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töltőállomá-
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3. oldalon 
Szász József 
alpolgármes-
tertől.

A JÖVŐ 
MEGÉRKEZETT!
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A testületi ülésről jelentjük
Május 8-án ismét összeült a Kép-
viselő-testület, ám ezúttal a dön-
téshozatalt kedves kis ünnepség 
előzte meg. A polgármester a Kép-
viselő-testület és a XVI. kerület lakói 
nevében virágcsokorral és az Ön-
kormányzat ajándékával köszön-
tötte kerületünk kiváló birkózóját, 
Barka Emesét, aki Bukarestben 
megszerezte a hazai női birkózás 
történetének első Euróba-bajnoki 
aranyérmét. Ezután az ülés a szoká-
sos menetrend szerint folytatódott, megkezdődött a szavazás. A 
döntések közül az alábbiak voltak a legfontosabbak:

Jelentést fogadtak el a már meglévő ha-
tározatok végrehajtásáról, és a még vég-
re nem hajtott határozatok helyzetéről. 
Utóbbiak között szóba került a KMSE 
TAO-pénzből építendő gyakorlócsar-
noka és a Szerb Antal Gimnázium tor-
natermének felújítása. A polgármester 
közölte, hogy amennyiben a kezdemé-
nyezők szándéka továbbra is fennáll, és 
a szükséges pénz rendelkezésre áll, az 
Önkormányzat továbbra is nyitott a ter-
vek megvalósítására.

Véleményezte a Testület 
a Centenáriumi Általános 
Iskola intézményvezetői 
állására érkezett két pá-
lyamunkát, amelyek kö-
zül a jelenlegi igazgató-
nő, Horváthné Sabáli Éva 
kinevezését támogatták. 
Ugyanakkor a képviselők 
egyetértettek abban, hogy 
szükség lenne az iskola 
profiljának megváltozta-
tására, de ezt az igényt Sa-

báli Éva is érzékelte, és az ötlet szerepelt 
is a pályázatában. Az elképzelések közül 
a sportiskola tűnik a legcélszerűbbnek, 
erre lenne igény, hiszen ilyen profilú 
oktatási intézmény még nincs a kerület-
ben. 

Módosította a Testület az idei költség-
vetést, hogy a tavalyi év végére össze-
gyűlt maradványösszegeket beépítse a 
kerület idei pénzügyi tervébe. Így több 
jut majd járdákra, óvodafejlesztésre, 
bölcsődebővítésre, rendelő-felújításra. A 

járdaépítésre szánt ke-
ret például a tervezett 
50 millió helyett 100 
millió forintra emelke-
dik.

Megtörtént az Ön-
kormányzat által mű-
ködtetett cégek beszá-
molójának értékelése. 
A Sashalmi Piac Kft. 
a Kertvárosi Sportléte-
sítményeket Üzemel-
tető Kft., valamint a 

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Nonprofit 
Kft. is teljesítette, sőt kis mértékben meg 
is haladta a tervezett bevételét, így a be-
számolót a Testület elfogadta.

A kerületi gyermekorvosok túlterhelt-
sége miatt új gyermekorvosi körzet lét-
rehozásáról is döntött a Testület. 

Elfogadták azt a javaslatot is, amely 
indítványozta, hogy az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására nyújtson be pályázatot az 
Önkormányzat, amely a Hősök terén 
lévő szakrendelő felújítására betervezett 
forrást egészítené ki. 

A döntéshozatal lezárása után minden 
testületi ülésen lehetőség van közérdekű 
bejelentések megtételére. Ezúttal Ko-
vács Péter polgármester a HÉV-METRO 
összekapcsolása tárgyában megjelent 
álhírek és hamis állítások eloszlatásá-
ra közölte, hogy az állításokkal ellentét-
ben napirenden van az ügy, most éppen 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képvi-
selő és a szomszédos XVII. kerület pol-
gármestere, Riz Levente társaságában 
járja végig azokat az illetékeseket, akik 
döntési helyzetben vannak a tervvel kap-
csolatban. Gulyás Gergely miniszterel-
nökséget vezető miniszternél és Tarlós 
István főpolgármesternél már jártak, ők 
mindketten támogatásukról biztosítot-
ták a nagyszabású elképzelést.  

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

2019. június 5-én (szerdán) 17 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelynek helyszíne

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
HÁZASSÁGKÖTŐ TERME.

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
Budapest, 2019. május 15.
Kovács Péter polgármester

Tisztelt XVI. Kerületi Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 

Budapest XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatalban

(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

2019. május 27-én 
(hétfőn) az 

ÜGYFÉLFOGADÁS 
SZÜNETEL.

Megértésüket köszönöm!
Dr. Csomor Ervin sk., jegyző
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. E-mail:  
tibifoto@t-online.hu Telefon: Házon belüli költözködés 
miatt vonalas telefonunk bizonytalan ideig nem működik. 
Kérjük, hívja a főszerkesztő mobilját! 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
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 lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Kedves Olvasó!
Választások előtt állunk. Nekünk nem 
feladatunk tanácsot adni, hogy a sza-
vazólapon Ön hova tegye az X-et. Arra 
azonban szeretnénk fölhívni a figyelmét, 
hogy ezúttal nem olyan választás követ-
kezeik, mint a korábbiak. Most a mi és 
utódaink jövője a tét. Ennek megfelelő-
en minden egyes szavazat súlya a sok-
szorosára nő. Ezért, ha ön azt szeretné 
elérni, hogy Európa a jövőben olyan hely 
legyen, ahol Ön otthonosan érezheti 
magát, és úgy gondolja, hogy ezt gyer-
mekeinek, unokáinak is szeretné biztosí-
tani, mindenképpen menjen el szavazni! 
Most nem lehet hibázni. Vegyen részt a 
voksoláson, hiszen az Öreg Kontinens 
hosszú távú jövőjéről döntünk szava-
zatunkkal. Téved az, aki azt gondolja, 
hogy az ő szavazatán semmi sem múlik, 
hiszen, ha sokan gondolják így, akkor a 
választások eredménye nem tükrözi az 
állampolgárok akaratát. A pusztító erejű 
felhőszakadás is pici, ártatlan esőcsep-
pekből adódik össze, az előrelátó jövő-
építés pedig az egyes választópolgárok 
szavazataiból. Legyen ott Ön is a szava-
zófülkében május 26-án és szavazzon 
meggyőződése szerint, hogy Európa 
jövője olyan legyen, amilyennek Ön sze-
retné!  

MÉSZÁROS TIBOR

Az átadáson az óvodavezető, Horváth 
Zsoltné köszöntötte a jelenlévőket. 
Kovács Péter polgármester elmondta, 
hogy a beruházás munkálatai bruttó 
18  956  773 forintba kerültek, és a 
kivitelező, a Forrás-Invest Kft. kitűnő 
munkát végzett. A 3 darab ipari kon-
denzációs kazán beépítése mellett 
a fűtés-, víz- és gázcsöveket, szivaty-
tyúkat, vízszűrőket, vízlágyítókat, tá-
gulási tartályokat, hőcserélőket, a ké-
ményrendszert és a világítást is újra 
cserélték, illetve újjáépítették. 
A Pillangó csoport óvodásai műsorral 
kedveskedtek a vendégeknek, amely-

nek jutalmául végre ők is megtekint-
hették az előlük addig elzárt berende-
zéseket.

GUETH ÁDÁM

Hideg tavasz, 
korszerű fűtés
Május 16-án új, kondenzációs kazánokat adott át Kovács Péter 
polgármester és Ács Anikó alpolgármester a Napsugár Óvoda 
Borotvás utcai tagintézményében. A régi, elavult, alacsony ha-
tásfokú készülékek helyére három korszerű berendezés került, 
amelyek az óvodával szomszédos bölcsőde fűtését is megfe-
lelően ki tudják szolgálni, a korábbinál sokkal kedvezőbb ha-
tásfokkal. A szokatlan hideg és nyirkos tavaszi idő lehetővé 
tette, hogy az óvoda dolgozói és az oda járó gyerekek megta-
pasztalják a felújított fűtési rendszer előnyeit.
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Beszámoló a településképpel kapcsolatos rendelet módosításáról
A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet tartalmazza a kerületi egyedi védelem-
mel érintett épületek, objektumok felsorolását. Szükséges az épületek településképi szempontból meghatározó do-
kumentálása, az azokkal kapcsolatos rendelkezésre álló adatok rögzítése. A rendelet módosításával kapcsolatban 
– amint azt előzetesen a XVI. Kerületi Újság 2019. április 10-én megjelent számában meghirdettük – lakossági fóru-
mot tartottunk 2019. április 25-én. 
E fórumon felmerült a rendeletben rögzített kerületi védelemmel érintett épületek számának növelése, főként a kerület azon 
részein, ahol koncentráltan nem található városképi szempontból jellemző épület (pl. Sashalom). A fórumon a „védett” épü-
letekkel kapcsolatban nyilvánvalóvá vált a védelemmel járó – igaz, hogy az épület értékét növelő –, de többletköltséget jelentő 
feladat megjelenése, vagy a külső alapján jellemző épületek esetében azok felújításra nem alkalmas szerkezeti állapota is. 
Az önkormányzati rendeletmódosítás kerületi védelemhez kapcsolódó feladata, és egyes más előírásokkal összefüggő részek 
szükséges korrigálása, módosítása több lépcsőben kerül a Képviselő-testület elé. A településképi egyedi védelemre 2019. 
május 30-ig tehető javaslat, a kerület főépítészének címezve. A kerületi egyedi védelemmel érintett objektumok listáját a 
40/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amely megtalálható az Önkormányzat honlap-
ján (elérési útvonal: www.bp16.hu – Önkormányzat – Rendeletek)

Tóth Miklós kerületi főépítész

Kovács Péter polgármester a meg-
jelent lakóknak elmondta, hogy az 
Önkormányzat sorban megújítja a 
kerület lakótelepeinek közterületeit. 
Az elmúlt hónapokban az Egyenes ut-
cai lakótelep került sorra, ahol bruttó  
175 684 056 forintot költöttek a zöld-
felületi beruházásokra, amelybe a ját-
szóterek és környezetük felújítása, a 
sportpálya felújítása, locsolócsap-háló-
zat létesítése, közösségi tér építése és 
a köztéri bútorok kihelyezése tartozik. 
Felújíttattak továbbá 5718 négyzetmé-
ter járdát, 1655 négyzetméter parko-
lót és 1104 négyzetméter útburkola-
tot, melynek költsége további bruttó  
177 190 882 Ft-ot tett ki.

A munkálatok megszervezésében 
elévülhetetlen érdemei vannak Dob-
re Dánielnek, a körzet képviselőjének, 
aki szívós következetességgel intézte a 
számtalan egyeztetést, és a munkálatok 
szervezését. Megszólalt Dobre Dániel 
is, aki köszönetet mondott a lakóknak a 
türelemért, amellyel elviselték az óhatat-
lanul előforduló kényelmetlenségeket. 
Elődje, Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő pedig nosztalgiával gondolt 
egykori választókörzetére, és nem csak 
az elfogultság mondatta vele, hogy az 
Egyenes utcai lakótelep igazi kertvárosi 
lakótelep, hiszen a magas, egészséges 
fáktól alig látni a házakat.

A frissen felújított játszóterek legfőbb 
haszonélvezői a Cziráki utcai Napsugár 
Óvoda kis lakói lesznek, akik közül a 
nagycsoportosok mozgalmas műsorral 
köszönték meg a gondoskodást, majd 
minden egyes meghívott vendéget saját 
kis lefóliázott rajzukkal ajándékoztak 
meg. Majd amíg a felnőttek ismerked-
tek a megszépült környezettel, az ovisok 
nagy focicsatát vívtak a polgármester 
részvételével a friss gyepen.

MÉSZÁROS TIBOR

Korszerű játszóterek, kellemes környezet
2019. május 17-én, pénteken adták át a kerület vezetői az Egyenes 
utcai lakótelepen felújított játszótereket. Az ünnepélyes átadás az 
Egyenes utca és a Szolnoki utca találkozása által közrezárt terület 
játszóterén történt.
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Folytatás a címlapról
– A most telepített töltőállomásokat an-
nak köszönhetjük, hogy a XVI. kerületi 
Önkormányzat jelentkezett arra a né-
hány évvel ezelőtt közzétett állami pá-
lyázatra, amelyet elektromos töltőállo-
mások létrehozására írtak ki. A sikeres 
pályázás után hét töltőhelyre kötöttünk 
szerződést az E.Mobi Nonprofit Kft.-
vel, akik a töltőállomások telepítésére 
szakosodtak. A fővárosi kerületek nem 
teljesen azonos feltételek mellett bizto-
sítottak helyet ezeknek az „áramkutak-
nak”, ezért a kivitelezést hosszas egyez-
tető tárgyalások előzték meg. Az energiát 
adó áramszolgáltatónak hálózatbővítést 
kellett végeznie, hogy ki tudja szolgálni 
a töltőhelyeket. Ehhez viszont az Önkor-
mányzatnak tulajdonosi engedélyt kellett 
kibocsátania, ráadásul egy ideig az sem 
volt eldöntve, hogy az E.Mobi cég melyik 
minisztériumhoz tartozik. Míg ezek a 
kérdések, tisztázódtak, bizony eltelt egy 
kis idő, így csak idén jutottunk el a szer-
ződés megkötéséhez. Ez azonban külö-
nösebb problémát nem okozott, hiszen 
egyelőre még az elektromos autók töme-
gesen nem jelentek meg kerületünkben.

– HOL TALÁLJUK EZEKET A TÖLTŐÁL-
LOMÁSOKAT?

A jövő megérkezett
Azt mondják a jövőbelátó műszaki emberek, hogy a bűzokádó ben-
zines és dízel autók ideje lassan lejár, és jönnek a szinte hangtala-
nul suhanó, a környezetet nem szennyező elektromos közlekedési 
eszközök. Noha energiaellátásukkal kapcsolatban vannak még kér-
dőjelek, az biztosnak látszik, hogy működtetésükhöz elektromos 
töltőállomásokra lesz szükség, amelyekből néhányat már telepítet-
tek is Kertvárosunkban. Szász József alpolgármestertől kértünk tá-
jékoztatást a jelenlegi helyzetről.

Elektromos autózási és töltési etikett 
• Csak akkor foglalj el egy elektromos töltőhöz tartozó parkolóhelyet, ha az 

autód elektromos, és akkor is csak, ha tölteni szeretnél.
• Becsüld meg a töltési időt és állj át másik parkolóhelyre, ha a kocsid feltöl-

tötted, hogy más elektromos autós is használni tudja. 
• Légy körültekintő a parkolásnál és ha kétfejes töltőnél parkolsz és töltesz, 

ne korlátozd egy másik autó töltőhöz való hozzáférését helytelen parko-
lással. 

• Éjszakai töltés esetén reggel mielőbb tedd szabaddá a töltőhöz tartozó 
parkolóhelyet

• Hagyd meg telefonos elérhetőségedet, ha magára hagyod a töltőn lévő au-
tódat, hogy a következő elektromos autós érdeklődni tudjon, mikor válik 
szabaddá a töltő. 

• Ha a töltőre mások is várnak, akkor csak annyira töltsd fel az autót, ameny-
nyi energiára a következő útszakasz megtételéhez szükséged van.

Forrás: www.e-mobi.hu

– Az Erzsébetligetben van az egyik, bár 
Bökényföldi úti cím szerepel a hivatalos 
papírokon, van egy az Önkormányzat 
ügyfélparkolójában a Havashalom utca 
45. szám előtt, a Jókai Mór utca 2., a 
Sashalmi sétány 22., a Segesvár utca 29. 
számú ingatlanok előtt, a Zöldséges és 
Monoki utca sarkán és a Szabadföld úti 
parkolóban a HÉV-megállónál.

– KELL FIZETNI A TÖLTÉSÉRT?
– Jelenleg még nem, hiszen egyrészt 
egyelőre olyan kevés az állomások áram-
felhasználása, hogy a szolgáltató talán 
észre sem veszi, másrészt pedig ösztö-
nözni is szeretnék az autósokat az elekt-
romos járművek vásárlására. Később 
azonban, ha tömegessé válik a villanya-
utók használata, és nagyon megnő a 
fogyasztás, természetesen nem lesz in-
gyenes a töltés. A hírek szerint a továb-
bi ösztönzés érdekében kidolgozás alatt 
van egy esetleges autóvásárlási kedvez-
mény is, amit az E.Mobi Kft.-n keresz-
tül lehetne igénybe venni. Egyszóval az 
elektromos autózás most keresi a helyét 
a hazai világban, és bizonyára kell egy 
kis idő az átálláshoz. 

– AZ ÖNKORMÁNYZATNAK VAN DOL-
GA A TÖLTŐÁLLOMÁSOK KÖRÜL?

– Nincs, mi csak a helyet biztosítjuk a 
töltőoszlopoknak, az üzemeltetést az E.
Mobi végzi.

– MIT TUD EGY ILYEN TÖLTŐOSZLOP?
– Egyelőre nálunk kétféle létezik. Van 
amelyiken egy csatlakozó van, és van 
amelyiken kettő, és mindegyik képes 
gyorstöltésre, és lassúra is. A gyorstöltés 
kb. 30-35 percet vesz igénybe.

– VÁRHATÓ A HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE?
– Természetesen, ha újabb pályázatot 
írnak ki – erre van ígéret – ismét pályá-
zunk, hiszen egészen bizonyos, hogy a 
közeljövőben az elektromos autók rob-
banásszerű elszaporodása várható. En-
nek bizonyítéka az is, hogy a töltőállo-
mások ügyében már két nagy német cég 
– az E.ON és az ABB – is megkeresett 
minket. Az ő érdeklődésük biztos jele 
annak, hogy az elektromos közlekedés 
fényes jövő előtt áll. Úgy gondolom, a 
XVI. kerületi Önkormányzat időben re-
agált a kor kihívására: felismertük, hogy 
a jövő megérkezett.

MÉSZÁROS TIBOR
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Állás megnevezése: Építész műszaki ellenőr (2 fő)
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: önkormányzati 
beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása – engedélye-
zési eljárások koordinálása, bonyolítása – pályázati és közbe-
szerzési eljárások műszaki előkészítése –  tervezési és vállal-
kozási szerződések előkészítése – kapcsolattartás a tervezőkkel 
,kivitelezőkkel – műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése  
– Önkormányzati tulajdonú létesítmények karbantartási, hiba-
elhárítási munkáinak megszervezése – Képviselő-testület mun-

kájának segítése – önkormányzati feladatok döntésre történő 
előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egy-
séges Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. A 
Polgármesteri Hivatalban 50 000 forint az illetményalap, to-
vábbá a felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illetmény-
kiegészítésre jogosult. 

A pályázati feltételek és további fontos részletek
 az Önkormányzat honlapján

 www.bp16.hu/hirek/allas oldalon találhatók.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály Intézményfejlesztési Iroda 

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI ELLENŐR (2 fő) munkakör betöltésére.

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága 
A 2019/2020. TANÉVRE PÁLYÁZATOT HIRDET, 

a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó 
általános vagy középiskolai 

TEHETSÉGES TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA.

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Budapest 
XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező
• minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. élet-
évét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló

a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, 
b) valamint a 2018/2019. és a 2017/2018. tanévben 4,0-
5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként lega-
lább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi ver-
senyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a 
versenysportban, illetve

• minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét 
betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló

a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, 
b) valamint a 2018/2019. és a 2017/2018. tanévben 4,0-
5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként lega-
lább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi ver-
senyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a 
versenysportban.

A pályázatot személyesen, vagy postai úton 
a következő címre kell eljuttatni: 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Intézményi Iroda (1163 Budapest Havashalom u. 43.)

Határidő 2019. július 1.

A pályázattal kapcsolatos további fontos részleteket olvas-
hatnak az érdeklődők az önkormányzat honlapján, a 

www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok oldalon.

VINCZE ÁGNES
a Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának elnöke

A legnagyobb kö-
zösségi oldalon ko-
rábban meghirde-
tett Hónap babája 
elnevezésű ver-
senyre egy olyan 
fotóval lehet ne-
vezni, amelyen az 
apróság a XVI. ke-
rületi Önkormány-
zat által felajánlott 
fürdőlepedőben 
látható. Ez annak a babakelengyének a része, amelyet min-
den kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány babaápolá-
si cikkel együtt. A szavazatok alapján március hónapban  
JUHÁSZ GERGELY nyerte a babaszépségversenyt. Az 
ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást 
is tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől vette át a család.

VONA JÓZSEFNÉT 95. szüle-
tésnapján köszöntötte Ács Anikó 
alpolgármester.
Erzsi néni kulákcsaládban szüle-
tett a Heves megyei Pély község-
ben. Földművelésből éltek, így 
már gyerekkorában sokat dolgo-
zott. 1946-ban kötött házassá-
got, majd 1950-ben költöztek a 
fővárosba, éppen akkor, amikor 
Kertvárosunk öt településrészét 
Budapesthez csatolták, annak 

XVI. kerületeként. Erzsi néni a Gumigyárban (későbbi Tau-
rus) talált munkát, ahol 35 évig dolgozott megszakítás nélkül. 
Ám nyugdíjasként sem tudott otthon ülni, ezért még tíz évig 
dolgozott a kerületi szakrendelőben. Férjével közel 50 évig élt 
boldog házasságban, akit 1995-ben veszített el. Ha segítség-
re van szüksége, fiára és unokájára mindig számíthat. Úgy 
gondolja, hogy a szeretet meghosszabbítja az életet. A család 
mindig fontos volt számára, és biztos benne, hogy most azt a 
gondoskodást kapja vissza, amelyben ő részesítette családtag-
jait. Isten éltesse őt még nagyon sokáig!
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SZOLGÁLTATÁSOK: • szakembert nem igénylő HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK 
• BETEGSZÁLLÍTÁS a kerületi háziorvosi és szakrendelőkbe valamint a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórházba

NYUGDÍJASOK
SEGÍTŐ SZOLGÁLATA

06-1-407-2008 (üzenetrögzítős szám)
1162 Budapest, János u. 49. 

E-mail: nyugd.szolgalat@gmail.com Koordinátor: Lucza Józsefné Livia

A csoport az utazás első napján tett lá-
togatást kerületünk testvértelepülésén, 
Zápszonyban, ahol a helyi általános isko-
lában ünnepélyes keretek között átadtuk 
az iskola kérésére az 
adományból vásárolt 
interaktív táblát és a 
pénzadományt. Test-
vértelepülésünk nagy 
szeretettel és finom 
ebéddel várta a fáradt 
vendégeket. A cso-
port a bőséges ebéd 
után megtekintette a 
helyi óvodát és a református templomot, 
mely épületek felújításához önkormány-
zatunk a korábbi években járult hozzá. 
Ezt követően a csoport továbbutazott 
Nagyborzsovára, ahol a szálláshelyek el-
osztása után mindenki elfoglalta a szo-
báját. A csoport elszállásolása és étkez-
tetése helyi magyar családoknál történt, 

ahol mindannyian megtapasztalhattuk a 
helyiek vendégszeretetét. 

Utazásunk második napján Munkácsra 
látogattunk el, ahol a vár megtekintése 

után folytattuk utun-
kat a Vereckei-hágó-
hoz. Amíg a busz las-
san felkapaszkodott 
a szerpentinen, volt 
időnk gyönyörködni 
a táj szépségében. A 
hágón elhelyezett em-
lékműnél a csoport 
elénekelte a magyar 

Himnuszt, majd visszafelé még megáll-
tunk egy rövid városnézésre Munkács 
belvárosában.

A harmadik napon Ungvár nevezetes-
ségeit fedeztük fel. A vár és a skanzen 
megtekintése után közös sétát tettünk a 
belvárosban, majd szabad program kö-
vetkezett. A csoport tagjai az Ung folyó 

melletti kávézókban ülve pihenhették ki 
magukat. 

Utazásunk negyedik napja egyben a ha-
zautazásunk napja is volt. Reggeli után 
számomra örök élmény marad, hogy 
háziasszonyunk egy tangóharmonika 
kíséretével elénekelte nekünk Kárpátalja 
himnuszát. Meghatódva búcsúzkodtunk 
és indultunk neki az utolsó nap prog-
ramjainak. Először Husztra mentünk, 
ahol a csoport egyik része felkapaszko-
dott a várromhoz, a másik része pedig 
a belvárost látogatta meg. Ezt követően 
Beregszász belvárosában tettünk még 
rövid sétát, majd elindultunk hazafelé. 
Bár a határátlépés és a közutak állapota 
sokunk türelmét próbára tette, azt gon-
dolom rengeteg élménnyel gazdagabban 
tértünk haza. Kárpátalja gyönyörű, az ott 
élő magyarok vendégszeretete pedig ha-
tártalan.          

Dr. Kozma Enikő

„Mert nincsen határ ottan, 
ahol egy nyelvet beszélnek”
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018-ban sikerrel 
pályázott a Határtalanul! program Kárpátaljai szolidaritási alprog-
ramjára. A nyertes pályázat keretében idén április végén egy a Pol-
gármesteri Hivatal, a kerületi intézmények és a Batthyány Ilona 
Általános Iskola dolgozóiból álló 36 fős csoport tudott kiutazni 
Kárpátaljára. Az utazás legfőbb célja volt a kerületi lakosok és a 
Mátyásföldi Református Gyülekezet által összegyűjtött adomány 
átadása a Zápszonyi Általános Iskolának. 
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A rendezvény célja, hogy az Önkormányzat Környezetvédelmi 
és Közbiztonsági Bizottságával (KKB) összefogva a munkába 
indulókat nyeregbe ültesse, ezzel pedig az egészséges életmó-
dot és a dugómentes közlekedést népszerűsítse. A hideg és 
esős idő ellenére is akadtak, akik a közlekedés eme gyors és 
környezetbarát módját választották, őket étellel, üdítővel, rek-
lámanyaggal és macskaszemmel várták a szervezők. Az Ön-
kormányzat színeiben Szász József alpolgármester segédke-
zett a Kerékpárosklub tagjainak, a KKB képviseletében pedig 
Vass Pál dacolt az ítéletidővel.  A rossz időre való tekintettel 
a helyi szervező, a Magyar Kerékpárosklub aktivistája, Csaná-
di György már ekkor jelezte, hogy a Szilas-patak mentén jobb 

Reggeli zord időben, uzsonna 
napsütésben Május 6-án, a Jókai Mór utca és a Veres Péter út 

sarkán már reggel 7 óra előtt tábort ütött a Ma-
gyar Kerékpárosklub. A Bringázz a munkába kam-
pány nyitóeseményéként a Bringás reggeli nevű 
program keretében országszerte több állomáson 
várták ajándékcsomagokkal a dolgozni, illetve ta-
nulni induló kerékpárosokat.

időjárási feltételek mellett szeretné megismételni a kerékpáro-
sok ösztönzésére kitalált akciót. 

Ez a terv május 10-én, pénteken valóra is vált, amikor 17 és 
19 óra között a Hermina szabadidőpark végében, a Szilas-pa-
tak felett átívelő hídnál várták – ezúttal Bringás uzsonnára – a 
kerékpárosokat. A kellékeket a Kerületgazda Szolgáltat Szerve-
zet szállította a helyszínre, az üdítőt, a csokit és a szórólapokat 
pedig lelkes önkéntesek osztották az arra kerekezőknek.

 GUETH ÁDÁM

Minden év tavaszán több napos rendezvénnyel készül a Li-
geti Baba Klub a leendő és gyakorló szülők számra összeállí-
tott igényes, korszerű programokkal. A kínálatra igazán nem 
lehetett panasz, hiszen volt szülésfelkészítő és babahordozó 
tanácsadás, babakelengye, babaangol, mesekönyv bemuta-
tó. Szó esett arról is, hogy milyen az élet a szülés után, mire 
van szüksége egy gyermekágyas kismamának és az újszülött-
nek, és elhangzott még számtalan, minden anyuka számára 
hasznosítható tudnivaló.  A Harmónia terem mindkét napon 
megtelt érdeklődő anyukákkal, akik elhozták csemetéiket is, 
sőt örvendetesen sok apuka is kíváncsi volt a rendezvényre. A 
második nap végén a Szúnyog zenekar szórakoztatta a részt-
vevőket Vikol Kálmán és Pálmai Zoltán, közismert kerületi 
zenészek közreműködésével.  A bátrabbak néhány ritmus-
hangszert is kézbe vehettek, és alkalmi zenekari tagként „se-
gíthették” a hivatásos zenészek munkáját. 

Babák és mamák
Május 9-én és 10-én Tavaszi baba-mama napokat 
rendezett a Ligeti Babaklub az Erzsébetligeti Szín-
ház Harmónia termében.

A rendezvény jótékonysági tombolasorsolással zárult. Az ér-
tékes nyereményeket Szász József alpolgármester adta át a 
szerencsés nyerteseknek. A tombolából összegyűlt összeget,  
66 ezer forintot egy kerületi, többszörös műtétet igénylő, ge-
rincbeteg kislány édesanyja vehette át gyermeke számára..

MÉSZÁROS TIBOR
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– MIÉRT DÖNTÖTT ÚGY, HOGY 
ÓVODAPEDAGÓGUS LESZ?
– Szüleim nem erre a pályára szán-
tak, közgazdasági szakközépiskolában 
érettségiztem. Ezután munkába álltam, 
férjhez mentem, és amikor nagyobbik 
gyermekemet beszoktattam a Sashalmi 
Manoda Óvodába, valahogy megfogott a 
légkör, megtetszett az óvónők munkája, 
és úgy éreztem, ezt én is szívvel-lélekkel 
tudnám csinálni. Ehhez azonban a lelke-
sedés mellett szakértelem is szükséges, 
ezért beiratkoztam a zsámbéki Apor Vil-
mos Katolikus Főiskola óvodapedagógu-
si szakra.

– A DIPLOMA ÁTVÉTELE UTÁN MERRE 
INDULT?
– Már a főiskola utolsó éve alatt, 2002-
ben kezdtem óvónőként dolgozni a 
Manodában, ahol a főiskolai gyakorlati 
időmet is töltöttem. A Sashalmi Mano-
da Óvoda vezetője, a most nyugdíjba ké-
szülő Benisné Hepp Zsuzsanna hét évig 
volt vezetőm.

– HOGYAN KERÜLT MOSTANI MUN-
KAHELYÉRE, A GYEREKKUCKÓ ÓVO-
DÁBA?
– A hét év Manoda után két év megszakí-
tás következett, mert családi vállalkozá-
sunkban volt rám szükség. Majd, amikor 
ismét lehetőségem nyílt, hogy visszatér-
jek hivatásomhoz, akkor a Centi lakóte-
lepen, a Gyerekkuckó óvodában volt sza-
bad álláshely. Jelenleg is itt dolgozom. 
Közben elvégeztem a hit-és etikatanári 
szakot a Sapientia Hittudományi Főisko-
lán, és az újabb diplomám megszerzése 
után elgondolkodtam, merre tovább. Azt 
tudtam, hogy óvodapedagógus akarok 
maradni – pedig a főiskolai gyakorlat 
alatt két félévet középiskolai tanárként 
is teljesítenem kellett  –, de ekkorra már 
a szakmaszeretetem hivatástudattá érle-
lődött. Úgy gondoltam, ehhez értek, ezt 
szeretem csinálni, ugyanakkor bennem 
volt az is, hogy további szakmai isme-
reteket szerezzek. 2016 decemberében 
beiratkoztam a Budapesti Műszaki Egye-
tem intézményvezetői szakára, mert úgy 
éreztem, hogy az eddig összegyűlt szak-

mai tapasztalataimat intézményvezető-
ként is tudnám hasznosítani. Mikor azt 
a hírt kaptam, hogy egykori főnököm, 
Hepp Zsuzsa visszavonul, kézenfekvő-
nek éreztem, hogy megfelelő ambíció, 
gyakorlat és több diploma birtokában 
megpályázzam az óvodavezetői állást. 
Ráadásul a Gyerekkuckó óvodában két 
évig vezető helyettes voltam, így alkal-
mam nyílt a gyakorlatban is megismerni 
az intézményvezetői feladatokat.

– EGY GYERMEKINTÉZMÉNY VEZE-
TŐJÉNEK BIZTOS CSALÁDI HÁTTÉRRE 
VAN SZÜKSÉGE. EZ HOGYAN ALA-
KULT AZ ÖN ESETÉBEN?
– Elég korán, 20 évesen mentem férjhez. 
Egy év múlva megszületett a fiunk, két 
évvel később a lányunk. Fiunk már ön-
álló életet él, nem lakik velünk, a kislá-
nyunk pedig most bontogatja a szárnya-
it. Azt azonban mindenképpen el kell 
mondanom, hogy szakmai tanulmányai-
mat már családanyaként végeztem, és ez 
csak úgy volt lehetséges, hogy a férjem 
mindenben messzemenően támogatott. 
Úgy érzem, hogy a kezdetek óta szerető, 
stabil család voltunk és vagyunk ma is.

– NEMSOKÁRA ELFOGLALJA HELYÉT 
A MANODA ÓVODA VEZETŐI SZÉKÉ-
BEN. ELMONDTA, HOGY PÁLYÁJA ELE-
JÉN DOLGOZOTT MÁR OTT, DE AZ-
ÓTA SOK ÉV TELT EL. TUDJA MILYEN 
VISZONYOK VÁRJÁK OTT ÖNT?
– Afféle ismeretlen ismerősként megyek 
a Manodába. A kerületi óvodák vezetői 
nagyon összetartó csapatot alkotnak, 
tudnak egymás intézményeinek megol-
dandó feladatairól, és sokszor segítenek 
is egymásnak. Így van némi helyzetis-
meretem, de természetesen a részletek-
kel majd akkor szembesülök, amikor 
valóban munkába állok. Azt remélem, 
hogy a vezetőváltásból a gyerekek sem-
mit nem fognak megérezni.

– HOGYAN FOG HOZZÁKEZDENI A 
MUNKÁHOZ?
– Néhányan vannak még, akiket pá-
lyakezdő időszakomból ismerek, de ter-
mészetesen meg kell ismernem az új 

Gabi néni visszatért
Amint arról beszámoltunk, április 24-i ülésén a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Sashalmi Manoda Óvoda nyugállományba vo-
nuló intézményvezetője helyére a következő öt évre Gulyás György-
né Kenéz Gabriellát nevezi ki a vezetői teendők ellátására. Szoká-
sunk szerint felkértük őt egy bemutatkozó beszélgetésre.  

kollégákat is. Amikor én ott dolgoztam, 
akkor indult az autista gyerekek integ-
rálásának programja. Gondolom, azóta 
ebben a témában nagyon sok tapasztalat 
gyűlt össze, melyeket szintén szeretnék 
megismerni, és a bevált jó gyakorlatot 
folytatni. Változtatási terveim is vannak, 
de ezeket természetesen egyeztetni sze-
retném leendő munkatársaimmal. Sze-
retnék létrehozni egy alapítványt, hiszen 
ilyen támasza még nincs az intézmény-
nek. A többi pedig majd menet közben 
kiderül. 

Gulyás Györgyné kinevezését referen-
ciái és pályázata alapján a Képviselő-tes-
tület ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
szavazta meg.

MÉSZÁROS TIBOR 

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A Nótakör nyári szünet előtti utolsó 
összejövetele 

június 5-én szerdán, 17 órakor 
(Első szerda!) 

lesz a szokott helyen, a Rákosi út 71. 
szám alatt a Civilek Házában. Szere-
tettel várjuk minden régi nótakedvelő 
tagtársunkat, és azokat is, akik most 

szeretnének csatlakozni hozzánk. 
A nyári szünet után szeptemberi első 
találkozónk időpontját a XVI. Kerüle-
ti Újság augusztus 28-án megjelenő 

számában közöljük.
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V A K Á C I  Ó ! 
Ez a szó hamarosan valamennyi iskolai osztály táblájára fel-
kerül, hirdetve a nyári szüntet, mely minden diák számára 
korosztálytól függetlenül egyet jelent a kikapcsolódással, és 
a kalandokkal. A nyári időszakban sok család indul hosszabb 
vagy rövidebb útra, hogy az eltelt időszak fáradalmait a meg-
érdemelt nyári szabadsággal pihenje ki. Sokan csak rövidebb 
autós kirándulásokat tesznek, azonban a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy egyre jelentősebb számban veszik igénybe az 
autót a külföldre történő utazások során is.
Annak érdekében, hogy a nyári vakáció, és a családdal együtt 
töltött szabadság mindenki számára egyaránt pozitív élmény 
legyen, a Budapesti Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja 
fel az autóval útnak indulók figyelmét:

• A leggondosabban előkészített nyaralás is meghiúsul-
hat, ha az utazáshoz szükséges okmányok érvényessége 
nem megfelelő, ezért indulás előtt fordítsunk kiemelt 
figyelmet mind a saját, mind járművünk okmányainak 
érvényességére. Sok esetben évente csak egyszer kerül 
elő, de a „Schengeni-övezeten” kívülre utazók indulás 
előtt ellenőrizzék útleveleik érvényességét is.
• Egy esetleges baleset miatt keletkezett kár érzékenyen érintheti a nya-
ralásra szánt családi költségvetést, ezért elindulás előtt javasolt a meg-
lévő biztosítások érvényességének ellenőrzése, és akár egy kiegészítő 
balesetbiztosítást megkötése is.
• Az idejében megkötött assistance biztosításoknak legfőképp a külföl-
dön bekövetkezett közlekedési balesetek, vagy műszaki meghibásodá-
sok esetén vehetik hasznát a gépjárművel utazók.
• A közúti közlekedés szabályai országonként kisebb-nagyobb mérték-
ben eltérhetnek a hazai KRESZ-től, ezért indulás előtt a célország tekin-
tetében érdemes előre tudakozódni például a sebességhatárok, a parko-
lással kapcsolatos korlátozások, vagy a behajtási övezetek tekintetében.
• Az utazáshoz szükséges csomagokat elsősorban a gépjármű csomag-
tartójában szállítsuk. Amennyiben ennek kapacitása nem elég, hasz-
náljunk zárható tetőcsomagtartót. A gépjármű utasterében kizárólag a 
legszükségesebb tárgyakat helyezzük el. Gondoljunk arra, hogy egy hir-
telen fékezés, vagy egy nagyobb baleset során az utastérben lévő tárgyak 
a rájuk ható erők következtében akár súlyos sérüléseket is okozhatnak.

• A szerencsésebb házikedvencek is a csa-
láddal tarthatnak a kirándulásokon, ezért 
róluk se feledkezzünk meg. A kisebb testű 
kutyákat az erre rendszeresített ülésekben 
helyezhetjük el, míg nagyobb társaikat a 
már könnyen beszerezhető „kutya bizton-
sági övvel” célszerű rögzíteni mind a saját, 
mind négylábú barátaink biztonságáért.
• Őrizetlenül hagyott járműben se kisgyer-

meket, se állatokat ne hagyjunk még rövid időre se, ugyanis ez számos 
veszély forrása lehet.
• A nyári hőség, a torlódásokban való veszteglés megviseli az emberi 
szervezetet, ezért minden utunk során gondoskodjunk kellő mennyi-
ségű hűtött, alkoholmentes, lehetőleg szénsav és cukor nélküli folyadék-
ról, melyet az autó utasterében gondosan rögzítve, de könnyen hozzáfér-
hető módon helyezzünk el.

Ne feledjük, hogy a balesetek leghatékonyabb 
megelőzési módja a körültekintés, a türelem és a 

másokra való odafigyelés.

A BÉKÉS IMRE UTCAI ISKOLA KEDVES VOLT 
PEDAGÓGUSAI ÉS DIÁKJAI!

2019. AUGUSZTUS 31-ÉN, SZOMBATON, 
volt iskolánk tiszteletére, 

amely 2019. szeptember 1-jén ünnepli 
fennállásának a 90. évfordulóját, 

JUBILEUMI EMLÉKTALÁLKOZÓT 
TARTUNK 

volt TANÁRAINKNAK 
és a végzés évére tekintet nélkül 

minden volt BÉKÉS IMRÉS DIÁKNAK. 

GYÜLEKEZŐ: 2019. augusztus 31-én 
szombaton 13 órakor a volt iskolánkban. 

Pontosságot kérnénk szépen, mert azonnal egy 
nagyon exkluzív programmal kezdünk! Volt is-
kolánk területéről a levegőbe engedünk 90 db. 
színes léggömböt Tanáraink és Diáktársaink 
közreműködésével, majd a kb. 1 órányi isko-
la-nosztalgiázás után az Erzsébetligeti Étterem 
és Rendezvényházban tartjuk a megemlékező 
programjainkat. Az étteremben kötelező fo-
gyasztás nincs! 
A jeles alkalom tiszteletére Csonka István, 1972-
ben végzett könyvkötő Diáktársunk vendégköny-
vet készített, amelybe megemlékező sorokat és a  
jelenlévők a nevüket is beleírhatják. 

Sok-sok tartalmas és szép programmal várjuk 
TISZTELT PEDAGÓGUSAINKAT ÉS 

KEDVES DIÁKTÁRSAINKAT!

Szeretettel a szervezők nevében:
Krizsán Gáborné Hőgyi Judit

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
Tel.: 06-70/239-5264 

lovag vitéz Palla László

Értesítünk mindenkit, hogy 
a nyári szünet előtti utolsó 
ÖSSZEJÖVETELÜNKET 

június 5-én, szerdán, 
du. 14 órától tartjuk. 

Helyszín: 1161 Rákosi út 71.

NAPIRENDEN: 
az első félév és 

a tisztújító közgyűlés kiértékelése.
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1. Az utazási szerződést írásban – papí-
ron vagy elektronikus dokumentumban 
– kell megkötni és a módosítása is csak 
ilyen formában történhet!

2. Ha az igénybe vett szállásszolgáltatással 
kapcsolatban van kifogása, akkor terjesz-
szen elő minőségi kifogást az utaskisé-
rőnél, ha nincsen ilyen személy, akkor a 
helyszíni szolgáltatónál! Amennyiben ez 
sem orvosolja a panaszt, úgy közvetlenül 
azt az utazásszervezőt kell értesíteni, aki-
vel megkötötte a szerződést, a közlés ké-
sedelméből eredő kárért az utas felelős. 
Minőségi kifogással élhetnek például az 
utazási szolgáltatás bármilyen jellegű hi-
bája miatt, így különösen a szálloda nem 
megfelelő csillagbesorolásával, a szoba 
komfortfokozatával, a programokkal, a 
rossz minőségű ételkínálattal, a takarítás-
sal, a wellness-szolgáltatás hiányosságaival 
és az akadálymentességre vonatkozó meg-
tévesztő nyilatkozattal összefüggésben. A 
hiányosságokat fényképekkel és egyéb ok-
irati bizonyítékokkal kell dokumentálniuk!

3. Ha nem elégedettek a személyesen 
közölt, szóbeli panaszra kapott válasszal, 
vagy azt nem tudja a vállalkozás ott hely-
ben kivizsgálni, akkor ragaszkodjanak a 
jegyzőkönyv felvételéhez, és kérjék el an-
nak egy másolati példányát. Amennyiben 
a vállalkozás még a kérés ellenére sem 
vesz fel jegyzőkönyvet a szóban elmon-
dott panaszról, és azt nem adja át vagy 
nem küldi meg postai úton a fogyasztó-
nak, továbbá 30 napon belül írásban nem 
ad érdemi választ a panaszra, akkor ezt 
a tényt az illetékes járási kormányhivata-
lok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi ha-
tóságok felé jelezzék.

4. Az online megrendelt wellness- vagy 
szállászolgáltatások esetén a fogyasztók 
minden esetben őrizzék meg a megren-
delésről készült elektronikus levelezést, 
továbbá az utazási iroda vagy a szállás-
szolgáltatással foglalkozó vállalkozás 
reklámját az utazás részletes feltételeivel 
kapcsolatban!

5. Online megrendelt repülőjegyeknél 
fontos, hogy ellenőrizzék, hogy az utas-
foglalás ténylegesen megtörtént-e, kinek 
a nevére szól és a beszállókártyát inkább 
nyomtassák ki, mert sok esetben annak 
kinyomtatásáért a repülőterek külön 
pótdíjat szabnak ki! Ellenőrizzék, hogy 
az utazáshoz igényelt poggyászjegyet is 
megrendelték-e!

6. Az utasok mielőtt az adott légifuvaro-
zóval megkötnék a szerződést, figyelme-
sen olvassák el a vállalkozás weboldalán 
elérhető Általános Szerződési Feltéte-
leket, melyekből konkrét információt 
kapnak az utazás pontos részleteiről, a 
kézipoggyász illetve bőrönd méreteiről, 
az indulást megelőzően teljesítendő kö-
telezettségeikről, az utazás átfoglalásáról, 
időpontmódosításról, az esetleges névvál-
toztatási vagy névátírási lehetőségekről és 
azok költségeiről!

7. Légi járattörlés vagy 3 órát meghaladó 
késés esetén éljenek a 261/2004 EK ren-
deletben biztosított kártalanítási jogukkal 
az adott légifuvarozóval szemben!

8. Az online megrendelt repülőjegyek, 
szállások és egyéb utazási szolgáltatások 
esetén a fogyasztók nem élhetnek az in-
dokolás nélküli 14 napos elállási joguk-
kal!  Erre a vállalkozásnak is fel kell hívni-
uk a fogyasztók figyelmét!

9. Ha a fogyasztók a szállást kupon vagy 
bónusz vásárlásával veszik igénybe, akkor 
mindig tájékozódjanak arról, hogy kivel 

Hurrá nyaralunk!!!
Néhány hasznos tanács az utazási szerződésekkel és a repülőjegyekkel 
kapcsolatban
Egyre több online utazási, üdülési ajánlattal találkozhatunk az in-
terneten, és az utazási irodák kirakataiban is több akciós hirdetés 
kelti fel a figyelmünket, hiszen indul a nyaralási szezon.

kötnek szerződést, és arról a vállalkozás-
ról is, akinek a szolgáltatására beváltható 
a kupon! 

10. Az utazási szerződésnél az utas az 
utazásszervezővel – nem az utazásközve-
títővel – szemben tud fellépni hibás telje-
sítés esetén! Az utazási szerződés aláírása 
előtt alaposan tájékozódjanak az utazási 
szerződéstől való elállás lehetőségeiről, 
és annak jogkövetkezményeiről! Az uta-
zási szerződéstől a jogszabályok szerint 
bármikor elállhat az utas, de bizonyos 
esetekben az utazásszervező kötbér vagy 
bánatpénz megfizetésére kötelezheti.

11. Az utazás során minden esetben ér-
demes utas- és poggyászbiztosítást köt-
ni, akár a rövidebb utakra is, mert így 
az esetlegesen felmerülő, nem a légitár-

saság felelősségi körébe tartozó 
poggyászkárok és balesetek ese-
tén a biztosító fedezi a költsége-
ket. Érdemes úgynevezett sztornó 
biztosítást kötni, amely esetén, ha 
bármilyen oknál fogva nem tud a 
fogyasztó elutazni, úgy a befizetett 
részvételi díj egészét vagy egy ré-
szét visszakaphatja.

12. A fogyasztók a vállalkozások-
kal fennálló vitájuk esetén vegyék 
igénybe az ingyenes, gyors eljárás 

lehetőségét, amelyet a békéltető testületek 
kínálnak! Tartsák szem előtt a fogyasztók, 
hogy a békéltető testületi eljárás előfelté-
tele annak igazolása, hogy megkísérelték 
a vitát először közvetlenül a vállalkozás-
sal rendezni. A kérelemhez az erre vo-
natkozó bizonyítékot (például: panaszról 
felvett jegyzőkönyv másolata, vagy épp a 
vállalkozásnak írt levél) és minden egyéb, 
az ügyhöz kapcsolódó dokumentumot 
mellékelni kell. Ez utóbbiak hiányában 
a fogyasztók nagy valószínűséggel nem 
fogják tudni jogaikat hatékonyan érvé-
nyesíteni a békéltető testületi eljárásban. 

DR. KOLYVEK ANTÓNIA
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A nagyszabású produkciósorozatot Pau-
noch Miklósné intézményvezető-helyet-
tes nyitotta meg. Elmondta, hogy először 
19 éve, hagyományteremtő céllal állítot-
tak össze egy gálaműsort, ami mára az 
iskolaév legnagyobb eseményévé nőtte 
ki magát. Szokás szerint minden osztály 
bemutat valamilyen produkciót, és hete-
kig tartó próba előzi meg a fellépést. Kö-
zösen izgul a diák, a szülő és a pedagó-
gus, hogy minden jól sikerüljön, minden 
a helyén legyen. Aztán amikor már tele a 
nézőtér, nincs más hátra, mint szívvel-lé-
lekkel előadni, amibe oly sok munkát 
fektettek, és a vastaps rendszerint nem 
is marad el. Idén a három felvonásos 
rendezvény színpadi jelenetei közül a 
kisebbek műsorából mutatunk néhány 
látványos pillanatot. 

MÉSZÁROS TIBOR

Az év legnagyobb eseménye 
a Tanodában
A Sashalmi Tanoda május 9-én rendezte meg hagyományos  
gálaműsorát az Erzsébetligeti Színházban. 

Az egybegyűlteket Szabóné Simó Anikó és 
Tatár Emőke festőművész, a MAT vezetője 
köszöntötte. A művésznő elmondta, a kiállí-
tás-megnyitó egyben jubileumot is jelent az 
Asztaltársaság számára, mivel a MAT idén 
ünnepli 15 éves fennállását. A tagság folyama-
tosan bővül, és a közreműködő művészek is a 
lehető legkülönbözőbb stílusokban mutatják 
meg tehetségüket és a művészet iránti odaa-
dásukat. Tatár Emőke szokásához híven most 
is a közönségre bízta a kiállított darabok ér-
tékelését. Az elemzés helyett Picassót idézve 
kifejtette: "A művészet nem önmagától fejlő-
dik, az emberek gondolatai változnak és velük 
változik kifejezésük módja is."
A zenés-verses műsorban a TomCatBand ze-
nekarból Pintér Zsuzsanna és Csépány Tamás 
működött közre, Chikány Bélával kiegészülve. 
Keceli Gabriella Csépány Tamás zongorakísé-
retével sajátos macskadallal, Kemény János 

„Egy kiállítás képei”
Május 8-án, a Maconkai Orosz László Galériában tartotta a Mohácsi Regős 
Ferenc Asztaltársaság (MAT) hagyományos tavaszi tárlatának megnyitóját.  
Ez alkalommal 24 művész 76 alkotását tekinthették meg az érdeklődők, 
színvonalas előadás kíséretében. 

Kemény János

pedig Petőfi Sándor Egy estém otthon című köl-
teményével szórakoztatta a közönséget.
A műsor utáni fogadásnak köszönhetően 
nem csak a szem, de a gyomor is táplálékhoz 
jutott, a tombolajáték során pedig  csodás fest-
ményekkel gazdagodhattak a szerencsés játé-
kosok. 

GUETH ÁDÁM
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A Körúti Színházban nyáron sincs vége az évadnak, hiszen kö-
zeleg a Kiskörúti Színiiskola nyári tábora. A 15 éves színház 
már nyolc éve része a a XVI. kerület kulturális életének. Ma-
radék, Bőröndök, Bánk-Bán a Nemzetiben, csak néhány műsor 
címe azok közül, amelyeket Önök is láthattak október 23-án és 
március 15-én, az elmúlt nyolc évben. Ezek mindegyikében fel-

tűntek időről-időre fiatal gyerekek, helyi tehetségek is, akiket 
már jól ismernek az itt lakók. A Körúti Színház színészei és 
tehetséges tanítványaik évről évre szebb élményekkel ajándé-
koznak meg minket. A színiiskolások számtalanszor bizonyí-
tották már tehetségüket, kreativitásukat a kerületi rendezvé-
nyeken, sokunk gyermekeivel játszottak együtt a Mesegyárak 
alkalmával, adtak műsort a tér megnyitóján, vagy meséltek 
nekünk a Mesevonaton. Már javában készülnek a következő 
gyermeknapi Mesegyárra, és talán ami a legfontosabb, közeleg 
a Színiiskolai évzáró fellépés is! Idén megkapták első komoly, 
klasszikus irodalmi szerepeiket Shakespeare, Kästner, Szabó 
Magda, Karinthy Frigyes műveiből. Sokat próbálnak június 
11-re, de már nagyon várják, hogy újra megmutathassák ma-
gukat. 

Nem egészen két héttel ezután indul a Kiskörúti Színisuli 
Nyári Tábora (június 24-28-ig és július 1-5-ig), ahol hasonló 
kihívással teli és koncentrált munkát tudnak végezni a gyere-
kekkel reggeltől délutánig. Ide szeretettel várnak bárkit, nem 
csak színiiskolásokat, hanem minden olyan gyereket, aki sze-
retne megismerkedni a színházzal, színházunk színészeitől 
tanulni, megtapasztalni a saját képességeit, vagy csak szeretné 
kipróbálni magát egy remek csapatban.

„Rengeteg inspirációt, és lendületet adnak nekünk a gyere-
kek, a tanítványaink és azok is, akik a táborunkba jelentkez-
nek. Ők tanulnak tőlünk, és mi tőlük!”
Idén sem lesz ez másképp. 

KARAIVANOV LILLA

A kertváros ifjú színművészei
Lassan kilencedik éve vannak jelen a kerület kulturális életében. Számos megható, felejthetetlen pilla-
nat köthető hozzájuk. Ott vannak minden jelentős kerületi ünnepségen: aki látott már 1956-os meg-
emlékezést, vagy március 15-i ünnepi műsort, azok közül mindenki tudja kik ők. A Kertváros lakossá-
gának kultúraszerető része már tudja, hogy van az Erzsébetligeti Színházban egy színiiskola, amely 
számos tehetséges gyermeket nevelt már színésszé. 

A két veterán publicista a többi között a 
sajtó és a média tömegtájékoztatásban 
fennálló felelősségéről beszélt. Pilhál 
Deák Ferenc mondatát idézte, aki úgy 
fogalmazott, hogy ha tehetné, egyet-
len sajtóra vonatkozó törvényt hozna: 
hazudni pedig nem szabad. Az publi-
cista felszólalásában kiemelte, hogy a 
választópolgár egyik legfontosabb fela-
data, hogy a politikai és sajtóélet teljes 
palettájáról tájékozódjon és ezek alap-
ján próbálja meg figyelemmel kísérni a 
világ eseményeit. Stefka István pedig a 

bevándorlás, a migráció kérdéseiről és 
várható következményeiről mondta el 
gondolatait.  

Pilhál György korábban a Kertváros 
lakója volt, így örömmel fogadta Petro-
vics Sándornak, a Kovász Egyesület ve-
zetőjének felkérését. Stefka István fiatal 
éveiben kollégájával együtt Mátyásföld-
re járt lovagolni, így mindig is szeretet-
tel gondol a Kertvárosra. 

Az előadások és a közönség kérdései-
nek megválaszolása után Pilhál György 
Maroknyi föld című könyvét dedikálta az 

Maroknyi föld
Május 4-én, a Szentmihályi esték sorozat keretében Pilhál György 
és Stefka István újságírók vendégeskedtek a Rákosszentmihályi Ró-
mai Katolikus Plébánia közösségi termében. Az est – Pilhál György 
legújabb kötetének címét kölcsönvéve – a Maroknyi föld címet vi-
selte.

érdeklődők számára. Az előadás közben 
elhangzott költeményeket – a Szentmi-
hályi Esték hagyományai szerint – dr. 
Kratofil Ottoné adta elő.  

GUETH ÁDÁM
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Időközönként közzétesszük a fenti felhívást, és sok felaján-
lást kaptunk már olvasóinktól. Digitális és eredeti műve-
ket is kapott már a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, 
legutóbb például Szili Mártától Batthyány Ilona recept és 
verseskönyvét szkennel-
hettük be, de kaptunk 
fényképeket Lőrentei Sán-
dornétól a Pilóta utca 19. 
alatt álló villa régi életéről, 
Vince Győzőnétől kézzel 
írt szakácskönyveket, Láng 
Zoltántól Szőke Sándor 
színész relikviáit. Kozák 
Mátyás visszajáró gyűj-
tőnk, elhozta a sashalmi 
Ládi-féle üveges műhely 
tábláját, a nagyicce fogadó 
eredeti kályhacsempéit és 
jelölt tégláit, különböző 
iratokat, tervrajzokat. Ta-
valy kiemelkedő adományt 
kaptunk Jeney Hubáné, 
Klárika nénitől és közvet-
ve a Magyar Nemzeti Mú-
zeumtól, Jeney Zoltán, a 
„mátyásföldi polihisztor” családi és művészi hagyatékát, 
akvarelleket, fotóalbumokat, és egyéb relikviákat.

Most  három külön felhívást, pályázatot szeretnénk meg-
hirdetni. Pályázatot írtam, mert minden egyes értékelhető 
felajánlást helytörténeti kiadványunkkal díjazunk, annak 
értékének megfelelően. Elérkezett az idő, hogy munkánk-
ban a XVI. kerület 1950 utáni történelmét is feldolgozzuk. 
Néhány kiadványunkban már előfordult, hogy kitértünk az 
elődtelepülések Budapesthez csatolása utáni időszakára, de 
most belefogunk a korszak módszeres feltérképezésébe. 

A munkát idén szeptemberben egy kiállítással indítjuk el. 
Az életmód az ötvenes években lesz a témája, ehhez várjuk 
lelkes segítségüket. Minden, a kort bemutató, arra jellemző 
tárgyat, írást, fényképet szeretettel várunk, a kerületi témá-
júakat kitüntetett figyelemmel, de természetesen minden 
más, a korral kapcsolatos emléket is.  

Következő, az év végén megjelenő helytörténeti kiadvá-
nyunk a Budapest XVI. Kerületi Tanács felépítését, műkö-

Gyűjtőpályázat!
A múltat megőrizni kívánó lokálpatriótáknak köszönhetően Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemé-
nyünk archívuma folyamatosan gyarapodik. Köszönjük minden olvasónknak, aki visszaemlékezé-
sével, tárgyi adományaival elősegítette, elősegíti ezt a gyarapodást. 
Ha a padláson, a gardróbban, vagy a komód papírdobozában régi iratokat, plakátokat, helyi újságo-
kat, képeslapokat, fényképeket talál, ne dobja ki! Kérjük, hozza be a gyűjteménybe! A Helytörténeti 
Gyűjteményben minden egyes írásos, vagy képi emlék a múlt mozaikkockája, ezekből rakjuk össze 
a történelmünket. Ha a talált dokumentum Önnek is fontos emlék, beszkenneljük és visszaadjuk 
az eredetit. Itt a gyűjteményben jó helyre kerül minden behozott emlék, mert bizonyosan megőr-
ződik a jövő generációinak. Ne hagyjuk, hogy eltűnjön a múltunk az idő nagy süllyesztőjében! 

Helytörténet

dését szándékszik bemutatni. Ehhez is várjuk olvasóink 
segítségét, korabeli cikkek, fotók, történetek is érdekelnek, 
minden, ami színesítheti az önmagában száraz, jegyző-
könyvekből megismerhető történetet.

A 2020-as év egyik kiadvá-
nya lesz a Lantos Antal által 
elkezdett Rákosszentmihály 
történetének folytatása, Ár-
pádföld történetének össze-
foglalása és a kerület gaszt-
ronómiájának feldolgozása 
mellett az 1956-os forrada-
lom helyi szereplőinek visz-
szaemlékezéseit bemutató 
kötet. Ehhez elsősorban tör-
téneteket, visszaemlékezése-
ket várunk és természetesen 
az emlékekhez köthető irato-
kat, fényképeket.

További terveink között 
szerepel a terület iparát be-
mutatni, az elődtelepülések 
kis gyárait (Cinkotán a Pre-
peliczay-féle kékfestő gyárat, 
a Heufel gázgyárat, Gold-

mann Henrik stukatúrnád gyárát, a Beniczky téglagyárat, 
Mátyásföldön Fridrich István gépgyárát, Sashalmon a ka-
lapgyárat, konzervgyárat, Pöltl-féle gombgyárat, Szentmi-
hályon a Dóra-féle reszelőgyárat és a Mikes szövőgyárat, 
stb.) Természetesen a nagyobb, már a kerületben működő 
gyárakat, az Ikarust, EMG-t és az Aurast is. A feladat tehát 
előttünk áll, az anyag már most is gyűlik és folyamatosan 
fogadjuk a felajánlásaikat. 

A Facebookon a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény és 
Emlékezet Központ, valamint a XVI. kerület régi képeken 
oldalakon lehet követni, illetve akár kapcsolatba lépni ve-
lünk, valamint személyesen a Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményben (Budapest XVI. kerület, Veres Péter út 157.) 
kedden és csütörtökön 9-től 16 óráig. Más időpontot egyez-
tetni kell a 604-8342-es városi telefonszámon, a 0630/484-
5264-es mobilon, vagy a helytortenet16@gmail.com e-mail 
címen.

SZÉMAN RICHÁRD

Rákosszentmihály 1950 
Búza Tibor gyűjtése
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A takarítatlan étkező típusú mozaikpadlót a történetírás a per-
gamoni Sosus mozaikkészítő művésznek tulajdonítja, aki az 
i.e. 2. században tevékenykedett. Sajnos, tőle ilyen típusú al-
kotás nem maradt fenn, de Plinius megörökítette egy művét 
Naturalis Historia című művében: „A leghíresebb mester ebben 
a műfajban Sosus volt, aki Pergamonban készített egy padozatot, 
amit »takarítatlan étkezőnek« neveznek. Ugyanis apró és külön-
féle színű kavicsokból úgy rakta ki egy lakoma földön heverő hul-
ladékait, amiket egyébként ki szoktak seperni, mintha otthagyták 
volna őket.” Plinius: Naturalis Historia XXXVI. 184.  

A szóban forgó alkotás másolatát, és a padlótípus leghíresebb 
darabját a Vatikáni Múzeum őrzi (képünkön). A padlót 1830-
ban találták egy római villa szőlőskertje alatt. A kiállított mo-
zaik Héraklitosz alkotása, aki i.sz. 130 körül élt, és szignálta a 
művét. A padlón több mint 32 különböző ételmaradék látható, 
például csirkecsont, egér, kagylóhéj, szálka, gyümölcs, zöld-
ség, osztrigahéj és egyéb tengeri csemegék hulladékai, válto-
zatos formákban elrendezve.

Több ilyen típusú mozaik maradt fenn például Észak-Itáliá-
ban, melyet ma az Aquileia Múzeum őriz; Tunéziában pedig 
két ilyen alkotásról tudunk, az egyiket a Bardo Múzeum őrzi 
és Ounda ókori városából maradt fenn; a másikat El Djemben 
találták, és a Régészeti Múzeum őrzi Sousseban. 

GÖNCZI MÓNIKA

A takarítatlan étkező
Olvasóimnak egy, a gasztronómia témájába illő mozaiktípust szeretnék bemutatni, a „ta-
karítatlan étkező” stílusú, görög nevén „asarotos oikos” padlómozaikot. Ez a padlótípus 
témája miatt különleges, ugyanis egy lakoma maradványait jeleníti meg, melyet a rómaiak 

előszeretettel használtak villájuk étkezőjének díszítésére. Az ábrázolásmód egyedisége ab-
ban rejlik, hogy egy rendezetlen összképet ad az étkezőnek arról, hogy fog festeni az étkező 

padlója a lakomát követően. Akkoriban a maradékokat a földre dobálták. A művészeti ábrázolás 
így a gasztronómiatörténet kutatóinak igen hasznos forrásnak számít, hiszen megmutatja, hogy hogyan 
étkezhettek és mit ehettek a vagyonos rómaiak.

Rovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

Az ókorban közkedvelt mozaikdíszítési technikát a középületek, 
lakóépületek, majd később a templomok padlójának és falainak 

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

TELEFON: 401-3060.

2019. május 26. vasárnap 
GYEREKNAPON LEGYEN A GYEREKEKÉ 
AZ ERZSÉBETLIGET! 
Kirakodóvásárral, finom falatokkal, vidámparkkal és  sok-
sok játékkal várjuk a családokat.

S Z Í N PA D I  P RO G R A M O K
10:00 Fabók Mancsi bábszínháza: Vitéz László
11:00 Rutkai Bori Banda
12:00 TOMBOLASORSOLÁS
14:40 Kertvárosi tehetségek bemutatkozása
15:50 TOMBOLASORSOLÁS
17:00 Apacuka koncert 
A műsor-, szereplő- és időpontváltoztatás jogát fenntartjuk!
A színpadi programokat rossz idő esetén is megtartjuk!

JÖN-JÖN-JÖN!
2019. június 14-15. 
VINGARDIUM - CSALÁDBARÁT BORFESZTIVÁL 
AZ ERZSÉBETLIGETBEN
Részletes program: www.vingardiumborliget.hu

János utca 141-153 .
szentmihalyi.kulturliget.hu

Tisztelt Látogatóink!
2019. június 1. és augusz-
tus 31. között a Szentmihályi 
Kulturális Központ ad ott-
hont a  XVI. kerületi Önkor-
mányzat nyári napközis tá-
borának, ezért az épület június 1. és szeptember 30. között 
a nagyközönség előtt zárva tart. Október 1-től újra várjuk 
Önöket, kellemes nyarat, jó pihenést kíván a Corvin Műve-
lődési Ház minden munkatársa!

A FELLÉPŐ KÜLFÖLDI TÁNCEGYÜTTESEK:
Brazília – Caripaiguarás Művészeti Társaság, Guaporé
Bulgária – Pirin Állami Népzenei és Néptánc Együttes,  
Blagoevgrad
Dél-Afrika – Afrika Szépsége táncegyüttes, Port Elizabeth
Georgia – "Arsiani" Ajarai Állami Akadémiai Ének- és Táncegyüt-
tes, Batumi
Törökország – Anatóliai Folklór Alapítvány táncegyüttese, Ankara

A belépés előzetes regisztrációt követően ingyenes! 
Regisztrálni az info@kulturliget.hu címen lehet!

2019. június 4. kedd 19:30
NEMZETI 

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Ez alkalomból 

a XVI. kerületi Önkormányzat 
csendes megemlékezésre és 

gyertyagyújtásra hívja 
a kertvárosi polgárokat 

a kerületi Trianon emlékműhöz.

Ünnepi beszédet mond: Kovács Péter polgármester 
és Szatmáry Kristóf országgyűlési  képviselő. 

Közreműködik: Varga Laura
Helyszín: Budapest, XVI. kerület 

Batsányi János út-Budapesti út-József utca sarok
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A politikus a hely szelle-
mének megfelelően első-
sorban a kereszténység 
nézőpontjából tekintette 
át a bevándorlás prob-
lémakörét, a különböző 
kultúrák találkozásából 
adódó nehézségeket és 
veszélyeket, valamint 
az Európai Unió jövőjét 
érintő kérdéseket. Ezt 
követően, az elhangzot-
tak után készséggel válaszolt a fel-
tett kérdésekre is. Kiemelte a ma-
gyar segélyszervezetek emberbaráti 

munkáját Szíriában 
és a Közel-Kelet más 
területein, és véle-
ménye szerint ez a 
segítségnyújtás hoz-
zájárulhat a térség 
rendjének helyreállí-
tásához.

Az estet Varga Laura, 
Kerületünk Ifjú Te-
hetsége-díjas népdalé-
nekes énekszóval, dr. 

Kratofil Ottoné pedig szavalatokkal 
színesítette. 

GUETH ÁDÁM

Törésvonalak Európában
Május 6-án, a Meszlényi Zoltán Közösségi Ház nagytermében 
gyűltek össze az érdeklődők a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge által szervezett előadássorozat e havi alkalmára. A házigazda, 
Szőke István meghívott vendége ezúttal Nacsa Lőrinc, országgyű-
lési képviselő Törésvonalak Európában címmel tartott előadást. 

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN 
TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezése 
Munkavégzés időtartama: 05. 23. – 06. 13.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a 
munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betar-
tására. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 
05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt 
keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért! 
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló 
autókra hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első au-
tómosáskor - plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. 
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platánfák 10 m-es körzeté-
ben (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, legyenek szívesek 
felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu e-mail címre vagy mun-
kanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258 telefonszámon, hogy a jelzett 
címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezeljük az 
utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.
 

Ajak, Anilin, Baross, Bekecs, Bény, Blaha Lujza, Bökényföldi, Centenáriumi ltp, Ci-
bakháza, Csinszka, Csömöri, Csutora, Diósy Lajos, Erzsébet liget, Farkasfog, Far-
kashalom, Hunyadvár, Havashalom, Huszár, Irha, Irinyi János, Kerepesi, Kishalom, 
Kolozs, Koronafürt, Lajos, Lándzsa ltp, Lassú, Madách, Májusfa, Marcell, Margit, 
Mátyás Király, Mészáros J., Miklós, Mókus, Monoki, Művezető, Papír, Pirosrózsa, 
Prodám, Rádió, Rigó, Romhány, Rozsos, Sasfészek, Sashalmi, Sasvár, Sasszem, Szé-
nás, Szilaj, Szlovák, Táncsics, Újszász, Vágás, Zsarnó, Zsélyi Aladár

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Runner 2F 0,05 %

14 0 Mérsékelten
veszélyes

Kifejezetten 
 veszélyes  

Mospilan 20SG 0,04 %
Tazer 250 SC  0,1 %

Wuxál általános 
lombtrágya         0,3%

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munka-egészségügyi várakozási idő, 
*nk: nincs korlátozás
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– HOGYAN JÖTT AZ ÉLETEDBE A SZU-
MÓ?
– Az alap sportágam a birkózás, amely-
lyel 2004-ben ismerkedtem meg Pécsett. 
A kemény munkával töltött évek után el-
kezdtek jönni a hazai, majd később a nem-
zetközi sikerek. 2014-ben keresett meg a 
Kertvárosi SE Birkózó Szakosztálya, hogy 
folytathassam náluk a pályafutásomat. A 
felajánlást elfogadtam és fel is költöztem 
Budapestre. Ebben az időszakban a fel-
nőtt válogatott tagjaként a keretben és a 
klubomban is edzettem, utóbbiban Forray 
Attila edző keze alatt. Ezzel párhuzamo-
san, szintén 2014-ben az Egyesület aján-
lására próbáltam ki először a szumó sport-
ágat, melyben Forray Attila mellett később 
Rovnyai János is támogatott. Első komoly 
versenyem szumóban az U21-es Európa 
Bajnokság volt, ahol rögtön bronzérmet 
szereztem. Ezévtől kezdve versenyzek szu-
mó sportágban is, és rendkívüli módon 
megszerettem. A 2017-es évben családi 
okok miatt visszaigazoltam a pécsi PEAC 
Birkózó Szakosztályához, de a szumó 
sportágat illetően továbbra is a Kertvárosi 
SE csapatát erősítem. A versenyekre már 
saját magam készülök, autodidakta mó-
don, amelyhez a KSE-től továbbra is nagy 
segítséget kapok.

– HÁNYAN VAGYTOK A KSE-BEN SZU-
MÓSOK? 
– Körülbelül 10-en vagyunk, akik a birkózói 
lét mellett szumóban is versenyzünk. Ritka, 
hogy valaki csak szumózik, általában párhu-
zamosan szokták űzni a két sportágat. 

– LÁNYOK IS SZUMÓZNAK?
– Ugyanúgy, mint a birkózásban, szumó-
ban is van női szakág, szintén súlycsopor-
tokra bontva. Nálunk a KSE-ben is vannak 
lányok akik szumóznak, például Ferencz 
Brigi és testvére Petra. 

– MIVEL FOGLALKOZOL A SPORT MEL-
LETT? 
– Munka mellett folytatom a sporttevé-
kenységet, jelenleg Pécsett dolgozom a 
Zsolnay Kulturális Negyedben, mint üze-
meltetési szakasszisztens. Emellett a Pé-
csi Tudomány Egyetemen vagyok levele-
ző tagozatos hallgató szociológia szakon. 
A sport az egyetem és a munka hármasa 
teszi ki mindennapjaimat. Ezeket gyakran 
nehéz összeegyeztetni. Ebben sokat segít a 
családom és a kedvesem, Szabó Zsófia. Si-

kereimben hatalmas szerepük van, hiszen 
mindig mellettem állnak.

– MIBEN KÜLÖNBÖZIK A SZUMÓ ÉS A 
KÖTÖTTFOGÁSÚ BIRKÓZÁS? 
– A birkózásban sokkal nagyobb küzdőtér 
áll rendelkezésre, a szumó egy 4,55 m át-
mérőjű körben zajlik, ami rendkívül kicsi 
a birkózásban megszokotthoz képest, a 
mérkőzések hossza pedig jóval rövidebb. 
Míg a birkózásban kétszer 3 perc a mér-
kőzések ideje, addig a szumóban akár 5-10 
másodperc alatt is véget érhet a küzdelem. 
Egy fél perces mérkőzés már hosszúnak 
számít. A szumó esetében, ha valaki hibá-
zik, például leér a térde vagy a keze akkor 
a küzdelem azonnal véget ér, tehát nincs 
hibalehetőség. Míg birkózásban, egy hát-
rányos helyzetből esetleg egy nagy értékű 
akcióval meg lehet fordítani a mérkőzést, 
addig a szumóban erre nincs lehetőség. A 
kötöttfogású birkózással ellentétben szu-
móban a teljes testet lehet támadni tetőtől 
talpig. Ami még fontos különbség, hogy 
megengedett a tenyér ütések alkalmazása, 
ami a birkózásban szigorúan tilos.

– HA AZ EMBER A SZUMÓ SZÓT HALL-
JA, ÁLTALÁBAN NAGYDARAB JAPÁNOK-
RA GONDOL. KÖVETELMÉNY, VAGY 
ELŐNY A MINÉL NAGYOBB TESTSÚLY?
– Nem követelmény, de mindenképpen 
előnyt jelenthet. Én nehézsúlyban (+115kg) 
és open kategóriában egyaránt verseny-
zem (ez utóbbiban nincs se alsó, se felső 
súlyhatár). Én sem számítok aprónak a 
mezőnyben, hiszen 205 cm vagyok és kö-
zel 140 kg, de a nehézsúlyú szumót tekint-
ve ez szinte csak közepesnek minősül, hi-
szen ebben a sportágban nem ritka a 200 
kg feletti testsúly sem. Az Európa-bajnok-
ságon Tallinban, nekem is voltak hatalmas 
ellenfeleim. Az orosz bajnok, akivel küz-
döttem talán 230 kilónál is többet nyomott.

205 centiméter és közel 140 kiló
Pap Arnold birkózó és szumós 2016-ban az U23-as korosztályban nyert 
Európa-bajnoki aranyérmet. Idén a magyar bajnokság első helyét sze-
rezte meg, áprilisban pedig a tallinni Európa-bajnokságon a pontszerző 
ötödik helyen végzett. A Kertvárosi SE versenyzője mesélt nekünk ered-
ményeiről, a sportág nehézségeiről és terveiről.

– EMLÍTETTED AZ EURÓPA-BAJNOKSÁ-
GOT, AMELY A LEGUTÓBBI VERSENYED. 
MESÉLJ ERRŐL EGY KICSIT, MILYEN 
EREDMÉNYT ÉRTÉL EL ÉS MILYENEK 
VOLTAK A VERSENYKÖRÜLMÉNYEK?
– A hazai tornákon hála Istennek sikerült 
jó helyezéseket elérnem, ami fontos volt 

a válogatottság megszerzéséhez. 
Így nagy örömömre képviselhet-
tem Magyarországot mind open 
mind pedig nehézsúlyú kategó-
riában a tallini Európa-bajnok-
ságon. A nehézsúlyú kategóriá-
ban ezúttal sajnos nem sikerült 
eredményesen szerepelnem, mi-
vel két mérkőzés után búcsúzni 
kényszerültem. Az open kategó-
riában először az ukrán riváli-
somat, majd a grúzok 170 kilós 
bajnokát is legyőztem. Az elő-
döntőben az előbb említett orosz 

bajnokkal szemben maradtam alul. A 
bronzmérkőzésen szintén egy ukrán nem-
zetiségű versenyzővel küzdöttem, aki egy 
rossz mozdulatomat kihasználva ki tudott 
billenteni, így végül a pontszerző ötödik 
helyezést szereztem meg. Ami keserű-
séggel töltött el, hogy az ukrán versenyzőt 
korábban már több alkalommal, tavaly két-
szer is sikerült legyőznöm. 

– AZ EGYÉNI KÜZDELMEK UTÁN A CSA-
PATVERSENY KÖVETKEZETT, AHOVÁ 
MINDEN NEMZET 4 FŐT NEVEZHET.
– A szövetségi kapitány döntése alapján a 
négytagú magyar csapatban én is helyet 
kaphattam Végh Richárd, Molnár Tamás 
és Nemes Dávid mellett. Itt nagy küzdel-
mek árán sikerült bronzérmet nyernünk, 
amit nagyon nagy sikerként értékelhetünk. 
Számomra a győzelmek öröme duplán fel-
értékelődött, hiszen 2017 decemberében 
estem át egy komoly térdműtéten, ami 
miatt számos nehézséggel kellett szembe-
néznem a küzdőtéren kívül is.

– MILYEN TERVEID VANNAK?
– Célom, hogy a válogatottban betöltött 
pozíciómat megőrizzem és tovább erősít-
sem, hogy az idei világbajnokságon képvi-
selhessem Magyarország színeit. A világ-
bajnokságra egyébként októberben kerül 
majd sor Honoluluban, a Hawaii szigete-
ken. Az út következő állomása a május 18-i 
szigetszentmiklósi válogató verseny, majd 
ezt követően a válogatottal a németországi 
Brandenburg felé vesszük az irányt, ahol 
szeretnék minél előkelőbb helyen szere-
pelni. További célom még, hogy a nem 
olimpiai sportok olimpiájának minősülő, 
négyévente megrendezett Világjátékokra 
kvalifikáljam magam, mely 2021-ben lesz 
az egyesült államokbeli Birminghamben. 

GUETH ÁDÁM
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– HÁNY ÉVES KORBAN KELL ELKEZDENI 
A BIRKÓZÁST, HOGY VALAKI ELJUSSON 
A NEMZETKÖZI ÉLVONALIG?
– Én nem birkózással kezdtem, hanem 
szertornával. Négy év szertorna után 11 éve-
sen kezdtem birkózni. A Vasasban 15 évet 
töltöttem, ahonnan már felnőtt versenyző-
ként igazoltam át a Csepeli BC-hez.

– MILYEN EREDMÉNYEK KELLENEK AH-
HOZ, HOGY VALAKI KIJUSSON AZ EURÓ-
PA-BAJNOKSÁGRA?
– Minden évben vannak válogatóversenyek, 
és aki ezeken a legeredményesebb, az me-
het az Európa-bajnokságra.

– MEKKORA A TOLONGÁS EGY-EGY KVÓ-
TA MEGSZERZÉSE KÖRÜL?
– A hazai női mezőny egyelőre még nem 
olyan sűrű, de azért biztosra senki nem 
mehet. Sok munka kell ahhoz, hogy valaki 
megszerezze az indulás jogát.

– A NEMZETKÖZI PORONDON MENNYI-
RE ERŐSEK AZ ELLENFELEK?
– A női birkózásnak is van már olyan múlt-
ja, hogy nemzetközi szinten nagyon erős el-
lenfelekkel kell harcba szállni. Ez évről évre 
csak erősödik, és most már a kis országok 
is kiállítanak egy-egy nagyon jó birkózót. 
Úgy tűnik, hogy azokban az országokban, 
ahol erős a férfimezőny, ott a nők is jobbak. 

– MIT TUDTÁL A DÖNTŐBELI ELLENFE-
LEDRŐL?
– Tetjana Kit egy ukrán birkózó, akivel már 
többször szembekerültem, és többször 
meg is vertem korábbi versenyeken. Ismer-
tem a stílusát, tudtam, hogy mi lehet célra-
vezető ellene.

A Kertváros birkózó Európa-bajnoka 
Barka Emese A Képviselő-testület május 8-i ülésén köszöntötte Barka Emesét, 

kerületünk lakóját, aki birkózásban megszerezte Magyarország 
számára az első női Európa-bajnoki aranyérmet. Ebből az alkalom-
ból készült interjúnk a kiváló sportolóval.  

– A DÖNTŐ AZONBAN MÉGSEM VOLT 
ANNYIRA EGYSZERŰ. MILYENNEK LÁT-
TAD BELÜLRŐL EZT AZ ÖSSZECSAPÁST?
– Vagy én nem voltam olyan passzban, vagy 
ő védekezett túl jól, de a mérkőzés kéthar-
mada úgy telt, hogy nem tudtam megvalósí-

tani az eredeti stratégiámat. Aztán 
szerencsére mégis tudtam pontot 
szerezni, és ez fordulópontot jelen-
tett az összecsapás menetében. Ek-
kor kezdtem úgy érezni, hogy meg-
lehet a győzelem. Tudtam, hogy 
innentől nem az a fontos, hogy 
szépségdíjas akciókat kezdemé-
nyezzek, hanem az előny megőrzé-
se, és ezt sikerült is véghezvinnem. 
Ennek ellenére a folytatás sem volt 
eseménytelen, kellett a koncentrá-
ció. Végül 4:2-re győztem, és ezzel 
a 2007-es, a 2013-as, a 2017-es és 
a 2018-as bronzérmek után végre 
a legfényesebb érmet akasztották a 

nyakamba Bukarestben.

– MIBEN VOLTÁL JOBB TETJANA KITNÉL?
– Úgy érzem, én jobban akartam a győzel-
met.

– KI SEGÍTETT ABBAN, HOGY FÖLÁLL-
HASS A DOBOGÓ LEGMAGASABB FOKÁ-
RA?

– Edzőm, Ritter Diletta a szakmai felkészí-
tésben nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, 
férje, Ritter Árpád szakosztályvezető pedig 
a háttérben azért dolgozik folyamatosan, 
hogy a sportolók zavartalan körülmények 
között készülhessenek a versenyekre.

– HOGYAN KELL ELKÉPZELNI A FELKÉ-
SZÜLÉST?
– A tökéletes fizikai állapot az alap. Ezen 
kívül minden ellenfélre személyre szabott 
stratégiát dolgozunk ki videóelemzés alap-
ján. Ez azt jelenti, hogy nem egyformán 
birkózunk mindenki ellen, hanem az ellen-
fél adottságait, kedvenc fogásait és a stílusát 
szem előtt tartva lépünk a szőnyegre. Per-
sze az ellenfelek ugyanezt teszik, így aztán 
minden azon múlik, hogy ki tudja irányíta-
ni az eseményeket.

– NEM TITOK, HOGY 29 ÉVES VAGY. MIT 
TARTOGATHAT MÉG SZÁMODRA A BIR-
KÓZÓSPORT?
– A következő feladat a világbajnokság, 
majd az olimpia. Ennél messzebbre egye-
lőre nem tekintek. Ha mégis azon gondol-
kozom, hogy mi lesz az aktív évek után, ak-
kor leginkább edzőként tudnám elképzelni 
magamat.

 MÉSZÁROS TIBOR 

Az itt résztvevő 190 energi-
kus csöppség hét óvoda húsz  
tagintézményéből került a 
szakemberek látókörébe, akik minden évben óvodáról óvo-
dára járva keresik a tehetséges gyerekeket. A második szű-
rőn is átjutó óvodásoknak a szülőkkel egyeztetve igyekez-
nek helyet biztosítani az utánpótlás valamelyik csapatában. 
A rendezvényen megjelent Ács Anikó alpolgármester is, 
aki maga is édesanya, így könnyen szót értett a jövő kis fo-
cisztárjaival, az azonban mindenkit meglepett, hogy magas 
sarkú cipőben milyen remekül végezte el a kezdőrúgást.

Ovifoci
Május 8-án tartotta tehetségkutató seregszemlé-
jét az Ikarus BSE. A sportrendezvény keretében 
nagycsoportos óvodás gyermekek körében vé-
geztek felmérést, és népszerűsítették a testmoz-
gást és a focit. 
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Bisztrai György hajlamos arra, hogy egy földön heverő vascső-
ben is sporteszközt lásson. Ha pedig egy 20 méteres magas-
sághoz közelítő karcsú acélszerkezet áll előtte – amely külön-
ben másodállásban kilátóként működik –, ő már függőleges 
futópályát lát benne. Innentől kezdve már csak egy, az atlé-
tikában használatos start- és céljelző berendezésre, valamint 
vállalkozó szellemű futókra volt szükség ahhoz, hogy meghir-
desse a Fel a kilátóba! nevű versenyt. A néhány méter síkfutás-
sal, majd szívet, tüdőt és izmokat próbáló lépcsővágtával foly-
tatódó száguldás a tér közepén csobogó szökőkúttól indult, és 
akkor ért véget, ha a versenyző a legfelső szinten elhaladt az 
időmérő lézersugara előtt.

Délelőtt 10 órától 13 óráig folyamatosan érkeztek a jelentke-
zők, akiket egyesével indítottak, és született néhány meglepő 
eredmény is. Az indulók között ott volt mások mellett Szász 
József alpolgármester, Szatmáry Kristóf országgyűlési kép-
viselő, az Ikarus fiatal atlétái közül egy népes csapat, majd 
megérkezett a XIV-XVI. kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokságról két tűzoltóautó is feldúsított legénységgel, hogy ösz-
szemérjék erejüket a civilekkel. (Közülük biztonsági okokból 
csak hárman indultak a versenyen, hogy riasztás esetén társa-
ik őket hátrahagyva azonnal tudjanak indulni.) Ám nem csak 
fiatalok álltak rajthoz. Elindult a versenyen a kerületünkben 
lakó Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök és felesé-
ge, valamint a nordic walkingosok egyik leglelkesebb tagja, a 
82 éves Tamási Magdika, aki képes volt végig futva leküzdeni 
a közel 100 lépcsőt.

Az indulók közül a leggyorsabb két tizenéves fiatal, Gálpál 
Zsombor és Szász Ábel volt, akik holtversenyben alig több mint 
24 másodperc alatt jutottak föl a kilátó legmagasabb pontjára. 
Szász József 29.01, Szatmáry Kristóf 27 másodperces eredmé-
nyével szintén ott volt a legfiatalabbak teljesítménye közelé-
ben. Az Ikarus atlétái 25 és 35 másodperc közötti eredményt 
értek el, de igazán büszkék lehetnek magukra a tűzoltók is, 

A sportoktató Bisztrai Györgynek, a nordic walking nevű északi 
sport elkötelezett tanítómesterének fantáziáját megmozgatta a Re-
formátorok terén magasodó kilátó. Kitalálta, hogyan lehetne olyan 
sporteseményt rendezni, amely népszerűsítené a Reformátorok te-
rét és a mellette álló kilátót is. Az első ilyen alkalmat május 11-ére 
hirdette meg, ahova váratlanul sok jelentkező érkezett.

Fel a 
kilátóba!

akik védőruházat-
ban, bakancsban 
és sisakban is 30 
másodpercen be-
lüli teljesítményt 
produkáltak. Leg-
jobbjuk, Baross 
Attila teljesítmé-
nye 26,13 másod-
perc volt. Több 
édesanya indult a 
gyerekét vezetve, 
és volt olyan is, aki 
karján a gyermekével futott föl a lépcsőkön.

Bisztrai György elmondta, hogy az időmérés ellenére nem az 
egymás elleni eredmény volt a lényeg, hanem az, hogy a részt-
vevők önmaguk fizikai állapotáról kaptak egy adatot. A legkö-
zelebbi versenyen pedig majd össze lehet hasonlítani, merre 
változott a teljesítményük. Mert az nem is vitás, lesz folytatás. 
Hiszen már az első alkalommal is 160-an futottak fel a kilátóba.

MÉSZÁROS TIBOR 

Civil16 Egyesület

A Civil16 Egyesület nyugdíjas találkozót hirdetett, amely-
nek sikerén felbuzdulva – 60 résztvevő jött el az első 

összejövetelre – ismét várjuk a nyugdíjasokat a 
Legenda Sörfőzdébe május 30-án 16:00 órakor 

egy újabb jó hangulatú ÖSSZEJÖVETELRE. Ismét lesz 
műsor is, amelynek egyik fellépője Jánoki Márió 

kerületünk világtalan zongorista-énekese. 
Minden nyugdíjas jöjjön, aki szereti jól érezni magát! 

Várjuk a jelentkezőket június 27-ére egynapos különbu-
szos kirándulásunkra is, amelynek úti célja HATVAN. 

Program: vadaspark, ebéd, termálfürdő.
Jelentkezni lehet az egyesület 

+36-20/808-0366-os telefonján. Schaffer Viktor elnök
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Csömöri szántó 2172 nm-es 1M Ft-
ért eladó. 409-2240

Kiadó garázst keresek a Pálya utcai 
lakótelep környékén. 30-932-5654

Rákosszentmihályon 220 nm-es 
családi ház működő üzlettel együtt 
eladó. 20-545-9267

Elcserélném Kerepesi 40 nm-es há-
zamat kis telekkel hasonlóra a XV.; 
XVI; XIV. kerületben – ráfizetéssel! 
30-599-0677

Cserkeszőlőn, gyógyfürdőhöz közeli 
kétgenerációs családi ház 13,9M Ft-
ért eladó. 30-826-2395

Önkormányzati emeleti lakást vá-
sárolnék 35 nm-ig, vagy 34 nm-es 
öröklakásomat cserélném 1 szobás 
önkormányzatira. 20-327-7398

Eladó tulajdonostól az Erzsébetliget-
ben 56nm-es IV. emeleti, légkondis, 
tégla lakás. 30-660-1414

Cinkotai temető mellett kb. 4700 
nm szántóföld eladó. Ár megegye-
zés szerint. Jó befektetés! 30-482-
0700

INGATLAN
Földet-szántót-erdőt vásárolnék 
mentett, sérült állataim további tar-
tására. XVI, XVII. kerületben. 30-
582-1202 Szabóné

Szobát bérelnék hosszútávra kony-
ha fürdőszoba használattal, egész-
ségügyi okból bejelentéssel. 20-252-
0255; mihalyhergelt@gmail.com

Kertes házat vásárolnék tulajdonos-
tól beköltözéssel, lehet felújításra 
váró is. 70-326-4088

Kiadó garázst keresek „garázsvásár” 
céljára heti 4 alkalommal. 30-949-
6332

Cinkotán, a Nagytarcsai út mellett 
4954nm-es szántó eladó. 400-
0440; 70-299-3400

Mátyásföldön a Bökényföldi út mel-
lett 4785nm-es belterület eladó. 
400-0440; 70-299-3400

Beköltözhető kertesházat vásárol-
nék TULAJDONOSTÓL reális áron. 
Alaprajzokat, fotókat kérek revaivi-
ra@gmail.com, 30-317-4744

VEGYES
Tintasugaras nyomtató + fax HP 
Office Jet 5610. nagyon keveset 
hasznlt. 8E Ft. 20/498-6812

Gumicsónak 4 személyes, egyszer 
használt, Sea Hawk Típusú, erős, 
szép színekben, + két evező, + 
pumpa. 20 000E Ft. 20/498-6812

Húzós kiskocsi segédmotor ke-
rekekkel,Faborítással, terhelhető, 
hátulja nyitható. Rakfelület 130x110 
cm. 20/498-6812

Eladó hobbi bőrözéshez szerszá-
mok, bőrök, könyvek angolul: Extra 
kivitelű étel-ital termoszok. 403-
1335

Eredetisvájci fondü készletnívós ki-
vitelű extra kiegészítőkkel, acél-vá-
zas sörsátor eladó. 403-1335

26-os férfi kerékpár új állapotban 
eladó. 70-286-3716

Eladó üvegballonok 20-30-50 liter, 
esővíztároló 200 l-es, szőlőprés, 
zúzó, 25 literes alu kanna. 20-375-
1538

Kerti hinta 4 személyes, nagyon 
erős, újszerű váz 40x40-es zártszel-
vényből. 28E Ft.

Eladó 2 személyes felfújható csó-
nak és különböző méretű felfújható 
medencék. 409-2320; 20-377-0330

Eladó Mora típusú gáztűzhely 10E 
Ft; 2x2x0,4m, közepén tükrös 
előszoba bútor újszerű állapotban. 
70-228-4872

Korondi tányérok, kancsók, női al-
kalmi ruhák, bundák jó állapotban 
aladók. 403-0524

Vastag, kerek üveglap 650x6mm 
1E Ft-ért; centrifuga jó állapotban 
eladó 5E Ft-ért. 405-5160

Eladó Jádaköves CERAGEM ágy jó 
állapotban féláron eladó. 20-228-
9026

Tölgy, rusztikus ülőgarnitúra; pa-
lackos gáztűzhely, díszes öntvény-
kályha eladók. 407-2312

Eladó IKEA-s ágy elektromos eme-
lővel, láncos emelő, hűtőszekrény 
10E Ft. 408-0498

Mindössze két forduló van már csak 
hátra a Budapest I. osztály 2018/19. évi 
idényéből. A végső számvetés majd még 
ezután lesz, de azt megállapíthatjuk, 
hogy kerületünk két csapata igencsak 
gyengén teljesített. 

A RAFC az idén ünnepli újjáalaku-
lásának 30. évfordulóját – nem igazán 
szépen… A csapat már jóval az utolsó 
forduló előtt kiesett az I. osztályból, elho-
mályosítva az elmúlt évtizedek sikereit: 
bajnoki címek a III., a II. és az I. osz-
tályban, majd 16 éves NBIII-as részvétel, 
Budapest Kupa négyszeri elnyerése.

A mindig érdeklődéssel várt kerületi 
rangadó a RAFC – Ikarus mérkőzés előtt 
a szentmihályiak 19, azaz tizenkilenc ve-
reséget szenvedtek el zsinórban! 

Sajnos az IKA sem dicsekedhet tavaszi 
teljesítményével, a rangadó előtt 5 vere-
ség, 3 döntetlen és csupán 2 győzelem 
volt a mérleg és bizony megérintette 
őket is a kiesés szele. Ettől függetlenül a 
derbi esélyese a mátyásföldi csapat volt. 
(Ősszel 1-0-ra nyertek a RAFC ellen.)

A helyi rangadók történetében először 
semleges pályán került sor a meccsre, 
mivel a RAFC volt a pályaválasztó, és 

„hazai” mérkőzéseit Rákoscsabán kény-
telen lejátszani.

Változatos mérkőzést láthattak a nézők. 
A RAFC szerzett vezetést (1-0, Vörös Bo-
tond), ám az IKA még az első félidőben 
fordított, Horváth Krisztián két góljával. 
Úgy látszott, hogy az esélyesebb csapat 
nyer, és kicsit fellélegezhet a kiesés el-
leni harcban, de a 75. percben, a nagy 
lelkesedéssel játszó RAFC Derda Dániel 
góljával kiegyenlített.

És milyen a futball? A 87. percben a 
kék-sárgák Etler Pál szép góljával a győ-
zelmet is megszerezték! Az Ikarusnak 
nagyon fájt ez a vereség, hiszen ezzel 
komoly veszélybe kerültek. A rafcosok-
nak pedig (enyhe) vigaszt jelentett az ősi 
rivális legyőzése. Mindenesetre a mérkő-
zés méltó volt a hagyományokhoz. 

A RAFC – mintha csak a rangadóra ké-
szült volna – folytatta gyászos szereplé-
sét, a következő mérkőzéseken ismét két 
vereség következett (Union 2-5, Újpest 
II. 1-3)

Az Ikarus is kikapott hazai pályán a 
Vízművektől (2-3), de a következő, 28. 
fordulóban nagyon fontos győzelmet 
szerzett, az utolsó helyezett Újbuda- 

Voyage otthonában (4-2), ezzel reményt 
keltve a benmaradáshoz. A probléma 
csak az, hogy két fordulóval a vége előtt 
még mindig nem lehet tudni, hogy a 
két biztos kieső mellett (RAFC, Újbu-
da-Voyage) kell-e még csapat(ok)nak a 
II. osztályba távozni? Ez attól függ, hogy 
az I. osztály bajnoka az osztályozók után 
feljut-e az NBIII-ba, valamint attól is, 
hogy lesz-e, illetve hány budapesti kieső 
az NBIII-ból.

Az IKA tehát reménykedhet, a két utol-
só fordulóban azonban össze kell szed-
nie magát, hogy kerületünket legalább 
egy csapat képviselje az I. osztályban. 

VARGA FERENC

Csapataink hátra lévő hazai mérkőzései:
május 25. szombat 17 óra, Ikarus pálya

Ikarus – SZAC
május 25. szombat 17 óra, RTK pálya

RAFC – XII. Svábhegy
június 1. szombat 17 óra, RTK pálya

RAFC – 43. sz. Építők
június 1. szombat 17 óra, MLTC pálya 

MLTC – Szt. Pál Akadémia
június 2 vasárnap 16 óra, Ikarus pálya

 RSC – Duna SK

A RAFC kiesett, 
az Ikarus reménykedhet



XVI.  Kerület i  Újság22

Vízszerelés, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás. Családbarát 
áron. Ingyenesfelméréssel, 
kiszállással, precíz munkavég-
zéssel. 30-938-9713

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok festményeket, an-
tik bútorokat, órákat, ezüst 
tárgyakat, porcelánokat, 
bronzokat, régi katonai ki-
tüntetéseket, stb., teljes ha-
gyatékokat. IX. Ráday u. 6. ; 
20-280-0151; 
herendi77@gmail.com

Könyvet, CD-t, DVD-t, hang-
lemezt készpénzért vásáro-
lunk, ingyenes kiszállás, 06-
20-9220-001, 06-1-266-3277

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 

Aradi Zoltán 70-519-2470
szerviz@szerviz.info

Duguláselhárítás: mosdó, 
kád, WC 25E Ft-tól, kame-
rás csővizsgálat 25E Ft-tól. 
Festés, tapétázás. 70-250-
9132

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

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

RUHA-. CIPŐ-, TÁSKAjavítás. 
Ruha és szőnyegtisztítás, zipp-
zárjavítás és csere.
Thököly út 11. - a Sashalmi 
piac oldalán. 06-20-206-3535. 
Nyitva : H-P: 8-17-ig. Szombat: 
8-12-ig

Wolkswagen Polo eladó. Kitűnő 
állapotban, 1400 ccm, benzines, 3 
ajtós, ezüstmetál. Irány ár: 1,270M 
Ft. 20-457-5026

Eladó szalagfűrészgép, síkoló kö-
szörűgép, fúrók, körfűrészek, kis-
méretű satuk, marók. 403-2821

AL-KO Silver 520BR alig használt 
benzines fűnyíró féláron eladó. 
403-3217

Suzuki Samuraj 35 éves utánfutó, 
agregátor, salgópolcok, led és halo-
gén izzók 400 Ft-ért eladók. 30-541-
6383

HGLI-HMLI izzók 300 Ft; könyvek 
100-300 Ft-ig, Nimród ujságok 100 
Ft-ért eladók. 20-913-4783

Férfi Kellys kerékpár alig használt, 
kitűnő állapotban eladó. 20-934-
7476

Eladó új Samsung virtuális szem-
üveg 16E Ft-ért; Future Board 55E 
Ft-ért; gyümölcs-zöldség centrifu-
ga 20E Ft-ért; új táskák 20E Ft-ért. 
(17:00 után) 30-575-4473



Gyógypedikűrösként: női-férfi 
manikürt és pedikürt válla-
lok. Házhoz megyek. Időpont 
egyeztetés: 70-518-0720

Asztalos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok szigetelését, ja-
vítását, régi ablakszárnyak 
thermo üvegre alakítását, 
elöregedett szigetelő gu-
mik cseréjét, régi és új fa 
lépcsők gyártását, javítását.  
30-265-9477

Raktáros munkatársat kere-
sünk kézi és gépi anyagmoz-
gatásra bruttó 300.000,- fo-
rintos alapbérrel Zuglóban. 
További információ  www.
ravak.hu/allaslehetoseg ol-
dalon vagy 30-274-5001

Gondnokot keresünk ipa-
ri parkunk működtetésé-
re, karbantartására a X. és 
XVI. kerületben. Gépkocsit 
biztosítunk. Nagy Erika 70-
369-5055

Kémények bélelkése, átépí-
tése, belső marása teljeskörű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
20-264-7752

Kertfenntartást, fakivágást, 
bozótirtást, permetezést, fű-
nyírást, nyesedékek és galy-
lyak elszállítását vállalkom. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Vízszerelés; csapok; szifo-
nok; WC-k; radiátorok stb. 
cseréje. Új vezetékek kiépí-
tése. 20-412-0524

XVII. kerületi cukrászda 
munkatársat keres takarítói 
és mosogatói feladatokra. 
Jelentkezni a 06-30/798-
4428 telefonszámon lehet.




