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»A XVI. Kerületi Önkormányzat nagyon sokat tesz a megújuló ener-
giahordozók felhasználása érdekében, ezzel is elősegítve a környe-

zet védelmét. A többi között ezt emelte ki az a bírálóbizottság, amely 
idén a fővárosi kerületek közül egyedüliként a Kertvárosnak ítélte oda 
a Zöld városért díjat. Az elismerést Kovács Péter polgármester vette 
át dr. Réthelyi Miklóstól, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 
elnökétől. Az ünnepélyes átadóra január 21-én, a Pest Megyei Önkor-
mányzat dísztermében került sor.
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Rendkívüli tanácskozást tartott az Önkormány-
zat Képviselő-testülete január 13-án. Először 
zárt ülés keretében tárgyaltak egy árverésen 
való részvételről, majd sürgősségi indítványként 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi ön-
kormányzatokat osztottan megillető bevételek 
2016. évi megosztásáról szóló rendelet-terve-
zetet véleményezték. Mindezek előtt azonban 
egyperces néma főhajtással adóztak dr. Várko-
nyi Ákos, a Szakrendelő korábbi igazgatójának 
emléke előtt, aki a közelmúltban hunyt el.

Kovács Péter polgármester a második napi-
renddel kapcsolatban elmondta: a közösségi 
közlekedés finanszírozása miatt a Parlament 
úgy döntött, hogy az iparűzési adó részesedési 

arányt megváltoztatja. Eddig a Fővárosi Önkor-
mányzat 51 százalékot, az összes kerület pedig 
49 százalékot kapott. 2016. január 1-jétől vi-
szont 1,5 százalékkal, majd 2017-től újabb 1,5 
százalékkal kap többet a főváros, mert az ipar-
űzési adóból elsősorban a közösségi közlekedést 
kell finanszírozni, csak utána költhetnek másra. 
Kovács Péter – aki a fővárosi Költségvetési Bi-
zottság elnökeként is tevékenykedik – kiemelte: 
habár százalékosan kevesebbnek tűnik, összeg-
szerűen nagyobb bevételhez jut a XVI. kerület, 
mivel a gazdaság folyamatosan fejlődik, így az 
idei költségvetésbe tervezett 4 milliárd 273 mil-
lió forint iparűzési adóbevétel helyett a forrás-
megosztás 4 milliárd 539 millió forintot javasol. 

A testületi ülésről jelentjük

Jelentkezési feltételek
Facsemetét az újszülött szülője igényelhet a 
kicsi születését követő hat hónapon belül, 
amennyiben a jelentkező lakcímének igazo-
lására szolgáló hatósági igazolványában lakó-
helye vagy tartózkodási helye címeként Buda-
pest Főváros XVI. kerülete szerepel. 
Facsemetét az újszülött nagyszülője is igé-
nyelhet a gyerek születését követő hat hóna-
pon belül, amennyiben a jelentkező lakcímének 
igazolására szolgáló hatósági igazolványában la-
kóhelye vagy tartózkodási helye címeként Bu-
dapest Főváros XVI. kerülete szerepel és a gye-
rek magyarországi lakcímmel rendelkezik.
Lombhullató díszfát vagy gyümölcsfát ültet-
het saját ingatlanára vagy az az előtti zöld-
sávba, akinek a XVI. kerületében lakóháza, 
építési telke vagy többlakásos épületben ta-
lálható lakása van. Ha a jelentkező lakótelepi 
lakásban él a Kertvárosban, akkor a Környe-
zetvédelmi Iroda munkatársa által kijelölt 
közterületen ültethet facsemetét. Akinek 
egyik sem megfelelő, olyan közösségi helyre 
ültetheti a facsemetét, amit az Önkormány-
zat erre a célra kijelöl (gyermekliget).

Folyatatjuk a Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény (CSOK) 10+10 
millió forintos támogatásának – 
amit három- vagy többgyermekes, 
új ingatlant építő vagy vásárló csa-
ládok igényelhetnek – részletes be-
mutatását. Míg előző számunkban 
a személyi feltételekről írtunk, ad-
dig most a lakóingatlanokkal kap-
csolatos részletekről lesz szó.

CSOK KISOKOS

„Minden születendő 
gyermeknek 
ültessünk egy fát”

»Az Önkormányzat „Minden szüle-
tendő gyermeknek ültessünk egy 

fát” elnevezéssel programot hirdet a 
kertvárosiak számára. Ebben bárki 
részt vehet, aki a jelentkezési felté-
teleknek megfelel.

A facsemetéket minden évben kétszer 
osztják, jelentkezési határidő: 
február 28. és szeptember 30.

Jelentkezni a jelentkezési lap hiánytalan 
kitöltésével és leadásával/visszaküldésével 
lehet 
• személyesen: Budapest XVI. Kerületi Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda 
(1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 8.) 
• vagy postai úton: Budapest XVI. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iro-
da (1163 Budapest, Havashalom utca 43.), 
• illetve elektronikus úton: (.pdf, .jpg) 
kornyezet@bp16.hu címen. 
Telefonon történő jelentkezést nem foga-
dunk el! 
A résztvevőket – akikkel elsősorban email-
ben tartjuk a kapcsolatot – a jelentkezés sor-
rendje szerint választjuk ki. 

A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” programról szóló, 
32/2015. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet, illetve a jelentkezési lap 

megtalálható az Önkormányzat honlapján (www.budapest16.hu), 
további felvilágosítást a 401-1479-es telefonszámon, valamint elektronikus úton 

a kornyezet@bp16.hu címen kérhetnek az érdeklődők.

Jelentős könnyítés a támogatást igénylők 
számára, hogy a lakóingatlanok energiaha-
tékonysági szintjét ezentúl nem kell figye-
lembe venni sőt, a 160 m2-es felső méret-
határt is eltörölték, így az ennél nagyobb 
hasznos alapterületű ingatlanok után is le-
het CSOK-ot igényelni. Emellett megszűnt 
az egy négyzetméterre jutó 300-350 000 
forintos felső vételár korlátozás, illetve az 
egy- és kétgyermekes (vagy ennyit vállaló) 
családok esetén a támogatható legkisebb in-
gatlanméretre vonatkozó korlátozás is. 

Milyen ingatlanra igényelhető és 
mekkora összeg jár?
Újonnan épített vagy vásárolt lakóingat-
lanok esetén: 
• egy gyerek után 600 000, 
• két gyerek után 2 600 000, 
• három vagy több gyerek után 
  10 000 000 forintot lehet igényelni.

Használt lakóingatlan vásárlása vagy bő-
vítése esetén: 
• egy gyerek után, ha a lakás hasznos alapte-
rülete legalább 40 m2, de nem haladja meg 
az 55 m2-t, akkor  550 000, ha meghaladja, 
akkor 600 000 forint jár, 
• két gyerek után 50 és 65 m2 közötti ingat-
lannál 880 000 forintot, 65 és 80 m2 közötti 
lakás után 1 100 00 forintot, ha pedig a 80 
m2-t is meghaladja, akkor 1 430 000 forin-
tot lehet igényelni, 
• három gyerek után 60 és 75 m2 közötti 
ingatlan esetén 1 320 000, 75 és 90 m2 kö-
zötti lakásnál 1 650 000, ha pedig nagyobb, 
mint 90 m2, akkor 2 200 000 forintot lehet 
igényelni, 
• négy vagy több gyerek után 70 és 85 
m2 közötti lakás esetén 1 760 000 fo-
rint, 85 és 100 m2 közötti ingatlannál  
2 200 000 forint, 100 m2 feletti lakás esetén 
pedig 2 750 000 forint jár majd.

Fontos: ezentúl olyan is igényelhet tá-
mogatást új lakás vásárlása vagy építése, 
illetve használt lakás vásárlása vagy bővíté-
sekor, akinek már van lakóingatlana vagy 
haszonélvezeti, esetleg használati joga.
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Kedves 
      Olvasó!

A minap a barátaimmal egy tehetségkuta-
tót szemlélve egyikünk a zsűrit kritizálta, 
másikunknak a dalok hangszerelése sér-
tette a fülét, de olyan is volt, aki az elő-
adók öltözékét kifogásolta. A társaság 
egyik tagja azonban felvetette, hogy pró-
báljunk meg csak jót mondani mindenki-
ről, és láss csodát! A játék bevált! Mi len-
ne, ha mostantól a hétköznapokban is ezt 
játszanánk? Örüljünk a hóesésnek, mert 
néhány perc lapátolással kiválthatjuk az 
aznapi edzést. Használjuk ki az ökumeni-
kus alkalmakat, és fogadjuk el mások hi-
tét. Aztán vegyünk álarcot, és öltözzünk 
maskarába, de csak addig, amíg tart a far-
sang. Vagy álmodozzunk, ahogy Koszto-
lányi: „Jégkertek nyílottak előttem fehér, 
fagyos, friss levegőben, és ordas farkas 
ordított. És ködbe veszve lenn messze-
messze csábítgatott száz új titok. Csábítva 
gyulladott a lámpa az elektromos éjszaká-
ba, sok lámpa, gyertya, milliom ezer tüze-
lő liliom, s én szálltam, szállottam tovább 
– hahó, hahó! - s a gyémántos homályon át 
hullt, hullt a hó. Aztán egy bálterembe ér-
tem, s táncolni kezdtem táncos éjjel, tán-
coltam zengő korcsolyákkal, torkig lakó, 
vak szenvedéllyel.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

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

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

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

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 

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

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Zöld város a Kertváros

– Most lettünk csak igazán zöldek. Alapve-
tően azért pályáztunk a Zöld város kategó-
riában, mert Kertváros vagyunk, és sokat 
teszünk azért, hogy az is maradjunk: a többi 
között környezettudatosságra neveljük a fia-
talokat. Számunkra az iskolai szelektív hul-
ladékgyűjtés mindennapos dolog, sőt, a Sze-
retjük a Naplás tavat elnevezésű programunk 
is csak egy azok sorában, amelyekkel az óvo-
dásokat és az iskolásokat arra neveljük, hogy 
vigyázzanak a környezetükre, a bírálók eze-
ket mégis, mint kuriózumokat emelték ki. 
Hasonló elismerést váltott ki a zsűriben az, 
hogy a megújuló energiaforrások használata 
érdekében felmérjük az ingatlanainkat, és az 
ökológiai lábnyomunk csökkentése érdeké-
ben haladunk előre. Arra is nagyon büszkék 
vagyunk, hogy csatlakoztunk Az élő bolygó 
elnevezésű kezdeményezéshez, amelynek ke-
retében több feladatot is vállaltunk. 

– Melyek ezek közül a legfontosabbak?
– Ilyen az a kezdeményezés, amelynek ke-

retében minden kerületben születendő gye-
rek szülőjének vagy nagyszülőjének bizto-

sítunk fát, hogy elültethesse, a lakosságnak 
ingyenesen adunk esővízgyűjtő edényeket, 
az intézmény-felújításoknál pedig már meg-
újuló energiaforrásokat is kell alkalmaz-
nunk, amelynek első példája a Tóth Ilonka 
Emlékház lesz.

– A Holnap Városáért Díj keretében több 
kategóriára lehet pályázni, ezek közül egyik a 
művészet, a kultúra és a helyi örökségek meg-
őrzésével kapcsolatos. A Kertvárosban virágzó 
kulturális élet van, tervezik, hogy ebben a ka-
tegóriában is pályáznak?

– Ha elkészül a János utcai napközis tá-
borban a Rákosszentmihályi Kulturális Köz-
pont, akkor már lesz elég alapunk arra, hogy 
pályázzunk. Habár már most is lenne, hiszen 
az Erzsébetligeti Színház világ-, de legalábbis 
európai színvonalú. Az mindenesetre biztos, 
hogy a hasonló hazai intézmények között 
az élvonalba tartozik, hiszen a három olyan 
művelődési ház egyike, amely a legmagasabb 
minősítést kapta Magyarországon. 

» Sz. R. Zs.

Dr. Pécsi Mária pályázati referens, Szász József 
környezetvédelemért is felelős alpolgármester, Kovács 
Péter polgármester és Valahovits Szilvia sajtóreferens

»Mivel nem mindegy, hogy hol és hogyan élünk, ezért a 2010-ben létreho-
zott City Hungary Program a fenntartható és élhető magyar városok ta-
pasztalatainak és eszközeinek bemutatását tűzte ki célul, példát mutatva 

ezzel más településeknek. Ennek része a 2013-ban alapított Holnap városáért 
Díj, amelynek egyik kategóriája a Zöld városért elismerés. Kovács Péter pol-
gármestert arról kérdeztük, hogy miután az Önkormányzat már Család- és 
nyugdíjas barát is lett, sőt, a Zöld iroda címmel is büszkélkedhet, miért pályá-
zott most erre a címre is?

Folytatás a címlapról
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»Mivel a Kertváros polgárai közül többen kerestek meg 
bennünket különböző közérdekű kérdésekkel, ezért új ro-

vatot indítunk, amelyben Kovács Péter polgármester válaszol 
a lakók leveleire. Ezeket továbbra is várjuk a foszerkeszto@
bp16.hu e-mail címre, a kerület vezetője pedig válaszolni fog 
azokra, amelyek témája többeket érinthet.

Nem tudom ugyan, hogy mondhatom-e ma-
gamról, hogy cinkotai vagyok, mert nem itt 
születtem. 45 éve élek itt, és 34 évet tanítot-
tam a cinkotai Általános Iskolában.

Kezdem talán onnan, hogy jó néhány évvel 
ezelőtt, amikor létrejött a Szabadföld úton a 
játszótér, nagyon örültem. Kaptam is az al-
kalmon, elvittem az unokámat. Fél óra múlva 
azt mondta: „Elég volt mama, erre a játszótér-
re soha többet ne jöjjünk!” 

De szerencsére pár éve lett egy igazán 
jó helyen egy nagyon jó játszótér. Di-
cséret illeti azt, aki kitalálta, hogy hol legyen, 
és a tervezőt, valamint a kivitelezőt. Azóta 
is, ha nálam vannak az unokáim, oda el kell 
menni!

Volt itt azért élet Cinkotán, mert eddig is 
működött a Gazdakör, a Szlovák Önkor-
mányzat, a Nyugdíjas klub, a Vöröskereszt és 
a Cinkotáért Közhasznú Egyesület, valamint 
az evangélikus gyülekezet, és a Hagyomány-
őrző Dalkör. Az utóbbiak aranyérmet nyertek.

De mitől lett mozgalmasabb?
Persze csak arról tudok írni, amin részt vet-

tem vagy tudomásom van.
Hallottam a felújított iskola meg-

nyitójáról, és nyílt napjáról, ami na-
gyon jól sikerült.

A bánatom, a csoki automata is szerencsére 
kikerült az iskolából! Ezt itt köszönöm!

Minden évben szervez kirándulást 
Dernovics Mihály, a Cinkotáért Közhasznú 
Egyesület vezetője. Ebben nagy segítségé-
re van Mohos Ida. Ha csak tudtam mindig 
mentem velük, mert igen tartalmas, nagyon 
jó kirándulások voltak, tele busszal. Idén 
Szlovákiában és a Börzsönyben voltunk, kis-
vonatoztunk és egy csodálatos tájházba láto-

gattunk, ahol elmondták, mi mindent csinál-
nak. A házi készítésű bodzaszörptől a foszló 
kalácsig, a pogácsáig minden volt, ehettünk 
és vehettünk is. Meghívták Dernovics Judit 
által Maksa Zoltánt, akire több mint százan 
voltak kíváncsiak.

Huszka Éva, az iskolánk volt pedagógusá-
nak ötlete és meghívása révén részt vehettünk 
Monspart Sarolta humorral teli elgondolkoz-
tató előadásán. Én azóta a napi ½ óra moz-
gást igyekszem megtartani.

December 11-én a zeneiskola növendékei 
mutatkoztak be, igazán kedves, színvonalas 
zenei műsorukkal. A két felkészítő tanárnak, 
Kovács Zsoltnak és Tomhauser Noéminak ez-
úton is köszönjük. Engem feltöltött.

19-én szombaton pedig karácsonyi 
hangversenyre kaptunk meghívót, amit 
a Nitkulinecz Zsanett által vezetett 
Primavera Kamarakórus telt ház előtt 
tartott. Ők a múlt év novemberében az 
Országos Szemlén aranyérmet nyertek. A 
csodálatos hangverseny után terített asz-
talnál beszélgethettünk.

Ahogy a hangversenyre mentem, meg-
kapta szemem egy csodálatosan kivilágí-
tott Betlehem az evangélikus gyülekezeti 
ház kertjében. Vető István nemcsak mint 
egyházfi, de mint EMBER is sokat tesz a 

közösségért.
Ezt a Betlehemet Baczkó Máté pályázata 

útján nyerték az Országos Evangélikus Egy-
háztól. A faházat pedig Szlaukó Róbert készí-
tette. Tavalyi évben volt először ökomenikus 
gyertyagyújtás Szlaukó Györgyné Marica 

ötlete alapján, Sasinszki Klára segítségével 
szervezték meg.  Mind a négy felekezet 1-1 
gyertyát gyújtott. Úgy éreztem, hogy nekem 
is ott a helyem, mert ez közösségi életre, sze-
retetre nevel. A Faller Cukrászda ízletes süte-
ményeihez még sokan hoztak házi készítésű 
süteményt. Külön öröm volt a gyertyagyújtás 
utáni meghitt beszélgetés. Itt köszönjük meg 
Tari Zsuzsinak is, aki bár már nem itt lakik, 
de visszajár és gyönyörű képeket készít.

A jótékonysági nap, amit Horváth Valéria és 
Sasinszki Klára szervezett az Önkormányzat 
támogatásával, Szász József segítségével jött 
létre. Ez szintén izgalmat hozott Cinkota éle-
tébe, hisz olyan fellépők voltak itt, mint az 
Alma együttes, Farkasházi Réka, Cinkotai 
Dalárda.

A cinkotai madarak csiripelték, hogy 2016-
ban is lesz jótékonysági nap a Göllesz Viktor 
Általános Iskola játszóterének létrehozásáért.
(Úgy tudom, hogy július 10-én.) Köszönet 
a szervezőknek ezért az óriási, több mint fél 
éves munkájukért, amit úgy szerveznek, hogy 
sehonnan nem kapnak pénzt rá, és olyanokat 
próbálnak meghívni is, akik pénz nélkül vál-
lalják a fellépést!

Még Klári nevéhez fűződik az Akácos 100 
éves megünneplése is, ahova lovas kocsival, 
beöltözött népviseletben a Kultúrháztól in-
dult a menet. Itt beszélgethettünk a követke-
ző teendőkről a Polgármester úrral, a finom 
gulyásleves mellett, amit Homola Tibor ké-
szített. A gyermekek pedig Szabó Annával 
kincseket (fülbevalót, nyakláncot, gyűrűt, 
karkötőt) varázsoltak.

Pezseg az élet Cinkotán – Egy cinkotai szemével

A polgármester 
válaszol
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Na és akkor jöjjön a Tájház:
Két évvel ezelőtt Húsvétkor mentem 

először az új szervezésben működő Táj-
házba. Az élő állatok simogatására vittem 
el vendégeimet, és természetesen a Múze-
umot is megmutattam. A foglalkozáson 
egy cinkotai ismerősöm sem volt, pedig 
sok gyerek foglalatoskodott. De most már 
a meghirdetett programokon egyre több 
cinkotaival találkozom. 

Voltam a pünkösdölőn, ahol a gyerekek 
nagyon élvezték a korona készítését, és fő-
leg azt, amikor ők lehettek a pünkösdi kirá-
lyok, királynék, fejükre kerülhetett a korona.

Márton napon végre unokáimmal jártam 
ott. Igen élvezték a kisvonatozást, ahol gitár-
kísérettel – és persze minden gyermek kezé-
ben egy-egy hangszerrel – énekeltek Takács 
Botonddal.

Délután lovas szekérrel mehettek úgy, hogy 
ott pedig egy kiváló mesélő, Olasz Etelka me-
sélt, a mesébe a gyerekeket is bevonta, szere-
peltette.

A havonta egyszer megrendezett termelői 
vásárra is egyre több cinkotai jön el. Nagyon 
tudom ajánlani mindenkinek a finom házi 
készítésű termékeket. Aki egyszer ide eljön, 
biztosan visszatér! Ezeket a programokat 
Mátéfi Erika és Burkus Sándor szervezi. Ne-
kik is köszönet jár érte! 20-án a gyertyagyúj-
tás után még betértem a tájházba, ahol ember 
nagyságú betlehemi bábukat láthattunk, és 2 
bárányt. A saját készítésű szebbnél szebb tár-
gyakból lehetett vásárolni.
A kerékpárutat sem szabad kihagy-

ni, amivel Cinkota gazdagodott.  

Bár én már nem kerékpározom, és nem 
futok, de végigsétáltam és gyönyörködtem a 
nagyon jól megtervezett pihenőben.

Az unokáimmal jót tornáztunk a megbol-
dogult strand előtti tornapályán.

Várom a jövő évi programokból – amire 
még eddig nem sikerült eljutnom – a Caprera 
pataki sétát, amit Széman Richárd kiváló 
fényképészünk és írónk vezet. Az első sétáján 
150 fő ment vele. Aki ott volt, tősgyökeres 
cinkotai, nagyon dicsérte a vezetését.

Én az EMBERT nem felekezete, bőre szí-
ne vagy párthovatartozása után ítélem meg, 
hanem hogy mit tesz a gyerekekért és a kö-
zösségért.

Jó lenne, ha még több fiatal is részt venne 
ezeken a megmozdulásokon. Igaz, néha a hir-
detés, a plakátozás hiányzik! Ezen lenne még 
mit javítani!

A szervezőknek köszönetet szeretnék mon-
dani, és egészséget, kitartást kívánok a továb-
bi szervezéshez!

Koczka Ferencné Éva /néni/

Cinkotáért 
Közhasznú 
Egyesület 

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

----------------------------------------------------
Február 20-án 8.00 óra

HóvIrágMező 
és PAncHo ArénA

Séta az Alcsúti Arborétumban: 
a többhektáros összefüggő 

hóvirágmező megtekintése a sok 
egyedi növényritkaság mellett, ebéd, 
majd látogatás a Pancho Arénában 

idegenvezetéssel, ahol megtekinthetjük 
a stadiont és Puskás Öcsi relikviáit.
Részvételi díj 3000 forint, amely 

tartalmazza a buszköltséget, a 
belépőket és az idegenvezetés díját. 

Indulás: 8.00 órakor 
a Szerb Antal Gimnázium elől. 

Helyfoglalás: Dernovics Mihálynál 
(tel.:06-20/9763-874), 
1500 forint előleggel.

Törzsutas-kedvezmény!

ajá
nl

ó

POFOSZ XVI. 
kerületi szervezete

Veres Péter út 27. Tel.: 06-70/239-5264 
lovag vitéz Palla László

----------------------------------------------------
Értesítünk mindenkit, hogy 
következő összejövetelünket 

február 1-jén, hétfőn15.00 órakor 
tartjuk. 

Napirenden: éves program, tagdíjbefizetés. 
A farsangra való tekintettel 

mindenki hozzon egy viccet!
A rendezvény nyilvános, amelyre meghívjuk 
tagtársainkat, támogató és hagyományőrző 

tagjainkat, valamint minden nem 
POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt 
politikai meggyőződése, származása miatt 
üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára 

elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak 
vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 

ajá
nl

ó

Tisztelt XVI. kerületi polgárok!
 

Szatmáry Kristóf, 
a kerület 

országgyűlési 
képviselője várja 

fogadóórájára 
a helyi lakosokat.

Bejelentkezés 
előzetes egyezte-

tés alapján a 
06-20/214-4849 
telefonszámon.

Kedves Koczka Éva!
Köszönöm levelét! Örülök, hogy az Önkormányzat fejlesztési beruházásai talál-
koztak a cinkotai lakók elképzeléseivel, és megelégedéssel használják az új vagy 
felújított létesítményeket. Számomra is mindig öröm, amikor kerületünk legősibb 
településrészére hívnak egy-egy rendezvényre, hiszen a cinkotaiak tisztelik a ha-
gyományokat, és mindig igyekeznek igazi közösségteremtő programokat megvaló-
sítani. Mi sem példázza ezt jobban, mint az Öt Falu Viadala, ahol tavaly a cinkotai 
csapat nyerte meg a 20 millió forintos fődíjat, azt mégis az egész XVI. kerület 
javára ajánlották fel, így idén az összeg felhasználásával kiépítjük a Szilas patak 
menti bicikliút világítását. Bízom benne, hogy a továbbiakban is hasonló híreket 
kapok Cinkotáról és a Kertváros többi részéből is!

Barátsággal: Kovács Péter polgármester 
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A környezetbarát, takarékos, természetkímélő 
életmód népszerűsítése céljából kiírt pályáza-
ton (OKTFNHI–LSZF/2015) a Pont Velem 

Utazó Iskolaprogram aktivistái az Ökojáték 
csoporttal közösen 20 kiválasztott általános 
iskolában ingyenes interaktív játszóházat tar-

tanak, amely játékos eszközökkel tanítja 
meg a gyerekeknek a környezettudatos 
magatartást és a szelektív hulladékgyűjtés 
alapismereteit. 

Koltay Eszter, a csoport vezetője el-
mondta: külön tartottak előadásokat az 
alsós és a felsős korosztálynak. A kiseb-
bek először a Lim-lom mese című zenés 
interaktív mesejátékot nézhették meg, 
amely a szelektív hulladékgyűjtésről 
szól. A nagyobbaknak szólt a Zeneba-
tyu című műsor, amelyben Schönfeld 
Mátyás mutatta be, hogyan lehet hul-

Ökojáték iskolásoknak
»A környezettudatos életmód és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsíté-

se céljából az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelü-
gyelőség pályázatot hirdetett. Ennek keretében egy utazó ismeretterjesz-
tő program indult általános iskolák számára, amely január 5-én érkezett a 
Göllesz Viktor iskola Szent Imre utcai beszédjavító tagintézményébe. 

Galiba 
a Kölcseyben

Az egész napos program felelőse 
idén Feczkó Márta, az iskola ma-
tematika, fizika, angol és informa-
tika szakos pedagógusa elmondta: 
az ünnepi eseménysor a költő arc-
képének megkoszorúzásával kezdő-
dött, majd egy nyolcadikos tanuló 
elszavalta, a Pi-Cinke és a Kék Ma-
dár kórus pedig közösen elénekelte 
a Himnuszt. Ezután három kor-
csoportban műveltségi vetélkedőt 
tartottak a műről és annak szerzője 
életéről. A megmérettetésen az a 
csapat vehetett részt, amely belépő-
ként egy tablót készített a témáról 
vagy a magyar kultúra napjáról. 
Ehhez a gyerekek már korábban 
előkészítő anyagot kaptak, továbbá 
arra biztatták őket, hogy maguk is 
keressenek forrásokat, ne csak az 
iskolában tanultakra hagyatkozza-

nak. A résztvevőknek 
egy teszt kitöltése után 
csapatonként el kellett 
énekelniük egy népdalt. Közben 
pedig az alagsori megújult színház-
teremben megnézhették a Galiba 
színjátszó csoport előadását. A ki-
csik A császár új ruhája, a felsősök 
pedig a Letye-petye lepetye című 
jelenetnek tapsolhattak.

Dobre Lajos igazgató kiemelte: 
a színjátszásnak nagy hagyománya 
van az iskolában. Az első Galiba 
színjátszó csoport 1991-ben ala-
kult meg, majd 15 éve nyílt meg 
a Galiba Pinceszínház elődje, amit 
akkor légvédelmi óvóhelyből alakí-
tottak át. A színjátszás meghonosí-
tásában és folyamatos, évtizedeken 
keresztül tartó működtetésében 
elévülhetetlen érdemei vannak 

ladék-anyagokból ütő- és fúvós hangszereket 
készíteni, illetve megszólaltatni. Ezután pe-
dig az Ökojáték hat állomásán nagyméretű 
fa térjátékok várták a diákokat, amelyekkel a 
veszélyes hulladékok kezeléséről, a komposz-
tálás szabályairól és a természetvédelemről 
szerezhettek ismereteket. 

» Mészáros Tibor

»A Himnusz szüle-
tésének évfordu-
lóján hagyomá-

nyosan Kölcsey-nappal 
emlékezett névadójára 
a nemzeti imádságunk 
szerzőjéről elnevezett 
általános iskola. 

Donáthné Éles Ildikó biológia-
technika szakos tanárnőnek, a szín-
játszó kör korábbi vezetőjének, aki 
az előadott darabok nagy részét 
maga írta vagy igazította az iskola 
színpadi lehetőségeihez. Azóta már 
nyugdíjba vonult, de nem szakadt 
meg a kapcsolata az intézménnyel, 
a felsősök számára előadott darabot 
idén is ő tanította be a szereplők-
nek. Az alsósoknak szánt jelenetet 

utódja, Fodor Cecília felügyelete 
alatt játszották el a diákok. Az új 
pinceszínház felavatására pedig 
aligha lehetett volna jobb alkal-
mat találni, mint a magyar kultúra 
napját, ezért a színdarabok végén a 
szereplő diákok maguk vágták át a 
megújult létesítmény megnyitását 
jelképező nemzetiszínű szalagot.

» Mészáros Tibor
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»Az újraválasztott intézményvezetők kö-
zül utolsónak Oláh Csabát mutatjuk 

be, habár az ő személyéről nem csak a XVI. 
Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntött. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 43 
éves vezetőjét szakmai múltjáról és jövőbeni 
terveiről kérdeztük.

Újraválasztott 
intézményvezetők

– Mi indította arra, hogy újra pályázzon?
– Szeretem ezt a munkát, és az elmúlt hat 

év eredményei azt igazolták, hogy jó irányba 
haladunk. Egy 20 fős, összeszokott csapat vesz 
körül, akik nélkül semmire sem mennék. Az, 
hogy engem újraválasztottak, jelentős mér-
tékben az ő érdemük is. Ma már csak olyanok 
vannak köztünk, akiknek hozzám hasonlóan a 
hivatásuk, a szenvedélyük a környezetvédelem. 
Különösen fontos ez, ha a felügyeletünk alá egy 
olyan gyöngyszem is tartozik, mint a Naplás tó 
és a hozzá tartozó természetvédelmi terület. 

– Mi az Önök feladata?
– Ha valaki azt a kifejezést hallja, hogy me-

zőőr, legtöbben egy szigorú tekintetű, bajuszos 
bácsit képzelnek el, aki a vállán sörétes pus-
kával vigyáz a búza- vagy kukoricaföldekre. 
Itt, a főváros peremén azonban ez egy kicsit 
másként működik. Nem a gazdasági épüle-
tek és a termőföldek védelme a fő feladatunk, 
hanem a szemétlerakás és a falopás megaka-
dályozása. Az igazi sikerélmény az, ha tetten 
érjük valamelyik környezetszennyezőt. Ezen 
kívül nekem szívügyem az oktatás. Óvodákat 
és iskolákat hívunk meg a tanösvényünkre, és 
előadásainkkal fel is keressük ezeket az intéz-
ményeket, hogy a környezettudatos, termé-
szetkímélő életmódra a lehető legkorábban 
megtaníthassuk a gyerekeket.

– Milyen eredményekre büszke?
– Nagyon büszke vagyok a tanösvényünk-

re. Ugyancsak egyedülálló akciónk a Naplás 

tó mocsári teknős állományának gondozása, 
valamint nagy ellenségeiknek, az ékszertek-
nősöknek a befogása. A harmadik pedig az a 
szervezőmunka, amellyel kidolgoztam az öt 
kerületre kiterjedő őrszolgálat felépítését és 
működtetését. Ez utóbbinak a híre messze 
túllépte a kerület határait, hiszen az ország tá-
volabbi vidékeiről is jönnek hozzánk tanácsot 
kérni.

– Milyen tervekkel vág neki a következő öt év-
nek?

– Egyrészt szeretném, ha minden ugyan-
úgy folytatódna, mint ahogy az utóbbi évek-
ben, mert bebizonyosodott, hogy ez jó irány. 
Ugyanakkor van egy nagy álmom is. Kinőt-
tük a jelenlegi, mindössze 40 négyzetméteres 
székhelyünket, és miközben új épületet keres-
tünk, rábukkantunk a Sarjú utcában egy olyan 
ingatlanra, amely lehetővé teszi, hogy nagyot 
álmodjunk. Az épület ugyan felújításra szorul, 
de a hozzá tartozó, közel 1000 négyzetméte-
res területen lehetőség lenne egy mini állatkert 
és egy állatsimogató létrehozására. Szeretném 
a kerületi gyerekeknek bemutatni az őshonos 
háziállatokat, és tőlük elkülönítve a Szilas pa-
tak mentén vadon élő állatokat, madarakat is. 
Külön szerencse, hogy a tanösvényt és a terve-
zett állatkertet szinte összeköti a patak menti 
kerékpárút.  Erre meggyőződésem szerint nem 
csak a kerületiek lennének kíváncsiak. 

» Mészáros Tibor

Oláh Csaba Fóton lakik családjával, de a XVI. 
kerületben érzi otthon magát. Felesége koz-
metikus. Lányuk gimnazista, fiuk viszont még 
csak elsőosztályos, de a jelek szerint ő lesz az 
apai természetszeretet örököse. Játékautója 
nincs, ellenben annál több állat veszi körül. 
Oláh Csaba hobbija a vadászat, egy borsodi 
nagyvadas területen 13 éve vadászmester.

– Az intézményvezetők megválasztása már 
korábban lezajlott. Ön miért csak decemberben 
kapta meg a kinevezését?

– Míg a kollégák személyéről kizárólag a 
XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete döntött, addig a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálatot öt kerület – a X., a XV., a XVI. a 
XVII. és a XVIII. – közösen működteti, vagyis 
egy polgármesterekből álló bizottság és öt kép-
viselő-testület együttes döntése szükséges a ve-
zető kinevezéséhez. Ez természetesen több időt 
igényel, mint egy egyszerű kerületi határozat.

– Hogyan került először a mezőőrség élére?
– Az interneten véletlenül találtam rá az ál-

láshirdetésre, és meg is pályáztam, de nem 
fűztem hozzá nagy reményeket. Ezért nagyon 
szerencsésnek tartottam magam, amikor kide-
rült, hogy én lettem a befutó. 2009. május 19-
én neveztek ki, de akkor még csak a XVI. és a 
XVII. kerület külterületeinek védelmét láttuk 
el, majd 2011-ben csatlakozott a másik három 
kerület is.   

– Milyen tanulmányokat folytatott?
– Általános agrármérnökként végeztem vad-

gazdálkodási szakon, de másoddiplomaként 
megszereztem a környezetvédelmi szakmérnö-
ki képesítést is.

– Korábban hol dolgozott?
– Először egy építőipari cég, majd egy nagy-

vállalat környezetvédelmi felelőse voltam. 
Mindig vonzott a természet védelme, és vesz-
szőparipám a szemetelés elleni küzdelem. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2/2009. (I. 27.) rendelet alapján 
PÁLyÁZATOT íR KI LAKÁSÉPíTÉS, VÁSÁRLÁS ÉS FELÚJíTÁS CÉLJÁRA IGÉNyBE VEHETŐ 

HELyI TÁMOGATÁS NyÚJTÁSÁRA, 
amit az Önkormányzat visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában adhat.

Az eredményes pályázathoz a tájékoztató, illetve a rendelet ismerete elengedhetetlen.
A pályázati adatlap február 15-től vehető át a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, 

valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.budapest16.hu).
A jelentkezést március 20-ig lehet benyújtani az Ügyfélszolgálati Irodán, a határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság május 20-ig bírálja el.
érdeklődni a 4011-473-es telefonszámon lehet Vargáné Marcsik Zsuzsanna ügyintézőnél. 
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A XVI. Kerületi Német Önkormányzat és a 
POFOSZ XVI. kerületi szervezete rendezésé-
ben megemlékezést tartottak abból az al-
kalomból, hogy 71 évvel ezelőtt a jelenlegi 
Waldorf iskola udvaráról több mint 120 né-
met nevű sashalmi lakost hurcoltak el 
kényszermunkára a Szovjetunióba. Péteri 
Ildikónak, a XVI. Kerületi Német Önkormány-
zat elnökének bevezetője és Kovács Péter polgár-
mester köszöntője után az egyik utolsó túlélő, 
a 92 éves Berghoffer Róbert idézett fel néhány 
tragikus pillanatot a munkatáborban átélt 33 hó-
nap megrázó eseményeiből. A Sashalmi Tanoda 
diákja, Áder Botond szavalata után a jelenlévők 
megkoszorúzták az épület falán lévő emléktáblát, 
majd bevonultak az iskola egyik termébe, ahol a 
Rozmaring kórus adott elő néhány honvágyról 
szóló német nyelvű dalt. Végül Paszabi János és 
Kaszás Gábor mondott el egy-egy, a fogságban 
sínylődő ember lelkivilágát tükröző verset. 

A Magyar Királyi Honvédség 1942-ben felállított 2. hadseregét azzal 
a céllal hozták létre, hogy a keleti hadszíntéren zajló hadműveletekben 
vegyen részt. Az első nagy stratégiai feladat a Sztálingrád környéki csa-
tákban várta az új, közel 200 ezer fős egységet. A doni áttörésnek 
nevezett hadművelet azonban a magyar hadtörténet egyik legsúlyosabb 
vereségével végződött, amelyben 120 ezer katonánk vesztette életét. 
Ennek a tragikus eseménynek 73. évfordulóján emlékeztek az 
áldozatokra kerületünk civil szervezetei a POFOSZ XVI. kerületi cso-
portjának szervezésében. 

Lovag vitéz Palla László ünnepi beszéde után Kovács Péter polgár-
mester helyezte el az Önkormányzat koszorúját az emlékművön, majd 
Szatmáry László önkormányzati képviselő a Vitézi Rend és a POFOSZ 
országos szervezete, Dernovicsné Tanács Anna a Cinkotáért Közhasznú 
Egyesület, Szlaukó Györgyné a Szlovák Önkormányzat, Bátorfi Mihály 
a Cinkotai Gazdakör, Bori Lászlóné és Kálmánffy Imre a Hadigondo-
zottak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége, vitéz 
lovag Máriási György a Kossuth Nemzetőrség, Kőkuti Lászóné és férje 
pedig az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület XVI. kerületi szervezete 
nevében rótta le kegyeletét a II. világháborús hősök emléke előtt.

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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Kovács Péter köszöntőjében elmondta: hiába 
dolgoznak keményen itthon és a határon túl 
is Wass Albert rehabilitálásáért, Erdélyből még 
mindig érkeznek olyan hírek, amelyek szerint 
az ő könyveinek birtoklásáért ítélnek valakit 
börtönbüntetésre. Éppen ezért azt a munkát, 
amit itt a kerületben is végeznek, tovább kell 
folytatni.

Szatmáry Kristóf kiemelte: minden év január 
elején a Wass Albert emlékére szervezett ün-
nepség az első, amikor a karácsonyi időszak 
idillje után már arra is kell gondolnunk, ami 
a világban történik. Mostanában ugyanis Szí-
riától Kölnig olyan események zajlanak, ame-
lyek sajnos, bármikor elérhetik hazánkat is, 
ezért fontos megbecsülnünk azt, amink van. A 
hontya elmondta: Wass Albertet kétszer tagad-
ta meg saját nemzete. Először akkor, amikor el 
kellett menekülnie szülőföldjéről, másodszor 
pedig akkor, amikor állampolgársági kérelmét 
elutasították. Az író élete azonban jól példáz-
za azt, hogy folyamatosan kell dolgoznunk a 
nemzetünkért, a hitünkért és a hazánkért. 

„Legyetek egy szándék, egy közös akarat, 
egy közös cselekedet, akárcsak a régi időkben. 
Mert amiképpen ti cselekedtek egymással, 
azonképpen cselekszik az Úr is tiveletek.” – ez-
zel a Wass Alberttől származó idézettel kezdte 
beszédét dr. Bagdy Gábor, aki hangsúlyozta: a 
mai nehéz időkben is tudnak a magyarok erős, 
egységes, összetartó közösségként fellépni, ha 
kell. Az erdélyi író évtizedekig tartó küzdelme 
pedig most is példaértékű, hiszen nemcsak ön-
nön sikeréért, hanem minden magyarért, sőt, 
Közép-Európa minden nemzetéért dolgozott. 
A főpolgármester-helyettes szerint a hagyomá-
nyok megtartása adja a magyarság erejét, ame-
lyekről szintén sokat olvashatunk Wass Albert 

műveiben, ahogy a családról is, amelynek szin-
tén különleges szerepe van a társadalom és a 
gazdaság fenntartásában. Az író világképében 
Isten, haza, család egysége jelenik meg, hiszen 
„Együtt erő vagyunk, szerteszét pedig gyönge-
ség.” 

Dr. Papp Lajos – a többi között a Széchenyi-
díj és a Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal elismerés tulajdonosa 
– méltatását Mireisz Tibor olvasta fel. A szív-
sebész hitvallása szerint „Életem szolgálat. Szol-
gálni az embert, szolgálni a betegeket. Terem-
tőtől kapott hittel, krisztusi szeretet jegyében 
gyógyítani. Több évtizedes kutatói és klinikai 
tapasztalataimat, tudásomat kívánom ötvözni 

a holisztikus gondolkodással és az elfelejtett, 
évezredes népi bölcsességekkel. Gyógyítani szív-
vel-lélekkel. Szívet-lelket-testet. Az EGy-etemes 
embert.” Dr. Papp Lajos – akinek Hargitai 
György, a Hittel a Nemzetért Alapítvány alapí-
tója, valamint Solymoskövi Péter, a Rákosszent-
mihályért Kulturális Egyesület elnöke adta át a 
kitüntetést – meghatódva köszönte meg a díjat, 
majd a magyar és külföldi katonai vezetők közti 
különbséggel kapcsolatban azt emelte ki, hogy 
míg a franciák vagy a szovjetek azt kiáltották, 
„Előre!”, addig a mi prominenseink azt mond-
ják, „Utánam!”. A magyar vezető ugyanis arról 
ismerszik meg, hogy mindenben többet vállal: 
munkában, feladatban, nehézségekben, ezért 
érdemes követni. 

Az ünnepi műsorban a Lemhényi Dezső Ál-
talános Iskola diákjainak kórusa népdalokat 
énekelt, a Kovász Egyesület irodalmi összeál-
lítással kedveskedett a jelenlévőknek, a nérisek 
pedig előadták a Rege a csodaszarvasról című 
művet. Az esemény most is Wass Albert dom-
borművének megkoszorúzásával ért véget. 

» Sz. R. Zs.

„Gond embernek lenni, igaz embernek 
meg kettőzött gond éppen. Igaz magyar 
embernek lenni pedig akkora teher, hogy 
aki sokat viseli, megerősödik.” 

(Wass Albert)

Mindenben 
többet vállaltak

»Wass Albert születésének 107. évfor-
dulója tiszteletére a Hittel a Nemze-
tért Alapítvány, a Kovász Egyesület és 

a Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület 
11. alkalommal rendezett ünnepséget, amit 
most is a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskolában tartottak meg. Az íróról el-
nevezett díjat idén dr. Papp Lajos szívsebész 
kapta. Az eseményen – amelyen részt vett 
többek között Dobre Dániel, Horváth János, 
dr. Környeiné Rátz Katalin és Szatmáry Lász-
ló önkormányzati képviselő is – Kovács Péter 
polgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlé-
si képviselő és dr. Bagdy Gábor főpolgármes-
ter-helyettes méltatta Erdély krónikását. 
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P r o g r a m a j á n l ó
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/B. 

telefon: 401-3060.

farsanG
2016. január 30. szombat 20:30

Zenés-táncos házibuli a legjobb retro sláge-
rekkel, Dj Wicksilver zenéjével, jelmezver-
sennyel, büfével és tombolával. 
Belépő: 2000 Ft

zene
2016. február 5. péntek 20:00
HÁZIBUL A GEMINI ZENEKARRAL
Előzetes asztalfoglalás a 401-3060-as tele-
fonszámon vagy a recepcio@kulturliget.hu 
e-mail címen.
Jegyár: 1500 Ft (a helyszínen váltható)

2016. február 12. péntek 19:30 

Jegyár: 1350 Ft, 
Valentin napi páros jegy: 2200 Ft

kiállÍtás
2016. február 1. hétfő 18:00 
AZ ABSZTRAKT VILÁGA 
PONGÓ JUDIT festőművész kiállítása

Megnyitja: Koltayné Zolder Klára, a Corvin 
Művészklub vezetője
Közreműködik: Mezőfi Balettműhely
Megtekinthető február 29-ig a Corvin Galériában.

2016. február 2. kedd 18:00 
RÁDÓCZy GyARMATHy GÁBOR ÉS 
TANíTVÁNyAI KIÁLLíTÁSA 
Megtekinthető a Kamara Teremben.

családi
2016. február 7. 
vasárnap 10:30
SÜSÜ, A SÁRKÁNy KALANDJAI
Csukás István zenés mesejátéka az igazi, két-
méteres Süsüvel, eredeti, újrahangszerelt ze-
nével. 

Infokommunikációs akadály-
mentesítéssel, így siketek és 
nagyothallók figyelmébe is 
ajánljuk!
Jegyár: 1200 Ft, 1400 Ft, 4800 Ft

2016. február 10. szerda 10:00 
Ligeti Baba Klub
Témák:
• A hordozás anatómiája 
• Meghívott vendég: Gulyás Anikó, a 
CsengeLino babahordozók készítője. 
A klub ideje alatt a látogatók rendelkezésére 
állnak hordozási tanácsadóink, illetve kölcsö-
nözhető hordozóeszközeink és könyveink is.
Ajánlott korosztály: 3 éves korig

2016. február 13. szombat 9:00-12:30 

Asztaljegyet február 8. és 10. között árusítunk.

szÍnHáz
2016. február 7. 
vasárnap 18:00 
APÁCÁK

Fergeteges zenés vígjáték a Hadart Színház 
előadásában öt apácáról, akik nemes céljuk 
elérése érdekében kénytelenek rendhagyó 
megoldásokhoz folyamodni.
Főszerepben: voith ági, zakariás éva, 
Mérai Katalin, vándor éva/csarnóy 
zsuzsanna, Laurinyecz réka 
Infokommunikációs akadály-
mentesítéssel, így siketek és 
nagyothallók figyelmébe is 
ajánljuk!
Jegyár: 2200 Ft, 2700 Ft

2016. február 14. vasárnap 18:00 
A CSEMEGEPULTOS NAPLÓJA

Gerlóczy Márton regényét Ötvös András 
eleveníti meg, a kolbászok, a májasok és a 
kolozsvárik segítségével.
Jegyár: 2500 Ft

szőKe szAndrA 
QuIntet



2016. Január 27. «   ❘   11kultúra

A rendezvénysorozat azzal a fotókiállítással ért vé-
get, amelynek témája a Himnusz képi meg-
jelenítése volt. A magyar kultúra napját ugyanis 
azért tarjuk január 
22-én, mert Köl-
csey Ferenc akkor 
tisztázta le azt a 
művét, amit azóta 
is nemzeti imádsá-
gunkként tartunk 
számon. Szabó 
Csilla igazgató el-
mondta: meglepően sok, negyvenöt résztvevő száznál is 
több pályaműve érkezett a felhívásra. A Harmónia terem 
melletti Folyosó Galéria falán 25 kép fér el, ezért eny-
nyit választott ki bemutatásra a zsűri. Az alkotásokat nem 
rangsorolták, minden kiállított fotó készítőjét értékes 
színházjegyekkel jutalmazták. A kiállítás megnyitóján a 
közönséget Egri Zsófia, kerületünk ifjú népzenei tehet-
sége egy citerakísérettel előadott népdalcsokorral szóra-
koztatta.

Gerber Pál Munkácsy-díjas festőmű-
vész minden részletében rendhagyó 
kiállítása január 20-án nyílt meg. Akik be-
léptek a Harmónia terembe, először azt hitték, 
rossz helyen járnak, és talán néhányan csalód-
tak is, mert festmény egyetlenegy sem függött 
a falakon, csupán 3-4 
árva grafika. A kiállított 
„művek” zömét ugyanis 
36 – valakinek talán el-
gondolkodtató, másva-
lakinek semmitmondó, 
talán humoros, talán 
bugyuta – számítógéppel 
írott mondat felnagyí-
tott, bekeretezett képe 
alkotta. Ez a kiállítás a 

Munkácsy-díjas művésznek az írott szöveghez 
fűződő vonzalmát, és azok művészetté nyilvá-
nításának titkait próbálta magyarázni. A meg-
nyitón Gerber Pál beszélgetőtársa Áfra János 
költő, szerkesztő, műkritikus volt, aki a téma 
kutatójaként segített kép és szöveg között hidat 

építeni. Nekünk, átlag-
nézőknek, akik nagyon 
kicsinek éreztük magun-
kat a művek megértésé-
hez, nagy szükségünk is 
volt egy szakavatott ide-
genvezetőre ebben a sok 
magyarázatot igénylő vi-
lágban, ahol a látogatók 
zömében azért így is a 
kérdések maradtak túl-
súlyban.

Különösen szép estét szerzett a komolyzene 
kedvelőinek az Anima Musicae Kamara-
zenekar január 22-én. Második mátyásföldi 
koncertjük témájául a szerenádot választották. 
Az est első felében a közönség Banda Ádám vir-
tuóz hegedűjátékát jutalmazta vastapssal, aki 
számtalan hazai és nemzetközi zenei verseny 
díjazottja, négy világszínvonalú hegedűver-
seny első helyezettje, amelyek közül kettőnek 
kiemelt különdíjasa is, továbbá mindössze 30 
évesen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
professzora. Sajnálatosan kevesen voltak kíván-
csiak erre a nem mindennapi zenei csemegére. 
Az együttes következő mátyásföldi koncertje 
február 20-án lesz, reméljük a mostaninál jóval 
nagyobb közönség előtt, hiszen ezen az estén 
valóban a zene lelke (anima musicae) költözött 
a Harmónia terem falai közé.

Másodszor nevethette végig a kerületi közön-
ség Tasnádi István Nézőművészeti Főis-
kola című szatíráját. A darab ereje nem-
csak a poéngazdag szövegben rejlik, hanem 
abban is, hogy három olyan szereplő talált 
egymásra a színpadon, mint Mucsi Zoltán, 
Scherer Péter és Katona László. Történetük 
a közeljövőben játszódik, amikor a kormány 
a nézők és a színészek folyamatos, olykor 
tettlegességig fajuló ellentéte miatt bezáratja 
az összes színházat, és létrehoznak egy ok-
tatási intézményt, a Nézőművészeti Főisko-
lát, ahol diplomás, viselkedni tudó nézőket 
szándékoznak képezni. Ez a folyamat persze 
tele van buktatókkal és végletesen komikus 

helyzetekkel, amelyekben maguk a színészek 
is remekül érzik magukat. így aztán a jókedv 
garantált.

A magyar kultúra napja nem piros betűs ünnep, 
az Erzsébetligeti Színházban mégis igyekeznek 
minden évben azzá tenni. Képes összefoglalónk-
ban megmutatjuk, idén ez hogy sikerült.

A magyar kultúra szerves része a népzene és a 
táncház, így természetes, hogy ezen a hétvégén is 
fellépett a Kolompos együttes, és tánc-
ba vitt mindenkit, aki csak a színházterem-
ben megjelent az óvodásoktól a nagymamákig.

A magyar kultúra napján természe-
tesen nem csak a felnőttek találtak 
kedvükre való színházi programot.  
Lázár Ervin A négyszögletű 
kerek erdő című gyermekregé-
nyének színpadi változatát a Kabóca 
Bábszínház adta elő. A fordulatos, 
hangos, sokmozgásos, helyzetkomi-
kumokkal gazdagon teletűzdelt törté-
net fordulatain az első perctől az utol-
sóig remekül szórakoztak a gyerekek 
és az őket elkísérő szülők is. Laczkó-Magyar György: Isten, áldd meg...
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Bolyongások a helytörténet útjain 
A község 2.
Az 1886-os törvény 167. paragrafusából kibogozva azt 
állapíthatjuk meg, hogy a törvény előírásai szerint a 
nagyközség olyan település lehetett, ahol legalább 50 
letelepedett család élt, és az összes lakosok száma há-
romszorosan meghaladta a saját tulajdonnal rendelke-
ző adófizetők, vagyis a választójoggal rendelkezők szá-
mát. A törzslakosok között elegendő számban kellett 
olyanoknak lenni, akik a közfeladatokat el tudták látni. 

A nagyközségnek rendelkeznie kellett községházával és 
népiskolával. Ez az idők folyamán kibővült az óvodával, 
csecsemővédővel és szociális ellátási lehetőséggel. Vé-
gül a legfontosabb, a nagyközségnek rendelkeznie kel-
lett annyi adóbevétellel, mellyel közfeladatait el tudta 
látni. Ezek közül a legfontosabb a községi hivatal és a 
népiskola fenntartási költségei voltak. (Az állami tanító 
és az óvónő alapbére nem tartozott ebbe.) 

Szinte kötelező a fentiek után a nagyközségek 
feladatairól és jogairól szólnunk. A község sa-
ját belügyeiben határozatokat és szabályren-
deleteket alkotott. Rendelkezett a vagyona 
felett. Működésére adót vetett ki és azt be-
hajtotta. Itt azonban ki kell térnünk 
néhány igen lényeges körülményre. 
A községnek a saját működéséhez 
szükséges adók mellett az állami 
egyenes adót is be kellett szednie, 
melyet a területén vagyonnal, min-
denekelőtt ingatlannal rendelkezők 
fizettek be a központi elvárásoknak 
megfelelően. A község a működésé-
hez szükséges adót ezen felül vetet-
te ki és annak nagyságát az állami 
egyenes adó nagyságában határoz-
ták meg. A helyi adón kívül 5% is-
kolaadót és 3% óvodaadót vethettek 
még ki. Lényeges, hogy a helyi ha-
tározatok döntő többségét a megyei 
törvényhatóságokkal jóvá kellett hagyatni. 
(Ez főleg községi vagyonra és adózásra vonat-
kozott.) A törvényhatóság jóváhagyása ellen 
az illetékes miniszterhez lehetett fellebbezni. 
A község szedte be a fogyasztási adót is, me-
lyet a pénzügyi igazgatóság határozott meg. 
Itt azonban a községnek fontos érdeke volt a 
beszedés sikere, mert a község területére ki-
vetett adó összegét előre állapították meg, és 
amennyiben többlet maradt, abból részesül-
tek a vele foglalkozó tisztviselők, a többit pe-
dig a község szükségleteire lehetett fordítani. 

A beszedett adóból kellett a nagyközségnek 
működtetni a községi hivatalt. A jegyző fize-

tését a törvényhatóság állapította meg, de a 
lakásáról és a kiszállási költségeiről a község 
gondoskodott. A község feladata volt a nép-
iskola fenntartása, bizonyos gyerekszámon 
felül az óvoda és a csecsemővédő működte-

tése. A községnek kellet gondoskodnia a te-
lepülés útjainak karbantartásáról, esetlegesen 
szilárd burkolatú út kiépítéséről (a járdák 
kivételt képeztek ez alól) és a megfelelő csa-
padékvíz elvezetéséről. A községnek kellett 
biztosítani a közlekedési eszközöket a hivatal, 
a községi orvos és az állatorvos számára. A 
község tartotta fenn a tűz- és közrendőrséget. 
Szegényalapot kellett létrehozni, melyből fő-
leg a nincstelenek kórházi ápolását fizették.

A község irányítását a képviselőtestület a 
szervein keresztül látta el határozataival. A 
képviselőtestület a lakosok számától függően 
20-tól 40-ig terjedt. A testület két egyenlő 

részből tevődött össze. A testület egyik felét 
a legtöbb adót fizetők (ahogy akkor nevez-
ték: virilisek) tették ki, az előző évben befi-
zetett adónagyság sorrendjében. Virilis nem-
csak személy, hanem szervezet is lehetett. 

A virilisekre két lényeges szabály 
vonatkozott: egyrészt virilisként 
nő is lehetett képviselő, másrészt a 
virilis jogának gyakorlásával meg-
bízottat küldhetett a testületbe, 
akit tisztségre is megválaszthattak. 
A testület másik felét a választott 
képviselők alkották. Itt is adódtak 
érdekességek a mai ember számára. 
A legfontosabbak a választójog-
gal kapcsolatos szabályok voltak. 
Választójoggal csak azok rendel-
kezhettek, akik az adott nagyköz-
ségben adóztak, viszont nem volt 
feltétel a helyben lakás. Ezért for-
dulhatott elő például Mátyásföldön 

az első választáskor (főleg az ómátyásföldi te-
rületen), hogy a választók jelentős része nem 
lakott helyben, de a villája után adózott és így 
helyi választójoggal rendelkezett. A másik ér-
dekesség nagyközségeinkben a területi felosz-
tásból adódott. 1902 előtt előfordult, hogy a 
csömöri testületben több volt a szentmihályi, 
mint a helybeni, mert úgy virilis, mint vá-
lasztható létszámban Szentmihályon több 
választásra jogosult lakos volt, mint Csömö-
rön. Hasonló helyzet alakult ki Cinkotán is a 
helyiek és a mátyásföldiek között az 1930-as 
évek elején.

» Lantos Antal

Forráskereső
Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, amelyben régi fotó(ka)t, iratokat, korabeli sajtópéldányokat, esetleg néhány soros 

leírást küldenek a kerületünkben történt eseményekről, csoportképekről, műkedvelő színházi előadásokról, régi épületekről, nevezetes 
személyekről.  Idén megkezdjük a feldolgozását kerületünk kulturális életének. Először az elődtelepülések kerülnek sorra, ehhez az 
anyaggyűjtéshez is várjuk a segítségüket. Minden fényképet, iratot, plakátot, ami a helyi kultúrát mutatja be, örömmel fogadunk. 

A mozikról, a rákosszentmihályi kertszínházról, bálokról, műkedvelő előadásokról, neves művészeink életéről előkerült adatok, képek, 
grafikák mind gazdagítják a múlt megismerését. Internetes leveleiket a helytortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek küldeni, 

vagy hívjanak a 06 30 4845264-es, illetve a 4010866-os telefonon. 
A gyűjteménybe behozott anyagot helyben beszkenneljük és visszaadjuk az eredetit megőrizni kívánó tulajdonosoknak.

A sashalmi Községháza
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Egy szelet Matyóföld
a Kertvárosban

– Hogyan lesz valaki hagyományőrző babakészítő?
– A szülőhely fontos szerepet játszik ebben. 
A családom tősgyökeres mezőkövesdi, ahol 
a matyóföldi hagyományok, a népviselet és a 
népszokások messze földön híresek. Én ugyan 
Bácskában születtem, ahova egy rövid ideig 
vasutas édesapám munkája kötött minket, de 
amint lehetett, ismét visszaköltöztünk Mező-
kövesdre. Ott végeztem az általános iskolát, 
Miskolcon pedig a közgazdasági technikumot. 
Ezután négy évig dolgoztam, majd 1964-ben 
férjhez mentem és 1967-ben megszületett a 
lányunk.

– Az Ön férje Dorogi Ferenc, kerületünk 
ismert szobrászművésze, Árpádföld lokál-
patriótája. Hol ismerkedtek meg?

– Az óvodában, hiszen ő is mezőkövesdi 
származású. Az életünk tehát kisgyerek-
korunktól kezdve közös pályán fut. 

– Hogyan kerültek Budapestre?
– A mezőkövesdi évek után Tiszaúj-

városba költöztünk, mert Ferenc mér-
nökként kapott állást a Tiszai Vegyi 
Kombinátban, én pedig a közgazdasági 
főosztályon. Aztán amikor a gyár hősko-
ra, vagyis a gyártási folyamatok beindítá-
sa véget ért, a férjem az üzemeltetési fel-
adatokat már nem találta elég érdekesnek 
és fontosnak. Az egyik egykori főnöke 
viszont állást ajánlott neki Budapesten, 
ezért a fővárosba költöztünk, majd nem 
sokkal később két évre családostól kitelepül-
tünk Orenburgba, ahol abban az időben sok 
magyar dolgozott a gázvezeték építésén. Ami-
kor hazajöttünk, először a IX. kerületben lak-
tunk, és csak ezután kezdtünk építkezni Ár-
pádföldön.

– Mikor kezdett el babákat gyűjteni?
– Akármerre nyaraltunk vagy kirándultunk, 

azt tapasztaltuk, hogy minden más emlék-
tárgynál jobban őrzi egy ország, egy táj vagy 
egy helyi nevezetesség emlékét egy hiteles 
baba, ezért mindenhol igyekeztünk beszerez-
ni egyet. A matyó babák azonban csak sokkal 
később, a nyugdíjba vonulásom előtt váltak 
főszereplővé az életemben. Úgy éreztem, hogy 
szülőhelyem értékes népviselete és népi kul-
túrája kiemelt figyelmet érdemel. Elkezdtem 
kutatni a hagyományos öltözetekkel kapcso-

latos szakirodalmat. Emellett már korábban is 
rendszeresen varrtam, de ez kevés volt, ugyanis 
szükség volt még azokra a mesterfogásokra is, 
amelyeket a mezőkövesdi rokonaimtól, isme-
rőseimtől tanultam meg, hiszen ezeket sehol 
nem tanítják az átlagos varrótanfolyamokon. 
így már nem volt akadálya, hogy hiteles matyó 
babaruhákat készítsek.

– Mi jellemzi ezt a viseletet?
– Egyrészt a hagyományos matyó minták, 

másrészt pedig egy nagyon kötött szabály-
rendszer. Aki tudja olvasni a díszítőelemek 
jelentését, a nevén és a lakcímén kívül szinte 

mindent megtudhat a viselőjéről. Az évszakot, 
az alkalmat, az életkorát, a családi állapotát, a 
gyermekei számát, a családon belül elfoglalt 
helyét és a lakóközösségben betöltött rangját 
is.  Mást illik hordani például egy egygyerme-
kes anyukának, és mást, ha már több apróság 
van a családban. 

– Hány baba van a gyűjteményében, és közü-
lük hányan viselnek matyó ruhát?

– Öt kontinensről 65 nemzet babái vannak a 
birtokomban, amelyeket készen kaptam vagy 
vettem. Vannak afrikai, ázsiai, észak- és dél-
amerikai különlegességeim is. Mivel lányunk 
munkaköréből adódóan sokat utazik, a gyűj-
temény egy jelentős részét neki köszönhetem. 
A teljes kollekció 350 darabból áll, ezek közül 
mintegy 50 a matyó babák száma. Utóbbiakat 
viszont egytől egyig én készítettem. Ezeknek 

egy részét állítottam ki a közelmúltban befeje-
ződött mezőkövesdi kiállításon.

– A lakásban körülnézve a párnahuzatokon is 
matyó mintákat láthatunk.

– Igen, a hiteles babaruhák készítésén kívül 
a matyó hímzést is megtanultam, ez is hozzá-
tartozik a hagyományőrzéshez, hiszen ezt te-
kintem a legfontosabbnak. Nagyon közel áll 
hozzám az évente ismétlődő győri babakonfe-
rencia jelmondata: „Nem az a fontos, hogy a 
külföldieket utánozzuk, hanem az, hogy a saját 
kultúránkat továbbvigyük, tiszteljük és meg-
becsüljük.” Ehhez az évszázadok alatt kiala-

kult szokásrendhez azonban nemcsak az 
emberek viseleteinek ábrázolása tartozik, 
hanem a népszokások megőrzése is. Ezért 
régebben szívesen készítettem többsze-
replős életképeket a földműves emberek 
legfontosabb tevékenységeiről, ünnepei-
ről.  Egyik kedvencem a matyó lakodal-
mas, amelynek figurái közül más ruhát 
visel az ifjú pár, az örömszülők, a vőfély, 
a nagyszülők és a vendégek is. A lakoda-
lomhoz tartozott a hozományt tartalmazó 
tulipános láda, amit szekéren vittek végig 
a településen, és a menetet cigányzenekar 
kísérte. Ezek a figurák és kellékek mind 
megtalálhatók a gyűjteményemben. 

– Önnek mi okozza a legfőbb örömet? A 
babák készítése, azok bemutatása, vagy az 
elismerés?

– Az elismerés a legkevésbé. Nem szeretek 
szerepelni. A babaruhák készítése jó dolog, de 
nagyon nagy munka. Háromszor annyi idő 
kell hozzá, mint egy felnőtt ember ruhájának 
megvarrásához. A legnagyobb öröm talán az, 
amikor egy kiállításon kicsik, nagyok, öregek, 
fiatalok, férfiak és nők őszinte érdeklődéssel, 
a babákhoz közel hajolva nézegetik a díszítés 
részleteit. Ez nagyon jó érzés, nekem ez az igazi 
elismerés.

– Tervezi még további matyó babák elkészítését?
– Igen, most ismét egy sokszereplős életkép 

figuráin dolgozom. Egy matyó körmenetet 
szeretnék elkészíteni papokkal, ministránsok-
kal, hívekkel és az ilyenkor szokásos egyházi 
relikviákkal. Ez pedig nem csak terv, több fi-
gurája már el is készült.   

» Mészáros Tibor

»A közelmúltban babakiállítást rendeztek Mezőköves-
den, amelyről mi is értesültünk. Hogy miért foglalko-
zunk egy matyóföldi tárlattal? Azért, mert a kiállított 

babák egy részének megálmodója a Kertvárosban lakik. 
Dorogi Ferencné Margitkával otthonában, kedvenc babái 
között beszélgettünk.
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Nem kezdte valami fényesen az idényt a 
THSE-Sashalom: az első hat fordulóban há-
rom döntetlen és két vereség mellett, csupán 
egyszer sikerült nyerniük. Az igazsághoz hoz-
zátartozik, hogy az ő sorsolásuk volt a legne-
hezebb, az összes élvonalbeli csapattal most 
játszottak. A hetedik fordulótól kezdve viszont 
parádésan szerepeltek Strebek Marcell fiai: a 
hátralévő kilenc mérkőzésből – két döntetlen 
mellett – hetet megnyertek, ez a remek sorozat 
pedig a dobogóra repítette őket. A csapat leg-
eredményesebb játékosa Lőrincz László, aki 8 
góllal segítette társait. 

Az Ikarus sem kezdte túl jól az őszi szezont. 
Az első öt mérkőzésből csak egyet nyert meg, 
három döntetlen és egy vereség volt a muta-
tójuk. Az együttes játékoskeretében a nyáron 
jelentős változások történtek, többen men-
tek, sokan jöttek. A vezetőedző Krampek 
Nándor helyett Czinege László lett. Idő kel-
lett ahhoz, hogy az új társaság összeszokjon. 
Az idény hátralévő tíz mérkőzésére azonban 
alaposan belelendültek: hét győzelem és egy 
döntetlen mellett mindössze kétszer kap-
tak ki. Az egyik vereség az első helyen álló 
Gázművek otthonában történt (1-2). Sok-

kal fájóbb volt azonban 
az IKA-szimpatizánsok 
számára a mindig az „év 
mérkőzésének” kikiáltott 
találkozón a RAFC-tól 
elszenvedett súlyos vere-
ség (0-4).

Összességében viszont 
az Ikarus őszi teljesít-
ménye abszolút jónak 
mondható, hiszen a do-
bogótól mindössze egy 
ponttal lemaradva állnak 
az ötödik helyen. Leg-
eredményesebb játéko-
suk Horváth Krisztián 
pedig 9 góljával a csoport 
góllövőlistájának harma-
dik helyezettje.

A harmadik Budapest 
I. osztályban szereplő 

együttesünk, a RAFC a másik két csapattal 
ellentétben remekül kezdte az idényt. Az 
első hat fordulóban ötször győzött, és csupán 
egyszer kapott ki, így az akkor még a leg-
nagyobb favoritnak számító, pontveszteség 
nélküli Inter CDF SE mögött a második he-
lyen állt. Ezután viszont a tavaszi sérülésso-
rozatot is felülmúlták, ugyanis hat meccsen 
öt-hat meghatározó játékosukra sem számít-
hattak, így két döntetlent és négy vereséget, 
tehát összesen csak két pontot sikerült be-
gyűjteniük, amivel a hetedik helyre estek 
vissza. Néhányan ugyan már felépültek, de 
a 13. fordulóban lejátszott, már említett 
kerületi rangadó, a RAFC-Ikarus mérkőzés 
egyértelmű esélyesei a kiváló formában lévő 
mátyásföldiek voltak. A rekordszámú néző-
sereg előtt azonban mégsem a papírforma 
érvényesült. A RAFC tehát a sok nehézség 
ellenére végeredményben a jónak értékel-
hető 7. helyen fejezte be az őszi szezont. A 
csapat legtöbb gólját – szám szerint hatot – a 
sok mérkőzésről hiányzó Berndt András sze-
rezte. Amennyiben tavasszal a sérülések ke-
vésbé sújtják Vörös Péter együttesét, esetleg 
még feljebb is kúszhatnak a tabellán. 

Érdekes, izgalmas tavasz vár három I. osz-
tályú együttesünkre. Kedvező pozícióból vár-
hatják a folytatást. A csapatoknak sok sikert, 
a szurkolóknak sok jó mérkőzést és győzelme-
ket kívánunk. Következő alkalommal az RSC 
és az MLTC őszi teljesítményét értékeljük.

» Varga Ferenc

»Félidejéhez érkezett a 2015/16. évi labdarúgó bajnokság. Kerüle-
tünk csapatai közül a legmagasabb osztályban (BLSZ I.o.) szerep-

lő együttesekre különösebb panaszunk nem lehet: a THSE-Sashalom 
és az Ikarus a dobogóért áll harcban, de a középmezőny tagjaként a 
RAFC sincs nagyon leszakadva. 

Félévi bizonyítvány

Sarkad Udvar
Kézművelők Egyesülete
Rákosi út 224., Sarkad utca sarok

--------------------------------------------------------------------------
Február 14. téLűző FArsAng

15.00-16.00: álarc és zajkeltő eszköz készítés
16.00-17.00:

a Sarkad Udvar körüli utcákban hangos, félelmetes felvonulás
17.00-18.00: Élőzenés táncház és lepénysütés

A télűzők hozhatnak magukkal saját zajkeltő eszközt 
(fazék, fedő, fakanál, kereplő) is. 

A helyszínen kormozódunk,tűzálarcokat készítünk.
Kabátra pokrócot vegyenek, hogy még félelmetesebbek legyenek!

A program ingyenes.
További információk a 06-70/519-7896-es telefonszámon 

Trombitás Enikő egyesületi vezetőtől kérhetők. 
www.sarkadudvar.hu
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óXVI. Kerületi Nagycsaládosok 
Egyesülete

www.xvi-ne.hu • www.facebook.hu/16NOE
 nagycsaladosok@gmail.com • +36-70/427-1616

-----------------------------------------------------------------------------------
Január 31., vasárnap 9.30 óra

CSALÁDI FARSANG GyERE VELEM NAGyI! címmel 
a Rácz Aladár Zeneiskola hangversenytermében (Táncsics utca 7.). 

Belépőjegy 500 forint/fő, amit kizárólag előzetes regisztráció után 
lehet megvásárolni. NOE kártyával és regisztrációval a belépés in-

gyenes. Regisztráció: nagycsaládosok16@gmail.com.
Program: 

Körhinta Színház: Pinokkió, lufihajtogatás, tombola, büfé. 
Aki jelmezben érkezik, ajándékot kap. 

Nagyszülő-unoka párosok számára külön meglepetés. 
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A rajzokat maximum A/3-as méretben, tetszőleges technikával lehet elkészíteni. 
Téma az olimpia (embléma, jelkép készítése, díjátadás, versenyzés közben csapatok 
vagy egyének, olimpikon ábrázolása). Javasoljuk, hogy az intézményekben állítsák ki 
a rajzokat, és szervezzenek olimpiai témájú összejöveteleket, amelyekre olimpikono-
kat is meghívnak. A szervezésben a VVOBK örömmel segít.

Beküldési határidő: március 30. 

A VVOBK, valamint a Kulturális és Sport Bizottság által felkért 
10 fős zsűri értékelése után a rajzokból kiállítást rendezünk 

az Erzsébetligeti Színházban április 10-20. között.

Díjazás: 
- az iskolák az elkészült pályamunkák, valamint az iskola 
tanulólétszámának arányában pontokat kapnak
- amennyiben olimpikont is meghívtak, azért plusz pont jár
- a két pontszám összesítése alapján hirdetjük ki a 
győztes iskolát, amely serleget kap
- a beküldött pályamunkákat külön értékeljük: éremmel 
díjazzuk a  három legjobb alsós és felsős munkát, valamint 
a kiemelkedő rajzok tárgyjutalomban is részesülnek
- a kiállított rajzok tulajdonosai és a 
felkészítő tanárok oklevelet kapnak.

A kerületi taekwondosok a közelmúltban 
kétszer is elutaztak Horvátországba. Az 
első megmérettetésen Fekete Ákos egyéni-
ben első lett és a legeredményesebb junior 
férfi versenyző díját is megszerezte. Polgár 
Csillag Virág és Szincsák Emma egyéni-
ben ezüstöt, míg Skoda Emma bronzérmet 
hozhatott haza. A második kupaversenyen 
ugyanakkor formagyakorlatával Polgár 
Csillag Virág egyéniben és kreatívban is első 
lett. Rajta kívül még Fekete Ákos és Gáspár 
Tamás szerzett aranyérmet egyéniben. Né-
meth Attila és Fekete Szabolcs egyéniben 
a második helyen végzett, Szincsák Emma 
pedig harmadik lett. Polgár Csillag Virág 
és Fekete Ákos páros gyakorlatával első 
helyezett lett, ahogy Németh Attila, Gás-
pár Tamás és Fekete Ákos csapatban is. A 
2. legeredményesebb csapatnak járó kupát 
szintén a kertvárosi együttes érdemelte ki 
formagyakorlatával mind az A, mind a B 
kategóriában.

Érmekről 
szólnak a hírek

»Ha a Sárga-Tenger Taekwondo Klub háza tájától érkeznek hírek, 
azok egészen biztosan érmekről szólnak. Így volt ez legutóbb is, 

hiszen a tavalyi év végét is számtalan megszerzett medál társaságá-
ban ünnepelhették a sportolók, akiknek most már annyi van, hogy 
csillogó gömbök helyett talán ezeket akasztották a karácsonyfára. 

Küzdelemben Pásztor Máté harmadik lett. 
Rajta kívül Bajomi Botond és Bíró Gergő is 
derekasan helyt állt első külföldi versenyén, 
de nekik sajnos most nem sikerült az érem-
szerzés. 

A Sárga-Tenger Taekwondo Klub 2016-ban 
is szeretettel várja a Sashalmi Közösségi Terem-
ben azokat, akik szeretnének megismerkedni 
ezzel a kiváló sportággal. 

» Piros Cecil

A tavalyi év megkoronázásaként december 
15-én a Sárga-Tenger övvizsgát tartott, 
amelynek keretében 50 sportoló adott 

bizonyságot tudásáról.

Olimpia Gyerekszemmel
Pályázati felhívás

A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör (VVOBK) a 2016-os riói olimpia kö-
zeledtével rajzpályázatot hirdet a kerületi általános iskolások számára 
Olimpia Gyerekszemmel címmel.

Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör

-------------------------------------------------------------
Február 1., hétfő 17.00 óra

Vendég 
MICHELISZ NORBERT 
Európa-kupa és többszörös 
világbajnoki futamgyőztes 

túraautó-versenyző.
Helyszín: 

az Erzsébetligeti Színház Harmónia terme    
A belépés ingyenes, szeretettel várunk mindenkit.
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Kertvárosi 
Kertbarátok Egyesülete

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

KLuBest
február 10-én (szerdán) 18.00 órától

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

téma: genetikailag módosított organizmusok elő-
nyei és hátrányai. Mit mutatnak a kutatások eddigi 
eredményei? Magyarországon tilos génmódosított 

növényeket termeszteni.
előadó: Behán tamás kertészmérnök

Belépés az egyesület tagjainak ingyenes, másoknak 
300 forint/fő, amit adományként a Közösségi Ház 

nagytermének igénybevételére fordítunk. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537

---------------------------------------------------------------------------------
Január 30., szombat 15.00 óra

A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel vendégül látja mindazon útitársait, 
akik már részt vettek egy általunk szervezett kiránduláson egy 

KÖtetLen, Fergeteg HAvI BArátI BeszéLgetésre 
némi forralt bor mellett. Szeretnénk együtt felidézni a legemlékezetesebb közös 
élményeket, megismerni a résztvevők szemszögéből a szervezéssel kapcsolatos 
tapasztalatokat, valamint az esetleges változtatásra ösztökélő véleményüket és 
javaslataikat. Egyúttal segítségüket szeretnénk kérni a 2016-os évad előkészítéséhez.

Helyszín: Veres Péter út 27.

Február 10., szerda 18.00 óra 
ALJAsABB és Még IszonyÚBB voLt, MInt trIAnon!

Megemlékezés a 69 évvel ezelőtt aláírt  párizsi „békeszerződés” évfordulója 
alkalmából a XVI. kerületi Trianon emlékműnél 
(Budapesti út-József utca-Batsányi János út sarok).

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

A Déli Harangszó Baráti Kör 2015 folyamán a magánszemélyek jövedelemadója 
1%-nak felajánlásából összesen 56 668 forintban részesült. Ebből tavaly 25 668 
forintot használtunk fel, amit az év végi Petőfi-est fellépőinek könyvajándékára 
költöttünk. A fennmaradó 31 000 forintot a 2016 első félévi rendezvényeire 
tartalékoljuk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatták egyesületünket, 
egyúttal kérünk mindenkit, aki elégedettek tevékenységünkkel, hogy továbbra is 

nekünk ajánlja fel adója 1%-át.
 

AdószáMunK: 18185803-1-42
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A művész élő kívánságműsor keretében teljesítette a klubtagok kéréseit, és minden-
kinek elénekelte kedvenc nótáját. Kovács Erzsi zeneszerzője és még sok más ismert 
énekes állandó kísérője, Siliga Miklós volt ebben segítségére, aki fejből tudja az összes 
magyarnóta zongorakíséretét. Az pedig, hogy a Nótaklub tagjainak ebben a kivételes 
élményben lehetett részük, ifjabb dr. Béres József nagyvonalú anyagi támogatásának 
köszönhető,  akivel jó kapcsolatokat ápol a Nótaklub, és már maga is volt Kossuth 
Eszterék vendége.  

»Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság (OKF) a lakosság súlyos ipari balese-

tek elleni magas fokú védelme és EU kötele-
zettségeinek végrehajtása érdekében 2006 
óta az ország több részén a veszélyes ipari 
üzemek környezetében monitoring és lakos-
sági riasztó rendszert (MoLaRi) telepített.

A MoLari rendszer a veszélyes ipari üzemek környe-
zetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok ha-
tásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére. Egy 
esetleges katasztrófa-esemény bekövetkezésekor a rend-
szer az esemény jelzésén felül a követendő magatartási 
szabályokról és a fontosabb tudnivalókról (közlekedési 
rend, ellenőrzés, egyéni védelem,stb.)  képes informálni 
az érintett lakosságot.

Budapesten három veszélyes üzem – CHINOIN 
Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Richter 
Gedeon Nyrt., EGIS Gyógyszergyár Zrt. – környeze-
tében összesen 52 monitoring és 317 riasztó-tájékozta-
tó végpont telepítése történt meg. A három budapesti 
gyógyszergyár egy előzetes tanulmány alapján került 
a projektbe: az üzem területén megtalálható veszélyes 
anyagok mennyiségét, fajtáját, üzemen belüli elhelyez-
kedését, a környezetükben lévő lakott területeket, azok 
népsűrűségét, az egyes védendő objektumok, tömegtar-
tózkodási helyek távolságát vették figyelembe. A rendszer 
által érintett üzemek, így a gyógyszergyárak területén is 
nagyobb mennyiségben vannak jelen mérgező és tűzve-
szélyes anyagok, és a telephelyek közvetlen környezetében 
lakott területek vannak.

A MoLaRi-rendszer segítségével riasztható budapesti la-
kosok száma megközelíti a 190 ezret, őket 317 riasztó be-
rendezéssel lehet elérni. A XvI. kerületben15 ilyen vég-
pont van. A MoLaRi rendszer budapesti elemeit mintegy 
3 milliárd forint központi költségvetésből építették ki.

Valós veszélyhelyzet esetén a sziréna megszólalását kö-
vetően be kell tartani a közölt magatartási normákat, 
valamint figyelemmel kell kísérni a katasztrófavédelem 
médiumokban közzétett közleményeit.

Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatá-
sa megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező 
szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó 
végpontok próbája minden hónap első hétfőjén zajlik, 
kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra 
nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ebben az esetben a 
próbák időpontja a soron következő hétfő. 

Létezik csökkentett, illetve hangos üzemű sziréna-
próba, próbák alkalmával körülbelül 10 perc időtar-
tamban hangképeket és „élőbeszédet” sugároznak a 
végpontokon keresztül. A havi szirénapróbák alkal-
mával a lakosságnak teendője nincs.

A morgató és a teljes körű próbák esetén eltérő hang-
anyag kerül lejátszásra, melyben teszt jelleggel sziréna-
jelzés, illetve különböző tájékoztató jellegű információk 
hallhatók. valós riasztás esetén a szirénarendszeren 
sugárzott szövegben neM szerepel a „Figyelem, ez 
próba” kifejezés!

A MoLari 
következő 
ellenőrzése 

FeBruár 1-jén 
11.00 órAKor Lesz 

a csökkentett üzemű 
(morgató) próba 

jelzéssel. 

»Nagy megtiszteltetés érte a magyarnóta XVI. kerületi kedvelőit. 
A Kossuth Eszter által vezetett Nótaklubot ugyanis meglátogatta 

Bokor János magyarnóta-énekes, akit a műfaj legjobbjaként tartanak 
számon.
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Életének 94. évében elhunyt Csiby Mihály 
festőművész, a XVI. kerületi művésztársadalom 
kiemelkedő alakja. A természet nagy tisztelője-
ként ismertté vált alkotó 1922-ben született Bu-
dapesten, és kilencéves kora óta élt Sashalmon. 
Tehetsége már a Corvin Gimnáziumban meg-
mutatkozott, majd az Iparművészeti Főiskola 
festő szakára is felvették minden előképzettség 
nélkül. ígéretes karrierjét azonban megtörte a 
málenkij robot, amely négy évet vett el életéből. 
A kényszermunkatáborból 1949-ben tért haza, 
majd néhány év útkeresést követően a Természet-
tudományi Múzeum külső munkatársaként egy-
szerre szolgálta a tudományt és az ismeretterjesz-
tést. 1957-től érdeklődése az egyházművészet felé 
fordult. Számos hazai templom freskója őrzi keze 

munkáját, de nem volt idegen tőle a színes üvegablakok és stációképek tervezése 
és megalkotása sem. Magas színvonalú, igényes egyházi munkái közül is kitűnik 
a romhányi római katolikus templom szentélyének mennyezeti szekkója, amely 
modern megjelenésével és újszerű kivitelezésével jelentős szakmai elismerést vál-
tott ki. Munkái határainkon túl is ismertek voltak, 1961-től rendszeres résztvevője 
a hazai és külföldi kisgrafikai és ex libris kiállításoknak is.

Az elsők között gondolt arra, hogy szervezetbe tömörítse a XVI. kerület művésze-
it, ezért létrehozta a mai Corvin Művészklub elődjének tekinthető XVI. Kerületi 
Művészek Baráti Körét, miközben alapító tagja volt a Molnár C. Pál Társaságnak, 
illetve a Nemzetközi Ex Libris Centrum és Múzeumnak is.

Tevékenységét számos elismerés kísérte. Hradec-Kralove város már az 50-es évek-
ben aranyéremmel tüntette ki, a Természettudományi Múzeumtól pedig megkap-
ta a Pro Studio et Fidei díjat. Elismerő emlékérmet vehetett át VI. Pál pápától, és 
megkapta a Nívó-díjat, továbbá az I.B.B.y., azaz a Gyermekkönyvek Nemzetközi 
Tanácsa díját is. Egy nyilatkozatában boldog, mégis elégedetlen embernek mond-
ta magát, mert sajnálattal szembesült azzal a ténnyel, hogy a művészet ereje nem 
elég ahhoz, hogy a minket körülvevő csodálatos világot megőrizze az emberi osto-
baságtól, a pusztítástól és a gonoszságtól.

Élete utolsó évtizedében már nagyon zárkózottan élt. Nem adott interjút, nem 
kereste az emberek társaságát, életművét lezártnak tekintette. Úgy gondolta, amit 
elmondhatott, már szavakba öntötte, amire tehetsége által hivatott volt, azt létre-
hozta. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a hátramaradottakban, családjában 
és művésztársaiban távozása fájó hiányérzetet hagyott. Nyugodjék békében!

Életének 85. évében elhunyt Horváth Árpád 
színházi rendező, aki 1931-ben született Óbudán. 
Miután a Színművészeti Főiskolán 1955-ben 
rendezői diplomát szerzett, a legnevesebb vidéki 
színházak – Debrecen, Eger, Békéscsaba – rende-
zőjeként és színészeként dolgozott. Kerületünk 
ismert festőművészével, H. Molnár Magdával kö-
tött házasságából két lányuk született. Ők már a 
XVI. kerületben nőttek fel, ahova a család 52 év-
vel ezelőtt költözött. Kata az édesanyjától örökölt 
rajzkészségét hasznosítva keramikusként és festő-
tanárként Angliában él. Éva az édesapa színpad 
iránti vonzalmának örököse, színész, rendező és 
koreográfus, aki szintén a szigetországban lakik.

Horváth Árpád neve ismerősen cseng az Egye-
temi Színpad törzsközönsége előtt is, amelynek 

sokáig vezetője, valamint színész-rendezője volt, majd a Déryné Színház főtitkára-
ként kamatoztatta színházi ismereteit. Nyugdíjazása után saját társulatával járta az 
országot. Azt mondták róla, nincs olyan mostoha környezet, ahol szellemesen va-
riálható jelmezekkel és díszletekkel ne tudna igazi színházat teremteni, akár a sem-
miből is. Emlékét családtagjain kívül kollégák és pályatársak is kegyelettel őrzik.

A Szabó Lajos Esperes Emléktársaság 
és az árpádföldi Szent Anna Plébánia 

tisztelettel meghívja Önt
szabó Lajos esperes halálának 

80. évfordulója alkalmából rendezendő 
megemlékezésre január 31-én 

a Szent Anna katolikus templomba
(Állás utca 70.)

10.00 órakor emlékmise Szabó Lajosért.
Ezt követően a Szabó Lajos katolikus közösségi házban 

(Állás utca 66.)
az emlékhely megkoszorúzása és agapé.

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

-------------------------------------------------------------------
TÁPLÁLKOZÁSI SZAKTANÁCSADÁS

Február 3., szerda 10-12 óráig
Dietetikus válaszol a kérdésekre 

a helyes táplálkozással kapcsolatban.
Egyénre szabott diéták: 

cukor-, epe-, vese-, candida-, fekély-, bélbetegségek, 
liszt-, tej-, stb. érzékenység, immunhiány, változókor.

A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont egyeztetés szükséges. 
Az időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy 

a 403-5562-es telefonszámon lehet megbeszélni, 
illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

JOGI TANÁCSADÁS
Február 10., szerda 10-12 óráig

A tanácsadás ingyenes. Előzetesen időpont egyeztetés szükséges. 
Az időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy 

a 403-5562-es telefonszámon lehet megbeszélni, 
illetve a 16.ker@voroskeresztbp.hu email címen is lehet kérni.

ajá
nl

ó

KALOT „Jövőnkért” 
Népfőiskola 

dr. Nemesszeghy György elnök, 
06-30/897-7764

------------------------------------------------------------------
Február 2., kedd 18.00 óra 

Helyszín: Veres Péter út 27. (emeleti nagyterem).

napirend: 
• Dr. Nemesszeghy György: a nyugati orvoslás 
és a keleti természetgyógyászat gyökerei. 
• Dr. Balázs Tibor (XVI. kerületi háziorvos), dr. Bu-
dai-Bock László (sebész, ortopéd szakorvos), dr. 
Kemenyeczky Edit (3 ETI vizsgás természetgyógyász, az 
MNR elnöke, a Szentmihályi Egészségmegőrző és Ok-
tatási Központ vezetője), Mádai Andrea (reflexológus, 
természetgyógyász). Beszámolók olyan sikeres terápi-
ákról, amelyek a nyugati orvoslás és a keleti természet-
gyógyászat eredményeit egyszerre veszik figyelembe. 
• Kerekasztal beszélgetés az együttműködésről, és arról, 
hogy mi az, amit nem fogadhat el az orvostudomány, 
és mit helytelenít a természetgyógyászat. A nyugati 
orvostudomány gyógyszereinek ellenőrzése, valamint 
a gyógynövények hatásának vizsgálata az EU ESCOP 
Bizottság által. 

ajá
nl

ó



18  ❘  » a Xvi. kerÜleti önkormányzat lapJaHirdetés

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.

Ingatlan
Eladó a XV. kerületben egy 70nm-
es 2+fél szobás, dupla erkélyes első 
emeleti panel lakás 15M Ft-ért. 30-
887-7851

Nagytarcsa határában 12000nm 
szántó eladó. 70-286-3716

Különálló épületben szoba-konyha 
kiadó március 1-től. 400-2845

Csömörön 2172nm-es szántó 1,2M 
Ft-ért eladó. 409-2240

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

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

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

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

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

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

Vegyes
Új, fekete, magas fényű fürdőszo-
ba bútor mosdóval, tükörrel 25E 
Ft, gyerek íróasztal 6E Ft, koloniál 
komód 10E Ft-ért eladó. 20-918-
7317; 405-6484

Újszerű Whirpool beépíthető sütő, 
gáz főzőlappal 39E Ft, LG kombi 
hűtő 30E Ft, antik tükrös fésülkö-
dő 15E Ft-ért eldó. 405-6484; 20-
918-7317

20W-os armatúra 1,8E Ft, Vodafon 
252-es telefon 2,8E Ft, kerti szer-
számok, mosógépmotor, fém mosó-
teknő, 1 és 2 l-es alu szódásszifon 
eladók. 409-2244

Nagyon jó állapotú modern típusú 
szekrénysor és 2db ágyneműtartós 
ágy eladó. 405-1913

Autó tetőcsomagtartó német gyárt-
mányú kulccsal zárható, típusa 
Automaxi Univerzal A2. I.Ár: 10E 
Ft. 20-498-6812

Fém satu újszerű állapotban 
120mm-es 14E Ft, kovács satu 
120mm 14E Ft. 20-498-6812

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

1962-es kiadású 21db-os Molier kö-
tet díszkötésben genfi kiadású fran-
cia nyelvű új könyvek. I.ár: 25E Ft 
20-498-6812

Zöld színű kanapé- ágyneműtartós, 
fekhellyé alakítható, 2db fotel, fa vá-
zas újszerű keveset használt. 

I.ár: 50E Ft. 20-498-6812

Babysense alig használt légzésfigyelő 
eladó 25E Ft-ért. 30-887-7851

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

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

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

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

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

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

Eladó panel fűtőtest 1500W color 
gáz fali fűtőtest. 30-873-0178
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Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

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

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

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

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

Idős hölgy, vagy úr gondozását 
vállalom. Kerületi friss nyugdí-
jas nő. 403-9827

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.

Dr. Boda László ügyvéd, polgá-
ri, társasági, családi jog. 30-200-
1526

Otthon végezhető munka! 
CD lemezek csomagolása stb. 
06-90-60-36-07 
(www.audiopress.iwk.hu 
635 Ft/min, 06-20/910-4517)




