterek országos egye-
sülete örökös díszelnökévé választotta 
meg Mazzantinit. 1906 és 1908 között a 
Népszínház vígopera balettmestereként 
és a Vígszínház színiiskolájának tánc-
mestereként is tevékenykedett.

A Magyar Színházművészeti Lexikon 
szerint 1910-től a magyar Táncművészeti 
Akadémia igazgatója volt, erre más uta-
lást eddig nem találtam (magára az aka-

démiára sem). 
M a z z a n t i n i 

Lajost tehát az 
Almásy Pál-telep 
alapítói között is 
megtaláljuk, már 
az 1894-ben jegy-
zett ötéves jubi-
leumi ünnepség 
tánckoreográfiáit 
is ő rendezte. 

A Rákos Vidéke 
híreiben 1903-
tól rendszere-
sen megjelenik 
Mazzantini Lajos 
neve. Az újság 
közli a hirdetéseit, 
rákosszentmihá-
lyi és mátyásföldi 
táncóráit (előbbi 

az Engelbrecht és Bürgermeister vendég-
lőkben, utóbbi Krajcsovics Parkvendég-
lőjében tartatik). Ezen túl ott olvashatjuk 
a nevét minden nagyobb jótékonysági 
megmozdulásnál, iskola- templomépí-
tésnél, akár mint adakozóét (a polgári 
leányiskola, a katolikus, református és 
evangélikus templomok építésének támo-
gatójaként is feljegyezték a nevét.), akár 
mint az ünnepség táncrendezőjeként. A 
XIX. század utolsó éveitől a háborúig a 
jótékonysági ünnepségek hosszú sorát le-
hetne felsorolni, amelyben a tánc szerve-
zése, rendezése Mazzantini Lajos önként 
vállalt feladata volt. Az ünnepségek tánc-
részét ő vezényelte le például a katolikus 
templom oltára, illetve harangja számára 
rendezett bálokon is. 1906. július elején 
így írt a Rákos Vidéke: „Santa Lucia lesz a 

czíme annak a nápolyi mintára rendezett 
páratlan mulatságnak, melyet Mazzantini 
Lajos vezetése alatt és az ő eredeti tervei 
szerint rendez a külön e czélra alakult bi-
zottság Rákosszentmihályon. A nagyará-
nyú mulatságot augusztus 4-ikén tartják 
s jövedelmét egyenlő arányban a róm. 
kath. templom orgona-alapja és az ev. 
ref. templom építési-alapja között osztják 
meg. (…) színre kerül Mazzantini Lajos-
nak egy most írt eredeti egy felvonásos 
bohózata: A megzavart ebéd.” 

A háború az ő életébe is változást ho-
zott, a Rákos Vidéke 1915. 23. számában 
közli: „Szomorú sorsra juttatta a háború 
Mazzantini Lajost, a m. kir. Operaház 
egykori balettmesterét. Olaszországban 
született, de évtizedek óta Magyarorszá-
gon él és régesrégen magyar állampolgár 
lett. A Rákos vidékén mindenki ismeri, 
mint ősszentmihályi lakost, nálunk is 
sok jóbaráttal dicsekedhetett. A háború 
kitörése óta tánczmesteri foglalkozása jö-
vedelmet nem hajt s ezért legutóbb más-
sal próbálkozott s Rómában járt kinnt. 
Itt érte a háború kitörése. Nagy üggyel-
bajjal tudott elmenekülni Prágába, hol 
szánalomra méltó helyzetbe jutott. Azt 
írja, hogy szégyenli, hogy Olaszországban 
született. Emiatt Prágában is sok kelle-
metlenség érte s hazavágyik, de egyelőre 
nem tud hazautazni. Sok magyarrá lett 
idegen származású embernek kell keser-
vesen szenvednie a háború miatt, holott 
az évtizedek óta beolvadt honfitársak nem 
renegátok, nem elítélni való emberek.”

1916-ban sikerült hazajutnia, mert halá-
láig még hirdette tánciskoláit Budapesten 
és Szentmihályon is. 

Haláláról három nagy budapesti lap és 
a Rákos Vidéke is megemlékezett: „Nem 
csak nagyszerű tánczos és koreográfus, 
hanem hódító férfiszépség volt. (…) A rá-
kosszentmihályi alapító társadalomnak 
kedvelt és népszerű tagja volt évtizede-
ken át. Sok éven át nyaralt itteni villájá-
ban és tevékeny részt vett jótékony czélú 
mulatságaink és ünnepélyeink rendezé-
sében…”

SZÉMAN RICHÁRD

Helytörténet

Mazzantini Lajos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A legidősebb kerületi lakót 
is felköszöntötte Kovács Pé-
ter polgármester és Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő 
104. születésnapja alkalmából.
Leírni is furcsa, hogy SIMON 

ISTVÁNNÉ 1913-ban született. 
Mivel nyolcan voltak testvé-
rek, ezért kilencéves korában 
már dolgoznia kellett és négy 
kilogrammos kenyereket da-
gasztott, hogy legyen mit enni 
a családnak. A munka egész 
életét végigkísérte, és csak né-
hány éve, a családtagok szigorú 
kérésére csökkentette az intenzív konyhai és ház körüli 
munka mennyiségét, beleértve a létramászást is.
Zsófi néni lányai most 80 és 82 évesek, és hálát adnak 

azért, hogy még él az édesanyjuk erőben és egészségben. 

Nemrég egy szív-
ultrahang-vizsgálat 
után az orvos azt 
hitte, hogy elcserél-
ték a leletet, mert 
az ünnepelt szíve 
30 évvel fiatalabb a 
koránál. Némi vér-
ny o m á s c s ö k k e n -
tőn kívül nem szed 
gyógyszert, hangu-
lata kitűnő, és várja, 
hogy három uno-
kája, illetve három 
dédunokája mellé 

végre megérkezzen az első ükunoka is. Szerető család ve-
szi körül, semmiben nem szenved hiányt, és meghívta a 
kerület vezetőit a 105. születésnapjára is. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester és dr. Környeiné 
Rátz Katalin önkormányzati képviselő kö-
szöntötte VARGÁNÉ HUNYA ILONÁT is, 
aki szintén a 90. születésnapját ünnepel-
te. Ica néni Körösladányban született és 
ott nőtt fel. 1946-tól a Pestújhelyi Római 
Katolikus Kereskedelmi Iskolában tanult, 
és már csak a nyarakat töltötte a szülői 
házban, majd 1952-ben végleg a fővárosba 
költözött. Budapesten az Építőipari Szö-
vetkezetnél dolgozott 10 évig adminiszt-
rátori és könyvelői munkakörben. Innen 
az Épitésügyi Dokumentációs Vállalathoz 
vezetett az útja, ahol további 30 évig volt 
munkaviszonyban. Közben mérlegképes 
könyvelői vizsgát is tett, majd megbízták a 
vállalat belső ellenőrzési teendőinek ellátá-

sával. 1978-ban az Építőipari Minisztérium 
magas kitüntetéssel ismerte el munkáját. 
30 évig volt szakszervezeti bizalmi, ahol 
egyebek mellett bérfelelősi és üdültetési 
feladatokat is ellátott. Ezt a három évtize-
des munka sem kerülte el a vezetőség fi-
gyelmét, ezért a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa szintén magas kitüntetésben ré-
szesítette.

Kétszer ment férjhez, de gyermeke egyik 
házasságból sem született. Napjai ma már 
nyugalmasan telnek, mert ízületei problé-
mái miatt nem nagyon mozog. Ennek elle-
nére Ica néni vidám, jól érzi magát. A vidéki 
gyerekkor után a lakótelepet kicsit nehezen 
szokta meg, de ma már ezzel is megbékélt. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármes-
ter és dr. Környeiné Rátz 
Katalin önkormányza-
ti képviselő köszöntöt-
te a rákosszentmihályi 
TÖRŐ ISTVÁNT 90. 
születésnapja alkalmá-
ból, aki a Zala megyei 
Pákán született hívő, 
katolikus családban. Az 
ünnepeltet a hat elemi 
elvégzése után, 12 éves 
korában szülei cselédnek 
adták teheneket őrizni. 
Ezután elszegődött sum-
másnak, ezt követően pedig két évig ott-
hon dolgozott, hogy saját kezűleg készít-
se el és égesse ki a család épülő házához 
a téglákat. 15 évesen Budapestre küldték, 
ahol rokonoknál lakott, majd jelentke-
zett lakatostanoncnak. A második évet 
azonban már nem fejezhette be, mert 
kitört a II. világháború és a főváros ost-
roma elől hazamenekült a szülőfalujába. 

Ott azonban behívták le-
ventének, és hamarosan 
20 falubeli társával Né-
metországba vitték. Tá-
borukat légitámadás érte, 
és csak a Gondviselésnek 
köszönhető, hogy ő nem 
volt a több mint 50 halá-
los áldozat között. Ezután 
300 magyar sorstársával 
együtt német vezetéssel 
egyre nyugatabbra mene-
kültek, míg végül ameri-
kai fogságba estek.
Onnan csak 1946 márci-

usában került haza. Budapesti rokonai 
már elköltöztek, így oda nem mehetett 
vissza, ezért ismét Pákán kötött ki, ahol 
megismerte feleségét, 1952 novemberé-
ben összeházasodtak és azóta is együtt 
élnek nagy szeretetben.
Ezután együtt költöztek Budapestre, 
és lányuk már itt született. Saját házra 
1960-ig gyűjtöttek, amikor megvettek 

egy rákosszentmihályi épületet. István 
bácsi 1965-ben, már mestervizsgával 
a tarsolyában kisiparos lett. Egy akkor 
nagyon kelendő cikk, a petróleumlám-
pa gyártására szakosodott. Kezdetben 
feleségével, majd később két segéddel 
egészen nyugdíjba vonulásáig, 1987-ig 
az Ajkai Üveggyárral együttműködve 
egyedüli gyártóként ő látta el az országot 
ezzel a keresett világítóeszközzel.
Mai házukba 1970-ben költöztek. Szere-
tik a kerületet, és István bácsi tett is érte, 
mert ő szervezte meg utcájuk önerős víz- 
és gázvezetékének kiépítését, valamint 
az úttest leaszfaltozását. Szerepet vállalt 
a Kisiparosok Országos Szövetségében 
is, ahol őt választották a lakatosok veze-
tőjének.
Nyugdíjas koráig elkerülték az egész-
ségügyi problémák, később azonban 
egymást érték a bajok. Három súlyosabb 
és több kisebb agyér-elzáródása volt, de 
mindegyikből felépült. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!
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vívó, csapatban viszont a második he-
lyen végeztünk. Igyekszem erre úgy gon-
dolni, hogy ez nem egy elvesztett arany, 
hanem egy megnyert ezüst. Ráadásul 
arra az elmúlt 25 évben nem volt példa, 
hogy a magyar kardcsapat egy éven belül 
két világversenyen is érmet szerezzen. 
Ez pedig egy nagyon jó kiindulópont a 
2020-as tokiói olimpia előtt – emelte ki 
Decsi Tamás.

– KIK VOLTAK A LEGNAGYOBB ELLEN-
FELEK?
– Elsősorban a világranglista alapján 
tudtuk, hogy milyen ágon fogunk halad-
ni, majd a második mérkőzésen a nyolc 
közé jutásért a fehéroroszok nagyon ke-
mény ellenfélnek bizonyultak és csak 
nagyon szűken sikerült őket legyőzni. 
Ebből is látszott, hogy igazából nincs 
könnyű ellenfél. A négy közé jutásért jött 
Irán, amelynek szintén erős csapata van 
és a tavalyi vb-n a négy közé kerültek, 
most azonban sikerült őket is megver-
ni egy szoros csatában. Aztán jöttek az 
olaszok, akik jelenleg a világranglista-ve-
zetők és ők számítottak a favoritnak, de 
Szilágyi Áron csodálatos vívásával rajtuk 
is diadalmaskodtunk. A döntőben pedig 
várt ránk az a koreai csapat, amely 2012-
ben nyert az olimpián. Volt már néhány 
rossz emlékünk velük, és sajnos, most is 
lehengerlően vívtak – mondta a kertvá-
rosi tehetség. 

A jól megérdemelt pihenés után a ma-
gyar válogatott tagjai már készülnek a 
novemberben megrendezendő újabb vi-
lágversenyre, de persze a mátyásföldi ví-
vópalotában sem állt meg az élet, hiszen 
az utánpótlásedzések is folytatódnak. Azt 
pedig, hogy az Önkormányzat jól döntött, 
amikor az utolsó, szovjetek által használt 
erzsébetligeti épületet is felújította, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
nyár folyamán kínai, szingapúri és hong-
kongi sportolók is nálunk edzettek.

PIROS CECIL

– HOGY SIKERÜLT A FEL-
KÉSZÜLÉS?
– A körülményekhez ké-
pest a felkészülésből ki-
hoztuk a maximumot. Vol-
tak ugyan előzetesen olyan 
kéréseink, amelyek a riói 
olimpiára való sikeres sze-
replést is segítették, mint 
például a külföldi edző-
táborok, de mindez ilyen 
formában nem valósult 
meg. Ezért úgy gondoltuk, 
hogy számunkra a legide-
álisabb körülményeket az 
erzsébetligeti vívócsarnok biztosítja, így 
egy rövid időszaktól eltekintve az erőn-
léti edzéseket is itt tartottuk hatalmas te-
niszmeccsek keretében, és a vívómunkát 
is itt végeztük, amelybe néhány külföldi 
edzőpartner is bekapcsolódott. Vagyis ki-
váló környezetben és nyugodt körülmé-
nyek között, semmitől és senkitől nem 
zavartatva készültünk – hangsúlyozta 
Decsi András.

– MILYENEK VOLTAK A VERSENYKÖ-
RÜLMÉNYEK?
– 2005-ben én már nézőként jelen vol-
tam ezen a helyszínen, hiszen akkor 
rendeztek utoljára világbajnokságot Né-
metországban, amikor ugyanez a lip-
csei sportcsarnok volt a helyszín. Arra 
az eseményre szívesen emlékszem 
vissza, mivel Tominak az volt az első 

világversenye. Ő akkor a nyolc közé ju-
tásért sajnos, vereséget szenvedett és a 
csapatküzdelmek sem jártak sikerrel, a 
megmérettetés ugyanakkor szervezetten 
zajlott. A mostani azonban csalódás volt, 
mert nem úgy tűnt, mintha az elmúlt 12 
évben bármit hozzá tudtak volna tenni – 
mesélte a kapitány.

– MILYEN FORMÁBAN VOLTÁL?
– Úgy érzem, hogy a forma nem volt 
rossz, végül is menetben voltunk a világ-
kupa szezon folytatásában, mivel nem 
volt szünet. Az Európa-bajnokság is jól 
sikerült, hiszen egyéniben ötödik vol-
tam, csapatban pedig bronzérmesek let-
tünk, és a világbajnokságon is az érem-
szerzés volt a cél. Ott egyéniben sajnos, 
a 16 közé jutásért vereséget szenvedtem 
egy olasz ellenféltől, aki egy igen erős 

Egy megnyert ezüst
EZÜSTÉRMES LETT A MAGYAR KARDVÁLOGATOTT A NÉMETORSZÁGI 
LIPCSÉBEN MEGRENDEZETT VÍVÓ VILÁGBAJNOKSÁGON. AHOGY AR-
RÓL KORÁBBAN BESZÁMOLTUNK, A FELKÉSZÜLÉS A KERÜLET DÍSZ-
POLGÁRA, DECSI ANDRÁS IRÁNYÍTÁSA MELLETT NAGYRÉSZT A KERT-
VÁROSBAN ZAJLOTT, AMELYNEK MEG IS LETT AZ EREDMÉNYE, HISZEN 
A CSAPAT EGYIK TAGJA, SZATMÁRI ANDRÁS EGYÉNIBEN IS DIADALMAS-
KODOTT, ÉS MEGSZEREZTE A VILÁGBAJNOKI CÍMET. A RÉSZLETEKRŐL 
A KAPITÁNNYAL ÉS AZ EGYÜTTES MÁSIK TAGJÁVAL, DECSI TAMÁSSAL 
BESZÉLGETTÜNK.

14. csángó est – Augusztus 19., szombat 18.00 óra
Helyszín: Rákosszentmihályi Szent Mihály templom,Templom tér 3.

A szentmise után a tőlünk 1000 kilométerre ta-
lálható Csíkfaluból, Bogdánfalváról és Diószegről 
érkező 36 gyermek énekekkel, mondókákkal és 
versrészletekkel köszöni meg a befogadó családok 
vendégszeretetét, illetve a támogatók segítségét. 
Ezt követően vacsora és táncház lesz a plébánián.

Főtámogató a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága, támogatók a KEMCSE, a Rákóczi 
Szövetség, a XVI. kerületi Román Kisebbségi Önkor-
mányzat és a XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzat. Fővédnök: Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő. Szervező: Kovász Egyesület.
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Az 1983 óta megtartott atlétikai világbajnokságok történetében 
sprintszámban még nem született ekkora hazai siker, hiszen 
azóta csak két döntősünk volt: Bakos György 1983-ban hatodik 
lett a 110 méteres gátfutásban, a következő évben pedig Kovács 
Attila a negyedik helyen végzett 100 méteren. 
Balázs küzdeni akarása példaértékű nem csak a sportolók szá-
mára. A békéscsabai tehetség 2008-ban költözött Budapestre, 
hogy az Állatorvosi Egyetemen folytassa tanulmányait. Akkor 
találkozott ifj. Tomhauser Istvánnal és még mint az Európa-
bajnoki bronzérmes Kiss Dániel edzőpartnere járt tréningez-
ni a Bátony utcába. Azóta hullámhegyek és völgyek követték 
egymást a pályafutásában, a tavalyi kontinensviadalon meg-
szerzett ezüstérme azonban már előrevetítette, hogy a kitartó 
munka gyümölcse kezd beérni.

– AZT MONDTAD, HOGY BALÁZS KÉSŐN ÉRŐ TÍPUS. MI-
NEK KÖSZÖNHETŐ MOST A SIKER?
– Szerintem annak, hogy az évek során hála Istennek minden 
sérülést elkerülve, folyamatosan tudott építkezni és fejlődni. 
Az Európa-bajnokságokon jöttek is az eredmények, hiszen 
2013-ban már negyedik volt fedett pályán Göteborgban, 2014-
ben pedig szabadtéren Zürichben is. Ezek után már nem volt 
olyan nagy meglepetés a tavalyi amszterdami ezüstérem – 
mondta Tomhauser István. 

– HOGYAN FOLYTATÓDIK EZUTÁN A SZAKMAI MUNKA?
– Reméljük, az eddigi eredményekre építve, de még nem tud-
juk, hogy hol a vége. Részcélokat tudunk kitűzni, hiszen aki 
látta a Gyulai Memorialt, az tudja, hogy a második szakaszon 
Balázsnak voltak apróbb hibái, amelyek kizökkentették, mégis 
13.15-t futott. Ebből kiindulva a cél már az, hogy 13.10-en be-
lül fusson. A legfontosabb az, hogy a világ legjobb gátfutóival 
fel tudja venni a versenyt és a döntőben minél jobb helyezést 
érjen el. Hogy aktuálisan melyik rivális mivel rukkol elő, azt 
nehéz megjósolni, de az lényeges, hogy ott legyen az elitben. 
Hosszú távú célkitűzésként pedig azt szeretnénk, hogy a toki-
ói olimpia döntőjében egy szép futással örvendeztessen meg 
bennünket.  

– ELHISZED MÁR, HOGY A VILÁGON TE VAGY A HARMA-
DIK LEGJOBB GÁTFUTÓ?

– Minél több idő telik el, annál inkább kezdem elhinni, de 
majd akkor lesz az igazi, amikor a nyakamba akasztják a 
bronzérmet – jelentette ki Balázs.

– MI FÉR BELE 13.28 MÁSODPERCBE?
– Nagyon küzdelmes verseny volt, egy igazi világbajnoki dön-
tő. Nagyon jól kaptam el a rajtot, az első gátig hibátlanul jöt-
tem, utána azonban két hibát is vétettem, de szerencsére ezek 
nem voltak akkorák, hogy kizökkentsenek. Meg tudtam őrizni 
a higgadtságomat és rendezni tudtam a technikámat, majd fel 
tudtam zárkózni a mezőnyhöz és tartani egy jó pozíciót. A vé-
gén pedig minden energiámat megmozgatva, be tudtam jönni 
a harmadik helyre. 

– TÖRTÉNELMET ÍRTÁL, HISZEN KORÁBBAN „CSAK” A 
DÖNTŐBE KERÜLÉS VOLT A CÉLOD, MOST VISZONT MEG-
ELŐZTÉL EGY OLIMPIAI BAJNOKOT ÉS EGY EZÜSTÉRMEST, 
SŐT, EGY VILÁGBAJNOKOT IS. MI A TITKOD?
– Nincs titkunk, és nem csinálunk másként semmit Istvánnal. 
Azt hiszem, mostanra állt össze a sok évi munka, a sok pozitív 
és negatív tapasztalat, amelyeket a különféle világversenyeken 
szereztem, illetve most értem el a csúcsra mentálisan és fi-
zikálisan is. Van, aki sokkal fiatalabb korban eljut ilyen ma-
gasra, de a hirtelen jött sikernek ritkán van folytatása. Én már 
régóta ott vagyok az élvonalban, de hosszú utat tettem meg 
azért, hogy ide felküzdjem magam. Nyilván lehettem volna 
világbajnoki döntős 2013-ban Moszkvában is, viszont minden-
nek megvan az oka és mindenből le kell vonni a következtetést 
és fejlődni belőle. Bízom benne, hogy ez a siker olyan hosszú 
lesz, amennyire hosszú idő kellett ahhoz, hogy felépítsem.

– MOST PIHENÉS KÖVETKEZIK?
– Nem, szeretnék kiutazni a többi között az universiadera, és 
nem is lenne kedvem most hátradőlni, mert olyan jó formá-
ban vagyok, hogy a pihenés csak ártana.

– A VERSENYZÉS ÉS A TOKIÓI OLIMPIÁRA VALÓ KÉSZÜLÉS 
MELLETT MARAD IDŐD AZ ÁLLATOKRA?
– Ha nem is főállásban, de mindenképpen szeretnék az ál-
latorvoslással foglalkozni, mert nagyon szeretem csinálni, és 
abban is szeretnék fejlődni a hosszú távú céljaim miatt. Eddig 
úgy néz ki, hogy ez egy jó párosítás, és a jól bevált dolgokon 
nem érdemes változtatni.

PIROS CECIL

AZ IKARUS SPORTCENTRUM, A XVI. KERÜLET ÉS EGÉSZ 
MAGYARORSZÁG EGYÜTT ÜNNEPELT AUGUSZTUS 7-ÉN, 
AMIKOR A 28 ÉVES BAJI BALÁZS, AZ IFJ. TOMHAUSER IST-
VÁN IRÁNYÍTÁSA ALATT KÉSZÜLŐ ATLÉTA BRONZÉRMET 
SZERZETT A 110 MÉTERES GÁTFUTÁS DÖNTŐJÉBEN A LON-
DONBAN MEGRENDEZETT VILÁGBAJNOKSÁGON. A VILÁG-
KLASSZISSAL ÉS TRÉNERÉVEL AZ EREDMÉNYHIRDETÉS 
ELŐTT BESZÉLGETTÜNK. ÉRDEKESSÉG, HOGY EZEN A VER-
SENYEN AZ EDZŐK IS KAPTAK ÉRMET.

13 másodperc 
a boldogsághoz
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Atlétáink közül kimagaslóan teljesített 
Urbán Zita, aki a 800 és az 1500 métert 
is magabiztosan, meggyőző fölénnyel 
nyerte meg. Id. Tomhauser István tanít-
ványa ezáltal kivívta a jogot arra, hogy a 
Győrben megrendezett Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon is rajthoz álljon jú-
lius 27-én. (Ott az 1500 méteres síkfutás 
döntőjébe került, majd bátor verseny-
zés után a tizenkettedik helyen végzett 
4:51,46-os idővel. Zita egyébként egész 
évben kimagaslóan teljesített, fedett pá-
lyán és szabadtéren, 800 és 1500 méte-
ren is megnyerte korosztálya országos 
bajnokságát.)

Szorosabb versenye volt Gulyás Johan-

nának gerelyhajításban, de a Kovács 
Gyula által edzett sportoló a téli dobó or-
szágos bajnokságon megszerzett aranya 
után most sem talált legyőzőre.

A serdülők további két bronzérmet sze-
reztek: Takács Bertalan az id.Tomhauser 
Istvánnal folytatott munka következté-
ben 1500 méter akadályon izgalmas, szo-
ros versenyben, jó hajrá után állhatott fel 
a dobogó harmadik fokára, Előházi Dá-
niel pedig egyéni csúccsal lett harmadik 
súlylökésben Kovács Gyula segítségével.

Az újoncok versenyében ugró, dobó 
és futó nyakába is akasztottak érmet. A 
Lőrincz Milán által edzett Sztanev Máté 
ezüstöt, míg Kőszegvári Balázs bronzot 

nyert rúdugrásban. Az ifj. Tomhauser 
István vezetésével készülő Csúr Balázs 
egyenletes, okos versenyzéssel 600 mé-
teren szintén harmadik lett, míg Strényi 
Gábor az újoncok súlylökő versenyét 
fejezte be ugyanebben a pozícióban 
ugyancsak egyéni csúccsal. Az ő munká-
ját Kőrös András irányítja.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az előző bajnokság 4. helyezettjénél, az Ikarusnál a legfonto-
sabb változás, hogy a vezetőedző, Czinege László megvált poszt-
jától és a RAFC vezetőedzője lett. A játékos-átigazolás első „fél-
idejében” (július 31-ig) Kaltenekker Attila a Gázgyártól, Kostyola 
Patrick a Vízművektől, Takács Máté Diósdról, Balogh Bence 
Veresegyházról, Edelényi Dániel pedig a BVSC-től érkezett 
a Bátony  utcába. Távozott:  Skravanek László, Krucsó Tamás 
(mindkettő RAFC), Kiss Dániel (Szentpál HIT SE), Fritz Olivér 
(III. ker.).

A Magyar Kupa selejtezőjének első fordulójában nagy megle-
petésre az Ika 2-1-re kikapott a II. osztályú Hidegkút SC-től. Az 
új fiú, Kaltenekker Attila vezetést szerzett és a kerületiek szinte 
az egész mérkőzést végig támadták, lőttek három kapufát, még-
is az ellenfél jutott tovább a 71. és a 81. percben lőtt góljaival.

A bajnoki rajt előtt az Ikarus részt vett a 24. Kovács Gábor 
Emléktornán amelynek döntőjében 5:0-ra győzött a tartaléko-
san pályára lépő RAFC ellen (az eseményről következő szá-
munkban írunk bővebben), az első bajnoki mérkőzésre pedig 
augusztus 19-én kerül sor a Kelen SC ellen.

A nyári változások kétségkívül legnagyobb vesztese a RAFC, 

öt év után ugyanis távozott a csapat játékos-edzője, Vörös Péter. 
A volt NB I-es futballista azon kívül, hogy összekovácsolt egy 
jó szellemű, baráti közösséget (amelynek tagjai öt év alatt egy 
fillér juttatást sem kaptak), az elmúlt idényben 25 góllal járult 
hozzá a klub jó szerepléséhez, és ezzel az egész BLSZ I. máso-
dik legjobb góllövője volt.

Pozitívum viszont a RAFC számára, hogy a játékosok hűsége-
sek maradtak az Egyesülethez. Az egyetlen távozó Makka Norbert, 
aki Fótra ment. Az új edző, Czinege László mindenkire számít-
hat, sőt, a Kisnémeditől visszatérő Téglás Máté, a rutinos kapus 
Skravanek László (Ikarus) és a fiatal Krucsó Tamás (Ikarus) vél-
hetően erősítést jelentenek. Az említetteken kívül az első csapat 
keretével készül Gálosi Csongor U17-es csapatából a tehetséges 
Forró Roland, Lukács Dávid és Rimóczi Gergő is. 

A RAFC a Magyar Kupa első fordulójában idegenben, Téglás 
Máté góljával 1-0-ra legyőzte a BVSC együttesét és továbbjutott 
a következő fordulóba. 

A RAFC is hazai pályán kezdi az új idényt: augusztus 19-én, 
16.30-kor a Pirosrózsa utcában a kitűnő 43. sz. Építőket fogadják.

VARGA FERENC

Kilenc érem hazai pályán 

RÖVID NYÁRI SZÜNET UTÁN KERÜLETÜNK FUTBALLCSAPATAI ELKEZDTÉK A FELKÉSZÜLÉST A 2017/18. ÉVI BAJNOK-
SÁGRA. A BUDAPEST I. OSZTÁLYBAN KÉT EGYÜTTESÜNK, AZ IKARUS ÉS A RAFC SZEREPEL, A RAJT AUGUSZTUS 19-
ÉN LESZ. A III. OSZTÁLYBAN INDULÓ MLTC ÉS RSC SZEPTEMBER 2-ÁN KEZDI AZ IDÉNYT.

Rajt a Budapest 
I. osztályban

A KÉT LEGFIATALABB KOROSZTÁLY EGYÉNI BAJNOKSÁGÁT RENDEZTÉK 
MEG JÚLIUS 8-A ÉS 9-E KÖZÖTT AZ IKARUS SPORTCENTRUMBAN. AZ 
ESEMÉNY VÉGIG KÁNIKULÁBAN ZAJLOTT, AMI KÜLÖN MEGPRÓBÁLTA-
TÁST JELENTETT A VERSENYZŐKNEK, A VERSENYBÍRÓKNAK, AZ EDZŐK-
NEK ÉS A NÉZŐKNEK EGYARÁNT. MINDEZEK ELLENÉRE NÉHÁNY SZÁM-
BAN AZ ÖTVENET IS MEGHALADTA AZ INDULÓK SZÁMA.

Urbán Zita
..................
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Életének 71. évében el-
hunyt Mihály Lászlóné, 
a XVI. kerület közismert 
és népszerű pedagógusa. 
Etelka néni Rákoscsabán 
született családja egyedüli 
gyermekeként. Édesany-
ját korán elvesztette, ezért 
édesapja  Klauzál téri  kár-
pitos-díszítő műhelyében 
nőtt fel, aki a szakma sze-
retetét már gyermekkorá-
ban továbbadta lányának, 
és ez az örökség egész 
életében megmaradt. A 

szakiskola befejezése után gimnáziumot végzett, majd az Egri 
Tanárképző Főiskolán szerzett   műszaki szakos tanári diplo-
mát. 1969 és 1978 között az árpádföldi Arany János Általános 
Iskola, majd 1978 és 1992 között a sashalmi Jókai Mór Álta-
lános Iskola műszaki tanára volt. Osztályfőnökként több osz-
tályt vezetett végig a felsőbb évfolyamokon. Sok tanítványa őriz 
kedves, meghatározó emlékeket az általa sok éven át tartott 
háztartásvezetési szakkörről is, amelynek közösségteremtő 
ereje volt. 1992 és 2015 között már kárpitos szaktanárként te-
vékenykedett. Nem csak ép, hanem a halmozottan sérült tanu-
lók, technikusok és felnőttek pályáját is egyengette. 2004-től 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a kárpi-
tos mestervizsga-bizottság elnöke lett. 2015-ben megkapta az 
aranykoszorús kárpitosmester címet. Élete utolsó két évében 
hittel teli szívvel, derűsen viselte betegségét. Emlékét család-
tagjain kívül kegyelettel őrzik tanítványai, kollégái, ismerősei 
és mindazok, akik szerették és tisztelték. Nyugodjék békében! 

Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György    Tel.: 06-20/395-3537

Szeptember 17. 6.00 óra 
Az őszi fények között a Déli Harangszó

Baráti Kör megismétli a nagysikerű tavaszi barangolást 
Európa legnagyobb folyami szigetén, a Csallóközben, 

avagy más néven az Aranykertben Csicsó, Bős, Somorja, 
Gútor érintésével. Útiköltség: 4700 forint/fő.

Jelentkezés Szuhaj Péternénél a 403-2622-es vagy a 0630-582-
7600-as telefonszámon. Indulás Mátyásföldről, Pilóta u. 1.

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Rákosi út 71.  

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

Értesítünk mindenkit, hogy első őszi összejövetelünket 
szeptember 4-én hétfőn, 15.00 órakor tartjuk. 

Napirenden: a IV. negyedév programjának megbeszélése.
Az esemény nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támo-
gató és hagyományőrző tag jainkat, valamint minden nem PO-
FOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, 
származása miatt üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára 
elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy hátrányos helyzet-
be kényszerítettek. 

10.00 Megnyitó: Kovács Péter polgármester, Adamis 
Gábor egykori vezérigazgató-helyettes
10.30 Főzőversennyel egybekötött bográcsparti 
A főzéshez bejelentkezés szükséges szeptember 4-ig az ottho-
nunk.ikarus@gmail.com e-mail címen vagy a 0630-9868-
822-es telefonszámon.
• Déli órákban nosztalgiajáratok indítása
14.30 A főzőverseny eredményhirdetése és tombola-
sorsolás

• Óránként 25 perces filmvetítés
Egész nap kötetlen beszélgetés és a 
veterán buszok megtekintése
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A szervezőbizottság nevében: Szabó Zsóka

A rendezvényt a XVI. Kerületi 
Önkormányzat is támogatja.

HAGYOMÁNYŐRZŐ IKARUS NAP
 SZEPTEMBER 9. IKARUS SPORTPÁLYA 10.00-19.00 ÓRÁIG

A büfében meleg ételek és 
hűtött italok kaphatók.

Kulturális Örökség Napjai 2017 
a Szerb Antal Gimnáziumban 

(Batthyány Ilona utca 12.)

14.00 és 16.00 óra között Irodalmi és történelmi séta a Kul-
turális Örökség Napjai 2017 programsorozathoz csatlakozva a 
Gimnázium parkjában és épületében. A tárlatvezetés időtarta-
ma 45 perc, amelynek keretében megismerhetik az ősparkban 
álló patinás épületet és a hozzá kapcsolódó történelmi és irodal-
mi vonatkozásokat.
Tárlatvezetők: Vigh Hajnalka és Bajczi Tünde pedagógusok

A Szerb Antal Nosztalgiadélutánra 
szertettel várjuk iskolánk régi és jelenlegi diákjait, tanárait, 

valamint minden kedves érdeklődőt. 
Program:

• 14.00: Inotai István igazgató köszöntője
•Terényi István festőművész kiállításának megnyitója

Régi diákok osztálytalálkozói
A 2016-os végzősök a rendezvény alatt átvehetik írásbeli 

érettségi dolgozataikat a 111-es teremben.

A rendezvény ideje alatt büfé várja a kedves vendégeket.

SZEPTEMBER 16. SZOMBAT

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi 

szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 
Bejelentkezni a 06-40/200-801 üzenetrögzítős 

telefonon lehet.
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Szemüveglencsék japán technológiáva l

1161 Budapest, Csömöri út 117. 
H – P: 1000 - 1800, Szombat: július 
és augusztus hónapban ZÁRVA 
Tel.: 06 20/357-9188, 06 1/401-0664
www.toronyoptika.hu
*  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az üzletben.
** Szemüvegkészítés esetén

•  Hoya egyfókuszú szemüveglencsék 

-30% kedvezménnyel augusztus 1-31-ig! *

•  Nyári akció! 
Napszemüvegek 20-30-40% kedvezménnyel 
augusztus 1-től amíg a készlet tart! *

 •  Továbbá folyamatos keret- és lencse akciókkal, 
ingyenes** látásvizsgálattal várunk mindenkit szeretettel!

Torony Optika hirdetes 205x65 2017JUL.indd   2 2017.07.24.   10:40:43

ASZTALOS vállal: meglévő aj-
tók, ablakok, tetőtéri ablakok 
szigetelését, javítását, régi ab-
lakszárnyak thermo üvegre át-
alakítását, elöregedett szigetelő 
gumik cseréjét. 30-265-9477

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 
Falbontás nélkül, 

szakszerű, géptisztítás.  
FÁBIÁN ISTVÁN 
20-317-0843

Angol nyelvoktatást, vizsgafel-
készítést, társalgási gyakorla-
tot, nyelvtani rendszerezést vál-
lalok a XVI. kerületben. Céges 
és Skype-os online nyelvtanítás 
is lehetséges! Hívjon bátran a 
06-20-320-3001-es számon!

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

Angol nyelvoktatást, korrepe-
tálást, társalgási gyakorlatot és 
vizsgára való felkészítést válla-
lok.Hívjon a 06-30-275 7236-
os mobilszámon!

Vízszerelés, fűtésszerelés csa-
ládbarát árakkal, precíz mun-
kavégzéssel, 10% nyugdíjas 
kedvezmény. 30-938-9713

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

Ha magadnak szeretnél dol-
gozni kötetlen munkaidővel, 
gyere hozzánk ingatlanérté-
kesítőnek zuglói irodánkba! 
Kiemelten magas jutalékot 
kaphatsz, biztosítunk irodát 
és irodai asszisztenst is! Kez-
dő is lehetsz, mindenre meg-
tanítunk! Továbbiak:  www.
leogroup.hu, küldd CV-d az 
info@leogroup.hu-ra!

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

ASZTALOSMUNKÁK. Vál-
laljuk konyhák, beépített bú-
torok, galériák, bejárati ajtók, 
előtetők és kocsi beállók készí-
tését. Régi bútorok restaurálá-
sát, kópiák készítését illetve fa-
faragást. szetey.zoltan@gmail.
com; 30-401-1633

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526

ÜVEGEZÉS, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosításra, 
közületeknek átutalással! Nyit-
va: 8-20-ig, Sz. 9-14 ig. 407-
0410, XVI. Ijász u. 3/A

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is! 
SÖVÉNNYíRÁST, KERTREN-
DEZÉST/ÉPÍTÉST, GYEPSZŐ-
NYEG telepítését, füvesítést, 
INGYENES FELMÉRÉS! Profi 
gépekkel, szakszerűen, meg-
bízhatóan. 30-287-4348

VILLANYSZERELÉS és HAJ-
DÚ típusú bojler javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. 
Tóth Balázs 30-294-8045, 
406-5775

Gyógypedikűrös, pedikűrt, 
manikürt vállal, reális ára-
kon.  Házhoz megyek akár 
hétvégén is. 70-517-46-28
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Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra 2017. szeptember 15-ig. 
Most ajándék mini ventilátorral* várjuk.

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők részesülnek a készlet erejéig, a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. szeptember 15-ig.

Bejelentkezés: 06-30/827-8435 • 06-1/401-1344
1163 Budapest, Jókai u. 3. III. emelet, Audiológia

www.victofon.hu

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

    Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől!

A fájdalommentes hallásvizsgálat után 2 hétig
ingyen hordtam a szinte láthatatlan hallókészüléket.

És a tévézés is újra közös, másokat nem zavaró
élmény, mert a hangok tisztán, a fülemben szólnak.

Azóta a zajos utcán is jól hallom, 
ahogy az unokám az óvodáról mesél.
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