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Az egész Ikarus sporttelep az Önkormányzaté lesz

Kovács Péter polgármester, Schopper János, az Ikarus Ipari Park vezetője és Garay Jenő, az Ikarus sporttelep egy részének tulajdonosa, a Ronifield Kft. ügyvezetője június 18-án aláírta azt a megállapodást,
amelynek köszönhetően az Ikarus Ipari Parkban jelentős, újabb munkahelyeket teremtő beruházások
valósulhatnak meg. Az eseményen Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára is részt vett.

Kelj fel és járj!

Engesztelő zarándoklat nemzetünkért, közösségeinkért,
családunkért az egyetértés és a szeretet jegyében.

www.budapest16.hu

Június 6-a és 16-a között országos
engesztelő zarándoklatot tartottak,
amelyhez csatlakozott a Kertváros is.
A keleti vonal szervezőinek – Köteles
László, Komlóska és Lesovics Miklós,
Pálháza polgármestere – vezetésével
a zarándokok június 15-én érkeztek
meg a XVI. kerület határába, ahol
Kovács Péter fogadta őket. A polgármester rákötötte a Kertváros szalagját a nemzeti színű zászlóra, majd
együtt indultak tovább a Veres Péter
úti nyugdíjas klub épületéhez, ahol
a Területi Szociális Szolgálat munkatársai finom ebéddel várták a zarándokokat.
A Nemzeti zarándoklat ötlete
2009-ben merült fel az összefogás
jegyében, hiszen nemzetünk és világunk morális és gazdasági válságban

van. A kezdeményezés célja „...a szeretet erejével elindulni az összefogás
útján, megtalálni a kiutat a jelenlegi
helyzetből. Közelebb hozni az egy-

mástól eltávolodott embereket. A
városit a falusival, a szegényt a gazdaggal, a magyart a nemzetiségivel és
az etnikai kisebbségekkel, a hívőt a
világival, a jobboldalit a baloldalival,

„Most más időknek kell jönniök az egész
nemzet életében. Hívjuk csak vissza ide
annyi hiábavaló próbálkozás csődje után
az imádság világát.”
(Mindszenty József )
a politikust a választóival, a munkaadót a munkavállalóval, az embert az
emberrel.”
A béke, a tisztaság és a semlegesség jegyében fehér ruhába öltözött
résztvevők a négy égtáj felől indulva
kenyeret, bort, vizet és evangéliumot
hoztak magukkal, valamint egy keresztet, amelynek darabjait a Szent
István bazilika előtt illesztették ös�sze, ezután pedig engesztelő szentmisét tartottak. A nemzeti egység
jegyében a zarándoklaton részt vevő
összes település egy marék földet és
egy építőkövet ajándékozott a szervezőknek, akik ezeket a Világ Királynője Engesztelő Kápolna felépítéséhez szeretnék felhasználni, amelynek
alapjait már 1946-ban lerakták a
Normafánál található Anna-réten.
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Irtani idén is kell

A PARLAGFŰ ELLENI
VÉDEKEZÉS MÓDSZEREI

A növényvédelemről szóló törvény hatálybalépésével új szabályozás vonatkozik a parlagfű-mentesítésre is. A nagymértékű szigorításra azért
volt szükség, mert az allergiát okozó növény kipusztítása csak országos
méretű összefogással, évekig tartó, folyamatos gyomirtással lehetséges.
A növényvédelemről szóló törvény szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A földhasználó nem minden esetben azonos az ingatlantulajdonossal, eljárás alá tehát az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlant használó személy (pl. haszonélvező) vonható.
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon
földhasználókkal szemben, akik nem tettek eleget kötelezettségüknek.
A jegyző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, és

amennyiben indokolt, közérdekű védekezést elrendelni. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat elvégzi a
parlagfű-mentesítést a fertőzött területen, a költségeket pedig az ingatlantulajdonosnak (földhasználónak)
kell megfizetnie. Az eljárás során a hatósági személyek
jogosultak az ingatlanra engedély nélkül belépni.
A jegyző növényvédelmi bírságot is kiszabhat,
amelynek összege 20 ezertől 2 millió forintig terjedhet. Ha valaki nem téríti meg a birság összegét, attól a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja behajtani azt.
Felhívjuk a tisztelt kerületi polgárok figyelmét, hogy
a hatóság a gazos, gyomnövénnyel fertőzött ingatlanok tulajdonosaira, illetve használóira is kiszabhat
közigazgatási bírságot attól függetlenül, hogy a területen van-e parlagfű, vagy nincs.

F e l h í vá s

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés,
levéltetű elleni védekezés

Munkavégzés időtartama: 2012.06.25. – 2012.07.09.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betartására. A
leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra
hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosáskor plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható. Az engedélyezési
okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80
lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést
kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platánfák 10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, legyenek szívesek felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu e-mailcímre vagy
a 061 40-50-258, 06/20 219-54-08 telefonszámokon, hogy a jelzett címen a lakó
kérésére fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a
gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében
Felhasználásra
kerülő szerek

Dózis

Topas 100 EC

0,3-0,5 l/ha

Rimon 10 EC

0,75 l/ha

Decis Mega

0,25 l/ha

Silwet Star

1 l/ha

ÉVI*
(nap)

14

MVI*
(nap)

0

Méhekre
veszélyesség
Mérsékelten
kockázatos

Vizekre
veszélyesség
Kifejezetten
veszélyes

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás

Munkaterület utcanevei:

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

Címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 09. 30-ig.
További információk: Zubreczkiné Jármay Katalin,
40-11-599, zubreczkine@bp16.hu, kornyezet@bp16.hu

• A parlagfüvet mindig virágzás előtt 1-2 héttel
kell lekaszálni.
• A kaszálást a nyár folyamán legalább háromszor meg kell ismételni.
• A virágzó növényt ne kaszáljuk le vagy gyomláljuk ki kézzel, mert a nagy mennyiségű felszálló virágpor allergiát okozhat.
• A parlagfüvet kapálással vagy megfelelő vegyszer használatával is eltávolíthatjuk.
• A gyeptelepítés mellett a mulcsozás is hatékony védekezési módszer lehet, hiszen a szerves
eredetű növényi anyagokkal (lehulló levelek, fenyőtűk, gallyak, fakéreg, lehullott virágszirmok)
történő talajtakarás következtében a gyomnövényzet ritkulni fog.
• A parlagfű elleni védekezés mellet fontos, hogy
a többi gyomot is rendszeresen kiirtsuk, hiszen
azok minimum 70 százaléka ugyanolyan allergiás tüneteket okozhat.

A XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta,
hogy ősszel újratárgyalja a kirívóan közösségellenes magatartásról
szóló rendeletet a kertvárosi polgárok észrevételei alapján. Ezeket a polgarmester@bp16.hu email címre, vagy a 1163 Budapest,
Havashalom utca 43. postacímre juttathatják el.

Folytatódik az útépítés
Nyáron is folytatódik az útépítés a kerületben,
amely az alábbi utcákat érinti:

Utca neve

Szakaszhatár

Sándor u.

Szent Imre u. - Szent Korona u. között

Szent Imre u.

Ilona u. - János u. között

Homokdomb u.

Homokdomb u. 5. - Ottó u. között

Ida u.

Hársfa u. - Jávorfa u. között

Caprera u.

Kukoricás u. - Csépa u. között

Csobaj u.

Kukoricás u. - Csépa u. között

A nyár folyamán az Önkormányzat felújítja
a rossz állapotú parkolókat és újak is épülnek a Rákosi úton az Ilona utca - József utca,
valamint a Köztársaság utca - Gelléri Andor
Endre utca között. Ezen a szakaszon a járdákat is átépítik. A munkálatok kezdetének
időpontjáról az érintetteket a kivitelező időben értesíti.
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Kedves

Tönkrement, becsődölt, lehúzta a rolót. A gazdasági válság miatt egyre többet halljuk ezeket a kifejezéseket. A XVI.
kerület azonban egyike azon városrészeknek, amely fokozatosan épül-szépül,
és szemmel láthatóan fejlődik. Ennek
újabb példája az a megállapodás, amely
az Önkormányzat és a vállalkozói szféra
számára is előnyös.
Az egykori Ikarus gyár a Kertvárosban
meghatározó gazdasági és társadalmi szerepet töltött be. A ’90-es évek közepétől a buszgyártást azonban fokozatosan
megszüntették, többszöri tulajdonosváltást követően a területen most ipari
park működik, amelynek tulajdonosa a
Felikon Kft. Az Ikarus Ipari Park üzemeltetését és az ott található ingatlanok
hasznosítását nagymértékben nehezíti a
gazdasági válság.
Kovács Péter bevezetőjében elmondta: a
terület jelen pillanatban kihasználatlan,
mert a jelenlegi szabályozás csak az egyben való hasznosítást teszi lehetővé. Az
Önkormányzat szándékai szerint megtartják a nem környezetszennyező ipari
tevékenységet, emellett megmaradnak
azok a funkciók, amelyek rövid távon
is hasznot hozhatnak az ipari parknak.
Ilyen a kereskedelem és a vendéglátás.
A polgármester kiemelte: a szerződés értelmében az Ikarus Ipari Park területét
három részre osztják: az „A” jelű részen
(75.250 m2) logisztikai, raktározási, és
irodai feladatokat is el lehet látni, illetve kisebb egységekre lehet felbontani a
területet, amelynek köszönhetően gyorsan elindulhat a gazdasági fellendülés.
A „B” jelű terület (115.400 m2) a régi
buszgyár központja, ahol az ipari funkciók megmaradnak. A „C” jelű területen (82.860 m2) pedig kereskedelmi és
szolgáltató tevékenységet lehet majd
folytatni, de lomis piacot tilos lesz üzemeltetni. Kovács Péter hangsúlyozta: az
Önkormányzat továbbra is ragaszkodik
ahhoz, hogy ezen a területen ne legyen
lakópark, hanem az itt létrejövő munkahelyek teremtsék meg a kerület gazdaságának alapját.

„Láttam a napot, súgta a szélnek:/ Várnak a tavak, csónakok,
stégek./ És tényleg a táblán virul egy szó,/ Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”
Mindannyian jól emlékszünk a
nyári szünet előtti utolsó napokra: a felkelés egyre nehezebben ment reggelente, az
elalvás egyre későbbre tolódott
esténként, az iskolapadból a vízpartra vágytunk. Valószínűleg a
mostani diákok is így érezték
magukat. Az elmúlt napokban
azonban megtartották az évzárókat, kiosztották a bizonyítványokat és megérkezett a jó idő
is. Ha valaki nem épp az új kertvárosi strandon sütteti a hasát,
vagy a számtalan kerületi tábor
egyikén vesz részt, pattanjon
biciklire és csavarogjon egyet
a Balaton körül vagy húzzon
túrabakancsot és barangoljon
Magyarország legszebb tájain. Aztán „Távol a gyorsvonat
füttye után/Kaláccsal, cukorral
nagymama vár./Játszani, nyaralni, élni de jó!/Szeretünk, szeretünk, VAKÁCIÓ!”

Az egész Ikarus sporttelep az Önkormányzaté lesz

A megállapodás része, hogy Garay Jenő,
az Ikarus sporttelepen lévő ingatlanát
elcseréli a Felikon Kft. területrészére. A
cég pedig adótartozása átvállalása fejében az ingatlant átadja az Önkormányzatnak, amely egy multifunkcionális
sport- és kulturális központot alakít ki a
területen. Az Ikarus Ipari Parkban szintén kap egy területet az Önkormányzat,
amelynek értékesítéséről a jövőben döntenek. A beruházás legfontosabb előnye,
hogy nulla forintból jönnek létre újabb
munkahelyek az ipar és a sport területén
is.
Schopper János nyomatékosította: a
28 hektáros létesítmény meghatározó
munkahelyteremtő terület lehet a kerületben. A szerződés aláírásával mindenki
nyer, hiszen az Önkormányzat sportberuházása elől elhárul az akadály, az ipari
parknak pedig lehetősége lesz hasznosítani a területet. Az új szabályozási tervnek köszönhetően sok olyan vállalkozás
dolgozhat majd itt, amelyek a helyi adó
fizetésével és a munkahelyteremtéssel a

közösség javát szolgálhatják.
Garay Jenő kijelentette: a polgármester
és az államtitkár szívós tenni akarásának
következményeként létrejött egy olyan
megállapodás, amelynek két haszna van:
egyrészt munkahelyteremtés indul, másrészt a sporttelep egyben marad, és lesz
egy 8,4 hektáros sportkomplexum is.
Szatmáry Kristóf szerint példaértékű a
megállapodás, mert a mostani gazdasági
környezetben egy cégnek vagy önkormányzatnak sem könnyű fejlesztéseket
végrehajtania, vagy a lakosság igényeinek
eleget tenni, de itt mindenki győztesnek
érezheti magát. A kerület alapvetően egy
kertes házas övezet, de éppen ezért fontosak a még működő ipari területek is,
amelyek a kerületi vállalkozásoknak is
lehetőséget tudnak adni. A minisztérium ezeket a lehetőségeket egyértelműen
támogatja. Ezen felül pedig a kormány
a hazai buszgyártás felélesztését tűzte ki
célul, így remélhetőleg a közeljövőben
újraindulhat a buszgyártás az Ikarus területén.

található kerületünk egyik legrégebbi, Istók János által alkotott emMegújul az emlékmű Cinkotán
lékműve, amit 1931-ben avattak fel. A szobor az I. világháborúban elesett
cinkotai honvédeknek állít emléket. A közel 80 év alatt azonban életveszéés környezete
lyessé vált, mert a tartópillérek szétfagytak és szétnyíltak. Szász József, Cinkota
önkormányzati képviselője már a 2011-es költségvetés módosításakor beterjesztett egy javaslatot az emlékmű restaurálására, amelyre a Testület meg is
szavazott 2 millió forintot.
Az emlékmű a Budapest Galéria tulajdona. Az intézménnyel való egyeztetés után május elején megkezdődtek a felújítási munkálatok, amelyek során
kiderült, hogy a talapzat csak úgy állítható helyre, hogy a szobrot leemelik a
helyéről. A restaurálást Dudás József cinkotai kőfaragómester végzi, és várhatóan június végére a szobor visszakerül a helyére.
Kovács Péter polgármester ígéretének megfelelően hamarosan megújul az
emlékmű környezete is. Az Önkormányzat ugyanis egy családias találkozóhely kialakítását tervezi itt, ahol a kisgyerekektől a nyugdíjasokig mindenki
jól érezheti magát.

Olvasó!

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
A Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat kétheti lapja
Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla
Korrektor: Tari Judit Titanilla
Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.
e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14–16
óráig a polgármesteri hivatalban:
1163 Havashalom u. 43., Tel./fax: 4011-586
Nyomás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai
Központ Bt., 8200 Veszprém, Házgyári u. 12.
Ügyvezető igazgató: Nagy Attila
Terjeszti: MAXI-BOX 2007 KFT.,
Bozsányi Kálmánné
1042 Bp., Rózsa utca 39., 06-30-828-0463
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352
vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot
kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk
meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely függvényében jelentetünk meg.
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére
vagy – hely hiányában – kihagyására.
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Új vezetők, új feladatok
Amint arról előző lapszámunkban már beszámoltunk, a
legutóbbi Képviselő-testületi ülésen új vezetőt választottak
egy kertvárosi óvoda és két iskola élére. Munkatársunk felkereste a pedagógusokat, hogy terveikről kérdezze őket.

Mészáros Tibor
Az árpádföldi Arany János Általános
Iskola új igazgatója, Jávor Annamária
2003-ban került a Bekecs utcai intézménybe testnevelő tanárként. Három
év múlva az iskola akkori igazgatója
rábízta a legnehezebb, legproblémásabb
osztályt, amelynek tagjait nagyon meg-

szerette, és talán ennek is köszönhető,
hogy sikerült megtalálnia velük a közös
hangot. Közben a Budapesti Műszaki
Egyetemen közoktatási vezetői szakirányú képzésen másoddiplomát szerzett.
A Testület egyhangúlag választotta meg
intézményvezetőnek.
– Hogy képzeli el az iskola vezetését?
– Nagy tervekkel vágok neki a feladatnak. Három fő területen szeretnék
jelentős változást. Jó lenne egy olyan

közösséget kialakítani, amelyben a felső tagozatos gyerekek szülei sem csak a
gyerekek elmondásából ismerik a tanárokat, hanem szinte napi kapcsolatban
állnak egymással a közös cél, a diákok
képességeinek kifejlesztése érdekében.
Az érdekes, vonzó közösségi rendezvények számának növelése mindenképpen
ebbe az irányba hatna. A szülői értekezleteknél sokkal kötetlenebb és gyakoribb
személyes kapcsolat eredményeként
megismerhetné egymást szülő és pedagógus, ami bizonyára jó hatással lenne
az együttműködésre.
A másik terület az angol nyelv oktatása. Az óraszám növelésével szeretném
annyira továbbfejleszteni a nyelvoktatást, hogy a nyolcadik osztály végén
minden gyerek alapfokú nyelvvizsgát
tehessen. Végül pedig a szívügyem, a
sport. Itt elsősorban a szemlélet, a tudat
területén látok teendőket. Azt szeretném
elérni, hogy a tőlünk kikerülő diákok
olyan tudatos egészségszemléletet vigyenek magukkal, ami segít megőrizni
aktivitásukat az iskolán kívüli világban,
felnőtt korukban is.
Jávor Annamária két gyermek édesanyja. ősztől már a kisebbik is az általa
vezetett iskola tanulója lesz.
Horváth Zsoltné Csilla néni 20 éve dolgozik a XVI. kerületben, ebből 17 évet
töltött a Napsugár Óvodában. Helyettes

A XVI. kerületi gyerekeket nevelő
szakemberek számára fontos, hogy
folyamatosan képezzék magukat,
ehhez pedig minden segítséget
megad az Önkormányzat. A „Professzionális pedagógus kommunikáció, integráló óvodai környezetben” elnevezésű továbbképzésen
24 kertvárosi óvodapedagógus
vett részt. A tanúsítványokat június 6-án dr. Csomor Ervin alpolgármester és Szász József képviselő,
a Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke adta át a
résztvevőknek. A tapasztalatokról
Szécsi Tibort, a továbbképzés vezetőjét kérdeztük.
– Miről szólt a képzés?
– Az akkreditált továbbképzés gyakorlatorientált
volt, ahol a kollégák a saját élményeikkel, tapasztalataikkal dolgoztak, párban, kiscsoportokban. Rendszeresen visszajeleztük, összegeztük, hogy hol tartunk,

vezetőként volt alkalma megismerkedni
az intézmény irányításával kapcsolatos
teendőkkel, majd 2010 augusztusa óta
ő vezette az óvodát dr. Klein Tamásné
betegsége miatt.
– A laikus azt feltételezné, hogy Ön körül most semmi sem változik, csak azt kell
folytatnia, amit eddig is tett.

– Ez egyáltalán nincs így. A Napsugár
Óvoda nagy változások előtt áll. Anyaintézményünkben, a Cziráki utcában négy
25-30 fős csoportunk van, a Lándzsa utcai tagóvodában pedig három. Júliustól
azonban további két tagintézménnyel
bővülünk. Hozzánk tartozik majd a
Vadvirág Óvoda Borotvás utcai és Ágoston Péter utcai épülete is, további négynégy csoporttal. Így négy helyszínen 15
óvodai csoport számára kell megvalósítani azt, amit célul tűztem ki: a színvonalas, gyermekközpontú nevelést, mégpedig olyan formában, hogy a nevelési
tevékenység minden résztvevője – szülő,
gyerek, óvodapedagógus és fenntartó –
egyaránt úgy érezze, elvárásai maradéktalanul teljesülnek.
Horváth Zsoltné szintén a kerületben
él, és részt vesz a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkájában is.
Kocsis Tóth Mariannról, a Herman
Ottó Általános Iskola igazgatójáról szintén azt gondolhatnánk, hogy csak az

Továbbképzés
óvónőknek

mik a továbbvihető tapasztalatok. Mivel a személyiségünkkel, a személyiségünkön dolgoztunk, ezért
nagyon különböző a képzés hozama, mindenkinek
önmagához viszonyítva kell megtennie a következő
lépést.
A képzés fókuszában a nevelőmunkában nagyon
fontos kommunikációs mintázataink álltak, de foglalkoztak a résztvevők szakmaiságuk, hivatástudatuk

eddigi úton kell tovább mennie, hiszen
1997 óta az intézményben tanít, 1998
óta pedig vezeti is azt. Ezt azonban ő is
megcáfolta:
– Kinevezésem annak idején egybeesett az első nagy tanügyi reformokkal.
Most pedig ismét soha nem látott méretű változások előtt áll az oktatás. Ezért
amikor a terveimről kérdeznek, csak
annyit mondok, fő célkitűzésem megtartani, ami van. Továbbra is bízunk az
Önkormányzat támogatásában, de így is
hatalmas feladat az elmúlt 15 év információs robbanásának ellensúlyozása az
iskola falai között. Az internet megsokszorozta az ismeretanyagot, ami sajnos
nem párosul a gyerekek lelki érésével.
Különösen a nagyobbak jutnak olyan élményözönhöz a világháló használatakor,
ami nagyon megemeli az ingerküszöböt,
és ehhez képest az iskolai órák nagyon
unalmasak a számukra. Erre a kihívásra kell valamilyen választ találnunk, és
ezen fáradozunk majd az ősszel induló
tanügyi reform, egyelőre nem teljesen

átlátható útvesztőiben is. De remélem,
kollégáim segítségével, mint eddig mindig, ezzel a feladattal is megbirkózunk.
Az újonnan kinevezett intézményvezetők tehát nincsenek irigylésre méltó
helyzetben, de szakmai tudásuk, empátiájuk és gyermekszeretetük garancia arra,
hogy gyermekeink jó kezekben vannak.

átgondolásával, illetve az integráció kérdésével is.
– Mi a véleménye a kerületi óvónőkről?
– Végtelenül felemelő és megnyugtató érzés volt a
kollégákkal együtt dolgozni. Mélységes szakmai elköteleződésről és gyermekszeretetről tanúskodott
minden megnyilvánulásuk. Ez pedig elég jó bástya
a gyermekeink egészséges, szeretetteljes fejlődéséhez.
Ahogy Böjte Csaba atyától hallottam egyszer: „Ki kell
szeretni gyermekeinkből a jót”. Ennek a szeretetnek
különböző arcairól is beszélgettünk.
– Tartott-e már nálunk hasonló továbbképzést és tervezi-e a jövőben?
– Ez volt az első továbbképzésem a XVI. kerületben,
és nagyon szívesen dolgoznék a kollégákkal a jövőben
is. A csoport tagjainak is lenne erre igénye.
– Szakmailag minden feltétel adott volt?
– A program szervezője, Répás Ildikó, a MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet igazgatója, illetve a képzés otthonául szolgáló Fecskefészek Óvoda
vezetője, Illésné Schrott Ildikó és munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy jól érezzük
magunkat és a munkánkra figyelhessünk. Az Önkormányzat törődése, odafordulása, és a pedagógusok
iránt tanusított elismerése országos szinten is kuriózumnak számít. Gyakran a nyilvánvaló dolgokat is ki
kell mondani, itt pedig kimondták és megmutatták,
hogy az óvónők fontosak.

Okta tá s
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Soha ne nézz szánakozva engem
Egy fogyatékos gyerek kérése:

Soha ne nézz szánakozva engem,
én is az ÉLET szépségét zengem,
lenn a mélyben összeér a lelkünk
Isten hívására egyszerre keltünk.
Igaz, a logika nem a kenyerem,
de ha megnézed jól a tenyerem
a szívvonalam nagyon hosszú,
s nem tudom mit jelent a bosszú.
Közös az életünk, közös a halálunk
tudom, egyszer majd közös nevezőt találunk,
csak soha ne nézz szánakozva engem,
hisz én is az ÉLET szépségét zengem...
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Szeretve
nevelnek
amikor az ide járók és hozzátartozóik, valamint a
pedagógusok kötetlenül beszélgethetnek, és jobban
megismerhetik egymást. Különösen hasznos lehet ez
a sérült gyerekek szüleinek, hiszen ők igazán csak egymás között tudják megbeszélni napi problémáikat.

Urgyán Tibor György

fontosabb eseményeiről.
A rendezvényen az asztali szövőszék fortélyaival –
amelyekre hétköznap a gyerekeket oktatják – a szülők
is megismerkedhettek. Lehetett nemezelni, homokképet készíteni, lengőtekézni, száraztészta-nyakláncot
fűzni és nyuszit simogatni is. Az elkészült tárgyakat
pedig meg is lehetett vásárolni.A programok szóra-

Mészáros Tibor

A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Érsekújvár utcai részében értelmileg sérült
és autista gyerekek gondozása folyik. Június 2-án a
délelőtti szellő ínycsiklandozó gulyásillatot cipelt a
hátán, hogy széthordja a hírt: családi napot rendeztek
az ide járó ovisok, iskolások és családtagjaik számára.
A főzésből Kelemen Gábor igazgató is kivette a részét.

Simonné Piróth Éva még csak január óta vezeti az
Érsekújvár utcai intézményt, de már 34 éves szakmai
múlt áll mögötte. Kollégáival már egy ideje fontolgatták, hogy kellene egy olyan alkalmat teremteni,

Az intézményvezető elmondta: az előkészületek már
napokkal korábban megkezdődtek. Ennek részeként
kiállítást rendeztek a gyerekek rajzaiból, festményeiből
és kézműves tárgyaiból. Ügyességi foglalkozásokat tartottak, sátrat állítottak a malomkerék méretű bogrács
fölé, színes lufikkal díszítették az ebédlőt, beszerezték

a főzéshez a hozzávalókat, és az egyik pedagógus még
egy mozgóképes összeállítást is készített a tanév leg-

„Hol lakik a ló”
- lovasterápiával fejlesztenek
A sajátos nevelési igényű gyerekeknél alkalmazott
módszerek között ma már kiemelt helyük van a
különféle állatterápiáknak. Ezzel a XVI. kerületben
egyedülálló, de rendkívül népszerű módszerrel is találkozhatunk az Érsekújvár utcai intézményben április óta. A lovasterápia lényege, hogy a visszahúzódó,
introvertált gyerekek a foglalkozások során kapcsolatba kerülnek az állattal. Etetik, simogatják, beszélnek
hozzá, barátkoznak vele. Közösen ellátogatnak az
istállóba, megnézik „hol lakik a ló”, vagyis szociális
képességüket is fejleszti az állat közelsége. Ez később
megkönnyíti az emberekkel való kapcsolatok kialakítását is. A lovaglás anyagi hátterét az Önkormányzat
biztosítja, az intézmény pedig ismét benyújtott egy
pályázatot, hogy ősztől tovább folytathassák ezt a
nagyszerű módszert. A lovaglás részleteiről Günther
Kinga, a terápia vezetője számolt be lapunknak:
– Aki még nem látott ilyet, ne valami lóháton történő száguldozásra gondoljon, hanem egy békés, lépésben

koztató jellege mellett természetesen közösségformáló erejük is nagy hangsúlyt kapott. Kelemen Gábor
igazgató kijelentette: ha a szülők úgy mennek haza,
hogy legalább egy hasznos tanácsot kaptak, akkor már
megérte együtt lenni. Az Érsekújvár utcában tehát tettek egy lépést egy hagyomány megteremtése felé, és
miközben ezen fáradoztak a résztvevők, talán tettek
egy lépést egymás felé is.

haladó, a terápia vezetője által irányított lóra, amelynek hátán rendszerint boldog arccal ott csücsül az iskola
vagy az óvoda egyik kis növendéke. A ló neve Bohém,
de jelleme szöges ellentétben áll nevével. Bohém egy
húszéves állat, és csipetnyi hajlamot sem mutat a bo-

hém viselkedésre. Sőt, kizökkenthetetlen nyugalma teszi
alkalmassá arra, hogy a gyerekek minden kockázat nélkül körülvegyék. Bohém nem harap, nem rúg, békésen
tűri, ha a felé áradó szeretet abban nyilvánul meg, hogy
fülét, farkát, sörényét húzgálják, és hasonló békével rója
köreit, amikor éppen egy kis lovas ül a hátán. Így aztán
a szülők is megszerették a módszert, és eljutottunk oda,
hogy annak a kisgyereknek, aki az első napon már bátran átbújt Bohém hasa alatt, ma már az anyukája is
meg meri közelíteni a lovat. Mi azonban természetesen
nem az ő bátorságának örülünk, hanem annak, hogy a
gyerekek ilyen bizalommal vannak az állat iránt – tette hozzá Günther Kinga.
A lovasterápiát heti egyszer, három korcsoportban
végzik. A lovaglás a kapcsolatteremtés megkönnyítésén kívül fejleszti a ritmus- és egyensúlyérzéket,
megnöveli a gyerekek önbizalmát, és a szülők visszajelzései alapján olyan élmény a számukra, amelyről a
foglalkozások után otthon még napokig mesélnek.
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Közösségi él et

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Gyereknap és kapcsolatépítés
A Napsugár Bölcsőde június 9-én gyereknapi díszbe öltözött. A kerítést színes lufikkal díszítették fel, az oszlopokat tarka papírszalagokkal vonták be, a kertben pedig a gyerekek szórakoztatására gyűlt össze a sokadalom. Ezeknél azonban sokkal
távolabbra mutató célokat tűzött ki az intézmény, a rendezvényt használták fel
ugyanis arra, hogy elmélyítsék a bölcsőde és a családok kapcsolatát. A célokról és
a módszerekről Fehér Edit, a bölcsőde vezetője tájékoztatta lapunkat.
Mészáros Tibor
– A jobb együttműködés érdekében szeretnék elérni, hogy a szülők és a bölcsőde dolgozói kölcsönösen megismerjék egymást.
Milyen út vezet ehhez?
– A minden igénynek megfelelő,
gyönyörű, új épületünket igyekszünk
ugyanilyen korszerű tartalommal megtölteni. Ennek része, hogy minden
olyan alkalmat kihasználunk, amikor
a szülők bölcsődénk falai között együtt

lehetnek csemetéikkel. Ilyenek például a karácsonyon és húsvéton kívül az
anyák napja, az apák napja és a farsang.
De ilyen esemény a bölcsődés ballagás
valamint a gyereknap is. Ilyenkor van
idő hosszabb beszélgetésekre dolgozóink és a szülők között. Persze nem
feledkezünk meg a gyerekek szórakoztatásáról sem. Jó nézni, amikor apuka
és kislánya ecsettel a kézben festegeti a
kartonváros házait, amikor anyuka és
fia együtt ülnek a homokozóban, és kezük nyomán épül a homokvár. Ilyenkor
megtelik a sportszoba, a zeneszobából
is folyamatosan szállnak kifelé a dallamok, és nem pihenhetnek a rugólábú
hintalovak, a mászókák és a mérleghinták sem.
– A bölcsőde munkáját külső szakemberek is segítik. Ők is jelen voltak?
– Igen, a szülők rendelkezésére állt

gyermekorvosunk, és a sajátos nevelési
igényű gyerekek problémáival felkereshették fejlesztő konduktorunkat is.

– A bölcsőde gyönyörű konyháját sok
anyuka irigykedve nézte.
– Konyhánk nem csak melegítő,

hanem főzőkonyha is egyben. Gyermekeink számára helyben készítjük
az ételeket. Ezt a folyamatot elejétől a
végéig megtekinthették a gyereknap
résztvevői. Tájékoztattuk őket minden
részletről: a mindig friss alapanyagaink
beszerzésétől a tálalás folyamatáig, sőt
a vendégek kóstolót is kaphattak az itt
készült ételekből.
A gyereknap záró produkciója a Kezeslábas című bábelőadás volt. A művészek a kicsik szeme láttára hoztak létre
bábokat zokniból, kesztyűből, sálból,
sapkából, és ismert gyerekdalok éneklésére buzdították őket.
A Napsugár Bölcsőde hamarosan
első születésnapját ünnepli, népszerűsége pedig modern felszereltsége és
az itt dolgozók szakmai hozzáértése
mellett közösségformáló erejének is
köszönhető.

Családi móka a Jókaiban Tiszta erőből nyár!
Riersch Tamás

Több mint tíz éve rendeznek családi
napot a Jókai Mór Általános Iskolában.
Idén közel ezren vettek részt a június
2-i rendezvényen.

– A célunk elsősorban a családok összehozása, illetve a szülők, a pedagógusok
és a gyerekek kapcsolatának az erősítése.
Kertvárosunkban ugyanis az iskola nem
csak az oktatásnak és a nevelésnek, hanem a közösségi életnek is a színtere –
mondta Bohus Mihály igazgató.
Minderről a Tiszakömlő utcai intézmény pedagógusai és az oda járó
gyerekek szülei is hasonlóképpen gondolkodnak. Ennek köszönhetően minden évben nagy lelkesedéssel vesznek
részt a programokon, amelyek a kreatív szervezőknek köszönhetően egyre
színvonalasabbak. A rendezvényen az
iskolában működő valamennyi szakkör – a tánctól kezdve a sakkon át egé-

szen a taekwondóig – bemutatkozott.
Emellett íjászat, ugrálóvár, arcfestés,
kutyás bemutató, játékos sorversenyek,
szkanderverseny, huszárbemutató, lovaglás és egy felnőttekkel közös elmebajnokság várta a gyerekeket. A szülők
közben a bográcsok mellett sürgölődtek. A jókais családi napok egyik slágere
ugyanis minden esztendőben a főzőverseny, amelyre idén is több mint tíz csapat nevezett. A bográcsokban készített
finom ételeket egy igazi mesterszakács,
a receptkönyveiről is ismert Hargitay
György kóstolta végig és értékelte.
– Nagyon jó ötletnek tartom az ilyen
rendezvényeket, mert összehozza a szülőket. A mi gyerekeink még csak elsősök,
így kevésbé ismerjük egymást, de egy ilyen
rendezvényen van időnk és lehetőségünk a
kötetlen beszélgetésre – mondta Mészáros
István, az egyik diák apukája.

Mészáros Tibor

Dr. Környeiné Rátz Katalin képviselő és
a Centenáriumi Lakótelepért Egyesület idén is vidám együttlétre invitálta a
lakótelep apraját és nagyját, akik június
9-én nyárköszöntővel egybekötött gyereknapon ünnepelték a közelgő vakációt.
A nagyszámú érdeklődőt a Batthyány, a
Kölcsey, a Lemhényi és a Sashalmi Tanoda diákjainak produkciói szórakoztatták.

A kánikulai melegben Szatmáry Kristóf,
a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára köszöntötte a megjelenteket, és beszédében
arra hívta fel a figyelmet, hogy napjaink
válságos gazdasági környezetében felértékelődik a közösség szerepe. Ezért további

összefogásra, közös cselekvésre bíztatta a
résztvevőket.
A Centin a közösség formálásának a
jövőben lesz egy új helyszíne is. Az Ön-

kormányzat támogatásával elkészült az a
közösségi terem, amelynek kulcsait Kovács Raymund alpolgármester adta át. A
helyiséget a tervek szerint kisebb rendezvények, lakossági vagy családi összejövetelek megrendezésére használhatják az ott
élők. Az eseményen jelen volt Gilyén Ince
önkormányzati képviselő is, akinek jelentős szerepe volt abban, hogy a korábban
hőközpontként működő épület ezentúl a
közösséget szolgálja.
A hivatalos megnyitó után lehetett lovagolni, kézműveskedni, vattacukortól
összeragadni, és kivételesen térdig gázolni
a szökőkút vizében. A vidám hangulatról a Tomhauser Noémi vezette, a Rácz
Aladár Zeneiskola tanáraiból álló Málna
együttes gondoskodott, amelynek tagjai a
nyárköszöntő zárásaként jól megénekeltették és megtáncoltatták a színpad köré
sereglett gyerekeket.

Ke r t v á r o s i a rcké p e k
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30 éve a Kertváros lakója Pekár István

Értékeket ment a volt tévéelnök
Három évtizede lakik a XVI. kerületben Pekár István, aki a Duna TV munkatársa, majd elnöke volt. Rákosszentmihályon vettek lakást 1982-ben, majd öt évvel később egy családi házat
Sashalmon. Csak a lemállott vakolatú falak és a meg-meg roskadt tető állt, a saját kezével,
családjával, barátaival, rokonaival varázsolta otthonná. Pekár István a tanítás mellett most is
filmesként dolgozik, reméli, egyszer lehetősége lesz arra is, hogy a kerület épített emlékeit
– amelyeket talán most látunk így utóljára – filmszalagon örökítse meg az utókor számára.
Takács T. László
Két kutya, egy basset hound és egy vizsla
szalad elő a csöngetésre. Csöppet sem csodálkozom, hogy utóbbit Vahúrnak hívják a
VUK című rajzfilm nyomán. Pekár István
élete, munkássága is mesébe illő történet.
Jelenleg a Szent István Egyetemen tanít,
filmeket készít, a Natúrparkok Országos
Szövetségének alelnöke, négy éven át a fogathajtók elnöki tisztét is betöltötte. Mindemellett szívvel-lélekkel kertvárosi lakos.

volt, a médiát már erősen átszőtte a politika. Ezt akkor is, ma is túlzásnak tartom!
Ismerek külföldi példákat, hiszen a lányom
Új-Zélandon él, ahol nem jellemző, hogy
mindenhol politikusok szerepelnének. Nálunk még a főzőműsorokba is őket hívják,
és olyan témákban is kérdezik, amelyekhez
igazából semmi közük. Bevallom, engem
is feszélyezett ez a helyzet, de igyekeztem
kezelni. Én nem voltam és nem vagyok
semmilyen pártnak tagja, de erős nem-

– Milyen emlékeket őriz a Duna televíziós
időszakról?
– 1992-ben a Magyarok III. Világkongresszusán született a döntés egy olyan nemzeti csatorna indításáról, amelyet a világon
szórványban élők is láthatnak. Az elsők
között jelentkeztem, Csoóri Sándort kerestem fel az ötlettel, hogy a magyar gazdákról
készítenénk műsort. Akkoriban a Magyar
Gazda című lapot készítettem, ami elég
rosszul ment, mint ahogy a korabeli sajtóviszonyok közepette szinte hetenként indultak, illetve szűntek meg lapok. Segítségemre volt néhány tehetséges falusi származású
újságíró. Az volt a mottónk, hogy nem a
jóban keressük a rosszat, hanem a rosszban
a jót. 1993 áprilisában indult a Gazdakör,
olyan emberekkel beszélgettünk, akik pozitív példát, értéket tudtak mutatni.
1997-ig egyértelműen felívelő szakasz jellemezte a Dunát. Kitűnő érzés volt, hogy
olyan tehetséges emberekkel dolgozhattam,
tőlük tanulhattam, akik hozzám hasonlóan
fontosnak tartották az örökérvényű emberi
értékek, a nemzeti és az elit kultura megőrzését. 2000-ig volt elnök Sára Sándor,
majd egy fél éves interregnum után engem
választottak a kurátorok. Nehéz időszak

zeti elkötelezettséggel rendelkezem. Ös�szességében egy kemény, küzdelmes, négy
év volt, amit életem legszebb időszakának
tekintek. Büszke vagyok arra, hogy az elnökségem idején vált elérhetővé az adás az
Amerikában és Ausztráliában élő magyarok
számára. Létrehoztunk jónéhány időtálló
művet, amelyeket később elő lehet venni,
és újra megmutatni a közönségnek. Sajnos
a rendszerváltozás óta kulturális téren nem
sok értékálló dolog született. A kvízműsort,
a talkshow-t nem lehet eltenni, az a pillanatról szól.
– Ön ezer szállal kötődik a vidékhez. Hogyan kötött ki mégis Budapesten?
– Amikor az első lakást kerestük, nagyon
kevés pénzünk volt. Vagy nagyon lerobbant
állapotú ingatlant találtunk, vagy olyan
konstrukciókba ütköztünk, amelyek vállalhatatlanok voltak. Végül 1982-ben a Budapesti úton találtunk egy házrészt, amit olcsón megszereztünk. Öt évvel később némi
haszonnal sikerült túladni rajta, akkor költöztünk ide, Sashalomra. Ez a ház nagyon
régi és lerobbant volt, még a villany sem világított, tönkrementek a vezetékek a falban.
Árkot ástam, betonoztam, vakoltam, csatornáztam. Sosem ijedtem meg a kemény

munkától. Azáltal, hogy ennyit dolgoztam
rajta, a ház a részemmé vált, benne vagyok
én is. Nem hiszem, hogy valaha elköltöznénk már innen.
– Mi a véleménye a fővárosról?
– Nem szeretem Budapestet, legalábbis
a belvárost. Az emberek mogorvák, nem
törődnek egymással, az utak zsúfoltak. A
taxisok állandóan dudálnak. Mindenért
pénzt szednek, a legalapvetőbb dolgokért
is. A XVI. kerület azonban más. Öt faluból született, bár fejlődött, bővült, mentalitásban keveset változott. Még most is egy
falucsokor a szó jó értelmében véve. Más az
emberek egymáshoz való viszonya. Szóba
állnak egymással az utcán, köszönnek, beszélgetnek a piacon bevásárlás közben. Fontosnak tartom, hogy megőrizzünk ebből a
hangulatból, és a megörökölt emlékekből
minél többet az utókor számára. Szeretném, ha filmre rögzíthetnénk azt, ami most
érték a kerületben, hogy megmaradjon a
későbbi generációk számára, hogyan éltünk
itt 2012-ben.
– Mivel foglalkozik szabadidejében?
– A Szent István Egyetemen tanítok Gödöllőn, emellett évekig voltam a fogathajtók
elnöke. A Natúrparkok Országos Szövetségének alelnöke vagyok jelenleg. Korábban a
Kertváros Nordic sportegyesület igen aktív
tagja voltam, szeretném ha ezt a szép mozgásformát minél többen megismernék.
Két otthonom van, minden nap eszembe
jut a gyerekkorom, Nógrád, a Palócföld.
Ha tehetem, meglátogatom a családom ott
élő tagjait. Gyakran ingázom, elsősorban
idős édesanyám miatt, de azért is, mert egy
húsmarha farmunk is van ott.
– Hogyan bír erővel, energiával ennyi mindent?
– Nem a sok munka fárasztja az embert,
hanem az értelmetlen vagy kedvetlenül
végzett munka. Mielőtt újságíró lettem,
egy sörárpát forgalmazó vállalkozás üzletkötője voltam. Ott háromszor annyit
kerestem, mint a későbbi szakmámban. A
váltás után a fizetésem arra sem lett volna
elég, hogy a törlesztőrészleteket kifizessük,
ezért mellékfoglalkozás után kellett néznem. Miután végeztem a szerkesztőségben,
itthon ruhaszövetet szabtam éjszaka. Nem
egyszer egy szemhunyásnyit sem aludtam,
úgy mentem reggel dolgozni. Kérdezték a
kollégák, hogy lehet ezt bírni? Sokkal egyszerűbben, mint gondolták, a kettő kiegészítette egymást, az egyik szellemi, a másik
fizikai jellegű tevékenység volt. Persze ma
már ilyen feszített tempót nem bírnék, de
akkor fiatal voltam.

Én hiszek a munka örömében! Ez ma nehezen érthető, egy régi emlékkel próbálom
érzékeltetni. Nógrádi krumpliszedőkhöz
mentem riportra, előtte való nap a gazda
telefonon elmagyarázta, hogy hol találom
őket a határban. A krumpliszedés az egyik
legkeményebb paraszti munka. A gép kiforgatja a földből a burgonyát, amit villámgyorsan kell felkapkodni, mert a traktor
gyorsan fordul, és amit nem szedtek fel, azt
betemeti a következő sor földjével. Szóval
embert próbáló fizikai munka.
Amint közeledtem a krumpliszedés helyéhez, nem megtört, hullafáradt embereket találtam, hanem inkább egy piknikelő
társaságot. Egy idős néni a dédunokával
játszott egy árnyas fa alatt, mellettük a bőséges ebéd maradványai, a burgonyatáblán
pedig kacagó-viccelődő férfiak és asszonyok
kapkodták a termést. Köröttük már ezernyi zsák tele krumlival. Szomszédok, unokatestvérek, barátok aznapi munkájának
kézzelfogható eredménye. Nem pénzért
csinálták, hanem emberségből, jókedvűen,
egymást ugratva tették a dolgukat. Biztosan
fáradtak voltak, de ezt senki nem mutatta,
együtt voltak, összetartoztak.
Ha manapság megkérdezem a fiatalokat,
miért jó dolgozni, az a válasz, hogy a munkáért pénzt kapnak, és amikor azt elköltik,
az majd örömet okoz. Remélem, egyszer
majd ők is megérzik, hogy mi a közösen
végzett, hasznos munka öröme.
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A faunnő könnyei
Mészáros Tibor
A tavalyi Art Feszt országos amatőr
képzőművészeti kiállítás fődíja egy
önálló kiállítás megrendezése volt az
Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. Június 12-én jött el az ideje
annak, hogy a győztes, Kasza Kriszta
bemutassa közel nyolcvan festményét,
pasztellképét és grafikáját a közönségnek. A megnyitón jelent volt az egykori
Roy és Ádám formációból Roy, akinek
azóta Kaszti Dóra a színpadi partnere,
és egy lírai zenei blokkal alapozták meg
a hangulatot. Ezután Szabó Lencz Péter
adta elő a kiállító művész egyik, A faunnő könnyei című novelláját, amely az
egyik festmény, sőt a kiállítás névadója
is. Végül Garamvölgyi Béla művésztanár
elemezte Kasza Kriszta képi világát, ráirányítva a közönség figyelmét a falakon
lévő képanyag kiemelkedő darabjaira és
stíluselemeire.
A rendezvény után megkérdeztük az
est főszereplőjét, mivel töltötte az elmúlt egy évet?
– Az Art Feszten elért sikerem nagyon
felpörgette az eseményeket. Rajztanárként folyamatosan tanítok egy X. ke-

rületi iskolában, nevelem hétéves gyermekemet, kiállításokon veszek részt, és
novellákat is írok.
– Tavaly még szó sem volt novellákról.
– Ez a legújabb szerelmem. Eddig

csak lelkes olvasója voltam az irodalomnak, de a sok olvasmány valahogy
összeérett bennem, és úgy gondoltam,
megpróbálkozom az írással. A novellák
állnak hozzám a legközelebb, a kiadó
pedig jónak találta az írásaimat, így a
jövőben ez is része lesz az életemnek.
– Mi lesz a festészettel?
– Párhuzamosan szeretnék két múzsát
szolgálni. Bennem valahogy kiegészíti
egymást a festészet és az irodalom. Erre
bizonyíték A faunnő könnyei című novellám, amelynek érzelmi világát képi
formában is megpróbáltam megfogalmazni.
– Milyen motívumok határozzák meg a
művészetét?
– Témám mindig az ember, a kifejezés két legfontosabb eszköze pedig az
arc és a kéz. A kiállított anyag 16 éves
koromtól 32 éves koromig, azaz napjainkig mutatja be azokat az állomásokat,
amelyeket bejártam ezalatt a másfél évtized alatt, és most hozzájött még az irodalom. Ezen az úton próbálok tovább
menni.
Kasza Kriszta a kiállításmegnyitó után
néhány nappal egy könyvbemutatóval
tért vissza az Erzsébetligeti Színházba,
ahol valószínűleg még sokszor találkozunk vele és alkotásaival, amelyek most
július 6-ig tekinthetők meg.

Molnár István Pál képeiből
nyílt kiállítás június 11-én a Kovács Attila Galériában. A művész a
városrészletek és a villamosok festője, de gyakran keres témát a zene
és az operairodalom területéről is.
Most lokálpatrióta oldaláról is bemutatkozott, hiszen a többi között
megörökítette a rákosszentmihályi
református és katolikus templomot,
a Naplás-tavat, és még néhány kerületrészletet is. Psalmus Hungaricus
című festményét felajánlotta Péczeli
Saroltának, Kodály Zoltán második
feleségének a Kodály Emlékmúzeum
javára. A képet egy későbbi időpontban ünnepélyes keretek között veszi
át az intézmény. A tárlat július közepéig tekinthető meg.

Programajánló
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.

ZENE

június 17-25.

V. BUDAPESTI NEMZETKÖZI CHOPIN FESZTIVÁL ÉS
CHOPIN ZONGORAVERSENY - A
fesztivál védnöke: Roman Kowalski lengyel nagykövet. Főtámogató: Budapest
Zongoraszalon. Hazai partner intézmények: Liszt Ferenc Zenetudományi
Egyetem és a XVI. kerületi Önkormányzat.
június 24., vasárnap, 17.00 –
CHOPIN KONCERT. Meghívott vendég: Alex Szilasi.
június 25., hétfő, 10.00 – Díjátadó és záróhangverseny.
A koncertek előzetes regisztrációt
követően díjmentesen látogathatók!
Regisztrálni az info@kulturliget.hu
e-mail címen és a 401-30-60 telefonszámon lehet.

EZ+AZ

június 27., szerda,
17.00 – KUBÍNYI TA-

MÁS ELŐADÁSA
Téma: Gnosztikus Magyarország. A
belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁSOK

július 6-ig – KASZA

KRISZTA, ART FESZT
IV. NYERTESÉNEK KIÁLLÍTÁSA
- „A Faunnő könnyei” Kasza Kriszta
32 éves művésztanár. Képei az emberi
érzésekről mesélnek.” Megtekinthető a
Harmónia Szalonban.
július 11-ig – TÓTH-VÁSÁRHELYI RÉKA IPARMŰVÉSZ, LAKBERENDEZŐ, TANÍTÓNŐ KIÁLLÍTÁSA - Rizómák, haikuk illusztrációi.
A csodálatos fababa meséje - Szakura,
a kokesi baba című könyv szerzője a
művésznő. Megtekinthető a Kamara
Teremben.
július 13-ig – VARÁZSMŰHELY
MŰVÉSZETI GYERMEKKLUB ALKOTÓINAK MUNKÁI VALAMINT
BODNÁR TAMÁS ÉS BARÁTAI
KALLIGRAFIKUS KIÁLLÍTÁSA Kis kezek művészete és tollak tánca.
Megtekinthető a Napfény Galériában.
július 19-ig – PINTÉR ISTVÁN
PÁL FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthető a Kovács Attila Galériában.

június 28., csötörtök, 17.00 –

„VÉGZŐSÖK” CÍMŰ KIÁLLÍTÁS.
- Az idén 10 éves Fotó Art Fotósiskola
végzett hallgatóinak újabb kiállítása. A
tárlaton látható képeket a tanítványok
a tanfolyam ideje alatt készítették előre
meghatározott témakörökben. A kiállítást megnyitja: Jamrik Vilmos a Fotó
Art Fotósiskola vezetője. Kiállító: Balázsi
Enikő, Baranyai Attila, Beleslin Milivoj,
Dr. Zágh Zsuzsanna, Horváth Rita, Jankó Kata, Koczkás János, Mikó Gyula,
Őri Éva, Pőcze Gergely, Sallai Gergely,
Sas Gábor, Ormos Szilágyi Viktória,
Sebesi Éva, Somosi Mária, Szalontai
Orsolya, Tábori István. Megtekinthető
augusztus 31-ig a Corvin Galériában.

NYÁRI TÁBORAINK

július 2-13.
SZÍNI SULI A KISKÖRÚTI
SZÍNISULI SZERVEZÉSÉBEN
10 és 20 év közötti gyerekeket és fiatalokat várunk, akik szeretnének betekintést nyerni a színház kulisszái mögé, és
szeretnék megtanulni a szakma trükkjeit.
Érdeklődni az Erzsébetligeti Színházban,
illetve a 401-30-60 telefonszámon lehet.

július 2-6. és július 9-13.
TINI-ISI! KÖZÉPISKOLÁRA FELKÉSZÍTŐ ANGOL TANFOLYAM
Annak érdekében, hogy a 8.-os gyermeke angoltudása összhangban legyen a
középiskola által elvárt tudással, egyhetes
intenzív angol nyelvtanfolyamot indítunk. Érdeklődni lehet Farkas Mónikánál 20/293-9495, info@tinisi.hu elérhetőségeken.
augusztus 13-18.
TÁNCTÁBOR A LIGET TÁNCAKADÉMIA SZERVEZÉSÉBEN
Várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretnének megismerkedni különböző tánc
stílusokkal, és szeretnének bekerülni egy
csapatba, ahol minden a tánc körül forog. Érdeklődni lehet Sáfrány Zoltánnál
a 0620/5963292 telefonszámon

JÖN, JÖN, JÖN!!!
SZEPTEMBER 21-23.
IX. KERTVÁROSI
VIGASSÁGOK
SZEPTEMBER 21.
GHYMES KONCERT

Kedves Vendégeink! A színház 2012. július 15-től augusztus 13-ig zárva tart.
Megértésüket köszönjük! Várjuk szeretettel Önöket a következő évadban.
Programjainkról tájékozódhatnak a www.kulturliget.hu és a www.facebook.com/erzsebetligetiszinhaz oldalakon.
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2012. június 23.

Tánc

a világ körül
Mészáros Tibor
A vendéglátó háziasszony szerepét ezúttal Rappaport
Dóra, az Erzsébetigeti Színház igazgatójának szakmai
helyettese töltötte be. Mindez testhez álló feladat
volt számára, hiszen korábban – közel 20 évig – ő is
a Duna Művészegyüttes csapatához tartozott. Kovács
Péter polgármester köszöntőjében elmondta: mennyire büszke a kertvárosi tehetségekre, és arra, hogy egy
ilyen nemzetközi jelentőségű rendezvény talált állandó otthonra az általa vezetett kerületben.
A műsort a Liget Táncakadémia növendékeinek bemutatója nyitotta meg, majd a verseny első fellépője,
az Azerbajdzsánból érkezett Göy-Göl Állami Népi
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A Nemzetközi Duna Karnevál több mint másfél évtizede a Margitszigeti Szabadtéri Színpad egyik fő attrakciója. Nekünk, XVI. kerületieknek mégsem kell a
városon átkelnünk, ha látni akarjuk ezt a színpompás táncünnepet, mert évek
óta az előadás jön el hozzánk az Erzsébetligeti Színházba, néhány nappal a
szigeti bemutató előtt. Ráadásul belépődíjat sem kellett fizetni. A műsor azonban három éve már nem csak bemutató, hanem egy megmérettetés is. Így
aki június 14-én ellátogatott a ligetbe, egyúttal részese lehetett a III. Lánchíd
Néptáncverseny eseményeinek is.
hosszú okkersárga szoknyákba öltözött táncosai kaptak nagy tapsot, majd az ukrán hagyományokat ápoló
Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Akadémia művészei tették kétségessé a gravitáció létezését, mivel fér-

fitáncosaik szinte többet voltak a levegőben, mint a
földön. Utánuk ismét a Liget Táncakadémia lépett a
színpadra, és versenyen kívül bemutatták azt a produkciót, amellyel a prágai nemzetközi táncverseny
első díját hozták el. Utolsóként az indiai Rajendra
Kumar Gangani – Swati Sinha páros lépett színpadra,
akiktől egy fergetegesen gyors ritmusú, kissé elvont
táncot láthatott a közönség. Amíg az ítészek tanácskoztak, a Duna Művészegyüttes előadása bűvölte el a
jelenlévőket.
Az elnök, Mucsi János, Harangozó-díjas koreográfus
mellett a zsűriben Sebestyén Márta Kossuth-, Liszt-,
Grammy- és Oscar-díjas népdalénekes mellett ott volt
Nino Lauretta és Vincenza Bavuso olasz táncművész,
továbbá Mihályi Gábor, az Állami Népi Együttes vezetője is. Az Arany Lánchíd-díjat a szakemberek a szlovák Technik Táncegyüttesnek ítélték oda.

Együttes következett, amely Ázsia szenvedélyes, harcos világát mutatta be akrobatikus elemekkel tűzdelt
produkciójában. Őket a török Odunpanzart Tánc-

együttes követte, amelynek tagjai színes öltözékükkel
és feszes ritmusaikkal varázsolták el a közönséget. A
sorsolás szeszélye folytán a két szlovák együttes egymás
után lépett színpadra. A magyar nézők sok hasonlóságot fedezhettek fel saját népzenénkkel, hiszen Kodály
Zoltán gyűjtései is bebizonyították, hogy újkori népdalkincsünk több helyen megegyezik a szlovákokéval.
A szünet után a hazánkban élő kínaiak jellegzetes,

Amíg a szlovákok a Színház aulájában
önfeledt és nagyon hangos örömünnepet
rögtönöztek győzelmük tiszteletére, addig mi Sebestyén Mártával beszélgettünk.
– A szlovákok mostani sikere a magyar táncházmozgalom határokon túlra is eljutó kisugárzásának egyértelmű
bizonyítéka. Ők harminc év késéssel
fedezték fel saját népdalaikat, és remek
dolog, hogy ilyen mámoros örömmel táncolják rá hagyományos táncaikat. A magyar
és a szlovák népzene mintegy 70 százalékban
átfedést mutat, így abban is bízhatunk, hogy ez a
közös kultúrkincs inkább összeköt, mint elválaszt
bennünket.
– Könnyű volt kiválasztani a győztest?
– Nem, mert a körtét kellett összehasonlítani az
almával. Nem is állítom, hogy teljes volt az egyetértés, de arra azért próbáltunk ügyelni, hogy sen-

kit ne bántsunk meg.
– Mit jelent Önnek, a világhírű művésznek
egy ilyen néptáncest?
– Azt hiszem, ilyenkor vagyok igazán
a saját közegemben. Ma már leginkább
népdalénekesként ismer a világ, de 16
éves koromtól jártam táncházba, majd
a Bartók Együttes tagjaként néptáncos
voltam, úgyhogy a zsigereimben van
mindaz, amit itt láttam és hallottam.
Nekem ez maga a boldogság, és ha még
a tanácsaimat is elfogadják, vagy bármilyen
más módon hozzátehetek valamit a néptánc
ügyéhez – például zsűritagként – természetes, hogy
elvállalom. Ha régi barátom, Mucsi János meghív,
jövőre is szívesen eljövök.
Erre elég jó esély van, hiszen Mucsi János, a Duna
Karnevál megálmodója zárszavában elmondta: jövőre minden jelenlévővel és újabb táncosokkal is szívesen találkozna itt, az Erzsébetligetben.
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Dohogok…
…és rettenetesen szégyellem magam, ritka pillanat,
de igaz! Vallok Önöknek: a „Kattints Nagyi” kerületi
seregszemlén családunk nagyija sikeresen vizsgázott.
Lőttek a maradék technikai nimbuszomnak is. Csőd!
Abban a családban, ahol még az unokák is úgy játszanak a klaviatúrán, mint egy Chopin-darabban, addig
én? Krach! Szégyen! Én lettem a család fekete báránya,
Isaurája, pedig mennyi jó és hasznos dolgot tanulhatnék, például megtudhatnám, milyen egészségtelenül
élek, többek között búcsút kell(ene) mondani a csülkös pacalnak és a tavaszi babgulyásnak. Nem vagyok
tekintettel a koleszterinszintemre, a napi elfogyasztandó folyadék mennyiségére, összetételére. Tragédia,
hogy nem érdekelnek a távoli szigetekre szóló akciós
utazások lehetőségei, érthetetlen, hogy nem érdekel a
kínai nagyfal hossza vagy az óceáni korallok nemi élete, szaporodási ciklusa.
Kész, ezzel vége! Passz!

Főiskolások
a tiszta környezetért

Most önkritikát gyakorolok, ez ritka eset. Az ember egoista, önző természet, én sem vagyok kivétel.
Nem akarok a családban pária lenni, én is akarok
csetelni.
Már holnaptól új életet kezdek, nyitott leszek a század technikai vívmányaira. Sőt! Végtelen szerénységgel kérdezem, mikor indul a következő tanfolyam?

Csángó gyerekek nyaraltatása
Idén kilencedik alkalommal
szeretnénk moldvai csángó gyermekeket nyaraltatni Budapesten, hogy a befogadó családok
vendégszeretetét érezve megismerkedjenek fővárosunk nevezetességeivel, és a magyar nyelv
szépségeivel.
Távoli nemzettársaink fogadását Budapest Főpolgármesteri
Hivatala mellett természetesen a
XVI. kerületi Önkormányzat, és
a Keresztszülők Társasága is támogatja, de az elszállásolásukat
csak önzetlen kerületi családok
segítségével tudjuk megoldani.
Ezért a szervező Kovász Egyesü-

let kéri a családokat, jelentkezzenek a tőlünk 1000 kilométer
távolságból érkező, nyelvüket és
kultúrájukat kisebbségi sorsban
is továbbörökítő gyermekek befogadására!
A vendégek
augusztus 14-e és 21-e között
tartózkodnak majd
kerületünkben.
Információ és jelentkezés:
Petrovics Sándor 0630 /655-92-71,
petrovics.sandor1@t-online.hu

Nyaraljon

a történelmi Magyarország
legszebb vidékén, a festői szépségű
Tusnádfürdőn, Erdélyben!
Kedveszményes pihenés a XVI. kerületi Önkormányzat
felújított, minden igénynek megfelelő panziójában.
A szállás költsége 2000 forint/nap/éj.
A további részletekről érdeklődni kizárólag a
vagyoni@bp16.hu email címen lehet.

Ahogy arról előző számunkban már beszámoltunk,
számtalan kertvárosi önkéntes csatlakozott az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által második
alkalommal megrendezett Te Szedd! országos szemétszedési akcióhoz. Köztük volt a kerületben élő Maksa
Dániel, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának diákja is, aki a hallgatói önkormányzat
tagjaként vett részt társaival az eseményen. A megnyitón jelen volt Budai Gyula parlamenti államtitkár,
Dávid Ilona, a MÁV vezérigazgatója és Priit Pallum
észt nagykövet is.

C i nko t a i
Tá j há z

A mintegy 15 önkéntes feladata a Forrásmajori dűlőút, az Íjász utca és a Rákosligeti határút által határolt
rész megtisztítása volt. A területen hozzávetőlegesen
5-10 köbméter szemetethe találtak, amelyben voltak
autógumik, szétdarabolt autóalkatrészek, üvegek,
kommunális szemét, építési törmelék, számtalan PETpalack, ruhák, gyerekjátékok és felszerelések, széttört
kanapék, wc kagylók, sörösüvegek és festékek is.

XVI. ker., Batthyány Ilona u. 16.
Tel.: 06-30/691-60-78
Melegh Judit

Nyári hagyományőrző napközis tábor
Szereted a kalandot? Érdekelnek a régi játékok, kézműves foglalkozások,
szeretnél beletanulni őseink fegyverforgató tudományába?
Ha elmúltál már 5 éves, itt a helyed köztünk!
Programjaink:
- Fafaragás, papírmerítés, bőr és gyöngyékszer-készítés,
és más érdekes kézműves foglalkozások
- Vitézi próbák, vívás, íjászat, lándzsadobás, nagy csaták, népi játékok
- Zene, őstörténet, legendák, néptánc, népdalok
Ingyenes bemutató és beiratkozó napok végig a nyári szünet alatt
minden pénteken 16.30-18.00-óráig.
Táborkezdés minden nap: 7.30-8.00, táborzárás: 16.00-17:00
Táborok időpontjai:
Június 25-29-ig, július 2-6-ig, 9-13-ig, 16-20-ig, 23-27-ig,
július 30-tól augusztus 3-ig, augusztus 21-24-ig, 27-31-ig.
A napközis tábor hétfőtől péntekig (5 nap) 21 000 Ft/ fő
Jelentkezni lehet akalmanként: 5000Ft/fő/nap, vagy 3000 Ft/fő/fél nap
www.cinkotaitajhaz.hu
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Tisztújítás a Vöröskeresztben
Tisztújítást tartottak a Magyar Vöröskeresztnél. A
Kertvárost is érintő rendezvényre ezúttal a X. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban került sor május 31-én.
Mészáros Tibor
A Magyar Vöröskereszt működése Budapesten
nem a kerületek határaihoz, hanem régiókhoz igazodik. Egy régióhoz több kerület tartozik. A Kertváros két szomszédjával, a X. és a XVII. kerülettel
alkot egy működési egységet. Ugyanakkor a Vöröskeresztnek minden kerületben van alapszervezete,
amelynek vezetőségét és tagjait négyévente választják meg.
A XVI. kerületi alapszervezet munkáját az elnök
irányításával négy vezetőségi tag végzi. Köllner Katalin védőnő, akitől a kismamák hasznos csecsemőgondozási tanácsokat kaphatnak. Paksa Kálmánné
biológiatanár, akinek szívügye a Vöröskereszt jelenléte az iskolákban, ezért is szorgalmazza, hogy
minél több gyerek vegyen részt a különböző egészségügyi rendezvényeken, vetélkedőkön, elsősegélytanfolyamokon, egyszóval neveli az utánpótlást a
szervezet számára. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi
volt országgyűlési képviselő jogászként segíti a Vöröskereszt munkáját. Ő tartja a lapunkban rendszeresen meghirdetett ingyenes jogi tanácsadást a Veres Péter út 27. szám alatti közösségi házban. Végül,
de nem utolsósorban Müller Kinga, a Szociális és
Egészségügyi Ügyosztály intézményi referense, aki
afféle mindenesként felel a kerületi Önkormányzat
és a Vöröskereszt közötti kapcsolattartásért, a közös
rendezvények koordinálásáért.
A négy elnökségi tag megválasztása mellett a küldöttgyűlés döntött az elnök személyéről is. A Kertvárosban ezt a tisztséget a jövőben Szőke Lajos, a

Az orvostudomány nemcsak arra való, hogy késleltesse az amúgy is elkerülhetetlen véget. Sokkal több annál, az életet akarja jobbá tenni. Ha
egy egészséges ember meghal, nem számít... sokat. Ha egy félkegyelmű hal meg, az egyenesen
jó; de ha felfedezzük, mit kell tenni a megfelelő
miriggyel, hogy a félkegyelműből normális emberi halandót faragjunk, úgy, hogy helyreállítjuk
a pajzsmirigyműködését, ez, véleményem szerint, már számít valamit.
Agatha Christie

mátyásföldi mentőállomás vezetője látja majd el,
aki irodájában válaszolt kérdéseinkre.
– Miért esett Önre a választás?
– Dr. Kovács Sándor, az eddigi elnök keresett meg
azzal a kérdéssel, hajlandó volnék-e valamilyen szerepet vállalni a kerületi Vöröskereszt tevékenységében. Én igent mondtam, mivel a mentőszolgálat
mindig is együttműködött a Vöröskereszttel. Elsősorban oktatásra és egészségnevelésre gondoltam,
hiszen a XVI. Kerület Mentődolgozói A Betegekért
Alapítvány, valamint a mentőállomás szervezésében
korábban is folytattunk ilyen tevékenységet. Dr.
Kovács Sándorral sok külső helyszínen dolgoztunk
együtt, ismertük egymást. Ekkor azonban még
elnökségről nem volt szó, csak arról, hogy esetleg
részt vennék a vezetőségben. Aztán eljött a tisztújítás napja. A szolgálati beosztás nem tette lehetővé,
hogy jelen legyek az eseményen, mert egész nap
szolgálatban voltam. Este Kovács Sándor hívott, és
közölte, távollétem-ben engem választottak elnöknek. Erre nem mondhattam mást, mint hogy elvállalom, és megpróbálok megfelelni a feladatnak.
– Milyen szakmai múlttal rendelkezik?
– A Mentőszolgálatnál 1984 óta dolgozom. Gödöllőn volt a munkahelyem, így egy évvel ké-sőbb
ott lettem a Vöröskereszt tagja is. Hét évvel később,
1992-ben felkerültem a budapesti Markó utcai
mentőközpontba, ahol kivonuló mentőápolóként
dolgoztam, majd főápoló lettem. 2005-ben átszervezték a Mentőszolgálatot, ekkor írtak ki pályázatot
a mentőállomások vezetői pozícióira, így az akkor

Az információ életet menthet
Az Önkormányzat támogatásával
működő XVI. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a
kertvárosi drogstratégia alapelveit
is figyelembe véve „Az én gyerekem soha” címmel információs
füzetet ad ki a legális és illegális
szerek veszélyeiről és a függőségekről. A kiadványt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (egykori
NEFMI) támogatta, és a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet
közreműködésével szülők, pedagógusok, és a gyermekvédelemben,
egészségügyben dolgozó szakemberek számára készül.
A kiadványban megjelenő szakmai anyagok elkészítésére a témákban jártas pszichológust,

addiktológust, belgyógyász szakorvost, mentálhigiénés szakgondozót
és számítástechnikai szakembert
is felkértek, valamint esettanulmányok ismertetésére is lehetőség
nyílt. Ennek köszönhetően egy,
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Dr. Zacher Gábor toxikológussal
készült interjú is olvasható az információs füzetben.
Az Önkormányzat és a KEF
együttesen jutatja el a 2500 példányban elkészült kiadványt a
kerületben működő, önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben tanuló diákokhoz
és szüleikhez, valamit a pedagógusokhoz és a kertvárosi gyermekvédelmi, egészségügyi szakemberekhez. A tanév végére való
tekintettel az érintettek a füzeteket szeptembertől olvashatják, a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
honlapjáról (www.kef.hu) azonban már június végétől letölthető
lesz.

már nyolc éve működő mátyásföldi részleg élére is
kerestek embert. Akkor kerültem a kerületbe, és azóta itt dolgozom.
– Milyen feladatok állnak Ön előtt?
– Elődöm hatékony munkájának köszönhetően a
XVI. kerületben a Vöröskereszt jól működik. Ezzel
nem sok dolgom lesz. Szeretném viszont egyesíteni
a mentősök és a Vöröskereszt erőit az oktatás területén. Ők is oktatnak, mi is, és ha összehangoljuk
ezt a tevékenységet, sokkal több emberhez juttathatunk el olyan ismereteket, amelyek életet menthetnek, amellyel átvészelhető az az idő, amíg a mentő
megérkezik.

XVI. kerületi Vöröskereszt
Veres Péter út 27.
Tel.: 403-5562, délelõtt
Ingyenes egészségnapot a nyári szünet
alatt, július és augusztus hónapban
nem tartunk.
Ingyenes jogi tanácsadás
egy alkalommal lesz júliusban 25-én (szerdán).
Előzetesen időpont egyeztetés szükséges!
Az időpontot hétköznapokon délelőttönként
személyesen, vagy a 403-5562 telefonszámon,
illetve e-mailen lehet egyeztetni.
E-mail cím: 16.ker@voroskeresztbp.hu
VÉRADÁS
Július 12 (csütörtök) 13.00-17.00
Helyszín: XVI. kerület, Sashalmi Posta.
Vért adhat minden 18-60 év közötti egészséges személy. Kérjük, hogy a véradó hozza
magával személyi- és lakcímigazolványát, valamint EREDETI TAJ-kártyáját.
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Mátyásföld 125 éves 5. rész

Szemelvények Lantos Antal készülő Mátyásföld története című könyvéből
A Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületének 1899. május 31-i közgyűlésén készült választmányi jelentésben, amely az 1898. évi tevékenységükről szólt, van egy kétsoros mondat, amely így szól: „Hogy nyilvános
piacunk a közeljövőben lesz-e azt valószínűleg az épülő, ú. n. Szt. István, illetve Corvin telep fogja megoldani.”
Jelenlegi ismereteink szerint ez az első, fennmaradt írásos dokumentum Újmátyásföld kialakulásáról.
Ómátyásföld pontosan meghatározható keletkezési időpontjával szemben
Újmátyásföld kialakulásáról még nem
találtunk pontos írásos dokumentumokat. Átkutatva a korabeli megyei és
járási iratokat, Cinkota képviselőtestületének jegyzőkönyveit, és az adott kor
sajtóanyagát, az alább felsoroltakat tudtuk megállapítani. (Az érthetőség miatt
nem tartjuk be pontosan az okiratokon
található időpontok szerinti sorrendet.)
A cinkotai képviselőtestület 1900
február 2-án felvett jegyzőkönyvében szerepel: „…a telepek között felvett Szent István telep a telepek közül
kihagyassék, mert ezen telep egyesület
alapszabályait, illetve magát, az egyesületet a Belügyminiszter úr Ő nagy méltósága feloszlatta s dacára annak, hogy
ezen egyesületnek egyes részvényes tagjai
az egyesületet „Corvin” telep néven újólag
megalakították,alapszabályukat Belügyminiszter úr Ő nagy méltósága által jóvá
is hagyatták, még sem tekinthető létezőnek, mert ezen egyesületnek, még tényleg
és természetben ingatlana nincs, s mint
ilyen, telepnek addig nem tekinthető, míg
ingatlant használatba nem vesz és nem
építkezik.”
Szerencsére fennmaradtak a Corvin
telep egyesület alapszabályai. Ennek
első két paragrafusból idézünk:
„1§. Az egyesület czíme: Corvin-telep
egyesület. Az egyesület székhelye: Czinkota
határában fekvő Corvin-telep.
2§. Az egyesület czélja: tagjai részére
a budapest-czinkotai helyi érdekű vasút mentén, Czinkota községhez tartozó
területen családi lakóházak építését elősegíteni. Az egyesület feladata: a telep létesítéséhez szükséges ingatlanokat megszerezni, azokat – utak és terek kihasításával
– megfelelően parcellázni s a parcellázott
telkeket azoknak, akik a belépési nyilatkozatot (6§) aláírták, eladni.”
Az alapszabályt 1899. december 3-án
Tóth Vince közgyűlési elnök, valamint
Horváth György és Várady Pál jegyzőkönyv hitelesítők írták alá, a belügyminiszter 1900. január 13án hagyta jóvá.
Az alapszabályban több paragrafus
szinte szó szerint megegyezik a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok alapszabályával. Az első két paragrafusból viszont
egyértelműen látható, hogy – amint a
Cinkotaiak is írták – az egyesületnek
megalakulásakor semmilyen felosztható ingatlana nem volt. Azt viszont a
cinkotai telekkönyvekből tudjuk, azt a
területet, amelyen a parcellázást végre
akarták hajtani, Ehmann Viktor (ké-

pünkön) vette meg még az 1890-es évek
körül Beniczky Gábortól.

A parcellázásra való első utalást a
cinkotai képviselőtestület 1901. április 27-i ülésének jegyzőkönyvében
találhatjuk meg: „Községi jegyző bemutatja a Corvin telep parcellázási terveit,
és mérnöki felosztási jegyzéket, a melyet
a nevezett egyesület azon czélból adott
be, hogy azt a képviselőtestület által
felülvizsgáltassék, és a vármegye alispáni
hivatalának 23425/898 számú rendelete
értelmében záradékoltassék.”
Itt került elő a már jelzett időrendi
probléma. Az 1899. december 3-án
megalakuló egyesület hogyan adhatta be
úgy a parcellázási kérelmét a megyéhez,
azt már 1898-ban jóváhagyták?A község
jóváhagyó záradékolása csak ahhoz kellett, hogy a parcellázás során létrejövő
közterületek a község tulajdonába kerüljenek. A parcellázási térképet eddig nem
találtuk meg, de a parcellázandó terület
nem lehetett nagy, mert dűlőútnak csak
290 négyszögölt jelöltek meg.
Igen érdekes, amit a területtel kapcsolatban a korabeli térképekről olvashatunk le. Előre fel kell hívnom a
figyelmet arra, hogy a térképek ábrázolásaikban és főleg az egyes területek
elnevezéseiben a kiadáshoz viszonyítva
általában három évvel korábbi állapotot
rögzítettek. Különösen igaz ez az általunk vizsgált területre, amelynek minden esetben csak Budapest külterületeit
ábrázoló térképeken jelentek csak meg.
Legtöbbjüket Kogutowicz Manó készítette. A mai Diósy Lajos utcával szemben egy két utcaköz szélességű sáv a mai
Újmátyásföld területén 1905-ben jelenik meg, mellette Berdó felirattal. Egy
évvel később jelent meg, ugyancsak Kogutowicznak egy térképe, amely szintén
ábrázolja ugyanezt a területet, középen
a ma is meglévő Emma utcával. Ez már
igen lényeges tájékoztatás, mert vármegyei iratokból tudjuk, hogy 1905-ben

Ehmann Viktor már itt lakott a 2-es
szám alatt. Az utcát feleségéről, Bujk
Emmáról nevezték el. A parcellázott
rész itt Ehmann telep néven szerepel.
Kogutowicz 1907-es térképe szinte teljesen megegyezik az előzővel.
Érdekes különbséget találunk Kogutowicznak egy 1911-es térképén, ahol
az eddigi Ehmann telep mellett egy
újabb parcellázott területet találunk
Tuszkulánum néven Tusculanum a
latinban egy kies, nyugodalmas lakóhelyet jelentett ismereteim szerint Ciceró Róma melletti villáját hívták így.
Az ómátyásföldi választmány 1906-ról
szóló beszámolójában választ kaphatunk, hogyan került Tuszkulánum
az Ehmann telepre. „A Mátyásfölddel
szembenben tervezett Tusculanum-telep
létesítése komoly stádiumba lépett, sőt a
telep vezetőségétől már felhívás is érkezett
a választmányhoz az iránt: vajon hajlandó-e Mátyásföld a Tusculanum-telepen
létesítendő vízvezetéknek Mátyásföldre
való átvezetését megengedni. Minthogy
egy vízvezetéknek Mátyásföldnek megterhelése nélkül való létesítése telepünknek
nagy előnyére válnék, a választmány az
egyesület elvi hozzájárulását kilátásba
helyezte s annak idején a szomszéd telep
vezetőségével a feltételek megállapítása
iránt a tárgyalásokat meg fogja indítani s
azok eredményét a szükséghez képest, eset-

levelükre válaszolva van szerencsém
a következőket közölni: A Corvin rt.
jogelődjének, s Fiedrich I. gépgyárnak
sohasem volt koncesszionális engedélye vagy szerződése Cinkota községgel,
sem a csőfektetés, sem a vízszolgáltatás
tekintetében. a tényállás a következő:
A Tuskulánom Házépítő Szövetkezet
csődbe jutott, annak csődtömeggondnokától vettem meg a régi Tuskulanum
szivattyú-telepét és utcai csővezetékét. a
gépgyár helyén, amikor megkezdtem a
vízmű építését, telepengedélyt kaptam,
vízmű és gépműhely létesítésére. A közigazgatási bejárás alkalmával a község
elöljárósága nemcsak, hogy nem ellenezte, hanem támogatta kérelmemet.
Az erre vonatkozó végzés nincsen nálam, a jogutódom birtokában lehet, de
a szolgabírói hivatalban annak kópiáját
azt hiszem, meg lehet találni. (1908.)
Amikor a további csövek le lettek fektetve, a mai utcák nagy része még magánterület volt, ezeknek a fektetéséhez
az engedélyt az illető telektulajdonosok
adták. A Vas utcában ez a jog telekkönyvileg is biztosítva lett. A két-három dűlő
útra vonatkozólag a község elöljárósága
és képviselőtestülete a csőfektetést egyszerűen tudomásul vette…Budapest
1926. július 19-én Friedrich s. k.”
A leírtak alapján feltételezem, hogy
a Corvin egyesület az építkezések le-

leg egy rendkívüli közgyűlésnek elő fogja
terjeszteni.”
Jogosan tehető fel a kérdés, hogy
miként lett ez a terület Tusculanum,
vagy magyarosan Tuszkulánum és hová
tűnt el? Erre a választ Friedrich István
nyilatkozatában találtuk meg, melyet
1926-ban közölt a Rákosi Szántó az
Újmátyásföldiek vízellátásának peres
ügye kapcsán. „Hozzám intézett b.

bonyolítására egy építő szövetkezetet
hozott létre Tusculanum néven, ami a
házépítések mellett a vezetékes vízellátás megvalósításába is belekezdett és a
jelentős költségek miatt csődbe ment
és neve lassan feledésbe merült. A
Tuskulanum Szövetkezetre vonatkozó
írásos anyagot eddig nem találtunk.
A szemelvényeket kiemelte:
Széman Richárd
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Meccs helyett kiállítás
Borovitz Tamás és felesége, Marika idén megkapta az Önkormányzattól a XVI. kerületért kitüntetést. A szentmihályi
házaspár nagy szerepet játszik az olimpiai eszme terjesztésében, a fiatalok nevelésében, illetve tevékenységükkel a kerület hírnevét is öregbítik. A Borovitz házaspár június 11-én
már háromszázadik alkalommal mutatta meg a nagyközönségnek olimpiai gyűjteményét.
Riersch Tamás
A Maconkai Orosz László Galériában
rendezett kiállítás nagyrészt a közelgő
londoni olimpiára fókuszált. A tárlat
azonban nemcsak ezért volt különleges.
Borovitz Tamás az elnöke a kerületben
működő Varjú Vilmos Olimpiai Baráti

körnek, amelynek névadója a kétszeres
Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes
súlylökő június 10-én lett volna 75 éves.
A kettős évforduló tiszteletére a kerületi
sportbarátok nagy része még az angol-

francia Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzésről is lemondott.
– Ma Magyarországon értékválság van.
A televízióknak köszönhetően olyan dolgok
kerültek előtérbe, amelyek az átlagemberek
számára felfoghatatlanok. Pedig nem ez a
helyes út, és nem ilyen példaképekre lenne
szükségünk. A sport kiváló példa lehet arra,
hogy szorgalommal, teljesítménnyel mire lehet képes az ember. Ráadásul mi, magyarok
igenis büszkék lehetünk a sportmúltunkra,
és ha a múltunkban hiszünk, akkor jövőnk
is lehet. Ezért is fontos a Borovitz-házaspár
tevékenysége, hisz ők a kiállításaikkal, klubestjeikkel rendszeresen példát mutatnak nekünk – mondta ünnepi köszöntőjében dr.
Csomor Ervin alpolgármester.
A rendezvényen számos kiváló sportoló vett részt: Ránkyné Németh Angéla
olimpiai és Európa-bajnok gerelyhajító,
Antal Márta és Kulcsár Gergely olimpiai
ezüstérmes gerelyhajítók, Eckschmiedt
Sándor kalapácsvető olimpikon, Kapcsos
Lajos dobóedző és dr. Ránky Mátyás, a

férfi kosárlabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya. A díszvendégek közül
Kulcsár Gergely emlékezett meg a kiváló
súlylökőről. Varga Ferenc sportújságíró,
sporttörténész anekdotáiból pedig kiderült, hogy amennyire Varjú Vilmos a
nemzet Varjú Vilije volt, annyira érezte
őt magáénak szűkebb lakóhelye, Rákosszentmihály is.
– A Magyar Olimpiai Akadémia feladata az olimpiai eszme terjesztése és a
nevelés. Éppen ezért fontos számunkra az
a tevékenység, amit Borovitz Tamás és Marika végeznek. Ez a kiállítás egy páratlan
gyűjtőmunka eredménye, hiszen nekik van
Magyarországon a leggazdagabb, ilyen jellegű gyűjteményük. Ők a kiállításaikkal
értékeket mentenek, és a kerületi gyerekek
számára is láthatóvá teszik az olimpiai
mozgalmat – mondta dr. Jakabházyné

Mező Mária, a MOA főtitkára.
Borovitz Tamás két dolgot fűzött hozzá
az elhangzottakhoz. Egyrészt mind a mai
napig kiváló választásnak tartja, hogy öt
évvel ezelőtt a kerületi olimpiai baráti kör
Varjú Vilmos nevét vette fel. Másrészt,
számára mindig az volt a fontos, hogy
az amúgy is elkötelezett sportbarátok
mellett az olimpiára és a sportra kevésbé
fogékony közönség is megnézze a kiállításait, ahol olyan érdekességekkel találkozhat, mint az ötkarikás gyufáscímke-,
jelvény- vagy karikatúra-gyűjtemény,
amely egy laikus szemlélő számára is érdekes lehet.
A június 11-i ünnepségen a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör két tagja, Kollár
Mihály és felesége felajánlották, hogy emléktáblát készítenek Varjú Vilmos rákosszentmihályi házának falára.

Strandkézimánia Mátyásföldön Rákosszentmihályi
A magyar ifjúsági strandkézilabda-válogatott július 6-a és 8-a között a
grúziai Európa-bajnokságon méretteti meg magát. A csapatnak azonban gyakran nincs hol készülnie, ezért Réthy Attila technikai vezető
nagyon megörült, amikor tudomást szerzett a mátyásföldi pályáról.

Riersch Tamás

– Nagyon szép környezetben található ez a pálya,
amely mind méretében, mind elhelyezkedésében
ideális helyszín a válogatott számára. Az Európa-bajnokságig már kevés az idő, a programunk
pedig kötött, de a kontinenstornát követően mindenképpen egy új struktúrát szeretnénk kidolgozni, amelynek részét képezné egy állandó központi
helyszín kialakítása is. Ebben Mátyásföld komoly
szerepet kaphatna – mondta Somogyi Péter, a
magyar férfi ifjúsági strandkézilabda-válogatott
szövetségi kapitánya.
A strandkézilabda a hazai sportrajongók körében is a kevésbé ismert sportágak közé tartozik annak ellenére, hogy a magyar válogatottak

már komoly rangot vívtak ki maguknak. Az ifjúsági lánycsapatunk kétszeres Európa-bajnok,
a fiúk pedig 2008-ban elsők, 2011-ben pedig
hatodikok voltak a kontinenstornán. A szakemberek szerint az 1994 után született fiúkorosztály minden eddiginél erősebb, ezért a grúziai
eb-n is jó esélyük van az éremre.
Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője elmondta:
ha a válogatott nálunk szeretné tartani az edzéseket, akár két pálya is a rendelkezésükre áll,
mert a másik pályára a profi röplabdások nem
tartanak igényt. A két helyszínen akár tornákat,
versenyeket is lehet rendezni, ami hozzájárulna
a sportág fejlődéséhez és népszerűsítéséhez.

sportszeretet

A János utca és a Csömöri út sarkán található
Metró RSC sporttelepen
1922-ben avatták fel az
ország első, és ez idáig
egyetlen olyan sportemlékművét, amely az első
világháborúban hősi halált halt sportolóknak
állít emléket. A 45 mártírhalált halt sportoló
nevét tartalmazó emlékmű a II. világháborúban
megsérült, majd folyamatosan romlott az állapota. A ’70-es években
cementhabarccsal vonták
be, a Rákosszentmihályi
Sportbarátok Körének
tagjai azonban a ’80-as évek elején rendbe tették az emlékművet
és környékét, de mivel az eredeti neveket nem tudták felfedni,
a felújított oszlopra olyan sportemberek nevei kerültek, akik az
elmúlt évszázadban sokat tettek Rákosszentmihály sportjáért. Az
emlékművet Szatmáry László képviselő kezdeményezésére néhány
éve rendbe hozták, az oszlopra pedig – hála Varga Ferenc kerületi
sporttörténész kutatásainak – immár az eredeti nevek is felkerülhettek. A Rákosszentmihály sportjáért sokat tett családok nevei
a teret határoló kerítésen kaptak helyet. A hős sportolókról idén
május 27-én emlékeztek meg a kerületiek.
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Kerületiek taroltak a páston
Riersch Tamás
Idén is júniusban rendezték az országos kardvívó korosztályos bajnokságot. A versenyeket ezúttal az
árpádföldi edző, Decsi István szervezte. Ennek eredményeképpen hosszú
évek óta először a megmérettetésnek
nem valamelyik vidéki sportcsarnok
vagy tornaterem, hanem a magyar
vívás fellegvára, a Gerevich Aladárról
elnevezett budapesti sportcsarnok
adott otthont. A szakember szerint
ráadásul az egyéni és a csapatküzdelmekre jó rápihenni, ezért előbbit a
június 2-3-i, utóbbit pedig a június
9-10-i hétvégén tartották meg.
– Fiatal egyesületünk számára ez
volt az első év, hogy hazai versenyeken
is megmutathattuk magunkat. Nagyon örültünk, hogy a megmérettetésen
14 sportolónk összesen 47 döntős he-

lyezést ért el. Úgy érzem, a KVSE idén
meghatározó szerepet játszott a hazai
vívóéletben, és ennél is büszkébbek vagyunk arra, hogy már harmadik éve
folyamatosan 100-150 kerületi gyereknek nyújtunk sportolási lehetőséget
– mondta Decsi István.
A júniusi országos bajnokságon a
KVSE történetében először az Egyesület két egyéni versenyzője és két
csapata is felállhatott a dobogóra.
Kern Bianka a gyerek korcsoportban
lett harmadik, Berta-Donnert Attila
nyakába pedig ezüstérmet akasztottak. Rajtuk kívül még egy kertvárosi
vívó, a serdülő Tóth Panka is bejutott
a nyolcaddöntőbe, de neki már nem
sikerült dobogós helyen végeznie.
Egy héttel később azonban fordult
a kocka: a csapatküzdelmekben a
KVSE vívói ismét jól szerepeltek, hi-

Olimpikon ovisok
Riersch Tamás

A Fővárosi Önkormányzat június 9-én
rendezte meg először a fővárosi ovis
olimpiát. Az esemény fővédnöke Tarlós
István főpolgármester, helyszíne pedig
a Gerevich Aladár Sportcsarnok volt,
ahol az elmúlt ötven évben számtalan
rangos sporteseményt rendeztek már.
Az esemény szervezésében a zuglói Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja is részt vett, amely már
15 éve rendez játékos versenyeket a
XIV. kerületi óvodák számára. A megmérettetésre 15 kerület nevezett egyegy intézményt, a mezőnyhöz tizenhatodikként a Fővárosi Gyakorló Óvoda
is csatlakozott.
A Kertvárost a Margaréta Óvoda egyik
csoportja képviselte.
– A szervezők mindent megtettek azért,
hogy olimpiai hangulatot teremtsenek. Két
héttel a verseny előtt volt a sorsolás. Mi az
első csoportba kerültünk öt másik óvoda

társaságában. A szervezők bemutatót tartottak a várható feladatokból, amelyek első
ránézésre is nehéznek tűntek, hiszen jelentős mértékben különböztek a kertvárosi
Mikulás-kupák feladataitól. Ennek ellenére nagyon készültünk, és meg is nyertük
a versenyt, amivel „az olimpiai címet” is
sikerült megszereznünk – mondta Reiszné
Diszl Magdolna óvodavezető.
A rendezvényen a zsűri tagja volt dr.
Mincza-Nébald Ildikó, Kökény Beatrix,
Csisztu Zsuzsanna, Fábián László, Mohamed Aida és Imre Géza is. A Magyar
Olimpiai Bizottságot Rátonyi Gábor, a
Fővárosi Önkormányzatot Danada Judit képviselte.
A szervezőktől megtudtuk, hogy a
rendezvénynek lesz folytatása. A tervek
szerint 2013-tól a riói olimpia jegyében rendeznék majd a versenyeket, és
szeretnék a programot a kerületekre is
kiterjeszteni, hogy a fővárosi döntőben
valóban csak a legsportosabb óvodák
mérhessék össze erejüket.

szen a Kern Bianka - Mező Petra - Kovács Enikő - Tóth Panna és a Mészáros
Mátyás - Pártényi Ádám - Hegedűs
Márton - Berta-Donnert Attila csapatok bronzérmet szereztek.
Az évzáró ünnepségen az edzők

véleménye alapján Kern Biankát és
Berta – Donnert Attilát választották
az Év Vívójának. Az elismerésüket
a klub egyik alapítójától, Kovács
Raymund alpolgármestertől vehették át.
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A Fullhamet is túlszárnyalták a Sólymok
Fantasztikus sikert ért el az FC Budapest Sólymok U10-es csapata. A kis kertvárosi
focisták az előkelő ötödik helyen végeztek Franciaországban egy 48 csapatos tornán, és olyan neveket sikerült megelőzniük, mint az angol Fulham és Everton, az
olasz Genova és a francia Lyon.
Riersch Tamás
– Ez a torna nem csak Franciaország, hanem egész Európa egyik legrangosabb korosztályos versenye. Számunkra
már az is megtiszteltetést jelent, hogy meghívnak minket,
hiszen összesen 44 csapat kap ilyen lehetőséget. A maradék négy helyért külön tornát rendeznek, ahol idén ötven
csapat mérkőzött meg egymással – mondta Czuk Henrik, a klub vezetője.
Az FC Budapest az elmúlt két évben is kitartóan
küzdött, de mindkét alkalommal az első fordulóban
búcsúzni kényszerült. Idén azonban hatalmasat léptek
előre.
– A selejtezőben öt francia együttessel kellett megküzdenünk, ezt a feladatot többé-kevésbé sikerült is
megoldanunk, és három győzelemmel, illetve két vereséggel jutottunk a főtáblára. Itt régi riválisunk, az FC
Fullham várt ránk, akiktől tavaly 7-0-ra kikaptunk,
most azonban sikerült visszavágnunk, és fantasztikus
játékkal 2-0-ra megvertük az angolokat. A továbbjutás

már nem sikerült, mert a későbbi győztes Herta Berlintől kikaptunk a négy közé jutásért, a helyosztón azonban előbb egy kisebb francia együttest vertünk 4-1-re,
majd az 5. helyért a Lyonnal 3—3-at játszottunk, és a
torna szabályai szerint ilyen esetben az a gárda győz,
amelynek a játékosai előzetesen többet tudtak dekázni.
Mivel ez az egész mezőnyben nekünk ment a legjobban,
mi lettünk az ötödikek.
Az FC Budapest Sólymok még egy rekordot magáénak tudhat, hiszen a francia CJF Saint-Malo ellen
aratott 11-0-s győzelemmel a torna legnagyobb gólarányú sikerét is a kertvárosi csapat aratta. A gyerekek
hazafelé egy különleges ajándékot kaptak az edzőktől:
Münchenben meglátogatták az Allianz Arénát, az idei
BL-döntő helyszínét. Ezt követően egészen más világ
várt rájuk, mivel itthon már a következő tornára kellett készülniük.
– A klubunk életében ez az időszak elsősorban utazással és nemzetközi megmérettetésekkel telik, hiszen Franciaország előtt Brassóban és Kolozsváron szerepeltünk,

37 rekesz volt a csúcs

A RAFC Falmászó Szakosztálya idén már második alkalommal
rendezett versenyt, a tavalyi évvel ellentétben azonban az
amatőrök és a profik is június 2-án mérték össze tudásukat.
Riersch Tamás

A szokatlanul hűvös, borongós idő ellenére is sokan jelentkeztek a RAFCpályán megrendezett versenyre. Az
amatőrök több mint ötvenen, a profik
pedig több mint harmincan voltak.
Minden résztvevőnek 30 utat kellett végigmásznia, a végső sorrend pedig ezek
teljesítése alapján alakult ki.
A falmászó versenyek egyik leglátványosabb eleme az úgynevezett rekeszmászás, amely
a Pirosrózsa utcai
rendezvény programjából sem maradhatott ki. A bátor jelentkezőknek
egy maguk építette
rekesztoronyra kellett felmászniuk, és
egész addig játékban maradtak, amíg
a rekesztorony állt
alattuk. A verseny
győztese az lett, aki
a legtöbb rekeszt
tudta felhasználni a
toronyépítéshez. A
tavalyi rekord 31 rekesz volt, amit idén
Fanó Gergőnek sikerült megdöntenie. A
37 rekeszes új csúcsot jövőre nehéz lesz
majd túlszárnyalni.
A RAFC Falmászó Szakosztálya 2010
őszén alakult. Az elmúlt másfél évben

sokan megismerték és megszerették
a falmászást a kerületben. A RAFC
sporttelepével szemben kialakított
mászóklubban délutánonként rendszeresen 30 gyerek, esténként pedig 10-15
felnőtt gyakorol. A klubtagok nem csak
a jó pályát, hanem a családias hangulatot is kedvelik. Jelenleg 26 igazolt versenyzője van a szakosztálynak, akikkel
Burucs Bálint és Schmidt Tamás edzők
foglalkoznak. Az ő munkájukat dicséri,
hogy a kerületi falmászók rendre a legjobbak
között szerepelnek az
országos versenyeken.
– A falmászást már
sokan ismerik, de még
mindig nem elegen. Ennek érdekében idén is
népszerűsíteni kívánjuk
ezt a sportágat. Az iskolák számára októberben
újból meghirdetjük a
versenyünket, amelynek
lényege, hogy egy hónap
alatt minél több diák,
minél több mászóutat
teljesítsen. A legtöbb pontot elérő iskola idén is értékes ajándékot
kap. De szeretnénk személyesen is megszólítani a diákokat. Ezt egy filmvetítéssel
egybekötött előadássorozat formájában
képzelnénk el, amelyre osztályfőnöki órák
keretében kerülhetne sor.

majd azt követően Prágában, Brnóban, Nyitrán és Dunaszerdahelyen is részt veszünk egy-egy tornán.
Ezeket az utazásokat a többi között a kerületi Önkormányzat is támogatja. A másik fontos szponzor a klub
„arca”, az U20-as világbajnoki bronzérmes labdarúgó,
Szekeres Adrián, aki a kertvárosi csapat prágai utazását
saját zsebből finanszírozta. A fiatal szentmihályi labdarúgó most az MTK-ból a Videotonhoz igazolt. Czuk
Henrik szerint ez a váltás mindenképpen jót tesz majd
egykori tanítványának, mert a fehérváriaknál nagyobb
lehetősége lesz a fejlődésre, és a jövőben a Sólymoknak
is többet tud majd segíteni.

Új edzővel, új reményekkel
Riersch Tamás
Kiss Dániel gátfutó mellett éveken át
Gyürkés Viktória volt az Ikarus BSE Atlétikai Szakosztályának legnagyobb reménysége. Tomhauser István tanítványa
sorra nyerte az országos bajnoki címeket, és még juniorként a felnőttek között is aranyérmet tudott szerezni. Viki,
akinek korosztályos világbajnoki döntős helyezése is van, korán hozzászokott
a sikerhez. Tavaly azonban semmi sem
úgy alakult, ahogy azt szerette volna.
– Nehéz év volt, úgy éreztem, hogy lelassultam, és hiába dolgoztam sokat, az
eredményeim nem javultak. Magamban
is sok mindent le kellett tisztáznom, és
nem tagadom, válaszút elé érkeztem: vagy
abbahagyom a versenyzést, vagy jelentős
mértékben változtatok a felkészülésemen.
Viki végül ez utóbbi mellett döntött.
Előbb közös megegyezéssel elvált régi
edzőjétől, majd decemberben Talabér
Attila irányításával kezdett el dolgozni,
akivel aztán a 800 és 1500 méteres síkfutás helyett a 3000 méteres akadályfutásra koncentráltak.
– Nekünk most kifejezetten kedvezett,
hogy kimaradt a fedettpályás szezon, így
a téli hónapok kizárólag az alapozásról
szóltak. Sajnos kevés verseny van, a szabadtéri országos bajnokság is korán lesz
az Európa-bajnokság és az olimpia miatt. Az idei célunk az, hogy a decemberi
szentendrei mezei futó Európa-bajnokságon Viki is rajthoz állhasson, és az erős
mezőnyben jó időt tudjon futni – mondta a fiatal szakember.
Viki most úgy érzi, hogy a változtatá-

soknak köszönhetően új impulzusokat
kapott, amelyek erőt adtak neki a folytatáshoz. Április végén a Vasas Pasaréti
úti atlétikai centrumában a 10 km-es
országos pályabajnokságon állt rajthoz.
Az Ikarus BSE kitűnősége a 25×400
méteres versenyben végül az utánpótlás
korosztályban a 3., a felnőttek között
pedig a 8. helyet szerezte meg.
– Ennél egy kicsit jobb eredményre számítottam, bár a tavalyi időmhöz képest
másfél perccel jobbat futottam. Nem sokkal a verseny előtt kiváló időt produkáltam egy 8 km-es utcai versenyen, de a 400
méteres pályán való körözés monotóniája
engem is megviselt. Ennek ellenére lelkes és
elszánt vagyok, Attilával és Berendi Antal
segítségével készülök az országos bajnokságra, ahol 3000 méter akadályon remélhetőleg már jó eredményre leszek képes.
Gyürkés Vikire a sport mellett számtalan kihívás vár még idén. A Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjaként
jelenleg folynak az érettségi vizsgái,
később pedig a Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Karán szeretné folytatni
tanulmányait.
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Egyél csokit
és jótékonykodj!

A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
csatlakozott a TerraCycle Milka Csokoládé Brigád akciójához. Ennek lényege,
hogy ne dobjuk ki a műanyag-alapú
milka csoki csomagolásokat, hanem
gyűjtsük össze és küldjük vissza újrahasznosítás céljából. Minden egyes beküldött egységért (legalább 200db csoki
papír) 200 TerraCycle pontot kapunk a
gyűjtő számlánkra. A pontok forintra
(100 pont = 1 forint) válthatók, amit
felajánlhatunk egy közösen kiválasztott
nonprofit szervezet, alapítvány javára. A
gyűjtődobozokat a kerület több pontján is elhelyezik. Várjuk a javaslatokat,
hogy melyik kerületi szervezet, alapítvány javára mozgósítsuk a Kertvárost!

építési telkek kedvező áron eladók
Újabb ingatlanokat értékesít a XVI. kerületi Önkormányzat a Sasvár utca - Keringő
utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által
határolt területen.
F jelű telek........... 558 m².......... 14.284.800+áfa
G jelű telek........... 558 m².......... 14.284.800+áfa
H jelű telek .......... 500 m².......... 12.800.200+áfa
I jelű telek ........... 632 m².......... 16.179.200+áfa
J jelű telek ........... 579 m².......... 14.822.400+áfa
A telkek mérete és ára ideális a fiatalok
számára önálló családi ház építésére.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. július 23., 9 óra
(A határidőn túl érkezett pályázat
érvénytelennek tekinthető.)

Az Önkormányzatnál igényelhető támogatási
formákkal, illetve a pályázattal kapcsolatban
dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási
irodavezetőnél lehet személyesen,
telefonon (4011-480), illetve
e-mailben: vagyoni@bp16.hu érdeklődni.

Hird e té s

2012. június 23.

jótekonysági sztárparádé
Július 1-jén, vasárnap, 15 órakor
az Erzsébetligeti Színházban
Tarnai Kiss László,

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett
Cselényi-, eMeRToN- és kétszeres Magyar Rádió
Nívó-díjas énekművész, valamint barátai
jótékonysági hangversenyt rendeznek.
A műsorban magyarnóták, operettek és
könnyűzenei számok hangzanak el.
Fellépnek:
IFJ. SÁNTA FERENC
Kossuth-, Liszt Fernec- és
Príma primissima-díjas hegedűművész
VARGA MIKLÓS
színművész, énekes
SZÓKA JÚLIA
operett primadonna, énekművész, tanár
Továbbá:
Szöllősi Emese, Dócs Péter, Dr. Fehér Eszter, Jónás Ildikó, Szávolovics
Gabriella, Smidéliusz Éva, Kökény Andrea, Kocsis Tamás, Kalina Enikő,
Felföldi Gergő, Dr. Kocsis Dominika, Pál Ferenc, Kovács Böske,
Mihály Miklós, Oláh Katalin.
A zenekar tagjai: Tarnai Dániel – basszusgitár (P Mobil), Szebelédi Zsolt
– dob (P Mobil) Tarnai Kiss László – zongora, billentyűs hangszerek.
Jegyek a helyszínen kaphatók 700 forintért. (Pénztár 401-30-61)
A rendezvény kedvezményezettje
a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
töltsük meg idén is a színházat!

Ingatlan
Eladó Mátyásföldön 90 nm-es, duplakomfortos
tégla lakás garázzsal 18,5 MFt. 30-368-4838
Sashalmon 2 szobás, 50 m2-es, gázkonvektoros,
felújított családi ház 80 000 Ft + rezsiért kiadó.
06-20/4411279
Szlovák út közelében 80 nm-es száraz helyiség raktárnak, kiadó. 30-991-6439
Cinkotán kétlakásos ház 680 n-öles telekkel eladó
38 M Ft-ért. 30-449-1468
Fóton ideális hétvégi telek gyönyörű panorámával.
Eladó XVI Jókai u melletti utcában háromszintes
családi ház, 800 nm-es telekkel, 45 M Ft. Ugyanott építkezésből maradt téglát, gerendát, hajópallót, radiátort. 30-463-7916. 30-3128-9863
Kiadó Újszász utca 45/b 1+ fél szobás, bútorozott,
lég kondis, egyedi mérőórás fűtés, hideg-meleg
víz, magasföldszinti lakás, kocsi beállóval 65 E Ft
+ rezsi. 30-463-7916
Erdőkertesen ház nagy telekkel eladó vagy budapesti lakásra cserélhető. 70-677-2125
Eladó a centin 53 nm-es, 2 szobás, II. emeleti lakás. 11 M Ft-ért. 70-277-3952
Lándzsa lakótelepen egy szobás, alacsony rezsijű
téglalakás eladó. 8,5 M Ft. 20-232-2661
Rákosszentmihályon, öt szobás, dupla komfortos
ház alkalmas két család részére is eladó vagy cserélném kisebb 2-3 szobás családi házra a kerületben.
30-477-6975

Déli Harangszó
Baráti Kör

M e g e m l ék e zés

kalandozás
a Déli Harangszó Baráti Körrel
Július 14., 6 óra - A Pozsonyi csata emléktúrája
Az „Operencia” felé a mai Bécs felett: Klosterneuburg, Tulln an der Donau (Ősünk, Attila nagykirály és Krimhilda találkozásának szoborcsoportja), stb. Útiköltség: 5900.- Ft/fő
Augusztus 18-19-20., 6 óra - Barangolás Somogyban
Berzsenyi Dániel és Fekete István nyomában, Lengyeltóti, Buzsák, Nikla,
Mesztegnyő, Kaposvár, Szenna, Kaposszentjakab, Deseda-tó, Somogyvár,
Mosdós, Tab, Zala stb. Útiköltség és félpanziós szállással 19 000 Ft/fő
Befizetések a Veres Péter út. 27. alatt hétfőként 17-19 óra között.
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél: 403-26-22
vagy 06-30/ 582-76-00

Diófa törzse 180 cm hosszú, fa faragóknak olcsón
eladó. 400-1194

Kisszentmihályon csendes, családias ház, jó környéken eladó. 6 éve épült társasházban 62 nm-es,
kertkapcsolatos lakás. 70-931-3408

Eladó festett, kétrészes fém álló polc 2x2 m-es, világos barna szőnyeg 230 x 170 es, tetőpala 180 db
eladó. 403-1335

Nagytarcsa határában 12 E nm-es szántó eladó.
70-286-3716

Eladó! Keményfalu (DEKTA) medence 200x160
cm x 60 cm-es. 30 E Ft. 30-463-7916

Albérletet keresek 60 E Ft-ért! Családi ház, ikerház, kertben parkolás, vagy garázs. 70-508-9055

Leander és 140 x 75-ös íróasztal eladó. 30-2108116

Centenáriumi ltp-n 58 m2 1+2 szobás + nappalis I.
emeleti gázfűtéses téglalakás. Irányár 13M Ft. 70/5485152

Svájci 18 db-os edény készlet alkalmi áron eladó.
409-4736

XVI. kerületben 841 m2 telken 111 m2-es ház gondozott kerttel eladó. 400-24-42
Szlovák út közelében 80 m2-es raktárnak is alkalmas
helyiség kiadó. 30/991-6439

Vegyes

Dr. Onyestyák György
Tel.: 06-20/395-3537

A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel meghívja Önt és családját,
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós
emléktáblájának megkoszorúzására,
a kormányzó születésének 144. évfordulója alkalmából,
június 25-én, hétfő délután 17.30 órakor,
a Krisztina Szálloda elé
/Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok, Bp. XVI. Sashalom/
Beszédet mond dr. Onyestyák György,
Magyarok, lengyelek egymáshoz vetett háttal címmel pedig
Mandics György író és dr. Csisztay Gizella tart előadást.

A centin, Linda téren I. emeleti, 56 nm-es, 1+2
félszobás lakás eladó 12,5 M Ft. 30-528-3009

Mátyásföldön egyedi fűtésű 53 m2-es társasházi lakás,
alacsony közös költségű, erkélyes, garázsos. Irányár
16M Ft. 30/630-7057
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5 LE vízszivattyú, Tomos csónakmotor 5 LE, halradar, 6 tárcsás MT V kapálógép, horgászbotok,
orsók eladók. 295-1443
Franciaágy 180x200 cm méretű Cardo matraccal,
mahagóni farész. 20/916-4577

Eladó lemezlyuk fúró és acélvázas sátor.295-1443
Eladó cserényi parkettacsiszoló, 2 db hűtőszekrény, 120 l-es és 150l-es, gáztűzhely. 295-1443
Eladó: 11 kg-os gázpalack 5e Ft, Csepel 18 seb.
női kerékpár, Totya kazán 12e Ft, Karancs gáztűzhely 5e Ft 40904-11
Forgácsoló gépműhely felszámolásából sok szerszám olcsón eladó. Csigafúrók, dörzsárak, gépsatuk, menetmetszők, menetfúrók, csapágyak,
fűrésztárcsák stb. 30/932-3025
Falra való deszkapolcok, létraszerű fém tartóval
2-től 10 db-os, széle 20 cm hossza 50-150 cm-ig,
zsírosbödön barna 15 literes 1200 Ft. 8-tól 18-ig
403-30-65
Fűnyíró elektromos, nem gyűjtős, rekamié, íróasztal fiókos, akkutöltő gyári 5e Ft/db eladó.

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

Vásárolnék használt játékokat. Legót, mesekönyveket, diavetítőt és filmeket három kisfiam részére.
Elmegyek érte. 407-2852, 70-938-8806
Újszerű 2x3 m gyapjú szőnyeg 15 E Ft-ért,
beirette antik fényképezőgép vadonat új, 4 E Ftért eladó. 405-6484, 20-918-7317
Jókai lakótelepen jó állapotban eladó 5 db-os redőny. 407-2561

Dány Tó- park üdülőövezetében 855 nm-es telken
49 nm-es faház 4,6 M Ft-ért eladó. 30-528-3009

Mobil klíma – Bosch márkájú, 2,3 Kw-os hűtőteljesítményű, eladó. 404-0331

Balatonszárszón 2 szintes, új nyaraló nagy telekkel, csendes helyen 22 M Ft-ért eladó, vagy cserélhető. 70-633-1256

4 db 70 x 150 cm-es napkollektor meleg víz előállítására olcsón eladó. 409-4736
Tölgyfa asztal + pad eladó. 405-1590

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:
XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett
HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,
üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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Konténeres sitt, lom, zöld hulladék, termőföld szállítása 4-6-8 köbm-es, nyitható konténerekkel. Nyugdíjasnak és
kerületieknek kedvezmény! Erdei Sándor, 409-0933, 30-944-1106

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerekkel,
napellenzők szerelése, javítása. Bemutatótermünk: Csömöri u. – Szlovák u. sarok.
409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ, GÁZ, FŰTÉSSZERELÉS. 402-4330, 20-491-5089

Rákosszentmihály,
Krenedits Sándor u 3.,
405-8759

SZÍNJÁTSZÓ NAPKÖZI

Július 2-a és 6-a között
naponta 10-től 18 óráig 8-16 évesek számára.
Ára: 22 900 Ft. Morzsásoknak, Pogácsásoknak, testvéreknek: 21 900 Ft.
Egy kis mozgás, beszédtechnika, színjáték, egy kis hagyományőrzés nemezzel,
agyaggal, táncházzal, ismerkedés önmagunkkal színházon belül és kívül.
Délben fincsi ebéd, délután kellemetes gyümölcslé vár!
Érdeklődni lehet Koltai Juditnál telfonon: 06-20/939-1052, 405-8759, vagy
e-mailben:koltaijudit@holdvilag.hu.
Jelentkezési lap letölthető a www. holdvilag.hu-ról.

ZÁRCSERE, AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS,
SZIGETELÉS, BÚTOROK JAVÍTÁSA,
ASZTALOSMUNKÁK. 30-755-2209
XVI. kerületi ASZTALOS ajtók, ablakok javítását, szigetelését, zárcserét,
egyedi bútorok készítését vállalja. Ingyen kiszállás! HÉTVÉGÉN IS! Kiss
Ernő 30-447-4853

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS
garanciával, kedvezményekkel, ingyenes
felméréssel. TISZTASÁG, PONTOSSÁG! 20-994-7726, 256-4425
Kéménybélelés, szerelt és turbós kémények készítése, kémények átépítése,
teljeskörű ügyintézéssel. Szabó Balázs.
20-264-3553

Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelő
munkákat vállalok garanciával, közületeknek is. 405-5184, 30-931-3927
Bádogos-tetőfedő-tetőszigetelő,
új
munkát és felújítást is vállal. 4092069, 20-510-0013
Víz-gáz-fűtés-vízóraszerelés
ügyintézéssel, fürdőszobák felújítása, javítások
garanciával. 30-251-4931

LAKÁSFELÚJÍTÁS,
ÉPÍTKEZÉS.
MINDEN MUNKA EGY KÉZBEN!
–ács,- kőműves,- festő,- burkoló,- vízszerelő,- stb. 30-479-2776

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS.
MINDEN MUNKA EGY KÉZBEN! –ács,- kőműves,- festő,- burkoló,- vízszerelő,- stb. 30-479-2776
Cserépkályhák építése és átrakása, kandallók építése precízen. 70-333-3452,
www.komfort-cserepkalyhak.eoldal.hu
SZAKSZERŰ PEDIKŰR AZ OTTHONÁBAN! BENŐTT KÖRÖM, TYÚKSZEM KEZELÉSE, ESZTÉTIKAI
LÁBÁPOLÁS, NYUGDÍJASOKNAK
GYÓGYPEDIKŰR! A KERÜLETBEN
2,5 E FT-ért. Andrea: 70-773-3576

Természetes múdszerekkel SZÉPÜLVE-GYÓGYULVA! KOZMETIKAI
(GIGI, JLCSI, GUNA Holt-tengeri,
Dermaroller), FÜL AKUPUNKTÚRA. 70-633-1256, MAGNETER,
www.szepulvegyogyulva.hu
50 éves, megbízható nő takarítást vállal. 30-683-6545
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