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Kiss Marianna a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazga-
tója üdvözölte a megjelenteket, majd felkérte Kovács Péter 
polgármestert, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőt, 
Ács Anikó és Szász József alpolgármestereket, valamint dr. 
Varga János háziorvost, az Egészségház egyik későbbi orvo-
sát, hogy közösen vágják át a bejáratnál kifeszített nemzeti 
színű szalagot.

Kiss Marianna elmondta, hogy 6 éve indult az a program, 
amelynek célja minden évben egy háziorvosi rendelő felújítá-
sa. Az idei év annyiban más, hogy nem felújítás, hanem egy 

Átadták a Cinkotai Egészségházat
Önkormányzatunk és a Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálat (KESZ) vezetői, valamint számos cin-
kotai érdeklődő jelenlétében június 5-én átadták a 
Cinkotai Egészségházat.

teljesen új egészségügyi intézmény felépítése történt a legkor-
szerűbb eszközökkel felszerelve.

Szatmáry Kristóf azt emelte ki, hogy a XVI. kerületben sok 
egészségügyi beruházás saját erőből valósul meg, és az új 
egészségügyi intézmény több mint 10 ezer cinkotai számára 
jelenthet az eddiginél sokkal színvonalasabb környezetet az 
orvosi ellátáshoz. Megemlítette még azt is, hogy az új rendelő 
egész más dimenzióba kerül, ha megvalósul a HÉV-METRO 
összekötése, hiszen akkor az egészségház szemben lesz a 2-es 
Metro cinkotai megállójával.

Folytatás a 3. oldalon
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1162 Budapest, 
János u. 49. 

06-1-407-2008 (üzenetrögzítős szám)
 E-mail: nyugd.szolgalat@gmail.com 

Koordinátor: Lucza Józsefné Livia
SZOLGÁLTATÁSOK:

• szakembert nem igénylő 
HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK

• BETEGSZÁLLÍTÁS a kerületi háziorvosi 
és szakrendelőkbe valamint a kerepestarcsai 

Flór Ferenc Kórházba

NYUGDÍJASOK
SEGÍTŐ SZOLGÁLATA

A Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Nonprofit Zrt. már jú-
nius végén megkezdi a XVI. 
kerület lomtalanítását. En-
nek időpontja 2019. június 
26. és július 10. közé esik. A 
körzetekre lebontott időbe-
osztást a mellékelt térkép és 
táblázat tartalmazza.

Kérjük, ne helyezzenek ki a háztar-
tásokban naponta képződő hulladé-
kot; ipari, mezőgazdasági, szolgál-
tatatási tevékenység következtében 
keletkezett hulladékot; veszélyes 
hulladékot; építési törmeléket; gu-
miabroncsot; zöldhulladékot (ág, 
nyesedék, lomb, fű); szénport; ha-
mut; földet; elkülönítetten gyűjtött 
üveg, papír, műanyag és fém hul-
ladékot; gépjárműroncsot. Kérjük, 
hogy a lomokat a lakóházak előtti, 
a gyűjtő járművekkel jól megkö-
zelíthető közterületre helyezzék 
ki, de ne az úttestre tegyék, mert 
akadályozhatják a forgalmat, illetve 
balesetet okozhatnak.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG!
Az állami 

Otthon Melege Programon belül 
a konvektorcsere pályázaton részt 
vevő, kerületben lakó ingatlantulajdo-

nosok további önkormányzati 
támogatásban részesülhetnek.

Részletek: 
https://www.bp16.hu/hirek/palyaza-
ti-felhivasok/konvektor-csere-palyazat

Érdeklődni lehet 
dr. Kozma Enikő pályázati, támogatási 

és jogi referensnél (tel.: 401-1583, 
e-mail: kozmaeniko@bp16.hu)  

Lomtalanítás 2019

Közös sajtótájékoztatót tar-
tott Kovács Péter polgármester, 
Szatmáry Kristóf országgyűlési 
képviselő és Ács Anikó alpolgár-
mester június 4-én, a Jókai lakó-
telepen, a korábbi Százforintos 
bolt előtti útszakaszon. 

A Fejlődő Kertváros Program részeként 
ebben az önkormányzati ciklusban az 
Egyenes utcai lakótelep és a Jókai utcai 
lakótelep közterületeit újítja meg az ön-
kormányzat. A Jókai lakótelep felújítása 
várhatóan négy ütemben zajlik majd. 
Még júniusban elkezdődik az útfelújítás 
első üteme, melynek költsége 130 millió 
forint. Az Önkormányzat még az idén 
nyáron megkezdi a zöldfelületek és a jár-
dák felújítását valamint a parkolóhelyek 
gyarapítását, kutyafuttató építését mely-
nek költsége közel 500 millió forint. A 
lakótelepi közterület felújítást két okból 

volt szükséges két évre bontani, egyrészt 
a vízművek és a gázművek vezeték-re-
konstrukciót végez, másrészt a szak-
rendelő bővítéséhez felvonulási terület 
szükséges. Ezért a Jókai utca felújítása 
is 2020-ra tolódik. A Szakrendelő felújí-
tása várhatóan ősszel kezdődik, ha lesz 
érvényes ajánlattevő. Két év alatt az ön-
kormányzat a lakótelep fejlesztésére 2,5 
milliárd forintot költ majd.

GUETH ÁDÁM

Megújulnak a Jókai lakótelep 
útjai és közterületei
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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.
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Kedves Olvasó!
Lakókörnyezetemben csupa szilárd burkolattal 
ellátott járdán közlekedhetnek a gyalogosok. 
Azaz közlekedhetnének, de nem ezt teszik. 
Szinte csodabogárnak számít, aki gyalogos lété-
re a járdán halad. A legtöbben az úttesten men-
nek, és – amit végképp nem értek –, ha autó kö-
zeledik, szemmel láthatólag megsértődnek, ha 
egy kicsit is le kell húzódniuk az úttestről. En-
nek minősített esetei a sértődött babakocsi-to-
logatók, akik anyaságukból adódó vélt előjogaik 
birtokában nem is húzódnak le, ha autó köze-
leg. Maradva az anyaságot mélységesen tiszte-
lők népes táborában, azért vannak, akiket még 
az említett anyáknál is jobban tisztelek. Ők az 
okos anyák. Akik nem azt akarják demonstrálni, 
hogy egy 15 kilós babakocsi plusz benne 3-4 kiló 
gyerek erősebb, mint egy 7-800 kilós gépkocsi. 
Nekik nem a tévesen elképzelt joguk érvénye-
sítése a fontos, hanem a gyerekük. Ők tudják, 
hogy szemük fénye jobban jár, ha nem 40 cen-
tivel az orrocskája előtt süvítenek el a bűzokádó 
kipufogók, ezért a járdán haladnak a babako-
csival. Ezek után úgy gondolom, hogy közér-
dekű bejelentést teszek, amikor közlöm, hogy a 
Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása, 
közismertebb nevén a KRESZ egyértelműen 
kimondja, hogy a járda a gyalogos közlekedés 
számára kialakított közterület, az úttest viszont 
a gépjárműveké. Az is gyalogos, aki babakocsit 
tol az úttesten, és nagyon kérem, ne vágjon ar-
cokat, ha mondjuk – csak példának mondom 
– a Corvin utcán velem szembe jön a babakocsi-
val, és én megállok előtte, mert az ő háta mögül 
érkező autótól nem tudom kikerülni. Ne higgye, 
hogy oktatni akarom ezzel a művelettel, csak 
valahogy utálnám, ha miatta frontális karambol 
részese lennék. És ha közben még telefonál is… 
Na, de erről majd máskor.

MÉSZÁROS TIBOR

Folytatás a címlapról
Kovács Péter polgármester arról be-

szélt, hogy régi adósságát törlesztette az 
Önkormányzat az új egészségház fel-
építésével, hiszen a Rádió utcai rendelő 
már egészségügyi ellátásra szinte telje-
sen alkalmatlan volt. A polgármester el-
mondta, hogy a Rádió utcából átköltöző 
felnőtt, gyermek és fogorvosi rendelőn 
kívül itt „lakik” majd a védőnői szolgálat 
is, és az egészségügyi funkciókon kívül 
három üzlethelyiség is helyet kap az épü-
letben, továbbá megoldott a parkolás is, 
amely a Rádió utcában sok gondot oko-
zott. Az épületben lift is segíti a nehezeb-
ben mozgó betegek közlekedését.

Idén azonban nem csak ez az egy egész-
ségügyi beruházás szerepel a tervekben, 
hiszen július elején kezdődik a Hősök 
terei orvosi rendelő belső felújítása. (A 
rendelések december 31-ig változatlan 
időben, de más helyszíneken folytatód-
nak, amelyről részletes tájékoztató olvas-
ható a 4. oldalon.)  

A megnyitó után Kiss Marianna végig-
vezette az önkormányzat elöljáróit és a 

cinkotai érdeklődőket az épület összes 
helyiségein. Az új intézmény bejárásán 
részt vett Kalmár Patrícia tiszti főorvos is.

Ünnepi műsorról a Cinkotai Huncutka 
Óvoda Pitypang csoportja gondoskodott, 
akik hagyományos népviseletbe öltözve 
mutatták be néptáncprodukciójukat.

A következő feladat most az átköltözés 
lebonyolítása, és a helyiségek berendezé-
se, hogy a terveknek megfelelően június 
végén (lásd 4.oldal, táblázat) birtokba ve-
hessék az orvosok, és a gyógyulni vágyók 
az új intézményt.

Az önkormányzat 600 millió forintot 
költött a Cinkotai Egészségház megépí-
tésére.

MÉSZÁROS TIBOR

Átadták a Cinkotai Egészségházat
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nyeképpen ezek a határok felülírhatók. 
A polgármester arra kérte a jelenlévőket, 
hogy pártállástól függetlenül egymás ke-
zét fogva állják körbe az emlékművet, 
ezzel is jelképezve az összetartozást. A 
rendezvény végén a jelenlévők elénekel-
ték a Székely Himnuszt és a Szózatot.

A megemlékezést követően gyertyákat 
és virágokat helyeztek el a történelmi 
Magyarország kontúrjait kirajzoló köve-

zeten az emlékmű lábánál. 
GUETH ÁDÁM  

A csendes megemlékezés hangulatához illően ko-
mor, sötét esőfelhők szolgáltatták a díszletet. A 
rendezvény a Himnusz hangjaival kezdődött. Az 
eseménynek Varga Laura, kerületünk ifjú népdaléne-
kese is szereplője volt, aki autentikus dalokkal idéz-
te meg a Trianoni diktátum által elcsatolt területek 
lakóinak hangulatát, zenei világát. Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő beszédében a békediktátum 
területi és gazdasági hatásain túl emlékeztetett a tra-
gédia következményeire is, hisz az ország magyar la-
kosságának 30 százaléka került egyetlen tollvonással 
egy másik állam területére.

Kovács Péter polgármester 
kifejtette, hogy a június 4-ei 
dátum ma már nem nemzeti 
gyásznap, hanem a nemzeti 
összetartozás napja, ami le-
hetőséget teremt a magyar-
ságnak arra, hogy felülemel-
kedjen a tragédia okozta sokk 
hatásain. Beszédében azt is 
kifejtette, hogy bár a trianoni békediktátum megmásíthatatlan-
nak tűnik, a történelmi folyamatok és a közös munka eredmé-

Június 4-én, a 99 évvel ezelőtt aláírt trianoni 
békediktátumra emlékezett a XVI. kerületi 
Önkormányzat a Budapesti úton találha-
tó emlékműnél. A nemzeti összetartozás 
napja jegyében Kovács Péter polgármester 
és Szatmáry Kristóf országgyűlési képvise-
lő osztották meg gondolataikat a magyar 
történelem egyik legsúlyosabb tragédiájával 
kapcsolatban. 

Költöznek az orvosok és védőnők!
• Tájékoztatjuk Önöket, hogy  
CINKOTÁN, A RÁDIÓ UT-
CÁBAN rendelő orvosok, 
védőnők (dr. Varga János 
háziorvos, dr. Budai István 
háziorvos, dr. Aranyos Ágnes 
gyermekorvos, dr. Mándrik 
István fogorvos, Köllner Ka-
talin és Kabai Istvánné vé-
dőnő) 2019. június 24-től az 
Új Cinkotai Egészségházba ( 
Cím: 1164 Bp. Szabadföld út 
18.) költöznek. Rendelésüket 
a megszokott rendelési idő-
ben ott fogják folytatni.

• 2019. július 1-jével megin-
dul a HŐSÖK TERÉN LÉVŐ 
RENDELŐ belső felújítása. 
Az ott rendelő háziorvosok, 
gyermekorvosok fogorvosok 
és védőnők előre láthatólag 
a XVI. kerületben  2019. 
december 31-ig más-más te-
lephelyen fognak rendelni. 
Minden orvos telephelyének, 
esetenként rendelési idejé-
nek módosítását  közzé fog-
juk tenni a szakrendelő hon-
lapján (www.szakrendelo16.
hu), a kerületi újságban, és a 
rendelő bejáratánál.

• A fogászati székek átsze-
relése miatt 2019. június 
24-28-ig a HŐSÖK TERÉN 

A költözés ütemtervét az alábbi táblázatban olvashatják:

A FOGÁSZATI ÉS GYER-
MEKFOGÁSZATI REN-
DELÉS szünetel. Sürgős 
esetben a felnőtteket a Jókai 

utcai rendelőben, a gyerme-
keket pedig dr. Tőkés Enikő 
rendelőjében, a Hősök tere 1. 
emeletén látják el. 

A felújítás idején adódó eset-
leges kellemetlenségekért 

kérjük megértésüket, 
türelmüket!
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A kérdezők – sok egyéb más felvetés mel-
lett – kíváncsiak voltak  a Mátyás király út 
rendszerváltás előtt tervezett szélesítésével 
kapcsolatban kisajátított területek helyze-
tére, amelyekre végül nem volt szükség, és 
visszaadásukról döntött a képviselő-testü-
let, de megvalósítását sok tisztázatlan kér-
dés akadályozza. Az ügy folyamatban van. 

Szóba kerültek a Párta utca csapadékvíz 
elvezetési gondjai, a Csömöri úti kocsibe-
állók problémája, a Katymár utcai mocsa-
ras terület eladása, amelyet megelőzne a 
Simándi-patak vízelvezetésének a meg-
oldása. A közmeghallgatások visszatérő 

témája a Jókai úti kutyafuttató megvalósu-
lása. A polgármester tájékoztatása szerint 
a kutyafuttató meg fog épülni, csak a terv 
teljes megvalósítását két dolog hátráltatja: 
a vízművek betervezett nyomócsőcseréje, 

és az, hogy a megépítésére kiírt pályázatra 
az építési vállalkozók leterheltsége miatt 
egyetlen kivitelező sem jelentkezett. Újra 
pályáztatnak, és az útfelújítás csak a vízcső 
cseréje után fog megvalósulni.

Kérdés érkezett arra vonatkozóan is, 
hogy az István király, Sarjú és Margit utcák 
által határolt területen, a volt sóderbánya 
helyén valóban valamilyen áruház épül-e. 
Erről az Önkormányzatnak nincs tudomá-
sa, egy vállalkozó azonban jelentkezett egy 
jégcsarnok építésének az ötletével. Ehhez 
azonban geodéziai vizsgálatok kellenek. 
Ezek elvégzése most folyik, és az ered-

mény ismeretében dönt a 
vállalkozó, hogy kezd-e tár-
gyalásokat az Önkormány-
zattal. Panasz érkezett a 
XVI. Kerületi Újság terjesz-
tésével kapcsolatban is, van, 
ahol az újsággal együtt ter-
jesztett reklámújságok sem 
érkeznek meg, így most már 
polgármesteri szinten kere-
sik a megoldást a terjesztés 
hiányosságaira.

Ismét felmerült a kérdés, hogy a Sas-
halmi Piacon miért nem élelmiszerüzlet 
nyílt, miért illatszer és ajándékbolt. Erre 
sajnos az Önkormányzatnak nincs ráhatá-
sa, mert az épület magántulajdonban van, 

Észrevételek, panaszok, kritikák
Június 5-én közmeghallgatást tartott az Önkormányzat képvise-
lő-testülete a hivatal házasságkötő termében. 

a tulajdonos annak bocsájtja rendelkezé-
sére, akinek akarja. A kerület vezetése is 
szívesebben látna egy élelmiszerüzletet a 
piacon, de közeli megoldás erre a problé-
mára nem ígérkezik.

Végül a politikát sem sikerült kizárni az 
egyébként általában politikamentes köz-
meghallgatásról. Az egyik több taggal jelen 
lévő politikai párt aktivistája azzal vádolta 
meg a polgármestert, hogy közpénzből 
kampányol, mert szerinte az önkormány-
zat fizette a polgármester május végi, min-
den lakóhoz eljuttatott levelét, amelyben 
a következő 5 év fejlesztéseihez kéri a la-
kók javaslatait. A polgármester válaszában 
elmondta: egyetlen fillér közpénzt nem 
használtak fel sem a levél elkészítéséhez, 
sem ahhoz, hogy a levelek minden postalá-
dába eljussanak. 

Azokra a kérdésekre, amelyekre a közme-
ghallgatás két órás időtartamába a válasza-
dás nem fért bele, a kérdezők írásban kap-
nak választ.

MÉSZÁROS TIBOR

Szőke István, a KÉSZ kerületi elnöke be-
vezetőjében felhívta a figyelmet a trianoni 
békediktátum aláírásának 99. évfordu-
lójára. Varga Laura, kerületünk népdalé-
nekese moldvai dallamokkal, dr. Kratofil 
Ottoné pedig Sajó Sándor Magyar ének 
1919-ből című költeményével idézte meg 
a majd egy évszázaddal ezelőtt bekövetke-
zett nemzeti tragédiát. 

Dr. Terdik Tamás korábban a XVI. kerü-
let rendőrkapitányaként tevékenykedett, 
így szorosabb kapcsolat fűzi őt kerüle-
tünkhöz és készséggel mesélt a rendőrség 
budapesti munkájáról. Kifejtette, hogy bár 

a bűnözés jelentős mértékben csökkent a 
fővárosban, a statisztikai adatok és a sze-
mélyes tapasztalatok nem mindig talál-
koznak, hiszen a polgárok elsősorban saját 
tapasztalataik alapján próbálnak képet al-
kotni a helyzetről. A rendőrség kiérkezési 
ideje jelentős mértékben javult, átlagosan 
12 perc szükséges a hatóságoknak, hogy 
egy bejelentést követően megérkezzenek. 
A főkapitány az autós járőrözésen túl a 
gyalogos rendőrök jelenlétét is fontosnak 
tartja, mivel így sokkal közvetlenebb kap-
csolatot alakíthatnak ki környezetükkel. 

Szász József inkább a kerület problé-

Szolgálunk és védünk
Kertvárosunk mindig is híres volt arról, hogy Budapest 
legbiztonságosabb kerületeinek egyike. A közbiztonság 
minden közösség életében fontos, amellyel a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége is kiemelten foglalkozik. Június 
3-án, dr. Terdik Tamás rendőr ezredes, Budapest rendőrfő-
kapitánya és Szász József alpolgármester vendégeskedett 
a Meszlényi Zoltán Közösségi Házban, ahol a főkapitány és az alpolgármester 
„Budapest közbiztonsága" címmel tartott előadást. 

máinak és megoldá-
sainak ismertetésre 
összpontosított. Egy-
kori pedagógusként 
kiemelte az iskola- 
rendőrök bűnmegelő-
zési tevékenységének 
jelentőségét, valamint 
a szülők szerepének és 
fellépésének fontossá-

gát az iskolai erőszak (elsősorban a zakla-
tás) megfékezésében. Az alpolgármester 
kifejtette továbbá, hogy a technikai esz-
közök telepítésének, így a Szilas-patak 
menti kerékpárút térfigyelő kameráknak, 
és a kerület más területein felszerelt térfi-
gyelő rendszereknek is jelentős szerepük 
van a bűncselekmények, szabálysértések 
visszaszorításában – a Szilas-patak kör-
nyékén például az illegális szemétlerakás 
visszaszorításában.

Az előadáson jelen volt Kovács Péter pol-
gármester és Szatmáry László önkormány-
zati képviselő is. 

Az előadás végén a meghívottak válaszol-
tak a lakosság kérdéseire. 

GUETH ÁDÁM
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Inotai István igazgató rövid 
bevezetője után a népszerű 
Primevera kórus adott elő 
néhány kellemes dalt Nitku-
linecz Zsanett tanárnő veze-
tésével, majd Gáspár Péter, a 
7.b osztály tanulója gitározott 
és énekelt, Oravecz Péter egy-
kori szerbes diák pedig zon-
gorajátékával járult hozzá az 
ünnepi hangulat megterem-
téséhez.

A műsor után Kovács Péter 
polgármester mondott köszö-
netet a pedagógusok egész 
éves áldozatos munkájáért, 
visszautalva a Gáspár Péter 
által előadott John Denver dal 
egyik mondatára: „…some days are dia-
mond, some days are stone…” (néha gyé-
mánt, néha kő), párhuzamba állítva a dal 
szövegét a tanárok munkájával, akik attól 
függetlenül, hogy akár gyémánt, akár kő 
kerül a kezükbe, tanítványaikból mindig 
igyekeznek a legjobbat kihozni, azaz a 
legszebben csillogó gyémántot csiszolni. 

Ünnepeltek a pedagógusok
A sokéves hagyománynak megfelelően a Kertvárosi Pedagógusnap 
alkalmából a Szerb Antal Gimnázium dísztermében gyűltek össze 
a kerület tanárai, tanítói és óvodapedagógusai, hogy az arra jogo-
sultak ünnepélyes keretek között vegyék át díszdiplomájukat, és 
méltóképpen köszöntsék a nyugdíjba vonuló kollégákat.

Központ igazgatójától vehettek át.
2019-ben gyémánt díszoklevelet ka-

pott dr. Soós Lászlóné, Farkas Jánosné 
és Gránicz Béláné, rubin díszoklevélben 
részesült Gyurkovics Lászlóné, arany 
díszoklevelet pedig Holovács Mária, Ja-
kabné Muity Mária, Kádi Gergelyné és 
Lukács Kálmán vehetett át.

Külön köszöntötték Hargitai Évát, aki 
Bárczy István-díjat, és Inotai Istvánt, aki 
Németh László-díjat kapott évtizedeken 

át végzett kimagasló pedagó-
gusi tevékenységéért. (tudósí-
tás a 7. oldalon)

Nyugdíjba vonulásuk al-
kalmából kaptak oklevelet 
Honfyné Lévai Mónika Ber-
nadett, Tom Magdolna, Iván-
csics Józsefné, Laczkovszki 
Éva, Márk Zsuzsanna és Balla 
Ottilia óvodapedagógusokat, 
Horváth Zsuzsanna, Harg-
itai Éva, dr. Jeszenszkyné dr. 
Gallai Gabriella, Budai Tibor-
né, Szilágyi Gyuláné, Polczné 
Lukács Ildikó Katalin, Pataki-
né Tóth Irén általános isko-
lai és Csorba Edit, valamint  
Hegyiné Farkas Éva középis-
kolai tanárok.

A méltatások elhangzása, valamint az 
oklevelek átvétele után ünnepi ebéd kö-
vetkezett a gimnázium díszkertjében, 
amelyet az Önkormányzat az Észak-pes-
ti Tankerületi Központtal közösen tavasz-
szal felújíttatott, és a Kerületi Pedagógus-
nap alkalmából adott át használóinak. 

MÉSZÁROS TIBOR

Ezt a munkát az Önkormányzat erejéhez 
mérten igyekszik megbecsülni.

A polgármesteri köszöntő után a  
díszoklevelek átadása következett, ame-
lyeket az érintettek Kovács Péter pol-
gármestertől, Ács Anikó és Szász József 
alpolgármesterektől, valamint Kovács 
Katalintól, az Észak-pesti Tankerületi 

Ács Anikó üdvözölte a megjelenteket, és röviden összefoglalta 
a több mint 100 éves múltra visszatekintő védőnői hálózat tör-
ténetét. Elmondta azt is, hogy elfogult a védőnők iránt, hiszen 
édesanyja egész életében ennek a hivatásnak a munkása volt. 
Ám nem csak ezért szeretné, hogy minden évben megtartsák 
a kertvárosi védőnők napját, hanem azért is, hogy ennek a 
fontos hivatásnak az elkötelezettjei érezzék, kellő figyelem és 
megbecsülés veszi körül őket. A kormánynak, és a XVI. kerület 
vezetésének is fontos célja, hogy a nemzet fennmaradásának 
zálogát, a családot minden lehetséges eszközzel támogassa. 
Ebben a törekvésben természetesen fontos szerep jut a 2013 

A kertvárosi védőnők napja
Ács Anikó alpolgármester ötlete alapján a Kert-
városban ezentúl minden évben megtartják a vé-
dőnők napját. Az első – hagyományteremtő céllal 
megrendezett – ünnepi összejövetel június 7-én 
volt az Önkormányzat civil házában a Táncsics 
utca 10-ben.

óta Magyar Örökség 
díjas, 2015 óta pedig 
Hungarikum-díjas 
védőnői szolgálatnak 
is.

Kovács Péter pol-
gármester is köszön-
tötte a védőnőket, és 
arra irányította rá a 
figyelmet, hogy a vé-
dőnők mennyire bi-
zalmi helyzetben vannak, hiszen ők azok, akik már néhány 
nappal a csecsemő születése után megismerkednek a kis új-
szülöttekkel, és figyelemmel kísérik fejlődésüket, egészségi ál-
lapotukat. De nem csak a gyerekekre kell figyelmet fordítaniuk, 
hanem a tapasztalatlan szülőket is el kell látniuk tanácsokkal, 
és amíg 100 évvel ezelőtt a babonák és tévhitek ellen kellett 
felvenniük a harcot, ma az interneten terjedő tudománytalan, 
torz nézetek ellen kell küzdeniük.  

Kiss Marianna, a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat főigazga-
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A Jókai Mór Általános Iskola tanára, Hargitai Éva 
nyugdíjba vonulása alkalmából Bárczy István-díjat 
vehetett át a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében, 
amelyet Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgámes-
ter-helyettes adott át a kitüntetettnek.

Hargitai Éva 1976-ban szerzett diplomát a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán, ahol matematika-kémia szakos tanárként végzett.

2008-tól tanít a XVI. ke-
rületi Jókai Mór Általános 
Iskolában. Hosszú évekig 
az iskola reál munkaközös-
ségének, iskolán kívül pe-
dig a kerületi kémia mun-
kaközösségnek a vezetője 
és tantárgygondozója volt. 
Nevéhez fűződik a Kis Tu-
dósok tanulmányi verseny 
létrehozása.

Az általa tanított tárgyak 
oktatásán kívül a kezdetek-
től osztályfőnöki feladato-
kat is ellátott. Kiemelkedő 
tevékenysége mind diákjai, 
mind a szülők körében a 
népszerű, széles körű tisz-
teletnek örvendő pedagó-
gusok közé emelte őt.  

Inotai István 1992 óta intézményvezető. Történelemtanárként 
generációkat tanított eredményesen, diákjai kimagasló felvéte-
li eredményeket érnek 
el, közülük sokan let-
tek történelemtanárok, 
történészek, művészet-
történészek.

Ő vezette be az intéz-
ményben a hat évfo-
lyamos képzést, amely 
a kezdetek óta nagyon 
népszerű. 2004-től el-
indította a nyelvi előké-
szítő osztályt is, amely 
ugyancsak nagy érdek-
lődésnek örvend.

Vezetése alatt a 
Szerb Antal Gimná-
zium eredményessé-
gi mutatói jelentősen 
emelkedtek. A diákok 
tanulmányi átlaga, a 
kompetenciamérések, 
az emelt szintű érett-
ségi vizsgák és a felvételi statisztikák alapján az ország közel 
2000 középfokú oktatási intézménye közül az általa vezetett 
intézmény bejutott a 100 legjobb magyar középiskola tisztelet-
re méltó mezőnyébe, ahol a 47. helyet foglalja el.  

Pedagógusnap alkalmából a XVI. kerületi Önkor-
mányzat és az Észak-pesti Tankerületi Központ jelez-
ni kívánta a tanároknak, tanítóknak és óvodapedagó-
gusoknak, hogy gondolnak rájuk. 

Ezért közösen megajándékozták a Kertváros összes pedagó-
gusát. Amikor Ács Anikó alpolgármester és Kovács Katalin, 
az Észak-pesti Tankerületi Központ igazgatója a Táncsics Mi-
hály Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának, Vámos 
Tibornak adta át az ajándékcsomagokat, lapunk munkatársa 
is jelen volt.

Németh László-díj
Inotai Istvánnak, a Szerb Antal Gimnázium igazgató-
jának pedagógiai munkássága és 28 éves igazgatói te-
vékenysége elismeréseként dr. Kásler Miklós, az EMMI 
minisztere pedagógusnap alkalmából Németh Lász-
ló-díjat adományozott.

tója azt emelte ki, hogy a védőnők egy egészen speciá-
lis szakmában tevékenykednek, és ő maga, főigazgató 
létére is szívesen bízza a szakmai kérdéseket a védő-
nőkre, mert úgy gondolja, hogy náluk jobban talán az 
orvosok sem látják az egyéni problémákat, igényeket 
és tennivalókat. A Kertváros védőnői az országos át-
laghoz képest sokkal korszerűbb feltételek között dol-
gozhatnak, noha a humán erőforráshiány ezt a terü-
letet sem hagyta érintetlenül. A létszámhiány fennáll 
ugyan, de úgy látja, hogy az Önkormányzat igyekszik 
megoldást keresni a problémára, hiszen sok egyéb 
intézkedésük mellett például szolgálati lakások fel-
ajánlásával is próbálják a kerületünkbe csalogatni a 
képzett védőnőket.

A beszédek elhangzása után Egri Zsófi és Vámos 
Kincső, a Rácz Aladár Zeneiskola népzene szakos növendékei 
adtak műsort, melyre Király Györgyi zenepedagógus készítette 
fel őket.

Majd a Nosztalgia étterem jóvoltából egy minden igényt ki-
elégítő ünnepi vacsora mellett oszthatták meg egymással gon-
dolataikat az ünneplő védőnők, akik távozásukkor egy-egy tar-
talmas ajándékcsomagot is kaptak az Önkormányzattól. 

MÉSZÁROS TIBOR

Bárczy István-díj
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– Minea szemelt ki utódjául, 
úgy gondolta, hogy alkalmas 
lennék az elnöki teendők ellá-
tására. Négy gyermekem van, 
de már nagyobbak, mint az 
övéi, engem már jobban tud 
nélkülözni otthon a család. 
Biztosított arról, hogy segít a 
kezdeti időszakban, a NE ösz-
szejövetelein pedig továbbra 
is ott lesz.

– MIT KELL TUDNUNK ÖNRŐL?
– A Vámos Ilona Ruhaipari Szakközépiskolában érettségiz-
tem, és még azon a nyáron férjhez is mentem. Úgy tűnik, jó 
választás volt, hiszen 26 éve élünk boldog házasságban. Kez-
detben az Operett Színház varrodájában jelmezeket varrtam, 
majd elszegődtem egy biztosítóhoz. 1997-ben jött az első gyer-
mekünk, majd a második, és a gyesek leteltével visszamentem 
két és fél évre dolgozni a biztosítóhoz. Aztán a harmadik és a 
negyedik gyerekkel egészen 2014-ig otthon maradtam, és ott-
honunkban elvállaltam más gyerekek felügyeletét is. A kisgye-
rekek mindig vonzottak. Aztán amikor már úgy éreztem, hogy 
eleget „babáztam”, elkezdtem egy olyan munkahelyet keresni, 
ahol élet van, nincs csend, viszont van jó sok adminisztrációs 
munka. A Gyerekkuckó Óvoda éppen óvodatitkárt keresett, és 
ez a munkakör minden vágyamat kielégítette. Nincs csend, 
van sok íróasztali munka, és itt sohasem unalmas az élet. 

– MILYEN FELADATOK VÁRNAK ÖNRE A NAGYCSALÁDO-
SOK ELNÖKEKÉNT?
– Úgy látom, elég szerteágazó a feladat. Sokan fognak keres-
ni egyéni problémákkal, részt kell vennem a rendezvényeink 

Új elnök a Nagycsaládosok Egyesülete élén
Miután az eddigi elnök, Tengyel Minea szeretett volna több időt tölteni gyer-
mekeivel – az egyik most kezdi majd az iskolát –, felmentését kérte az elnö-
ki teendők alól. A XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete (NE) rendkívüli 
közgyűlésen Simon Gáborné Mariannt választotta meg utódjául. Megkér-
tük, meséljen önmagáról.

szervezésében, lebonyolításában, kapcsolatot kell tartanom a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE), és meg kell je-
lennem a közgyűléseiken, régiós találkozóikon és a különböző 
képzéseiken, nyáron pedig a táborok szervezésében is közre 
kell működnöm. Ezen kívül minden pénteken részt kell ven-
nem az Élelmiszerbanktól érkező adományok szétosztásában 
is. Szerencsére azonban a NE XVI. kerületi csoportja egy jól 
szervezett, jól működő egyesület, ahol mindenki tudja a dol-
gát, így csak tovább kell mennünk a megkezdett úton.

– MIT SZÓLT A MEGVÁLASZTÁSÁHOZ MUNKAHELYI FŐ-
NÖKE, DÉNES HILDA, A GYEREKKUCKÓ ÓVODA VEZETŐ-
JE?
– Hát először nem volt túl boldog, mert elég sok a feladatom 
az óvodában is, de ma már úgy gondolja, hogy fogom győzni 
mindkettőt, az ovit nem éri semmilyen hátrány. 

– A XVI. KERÜLETI A FŐVÁROS EGYIK LEGNÉPESEBB NAGY-
CSALÁDOS EGYESÜLETE.
– Igen 172 család tartozik hozzánk, de még ennél is lehetne 
több, mert meglepetten tapasztaljuk, hogy sokan nem is tud-
nak a létezésünkről. Pedig tavaly volt az egyesület 15. születés-
napja. 

– HOGYAN LEHET JELENTKEZNI ÖNÖKHÖZ?
– Írják be a keresőbe honlapunk címét: http://xvi-ne.hu/ és ott 
mindent megtalálnak rólunk. Onnan le lehet tölteni a belépési 
nyilatkozatot is. Mindenkit szeretettel várunk, aki vállalja az évi 
8000 forintos tagdíjat, cserébe pedig nagyon sokféle nagycsa-
ládos kedvezményhez tudjuk hozzájuttatni a tagcsaládjainkat.

MÉSZÁROS TIBOR

Muntyán Barbara, a könyvtár asz-
szisztense és gyermekrészlegé-
nek vezetője a polgármesterrel 
együtt örömét fejezte ki, hogy 
kerületünk gyermekei a kötelező 
olvasmányokon túl is szívesen 
forgatnak könyveket. A díjkiosz-
táson tiszteletét tette dr. Fodor 
Péter főigazgató, Haszonné Kiss 
Katalin, a FSZEK régióigazgatója, 
valamint Makai Ferenc, az  Öthét 
Egyesület elnöke, az Olvasni jó! kezdemé-
nyezés ötletgazdája. A vendégek örömmel 
segédkeztek az ajándékok és jutalmak ki-
osztásában, és a könyvtár ifjú vendégeivel 
is szívesen beszélgettek olvasmányélmé-
nyeikről. Ács Anikó alpolgármester igazi 

pedagógusként a gyermekek között foglalt 
helyet. A kampányhoz kapcsolódó rajzver-
seny nyertesei szintén jutalomban része-
sültek, a gyermekek pedig szavazhattak 
egymás alkotásaira is.

GUETH ÁDÁM

Olvasni jó!
Június 6-án, a sashalmi Szabó Ervin 
könyvtárban adták át az Olvasni jó! 
nevű kampány díjait a könyvtárba 
beiratkozott általános iskolás gye-
rekeknek. Az olvasást népszerűsítő 
program májusban indult, az ese-
mény fővédnökségét Kovács Péter 
polgármester vállalta. A könyvtár 
foglalkozásán a Jókai Mór Általá-
nos Iskola, a Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskola és a Sashalmi Tanoda 
kisdiákjai vettek részt.
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Szabó Csilla vezetése alatt az intéz-
mény elért már néhány figyelemre 
méltó eredményt, amelyek közül 
kiemelkedik a Közművelődési Mi-
nőség Díj 2012-ben, majd két évvel 
később a Minősített Közművelődési 
Intézmény cím. Az igazgatónő most 
a táncművészet folyamatos és követ-
kezetes támogatásáért vehette át a 
Táncművészek Országos Szövetsé-
gének elismerését.

Az igazgatónő a kezdetek óta el-
kötelezett támogatója a táncművé-
szetnek. Az Erzsébetligeti Színház 
rendszeresen biztosít helyszínt a 
TOSZ országos rendezvényeinek, 
és az épületben működik a Liget 
Táncakadémia, ahol a legmagasabb 

szintű táncoktatás folyik nemzetkö-
zi elismeréseket és dicsőséget hozva 
az anyaintézménynek. Az sem vélet-
len, hogy az Erzsébetligeti Színház 
rendszeres helyszíne a Duna Karne-
válnak is, hiszen nálunk rendezik a 
Lánchíd Táncversenyt amely a világ 
legkülönbözőbb tájáról érkező or-
szágok népművészetét hozza el a 
Kertvárosba. A Duna Karnevál meg-
álmodója, Mucsi János Harangozó 
Gyula-díjas táncművész egy korábbi 
nyilatkozata szerint az Erzsébetlige-
ti Színház széleskörű szolgáltatásai 
mellett Szabó Csilla vezetése alatt 
a táncművészet egyik legfontosabb 
hazai utánpótlásbázisává fejlődött. 

MÉSZÁROS TIBOR

A táncművészet elkötelezett támogatója
Szabó Csillának, a Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti 
Színház igazgatójának a Táncművészek Országos Szövetsé-
ge (TOSZ) Táncművészetért díjat adományozott.
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Június 2-án benépesült a mátyásföldi Corvin Mátyás 
tér, amikor felcsendült a fúvószene a tér felújításakor 
felépített zenepavilonban helyet foglaló Kertvárosi Fú-
vószenekar jóvoltából. 

Vikol Kálmán zenepedagógus, a fúvószenekar vezetője és kar-
mestere már a felújított tér átadásakor megígérte, hogy ezentúl 
minden évben lesz térzene június első napjaiban. A katonás 
ritmusú indulóktól a lírai dallamokig sokféle hangsor megszó-
laltatásával bizonyította a zenekar, hogy fúvós hangszereken 
minden dallam eljátszható. A Vikol Kálmán, Pálmai Zoltán, 
Szabó Levente összeállítású Szúnyog zenekar is jelentősen 
hozzájárult az est sikeréhez. Szabó Levente szólóénekesként 
is bemutatkozott, Máté Péter dalaiból énekelt egy csokrot. Aki 
pedig a zenei élmények mellett a látvány örömére is vágyott, 
bizonyára elégedetten nézte végig a XIV. kerületből érkezett, 
Európa-bajnok Ilusion Majorett Csoport négy mosolygós ifjú 
hölgytagjának produkcióját. 

MÉSZÁROS TIBOR

Térzene Mátyásföldön

természetvédői próbálják fel-
venni a küzdelmet az illegális 
szemétlerakókkal, a kábelége-
tőkkel, és az egyéb természet-
károsító magatartást tanúsító 
állampolgárokkal szemben. A 
mezőőrök munkája azonban 
nem korlátozódik a természet-
gondozásra. Közreműködtek 
már árvízelhárításban, jelen 
voltak a vörösiszap-katasztrófa 
által okozott károk enyhítésé-
nél, mindenhol megjelennek, 

ahova lelkiismeretük parancsa kivezényli 
őket. A polgármester különösen az utolsó 
öt év fejlődéséről szólt nagy elismeréssel, 
amelyről azt mondta, nem gondolta volna, 
hogy egy ilyen nagyszerű szervezet jöhet 
létre az öt kerület összefogásából.

Az ünnepi beszédek után Oláh Csaba vé-
gigvezette a látogatókat az épülő-szépülő 
tanyaudvaron. Megmutatta a tarka lakos-
sággal feltöltött baromfiudvart, a racka-
juhok karámját és lakóit, a dolmányos 
varjak, fürjek, fácánok, röpdéjét, a galam-
dúcot, a kis tavat, amelyben nemsokára 
már halak is úszkálnak, majd odavezette 
a vendégeket ahhoz a szekérhez, amelyen 
egy parasztruhás bábu felügyelte a szekér-
be befogott, szalmabálából készített szür-
ke marhát. 

Mivel a mezőőrök között van néhány au-
todidakta mesterszakács és néhány vadász 
is, a vendéglátók élvonalbeli éttermeket 
megszégyenítő kínálattal kedveskedhettek 
a meghívottaknak. Az étlapon a következő-
ket olvashattuk: fürjleves, vaddisznópör-
költ erdei gombával, vörösboros őzpörkölt, 
pásztortarhonya, lecsó gazdagon és kakas-
pörkölt.

A tanyaudvarról hamarosan részletesen 
is beszámolunk. 

MÉSZÁROS TIBOR

Az ünnepségen a XVI. kerület vezetőin 
kívül megjelentek a szomszéd kerületek 
rendfenntartásban érdekelt vezetők, társ- 
szervezetek képviselői, és természetesen 
az őrszolgálat tagjai is.

Az ünnepség megkezdése előtt Oláh Csa-
ba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat veze-
tője elmondta lapunknak, hogy igen ese-
ménydús 10 év áll az Őrszolgálat mögött. 
A szürke hétköznapi munka eredménye 
azonban egyre inkább látszik a felügyele-
tük alatt álló területeken. E tevékenység 
nagy része nem látványos, és eredménye 
sok kis mozaikból tevődik össze. Vannak 
azonban kiemelkedő pillanatok is. Ezek 
közül kettőt is megemlített. Az egyik, hogy 
megkapták tartós használatra a Sarjú utca 
5. szám alatti ingatlant, amelyet az Önkor-
mányzat anyagi támogatásával és sok sajá-
terős munkával felújítottak, és amely így 
már korszerű hátteret biztosít a napi mun-
ka megtervezéséhez, irányításához, és az 
adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. 

Születésnap
Tíz éves a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálat. Ebből az alkalomból 
kisebb ünnepséget rendeztek az 
Őrszolgálat Sarjú utcai központjá-
ban, június 6-án.

A másik fontos esemény, hogy támogatást 
kaptak egy tanyaudvar kialakítására, amely 
azt a lehetőséget rejti magában, hogy az 
Őrszolgálat ne csak őrző-védő feladatot 
lásson el, hanem további oktatási felada-
tokat is végezhessen az őshonos háziálla-
tok, valamint az őshonos haszonnövények 
bemutatásával. A tanyaudvar készülőben 
van, ősztől valószínűleg a nagyközönség 
számára is látogatható lesz.

Ezután az Őrszolgálat vezetője üdvözöl-
te a megjelenteket, és köszönetet mondott 
kollégáinak az elmúlt 10 évben tanúsított 
lelkes hozzáállásukért és a sok munkáért. 

Kovács Péter polgármester felidézte a Rá-
kosmenti Mezei Őrszolgálat létrejöttének 
történetét. Elmondta, hogy először a XVI. 
és a XVII. kerület mezőőrei egyesítették 
erőiket, és alkottak közös csapatot, de ez 
nagyon gyorsan bővült, hamarosan a X., 
a XV. és a XVIII. kerületiek is csatlakoz-
tak hozzájuk, és így öt kerület elkötelezett 
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Csupavirág pünkösd

Először a Rácz Aladár Zeneiskola művésztanáraiból álló Málna 
zenekar énekeltette meg és állította talpra a közönséget, majd 
hangszerbemutatót is tartottak. Az érdeklődők kézbe vehették 
azokat a hangszereket, amelyeket az előadók megszólaltattak. 
A dr. Kresz Mária Alapítvány munkatársai játékkészítésre taní-
tották a gyerekeket, amelyekhez kizárólag természetes anyago-
kat használtak. Népszerű volt a rongybabakészítés is, de a fo-

A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ a 
Cinkotai Tájházban negyedik alkalommal tartotta 
meg pünkösdi hagyományőrző rendezvényét. A cél a 
pünkösdi hagyományok felelevenítése zenében, kör-
játékokban és interaktív tevékenységekben.

Győrik 
Éva Mária Rajna Viola

Goldberger Tamás Szilánk(-ok) blog ja: www.facebook.com/Szilankok16/

nott vesszőnyélből 
és a spárgával hozzá 
erősített, szintén 
fonott vesszőkariká-
ból álló ügyességi 
játék hamarosan a 
rendezvény slágere 
lett. A kislányok-
nál azonban a Gal-
gamácsai Hagyo-
mányőrző Egyesület munkatársainak útmutatásával készülő 
csupavirág fejdíszek, koszorúk kerültek az első helyre. Fejü-
kön a saját készítésű koszorúval Győrik Éva Mária és Rajna 
Viola is „pünkösdi királynőnek” érezhette magát (képünkön). 
Jól fogyott a lángos is, és a rendezvény végén két nagy tortát is 
felszeleteltek a rendezők.  

MÉSZÁROS TIBOR
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A II. világháború végének eufóriájában nagyon keveseknek volt 
látható, hogy Magyarország merre halad. A győztes nagyhatal-
mak (ismét) a saját kényük-kedvük szerint osztották fel Európát, 
aminek a következménye az lett, hogy az előző háború végén 
szétszabdalt ország visszatérve szét-
szabdaltságába, odacsapódott (bó-
nuszként) a szovjet érdekszférához. 
Innentől kezdve egyenes út vezetett 
az 1949-es, 50-es változásokhoz. 
Hiába nem akarnánk belemélyed-
ni a kor politikájába, kénytelenek 
leszünk, ha közvetlen témánkat, a 
közigazgatás háború utáni, napiren-
den lévő átalakítását akarjuk vizsgál-
ni. Az alábbiak megmutatják, hogy 
Budapesten ez a folyamat szorosan 
összefonódott a Budapest környé-
ki településeknek a fővároshoz való 
csatolásával, „Nagy-Budapest” létre-
hozásával. Ez utóbbi már a század 
eleje óta a viták középpontjában állt, 
szakértői vizsgálatok folytak, de mint 
látjuk, az egyesítést csak az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) po-
litikai érdekei miatt hajtották végre 1950-ben. 

„Az 1945. őszi választások (…) megakasztották a minisztérium-
ban körvonalazódó általános közigazgatási reformmunkálatokat. 
A nemzetgyűlési választásokat követően Nagy Imre belügyminisz-
tersége idején, a közigazgatási reformot nem ösztönözték, hanem 
leintették, mivel a Magyar Kommunista Párt félt a törvényható-
sági választásoktól. Így a Jogi Reform Bizottság tevékenysége 1946 
végére kifulladt. Bár a témát 1947 májusában az MKP nagy-bu-
dapesti konferenciáján Kádár János felvetette, a helyzeten sem ez, 
sem az 1947. évi választási eredmények nem változtattak. Szerepet 
játszott ebben a Szociáldemokrata Párt jelentős előretörése is Pest 
környékén. Ha egy politikai párt egy kérdésben passzív, az politikai 
érdektelenséget, szándékhiányt jelez. Az MKP egyértelműen a köz-
ponti államhatalomban betöltött pozíciójának erősítésére törekedett. 
Budapest bővítésének kérdése nem játszott említésre méltó szerepet 
sem az elképzeléseiben, sem a gyakorlatában. Sőt sokáig minden 
helyi átalakítás, így ez is kockázatosnak látszott és azzal fenyege-
tett, hogy a politikai ellenfeleknek lesz előnyös. Mihelyst a párt biz-
tonságban érezte magát a törvényhozásban és a kormányzatban, 
megváltozott a helyzet.” Feitl István, Áttérés a tanácsrendszerre 
a fővárosban – Múltunk 2009. 3. sz. 

A szovjet támogatással erős Magyar Kommunista Párt és az 
1948-ban erőszakkal beolvasztott Szociáldemorata Párt (SZDP) 
utódja, az MDP titkársági ülésén a megalakulás után fél éven 
belül, 1949. február 9-én megszületett a döntés a kérdéses te-
lepülések fővároshoz csatolásáról. Mindez előrelátásként, a má-
jus 15-i választások eredményessége érdekében. (A Budapest 
környéki munkásság figyelmének felkeltése volt a cél, megúju-
ló, fejlődésnek induló, új közigazgatással működő „víziót” fel-
vázolva.) A program a fent idézett írás szerint: „… a közellátás 
javulása, az árak és a minőség központi ellenőrzése, az árumeny-

A tanácsrendszer előzményei
A helytörténeti füzetek legújabb kötete, Széman Richárd: Tanács, vagy utasítás? Szemelvények a XVI. ke-
rület közigazgatásáról 1950-1989-ig lesz, lássunk ízelítőt a bevezetőből:

Helytörténet

nyiség növelése a KÖZÉRT-tek szaporítása révén, a közegészségügyi 
helyzet javítása a piacok korszerűsítésével. Új szociálpolitika, amely 
nem a segélyezésre helyezi a hangsúlyt, hanem a munkahelyterem-
tésre, az anya- és csecsemővédelemre, a gyermek- és ifjúságvédelem-

re. Bölcsődéket és napköziket építenek, 
gyermeküdültetést szerveznek. Több 
lesz a lakás, gyorsabb és olcsóbb a köz-
lekedés (gyorsvasutak, trolibuszvonalak, 
földalatti építése, a vasúti forgalom jobb 
megszervezése, elvezető és sugárutak 
építése, stb.).” Ezekkel az általánosító 
programokkal választást lehetett nyerni, 
innentől elkezdődhetett a közigazgatás 
átalakítása, ami leegyszerűsítve a szov-
jet tanácsi rendszer átvételét jelentette. 
Az MDP 1949. június 15-én hozta meg 
elvi döntését a tanácsrendszer beveze-
téséről.  (… az MDP Titkársága 1949. 
október 26-án úgy foglalt állást, hogy 
Nagy-Budapest létrehozására 1950. ja-
nuár 1-jétől kerüljön sor, de az új köz-
igazgatási rendszert – az alkotmány 35. 

§-a értelmében – később, a tanácsokról szóló törvényben dolgozzák 
majd ki. (…) Már ebben az anyagban szerepelt olyan elgondolás, 
hogy a tanácstagokat átmenetileg a Függetlenségi Népfront segítsé-
gével, kinevezéssel ültessék székeikbe addig, amíg a választást 1950-
ben le nem bonyolítják. Az elgondolás a képviselő-testületet a helyi 
államhatalom legmagasabb fórumának tartotta; ezen belül jön létre 
az elöljáróság, amelyet a testület küld ki a tag jai közül; az elöljá-
róságot annak elnöke vagy titkára vezeti, tag jai pedig a közigaz-
gatás végrehajtó szervezetének legfontosabb szakigazgatási vezetői 
és irányítói, akik állami alkalmazottak és politikailag megbízható 
személyek. A képviselő-testületek hierarchikus alá-, fölérendeltsé-
gi viszonyban szerveződnek, a Belügyminisztérium fennhatósága 
alatt.” (i. m.)

1950. május 18-án született meg az 1950 évi I. törvény, amit 
tanácstörvénynek is neveznek. Így hangzanak a paragrafusok 
előtti, bevezető sorok és az első paragrafus:  

„A szocializmus útján haladó Magyar Népköztársaság olyan ál-
lamszervezetet épít, amely biztosítja a dolgozók tevékeny és állandó 
közreműködését az államhatalom gyakorlásában és az államigaz-
gatás munkájában, közelebb viszi az ügyintézést a dolgozó töme-
gekhez és következetesen érvényesíti a szocialista törvényesség elveit.

A Magyar Népköztársaság országgyűlése azt Alkotmányban meg-
állapított elveknek megfelelően megvalósítja a demokratikus állam-
szervezet legmagasabb rendű formáját: a tanácsok rendszerét.

I. Általános rendelkezések
1. § A helyi tanácsok a dolgozó nép köréből a széleskörű demok-

rácia alapelvei szerint választott és a demokratikus centralizmus 
elveinek megfelelően egymás alá és fölé rendelt szervek, amelyek mű-
ködési területükön a dolgozó nép egységes államhatalmát képviselik, 
biztosítják a tervszerűséget az állami élet minden vonatkozásában, 
ellátják a gazdasági, társadalmi és kulturális vezetés feladatait, va-
lamint általában az államigazgatás helyi tennivalóit.”

Képes Figyelő (1950)
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Hegyalja borának esete 
az orosz ízléssel

A tokaji bor egy XVII. századi orosz nemesi asztalnál 
igen fontos kiegészítőnek számított. A magyar bor ezen 

térhódítása az alábbi folyamatok során alakult ki:

Rovatunk-

ban gasztro-

nómiai kultúránk 

történetéből 

merítünk. 

Akkoriban bevett szokás volt, hogy a 
magyar bort az orosz kereskedők orosz 
prémekre cserélték, elsősorban coboly-
bőrre, hölgymenyétre és nyusztsubára. 
Ez volt a magyar-orosz borkereskedés 
kezdetleges iránya.

A magyar bor népszerűsége az oroszok 
között 1606-ban vette kezdetét, amikor 
Mniszek szandomiri vajda 30 hordó 
hegyaljai bort vitt magával Moszkvába, 
leányának menyegzőjére. Ezt követően 
egyre népszerűbbé válik az arany nedű, 
a XVII. század második felétől pedig 
már túlnyomóvá válik az orosz nemesek 
asztalánál a magyar, elsősorban hegyal-
jai bor. A XVII-XVIII. században a ma-
gyar–orosz kereskedelmi kapcsolatok 
erősödtek, elsősorban I. Péter orosz cár 
és II. Rákóczi Ferenc, illetve diplomatáik 
(Nedeczky Sándor, Thalaba Máté) jóvol-
tából.  Ezt az tette lehetővé, hogy Tokaj 
és környéke 1646-tól királyi adomány-
ként a Rákóczi család tulajdonában volt.

A cár, a feljegyzések szerint kedvelte az 
alkoholt, és a vodka mellett a tokaji bo-

rokat részesítette előnyben. A bor fogad-
tatásáról egy alkalommal Thalaba Máté 
követ az alábbi hírt adta a fejedelemnek: 
Bizonnyal írhatom Felségednek, hogy egy 
magyarországi hordó bornak praesentálása 
a felséges cár előtt többet tesz, mint akár-
mely drága ajándék.

A szabadságharc leverését követően 
Rákóczi birtokait a király elkobozta, így 
lett kamarai várossá Tokaj. 

Ennek okán a hegyaljai borok Oroszor-
szágba vitele egy időre megszakadt, de a 
cár felismerte, hogy országában mekko-
ra a kereslet az arany nedűre, és tervbe 
vette a rendszeres magyarországi borbe-
hozatal megszervezését. A cár feljegyzé-
séből kitűnik, mennyire tisztában volt 
a bor értékével: egy átlag aszúszem ára 
megfelel egy hordó jó magyar bor árának; 
egy hordó jó bor ára negyven-ötven német 
birodalmi tallér; ha pedig óbor, akkor ennek 
kétszerese. De az esszencia, amely magából 
az aszúszemből folyik, pénzért meg sem 
szerezhető – hacsaknem barátságból.

A távolság és szállítás problémája végül 

arra vezette a cárt, hogy a borkereskedel-
men túl megkísérelje egy tokaji típusú 
szőlőkultúra kialakítását országában. 
Ez csak az 1784-85-ös években valósult 
meg, a Krím területének az Orosz Bi-
rodalomhoz való csatolását követően, 
30 ezer tokaji szőlővessző telepítésével 
ezen a területen. Ez a lépés nézeteltéré-
seket szült, hiszen a magyar törvények 
tiltották a tokaji szőlővesszők kivitelét az 
országból. Ennek ellenére II. József hoz-
zájárult a vesszők kiszállításához, felold-
va a problémát.

A következő században, 1844-ben Jer-
ney János őshazakutató a Krímben járva 
az egyik karón magyar nyelvű feliratot 
talált: NAGY SZEMŰ SZÖLLŐ, s erről 
így nyilatkozott: A magyar éles fegyverének 
messze országokon történt hódításai nem 
valának képesek nyelvemlékeket hagyni 
magok után, s íme, szőlőmívelési lankadt 
szorgalmunk átszállítá azt a Krím halma-
ira is!

GÖNCZI MÓNIKA

A megnyitón Karelné Máté Orsolya, a 
KHEK intézményvezető-helyettese kö-
szöntötte a megjelenteket, majd Villányi 
Péter intézményvezető méltatta a fiatal 
szerzőt, aki maga is önkéntes tűzoltó.

A kiállítást dr. Berki Imre, a Kataszt-
rófavédelem Központi Múzeumának 
igazgatója nyitotta meg, aki korábban 
kerületünk lakója volt, így ismerősként 
térhetett vissza közénk. A Múzeum látja 
el a csapattörténeti emlékhelyek ellenőr-
zését az ország megyéiben, így a látogatás 
kiemelt fontossággal bír a katasztrófavé-

delem történetének dokumentálásában 
is. Az intézmény a légoltalommal, a pol-
gári védelemmel és a bombázások elleni 
védekezéssel is kiemelten foglalkozik, 
mely szintén fontos részét képezi Hózer 
Benjámin kiállításának. 

A szerző-gyűjtő röviden ismertette a 
kiállítás létrejöttének történetét, melyet 
Széman Richárd helytörténésszel közö-
sen álmodtak meg. A tárlat az értékes 
fotókon kívül relikviákat és egyenruhá-
kat is bemutat. Országos ritkaság a női 
önkéntes tűzoltók csapatának, valamint 

Tűzoltók a város peremén
Légvédelmi sziréna hangjával vette kezdetét június 6-án Hózer 
Benjámin Tűzoltók a város peremén című fotókiállításának meg-
nyitója a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ (KHEK) 
Írás-Kép Galériájában. A kiállítás tartalmi kiegészítője a korábban 
bemutatott Riadó! című könyvnek, melyben a szerző aprólékos 
gonddal mutatja be a kerületi tűzoltóság történetét. 

az Ikarus vállalati tűzoltóinak fényképe.
Hózer Benjámin részletes tárlatvezetés 

keretében mutatta be a gyűjteményt. Az 
érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra, 
hogy megvásárolják és dedikáltassák 
a korábban a Szentmihályi Kulturális 
Központban bemutatott kötetet, amely 
hiánypótló alkotás a lánglovagok tettei-
nek megörökítésében.

GUETH ÁDÁM
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– HOGYAN INDULT A PÁLYAFUTÁSA?
– 17 éves korom óta énekelek. Az Ikarus 
Kultúrházban alakult egy kis rockegyüt-
tes, velük kezdtem. Utána le is tettem 
a regisztervizsgát. Az Ikarus zenekará-
val toboroztuk a munkásokat a gyárba, 
egész Pest megyében adtunk bálokat. 
Én később kiváltam és elkezdtem éne-
ket tanulni az Országos Szórakoztató 
Zenei Központban. Először ideiglenes 
működési engedélyt kaptam, amivel 
már járhattam az országot, majd a ka-
tegóriavizsgát is megszereztem, tehát 
hivatásos előadóművészi engedélyt kap-
tam. Később kimentem Kelet-Német-
országba egy Golf-kvartett nevű együt-
tessel  körülbelül másfél évre. Majd a 
Zenei Központ jóvoltából idehaza is jár-
tam az országot, majd magyar nótából 
is levizsgáztam. A televízióban is több-
ször szerepeltem.

– VOLTAK PÉLDAKÉPEI?
– Az első Táncdalfesztivál idején és an-
nak hatására a Corvin Mátyás Gimná-
zium rendezett egy Ki mit tudot, ahol 
felléptem. Ez sokat jelentett. Édesapám 
tangóharmonikázott, amit én is megta-
nultam. De hatással voltak rám azok a 
számok is, amelyeket előadtunk: Abba, 
Boney M., stb.

– A KERÜLETI ZENEI ÉLET ALAKÍTÁSÁ-
BAN TEVÉKENYEN RÉSZT VETT. ME-
SÉLJEN EGY KICSIT ERRŐL!
– Az Erzsébetligeti Színházban nyolc éven 
keresztül szerveztem előadásokat, amire 
a legnagyobbakat hívtam meg, olyanokat, 
mint Bangó Margit és Kovács Apollónia. 
A Száztagú Cigányzenekar azóta elhunyt 
brácsásával, Horváth Zoltánnal, és még 
néhány lelkes nótarajongóval alakítottuk 
meg a Mátyásföldi Nóta Klubot. Majd 
nyolc évig voltam a Német Kisebbségi 
Önkormányzat képviselője. Velük is vol-
tam Németországban, és részt vettem ma 
is működő kórusuk, a Rozmaring Kórus 
munkájában. Sokszor szerepeltem a Ma-
conkai Orosz László Galériában, és bese-
gítek a Civil16 szervezetben is.

– MILYEN MŰFAJOKBAN ÉRZI OTT-
HON MAGÁT?
– Az operán kívül mindenben. Biha-
ri Tóth Zsuzsi operaénekest említe-
ném meg, hozzá jártam hangképzésre. 
Előadok nótákat, de énekelek operettet, 
sanzont, budai dalokat, népdalokat, ci-
gánydalokat is. Pár mulatós darabot is 
kedvelek, valamint közel állnak hozzám 
az olyan hazafias dalok, mint az Isme-
rős arcoktól a Nélküled, vagy Demjén Fe-
renctől a Honfoglalás.

Életműdíj Bagdi Erzsinek
Tősgyökeres mátyásföldi lakos, kerületünk nótaékese, de más műfajokban is ottho-
nosan mozog. Munkássága elismeréseként életműdíjjal jutalmazták. Pályájáról és a 
lehetséges folytatásról beszélgettünk az életműdíjas művésszel. 

– TÖBB JELES JUBILEUMOT IS ÜNNE-
PELT MÁR, VALAMINT EGY ÉLETMŰ-
DÍJJAL IS GAZDAGABB LETT.
– A 30 éves jubileumom az Erzsébet-li-
getben volt, a 40 éves pedig a Sashalmi 
Közösségi Házban a Száztagú Cigányze-
nekar kíséretével. Az életműdíjat a Nó-
takincs Egyesület elnöke, Farkas Olivér 
adományozta nekem, amit Szolnokon 
egy rendezvény keretében vehettem át. 
Örömmel töltenek el azok az internetes 
kommentek amelyekben azt írták, hogy 
megérdemeltem ezt a díjat.

– AZ ÉLETMŰDÍJJAL LEZÁRTNAK TE-
KINTI PÁLYAFUTÁSÁT?
– Dehogy tekintem, még életerős va-
gyok, sőt! Örülök, ha továbbra is megke-
resnek, szívesen megyek mindenhová!

GUETH ÁDÁM

Május 31-én GYÚRÓ FERENCNÉT 95. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Szász József alpolgármester és Dobre Dá-
niel önkormányzati képviselő. Életrajzát már öt évvel ezelőtti 
köszöntésekor megismertük, 
amelyből most felidézzük a fon-
tosabb állomásokat.

Rozika néni Békés megyében, 
a Viharsarokban, Medgyesegy-
házán született. Harminchat 
éves koráig élte a földműves 
családban nevelkedett vidéki 
emberek igen kemény életét. 
Földjük 9 kilométerre volt lak-
helyüktől, ahova naponta gya-
log mentek dolgozni. Ebben 
a szigorú életformában ritkán 
volt részük örömteli esemé-
nyekben, így ha szép emlékek 
után kutat, csak a családi ünne-
pek, és az országos hírű, évente ismétlődő medgyesegyházi 
dinnyefesztiválok jutnak eszébe. 

1942-ben ment férjhez, ám párját hamarosan elvittek a front-

ra, és betegen tért haza a háborúból. Végleg 1960-ban költöz-
tek a fővárosba, akkor, amikor földet, kocsit, lovat be kellett 
adniuk a termelőszövetkezetbe. 

Házasságukból egy fiú- és egy 
leánygyermekük született. Ők 
négy fiúunokával örvendeztették 
meg az elfogult nagymamát, és 
már megszületett az első dédu-
noka, Szonja is. Ha valaki meg-
kérdezi, mit csinál este, azt szok-
ta válaszolni, nézi az élettársát. 
Ez nem egy személy, hanem a 
televízió. Figyelemmel kísér több 
sorozatot, ez tölti ki napjai nagy 
részét. Szerinte a hosszú házas-
ság titka a megértés, és a szere-
tet. Utóbbi csupa nagybetűvel. A 
hosszú élet titkának megfejtése 
azonban még hátra van. Nem 

gondolja, hogy az a rengeteg kemény munka lenne a nyitja, ami-
ben része volt, de megígérte, ha megtudja a titkot, megüzeni.

Isten éltesse még nagyon sokáig! 
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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.

MIÉRT JÁTSZÓTÉRI HŐSÖK? 
Mert aki szolidáris sérült társával és van 
lélekjelenléte egy vészhelyzetben tudja 
és teszi is, amit tenni kell – az korra, 
nemre tekintet nélkül Hős! Minden 
élethelyzetben, így a játszótéren is le-
hetnek olyan percek, amikor életmen-
tésre van szükség. Hős lehet egy gye-
rek, egy anyuka, apuka vagy nagyszülő 
is. Bármelyikünk.

Humanitárius munkánknak számos 
olyan területe van, amely nem kerül 
kellő mértékben a társadalom figyelmé-
nek a középpontjába. Egyike ezeknek a 
társadalmi elsősegélynyújtás valamint 
a vészhelyzeti ismeretek. Jellemzően 
mindkettő akkor kap figyelmet, amikor 
bekövetkezik egy sérülés, vagy kialakul 
egy katasztrófahelyzet. A mi feladatunk 
rámutatni a felkészülés fontosságára, 
valamint a fiatal korosztály érzékenyí-
tése a segítségnyújtás irányában. Ehhez 
olyan innovatív, megújuló utakat kell 
keresnünk, amelyek alkalmasak arra, 

hogy kézzelfogható eredményeket ér-
jenek el az emberek saját életterükben, 
lakókörnyezetükben. 

A JÁTSZÓTÉRI HŐSÖK egy program, 
amely lehetőséget teremt arra, hogy a 
helyszíni elsősegélynyújtás-oktatás so-
rán a gyermekek mellett a szülőket is 
elérjük, valamint a kommunikációs csa-
tornákon keresztül a kerületben élőket is. 

Újraélesztési bemutató, elsősegély-
nyújtás mellett kreatív foglalkozással, 
arcfestéssel és sok plüss állattal is ké-
szülünk, amivel az oktatás befogadását 
segítjük. 

Budán évek óta nagy sikerrel szervezik 
a Játszótéri Hősök programot. Azok 
a gyerekek, akik részt vettek a progra-
mon az a tapasztalat, hogy a követke-
ző évben már úgy vesznek részt, hogy 
ismerős nekik, emlékeznek rá, tehát 
felnőve ezek a személyek a társadalmi 
segítségnyújtásban valószínűsíthetően 
aktív szerepet vállalnak. 

A program megvalósításában részt 
vállal partnerünk az Önkormányzat. A 
programhoz csatlakozók egy tombolá-
ban vehetnek részt, melynek a sorsolá-
sa a második alkalommal lesz. A XVI. 
kerületi Önkormányzat, valamint helyi 
támogatók felajánlásaival jutalmazzuk 
a résztvevőket. 
A tombolát a Havashalom parkban lévő 
játszótéren július 31-én szerdán 17:30-tól 
Kovács Péter polgármester úr húzza ki. 

Minden gyermekes családot 
szeretettel várunk a 

JÁTSZÓTÉRI HŐSÖK programra!

Június 28. péntek, 21:00 óra
MOSZKVA TÉR, 2001

Július 5. péntek, 21:00 óra
A TANÚ, 1969

A Ligeti Mozi családi kertmozizásra hívja 
a magyar filmek rajongóit 

Magyar Vöröskereszt Budapest 
Fővárosi Szervezete

 XVI. kerületi Szervezet 
1163 Budapest, Veres Péter út 27.

Alaksa Péterné Dóra
kerületi szervező

Mobil: 06 70 933 8116
E-mail: alaksapeterne@voroskeresztbp.hu
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IKARUS NYÁRI ATLÉTIKAI TÁBOR 
Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően 

idén is megrendezzük atlétikai táborunkat 
a nemzetközi színvonalú IKARUS pályán 

6-14 évesek számára. 

Helyszín: IKARUS BSE Atlétikai Centrum 
1165 Budapest, Bátony utca 1-3.
Edzések: napi két edzés, egy atlétikai és egy játékos 
sportfoglalkozás. Koordinációfejlesztés, gyorsaság fejlesztése, 
állóképesség, ügyességfejlesztés, gátfutás, távolugrás, rúdug-
rás, sorverseny, dobások. A játékos edzésen kidobó játék, méta, 
kincsvadász és sok izgalmas játékban vehetsz részt. 
Program: Napi két edzés. Az időjárás függvényében heti 2 
strandolási lehetőség, fagyi, lovarda látogatás, mozi. 
Étkezés: Napi háromszori étkezést biztosítunk melyből az 
ebéd főtt étel. 
Részvételi díj:  Ikarusos atlétáknak 20 000 Ft, külsősök-
nek: 23 000 Ft
Jelentkezési határidő: minden turnust megelőző hét csü-
törtökéig, 5000 Ft előleg megfizetésével.
Jelentkezés és információ az alábbi e-mail címen: Budai 
Tamás: tamas.budai79@gmail.com vagy az alábbi tele-
fonszámon: +36 30 160 8825

Turnusok: 
• június 22 - június 28-ig 
• július 01 - július 05-ig 
• július 08 - július 12-ig 

Szeretettel várjuk táborunka minden szakosztályi tagun-
kat és az atlétika iránt  érdeklődő fiatalokat! 

Szép nyarat és örömteli sportolást kíván 
az Ikarus BSE Atlétika Szakosztálya!

– Nagy változásokról nem 
tudok beszámolni. Mű-
ködnek a csúszdák, az ösz-
szes kültéri medence, mű-
ködik a két büfé, és az árak 
sem változtak a tavalyihoz 
képest. Egy újdonságunk 
azért van. A Bökényföldi 
út felőli oldalon megnyílt a 
műfüves focipályánk. Ezt a 
nyitva tartási időben bárki 
használhatja, aki megfizet-
te a strandbelépőt. Nyitás 
előtt és zárás után van le-
hetőség arra, hogy 1000 forintos óradíj 
ellenében kívülről érkező baráti társasá-
gok, csoportok használják az új pályát. 

Arra azonban mindenki-
nek felhívom a figyelmét, 
hogy aki focizni akar, hoz-
zon megfelelő sportcipőt, 
mert a műfűre mezítláb 
nem lehet rámenni.

– A NYITVA TARTÁS IS 
VÁLTOZATLAN?
– Igen, az uszoda reggel 
6 órától este 22 óráig tart 
nyitva, a strand pedig reg-
gel 9 órától este 20 óráig 
látogatható.

– AZ USZODABELÉPŐVEL A STRAN-
DOT IS LEHET HASZNÁLNI?

Már látogatható az Erzsébetligeti Strand
A Képviselő-testület január 25-i hatállyal Szeli-Varga Mónikát bízta 
meg egy évre az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strand 
ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával. Tőle érdeklődtünk, 
mit kell tudnunk idén a strandról.

– Nem, aki uszodabelépőt vesz, csak az 
uszodát használhatja, fordítva viszont 
nem így van. A strandbelépővel az 
uszodába is be lehet menni, sőt a sza-
unát és a jakuzzit is használhatja. Ezt 
azért vezettük be, hogy ha valaki reggel 
eljön, és napközben elromlik az idő, ne 
kelljen hazamennie.

– MIVEL SOKAN KÉRDEZIK, EMLÉ-
KEZTESSÜK A KISGYEREKKEL ÉRKE-
ZŐKET, HOGY HÁNY FOKOSAK A ME-
DENCÉK!
– A medencék hőfokát nem bízzuk a 
Napra. Az összes kültéri medencét fűt-
jük. A bébimedence közel 30 °C-os, de 
ha nagyon erős a napsütés, ez gyakran 
30 °C fölé emelkedik. A vízi játszótér 
vízhőfokát is a 28 °C közelében tartjuk, 
a nagymedence, ahol a hullámfürdő is 
működik, 26 °C-ra van beállítva. Felké-
szülten várjuk a strandszezont, és a tar-
tós jóidőt, mert ez nagyon befolyásolja a 
strand forgalmát. 

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett 
Hónap babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet 
nevezni, amelyen az apróság a XVI. kerületi Önkormányzat 
által felajánlott fürdőlepedőben látható. Ez annak a baba- 
kelengyének a része, amelyet minden kertvárosi újszülött 
ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt. A szava-
zatok alapján április hónapban MAJOR MAJA nyerte a ba-
baszépségversenyt. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási 
utalványt és babafotózást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgár-
mestertől vette át a család.
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Vége

XVI. kerület Akácos úti 2018nm 
szántó mobilháznak ipari árammal 
eladó. 30-787-8505

2569nm ipari telek Bökényföl-
di-Cinkotai útnál raktárnak/üzem-
nek eladó. 30-787-8505

Domonyban eladó 800-as építési te-
lek. Villany van. Víz, gáz, csatorna a 
telek előtt. Horgásztó, strand, lovas-
tanya a közelben. 30-582-5471

Fürge utcában 1090nm-es összköz-
műves telek eladó. Akár 2 lakásos 
társasház is építhető rá. Ár: 37M Ft. 
20-925-2042

Zsemlékes úti mobiltorony közelé-
ben szántót vennék. 20-421-3814

Eladó Dány-Szentegyeden 200nm-
es telek, horgásztóhoz közel. Nyá-
ron lakható kisházzal, tulajdonostól. 
20-412-3876

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

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

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

INGATLAN
Egy fiú kiadó szobát keres max. 60E 
Ft/hó rezsivel. 30-575-4473

Szobát bérelnék hosszútávra kony-
ha-fürdőszoba használattal a XVI. 
kerületben. Zárható különszoba 
esetén társulhatok, rezsi max. 20E 
Ft. Nyugdíjas férfi mihalyhergelt@
gmail.com 20-252-0255

Csömöri szántó 2172 nm-es 1M Ft-
ért eladó. 409-2240

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

Nagytarcsa határában eladó 
12.000nm szántó. 70-286-3716

Ómátyásföldi 1030nm-es telken 3 
generációs ingatlan eladó. Csere be-
számítással. 20-913-4783

Eladó 1,5-2 szobás lakást keresek. 
akár azonnali készpénz fizetéssel. 
Tartozással terhelt, felújítandó is ér-
dekel. 20-527-0601

Befektetésként eladó Mátyásföldön 2 
generációs családi ház lakottan, ké-
sőbbi vissza vásárlással. 20-970-6986

Újpesti 47nm-es utcai, földszinti, 
teljesen felújított légkondis tera-
szos lakás garázzsal cserélném ön-
kormányzati kis felújítandó lakásra 
ráfizetek. 20-270-7161

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

Építési telek 1082nm eladó Árpád-
földön. Fürge utca. Gáz, víz, csator-
na telken belül. Új parcellázás, már 
lehet rá építkezni. 35M Ft. 30-482-
0700

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 Erzsébet-li-
getben 56nm-es IV. emeleti, légkon-
dis, tégla lakás. 30-660-1414

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

VEGYES
HP OfficeJet 5610 tintasugatas 
nyomtató+fax nagyon keveset 
használt (garanciát adok) 8000 Ft. 
20/498-6812

Hintaágy 4 személyes, váz 40x40-
es zártszelvényből. Tartós, nagyon 
erős. 28 000 Ft. 20/498-6812

4 db új, 3 rétegű üvegezésü 
90x150-es Salamander, kívül dió 
belül fehér színű ablak 50E Ft/db 
eladó. 70-248-7579

Újjal megegyező állapotú profesz-
szionális Sage kávéfőző gép el-
adó. 70-248-7579

Csekély összegért elvihetők kony-
haeszközök; láb masszírozó gép; 
sporteszközök; blézerek. 30-526-
4262

Rendes, megbízható takarítót kere-
sek havonta 1 alkalommal. 400-2845

Időseknek való vezetékes, nagy-
számos telefon; barna nagymé-
retű olasz bőrdzseki; kék munka-
köpenyek; új vércukorszint mérő 
eladók. 70-426-8677

Gyári új elszívó ventilátor 220V-
os, falba építhető, nagy teljesít-
ményű 13E Ft. 20-498-6812

Ennek eredményeként a RAFC kipottyant a II. osztályba, az IKA 
pedig – e sorok írásakor – még nem érezheti magát százszázalé-
kos bentmaradónak. Tekintve, hogy az NB III-ból két budapesti 
csapat esett ki (Csepel, Pénzügyőr), amennyiben a Bp. I. o. baj-
noka (Kelen) elbukja a Békéscsaba II elleni osztályozót, és itt 
marad a BLSZ I-ben, és az érvényes licenccel rendelkező FTC 
II is nevez, akkor négy csapat esik ki, köztük a 13. helyen végzett 
Ikarus is. A helyzet nehezen követhető, a kiesők számát még a 
bajnokság befejezése után sem ismerjük, csak reménykedhe-
tünk, hogy nem úgy alakul, hogy az Ikarus kiessen. 

Mint ismeretes, az őszi gyenge szereplés után edzőváltás 
mellett döntött a vezetőség: Borgulya István helyett Varga 
László lett az új vezetőedző. Gondolom, szebb tavaszt vártak. 
Az ősszel szerzett 13 pont után tavasszal csak 3 ponttal gyűj-
töttek többet: négy győzelem, négy döntetlen mellett hétszer 
szenvedtek vereséget. A legjobban talán a helyi rangadó el-
vesztése fájhatott, hiszen a sorozatban 19 vereséget szenvedő 
RAFC egyetlen győzelmével nagyon nehéz helyzetbe hozta a 
mátyásföldieket.

Jó lenne, ha az IKA bentmaradása következtében legalább 
egy I. osztályú csapata maradna kerületünknek.

Ami a RAFC-ot illeti, a harmatgyenge teljesítményéhez nagy 
mértékben hozzájárult a már unalomig emlegetett pálya ügy. 
Az egy éve a Pirosrózsa utcából száműzött együttes nem bírta 

el a „vándoréletet”, a hol itt, hol ott tartott edzéseket és mérkő-
zéseket, az ezáltal elvesztett szurkolók hiányát, a távozó játéko-
sokat, a többszöri edzőváltásokat.

Tavaszi teljesítményük egészen lesújtó: a 15 fordulóban tizen-
négyszer (!) vereséget szenvedtek. Egyetlen győzelmük a fent 
már említett Ikarus elleni 3-2. Így nem is lehetett más, csak a 
biztos kiesés. 

Az „újkori” RAFC idén ünnepli megalakulásának 30. évfor-
dulóját. Senki sem ilyen jubileumra számított… 

A csapathoz visszatér Vörös Péter játékosedzőként hoz ma-
gával néhány fiatalt. Hírek szerint egy-két kivétellel a régi gár-
da megmarad, a játékosok úgy vélik, hogy megpróbálják hely-
rehozni azt, amit elrontottak. Kérdés, mikorra sikerül, hiszen 
mint tudjuk, a feljutás mindig nehezebb, mint a bentmaradás 
kiharcolása.

A Pirosrózsa utcai sporttelep építéséről mostanság kedve-
zőbb híreket hallani, de a sok csalódás után erről majd csak 
akkor érdemes szólni, ha valóban láthatóan történik végre va-
lami. 

Véget ért tehát a 2018/19. évi amatőr labdarúgó bajnokság – 
sok örömünk nem volt benne. Reméljük, lesz még jobb is…

Következő alkalommal az MLTC és az RSC teljesítményét ér-
tékeljük. 

VARGA FERENC

Az utóbbi években (évtizedekben) nem for-
dult elő, hogy kerületünk két csapata, az 
Ikarus és a RAFC ilyen gyenge produkciót 
adott volna elő. 
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Vízszerelés, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás. Családba-
rát áron. Ingyenesfelmérés-
sel, kiszállással, precíz mun-
kavégzéssel. 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

Kertfenntartást, fakivágást, 
bozótirtást, permetezést, 
fűnyírást, nyesedékek és 
gallyak elszállítását válla-
lom. Farkas Norbert 30-
550-7761

FAKIVÁGÁS elszállítással 
is, sövény nyírás profi gépek-
kel, megbízhatóan precízen. 
Ingyenes felméréssel. Szabó 
András 30-287-4348

Kémények bélelése, átépíté-
se, belső marása teljeskörű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 
20-264-7752

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

Német anyanyelvi családi 
bölcsőde várja kisgyerekek 
jelentkezését. 20-381-5474

Nyugdíjas kerti munkát vál-
lal 1000Ft/óra. 407-3942

Referenciával rendelkező 63 
éves özvegyasszony, fiatalos 
nagymama vagyok egész-
ségügyi végzettséggel. Vál-
lalnám idős házaspár vagy 
egyedülálló személy ápolá-
sát, gondozását nem ottla-
kással. 70-201-54442

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

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix 
összegű fizetéssel. 30-941-
4533

Asztalos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok szigetelését, 
javítását, régi ablakszárnyak 
thermo üvegre alakítását, 
elöregedett szigetelő gumik 
cseréjét, régi és új fa lép-
csők gyártását, javítását. 30-
265-9477

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

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

VEGYES
Alig használt GRUNDIG CD-
DVD lejátszó; műsoros és egyéb 
magnó kazetták, CD-DVD leme-
zek, műsoros VHS kazetták el-
adók. 70-426-8677

Keresek egy ingyen elhozható fő-
nöki széket. 30-575-4473

Gyümölcscentrifugát cserélnék min. 
70W-os turmixgépre. 30-575-4473

Nagyméretű sprottáska, új szú-
nyogháló, Silver Royal edénykész-
let, jénai, közepes méretű kosztüm 
és blúzok eladók.  30-895-5868

Hosszú női bőrkabát, nadrág, 
szoknya, dzseki 48-as méretben 
eladó. 403-0524

Női alkalmi ruhák 48-as méretben 
eladók. 403-0524

Gyeprács 10 db 50x50 cm használ-
tan eladó. 20-915-1656

Eladó 2 db különböző méretű, 
fehér harmonika ajtó, 1 szófa hát-
támlás ülőgarnitúra, 1 étkezőasz-
tal és külön kerek asztallap. 20-
559-8756

Eladó Grundig színes TV; egy női 
kék bőrkabát, hosszított fazon, ke-
ringés javítására szolgáló elektromos 
fürdető berendezés. 20-559-8756

Kézzel húzható kiskocsi 100x180-
as rakfelülettel, segédmotor kere-
kekkel, hátulja nyitható, könnyű, 
erős. 13E Ft. 20-498-6812

Műanyag hordók, kék, vastagfalú, 
200 literes 5 ezer Ft, 100 literes 3E 
Ft. 20-498-6812

Hintaágy 40x40-es zártszelvény-
ből, nagyon erős, szép 35E Ft. 20-
498-6812

Eladó világos újszerű vitrines 
szekrény kettő fekhely és éjjeli-
szekrény. 395-6220






