ÁRPÁDFÖLD . CINKOTA' MÁTYÁSFÖlD . RÁKOSSZENTMIHÁLY . SASHALOM

Sorsközö~sség a·befogadottakkal

Kedves OlvasóI

A Rákosszentmihály-Sashalmi Református Gyülekezet temploma 1988 és 1990 között sorsfordító események
színhelye volt. Pánczél Tivadar erröl az időszakról szóló könyvét május 16-án a Budapesti úti református templomban mutatták be. A könyvbemutatón részt vett többek között Németh Zsolt orszá99yú1ési képviselő, Szabó
István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Kovács Péter polgármester, országgyú1ési
. képviselő. Tudósítás a 4. oldalon

Tavasziasnak egyáltalán nem nevezhető napokon vagyunk túl.
Gyönyörű, zöld kerületünk fái
megtépázva élték túl a szélvihar
támadásait, de nagy kár szerencsére nem történt. Mára újra élvezhetjük a tavaszi napsütést, a focipl#lyák, teniszpályák megint benépesülnek, a piacon minden szombaton hömpölyög a vásárlók tömege, az építkezések is zavartalanul
folytatódhatnak. Lapunkban beszámolunk a polgármesteri hivatal
előtti park átalakításáról, megtudhatják, meddig és milyen részekben lesz lezárva a terület, illetve
milyen nagyszabású változásGk
várhatók. Emellett igyekszünk
pontot tenni egy elhúzódó vita
végére, amely a jelújított utcák
száma körül bontakozott ki.

Mi lesz a Havashalom parkban?
RABL G. GYÖRGY

K

ét hónapja vette kezdetét a sashalmi városközpont komplex rehabilitációja, amelynek részeként
.. megújul a piac, a sétány és a
Havashalom park is. A kerüle-

•

tiek ebből eddig csak a munkát,
a zajt érzékelhették, azt, hogy a
polgármesteri hivatal elóttHeret
- most szalagkorlát válasz~a el a
forgalomtól. Az ·önkormányzat
viszont úgy véli, a türelem meghozza majd gyümölcsét.- Több
mint egymilliárd forintot költ a

Helytörténeti
vetélkedő iskolásoknak

12.

kerület vezetése arra, hogy ismét élhetóvé, szerethetóvé tegye Sashalom közpon~át - derült ki a rehabilitációs projekt
március végi ünnepélyes elindításakor. Azóta feszített tempójú
munka folyik a vásártérell' a sétányon és aHavashalom park-

Vigyázat! Csalók
fosztogat ják az időseket

A

ban is. Mivel aszalagkorláttal
körbevett, feltúrt zöld terület
sokak kedvelt találkozóhelye,
. vannak, akik ellenérzéssel fo. gadják a beruházást, ám a tervek alapján elmondható: megéri
a türelem.
Folytatás a 6. oldalon

Rendelet a játszóterek
' " és sportpályák rendjéről
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képviselő-testtUet üléséről

:

jelentjük

Ejszakára bezárják a játszótereket
-

.-
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Á játszóterek védel me érdekében rendeletet alkotott a képviselá-testüIet. Döntés született arról is, hogy az országgyű
lési választások má,sodik fordulóján megspórolt 7,5 millió
forintból . ultrahangkészüléket vásárol az önkormáÍlyzat.
A képviselők elfogadták azt a javaslatot, hogy a kerületIeghosszabb sétaútján, a Sashalmi sétányon.a XVI. kerülethez,
illetvé annak jogelódjeihez kötódő elismert személyiségek
tiszteletére egy helytörtén,eti fasort alakítsanak ki.
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történő kitiltásáról is határoztak a ·
képviselők. AjúniU§ 1~jével hatály-

ontos és rendhagyó ese- ba lépő új rendelet valamennyi, az
ménnyel indult a napirendi önkormányzat tulajdonában lévő
pontok megvitatása előtt kerületi játszótérre és sportterületre
május 1Un a képviselá-testületi kiterjed. Eszerint ezeken a területeülés. Mivel május 14-én volt az új ken télen 8 és 18 óra között, nyáron Kovács Péter átYe!te parlamenti képviselői ,megbízólevelét
országgyűlés ala~u1ó ülése, a vá- 8 és 21 óra között szabad tartózlasztókörzetek győztesetylek az kodni. Ugyancsak a rendeleten be- sítményt nyújtó rendőrök támo- biztosít arra is, hogya telepítendő
előtte való napokban át kellett ven- lill szigoritották a dohányzás tiltá- gatá$ára fordíthat. . '
fasor egy-egy fájával emléket állítniük a megbízólevelüket. A XVI. sát júniustól nemcsak a játszótereSzász József önkormányzati kép- sanak azon személyeknek, akik
kerületet lefedő 24. számu .válasz- ken, hanem azok 50 méteres von- viselő javaslatára a testület elfogad- munkásságukka1 a kerület vagy tetási körzetbenegyfordulós volt a záskörzetében is tiltaIii fogják a do- ta, hogy az országgyú1ésLválasztá- lepülés szellemi és környezeti fejválasztás, az öt jelölt közül az ápri- hányzást, az alkohol, illetve más sok máSOdik fordulójára beterve-. lődésének meghatározó alakjai
lis ll-i első fordulóban Kaúács Péter bódító szerek fogyasztását. Döntés zett 7,5 millió forintos költséget a voltak, illetve azoknak, akik a ke(Fidesz-KDNP) a szavazatok 52,87 született arról is, hogy azokra a sze- költségvetési rendelet mooosítása- rület lakójaként vagy a kerület szüszázalékát kapta. A testületi Wés mélyekre, akik az uj rendelet éllen kor csoportosítsák át a Kertvárosi löttjeként országos hírnéVre tettek
előtt a választás kerületi eredmé- vétenek, szabálysértési eljárás kere- Egészségügyi Szolgálat költségve- szert. A kitüntetett személyek névnyeit dr. SZOKe Tibor, a választásibi- tében 30 ezeiforintig terjedő birság tésébe. Az egészségügyi intézrri.ény sorát Lantos Antal és Széman Rizottság elnöke értékelte, majd sze- . róható ki.
ebből az összegből egy korszeru chárd helytörténészek- állították
ultrahangkészüléket vásárolhatna, össze. A tervek szerint a helytörté- ,
mélyesen adta át Kovács Péternek
amely eszköz a kerületi lakosok neti fasor 56 fából állna, kettős sora megbízólevelet.
Ugyancsak nap~nd előtt Kosziliését, betegségeik gyors és pon- ban.. Az elöregedett csonkolt akávács Péter köszöntötte azon kéi: kecokat pedig piros virágú geszte'tos diagnosztizálásátswlgálja.
rületi pedagógust, akik a magyar A gazdasági év zárását követően
nyefákra cseréln&. Minden fa törzse előtt egy 25x15 centiméteres
sport napja a1ka1mából állami elis- az önkormányzat cégei is beszámerésben részesültek. A két kitün- moltak a testület előtt a tavalyi év
tábla tünteti majd fel az adott szetetett testnevelő · közül Keszthelyi gazdálkodásáról. A testület egyön- A Sashalmi sétány második ütem- mély nevét és foglalkozását. A faRudolf, aCorvm Mátyás Gimná- tetű véleménye volt, hogy a Re- ben történő ' rekonstrukciqja során sor átadásával egy időben egy
zium nyugalmazott pedagógusa hab-XVl. Kft., aSashalmiPiac Kft.; felvetődött a helytörténeti fasor ki- kiadvány is megjelenik, amelyben
szeméiyesen fogadta a gratulációt, a Kertvárosi Sportlétesítményeket alakításának terve. Mivel éi taSor el- mind az 56 személy élebílját ismerNyolczas Péter, a Kölcsey Ferenc Üzemeltető Kft. és a XVI. Kerületi öregedett fái megérettek arra, hogy tetni fogják. Mivel a XVI. kerület
Általános Iskola pedagógusa nem . ~árosfejlesztő Kft. is jól gazdálko- fiatalabb és egészségesebb fákkal valamikor öt falu összeolvadásátudott jelen lenni az ünnepségen.
dott az elmUlt évben. .
váltsák ki őket, ezért a rekonstruk- ból alakult, a sashalmi helytörténeAz önkormányzat a 2010. évi ció során új növényeket fognak te- ti fasorban mind az öt településA doIIáapási '.
költségvetési rendeletében Kerü- lepíteni a sétányra. Ez lehetőséget . rész büszkeségei helyet kapnak.
tilalmat is
leti közbiztonság támogatása címmel nyolcmillió forintot különített "1::======::;:==::""':=======---====--_-II1II
~tták
'J 12 IV) C,'''c ..,. T i Lf" I 'BP -r _ .••Oi I _ 1; ..
A Fejlődő kertváros program kere~ el a kerületi rendőrség támogatátein belül nemcsak a kerület úljai, sára. Dr.' Tóth Ferenc alezredes, keIntézményi/nonprofit kategóriában a legjobb eredményt érte el a XVI. kerület önkormányzata a 201 O-es zöldirodaversenyen - közölte Kozma Eníhanem a közterületei is megújul- rületi rendőrkapitány kérésének
nak. A közterületek rekonstrukció- eleget téve a testület a május 12-i
kő, a polgármesteri hivatal szakreferense. Az országos környezetvédelmi
versenyen a legtöbbet zöldült irodának ítélt díjat május 18-án adták át a
jába a játszóterek felújítása, vagy, illésen arról döntött, hogy ebből
ahol eddig nem volt, ott játszóterek az összegből 4,5 millió forintot a
kertváros vezetőinek. Mint korábban megírtuk, a polgármesteri hivatal
azért döntött úgy, hogy megméreti magát, mert fontosnak tartja, hogya
építése is beletartozik. A képviselő Budapest XVI, Kerületi Közbiztestület a 2009. február ll-i ülésen tonsági Alapítvány számlájára
környezetbarát működés tekintetében példát mutasson. - A versenyen va~
mái' megalkotta a kerület játszóte- utalnak áL A kerületi rendőrség ló részvétellel szeretnénk motiválni a dolgozóinkat is a környezettudatos
rein történő dohányzás tila1máról az alapítványon keresztül ebből ' munkavégzésre, célunk, hogy á verseny során környezettudatos gyakorlaszóló rendeletet. A május 12-i ülé- az összegből 500 ezer forintot kis
tokat vezessünk be, amelyek a későbbiek során beépülnek amihdennapi
. sen már a játszóterek nyitva tartá- értékű eszközbeszerzésre, négymunkavégzésbe - közölte korábban Kozma Enikő. (RABL G. GYÖRGY)
sáróI, ,illetve az állatoknak onnan millió forintot a kiemelkedő telje-
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AKTUÁLIS

Az óvodások voltak a legaktívabbak

Negyedikek lettünk a kihívás napján
A

kihívá~

Ilapja 1982-ben indult Kanadából, ahol két
elhatározták" egy egé~z napö~
verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb~ Május utolsó szerdáján este 9-ig számolták, hányan
végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.

az óvodák voltak a legaktívabbak, a kerületi intézmények
mindegyikében folyamatosan
mozgatták agyerekeket - Az
időjárás leginkább az egyesületek által szervezett programokat
RIERSCH TAMÁS
is megnehezítette, több program érintette-számolt be lapunkis elmaradt a XVI. kerületben. nak. - Sajnos a résztvevők sokkihívás napja hamar Nagy Józse! sportreferenstől szor elfelejtették lejelenteni,
.
meghonosodott a nagy- megtudtuk, az idén megint csak hány embert mozgattak meg.
.
világban, 1991-ben Magyarországra is megérkezett, az
idén már huszadszor rendezték
meg a települések és kerületek
sportverseny ét A XVI. kerület
régóta részt vesz e programban.
A hetvenezer lakos feletti településkategqriában a legkisebbek.közé tartozik, ennek ellenére mindig versenyben volt a nagyobb településekkel.
Ú gy tűnik, húsz év után kezd
csillapodni a mozgalom kezdeti
lendülete, egyre kevesebb település egyre kisebb intenzitással
vesz részt a versenyben. Az idei
rendezvényt ráadásul a rendkívül szélsőséges májusi időjárás A Pipitér Óvoda gyerekei rekordokat állítottak föl
~zom~zédo~ váro~ vezetői

A

Így nem is annyira pontos adat,
hogy az idei kihívás napján a
kerület 86 098 pontot ért el, enynyi 15 perces mozgást regisztráltak. Biztos, hogy ennél jóval
többen mozogtak a kerületben.
Akadtak, akik komolyan vették
a programot, Kovács Péter polgármester például délután félórát biciklizett, a hivatal dolgozói reggel a Corvin Művelődési
Házban tornáztak.
Nagy József elmondta, a legkiemelkedőbb eredményt az idén
is a Pipitér Óvoda produkálta,
ahol reggel hét órakor kezdőd
tek a programok, és ahonnan
egész nap folyamatosan jelentették az újabb rekordokat Az iskolákközül a Mórában, a Kölcseyben, a Jókaiban és a Sashalmi Tanodában mozogtak a legtöbben vagy a legtöbbet Este kilenckor, az utolsó jelentést követően kiderült, hogy a hetvenezer
lakos feletti településkategóriában a XVI. kerület a negyedik
helyet szerezte meg.

Szórakoztató földrajzóra a Mórában
Május 4-re újságunk meghívást kapott a Móra Ferenc
Általános Iskola bemutató óráira. Az apropót a T ÁMOP
3.1.4/08/1 - Kompet,enciaalapú oktatás, . egyenlő hozzáférés program keretében megvalósuló projekt adta. Az
Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló program révén, mint sikeres pályázó, a XVI. kerület a Közép-Magyarország régióban a
legtöbb pénzt, mintegy 106 millió forintot kapott. A projekt öt intézményt és hat feladatellátási helyet érint.
ZSIGMOND TÜNDE

E'"

ppen a hegységekről szóló
témazáró óra kezdetére
. értem az Ida utcai iskolába. A diákok nem unatkoztak,
nem nézték az órájukat, ugyanúgy váratlamil érte őket a ki~
csöngetés, mint minket, felnőtte
ket A bemutató órán részt vevő
ötögikesek valószínűleg nem
tudják, mi a kompetenciaalapú
oktatás, talán arról sem értesültek, hogy magabiztos, jó szakmai
felkészültségű tanárnőjüknek és
a meghívott vendégeknek mek-

kora munkájuk fekszik abban,
hogy szinte szórakozva tanulhatják a földrajzot
Az iskola igazgatónője, dr.
Jeszenszkyné Gallai Gabriella, Kocsis Tóth Mariann projektmenedzser, a Herman Ottó Általános
Iskola . igazgatónője, Kovácsné
Millei Andrea szakmai vezető,
Szittnetné Gudor Mária folyamattanácsadó, Kiss Tamás és Eszenyi
Szabó Mariann mentorok, akik
más munkájuk mellett az idei
tanév kezdete óta a Móra F~renc
Általános Iskolában megvalósuló TÁMOP programon is lelke-

sen dolgoznak, most elégedetten .
szernlélhetik munkájuk gyümölcsét: az egy témát több felől, szí-o
nesen és érdekesen megközelítő
foglalkozásokat, amelynek részei
a program által ajánlott és biztosított szernléltető- és egyéb oktatási eszközök.
A hegységek projektzáró bemutató óráján kiderült, Kardosné
Gulyás Ildikó földrajztanárnő e
téma kapcsán hétvégéiből sok
időt töltött együtt tanítványaival: jártak a Földtani Intézetben,
ahol kőzetgyűjteményt is kaptak, felmentek a Gellért-hegyre,
a János-hegyre, sőt bebújtak a
Pálvölgyi és Mátyáshegyi barlangokba is.
A gyerekek ügyes válaszai és a
kőzetek világában való természetes mozgásuk mind arra mutatott, tanárnőjükkel alaposim
körbejárták a témát. Tapintás '
alapján, becsukott szemmel is jellemezni tudták a kezükbe adott

kőzetet

A használt eszközök közül a laptop és a projektor emelkedett ki. A számitógépet többek
között arra használták, hogy különböző· kőzeteket virtuálisan
megkalapálva helyezzék el azokat a megfelelő csoportokba ..
Az óra folyamán kezünkbe
foghattuk Szent László legendabeli pénzét, arriiről az előadást
tartó tanuló magyarázta el, hogy
egy 45 millió éves mészmaradvány. Az ötödikesek felszabaduló idejükben memóriakártyával
játszottak, amit saját maguk készítettek e témakörről. Kezük
alól színes plakátok kerültek elő,
amely alapján egy-egy bátrabb
diák elmagyarázta egyebek között a vulkánok működését
A sokszínű óra azzal fejező
dött be, hogy az idegen nyelvként németet tanuló ötödikesek a
vulkánt ábrázoló rajzot német
nyelvű magyarázó feliratokkal
látták el.

AKTUÁLIS
Aki befogad valakit, sorsközösséget vállal abefogadottakkal

Nagy segítség a szükség idején
megsegítésének jelentőségéről tott lelki támaszt a Moszkva tébeszélt, rámutatva arra, hogy aki ren -egyre nagyobb számban
befogad valakit, . sorsközösséget gyülekező erdélyieknek, és ők
vállal a befogadottakkal, -és végül hogyan találtak segítségre
egyúttal kockázatot is vállal ,a Pánczél házaspár és önzetlen,
azok kitaszítóivál . szemben. A lelkes segítőik szárnyai alatt.
Lantos Antal helytörténész, 'a
püspök meggyőződése szerint
az sem vélét~~ri; hogy.egy· vall~si könyv lektora, aki gyerekkoráközösség .v,ólferre 'képes:Pánczél ban maga is sokszor húzta á. haTivadar lelkész úr vezetésével, rangkötelet, bevallotta, hogy a
mert az ' iliy~ncselek-édethez szentmihályi események fényé~
MÉSZÁROS TIBOR
. ~risztus tanítványának kell ben csak most; ősz fejjel értette
leniri.
meg, rnilyen erős jelkép is a haKovács Péter polgármester em- rang a kereszténység életében,
apunk. ez évi, 9. számában
már felhívtuk a figyelmet lékeztetett az előzményekre: Né- milyen erővel is hírdeti a harangaz Út az elnyo~ásból a meth Géza lelkész hogyan nyúj- szó az összetartozást.
szabadságba cÍInű könyvre,
amelyben Pánczél Tivadar, a gyülekezet már nyugállományba vonult lelkésze írt a rendszerváltás
idejéről, az erdélyi nemzettársaink megsegítéséről, az önzetlen keresztyéni szolgálatról.
A május második vasárnapján
tartott könyvbemutatón részt
vett többek között Németh Zsolt
országgyűlési képviselő, a parlament külügyi és a határon túli
magyarok bizottságának elnöke,
Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Kovács Péter polgármester, országgyűlési képviselő.
Kertész Pétef!lek, a templom jelenlegi lelkészének üdvözlő sza- .
vait követően Szabó István református püspök a menekültek Németh Zsolt országgyülési képviselő tiszteletpéldányt kapott

A Rákosszentmihály-Sashalmi Református Gyülekezet te~ploma 1988 és
1990 között sorsfordítQ események színhelye volt.
Pánczél Tivadar erről az
időszakról szóló könyvét
május 16-án a Budapesti
úti református templomban mutatták be.

L

Németh Zsolt

országgyűlési

képviselő, 'akiről

sokan csak
most tudták meg, hogy a már
említett Németh Géza lelkész
fia, kiemelte, hogy mennyire
megkönnyítette az események
alakulását édesapja és Pánczél
Tivadar barátsága. Mindketten
tökéletesen értették, mi is az a
keresztényi szolgálat és mit is je- .
lent a szolidaritás, amely most
végre kormányzati rangra emelkedhet, némi gyógyírt szolgáltatva a 20Q4-es népszavazás ejtette sebekért.
Azt, hogy Pánczél Tivadarék
valóban történelmi tettet vittek
véghez, Zalatnay István, a Kóbányán múködő Erdélyi Gyülekezet lelkésze tette egyértelművé.
Mint mondta, valójában az erdélyi menekültáradat akadályozta
meg Horn Gyuláékat abban, hogy
az NDK menekülljeit visszato~
loncolják Németországba, híszen
akkor ugyanígy kellett volna eljárni a román állampolgárságú
erdélyiekkel is.
Végül maga a szerző emléke-'
zett .vissza némi meghafottsággal a' dicsőséges két évre, és '
mondott utólag is köszönetet
,mindenkinek, aki segítségükre
volt a tizenötezer menekült ellátásában, továbbá azoknak is,
akik a könyv megjelenésében
szerepet játszottak.

Helytörténe~i .vetélk~dő " iskolásóknak,
K~rületünkben vannak néhá~yan, akik sokat tettek és
tesznek azért, hogy az eddig féltárt helytörténeti ismer~,t
anyagot a fiatalabb generációval me~smertessék. Benedek Agnes és Lantos Antal ilyen céllalre'ndezte meg azt
a helytörténe.ti vetélkedőt is, amelyen a kerület általános
iskoláinak csapatai vettek részt.
.

M.T.

A
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prilis 23-án tíz iskola
diákjai népesítették be az
Erzsébetligeti Súnház
Harmónia termét, ' hogy eldöntsék, kl tud többet Sashalomról. A
felkészüléshez forrásanyagként a
Helytörténeti füzetek kötetej
szolgá1hattak, de értékes adatok-

hoz juthattak azok is, akik megtekintették a helytörténeti gyűjteményt, vagy részt vettek Benedek
Ágnes vezetésével a kerület nevezetes ponljainak bejárásán.
A megnyitón aIll1ak bizonyítékaként, hogy nem csak a hely történészek tarlják fontosnak a múlt
ismeretét, megjelent Kovács Péter,
kerületünkpolgármestere is. Sas-

há1mi születésű, családjával ma
is .ott lakó polgárként kissé elfogultan mesélte el, hogyan töltötte
el gyermekéveit a Lemhényi Dezső Általános Iskolában, amelyét
akkor az utca nevére utalóan
csak "Fasora" néven.emlegetett a
kerüiet.
A háromrészes vetélkedőn elő
ször egy háromoldalas tesztet kellett kitölteniük a versenyzőknek.
Ehhez segédeszközként már csak
. a felkés,zülés ideje alatt felhalmozott ismereteket használhatták. A
második feladat a Sashalommal
kapcsolatos activity játékból,
puzzle-kirakásból és a mobiltele-

font seiítsegül hívÓ SMS-interjúból állt,össze. Végül rövid színpadi jeleneteket kellett a diákoknak előadniuk, amelyek témái
legtöbbször Mátyás király, a cinkotai nagyicce, valamint Beniczky
Gábor és Ehma.nn Viktor, a kerület
egykori hírességei voltak.
Az izgalmas versengést aJókai
iskola nyerte meg, a második helyen a Lemhényi és Sashalmi
tanodának kellett osztozkodnia, a
harmadik a Táncsics csapata lett.
A vetélkedő egészen biztos, hogy
mind a diákok, mind a felkészítő
tanárok körében új híveket szerzett a helytörténet ügyének.

a

Tornacsarnokotavattak
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Budapesti Gazdasági Főiskola. A három _
karból .- álló felsőoktatási
intézmény szép ajándékban
részesült: az 'Erzséb~t-liget
ben található külkereskedelmi kara egy modem toma~
csamokkallett gazdagabb.
- RIERSCH TAMÁS

P

ár 'éve még számos romos
épület csúfította az Er~
bet-Iigetet. E. helyzet elSő
sorban az után változott -meg,
hogy az önkormányzat 2006-ban
jelentős összeget nyert a liget
komplex rehabilitációjára. Az egyre szebbé váló Erzsébet-ligetben
20l0-re mindössZe két-oda nem illő épület maradt. A szovjet katonák egykori tornaterme, illetve a..
tiszti kaszinó épülete. Elól:M tulaj"
donosa a Budapesti Gazdasági
Főiskola KüIkereskedelrrU Kara,
utóbbié az önkormányzat.
A főiskolakonferenciatermet tervezett a tornaterem helyére, az ön_ kormányzat a jelenlegi romos kaszinót birkó~- és, vívócsarnokká
_alakíttatná. Afféle "verseny" alakult ki a két tulajdonos között, melyikük tudja jobban és gyorsabban
megvalósítani az elképzeléseit.
.o

Választanak a kertvárosi
fiafalok
Újabb nagy feladat előtt áll a
Kertvárosi Ifjú~ági ' Önkormányzat. A kétéves múltra
- visszatekintő szervezet júmus 2-án választásra készül.
A 2008-ban megválasztott
16 fős diáktestülettagjainak
mandátuma két évre szólt.
RIERSCH TAMÁS

M

inden olyan kerületi oktatási intézmény meg. kapta a választásról szóló felhívást, amelyrésZt kíván venni a programban. Az iskolákban
ezt követően jelölteket állítottak,
akik a demokrácia szabályait betartva- kampányoIhatnak. Lesz
megint ifjúsági válaSztási bizott~
ság, megalakul az ifjúsági választási iroda, tehát minden hasonló lesz
a felnőttek választásához.
Az idén a tervek szerint egy szavazókörzetben - a Corvin Művelő
dési Házban - azok a fiatalok is
részt vehetnek a szavazáson, akik
aXVI. kerületben lakHak, de nem a
kertvárosban tanulnak. Amennyiben a SÚV<m1s érvényes lesz, a
megválasztott -képviselők egy felkészítő .tréningen vesznek részt,
amelynek végén maguk közü1.
tisztségviselőket - (polgármestert,
alpolgmmestereket) választanak
és bizottságokat hoznak létre. Még
a tanév vége előtt tartják aIT. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat alakuló ülését,. amelyen a képviselők
Kovács Péter kerületi polgármestertől és Ancsin László jegyzőtm- átveszik a megbízólevelüket, illetve
ürinepélyéSen esküt tesznek. Az új
szervezet tagjai nyáron egy felkészítő táborba mennek, ahol a képviselők már a következő tanév
munkarendjéről is határoznak.
A II. Kertvárosi Ifjúsági Önkor"
mányzat első lépésként szövetségeket keres. Ennek érdekében
együttműködést kíván kötni a
XVI. kerületben működő Pixis
Európa Közhasznú Alapítvánnyal,
a Fiatalok a Kertvárosért Egyesülettel -és a kerületi cserkészcsapatokkal is. Sőt, a tizéves múltra viszszatekintő zuglói ifjúsági önkormányzat hajlana is a kapcsolatok
•

A kerület sportéletét is gazíÍagítja az új létesítmény

Eversenyt április 30-án a főisko- hozzá Kovács Péter. :.. A BGF Külkela nyerte; Aznap adták át a régi reskedelmi Kara több rendezvénytornaterem modem utódját. Igaz, nyel beépült a kerület kulturális
időközben a beruházás multifunk,· életébe, ezzel a tornacsarnokkal
cionális tornacsarnok~létrehozásá- pedig a sportéletbe is lehetősége
ra módosult. - öt évig gyűjtött er- leszbekapcsolódrri. A versenyt vare a beruházásra a BGF - mondta lóban a főiskola nyerte. Ennek
-Sándorné dr. Kriszt Éva rektot - A egyik oka, hogy amíg saját fQrráslétesítménnyel az a célunk, hogy ból meg tudfa oldani aberuházást,
intézményünkben minél töl{ben addig ,azc önkormányzatnak erre
sportoljanak. A tómacsamok nl?In vglt lehetősége. Eddig.spbrtugyanakkor kulturális esemé- - célú felÍíjít~SOkraneIh írtak ki pányekre, eiő.adásokra, koncerlekre lyázato]<at. Reményeink szerint
is alkalmas.
most olyan sportszerető kormánya:
- Polgármesterként minden olyan lesz azországrtak, amely támogatberuházásÍlak örülök, amí a kerü- ni fogja az ilyen fejlesztési töreklet fejlődését elősegítheti - tette véseket.
-

ASZFALTÖRÖM AZ ALBUM UTCÁBAN.

A mátyáSföldi Album utca lakói· utcabált rendeztek annak örömére,
hógy útcájuk ~záztizenkettedikként aszfaltburkolatot kaphatott. Az ötlet SZabó Viktortól és feleségétöl, Afonyi
Zsuzsától származik, de azonnal lelkes támogatókra találtak Bácsi Péter, Sólyom Szabolcs és Békési Emő családja körében is. így aztán ÍDájusa-án délután kettőtöl minden lakos megismerkedhetett szomszédjával, sült a
kolbász, gyöngyözött a sör, vidám traccspartik alakultak, a legkitartóbbak még éjfélkoris táncoltak a vadonatúj aszfalton. Az Album idea lakói ettöl a naptól kezdve mind személyesen ismerik egymást. (M. T.)

megerősítésére.

AKTl.JÁLIS
Több mint ezer négyzetméteres játszótér épül a gyerekeknek

Mi lesz a Havashalom parkban?
Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat arról tájékoztatott,' hogy a Havashalom utca - Budapesti út - Sashalom sétány Karát utca által határolt két és fél
hektáros területen a leromlott állapota miatt válf szükségessé a
meglévő park zqldfelületének
megújításq, a növényállomány
mipőségi cseréje, őshonos,illetve
nem allergén növények telepítésével. A tervek azonban többről
szólnak, mint a fák, bokrok, virágok cseréjéről. A kerület vezetésének ugyanis az a célja, hogy a
megújult park sportolásra és pihenésre éppúgy alkalmassá váljon, mint rendezvények febonyolítására.
Ennek érdekében az ,;új" Havashalom park területén a 2-6 és
a 6-12 éves korcsoportú gyerekek
részére külön-külön lekerített,
több mint ezer négyzetméter
nagyságú játszótér és emellett
szociális épület, vagyis WC és pe-

Közös

o

ehhez padokkal és ügyességijátékokkal felszerelt kutyafuttatót
építenek. Amikor a meglévő uh:~
kat átalakí~ák, a gyengén látóknak és mozgássérülteknek úgynevezett segítőköveket helyeznek
el, amelyek megkönnyítik fl tájékozódásukat, a futóknak pedig
külön egy méter széles sávot fektetnek le.
A zöldfelületet talajjavítás'
után, mintegy 17 ezer négyzetméteren gyepesítéssel, valamint fák
és cserjék telepítésével újí~ák fel.
A terv összesen hat, elöregedett,
vattázó nyárfa kivágását és 75 fa
ültetését irányozza elő. A fajok kiválasztásánál a tervezők a helyi
adottságokat, a talaj- és klimatikus viszonyokat is figyelembe
vették, ezzel is megkönnyítve a
későbbi fenntartási feladatokat, a
kiültetésnél többségben vannak
az őshonos fás növények vagy
azok kultúrváltozatai - közölte
lapunkkal az önkormányzat.
o

Fák és cserjék tel~pítésével újítják fel a zöldfelületet

lenkázó épül. Ajátszótér közelében, a park központi helyén kisebb "tavat" alakítanak majd ki il
kivitelező Everling Kft. munkatársai, amelynek p~án 120-130
ülőhely kihelyezésére is alkalmas
54 négyzetméter alapterületű esőbeállót és zenepavilont húznak
fel. A kamaszok sem maradnak

majd hoppon: számukra labdapálya (kosárlabdázóhellyel kombinált kézilabdapálya) és gördeszkapálya lesz ~alakítva. Érdemes megjegyezni, hogy az önkormányzat a kutyabarátokra is
gondolt, amikor külön kikötötte,
hogy biztosítani kell a kulturált
kutyasétáltatás feltételeit. Mind-

o

erővel

o

o

a természet megóvásáért

Május 8-án a Naplás-tó környékére kiterjedő szemétszedési akciót szervezett a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat.
A közelmúltban a nagyiccei kiserdőben is rendeztek hasonló megmozdulást: ott akkor nem találtak sok szemetet. Ebből - arra le1;tetne következtetni, végre jobban vigyázunk környezetünkre.

M.T.

N

aiv feltételezésem azonnal szertefoszlott, amint
beléptem a lekaszált,
munka utáni ebédlőhelynek kialakított területre. Két hatalmas,
elrettentésnek szánt tabló állt a
sörpadok mellett: a fotók teherautónyi kupacokban leborított
szeméthalmot örökítettek meg.
A Rákosmenti Mezei Őrszol
gálat által meghirdetett szemétszedésen három helyszínről indultak az aktivisták, hogy felvegyék a Fővá~osi Közterületfenntartó Zrt. által biztosított
kesztyűket, szemeteszsákokat,
majd megtöltsék a XVI. kerület
területén azt az öt, a XVII. kerületre eső részen pedig azt a tíz
o

konténert, amelyet a mezőőrök
kihelyeztek. A szemétszedők a
legnagyobb figyelmet a .természetvédelmi területre fordították,
de" azért a Naplást körülvevő er- .
dőt is átfésülték.
A Rákosmenti Mezei ŐrszQI
gálat vezetői, Oláh Csaba intézmériyvezető és helyettese, Zámbó
István elmesélte, milyen ádáz
harc folyik köztük és a szemetelók között. Az őrszolgálat tagjai
igyekeznek tetten érni ai illegális szemétlerakókat, akik mindent kitalálnak akijátszásukra.
Tudomásuk van példá]11 egy
áZsiai, szójatermékeket gyártó
személyről, aki egyszerre 40-50
zsák szemetet is ki szokott dobni
a környéken. Megfogni azonban
nem sikerült.

Háztartási és ipari hulladék is kerül a természetvédelmi területre

o

A két vezető elmondta, az akció célja; hogy felhivjéÍk a flgyelmet a helyzet tarthatatlanságára,
amelyen szerintük csak az változtathat, ha a büntetések mértékét radikálisan megemelik.
Szerencsére azért nem csak
rossZ hírek jutottak erre a napra.
A Fehérkereszt Állatvédő Liga

, százezer forintot ajánlott fel annak, aki az országos médiumokban is hírül adott paperdei orvvadászok nyomára vezeti a hatóságot. Ajándékoztak továbbá a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat- .
nak három terepkerékpárt és három chipolvasó készüléket, elkóborolt kutyák azonosítására.

AKTUÁLIS

"

Ötvenéves érettségi találkozó a Szerb Antal Gimnáziumban

Találkozása tanárlegendákkal
A Szerb Antal Gimnázium
története több m int száz
évre tekint vissza, ennek
része az az osztály is, amelyik a napokban tartotta ötvenedik érettségi találkozóját a patinás falak között.
M. T.

zóben - akkor így hívták a Szerb
Antal Gimnáziumot - kezdte pályafutását, majd egy tízéves kalocsai kitérő után visszatért Cinkotára, ahol 1997-ig állt a katedrán.
Több generáció tanulta tőle a magyar nyelv és-irodalmat, a német és
az olasz nyelvet. Ő dolgozta ki a
nyelvi labor rendszert és vezette be

a módszert a nyelvi tagozatos osztályoknál.
Vajda 1mrét az 1956-os évnyitón
láthatták először a diákok Cinkotán, az akkor már Teleki Blanka
_Tarútóképző és Leánygimnáziumban, matematika-fizika szakos tanárként. Korrepetált, hat fővárosi
kerület szakfelügyelője volt, or-

M

ájus IS-én a "lányok" akik 1961-ben érettségiztek - nagy izgalommal
várták az érkezőket az egyik földszinti tanteremben. Leginkább azt
az autót várták, amelyik a két, számukra nagyon kedves tanárlegendát, dr. Fenyvesi Margit tanárnőt és
a nyolcvanhét éves Vajda Imre tanár urat hozta a találkozóra.
Dr. Fenyvesi Margit 1947-ben
végzett a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A Cinkotai Tarútókép- Nagymamák lettek a hajdani kislányokból

,János utcai nyári napközis tábor

Kivirágzott az ovi udvara

Budapest Főváros XVI.,kerületi Önkormányzata 2010. június 16-tól 2010.
augusztus 31-ig ismét megnyitja aJános utcai nyári napközis tábor kapuit.
Cím: 1161 Budapest, János utca 141-153.
(Telefonszám atábor ideje alatt: 405-4078, mobil: 06-20/502-5582.)

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvodában a Föld napján a
gyerekek palántákat ültettek a kör alakú virágágyásokba.
A május 19-i, fenntartó által létesített parkoló és a felújított óvodai kerítés átadási ünnepségére érkező látogatók
elismeréssel szemlélték a tarka virágokkal teli kiskerteket. A palántákról gondoskodó kis kertészek még "szakmai tanácsadással" is szolgáltak.
Zs. T.

A

tornateremben
Illésné
Schrott ildikó óvodavezető
_
fogadta az összegyúlt ven.dégsereget. A környezeti nevelésről közismert óvoda vezetője köszönetet mondott a jelen lévő önkonnányzati vezetóknek és tisztviselóknek, valamint a kivitelező cég
vezetőjének az új parkoló megépítéséért; a kerítés felújításáért.
. Kovács Péter polgármester elismerően nyilatkozott a Fecskefé~
szek óvodában folyó munkáról, s
hangsúlyozta ~ fontosságát,
hogy a gyerekek már óvodáskorukban közel kerüljenek a tennészethez, amelynek köszönhetően ,
környezetüket tisztelő és óvó felnőttekké válhatnak. Az önkormányzati beruházás méltó párja-

szágjárásokon vett részt, és akollégiwni rádión operaismertetéseket
tartott.
Dr. Ficsor Miluilyné Borsos Erzsébet, az osztálytalálkozó egyik sze~
vezője elmondta, Cinkotán olyan
útravalót kaptak, amellyel mindenki megtalálta helyét a világban.
Ő egy könnyűiparí vállalat gazdasági vezetése után az ENSZ női
diplomatáinak és diplomatafeleségeinek j ótékonysági szervezete
kincstárnokaként dolgozott. Kállai
Mária a XVI. kerületben két óvodát
is vezetett, most polgármester egy
vidéki településen, Ungvári ildikó
régebben a Magyar Rádió, most a
Katolikus Rádió munkatársa.
Fél évszázad hosszú idő, tennészetes, hogy gyennekek és unokák
képei is előkerültek a retikülökból,
no meg egy osztálytabló is, ame- . .
lyet jövőre ismét magukkal hoznak az egykori diákok.

A tábor programszervezési feladatait három turnusban az alábbi intézmények látják el:
Intézmény
Idopont
Lemhényi Dezső Általános Iskola
2010. 06. 16. - 2010.07.02.
Sashalmi Tanoda Általános Iskola
2010. 07. 05. - 2010. 07. 30.
Szent-Györgyi Albe~ Általános Iskola
2010. 08. 02. - 2010. 08. 31 .

ként emelte ki, hogy az óvoda önerejéből gyönyörű virágoskertet
hozott létre a kerítés és az épület A napközis foglalkozások 8.00-tóI16.00 óráig tartanak, pedagógusok veközötti kihasználatlan részen. Az zetésével.
itt kialakított "zöldövezet" a gyere- I Atábor nyitvatartási ideje:
Ügyelet:
7.0H.00
kek biztonságos közlekedéséhez is
Tábori foglalkozás:
8.00-16.00
hozzájárul.
Ügyelet:
-.
16.00-17.00
Az óvodások színes műsorral
készültek. .Ének, vers, tánc: ezen a
napon mind-mind virágról, rózsá- Jelentkezni atanuló iskolájában lehet, a SZÜkséges je. lentkezési lap minden .
.
ról, tulipántól és szegflVól szólt. A . kerületi fenntartású iskolában megtalálható, valamint a Budapest Főváros
taps után a vendégsereg az óvodá- XVI. kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.budapest16.hu) letölthető.,
sokkal együtt járta körbe azt az ud- Ajelentkezési lapok leadása az első két hétre vonatkozóan (2010. 06. 16.varrészt, ahol az újonnan kialakí- 2010. 06. 25-ig) a tanuló saját kerületi fenntartású iskolájában, a tábor intott kert található. A gyerekek séta dltását követően pedig atáborban:
közben örömmel válaszoltak a lá- Hétfő-kedd: 7.00-9.00 óráig és 15.00-17.00 óráig (a következő hétre).
togatók kérdéseire. Büszkén muto- Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az Európai Unió (2007/565/EK) 2007-beil
gatták az általuk elültetett, azóta egyes szerves foszforsavészter hatóanyagokat és formulációk felhasználájócskán megnőtt növényeket. sát környezetvédelmi okok miatt betiltotta. így a kullancsok ei/eni védekeÜgyesen és bátran nevezték meg a zés jelenlegi egyetlen módja a személykezelés, amely egyéni/egyedi védevirágokat, még tanácsot is adtak, kezési mód.
hogyan kell gondozni őket.

~
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Szaxofonosok
találkozója
Van abban valaíni bizsergető, amikor a zenére fogékony
ember elindul a Rácz Aladár
zeneiskola folyosóján, és
sietve elmegy mellette St.
Martin, szembej"ön Bergendi
István, lemegy a lépcsőn
Muck Ferenc, és éppen becsukja maga mögött egy tanterem ajtaját Ráduly Mihály.
És mindez Mátyásföldön,
egy zeneiskolában történik.
M.T.

I

dén már tizedszer rendeztük
meg a sZaxofon és a szaxofo. nosok napját - kezdi a visszatekintést Varga György iskolaigazgató. A szaxofon Gershwin, vala:
mint a kortárs zeneszerzők óta
már nem csak a dzsessz hangszere. Az ezredforduló óta egyre többen szerettek volna szaxofonon
játszani, ám igazán illetékes oktatók nem álltak a tanulni vágyók
rendelkezésére. Klarinét és fuvolatanároknál lehetett próbálkozni
mindaddig, amíg egy törvény elő
nem írta, hogy mindenki csak
olyan tárgyat tanithat,amiből diplomája van. Így ez a lehetőség is
megs~únt, minimum Bécsig kellett mennie annak, aki szaxofon"
tanulmányók~t kívánt folytatni.
Majd 2007-ben, nem kis részben a
Rácz Aladár zeneiskola kezdemé.nyezésére, végre néhány helyen az
országban már indultak szaxofon
tanszakokhivatalos tanárokkal.
Addigra azonban nálunk már hat
éve minden évben összejöttek a
hangszer szerelmesei - meséli a
vezető. Á hagyományt folytatva
az idén Díck de Grriaf professzor, a
hangszer holland mestere és oktatója látogatott el a találkozóra.
Fellépett többek között St. Martin, a Budapest Szaxofon Kvartett,
a Besenyő Gruppen Sax, az iskola
saját zenekara, a Jazzmánia Big
Band.
A szaxofontanítás megszervezése, népszerűsítése tehát Varga
György munkájának köszönhe- '
tően már megvalósult. Most már
csak reménykedni lehet,' hogy az
.igazgato úr nyúgdíjba vonulásával ne törjön meg a minden hang~
szerre kiterjedő komplex zeneoktatási folyamat, amit a Rácz Aladár zeneiskola képvisel.

Rajzok a világ sarkaiból.
A Batthyány Ilona Általánös Iskola hetedszer rendezte meg azt a nemzetközi
rajzpályázatot, amelynek
egyik fő célja a tehetségkutatás. A múvekből május
közepén '. nyílt kiállítás a
KIA-szalonban.
MÉSZÁROS TIBOR

A

kiállítás idei mottója napjaink egyik legolvasottabb írójától, a brazil
Paulo Coelhótól származik, és nem
lehet nem észrevenni rokonságot A kis herceg rókájának mondandójával: j:sak az talál igazi kin- Még tajvani alkotás is érkezett
eset, aki a szívére hallgat.
a versenyfelhívásra
Valószínűleg ebben a durva vi- . lágban leginkább már csak a gye- gallatának kiállítása volt. Úgy lát~
rekek között kereshetünk olyano- szik, ez az érzés nincs földrajzi
kat, -akik csak a sZÍvükre hallgat~ helyhez kötve, mert erdélyi, r~v
nak. De hogy köztük · sók ilyen komáromi, pozsonyi, pyskowicei,
van, azt igazolja az a több száz SZÍ- -angliai, cseh, német, szerb, vagy
nes rajz, amely a legkülönbözőbb éppen szingapúri, üzbegisztáni,
formában dolgozta fel a kiállítás kenyai vagy tajvani gyerekek
címébén megjelölt témát: Add a ugyanazt értik ' alatta, hisz ilyen
kezed!
. messziről is érkeztek pályaművek
AKlA-szalonban eredményhir- a rajzpályázatra.
~
detéssel egybekötött tárlat a biza-Szerencsére a felnőttek világálom, ~ .Qsszefogás, a barátság su- ban sem teljesen ismeretlen a;,

a

összefogás, mert a kiállítás csak
úgy jöhetett létre, hogy az önzetlen magánszponzorok mellett az
önkormányzat oktatási és gyerme_kvédelmi bizottsága, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat,
a KIA-szalon, a Batthyány Alapítvány; a Curie Alapítvány, a
Batthyány Tehetségpont a Tehet&éges gyermekekért Alapítvány és a Messzelátó Egyesület
nyújtott' segítő kezet és biztosított hátteret a rendezvényhez.
A zsűri tagjai, Takár Emőke és

Bánfalvy Akos

festőművészek,

valamint Csomós Zoltán grafikusművész már évek óta maguk is .
támogatói a tehetségek felfedezésének.
A kiállítás fővédnöke, .Kovács
Péter polgármester parlamenti elfoglaltsága miatt nem tudott jelen
lenni, helyette Szász József önkormányzati képviselő-nyitotta meg
az egy hétig látogatható kiállítást.
A műsorról a Batthyány Ilona iskola korusa, néptánccsoportja és
a kerületi szavalóverseny győzte
sei közül a legkisebbek, Kovács
Maja, a Néri iskola és Kovács Dorka Vílló, a Herman iskola tanulója
gondoskodott.

A Déry Tibor regényéböl készült Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt, amelynek Presser Gábor írta ,a zenéjét, szinte korosztálytól függetlenül mindl!nki szíveslIn hallgatja. Ezúttal az Erzsébetligeti Színház
tűzte műsorára a népszerű sikerdarabot a veszprémi Pannon Várszínház eloadásában. A disszidens magyar házaspár tragédiáját elbeszélo történetben Eszter, a pesti zsidó lány nyomasztó élményeket. cipel magával a hazai
nyilas világból, és lelki terheit egy montanai popfesztiválon kábítószerekkel próbálja oldani. Mire József megtalálja, már a kábítószer rabja. Ha a történet egyes részletei már szerencsére nem aktuálisak is, a kábítószerhasználat kritikája idoszerúöb, mint valaha. (M. T.)

HELYTÖRTÉNET

Atörténelem kapuja
Ha ülünk otthon a hintaszékben, nagymama bőrfedeles
családi fotóalbumát nézegetjük, vagy olvassuk a nagynéni
itthomól küldött híradásait a háborúban harcoló, az itthoni
hírektől vigasztalást váró nagybácsinak, nem is gondolunk
arra, hogy a helytörténet pillanatait idézzük, a képeken ismerős helyek, arcok tűnnek fel, a levelekben közvetlen elő
deink hétköznapjainak pillanatai peregnek. Ilyenkor ritkán gondolunk arra, hogy ezek a pillanatok is a történelem
építőkockái, hangulatuk, atmoszférájuk, adataik mind része annak, amit majd utódaink az iskola padjaiban Magyarország törtérieteként fognak megtanulni. Vannak
azonban olyan pillanatok, amikor a naplók, az esetlen amatőrfotók mint dokumentumok túlnőnek a helytörténeten,
az ismerős pillanatokon, a közv~tl~n szomszédunkban történt események rangot kapnak, nemcsak a helyi újság ír róluk, hanem bekerülnek az országos sajtóba, sőt a határokon
túliakba is, az események, a történet súlya révén.
,

SZÉMAN RICI::!ÁRD
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Rákosszentmihályi Refor. mátus Gyülekezet története két évre, 1988-1990ig megkapta ezt a rangot. A múlt
század elszenvedett, mély sebként
őrzött vagy ' túrt viharainak mintegy lecsapódása volt ez az időszak,
-korszakok :gyűródtek egymásba,
düh és remény keveredett, a hétköznapok belenőttek a történelembe:Ebben a sűrű történelmi pillanatban Pánczél Tivadar, a gyülekezet lelkésze évtizedek óta vállalt áldozatos, ám szeretetteli munkájára
tette fel akoronát az erdélyi mene- de aki jön, minderilit befogad,
kültek ügyén~k felkarolásával.
nemzetiségtől, vallási felekezettől
A Kertvárosi helytörténeti mze- függetlenül. Hit, szeretet, erő és getek 21. kötete, Pánczél Tivadar rinc kellett ennek a szolgálatnak a
könyve, az Út az elnyomásból a felvállalásához, és alázat ahhoz,
s~badságba ennek a két évnek és hogy ilyen természetesen, minden
előzményeinek a története. Naplót másnapos utóérzés n~lkül segítsen
kap kézbe az olvasó, bensőséges, emberek ezrein, új hitet adva azokszeretetteli naplót. A hétköznapok nak, akik végső elkeseredésükben
pe~egnek, s bár a történelem kapu- • szill6földíüket, családjukat hagy, jában állunk, minden egyszerű. A ták hátra. A példa megtette hatásegítség természetes, szívből jövő, sát, a gyülekezet egy emberként
aki kap, nem érzi tehernek az ado- állt lelkésze mögé, ki anyagi segítmányt. A misszió nem korbácsol séggel, ki a két keze munkájával
fel érzelmeket. Nem b~tat senkit, vett részt a szolgálatban._A nem kihogy jöjjön, hagyja
szülőföldjét, csi gyülekezeti terem, a templom

ott

napról ' napra megteIt, sorban ér~
keztek az adományok immáron az
ország egyéb területeiről, sőt külföldről is.
Nyugodt szívvel álIíthatom,
Pánczél Tivadar, felesége,Ágota, a
"pap néni", Németh Géza, a hitbéli
jó barát a gyülekezet által elvégzett:- Tivadar bácsi leírásában szerény, mindennapi tettnek ábrázolt
szolgálat - jó néhány tégIát kifórdított az előző korszak rozzant, életekre nehezülő építményéből.
A kötetet rengeteg kép illusztrálja, ezek között alig talál~ profi fotográfiát. Megejtően üde színfollja ez is a könyvnek: akik formálták a történelmet, nem tÖrőd
tek azzal, hogy mindenáron megörökítsék tettüket, most, hogy hónapokkal ezel6tt íródott a napló,
innen-onnan kellett összeszedni a
képeket, családi albumokból, féltve őrzött · fényképes borítékokból.
Sok esetben esetlen, elkomponált
fotók ezek, és mégis szívünkhöz
közelállók, mert hordozzák a hétköznapok suta báját, a nem professzionális ember kíváncsiságát,
hajlamát arra, hogy az életének
fontos pillanatait megőrizze, vagy
a neki fontos eseményeket újra felelevenítse.
Ez a napló könnyen, jó szivvel
olvasható, hi!et, erőt adó könyv.
És ami a legnehezebb: példát mutató könyv is. Arra mutat példát,'
hogy a történelem megváltoztatásához nem elegek a széles gesztusok, nagy beszédek, hanem a legfontosabb, hogy vállaljuk hitünket, vállaljuk a szeretetet, vállaljuk
azt, hogy a jól és becsületesen elvégzett hétköznapi munkánk, a
másokért vállalt áldozatunk többet ér minden ígéretnél, kortes
beszédnél. Megerősödünk abban
-a tudatunkban, hogy az élet helyesen megélt cselekedetei viszik
előbbre a történelmet.

J,ÖJJÖN
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Kedves
Olvasóink!

A

következ. ő helytörténeti
füzetünk elkészítéséhez
kérünk Önöktől segítséget. A Rákos Vidéke korabeli
hetilap sorozatot közölt Móricz
Pál tollából Rákosszentmihály
neves személyiségeiről, ma is
élvezhető, könnyed stílusban.
A mára forrás értékű dokumentummá is nemesedett életrajzo"
kat szeretnénk bemutatni és
kibóvíteni új könyvünkben, illusztrációnak a leírt személyiségek portréit keressük.
A korabeli nyomqatechnika
drágasága (és színvonala) miatC
alig közöltek. képeket a hetilapok, ezért sok bemutatott sZemély fényképéről csak reinélheljük, hogy a fiókok mélyén
még megtalálhatók. . '
Ezért kérjük Önöket, ha valaki az alább felsorolt névsorban
talál olyan személyt, -akinek
még fellelhető a fotográfiája,
keressen meg bennünket a 4010866-os telefonszámon, a 06- 30j484-5264-es mobiltelefonszámon, vagy a helyt ortenet16@gmail.com e-mail címen,
esetleg személyesen a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
ben, a Veres Péter út 157. szám
alatt. A névsor a következő: Bugyi Ferenc Józse! közhivatalnok,

Hauser

Gyula

kéményseprő

mester, bíró, dr. Bencsik Józse!
ügyvéd, Pártényi József, a Rákos
Vidéke alapítója, valamint
Freisz Károly hentes.
Köszöníük, és há valakinek
korabeli fotográfiája nincs is a
kérdezett személyekről, de hallott róla érdekes történetet,
vagy személyes emlékei vannak ' róla, szívesen meghallgatjuk és lehetőség szerint felhasználjuk azokat.

IDŐUTAZÁSRA!

Június 9-én, 'Szerdán 14 órátó1 Kertvárosí IdőlJltazásra, azaz háromórás XVl keri1Ietí autóbuszos v.lro'snéz:ésre ínvítál il Corvín helytörténeti klub, Az öt te!epiilésrészt bejáró ki~
rándulásoo séta Ómátyástöld nevez.eres villáí közt, .látogatás il patinás karoIikus templomban. Rákosszen1mihály és Sashalom nevezetességci, cínkotai kétszáz éves védett akáda.-orgooamuz.síka az ezereves templomban, tárlattárogatás ;il Kertvárosi Helytörténeti Gyújteményben. Arészwétcli díí '5ol} f.mínt cló.zetes jelentkezés a 06l20) 9310-800-as telefunszámon.

AJÁNLÓ
Déli Harangszó Baráti Kör
(Telefon: dr. O'nyestyák György, 403-3560.)

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.)
Június 4., péntek 18 óra~ Házi Mária textilművész kiállítása nyílik. Megtekinthető: június 15-ig.
Június 17., csütörtök 18 óra ~ Károlyi András festőművész kiállítása nyílik. Megtekinthető: június 30-ig.
.
Június 21 ., hétfő 18 óra - H. Götze Judit tűzzománc c és grafikusművész .
kiállítása nyílik. Megtekinthető: július 17-ig.
Megnyílt az ArtFeszt III. tárlat. Megtekinthető: szeptember 10-ig.

Előadás

Június 8., kedd 18 óra: ismét vendégünk Szántai Lajos magyarság kutató,
művelődéstörténész. Jézus Krisztus szenvedéstörténete és amagyar nemzet keresztjárása. Helyszín: Erzsébetligeti Színház Harmónia terme.

Hyáii "Iandozásoka ,D6U Harangszó8ariti Kiir,rel

.'

Június 26~27. (6 óra) Uj utakon Hunyadi János és Szent László nyomában.
Temesvár, Karánsebes, VaSkapU-hágó, Vajdahunyad, Dévaj Nagyvárad'stb.
Félpanziós szállás a csernakeresztúri székelyeknéL Útiköltség: 13 500 Ft/fő.
Július 3. (6 óra) "Lenn az Alföld tengers(k vidékén"Csongrádi borvidék,
Szentes, Hódmezővásárhely stb. Útiköltség: 4000 ft/fő.
'.Július 17. (6 óra) A bevehetetlen erődrendszer.Az Igmándi, a Monostort
és aCsillag erődök, az Öreg és Újvár, valamint Jókai nyomában Komáromban. Útiköltség: 3000 Ft/fő.
'. " ,
Jelentkezés Szuhai Péternénél: 403-2622. Kirándulásainka stokott helyről, a'ep. XVI. kerület Veres Péter .út és a Pilóta utca sarkáról indulnak.
Je1entkézés' és 'ál útikölts'égbefizetése kedden ként 17 és 19 (fra között a
Ve~es Péter út27.-ben.

Rácz Aladár zeneiskola
(1165 Budapest, Táncsics u. 7. Telefon: 403-2093, 407-2407.)
Június 1., kedd 18 óra ~ A németországi brühli zeneiskola és a Rácz Aladár
zeneiskola Tremolo gitárzenekarainak közös hangversenye (bérletes
ráadáshahgverseny). Helyszín: a Rácz Aladár zeneiskola hangversenyterme.
Jú niusban folyamatosan zajlanak az iskolai év végi tanszaki hangversenyek
és vizsgák. Pontos idő és tanszak megtekinthető az iskolai honlapon:
. wwwJazeneiskola.hu. Helyszín: aHácz Aladár zeneiskola hangversenyterme.
Június 10., csütörtök 18 óra ~ Tanévzáró ünnepség.
Helyszín: Erzsébetligeti Színház, Hunyadvár u. 43/b.

Mqellllák81áU 1ltaneltl diktátum 9f}.é~erdufóI4P
A Magyar Vöröskereszt XVI. kerületi Szervezete
(Telefon: 403-5562, délelőttönként.)
Jogi szakértő tart ingyenes jogi tanácsadást alábbi (szerdai) napokon
10-12 öráig:június 2., június 16.,június 30. Munkajoggal kapcsolato~
kérdéseiRremunkajogász válaszol. Ifelyé: Veres Péter út 27. Efejelentkezésszemélyesen vagy telefonon, a 06-1/403-5562-es telefonszámon
8~12 óráig.
Egészségnapot tartunk június 3-án 9-12 óráig a Veres Péter út 27.-ben:
ingyenes. szűrések (Vércukorszint-, kOleszterinszint-, vérnyomásmérés),
egészségmegőrzq és ~javító módszerek, termékek: bemutatója.

az

A kerületi civil szervezetek közös megemlékezést tartanak 2010: júnitfs
4-én,pénteken a békedi~tum.90. évfordulóján a Déli Harangszó Baráti
Kőr és a Kovász Egyesület rendezésében . .
A kerületünK föbb ponijáról induló csoportok a központi rendezvény helyszínén,a mátyásföldi hosi emlékműnél (Paulheim József tér, Prodám utca
sarok) harangzúgás meU~tt egyesülnek.16 óra 3~ perckor.
Rákosszentmihály; gyülekezopontHosök tere, 15.0p óra. Utvonal: Hősök
tere, Templom tér, Mindszenty-szobor, önkormányzat elotti park, Szt. István-szobor,. ahol a menet egyesUl a sashalmiakkal.
Sashalilli gyülekezopont: Szent István-szobor, önkormányzati .park, 15.15
.óra, míljd 15.30-~or a szentmihályíakkal együtt a menet elindul a mátyásföldi emlékműhöz.
Árpádföldi gyülekezőpon~. turulemlékmű (Timúr u. és Katymár u,< sarok,
14.30 óra). Utvohal: I. világháborús hősi emlékmű a cinkotai strandnál ~
~~~,~~~~~~~~ a cinkotaiakkal, majd 15.30-ko("együttindulás a má-

I:WIf,jCJ%aWl3m._ -
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.

(bodineandi@gmall.com) . . '0 . : \ ..<.....
. "';
;
"' 1 Cinkotai gyülekezőpont: astrand előtti I. világháborús hősi emlékmű. GyŰJúnius 8,Helytörténeti kiállítás megtekintése. Veres Péter út 157., találkoc
Jekezés: 15.15 órakor, majd 15.30"kor együtt induláS Mátyásföldre.
zó 10 órakor. Jé"
'Mátyásföldi gyülekezőpoJjt: ~rtsébet-liget, a színház előtt, a Forradalom
.JÚnius 12. KönnyŰ túra nagyiknak,unokákn~k Lendvay Ákos túravezetőLángja emlékmt115..45-kor. Utvonal: SzurmaySándor sétány ~ Szurmay
vel. Találkozó 9 órakor a MoszkVa téri rTTetrókijáratánál.
emlékmű, Mátyás király tér, Mátyás-szobor, Apponyi Albert úton át a közJúnius 23., 17 óra:nyár~.szünetelőttiutolsó klubnap meglepetésvendéggel.
ponti megemlékezés helyszínére.
.
Azeml(kmunél beszédet mond lov~ Mireisz 'Tibor, a Magyaro~ Nagyaszszonya Szent Korona Lovagrend nágykancellárja,dr. Horváth Attila,'a Hittel
afIIemzetérfAlapítvány vezetőre, jogtörténész és Kovács Péterpol.gármester, országgyűlési képviselő. Versetmofld dr.; KratofiHOttóné pltdagógus.
(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Telefon: Mihala Tibor, 403-2198.)
Júniusi programok
Június 7., hétfő 16 óra - Veres Péter u. 27. Irodalmi délután - Dénes JáHoldvilág Kamaraszínház
nos, Kuklis Iván, Mihala Tibor ~ Közreműködik: Haik Viktória. Háziaszszony: Jenei Mónika, Palla Pálma.
(1161,Rákosszentmihály,.~ágvári u. 3..~05-8?59.) .. .'.
... . . ,
Június 18., péntek 15 óra '~ Kerti parti az elnöknél ~ Marika mindenkit ér- . Június 26.;;'$zombat22 óra -'RetrókluD ~ Részvétel acivllek éjszakáján..
tesít. Harssy Mária . .
Június&én, szerdán 14;;órától kertvárosiidőulazásra, azazháromórás
Június 22., kedd 10 óra ~ Kisfogházi emlékhely, Kozma u. 3. - Tóth Ilona
XVI. kerületi autóbuszos váro~nézé.sre .invitál an~orvin helytörténeti 'klub.
és Spannberger Györgyemléktáblájának megkoszorúzása. Ásványi Rezső
Az öt településrészt oejárókirandulás programjából:séta Omá(yásföld ne- Mihala Tibor.
.
vezetesvillái közt,látogatás a'patinásl<atoli~ustemplomban, RákosszentJúnius 25., péntek7.45 ~ Keleti pályaudvar - Kiránt;lulás Pécsre.
. mihály es Sashalomnev~?etességei, cinko~i.Mtszái' . éves vedett cakácfa,
Templomok, múzeumok, várfalak. Találkozás a Baranya megyei pofoszoorgonamuzsikaaz ezeréves templomban, Mrlatiátogatása n~mrég nyílt
Kerfvámsi Helytörténeti GYŰjteményben.
,;
.
sokkal. Vezeti: Mihala Tibor.
A hónap vége felé látogatás a Lábatlani művésztelepen. A pontos időpon~
Arészvételi díj 500.forint,.előzetes jelantkezésszükséges a06-20J931-0800,
tot közöljük. Bak Péter és 'Mihala Tibor.
~.~elefonszámo_n'________'-'_ _ _ _-"ik-_ _...I!

KÖZLEMÉNY
Tájékoztató a 2010. évi
általános mezögazdasági összeírásról

·l

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a 2010/2011. tanévre pályázatot
A Központi stati.s.ztikai Hivat.al (KSH) a 201 O. évi XXIV. törvény alapján
hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11 . évfolyam ra járó általános vagy
2010. június 1.és június 21. között az ország valamennyi településén általános mezőgazdasági összeírást (ámö) hajt végre.
középiskolai tehetséges tanulók támogatására.
Pályázati feltételek
A2q10 júniusában folyó felvétel amagyar agrárstatisztika történetének
Pályázatot nyújthat be tanulái jogviszonnyal és Budapest XVI. kerületi lakáhetedik teljes körű összeírása. Aasonló összeírások Magyarországnn
1895-ben,.1935-ben,19i'2-ben, 1981-ben, 1991-ben és 2000-ben voltak.
hellyel rendelkező
- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött
Az adatfelvétel szükségességét az)ámasztja alá, hogy álegutóbbi teljes
tanuló törvényes képviselője, ha atanuló
'
körű,összeírás óta fol}Ítatódott a magyar mezőgazdaság 1990"esévekb~n
,
megíndultátalakulása, de emellett Újabbkihívás elé állította az agráriumot ~ a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és
b) 4,0-5,0. közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő eredményt ért el
.az is, hogy2004.ben Magyarország az EurópalUnió tagja lett. Az össze~
írás feladata, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak és a gazdáIkotanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen vagy a
versenysportban,
.dóknak egyaránt az átalakulás fOlyamatáról, a mezőgazdaság Jelenlegi
illetve
szerkezetéről' és"áz ágazat szereplőinek helyzetéről.
'0
- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött tanuÁl árhö kiterjed atföldhasználat, a novén}Ítermesztés,az állatállomány réSzló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló
letes Jeltérképezése mellett ~. mezőgazdaságban fogl~lkoztatotta~össze
írására, mÉlzőgaidaságiszolgáltatások nylÍjtására es igénybevételére, vala- . a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és
minta mezőgazdaságLtermejési módszerek 7' talajművelési,öntözési, tráb) 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő eredményt ért el
gyázási stb. eljárások - számbavételére is: Újdonság, hogya gazdaságokat
tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen vagy a
versenysportban.
nefT!ca gazdálkodó székhelyével (lakhelyével), hanem a legfontosabbnak
ítélt mezőgazdasági tevékenység (például valamely növén}Ítermesztési ágaKiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanulá a pályázat kiírásának tanévében és az azt megelőző tanévben:
r.zat,.áflattartó tele.p. stb.'.f.••iöld rajzi hel.Yéve. lazonO.sítjUk.A földf.ajzihelYmeghatározásához ahelyrajzi számot vagy aterületalapú támogatások esetében
a) nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti vagy sportversenyen 1-10.
helyezést ért el, vagy
meghátározott MEPARcazonos.ítót használjuk fel·. A kérdésekmegfogalmazásakor nagy gondot fordítottunk arra, hogy azok világosak, mindenki száb) országos tanulmányi, műveltségi, művészeti vagy sportversenyen HO.
helyezést ért el, vagy
imára,egyértelműen és könnyen megválaszolhatók le.gyenek.
c) fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti vagy sportversenyeA termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók keresik fel és személyes beszélgetés során töltik ki akérdőfveket,míg a gazdálken 1-3. helyezést ért el, vagy .
kodó szerVezetek maguk töltik ki, s postáp küldik vissza aKSH-nak. Mivel
d) bármely kerületi vagy városi tanulmányi, műveltségi, l1)űvészeti vagy
sportversenyen legalább két alkalommal 1-3. helyezést ért el.
az összeírást törveny írjá elő, a kérdésekre a válaszadás kőtelező!Az adatgyűjtést elrendelő uniós és hazai jogszabályok értelmében Magyarországon
A pályázat elbírálása során elanyt élveznek a hátrányos szociális helyzetű tanulák. Hátrányos szociális helyzetű tanulának minősül az a tanulá, aki(t)
adatot kelIszolgáitatni áz olyán mezőgazdaságjJevékenyseget folytató ház- hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult);
- halmozottan hátrányos helyzetű;
összeírás
időpontjában
(2010.
június
l-jén):...s....zemél.y... •eknek),
t.akik
•..arta'• azo.kna
..k.• e.'s tá.r'.eszmei
sas va.'llalkO
.• .Z.ásOkn.• •.ak (te.r.m
.észe
...•.tes éS.,.jO.9i
.
- védelembe vettek; .
• . mezőgazdasági hasznosítás alatt állMermőterületet használnák, vagy
• . mezőgazdasági haszonállatot tartanak, vagy
'f,.
- átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;
- szülője egyedül nevel;
•. . intenzív kerteszetí termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, vagy
. mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.
.
.' tf~
- nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő családban él) .
Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének
AKSH érintett munkatársain kívül mintegy 13 ezer össLeíró,'lovábbá 3 ezer
napjától szerezhető be a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában, ilfelülvizsgáló és területfefelős vesz részt az összeírás végr~hajtásában ..A
résztVevők személyre szóló igazolványtkapnaKSzükségesetén az igazolIetve a művelődési ügyosztály 224. sz. szobájában ügyfélfogadási időben, vavány sorszáma alapján, a KSH területileg illeté~es szervezeti egységei nél . Iamint letölthető az önkormányzat www.budapest16.hu honlapjáról.
A pályázatát a Budapest Főváros )011. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri
ellenőrizhetik annak jQgszeríf haszoálatátAzösszeírásban résztvevőnek,
Hivatal Művelődési Ügyosztályára 2010. június 30-ig kell benyüjtani.
amennyiben az adatszolgáltató kéri,.sze mélyazo nosító okmánnyal is igazolA pályázathoz csatolni kell:
niaRell magát. AZösszeJrás időszakában 'a KSHmunkatársai az ingyenesen
a) önéletrajzot,
hívható OS'-SO/20o.-224-es teleJónsz~mon'éé
k.el,s készségesen válab) a tanuló két utolsójanév végi bizonyítványának igazgató által hitelesített
szoloak aiösszefrássalkapcsolatban felmar c. ' rdésekre. " .
másolatát, ,
A K§~ kér~éa tel~pülés~~ jegyzőit,~pgy szükség esetén - 'péld~ul.az öszc) atanuló két utolsó évi versenyeken elért eredményeinek igazölására szolszeírásban'résztVevőkloborzásakor településükre vonatkozó helyi infor"
gáló másolatokat,
máció szoIQáltatásával!;!az. ös.szeírókképz~séheZc~zük~éges.helyiségbizto
d) ahátrányos szociális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igasításával stb. - segífsék a statisztikusokataz országosan is kfemelt fontoszolások, határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).
ságúfeladat eredmény.es végrehajtásában.
Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.
Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató nem fogad el.
A beérkezett pályázatokat 2010. szeptember 30-ig bírálja el az oktatási, ifjú_Emlékezés Trianonra ság- és gyermekvédelmi bizottság.
.
Közöljük a kerületiakókkal, akik a pákozdi hazafias megmozdulásokon részt
Atámogatás 2010. szeptember 1-jétől 2011. június 30. napjáig, összesen 10
naptári hónapra nyerhető el. A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását
szoktak venni, hogyaCsibi László XVI. kerületi fa'műves által készített harangláb avatása - amelyet a pákozdi római katolikus templom kertjében állítottak
követően október hónapban kezdődik visszamenőlegesen a szeptemberi táfel - június 4-én 15.15-kor lesz a trianoni békediktátumra emlékező rendezmogatás együttes folyósításával, a további hónapokban atámogatás folyósívény keretében. Az ökomenikus imádságon a felvidéki, kárpátaljai, székelyudtása havonta egyenlő részletben történik.
Abonyi János
varhelyi és helyi vendégeken kívül L. Simon.László országgyűlési képviselő és
Takács János polgármester vesz részt. Ünnepi beszédet mond Jókai Anna
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület
Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke
Kossuth-díjas író. Helyszín a pákozdi katolikus templom és atemplomkert.
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Jogosan/
vitték el a
szegélyköveket
MUNKATÁRSUNKTÓL

H

Megúsztl:lk az·özönvizet
Árvizek, kidőlt fák által
összezúzott autók, tetők
kísérték országszerte a május közepén tomboló vihart. A kertváros szerencsésenátvészelte az ítéletidőt. Akit mégis kár ért, a
biztosítój ához fordulhat,
ám ott is érhetik meglepetések az embert.

írt adtunk arról a közelmúltban, hqgy a rendőr
kapitányság munkatársai hivatalból eljárást indítottak
egy kerületi lakó ellen, aki április ·
2-án a Havashalom park mellől .
összeszedte a szegélyköveket, és RABL G. GYÖRGYazt az ingatlanára hordta be.
A lezárult a rendőrségi vizsgáöbb mint hatszáz riasztás
lat a következőket állapította
érkezett a fővárosi tűzol
meg: a rendőrök a helyszínen va_Jókhoz a víl:laros hétvégén
lóban megállapították a szegély- - közölte lapunkkal Dobson Tikövek összeszedésének a tényét, bor. A túzoltóezredes elmondta:
és az is igaz, hogy a gyanúsítot- a XVI. kerületben csak a csapatak a helyszínen egy papírt mu- dékos, szeles időkben szokásostattak, amely állítólag az építés- . nak mondható favágások,galyvezető engedélyét tartalmazta. lyazások adtak munkát kollégáiA rendőrség ezt követően a pol- nak; igaz, azok szép számmal.
gármesteri hivatal illétékeséhez Míg országszerte az orkán kifordult, aki viszont azt állította, a döntötte fák nemegyszer zúztak
hivataltól senki sem kapott a szét parkoló járműveket, s az
szegélykövek elhordására enge- esővíz pincéket öntött el, a XVI.
délyt:
kerület szerencsésnek mondha~a
Később igazolódott a félreér- magát: jelentős anyagi kárt nem
tés: a hivatalnál is tisztázták, okozott a hirtelen jött ítéletidő.
hogy a felszedett kövek csak épíAkinek értéktárgyait, ingatlatési hulladéknak számítanak, nát mégis megrongálta a szél
amit a meggyanúsított lakó jog- vagy a lehulló ágak, biztosítój ágal szedhetett össze. Kiderült, hoz fordulhat kártérítésért. Ezzel
hogy az engedélyt kiadó építés- kapcsolatban Németh Péter, a CLB
vezető is rendelkezett az enge- Független Biztosítási Alkusz érdély megadásához szükséges tékesítési és marketingigazgatója
figyelmeztetett: nem biztos, hogy
jogkörrel.

T

Nálunk nem okozo" jelentős anyagi kárt az ítéletidő

a szerződésünk alapján a pénzintézet meg is ítéli a szükséges
összeget. Több ezerre tehető azok
száma, akiket a tavalyi viharok
után nem fizettek ki a biztosítók,
noha volt biztosításuk.
Ennek elsősorban az .az oka,
hogy a szerződést kötők nem járnak el kör~ültekintően akkor,
amikor aláírják a megállapodást
- vélekedett az értékesítési és
marketingigazgató. Példaként
említette, a házak tetejét megrongáló viharok esetén igényelt
kártérítésnél a szerződésekben
gyakran az szerepel, hogy csal
akkor fi~et a biztosító, ha az
egész tető megsemmisül, vagy
90 kilométeresnél nagyobb szélben rongálódott meg a s~erkezet.

Németh Péter szerint a megváltozott klimatikus viszonyok
miatt érdemes minden lakástulajdonosnak egy biztosítási szákemberrel közösen átnéini a már
meglévő szerződ~st. Erre már
csak azért is szükség lehet, mert
az utóbbi néhány évben az esők
következtében tqbb mint háromszorosára nőtt a felhőszakadás
károkkal, s ötven százalékkal a
béázásbkkal kapcsolatos lakásbiztosítási kifi:zetések száma. A
felhőszakadásokból eredő kár
után a vihar és a villámcsapások
okozta rongálódás vált a leggyakoribbá, ám ezekre ' egy rosszul
megkötött biztosítás csak részlegesen terjed ki - emlékeztetett a
szakember.

Vigyázat! Csalók·fosztogat ják az

időseket

Trükkös tolvajok róják a kerület utcáit. Van, hogy autóHa azt látták, hogy a sértett
A tolvajok sokszor civil ruhás
ban ülve szemrevételezik ,a terepet, de olyan is akad, szomszédságában építkeznek, ak- rendőrnek, polgárőrnek "álcázhogy az utcán szólítják le a kiszemelt áldozatukat. Utób- kor arra hivatkozva nyertek beba- zák" magukat. Azzal csöngetnek
biak mindegyike idős ember.
csátást az ingatlanra, hQgyjöttek be az ingatlanokra, hogy a körSzinte minden esetben azt állították az áldozatok, hogy az elkerületi rendőrkapitány- követők többen voltak. Azt viságtól a következőket szont nem mindegyikük látta,
.
tudtuk meg: valószínű- hogy az elkövetőkre mindig egy
leg egymástól függetlenül dolgo- járó motorú autó várt a közelben,
zó bandákról van szó. Az eddig . amellyel szükség esetén azonnal
feltárt bűncselekmények. kilenc-' menekülni tudtak volna. Sajnos
ven százaléka a kerület családi kevés ilyen helyzettel kellett
házas övezetében történt, nincs szembenézniük, köszönhetően
olyan településrész, ahol a többi- kiváló színészi. teljesítinényükhez képest kirívóan magas lenne nek és az áldozatok hiszékeny~
az elkövetések száma:
. ségének.

..
A

RIERSCH TAMÁS

feImérni, miként fogják visszaáIlítani a kerítést az eredeti állapotába.
Ha már bent voltak, az egyikük lefoglalta a sértettet, a másik pillanatokon belül kirámoita a házat.
. ElőszeretetteÍ használják azt a
trükköt is, hogy az idős áldozat
valamelyik fiatalabb rokonának
pénzt hoztak, általában kereken
tízezer forintot, de csak húszezresük van. Ilyenkor a sértett beengedi őket, és azzal, hogy visszaad
. tízezer forintot, azt is megmuta~a,
hol t~a a pénzét.

nyéken két nappal korábban egy
besurranó tolvajt fogtak, és most
végigjárják a környék házait,
. honnan tűnt el valami. A sértettek ebben az esetben is maguktól
muta~ák meg féltve őr~ött értékeiket.
'A rendőrség tájékoztatása szerint mostanában hetente többször
is követnek el ilyen bűncselek- .
ményt a kerületben. A legutóbbi .
három esetben egyaránt féImillió
forintnál ' nagyobb összeget zsákmányoltak az elkövet'ők.
.

RENDEl..Ő

Magyarországon a KSH adatai alapján már 2005-ben több mint 500 ezer
ember szenvedett cukorbetegségben, és körülbelül ennyieQ lehetnek azok,
akikben tudtukon kívül jelen volt a betegség. Az előrejelzések alapján 2010re a világon 210 millió felett lesz acukorbetegek száma. Ennek legfőbb magyarázala, hogya gyakran előforduló 2. típusú cUkorbetegség enyhe tünetekkel jár, így nehéz észrevenni meglétét. Szintén százezres nagyságrendű
azon emberek száma is, akiknél a szénhidrát-anyagcsere olyan enyhébb zavara fórdul elő, amely még nem minősüJ cukorbetegségnek, de az eltérés a
normál anyagcseréjűektől már kimutatható. Ezt csökkent glükóztoleranciának nevezzük.

AcUkorbetegség hosszú távú szövődményei összefoglalva:
érintett szövet/szerv szövődmények
vérerek rossz keringés, rossz sebgyógyulás, szíVbetegség
vese
rossz veseműködés, veseelégtelenség .
szem
látásromlás, végül vakság
idegek csökkent érzékelés, kéz és láb bizsergése, fájdalma
bőr
sebesedés, diabéteszes fekély, rossz gyógyulási hajlam

Vércukorszint beállítása:
_
1. Kiegyensúlyozott étrend! Az egészséges táplálkozásra is jellemző élei miszereket kell fogyasztani, sok friss zöldséggel, gyümölccsel. Napi ötszöri
Avércukorszint normál értéke:
étkezés, kis mennyiségű ételadagokkal. Legfőbb étkezési szempont az éteFontos tudnivaló, hogy a vércukor normál értéke éhgyomri állapotban
lek és italok alacsony energiatartalma, mivel így súlyfeleslegtől szabadul
4,0-5,0 mmol/I körüli, de mindenképpen 6,0 mmol/I alatt van. Étkezések
meg acukorbeteg, illetve megtartható az optimális testsúlya. Fontos, hogy
után a vércukorszint átmenetileg megemelkedik, de egészséges egyénben - aszénhidrátszegény étrendet tartsa, így tehet a legtöbbet az egészségéért.
két óráv;1I az étkezés után 7,8 mmol/I alatt kell, hogy maradjon. Cukorbeteg- 2. Rendszeres testmozgás! Hetente legalább -háromszor, minimum 30 perc
ségről akkor beszélünk, ha az éhgyomri vércukor értéke 7,0 mmol/I, vagy e
mozgás szükséges!
feletti, az étkezések után két órával a mérték pedig 11,1 mmol/l, vagy ennél 3. Gyógyszeres kezelés esetén az orvos utasítása szerint inzulin, illetve tabmagasabb. A vizeletben normális körülmények között cukor nem mutathaletták pontos alkalmazása.
tó ki, cukorbetegségben viszont megjelenhet.
4. A vércukorszint rendszeres mérése. Keton-, illetve pH-csíkokkal könnyen

~

ellenőrizhető.

Az köztudott, hogy két típusa van:
A cukorbetegség kialakulása mindig elégtelen inzulinhatás következménye.
1-es típusú cukorbetegségben ·az inzulint termelő sejtek pusztulnak el, izt
mondhatjuk tehát, hogy az inzulinhiány abszolút.
A 2-es típusú cukorbetegség igazi civilizációs betegség, kialakulása szoros
összefüggést mutat az elhízással és a mozgásszegény életmóddal. Jelentős
elhízás esetén genetikai hajlamosító tényezők nélkül is számítani kell a cukorbetegség kialakulására, ugyanis a nagy mennyiségű zsírsz-övetet hordozókban csökken a sejtek inzulinérzékenysége.
Acukorbetegség felosztása és 'jellemzői
1. típusú
életkor
gyermek- és ifjúkor 40 év alatt
tünetek kialakulása hirtelen, napok alatt
megnövekedett vizeletürífés _
kóros szomjúságérzés
gyors testsúlycsökkenés
kimerültség
gombas fertőzés
homályos látás
végtagzsibbadás
megemelkedett szomjúságérzet
gyakori vizeletürítés megnövekedett étvágy
fáradságérzet
ingerlékenység
látásromlás
betegségek gyógyulása lelassul
fertőzések gyakori kialakulása
szexuális problémák .
testtömeg
normál, illetve sovány
anyagcsere-állapot labilis
vércukorcsökkentés
módja
kizárólag inzulin

2. típusú
40 év felett

lassan, évek alatt

AcUkorbetegség megelÍízése:
Az 1-es típusú cukorbetegség megelőzése napjainkban még nem megoldott. Hajlamosító tényezők figyelembevételével viszont korán kiszűrhető.
A 2-es típusú cukorbetegségre való hajlam nagy százalékban öröklődhet,
ahol a családban korábban már előfordult cukorbetegség vagy érrendszeri
betegség. Kialakulásának esélye csökkenthető rendszeres mozgással,
egészséges táplálkozás~al, káros szenvedelyek mellőzésével. ..
1. Az elhízás megelőzése. Már magzati korban odafigyelést igényel az anya
optimális tápanyag bevitele, de a gyermek növekedési időszakában sem
szabad mell őzni az egészséges táplálkozás és mozgás irányelveit.
2. Adohányzás mellőzése. Adohányzás káros az egészségre és bizonyítottan
inzulinrezisztenciát okoz. Cukorbetegekre különös tekintettel, mivel megnöveli a szövődményként kialakuló betegségek kockázatát a sokszorosára.
3. Alkoholfogyasztás mellőzése. Az alkohol minden típusa lebomlásáig
gátolja a máj működését és a vércukorszint eséséhez történő alkalmazkodását. Fontos odafigyelni az alkohol kiemelkedően magas energiatartaImára is, 1 g alkohol 30 kJ (7,2 kcal), így rendszeres vagy nagymértékű
fogyasztása könnyen testsúlygyarapodáshoz vezethet.
Acukorbeteg napjai:
Acukorbetegség rendszeres gondozást igényel, rövid idejű elhanyagolása is .
veszélyezteti az emberi életet.
1. Acukorbetegnél mindig legyen egy kis úticsomag a vércukorszint-kilengések.megelőzéséhez (vércukormérő, inzulin vagy orvos által felírt gyógyszerek, 30-50 g szénhidrátot tartalmazó keksz stb., diabéteszkártyal.
2. Rendszeres, napi ötszöri étkezés. Egészséges, sok zöldséggel, gyümölccsel összeállított, kis mennyiségű étrend.
3. Rendszeres testmozgás. Hetente minimum 3x30 perc mozgás ajánlott.

Szakrendelőnk diabetológia osztálya előjegyzés alapján fogadja a betegeket.
A terápia beállításán, a vércukorértékek és a szűrővizsgálatok eredményeinek ellenőrzésén túl tanácsadást is nyújtunk a következő témákban:
életmód,
inzulinadagolók (fecskendő, pen, pumpa) betanítása,
•
vércukormérő készülékek betanítása,
A diabétesz mai tudásunk szerint nem gyógyítható, de kitűnően karbantart- •
terhesgondozás.
ható, a szövődmények megelőznetők. Ha azonban acUkorbetegség évek óta A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata diabetológiai szakrendefennáll, alattomos szövődmények alakulnak ki, és ennek következménye- lésén a betegellátás előjegyzési időpont alapján történik, a rendelésre az
képp romlik a beteg életminősége és életkilátása. osztályon kérhetnek időpontot. Információ: www.szakrendelo16.hu
Telefon: 401-1336; e-maii: diab@szakrendelo16.hu

túlsúlyos; elhízott
. stabil
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ASzent-Györgyi
megnyerte
elso versenyét

Akézilabda mint tantárgy

A Varjú Vilmos Olimpiai
Baráti Kör fennállása során .
másodízben tartotta renRIERSCH TAMÁS
dezvényét az egyik kerületi általános iskolában. MiSzent-Györgyi Albert Ál- vel a házigazda a Centi
talános Iskola két éve tag- V()lt, a téma nem is lehetett
ja az olimpiai iskolák szűk más, mint az iskolában
közösségének. Az iskolának a felső nagy népszerűségnek örtagozatos diákokat foglalkoztató vendő kézilabda.

A·

épületében emlékcsarnokot avattak a kertvárosi olimpikonok tisz- RIERSCH TAMÁS
teletére, ahol a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör is állandó helyet taozmán Attila és Tomori
lált magának, Több új sportágnak,
Zsuzsanna valamikor a
a vívásnak, a taekwondónak; a bir-Centenáriumi Általános
kózásnak is helyet biztosítottak az Iskola növendéke volt, mindketintézményben. Az iskola az olim- ten a mátyásföldi iskolában ispiai iskolák versenyrendszerébe is· merkedtek meg-a kézilabdázásbekapcsolódott, de eddig egyetlen sal. Attilából edző lett, húsz évsportágban sem sikerült nyernie.
vel ezelőtt megalapította a XVI.
Május 17-én azonban házigaz- kerületi Kézilabda és Modellező
dája volt az Olimpiai Iskolák I. SE-t, amelynek azóta is a vezetőGrundbirkózó versenyének, ahol je. A 16 korosztályoscsapatotfelvégre siker született, a Szent-Györ- vonultató egyesület legfőbb bágyi ugyanis megnyerte a versenyt. zisa a Centi lett. Tomori ZsuA rendezvényen a mérkőzéseket .zsanna már az iskolában műköBacsa Péter vezette, aki a pekingi dő kézilabda-egyesületben isolimpián is szerepet kapott. A ver- merkedett meg a játékkal, 19 évesenyt több illusztris vendég, tö!r sen már válogatott játékos, 20
bek között Kocsis Ferenc olimpiai évesen tagja volt a pekingi olimbajnok birkózó, dr. Konrád· Ferenc pián negyedik helyen végzett
ölimpiru bajnok vízilabdázó, An- magyar csapatnak. Tavaly a
csin László jegyző, egykori váloga- . Győrrel a Bajnokok Ligája döntőtoU birkózó is megtisztelte. A részt jébe jutott, nemrég a Ferencváros
vevő csapatok és a vendégek a csapatához igazolt.
kertvárosi olimpikonok emlékfalát
Május 13-án az iskola mindkét
is megkoszorúzták.
volt diákja meghívót kapott arra

R

Kaszás Zoltán igazgató köszönti az iskola volt diákját, ai olimpiai negyedik helyezett Tomori Zsuzsannát

a rendezvényre, amelyet sportág-népszerűsítő konferenciának
is nevezhetnénk. Aznap a Centiben a kézilabdasport minden
szinten képviseltetve volt. A
szövetséget a főtitkár, Sinka
László, a sportvezetést az FTC
ügyvezető elnöke, Kökény Beatrix, a jelent a nézőtéren helyet
foglaló gyerekek és szüleik képviselték. Kaszás Zoltán igazgató
. bevezetőjében elmondta, az intézmény egyik nagy vágya,
hogy a jövőben (például a
2011j2012-es tanévben) sporttagozatos iskolaként taníthassa a
matek, a magyar és a történelem
mellett a kézilabdázást is.

A meghívott vendégek a
sportág kulisszatitkaiból is sokat
elárultak. Sinka László főtitkár
kitért rá, hogy a magyar szövetség megpályázta a 2014-es Európa-bajnokság . megrendezését,
Kökény Beatrix beszámolt arról,
hogy a VIII. és a IX. kerületi önkormányzat támogatásával miképpen lehet az FTC romjaiban
heverő kézilabda-szakosztályát
feltámasztani. A rendezvény legfontosabb üzenete az volt, hogy
a Rozmán Attilához· hasonló elkötelezett sportemberek nélkül
nem lehetne még mindig nemzetközileg elismert a magyar kézilabdázás.

Létezik még szlovák-magyar barátság
A Batthyány Ilona.Általános Iskola május közepén nemzetközi informatikai, kulturális és sporttalálkozót szervezett, amelyre szlovák és cseh gyerekeket is meghívott.
A három nemzet diákjai, anagypolitikai indulatokkal
ellentétben, még a sportpályán is baráti hangulatban
versenyeztek egymással.
RIERSCH TAMÁS

A

Georgina utcai iskolának
népes nemzetközi partne. ri kapcsolata van, a testvériskolák közül a révkomáromi
intézménnyel a legszorosabb a
kapcsolata. A hét évre visszatekintő szlovák-magyar kapcsolat jórészt a XVI. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak kö-

szönhető. A dr. Szabó Zsuzsanna
vezette szervezet volt a közvetítő a
cinkotai és révkomáromi iskolák
között. A két intézmény diákjai és'
pedagógusai azóta rendszeresen
találkoznak egymással.
E találkozásokba az elmúlt három évben már egy cseh iskolát is
bevontak. A blanskói iskolával a
révkomáromiak segítségével vette
fel a kapcsolatot a Batthyány. A

három oktatási intézmény életében immár hagyománnyá vált a
közös kulturális és spormap,
amelynek általában Cinkota a
helyszíne. Az idén is mintegy száz
vendégdiákot, illetve a két révkomáromi és blanskói intézmény
igazgatóját, Karol Kajant és dr.
Pave! Nezvant látta vendégül a
Batthyány.
A három iskola küldöttsége
egyrészt közösen részt vett a cinkotai iskola nemzetközi rajzpályázatának eredményhirdetésén, ám
a találkozás lényege ezúttal is a
..nemzetközi sportverseny volt,
amelyet a Szerb Antal Gimnázium
tornacsarn6kában rendeztek. A

rendezvény fő szervezője, legfőbb
koordinátora Molnár István, a Batthyány testnevelője volt, aki felvidéki származású lévén a vendégek nyelvét is kiválóan beszélte.
A diákok több sportágban - atlétikában, labdarúgásban, kosárlabdázásban, zsinórlabdában (a
röplabda alapja), asztaliteniszben
és köté!húzásban is összemérték
az erejüket. A szervezők abszolút'
győztest nem hirdettek, de minden szám után megjutalmazták a
helyezetteket. A nemzetkÖzi
sportversenyt az önkormányzat, a
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Cinkotai Gazdakör is támogatta.

KISEBBSÉGIKÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010 - HIRDETÉS

Amennyiben ön a nemzeti és etnikai ~ekjogairól szóló törvényben
meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román,
ruszin, szerb, szlovák, SZlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 őszén ismét lehetősége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos
napon megtartásra kerülő települési kisebbségi onkormányzati választáson.
Kisebbségi válllsztójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak. .
Választólo," a nemzeti és etnikai kiSebbSégek települési önkormán~

lő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitúzésének napján eléri
a 30 főt.

JELÖLTÁUÍTÁS
Jelöltet csak olyan - az egyesülési iogróf szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhaSznú - társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás éyét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott
kisebbség képViselete. Független jelöltek indulására atörvény nem biztosít
lehetőséget.

Jelöltesak a lakóhelye szerinti kiSebbségi választói jegyzékben szereplő
~sztp.DQJgár lehet. A választópolgár - lakóhelyétől tögge~nül - bármely
telepulésen jelölhető. A lakóhelytől eltérő telepÜlésen jelöltként történő .
nyilvántartásba vételnek nem a~a, ha ajelölt lak:óbelyén nem kerül sor

zati képviselölaek
.
választásán .
ft települési kisebbségi önkormányzativáfasztáson az a pOlgár szavaz~ településHdsebbségj önkormányzati választáskittlzésére.
hat aki
'
.
,
. Ajelő\tneknyilatkoznla k911 arrót, hogy '..
'
: áfellt fe_ölt 13 ~~ ~kéheltartozik, és a kisebbségheztar- • váI~~az adott kiseb. képviseletét.
. .lozáSátnyilatkomval vállalja,
• ismeri ~adottkiSlibti$égí köz~ 'nye~
, ·2010.~. t.napjáIg~.•
magyar~, .,
• ismeri 1aadott ~.~tOJltúriját ~~ft. ,
. • a helyi ö~ képv(stlók éS- pOlgármesterek választásán vá• kOfábbanvolt-e más kisebbsét ·klsebbsétJi önImnnáRylatának tagja.
'lasztójógga,{ t:endelkezik,
wgy tIsztséoviselóje.
Ajelölt nyi/atl_t nymIÍfl()S,
• szef8pela~ választót~
emlitett feltételeknek meg l<eIf terelíli&i~ indufni kiVán6 sze-

- - -g
A BuqapestF6város
XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja
Megjelenik 31 500 példányban
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Pannon
Nyomdai Központ Bt.
8200 Veszprém, Házgyári u. 12.
Fele16s vezet6: Jens Danhardt

:

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. Bozsányi Kálmánné
. I
1042 Bp., Rózsa uzca 39. 06-30-828-0463
Tördelőszerkesztő:
Hirdetésf~lvétel:
.
Imrik László
06-20-982-5352 vagy hirdetl6@freernail.hu .
A szerkeszt6ségünkbe beküldött kézira- I
Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.
tokat szerkesztve jelente~ük meg, illetve
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézirae-maii: foszerkeszto@bp16.hu
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem
A szerkesztőségi fogaclóóra
küldünk vissza.
szerdánként 14-16 óráig
Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely
a polgármesteri hivatalban:
függvényében jelentetünk meg. Fenntart(1163 Havashalom u. 43.)
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszt~
Tel./
4011-586
sére_
vagy
hely
hiányában
- kihagyására.
L--_ _ _
_fax:
__
______
_-_
_
___
_ _ _-I
Felel6s kiadó, f6szerkesztő:
Vitézy Zsófia
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Kóstolta már az l.
:
igazi mexÍcóÍ ízeket?l,

Nálunk kipróbálbatja,
hangulatos kerthelyiségünkben!!!
Quesadelas,BChimicanga,
Fajita,
•
unto :-)
Várjuk szeretettel meXÍcói
falatozónkba:
Bp. XVI. kerület Cinkota. Ostoros út 19·sz.
Nyitva: K-V 10-22-ig házhoz száUítással.
7

Tel: 400":00-39
A kerületben 1500 Ft felett ingyenes kiszáJlítás.
2000 Ft felett üditőitalt adun~ ajándékba.
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HIRDETÉS

Itta nyár, végeatanévnek. Akőzhiedelemmel
ellentétben ilyenkor sem tanácsos ' a
nyelvtanulást teljesen mellőzni. Minimális
elvárás, hogy legalább tudásunk szinten '
tartására törekedjünk. Akík azonban nem
elégednek meg ennyivel, azok komoly
előrelépést tehe~nek néhány nyári hét alatt és
ráadásul legalább erre az id'öre nem válnak a
számítógép vagy a TV rabjaivá.
A legnagyobb fejlődést azok érik el, akik részt
v'e sznek
5 hetes szuperintenzív
tanfolyamainkon, ahol 1 tanév teljes
tananyagát sajátítják el. Ha valaki ezt
választja, akkor biztos lehet' benne, hogy
nyelvtudás át a I,eghatékonyabb módon
fejlesztette. A tanórák hétfőtől-péntekig
minden nap, kora DU vagy DE időpontokban
zajlanak. Az első tanfolyam jún.21-júI.23-ig, a
második júl.26-aug .27-ig lesz.

...és nem utolsó sorb'an szeretnén~ azoknak is
tanácsot adni, akik a közeljövőben nyelvvizsgázni szeretnének. A Métisz Nyelvstúdió
azon (egyedülálló kelet-pesti) államilag
A legfőbb célkitűzés a passzív
akkreditált nyelwizsgahely, ahol tanulóink és
tudás felelevenítése, a megtanult
a nyelvvizsgára jelentkezőink állami
begyakorlása, elsősorban kommunikatív nyelvvizsgabizonyítványt szerezhetnek itt a
formában. A2 hetes juniortanfolyamok'tahÓrái XVI. kerületben! Vizsgázóink két különböző
DE, vannak és jún.21-től kezdve minden 2. nyelvvizsgarendszer alap-, közép- és
héten folya matúsa n indulnak.
felsőfokán is vizsgázhatnak. A népszerübb
egynyelvű (TELC) nyelwizsgánkataug.14, én, a kétnyelvű (BME) nyelwizsgánkat pedig
aug.27 -én fogjuk megtartani. Utóbbira jún.25ig ill. a TELC-re júI.12-iQ- lehet jelentkezni.
Ezek után már csak korlátozott számban és
pótdíilal fogadunk jelentkezőket. Mindkét
nyelwizsgához 40 és 60 órás intenzív
felkeszítő tanfolyamot ill. próba-vizsgát is
tartunk a választott vizsgatípusnak
megfelelően. Ezeket a tanfolyamokat a
vizsgaidőpontok előtt 3 héttel indítjuk, DE-i
vagy DU-i időpontlehetőséggel.
Végül nyeManárok részére ajánljuk jtj1.8-1O
között a TIT-TELC Nyelwizsgaközpont es
vizsga helyünk közös szervezésű, akkreditált
30 órás továbbképzését, melynek fő célja a
TELC nyelwizsga értékelési szempontjainak
bemutatása. A legjobban teljesítő résztvevők,
egyéb feltételek teljesülése esetén, államilag
.akkreditált vizsgáztató i minősltést szerezhetneka továbbiakban.

A nyár legkedveltebb tanfolyama a 2 hetes
kommunikatív tréning. Tariulóink meglévő
nyelvtani szintjére alapozva bővítjük
szókincsüket, javítjuk beszédtechni~ájukat,
hallás utáni értésüket, . azaz fejlesztjük
kommunikációs készségüket. A -tanórák
H+Sz+P-i , napokon délelőtt vagy délután
látogathatók és jún.21-tőlkezdve minden 2 . .
héten folyamatosan indulnak.

Kisebbeknek (6-12 éveseknek) ajánljuk a
nyelvi nyári napközinket. A játékos
nyelvtanulás (angol vagy német) mellett nagy
előnye, hogya nyári gyermekelhelyezési
problémára is megoldás lehet, mert minden
hétköznap reggel 8.00-1'7.00 óráig
foglalkozunk a gyermekekkel. Célunk, hogy
megkedveltessük az idegennyelvet, valamint ' Egyéb információt ügyfészolgálatunkon és
' Fiatalabb (12-16 éves) nyelvJanulóknak játékok és kézműves foglalkozások mellett további élérhetőségeinken keresztül adunk.
ajánljuk junior tanfolyamainkat, ahol észrevétlenül sajátítsák el az alapokat. Egész
~ ÉrT: I S,Z. N, \}EJL,V.!~,T, 'Ín I Ó.. ' . ,
ko·rosztályonként állít juk össze napos ellátást (étel-ital) biztosítunk. Nyári
1'1'61, B~I Hősök tere.S: @ H-P-SlOOt .
csoportjainkat, valamint enne.k megfelelően napkőzinketjún.21-aug.27 közőtti időszakban,
20.00
1 hetes turnusokban, hétfői kezdéssel indí~uk.
választjuk ki a tananyagot
,
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NyUvantS'rta5! szám: 01 1004-04

pótfeJvétel6. osztályba!
A Sylvester János
Protestáns Gimnázium
pótfélvételt hirdet
6. osztályosok számára
európai uniós és
általános.tagozatú
osztályába.
Érdeklődni .Iehet
az iskolatitkámái.

K9NTÉNERES SfIT,- ~~
SODER,-HOMOK,TERMO- /
FÖLD SZÁLLÍTÁSA 4 .ÉS. 8 _
KÖBMÉTERES KONTÉNER\gEL 403-2755,30"948-4810 ./
FESTÉS- MÁZOLÁS- TAPÉTÁZÁS.
Gafanciával, kedvezménnyel, ingyenes felméréssel. 20-994-7726, 256-4425
15edőnyök, szúnyoghálá-rendszerekkel, napellenzők szerelése, javítása.
Bemutatótermünk: Csömöri u. - Szlovák u. sarok. 409-2229, 20-523-3801,
30-209-5987

Kozmetikus, vagy fodrász szeretnél
lenni? Gyere hozzánk tanulónak egy
gyönyörű szépségszalonba mesterfod,rászhoz. 20-951-0134
Cserépkályha, kandalló tervezés, építés, átépítés, tisztit~s 10 % kedvezmény. GARANCIAVAL. 30-868-0021
Arany és ezüst felvásárlás, a napi legjobb áron. 2800-3600 Ft-ig. VII. Budapest Wesselényi u. 19. 317-9938
Női fodrász házhoz megy. Hajnyírás:
3400 Ft. .20-924-5676

Telefon:

363-2612
1149 Bp., Pillangó park 3-5.
Bejárati ajtórács (98 x 204), Lemezszekrény (40 x 75 x 150) 25 E Ft, páncélszekrény (40 x 100 x 170) 45 E Ft, ,
(60 x 100 x 170) 40 E Ft, asztali spirálozó 10 E Ft-ért eladók. 405-5609, 30,
925-1582

!6tthonában megjavftom, felgyorsítom számítógépét, laptopját!
l30-989-2093 Bádogos~tetőfedő-tetőszigetelő,

új
munkát és felújítást is vállal. 409-2069,
20-510-0013
FRANCIA NYELV tanítása, korrepetálása, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Gyakorlottnyelvtanártól beszéd központú órák. 20-563-3806

,
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GAZKESZU LEKEK cseréj e,
FEG gázkészülékek javítása,
víz és fUtésszereiés"z,épi
DUGULASELHARll AS.

~09 - 0408,30-402- 8305

XIX-XX. száZadi antik bútorok, tálalók, fotelok, festmények, asztalok, komódok eladók. 30-661-7904
Antik bútorok, Műtárgyak (hangszer,
festmény) fS'lújí1:ása, és javítása. 1162
Bp. Akácfa utca 62. 30-661-7904
DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS
NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN 20-317-0843

Vo UG ULÁS - ELHÁRÍ T Á S
FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ,
GÁZ, FŰ1'ÉSSZERELÉS.
~02-4330, 20-491-5089 / ......

ANGOL-MAGYAR tanítás, vizsgára
felkészítés tanártó1 2000 Ft/ 60 perc.
www.angol-magyartanitas.hupont.hu
ASZTALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSZÍTÉS konyhabútorok, javítások és kisebb nagyobb munkák. 30-914-8928

l

r K{>NYVE1~SET (;tg;r~s kevés bé
\ ré~it) KONYV! ARA KAT
VASAROLOK. DIJTALANUL
·HÁZHOZMEGYEK.
)
20-425-6437
I

MELLÉ!SÁlJ.ÁS XVI. kerületi lakosoknak. Erdeklődni 12-16 h-ig. 70-3313749
Art-deco vitrines szekrénysor 50 E Ft,
étkező székek 4db/18 E Ft eladó. 4056484, 20-918-7317

,KERÜLETI GYORSSZERVÍZ!
GÁZSZERELÉS: CIRKÓK,
KONVEKTOROK, VÍZMELEGÍTÓK SZERELÉSE, JAVÍTÁSA. vÍZ VILLANYSZERELÉS TEUESKÖRÚ KIÉPÍTÉSE. GÉPI DUGULÁSELHÁRÍTÁS O-24 H-IG NON-STOP.
GARANCIÁVAL.
1\ HÉTVÉGÉN IS! 321-3174, )
i '-

, 06-20/342-5556

"

Újszász utcában kiadó felújított, két
szoba, összkomfortos lakás garázzsal.
80 E Ft/hó+ rezsi. 408-2449

NYUGDÍJASOK figyelem! Internet
hasmálatra oktatás szombatonként 14
órától. 406 4444, informatikai szaküzletben

Antik működőképes Jantar kand~ló
óra 12 E Ft,vekker 7X7cm 3 E Ft eladó.
405-6484, 20-918-7317

Sashalmon új 55 Nin lakás 20 Nm
szuterén/ tárolóval 60 E Ft+rezsi kiadó. 405-6484, 20-918-7317

Alacsony jövedelemmel rendelkező
képzőművész nő albérletet keres a
XVI. kerületben. MINDEN MEGOL, DÁS ÉRDEKEL. 20-260-8627

Lakások és irodák takarítását vállalom
tapasztalattal, referenciával, megbizhatóan. 20-474-4118

I1IRDEJiÉS

FE STJÉlKSZAKÜZLJE1r
1161 Bp, Csöniöri út 72.
TEL/FAX: 405-24-40
Nyitvatartás: H.-P 6-16:30 Szo: 6-12
Web: www.gurdiofestek.Í1u

Vállaljuk személy- és kisteberatók karosszéria javítását
és fényezését biztosítási ügyintézéssel.
Gyorsszerviz szolgáltatás.
Olajcsere minősített német olajokkal, fékbététcsere.
Motorolajok árusítása.
SZEMÉLYAUTÓTÓL KAMIONIG
pénztárcakimélő áron .

2 éves szülinapi akció 2 napig
június 11-12 én
. Héra 16 l 3850.Rigips 3-6-05 25 kg 2490.Rigips 6-30-as 25 kg 2620.Fűrészporos tapéták 1380.Beltéri N Me díszlécek -20%
Homiokzati hőszigetelő rendszer 5cm-es
1680.-ingyenes kiszállítással

1163 Bp. Vámosgyörk utca 23.

+36-20/252-74-72

Kérjük, tekintse meg WEBSHOP-unkat!
Nyugdíjasoknak a

lisztítószerekbő!

továbbra is 10% kedvezményt adunk.

6YÓ6Y·és LUHUSIAIRACOH -ami
Ueres Péter út 99. -

www.aime.hu -

A:ngyaIi
Szépség és
Regeneráló Szalon
Különleges minőségű arc,- és testkezelő,
regeneráló kezelések!
Hatásos testkarcsúsítás immun erősítés ]nfraszaunával.
Testkontúr javító kezelések SPA-méregtelenítés
Moigásprogramok! ,
Fénybozók Sz~lIeíni Klubja
'. ,. . június 11 ~én.
~·~'Táltos dobolás
Mindenkit szeretettel várunk.
Jel~ntkezés a szalon tt~~lefonszámain:
~1, ~~j~ta~~1E.9t4·~l
Budapest, XVI. ker. Sándor utcat.

httPtl/llfYt"w.angyali$2;ép§eg.bll .
infg@angy;~~szeJlseg.hu-

Tel.: 401-0319

US'ZODA USZODA
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1165 Budapest, Újszász u.l06-108
Tel.: 402-2148

ro

e

e.

e

•

1162 Segesvár u. 26.
Tel.: 402-2175

.J}fI[ftIJ:j ~
mindkét uszodában

~

4J_S)~,

Elvezze a nyarat a strand területén
kényelmes napozóágyakban.
Gyermekjátszótér és
sportolási lehetőségek:
strandröplabda, strandkézilabda,
strandfoCi, valamint tollaslabdapálya az Erzsébet-ligeti uszoda strandján!
Wellness szolgáltatások, fittnesz, masszázs,
fodrász, kozmetika, sportbolt, büfé.
Gyermek és felnl)tt születésnapok, rendezvények, sportnapok szervezése!
Vállalk6Z~d(nak

beltéri t~klátlíleftetaség; molinék, feklámtábJák!

HiRDETES

:

A. Szlovák
,
,úti PAVILONSOKON .

\

ZOMBA

KENYER· ES TEJBOLTUNK

Csiif.iiI1DIlÖlJként 2tJ..21h

várja Önt!

Június S-fÓI SZombatoIIIréII9-1Oh

iARPÁT-~.és'Jnég 23 féle kenyér mellett

<

Hl
Ó FITNESS
sZENTMIHÁLYI USZODA

'\

68 féle péksütemény!
.
IO~ báziteje:és 48 terméke 64 ft'
eSBRP~.
'Mézek, ~átazté8:t. '. ele sajt ;1,

SteA spinning. Kangoo. AIaIdOrmáIÓ

- o.'

T

~

TEL:06-1-401-0446, 0c)"70-210-31S5

BANKKÁ-RTYA ÉS
EGÉSZSÉGKÁRTYA ELFOGAD Ó HELY
EI{jnyeinb
VevtUnk számára
INGYENESEN bjztódtott
IUtalános eg~sz.~gtállapot fehllér6
gépfink használata.
A g~p II mért ~rt~keket kinyomtatja
(BMI index, testzsír százalék, vérnyomIh, stb.)
és munkatár;lalnJt segftenek II II;lértékelésben.

" . \.

o

o

ok, kolb" . .
Az ,,E"-ket _
a&zok i!

.

o

igyekszüÓk minimálisra csökkenteni! '

'w'w'w".h2onoifi:tness.hu

Tel.: 405-60-97
1161 Budapest, Rákosi út 90.
Nyitva: H-P: 7.30 ·19.30 ig,
S7.o.: 8- 12 óráig .

házi fiisróltlttíS zták!

-.-4f1lSan ·
H.aDJ-

PiIaieS. Gerint:jóga. ~ ZsilégefD

Pallasz Patika

\

munkanapokon 6:00-tó122:00-ig, .
.szombaton 14:00-ig
.

I~I ~~~~~~~~~!!t~
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JÚNIUSI AJÁNDÉKUNK
Csütörtökön és szombaton

3-án és 5-én Gyapjúpaptan, gyapjúpáma,
leped6, ágynemúbuzat
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-17-énéS19-énFebérnemű~bálóing.
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24-án és 26-én AsztaIfarÍfő, tDt6lköz6. ·
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Egy h6treebádldelt 19996.- Ft
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TcwaiDbi ........... ..I!aicsát~
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bflRDETÉS
RUSZTIKUS, KLASSZIKUS ÉS M'ODERN BÚTOROK KIS- ÉS NAGYKERESKEDEL,ME

':wA tu ~1f!DVJ 'It .Zi. NU ,NJ tfJ VI 'It IL
~Bl ,oál.3J, D;WI t§ V "mtu I' 'lj' ·Ii, ~It It
Importőr: - U
Dl: I:'Wir ~
NU UM

Á r uhá z u n k: BPi~~a~~vl~~9 6. WWW.éuropabutor.hu

SZABADUUON MEG
HALLASPROBLÉMÁI TÓL
Jelentk~zzen tanácsadásra!

, ~ 1163 Bp., Jókai M. u.3" ,
lll. emelet, Audiológia

BEJELENTKEZÉS,
IDŐPONTKÉRÉS:

