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XVI. kerületiek a gáton 

Példaértékű összefogás

Ahogy 2010-ben, úgy idén is megmutatták a kertvárosiak, hogy mire képesek, ha 
honfitársainknak segítségre van szükségük. A lelkes kerületi önkéntesek több napon 
keresztül lapátolták a homokot, majd a zsákokat csatárláncba állva adták tovább, és 
építették a gátat a Dagály strandon és a Bem téren is. Kovács Péter polgármester fel-
hívására, Szabó Tamás kabinetvezető irányításával a Polgármesteri Hivatal, a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai jó hangu-
latban, kemény fizikai munkával tettek valamit a hazánkért, magyar embertársainkért.

Folytatás az 3. oldalon

A munkálatok előreláthatólag július 15-e és 
augusztus 31-e között zajlanak. A felújítás 
ideje alatt dr. Jakabffy Julianna, dr. Zengő 
Elemér, dr. Bánhegyi Eszter és dr. Pál Ildikó 
a Szakrendelő főépületében (Jókai Mór utca 
3.), dr. Varga Judit és dr. Tóth Nikolett pedig 
a Hunyadvár utca 43/B alatti épületben ren-
delnek. Ezúton kérik a fent említett doktorok 
pácienseit, hogy amennyiben a gyógyszerfel-
írás vagy a szükséges vizsgálat tervezhető, ab-
ban az esetben lehetőleg még a munkálatok 
megkezdése előtt keressék fel orvosukat. A 
felújítás alatti kellemetlenségek miatt a XVI. 
Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 
kéri a betegek türelmét és megértését.

Felújítják a Margit 
utcai rendelőt 

Június 4-én 16 órakor kezdődött az az ünnepség, amelynek keretében 
Kovács Péter polgármester, Kovács Raymund alpolgármester és Győri-
Molnár Lajos önkormányzati képviselő több száz emlékező jelenlétében 
felavatta a kerület új Trianon-emlékművét. A Csibi László és Duffek Tiva-
dar által készített mementó annak állít emléket, hogy 93 évvel ezelőtt 
milyen igazságtalanság történt az országgal. A ránk kényszerített béke-
diktátummal ugyanis hazánk területének kétharmadát, illetve 3,3 millió 
magyar testvérünket csatolták el tőlünk.   Folytatás az 4. oldalon

Az összetartozás mementója

A Kerület-
gazda 
mindenhol 
helyt áll



2
A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJAÖnkormányzat

A XVI. Kerületi Önkormányzat pályázatot 
hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére:

A pályázattal kapcsolatban dr. Lukács Titanilla 
Vagyonhasznosítási irodavezetőnél lehet 

személyesen, telefonon (4011-480), illetve 
e-mailben: vagyoni@bp16.hu érdeklődni.

A pályázatok benyújtásának határideje: július 1.
• Kőszál utca 2/A, 101061/10 hrsz., 632m². 
Az ingatlan kikiáltási ára: 16.179.200 forint+áfa.
• Keringő utca 1/B, 101061/14 hrsz., 562m². 
Az ingatlan kikiáltási ára: 14.387.200 forint+áfa.

Csillik Kristóf annak idején azért kapott csak 2 
évre megbízást, mert még a cég létjogosultsága is 
kérdéses volt. Ő azonban beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket: a foglalkoztatottak létszámát 25-ről 
215 főre emelte, az Önkormányzatnak köszönhe-
tően pedig a szervezet költségvetése is sokszorosa a 
korábbinak. Valószínűleg mindenki szerint jó az, 

hogy a kerületnek van gazdája, a kérdés tehát már 
csak az, hogy hogyan tudják a számtalan különbö-
ző feladatot a leggyorsabban és a leghatékonyabban 
elvégezni. 

– Először is szeretném megköszönni a Képviselő-
testület belém vetett bizalmát. Örülök annak, hogy 
az általam felépített szervezet olajozottan működik. 
A közelmúltban történt átszervezésre azért volt 
mégis szükség, hogy a munka még gördülékenyeb-
ben mehessen. Éppen ezért úgynevezett divíziókat, 
vagyis olyan csoportokat alakítottunk ki, amelyek 
egy-egy adott területre szakosodtak. A parkok gon-
dozását például kertészmérnökök, illetve szakmun-
kások végzik. 

– A feladatok sokrétűek. Elegendő munkatárssal ren-
delkeznek?

– A kerületben működő munkaügyi kirendelt-
séggel való kiváló viszonynak köszönhetően a 
közfoglalkoztatottak száma jelentősen megnőtt a 
szervezetnél, éves tekintetben megduplázódott. 
Rendkívüli foglalkoztatás keretében is, a végzettsé-

güknek megfelelően alkalmazzuk a jelentkezőket a 
parkfenntartással és az iskolák üzemeltetésével kap-
csolatos munkák során. 

– Télen a hó- és síkosság-mentesítés a feladatuk. Nyá-
ron mit csinálnak a kerületgazdák?

– Idén nehéz dolgunk volt, mert az elhúzódó hi-
deg idő és a havazás után azonnal jött a meleg, a 
tavasz pedig tulajdonképpen kimaradt. Az elmúlt 
időszakban pótolnunk kellett az ember- és eszköz-
hiányt, az átállás pedig nem ment könnyen. Be kel-
lett szereznünk több fűkaszát és traktort, amelyek 
most fognak munkába állni. Ezután Kovács Péter 
polgármesterrel és a Környezetvédelmi irodával 
egyeztetve egy meghatározott ütemterv alapján 
végezzük a feladatainkat. Ezek keretében egynyári 
és kétnyári növényeket ültetünk, sövényt nyírunk, 
locsoljuk a köztéri növényeket és füvet vágunk. 
Természetesen a hatóság által elrendelt kényszerka-
szálásokat is a mi munkatársaink végzik el. Mindez 
sokkal olcsóbb, és jelentősebb megtakarítást ered-
ményez, mintha külsős céggel dolgoztatna az Ön-
kormányzat.

– Az iskolák nyárra bezárnak. Az üzemeltetőnek 
sincs ilyenkor dolga?

– Természetesen van, hiszen a felújítási munká-
latokat csak akkor lehet elvégezni, amikor az in-
tézményekben nincsenek gyerekek. Év elején némi 

zökkenőt okozott az, hogy a meglévő személyi állo-
mányunkat a lehető leghatékonyabban osszuk fel a 
15 iskola 20 épülete között. A technikai személy-

zetet azonban mostanra teljes mértékben megszer-
veztük, az átállásból pedig sem a gyerekek, sem a 
szülők nem érzékeltek semmit. Új gépekkel moder-
nizáltuk az épületek takarítását, korszerű szappan 
és papíradagolókat helyeztünk el. Az új rendszer-
nek köszönhetően pedig, ha valami elromlik, vagy 
egyéb technikai segítségre van szükség, abban már 
nemcsak az iskola gondnokára lehet számítani, 
hanem a Kerületgazda szakmai felkészültségére is. 

Mindezek mellett ettől az évtől már a János utcai 
napközis táborban sem csak a terület rendezéséért 
felelünk, hanem a technikai személyzetet is szerve-
zetünk biztosítja.  

– Azt mondják, a jó cserkész ahol tud, segít. A Ke-
rületgazda munkatársai is ilyenek, hiszen több napot 
dolgoztak az árvíz elleni védekezésnél.

– Kötelességünknek éreztük a segítségnyújtást. 
Mivel mi rendelkezünk olyan platós autókkal, ame-
lyek alkalmasak homokzsák szállítására is, ezért Sza-
bó Tamás kabinetvezető irányításával kivonultuk a 
Dagályhoz és a Bem térre is. Mindez nagy segítsé-
get jelentett, hiszen mindkét helyen nagy szükség 
volt a megfelelő járművekre.

A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet ezúton is 
köszöni a lakók türelmét és megértését az esetle-
ges fennakadásokkal kapcsolatban. Csillik Kristóf 
pedig arra kér mindenkit, hogy akinek kérdése 
vagy problémája van, az a cég honlapján (www.
keruletgazda.hu) jelezze észrevételeit, ahol számos 
egyéb hasznos információt is talál. 

TISzTeLT LAKoSoK!
ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Közszolgá-
lati Tisztviselők Napja, vagyis július 1-je mun-
kaszüneti nap. ezért a XVI. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal valamint Budapest Főváros 
Kormányhivatalának XVI. kerületi részlege 

(oKMÁNYIRoDA – 1165 Budapest, Baross Gábor 
utca 28-30., HATÓSÁGI oSzTÁLY, GYÁMHIVATAL – 

1163 Budapest, Karát utca 18., MUNKAÜGYI KIReN-
DeLTSÉG – 1163 Budapest, Vívó utca 2.)

július 1-jén (hétfőn) ZÁRVA TART.
Szíves megértésüket köszönjük!

Narancssárga dzseki, zöld kantáros nadrág, fűnyíró és locsolóautó. Mi az? Nincs olyan kertvá-
rosi polgár, aki ne találkozott volna már a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársaival. 
Nekik is köszönhető az, hogy ilyen szép környezetben élhetünk, hiszen a parkok és a zöldfelü-
letek karbantartása mellett január óta már az iskolák üzemeltetésével, és az épületek fenntartá-
sával is foglalkoznak. Az elmúlt időszak sok változást tartogatott a szervezet életében is, a vezető 
személye azonban ugyanaz maradt, hiszen Csillik Kristófot legutóbbi ülésén nagy többséggel újra vá-
lasztotta a Képviselő-testület. A régi-új intézményvezetővel az előttük álló nyári feladatokról beszélgettünk. 

A Kerületgazda mindenhol helytáll

Sz. R. zS.

JúnIus 17-én 
lejÁRT AZ eBössZeíRÁs 

hATÁRideje. 
Felhívjuk a kutyatulajdono-

sok figyelmét, hogy 
JúlIus 1-jéig 

még bírságolás nélkül 
leadhatják az adatlapokat  
a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati irodáján, 
vagy elküldhetik postai 

levélben, illetve e-mailen.
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Kedves 
      Olvasó!

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Kellner Gergely
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

Nyomtatás: Ringier Kiadó Kft. - Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.ringier.hu
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
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.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

A víz éltető kincsünk, amely nélkül az 
emberi test nem tudna létezni. Oltja a 
szomjunk, felfrissít, ha fáradtak vagyunk, 
tisztít, és még lubickolhatunk is benne. A 
természet azonban sokszor megmutatja, 
hogy nemcsak adni tud, hanem elvenni is, 
és hiába gondoljuk azt, hogy átvettük fe-
lette az irányítást, időről-időre bebizonyít-
ja, mégis csak ő az úr. Magyarországon 
ezt legtöbbször akkor érezzük, amikor 
tavasszal megkezdődik a folyók áradá-
sa. A természet azonban mindig tanít is 
bennünket, ha képesek vagyunk figyelni 
a jeleire. Az árvíz elleni védekezésnél úgy 
tűnt, végre megtanultuk a leckét, hiszen 
összefogott magyar és nem magyar, gaz-
dag és szegény, férfi és nő, idős és fiatal. 
Ennek pedig ereje van, amit ha okosan, 
jó célok érdekében használunk, javunkra 
válik. Ha Ady élne, talán már ő sem kér-
dezné olyan kétségbeesetten: „Meddig 
lesz még úr a betyárság És pulyahad mi, 
milliók? Magyarország népe meddig lesz 
Kalitkás seregély-fiók? Bús koldusok Ma-
gyarországa, Ma se hitünk, se kenyerünk. 
Holnap már minden a mienk lesz, Hogyha 
akarunk, ha merünk.”

Folytatás a címlapról

Szirénázó autókonvoj indult a Dagály strandra jú-
nius 7-én reggel a Polgármesteri Hivatal elől, hogy 
segítsen az árvíz elleni védekezésben. A mi mun-

kánknak is köszönhetően a Duna 
nem tudta áttörni a gátat, így nem 
öntötte el a fürdő területét. 

Mivel sajnos idén a víz soha nem 
látott magasságokba emelkedett, 
ezért a kerületi önkéntesek június 
9-én is összegyűltek, hogy ezúttal 
a Bem téren, a Külügyminisztéri-
um előtt segítsenek homokzsáko-
kat tölteni és gátat építeni, amely-

ben részt vett dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár is.
A víz azonban minden erőfeszítés ellenére igye-

kezett utat törni magának, ezért az úttest aszfalt-
burkolatát buszokkal és egyéb járművekkel igye-
keztek visszanyomni az illetékesek. Emiatt viszont 

a közlekedést el kellett terelni, 
amelyben Szabó Tamás kabinetve-
zető és Víg András, a kerület vé-
delmi referense az Önkormányzat 
autóival volt a rendőrség segítsé-
gére. A kertvárosi egység teljesen 
átvette az irányítást, hiszen csak 
Csillik Kristóf, a Kerületgazda 
Szolgáltató Szervezet vezetője és 
munkatársai rendelkeztek a ho-
mokzsákok szállítására is alkalmas 
platós autókkal. 

XVI. kerületiek a gáton 

Példaértékű összefogás

A munkában résztvevők névsora: dr. Erdő-
közi György aljegyző, Szász József és Szatmáry 
László önkormányzati képviselő, Ivicz Mihály, 
a GAMESZ vezetője, Kozma Viktor, a Sashalmi 
Piac Kft. ügyvezetője, Oláh Csaba, a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat vezetője, Szabó Réka Zsuzsan-
na, a XVI. Kerületi Újság főszerkesztője, illetve 
Tóth András, a Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola igazgatója.
A hivatal dolgozói: Beck Zsuzsanna, Daróczi 
Mátyás, Görbe László, Kelemen József, Mol-
nár László, Rein Vilmosné, Rein Vilmos, Szabó 
Ottó, Tóth Miklós és Zsömböly Antal, valamint 
Turányi László. 

A Kerület Gazda Szolgáltató Szervezet mun-
katársai: Bagdi Barnabás, Bácskai Bertalan, 
Bifkovics Sándor, Czipó Zoltán, Erdei László, 
Felszegi Mózes, Fekete Zoltán, Gödör Attila, 
Hajdúk László, Harangozó István, Herman Ti-
bor, Jakab Katalin, Kalydi Zoltán, Kelemen Jó-
zsef, Roden Attila, Siklódi Zoltán, Szabó Zoltán, 
Tálas János, Ternák Attila.
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tagjai: Hor-
váth Zsolt, Kozma László, Méder Ferenc, Moha-
ros Zsolt, Szutyányi Ákos, Szilvási István.
Kerületi önkéntesek: Fülöp Ferenc, Urai László.

Mindannyiuknak köszönet a munkájáért!

Sz. R. zS.
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ezzel a magyart a magyartól, túszként kiszolgáltatva 
testvéreinket az utódállamoknak. Trianon ugyan már 
nem tabutéma, ennek ellenére sokan megkérdezik, 
mit akarunk mi még mindig ezzel. 

– Először is életben tartani a fájdalmunkat, azt az ér-
zést, amely meghatározza a nemzeti hovatartozásunkat, 
tovább adni ezt gyermekeinknek, unokáinknak, hogy ne 
csak nyelvében, hanem szívében is éljen a magyar. Má-
sodsorban emlékeztetni arra, hogy mi, magyarok, csak 
magunkra számíthatunk, mert, ahogy Trianonban sem 
állt senki a pártunkra, ma sem számíthatunk senkinek a 
segítségére, ha bajba kerülünk. 

Győri-Molnár Lajos felhívta a figyelmet arra is, 
hogy népünk egyre inkább fogy, amit csak mi ma-
gunk tudunk megállítani. 

A Bartina Zenekar édes-bús magyar dallamai után 
az emlékművet Nagy Zoltán katolikus plébános, va-
lamint Börönte Márta evangélikus, Kertész Péter re-
formátus és Eszes Zoltán baptista lelkész áldotta meg, 
majd a jelen lévő pártok és civil szervezetek képvise-
lői, valamint a kerületi emlékezők is elhelyezhették 
virágaikat a nemzeti zászlónál.

után a határon túli magyarok is „bekerültek a köz-
gondolkodásba”, de 2004. december 5-én még sokan 
megtagadták nemzettársaikat. 2010-ben azonban 
megszületett a nemzet határon átnyúló újraegyesíté-
sének gondolata, és a Parlament elfogadta a nemzeti 
összetartozás napjáról szóló törvényt, így június 4-e 
már nem csak gyásznap. Emellett megalkották az egy-
szerűsített állampolgárságról szóló törvényt is, így a 
határon túli magyarok is állampolgárságot kaphatnak 
nálunk. Eddig félmillióan kérvényezték ezt.

– A XVI. kerületben számos emlékmű áll: a honfogla-
lás, az államalapítás, az 
1848-49-es forradalom 
és szabadságharc, vala-
mint az 1956-os forra-
dalom emlékére. Most 
pedig hiánypótlóként a 
trianoni diktátumra em-
lékezve is áll itt egy em-
lékmű azért, hogy soha 

ne felejtsük el, hogy mindig az erősnek van igaza. Az hát 
a célunk, hogy legyünk mi az erősek. Fogjunk össze, min-
den magyar minden magyarral, 
határon belül és határon kívül, 
és közösen emeljük fel a nemze-
tet arra a szintre, ahol egyszer, 
sőt a történelemben már többször 
voltunk. Amit a magyar ember 
tehetsége, tenni akarása és tudá-
sa alapján megérdemel. Mindezt 
kiérdemelnénk magunknak, ha 
végre össze tudnánk fogni, és nem 
belül keresnénk az ellenséget. 

Az emlékmű alapítását Győri-
Molnár Lajos önkormányzati 
képviselő kezdeményezte, aki 
arról beszélt, hogy hosszú évti-
zedeken át még csak szólni sem 
lehetett arról, hogy 1920-ban 
egy aljas, ránk kényszerített 
békediktátummal Magyaror-
szágot szétdarabolták, elszakítva 

Különös, mégis lélekemelő hangulatban zajlott az 
idei trianoni megemlékezés. Úgy tűnt, a mostanában 
megszokottnak mondható, 
csapadékos időjárás aznap 
sem változik, sőt közvetlenül 
az esemény előtt felhőszaka-
dás áztatta a kerületet. Aztán 
mintha valami isteni kegyelem 
áradt volna a magasból, a kez-
dés pillanatában elállt az eső, 
és még a Nap is előbújt a fel-
hők mögül. Talán ez is jelképe 
volt annak, hogy népünk há-
nyattatása végre véget ér, és egy 
új, boldogabb korszak kezdőd-
het a magyarság történetében. 

Kovács Péter ünnepi beszé-
dében elmondta: mi már Tri-
anonban is megtapasztalhattuk a kettős mércét, és azt, 
hogy mindig az erősnek van igaza. Sajnálatos módon 
létrejött az a furcsa állapot, hogy saját magunkkal va-
gyunk szomszédosak, hogy magunk vesszük a csonka 
országot körül. A polgármester kiemelte: közvetlenül az 
I. világháború után katasztrófaként, a nemzet gyalázá-
saként értékelték mindezt, de a veszteségek ellenére az 
akkori kormány 10-15 év alatt rendbe hozta az országot, 
és egy erős, ütőképes Magyarország állt fel. Majd jött 
a II. világháború, amelyben területeket szereztünk ide-
iglenesen vissza. A szocialista-kommunista rendszerben 
azonban megszületett az internacionalizmus gondolata, 
amelytől a nemzetek feloldódását remélték. Az akkor 
felnőtt generáció pedig csak országban tudott gondol-
kodni, nemzetben nem. Kovács Péter személyesen is 
sokszor hallotta, amikor a határon túliakat románnak 
és szlováknak titulálták, és megkérdezték tőlük, honnan 
tudnak ilyen jól magyarul. 

A kerület vezetője hangsúlyozta: a rendszerváltás 

Az össze-
tartozás 
mementója

„Magyar az, 
akinek fáj 
Trianon.”

(Juhász Gyula)

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 

dr. Földes Géza emléktáblájának avatására. 
Mátyásföld legendás háziorvosának a Szakrendelő 

fennállásának 50. évfordulója alkalmából állít 
emléket a XVI. Kerületi Önkormányzat.

Időpont: július 2., 10 óra
Helyszín: XVI. kerületi Szakrendelő 

(1163 Budapest, Jókai Mór u. 3.)
Ünnepi beszédet mond: 

Kovács Péter polgármester.

Aktuális

A Kovász Egyesület idén 10. alkalommal szeretne moldvai csángó 
gyerekeket nyaraltatni a XVI. kerületben, ezért befogadó családok 
jelentkezését várják. A tőlünk 1000 kilométerre élő fiatalok a nehéz 
körülmények ellenére is őrzik ősi nyelvüket és kultúrájukat, az isko-

lán kívül pedig vállalják a magyar nyelv tanulását.
Időpont: augusztus 14-21. 

A programokról a Kovász Egyesület gondoskodik. Jelentkezés: 
Petrovics Sándornál a 06-30/655-92-71 telefonszámon.

Csángó gyerekek 
nyaraltatása

Szigethy MaRgit



5
2013. június 20.

Kerületieknek kerületi árut, 
olcsóbban, mint máshol

A példaértékű újdonsággal kapcsolatban dr. Cso-
mor Ervin szociális ügyekért is felelős alpolgármester 
elmondta: a száz százalékban önkormányzati tulaj-
donban lévő REHAB-XVI. Kft. több mint 10 éve 
alakult azért, hogy megváltozott munkaképességű-
eket foglalkoztasson. Jelenleg 55 ilyen munkatárssal 
dolgoznak.

Az alpolgármester felhívta a kerületi polgárok fi-
gyelmét arra, hogy bár a nyári szünet még csak most 
kezdődik, a tanévkezdésre azonban érdemes minél 
előbb beszerezni a szükséges füzeteket és írószereket. 
Ugyanakkor a REHAB üzletében vásárlók nemcsak 
olcsó termékekhez juthatnak hozzá, de a munkaerő-
piacon elhelyezkedni nem tudó, XVI. kerületben 
lakó, megváltozott munkaképességűek állásának 
megtartását is támogatják.

Siklósi Attila, a cég ügyvezetője hangsúlyozta: 
2013-tól módosították a megváltozott munkaké-
pességűek foglalkoztatására vonatkozó szabályozást. 
Mindegyiküknek át kell esnie egy felülvizsgálaton, 
amelynek eredményétől függ, hogy meddig lehet 
őket ilyen formában alkalmazni. A leszázalékoltak 
különböző mesterségeket tanultak, ezért először be-
tanítják őket, majd a Krenedits utca 19. szám alatt 

lévő üzemben dolgozhatnak. Az ott tevékenykedők 
közül van, aki füzetet spiráloz, mások reklámanya-
got hajtogatnak, de olyan is akad, aki a nyomdai 
munkákért vagy a csomagolásért felel. Az automata 
gépek segítségével 10 ezer darab füzetet tudnak na-
ponta legyártani, kézzel pedig 2-3 ezer darab készül.

Az ügyvezető kiemelte: a cég a kezdetek óta fog-

lalkozik füzetek gyártásával és könyvkötészettel, 
de eddig csak nagykereskedőkön keresztül tudták 
azokat értékesíteni. Így a vásárlók több mint dupla 
árat fizettek az előállítási költséghez képest. Azáltal 
viszont, hogy a termékek közvetlenül a gyártótól 
jutnak el a fogyasztókhoz, jelentős árcsökkenést le-

het elérni, amely főként a többgyerekes családoknak 
jelenthet nagy segítséget.

Siklósi Attila elmondta: az első osztályosoktól a 
középiskolásokig minden korosztály számára lehet 
majd a boltjukban normál és spirálfüzeteket kap-
ni. Emellett a többi irodaszert (ceruza, toll, radír) 
is beszerzik, amelyeket szintén kedvezményes áron 
fognak árulni. 

A Jókai utca 6. szám alatti bolton kívül a Sashalmi 
Piacon is lesz egy stand, ahol pénteken és szomba-
ton vásárolhatják meg az érdeklődők a REHAB ter-
mékeit, valamint egy webáruházat is létrehoz a cég, 
ahonnan ingyenes kiszállítással lehet majd rendelni.

Július 1-én nyílik meg a ReHAB-XVI. Kft. 
boltja a Jókai utca 6. szám alatt található 
irodaházban, ahol a kerületi megválto-
zott munkaképességűeket foglalkoztató 
cég saját termékei mellett minden egyéb 
papír- és írószer árut megtalálhatnak a 
kertvárosiak, amelyekre az iskolásoknak 
vagy egy irodának szüksége lehet. 

Közérdekű

NyItVA tArtás:
Hétfő-péntek 
10.00-18.00

szombat
10.00-15.00

TeRVezeTT foGYASzTÓI ÁRAK
• A/5 irkafüzetek
32 lapos, vonalas, kockás stb ................. 35 Ft
• A/4 irkafüzetek
32 lapos, vonalas, kockás stb ................. 61 Ft
• A/4 spirálfüzetek, 
70 lapos, vonalas, kockás stb ............... 142 Ft
• A/5 spirálfüzetek,
70 lapos, vonalas, kockás stb  ................ 82 Ft
• A/4 spirálfüzetek, 
80 lapos, vonalas, kockás stb ............... 165 Ft

• Írólap csomag A/5 50 lap ................... 56 Ft

• 50 lapos jegyzetfüzetek fejben spirálozva
A/4 ....................................................... 90 Ft
A/5 ....................................................... 58 Ft
A/6 ....................................................... 32 Ft
A/7 ....................................................... 23 Ft

• Ikerspirálos füzetek 70 lapos:
A/4 ..................................................... 192 Ft
A/5 ..................................................... 130 Ft

Sz. R. zS.
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sosem volt a kerületi Önkormányzaté. Most egy 
magánszemélyé, akinek több tartozása van rajta, 
mint amennyit a terület ér, ezért semmiképpen 
sem akarják megvásárolni. A strand előtti terület 
tartozik az Önkormányzathoz, ahol tavaly felújí-
tották az emlékművet, idén pedig megújul a köz-
terület is a közvilágítással együtt. A kerületi pol-
gár reptérrel kapcsolatos kérdésére Kovács Péter 
kijelentette: semmiképpen sem szeretnék, ha ott 
lakóövezet lenne. Újvárosi Józsefet érdekelte az is, 
hogy lesz-e kertvárosi televízió. A kerület vezetője 
szerint hasznosabb, ha az intézményekben kihe-
lyezett monitorokon számolnak be a kertvárosi 
eseményekről, hiszen az egykori TV16-nak rossz 
emléke maradt. Az átereszekkel és a kátyúkkal 
kapcsolatban is érdeklődött a lakó, amelyek leg-
többje sajnos a főváros kezelésében van. A polgár-

mester azonban elmondta: amelye-
ket lehet, azokat kijavítja a kerület, 
a többi kérést pedig továbbítják az 
illetékeseknek. Újvárosi József ezen 
felül javasolta, hogy a Sashalmi Pia-
con helyezzenek el egy órát.

Göndöcs Csaba a Csömöri úton 
lakik, és a polgári peres eljárások 
menetéről szeretett volna többet 
megtudni. Felesége pedig a kerületi 
„békatartás” szabályairól érdeklő-
dött, mert szerinte a szomszédaik 
rendszeresen hozzájuk dobálják át 
a kétéltűeket, amelyek kuruttyolá-
sa nagyon zavaró. Mivel ezek sze-
mélyes ügyek, ezért Ancsin László 
jegyző lesz a lakók segítségére. A 
házaspár érdeklődött a fakivágá-
sokkal kapcsolatban is, amelyekkel 
kapcsolatban Kovács Péter arról tá-
jékoztatta őket, hogy gyümölcsfát 

igen, fenyőt azonban kerten belül sem lehet kivág-
ni. Emellett szóba került még a környéken találha-
tó buszmegállók kérdése is, mert sok helyen nem 
védi semmi a közlekedőket az időjárás viszontag-
ságaitól. A polgármester elmondta: mindez egy, 
a BKK-val kapcsolatban álló cég feladata, de az 
Önkormányzat kérvényezte, hogy ahol lehetséges, 
telepítsenek fedett várókat. 

nem volt tudomása, de kivizsgáltatja az ügyet. 
Ugyanezen a részen sok motoros lépi át a sebes-
séghatárt, amely balesetveszélyes és hangos is. 
Velük kapcsolatban Kovács Péter megígérte, hogy 
egyeztet a rendőrséggel. A lakó azt is szerette volna 
megtudni, hogy miért nincs világítás a Budapesti 

út és a Szlovák út sarkán lévő parkban. A kerület 
vezetője ezzel kapcsolatban tájékoztatta, hogy a 
terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, ezért 
a felmerülő problémákat is annak kell megolda-
nia. Szóba került a Cinkotai Strand is, amellyel 
kapcsolatban a polgármester elmondta: a létesít-
mény a 90-es évek elején a főváros tulajdona volt, 
akkor eladták, és azóta többször cserélt gazdát, de 

Karsai Éva a Döbröce utcából érkezett. Családjá-
val a Magtár utcában vásároltak egy szántóföld te-
rületet, amelyen állatokat tartanak. 2009 óta már 
többször jelentették fel őket a szomszédok, mert 
szerintük büdösek a jószágok, 
a hatóság pedig rendszeresen 
vizsgálódik a területen. Kovács 
Péter polgármester megnyugtat-
ta a hölgyet: a kerületben meg-
határozott helyen, így a Magtár 
utcában is lehet haszonállatot 
tartani, ezért arra bíztatta, hogy 
beszéljenek a szomszédokkal.

Mizsei László a Dezsőfia ut-
cában lakik, és az M0-nál ta-
lálható erdősávról érdeklődött. 
A képviselői híradóban ugyanis 
azt olvasta, hogy a fák megerő-
södése miatt már nincs szükség 
védőfalra. A lakó szerint viszont 
az akácsor nem alkalmas arra, 
hogy a zajokat kiszűrje. A ke-
rület vezetője elmondta: a tájé-
koztatás a fővárostól származott, 
amivel ő sem ért egyet, ezért 
igyekszik elérni, hogy a falat minél előbb megépít-
sék. A következő kérdés a téli sózásra vonatkozott, 
amit a kerületi polgár szerint a főváros autói akkor 
végeztek el a mellékutakon, amikor már nem volt 
rajtuk hó, vagy jegesek voltak. Ez pedig negatív 
hatással volt az árkok szélén lévő betonra is. A 
polgármester kijelentette: a kerületi Önkormány-
zat nem sóz, az árkokat pedig garanciálisan ki 
fogják javítani. Felmerült még a komposztálás és 
a zöldhulladék-elszállítás kérdése is, amellyel kap-
csolatban Kovács Péter hangsúlyozta: mindaddig 
folytatják, ameddig a lakosságnak ezekre igénye 
van. Ráadásul a költségvetés módosításakor plusz 
pénzt szavaztak meg, így újabb komposztedénye-
ket lehet majd igénybe venni. 

Demeter Gabriella a Lőpor utcából az Imre ut-
cai hévmegálló biztonságossá tételét szorgalmaz-
ta, hiszen ott a növényzet miatt nem belátható 
az útszakasz. Dr. Csomor Ervin alpolgármester, 
a körzet képviselője válaszában elmondta: a terü-
let a Budapesti Közlekedési Központhoz (BKK) 
tartozik, és a veszélyes közlekedés mellett gondot 
jelent a hévmegállóban lévő, illegális kocsma is. 
Sajnos az ottani közterületen alkoholt fogyasztók 
ellen már nem elégségesek a folyamatos rendőri 
intézkedések, ezért az Önkormányzat levélben 
már többször kérte a BKK-t, hogy bontsa fel a 
tulajdonossal a szerződést, hiszen a zöldfelületet 
sem tartják karban.

Újvárosi József a Vízesés utcából érkezett, és 
először arról érdeklődött, hogy jogosan állítot-
tak-e fel zöldséges standot az Alsómalom utca és 
a Szlovák út sarkán, mert szerinte az akadályoz-
za a gépkocsiforgalmat. A polgármesternek erről 

Közérdekű

Azonnal elfogták a nyaklánctolvajokat
Rendőri intézkedés alapján eljárás indult egy 28 
éves hajléktalan nő ellen, aki május 4-én, a Sasvár 
utca és a Batsányi János utca kereszteződésénél a 
92-es busz megállójában egy hölgy nyakláncát le-
tépte, majd a helyszínről elmenekült. A sértett ki-
abálására az elkövetőt a Sasvár utcában a járókelők 
elkapták. A tettest a bíróság előzetes letartóztatásba 
helyezte, majd gyorsított eljárásban első fokon el-
ítélte.

A Prohászka Ottokár utcánál május 9-én egy bajai 
férfi megtámadott egy XVI. kerületi hölgyet, majd 
letépte a nyakán lévő két aranyláncot, miközben 
átfogta a sértett nyakát, és a földre nyomta. Ezután 

az ott fekvő áldozattól a kézitáskáját is meg akarta 
szerezni, de ez nem sikerült, így elmenekült a hely-
színről. Futás közben viszont eldobta a láncokat. A 
bejelentést követően több járőrautó is megkezdte 
az elkövető üldözését, akit a helyszín közelében el 
is fogtak. A férfit a bíróság előzetes letartóztatás-
ba helyezte, majd gyorsított eljárásban első fokon 
elítélte.

Őrizetben a kiserdő réme
A Veres Péter út - Pirosrózsa utca - Cziráki utca - 
Devecseri utca által határolt kiserdő közeléből má-
jus 27-én érkezett a bejelentés egy mutogatós férfi-
ről, akit a kapott személyleírás alapján a rendőrök 
elfogtak. Az elkövető ellen már hasonló ügyben 
más hatóság folytatott eljárást, ezért őrizetbe vet-
ték, a bíróság pedig elrendelte az előzetes letartózta-
tását. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Ismét megszólalt a nép hangja

KeRÜleTi KéK KRóniKA

Az idei közmeghallgatást Árpádföldön, az Arany János Általános Iskola 
tornatermében tartották. Valószínűleg a zord időjárásnak köszönhető-
en kisebb volt az érdeklődés, mint az elmúlt években, de megoldásra 
váró probléma most is akadt bőven. 

MunkatáRSunktól
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Idén kegyes volt az időjárás az Önkormányzat épü-
lete előtt gyülekező 70 kerékpároshoz, hiszen gyö-
nyörű napsütésben vághattak neki a cinkotai Szerb 
Antal Gimnáziumig tartó szakasznak. Ott ügyessé-
gi pályán próbálhatták ki tudásukat, majd visszate-
kertek a Havashalom parkhoz. Előtte azonban Vogl 
Gábor ifjúsági polgármester köszöntötte a jelenlé-
vőket. A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat veze-

tője elmondta: a rendezvény célja, 
hogy megszerettessék a fiatalokkal 
a kerékpáros közlekedést, amely-
nek világszerte egyre nagyobb sze-
rep jut az egészségmegőrzésben és a 

környezetvédelemben is. Az ese-
ményen természetesen a csa-
lád minden olyan tagját szí-
vesen látták, aki végig tudott 
menni a kijelölt útszakaszon. 

Ezután Kovács Raymund 
alpolgármester üdvözölte a 
bringásokat, és örömmel ál-
lapította meg, hogy a jelent-
kezők száma többszöröse az 
előző évinek. Majd rendha-
gyó módon a kommuniká-
cióért is felelős alpolgármes-
ter készített interjút Lovassy 
Krisztiánnal, akinek felké-

szülését az Önkormányzat is támogatja. A sportolót 
először arról kérdezte, hogy mennyi időt vesz igény-
be a felkészülés egy nemzetközi versenyre.

– Az én esetemben az olimpiáig 14 éves felkészü-
lés vezetett. Már 10 éves koromban elkezdtem ko-
molyan kerékpározni, és 24 évesen jutottam ki az 
ötkarikás játékokra. 

– Ez naponta mennyi edzést jelent?
– London előtt 9 hónapig napi 8-9 órát edzettem, 

néhány rövid megszakítással. 
– Sajnos mégsem tudtál végigmenni a kijelölt távon. 
– Természetesen nem győzelmi reményekkel 

indultam Londonba. Első olimpiámon a tapasz-
talatszerzést, és persze az elérhető legjobb helye-
zést tűztük ki célul. A jó szerepléshez azonban 
szerencse is kell. Nekem ezúttal ez nem adatott 
meg. Verseny közben két defektet kaptam, majd 
műszaki hiba miatt kerékpárt is kellett cserél-
nem.

– Magyarországon milyen erőpróbák segíthetik a 
felkészülésedet?

– Sajnos nálunk évente mindössze két komo-
lyabb versenyt tartanak. Ezért aki világverse-
nyekre készül, kénytelen külföldön is rajthoz 
állni.

– Azok a fiatalok, akik kerékpárversenyzők sze-
retnének lenni, hol edzhetnek?   

– Itthon a BVSC és a KSI működtet kerékpá-
ros szakosztályt. Itt érdemes próbálkozni. Én 13 
éve a BVSC igazolt versenyzője vagyok, de részt 

veszek egy olasz-magyar vegyes csapat edzésein és 
versenyein is.

Az interjút követően a résztvevőknek a 
Havashalom parkban található gördeszka és bicik-
lipályán a XVI. kerületi BMX-esek csapata tartott 
bemutatót. A különböző ügyességi és akrobatikus 
mutatványokat a nézők tapssal jutalmazták.  

Azok, akik letekerték a közel hét kilométeres tá-
vot, és visszaértek a rajt helyszínére, csokoládét, il-
letve emléklapot kaptak.

Pedáloztak A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat a 
XVI. Kerületi Rendőrkapitányság se-
gítségével június 2-án rendezte meg 
a II. Kertvárosi Bringanapot, amely-
nek vendége volt Lovassy Krisztián, 
a londoni olimpia egyetlen magyar 
kerékpáros versenyzője is. A ren-
dezvény megszervezésében Kincses 
Csilla ifjúsági referens segítette a fia-
talokat, akik köszönik Hetyei András 
közreműködését is, aki az amerikai 
rendrőautót biztosította.

Az eseményt dr. Környeiné Rátz Katalin nyitotta meg, aki elmondta: az öt 
évvel ezelőtti eseménynek kettős célja volt, egyrészt találkozási lehetőséget sze-
rettek volna biztosítani a kerület különböző iskoláiban tanuló diákoknak, illet-
ve élményekben gazdag rendezvénnyel megajándékozni elsősorban a lakótelepi 
gyerekeket. 

Most kézműves foglalkozás keretében lehetett agyagozni, gyöngyöt fűzni, 
papírgólyát készíteni, lufit fújni, az iskolaudvaron pedig még lovagolni is. A 
műsorban először a Sashalmi Tanoda diákjai adtak elő egy részletet a Légy jó 
mindhalálig című musicalből, amit Nádasné Nagy Márta tanított be, majd 
a Gyerekkuckó Óvoda Napocskák csoportjának apró művészei tartottak ae-
robik bemutatót Nagy Máté Erika vezetésével. A Herman Ottó Általános Is-
kolát a 2.a osztály képviselte, közülük Szűcs Vivien, Varró Dániel Szösznéne 

Jókedv, vidámság, itt a nyár
A Centenáriumi Lakótelepért egyesület ötödik alkalommal 
rendezett nyárköszöntő gyermeknapot, amit az Önkormány-
zat Kulturális és Sport Bizottsága támogatott. Június 1-jén 
ezért volt hangos a Sashalmi sétány a zenétől, a tánctól és 
a tapstól. 

című versét mondta el. A Centenáriumi Általános Iskola majorett csoportjá-
nak Héder Mária tanította be a látványos lépéskombinációkat. Gyánó Huba, 
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulójának gitárjátéka után a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola PiCinke kórusa adott elő gyermekdalokat Szendrák 
Ágnes vezényletével, majd a Papp Edina vezette majorett csoport bemutatóját 
tekinthették meg az érdeklődők. Végül a Málna zenekar hívta a gyerekeket 
interaktív zenés játékra Vikol Kálmán közreműködésével, a záró produkciót 
pedig a Napraforgó együttes adta elő.

MéSzáRoS tiboR

MéSzáRoS tiboR
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jártunk a Mercedes műveknél is, ahol a tanműhelyben 
külön foglalkozáson vehettek részt a diákok. Sőt még pla-
netáriumban is voltunk – mondta Déri János, a csapa-
tot felkészítő nyugdíjas tanár, aki dr. Kerekesné Papp 
Katalinnal együtt végig ott volt a döntőn is. 

Oktatás

A kölcseysek épp úgy jártak az esővel, mint Döbrögi 
uram Lúdas Matyival: háromszor verte el a rendez-
vényt, de olyan alaposan, hogy kisebb tavak kelet-
keztek az iskolaudvaron. Ezért a szervezők az épü-
letben tartották meg a programokat. Így került a 
csocsóbajnokság a tornaterembe, a rodeóbika az 
ebédlőbe, az ugrálóvár az egyik tanterembe, a darts 
pedig a zongoraterembe. Egyedül az óriáscsúszda 
esett áldozatul a mostoha időjárásnak, hiszen a szi-
multán sakktornát, a társasjátékokat és a rajzversenyt 
eredetileg is zárt helyre tervezték, akárcsak a Csil-
lag születik helyi változatát, az iskolai tehetségkuta-
tó vetélkedőt. Közben egész nap lehetett gyöngyöt 

Ahogy arról lapunkban korábban már beszámoltunk, 
Molnár Tamás, Nagy Tamás Márton és Tóth Leven-
te megnyerték a versenysorozat budapesti fordulóját, 
amivel kvalifikálták magukat az országos döntő-
be. A Szent-Györgyiben már régóta nagy figyel-
met fordítanak a technikaversenyekre, amelynek 
látszik is az eredménye, hiszen öt év alatt már 
másodszor indulhatott az iskola a végső megmé-
rettetésen. 

– Az elméleti feladatok alapján a mi csoportunk-
ból került ki a legfelkészültebb diák, amire nagyon 
büszkék vagyunk. Az egész versenyen nyújtott csodá-
latos szerepléssel egy régi álmom teljesült. Úgy gon-
dolom, hogy a három fiú nagyon megérdemelte már 
ezt a sikert, hiszen remek csapatot alkottak végig, 
nagyon jól tudtak együttműködni. Ezt bizonyítja 
a döntőben elért összesített második helyezés is. A 
vidéki iskola vendégszeretete fantasztikus volt. Cso-
dálatos programok várták a csapatokat, így a többi 
között eljutottunk a kecskeméti repülőtérre, ahol kiszupe-
rált repülőgépekbe ülhettek be a verseny résztvevői, majd 

Technikás srácok
egy egyéni különdíjjal, egy, az elméleti szekcióban elért egyéni első 
helyezéssel és egy összetett második hellyel zárta a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola háromfős csapata a Kecskeméten május 30-a 
és június 1-e között rendezett XIV. országos Technikaversenyt.

Gyermeknap a 
Nyolczas Péter 
tornateremben

A Kölcsey ferenc Általános Iskolá-
ban kivételesen nem a tanulásé, 
hanem a szórakozásé volt a fősze-
rep május 31-én. Ugyanakkor ezt az 
alkalmat használták fel arra is, hogy 
a tornatermet a nyugdíjba vonuló 
Nyolczas Péterről, az intézmény népsze-
rű testnevelő tanáráról nevezzék el. 

fűzni, láncot és kitűzőket készíteni, vagy ismerkedni 
a fafaragás, a gipszfestés és az olajfestmény-készítés 
fortélyaival. 

Délután a tornateremben a karatésok mutatták 
be egyéni és csoportos formagyakorlataikat, majd a 
mazsorett csoportok színes felvonulása után az iskola 
legügyesebb tornászai tartottak bemutatót. Ezután a 
szereplők hosszú sorfalat alkottak, amelynek végén 
feltűnt a kerület egyik ifjú tehetsége, Selmeczi Bánk 
is, aki Nyolczas Péter egykori tanítványa, és a tavalyi 
év legeredményesebb magyar junior tornásza lett. 
Most azonban az egykori mester köszöntésére érke-
zett egy kölcseys címerrel díszített torta társaságában. 

A 43 évig Rákoszentmihályon oktató pedagógus pá-
lyafutását Szatmáry László önkormányzati képviselő 
és Dobre Lajos igazgató méltatta, a köszöntők után 
pedig leleplezték a Nyolczas Péter Tornateremnek 
nevet adó táblát.

MéSzáRoS tiboR

Tóth Levente, dr. Kerekesné Papp Katalin, 
Déri János és Nagy Tamás Márton

Összesen tizenegy csapat vett részt a döntőben, 
amelyből a rendező iskoláé versenyen kívül indult. 
Idén a közlekedés és a szállítás témakörét járták körül. 
A döntő egy három perces prezentációval kezdődött, 
amelyben a csapatok megyéjük legkorszerűbb közle-
kedési, vagy szállítási nevezetességét ismertették. A 
rákosszentmihályi diákok a főváros új autóbuszait, az 
épülő négyes metrót, valamint a nemsokára startoló 
közbringa rendszert mutatták be. A második napon a 
hagyományoktól eltérően először a gyakorlati felada-
tot kellett megoldaniuk a tanulóknak. Ebben a for-
dulóban két óra alatt egy repülőgép modellt kellett 
elkészíteniük, amelyet egy napelemmel és elemmel 
is táplált elektromos motornak kellett meghajtania. 
Természetesen ennek az áramellátását, és áramköreit 

is nekik kellett megtervezniük, majd következett 
a fűrészelés és az összeállítás. Végezetül a fiata-
lok elméleti tudásukról is számot adtak. A végső 
eredmény a három részfeladat pontozását köve-
tően alakult ki.

Vajon mi lehet a siker titka? A kérdésre Tóth 
András, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
igazgatója adta meg a választ.

– Szerencsére nagyon sok ügyes gyerek jár az isko-
lánkba, akik megfelelő kézügyességgel és fantáziával 
is rendelkeznek, ráadásul a technika szakkörünkön 
minden lehetőség adott számukra, hogy kibontakoz-
tassák tehetségüket. Ami pedig talán ugyanilyen fon-
tos, hogy vannak olyan lelkes kollégák, akik foglal-
koznak velük. Déri János – aki már régóta nyugdíjas 
– és dr. Kerekesné Papp Katalin azok a pedagógusok, 

akik elhivatottsága és kitartása nélkül nem szerepelhettek 
volna ilyen jól diákjaink az országos döntőben.

kellneR geRgely
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Pacskó Irén biológia-földrajz-filozófia szakos tanár-
nő. Egy Baranya megyei, Siklós melletti kis faluban 
született. Szülőhelyén nem volt középiskola, ezért 
amikor gimnáziumot kellett választania, olyat ke-
resett, amelynek volt kollégiuma. A szentlőrinci 
intézményben aztán kiváló tanárokkal ajándékozta 
meg a sors, akiktől olyan útravalót kapott, amely 
egész eddigi életében elkísérte.

A pályaválasztás nem ment könnyen, hiszen a hu-
mán tárgyak mellett a természettudományok is ér-
dekelték. Éppen ezért a biológa és a földrajz mellett 
a filozófiát, azon belül pedig az esztétikát is felvette, 
amit egyértelműen humán érdeklődésű gimnáziu-
mi osztályfőnökének hatására választott.

Az egyetem elvégzése után nehéz volt elhelyez-
kednie, hiszen az akkoriban meghirdetett közép-
iskolai tanári állásokat rendszerint már a meghir-
detés előtt betöltötték. Irénke néni így egy évig 
Siklóson kapott munkát. Egy szülési szabadságon 
lévő kollégát kellett helyettesítenie, de  amikor ő 

visszatért, neki másik munkahelyet kellett találnia.
A Corvinba egy véletlen folytán került. 1970-ben 

ugyanis találkozott egy régi évfolyamtársával, aki a 
XVI. kerületben lakott. Ő szintén állást keresett, de 
a szakpárja nem felelt meg a gimnáziumban meg-
hirdetett kiírásnak. Így Vida József, az akkori igaz-
gató Pacskó Irént vette fel. A pedagógus kezdetben 
szerződéssel dolgozott, de az intézményvezető látva 
rátermettségét, hamarosan véglegesítette. Amikor 
pedig az iskolának szüksége volt egy könyvtárosra, 
elvállalta a könyvtár vezetését is. Az intézményben 
akkor még csak elektroműszerészeket képeztek, 
amely sokáig keresett szakma volt, azóta azonban 
már több gimnáziumi osztályt is indítanak. 

Irénke néni amellett, hogy jó pedagógus, kiváló 
szervezőkészséggel is rendelkezik. Ennek bizonyíté-
ka az a számtalan serleg és kupa, amely megtölti 
az iskola aulájában, a Mátyás király szobra mellett 
található vitrint. A Kárpát-medencei nemzetközi 
földrajzversenyen tizenöt éve minden alkalommal 
döntősök az általa felkészített corvinosok, akik kö-

zül Magyar Veronika és Gyarmati Renátó is első 
helyezést ért el. A diákok egyre jobban teljesítenek 
a katasztrófavédelmi versenyeken is, legutóbb pél-
dául megnyerték a budapesti döntőt, az országos 
mezőnyben pedig 20 csapat közül a tizedik helyen 
végeztek. 

Irénke néni a mai napig sok diáktársával tartja a 
kapcsolatot, és volt diákjai is szeretettel üdvözlik, 
ha találkoznak vele. Hogy szeptembertől neki fog 
jobban hiányozni a Corvin, vagy ő az iskolának, 
nem tudhatjuk. Mi mindenesetre egészségben gaz-
dag, szép nyugdíjas éveket kívánunk neki! 

Irénke néni visszavonul
A Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola egyik meghatározó 
pedagógusa, megannyi diák osztályfőnöke, a katasztrófavédelmi és környe-
zetvédelmi versenyek szervezője, Pacskó Irén 43 év után nyugdíjba vonul. A 
tanárnővel ötvenedik érettségi találkozója előtt néhány nappal beszélgettünk.

MéSzáRoS tiboR

Inotai István igazgató köszöntője után dr. Csomor 
Ervin elmondta: a XVI. Kerületi Önkormányzat 
vezetése számára nagyon fontos, hogy minden év-
ben elismerésben részesítse a jövő nemzedékeit ne-
velő pedagógusokat, és megköszönje munkájukat. 

A vendéglátók műsorral kedveskedtek az okta-
tóknak, amelyben többek között Horváth Bálint, 
a gimnázium tanára orgonált, a Nitkulinetz Zsa-
nett által vezetett Primavera kamarakórus pedig 
népdalokat és egy vérpezsdítő argentin tangót 
adott elő. 

Arany díszoklevelet azok kaphatnak, akik 50 éve 
végeztek az egyetemen, idén ezt a jubileumot dr. 
Marczinkó Istvánné ünnepelte. Gyémánt dísz-
oklevelet kapott Kiss Gyula, Lukács Kálmán, dr. 
Márton Andrásné és Pusztai Sándorné. Ők 60 év-
vel ezelőtt szerezték meg a diplomájukat.

Ugyancsak gyémánt díszoklevélben részesült 
Horváth Lászlóné, Nagy Endre, Nagy Endréné, 

dr. Nemesszeghy György és Sólyom Istvánné, 
akik később veszik át az elismerést.  

Vas díszoklevéllel Csinger József büszkélkedhet, ő 

65 éve fejezte be egyetemi tanulmányait. A legidő-
sebb pedagógus 70 éve végzett, rubin diplomáját 
azonban Kornis Károlyné is csak később veszi át.

Az elismerések napja volt ez, hiszen az év ele-
jén a pedagógusoknak adható egyik legmagasabb 
kitüntetést, a Németh László-díjat Gyulai Éva, a 
Szerb Antal Gimnázium tanára vehette át Balog 
Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől a 
gyermekek harmonikus személyiségformálása te-
rén végzett kiemelkedő oktató és nevelőmunkája 
elismeréseként. A kitüntetéshez most dr. Csomor 
Ervin is gratulált. 

Mire a 27 nyugdíjba vonuló kerületi pedagógus 
köszöntésére sor került, már Kovács Péter pol-
gármester is megérkezett, aki az árvízi védekezés 
miatt a Parlamentből sietett az ünnepségre. A ke-
rület vezetője köszönetet mondott a visszavonuló 
tanároknak, tanítóknak és óvodapedagógusoknak 
a kertvárosi gyerekek érdekében végzett tevékeny-
ségükért.

Életük a tanítás
A pedagógus napi ünnepséget június 6-án 
tartották a Szerb Antal Gimnázium díszter-
mében, ahol az idős tanárok díszdiplomáját 
és a nyugdíjba vonulóknak járó elismerése-
ket dr. Csomor ervin alpolgármester, Szász 
József, az oktatási, Ifjúság- és Gyermekvé-
delmi Bizottság elnöke, valamint Kovács 
Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ XVI. Tankerületének igazgatója 
adta át.

MéSzáRoS tiboR

Gyulai Éva átveszi a kitüntetést Balog Zoltántól
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Világbajnok lett a
 

XVI. kerületi fiatalok sikerétől hangos a világ-
sajtó, hiszen a Horvátországban május 15-e és 
19-e között megrendezett táncvilágbajnokságon 
hiphop kategóriában első helyezést ért el az 
erzsébetligeti Színházból is jól ismert Jamland 
Hip Hop Tánc- és Sportegyesület egyik junior korú 
csoportja. A fiatalokat Aradi Detti „Bléro” készítet-
te fel a megmérettetésre.

MéSzáRoS tiboR

Tánc

A rendezvényt Kovács Péter polgármester nyi-
totta meg, aki elmondta: a Liget Táncakadémia 
növendékei többszörösen szerencsésnek mond-
hatják magukat, hiszen tehetségesek, szüleik 
támogatják őket képességeik fejlesztésében, az 
ehhez szükséges szakértő gárdát pedig a Liget 
Táncakadémia biztosítja, amely az elmúlt három 
évben elválaszthatatlan részévé vált a kerület kul-
turális életének. Ez a rövid idő elég volt ahhoz, 
hogy már külföldön is sikereket ér-
jenek el. Ezek közül is kiemelkedik 
az a prágai szereplés, ahol a Kislány-
tánccal az összes díjat megnyerték.

Szabó Csilla igazgató mindezt 
azzal egészítette ki, hogy a tánco-
sok magas színvonalú tevékeny-
sége nyomán valószínűleg egy új 
fogalmat kell megtanulnunk: ha a 
különleges magyar termékek visel-
hetik a hungarikum jelzőt, akkor a 
Karácsonyi Éva vezette Táncakadé-
mia nem más, mint „ligetikum”. 

Ennek része a tavaly ősz óta 

működő balett tagozat is, amelynek vezető-
je Ivaste-Barki Kati, aki hat évig volt az Észt 
Nemzeti Opera tagja, illetve több németorszá-
gi színpadon is fellépett már, valamint Somi 
Panni, aki Indiában tanulta azokat a koreográ-
fiákat, amelyeket növendékei bemutattak.

A ligeti táncművészet színvonalát a helyi mesterek 
szakértelmén kívül garantálja még Mucsi János mű-
vészeti igazgató, a Duna Művészeti Társaság elnöke, 
Harangozó Gyula-díjas koreográfus is.

Évet zárt a táncakadémia
Harmadik évzáróját tartotta a Liget Táncakadémia az erzsébetligeti Színházban má-
jus 25-én. A somogyi, kalocsai, rábaközi táncok mellett indiai, finn, horvát és mold-
vai néptáncon alapuló produkciókat is bemutattak a különböző korosztályhoz tartozó 
csoportok. MéSzáRoS tiboR

A rendezvényt Ancsin László jegyző nyitotta meg, 
aki ma is aktívan részt vesz a kerületi, sőt az orszá-
gos sportélet szervezésében is. Vagyis a gyakorlatból 
tudja, hogy milyen nehéz működtetni egy egyesü-

letet, és megőrizni annak népszerűségét. A Mazotti 
esetében mindez Teszák Mariannak és munkatársá-
nak, Kosovics Anitának köszönhető. A jegyző ezért 
arra ösztönözte a szülőket, hogy bízzák csemetéjü-
ket a két szakemberre, ha szép tartású, jó kondíciójú 
gyerekeket szeretnének nevelni. 

A Mazotti mögött álló szakértelmet mi sem bi-

zonyítja jobban, mint az a kisfilm, amit tapsolva 
és éljenezve nézett végig a közönség. A vásznon az 
Előttem az utódom című műsor képkockái pereg-
tek, amelyeken Magyarország egykori első számú 
revütáncosa, Medvecky Ilona Teszák Mariannt 

jelölte meg utódjául. Ő pedig kiváló 
tanítványnak bizonyult, hiszen növen-
dékei nagyszabású bemutatót tartottak 
sportból, mozgásból, csapatmunkából 
és emberszeretetből. Pattogtak a szaltók, 
gurultak a cigánykerekek, lábak emel-
kedtek a magasba, a szivárvány összes 
színét felvonultató jelmezeken kívül 
pedig a humor és az önfeledt vidámság 
is végigkísérte az előadást, amit a kö-
zönség minden alkalommal szűnni nem 
akaró tapssal jutalmazott.

Egy jó családban mindenki szerephez 
jut, ezért a Mazotti gálák hagyománya, 
hogy a szülők is előadnak egy produk-

ciót. Ezt most az Indiana Jonesként feltűnő Szász 
József önkormányzati képviselő vezette be egy ágyú-
lövésnek is beillő karikásostorcsapással, majd a tán-
cos lábú apukák és anyukák egy fergeteges rock and 
rollt jártak. Végül össztánc kezdődött a színpadon, 
amelyben gyerekek és felnőttek egyaránt részt vet-
tek.

„Fújjon szél vagy essen hó, 
mazottisnak lenni jó”

A Mazotti fitness nem egy egyszerű sportegyesület, ahova mozogni járnak 
a gyerekek, hanem egy nagy, összetartó család. Hozzájuk tartozni egyrészt 
rangot, másrészt óriási élményt jelent. Aki még sosem volt egyetlen rendez-
vényükön sem, arra is pillanatok alatt átragad az a felhőtlen jókedv, ami a 
gyerekekből és Teszák Mariann edzőből árad. Az egykori artista világbajnok és 
csapata június 6-án tartotta évzáró ünnepségét az erzsébetligeti Színházban. 

MéSzáRoS tiboR

– Nem tudok hosszú évek munkájáról beszámolni, hiszen 
ennek a formációnak szinte nincs is múltja. A Mine Blero’s 
mindössze tavaly szeptember óta dolgozik együtt. Ennek el-
lenére nagyon sikeres a társulat, mert a világbajnokság meg-
nyerése előtt néhány héttel elkönyvelhettünk már egy másik 
jelentős eredményt is. Április 1-jén  a Hiphop International 
Hungary versenyén tanítványaim jogot szereztek arra, hogy 
augusztusban a szórakoztatóipar fellegvárában, Las Vegas-
ban képviseljék korosztályukat egy nemzetközi táncfesztivá-
lon. A gyors siker titka talán az, hogy nagyon tehetségesek 
a gyerekek, és úgy tűnik, én is jó utat jelöltem ki számukra 
– mondta Detti.

A sikercsapat a 14-18 éves korosztályban versenyez. 
Felszeghy Bence, Zeller Henrietta és Tóth Vivien nem 
kötődik a XVI. kerülethez, Nagy Bettina viszont a Szerb 
Antal Gimnázium diákja, Pénzes Rékát most vették fel a 
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulói 
közé, Sajgó Krisztina és Dalmáci Nikoletta pedig a Cor-
vin Mátyás Gimnázium padjait koptatja. Niki itt is lakik. 

– Kezdettől nagyon vonzott a tánc és a mozgás, ezért már 
óvodáskoromban felkerestük a Jamland táncstúdiót, ahol ak-
kor még megrémített a hangzavar, és gyorsan elmenekültem. 
Átmenetileg elkezdtem balettozni, de nem igazán éreztem a 
magaménak ezt a műfajt. Majd 10 évvel ezelőtt tettem egy 
újabb kísérletet a Jamlanddel. Ekkor már természetesen nem 
féltem a hangos zenétől, így azóta is itt táncolok. 

– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó 
hiphop táncosnak?

– Alapvető a ritmusérzék, az állóképesség, a robbanékony-
ság és legalább ilyen fontos a csapatszellem is. Együttműködés 
nélkül ebben a műfajban nem lehet sikert elérni.

Mindezek mellett természetesen szükség van jó koreo-
gráfiára, jó oktatóra, és nem utolsó szempont az sem, 
hogy az iskola megértő legyen a versenyzőkkel szemben. 
Mivel a kerületi gimnáziumokba rendszeresen járnak él-
sportolók, így természetesen a tanárok is segítik a diáko-
kat, amikor egy-egy nagyobb megmérettetésre készülnek. 
Ezt a lányok most egy világbajnoki címmel hálálták meg, 
amelyre méltán lehetnek büszkék iskoláik és az egész 
Kertváros. 
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Hogyan került 
mégis kakukk-
tojás a rigófé-
szekbe? Úgy, 
hogy Fehér 
László bár-
merre jár is, 

a fényképe-
zőgépe mindig 

vele van, a képe-
ket pedig sokszor 

festményei megalko-
tásához is felhasználja. Ráadásul közeli 
barátság fűzi Szipál Mártonhoz, és munkásságuk 
is rokonságot mutat, hiszen mindketten az arc 
legjellemzőbb kifejezését, legelőnyösebb néző-
pontját kutatják.     

Fehér László gazdag képanyag kíséretében be-
szélt művészetéről, alkotói módszereiről, és az al-
kotó folyamat lélektani hátteréről, majd válaszolt 
a nagyrészt fiatal fotográfusokból álló hallgatóság 

kérdéseire. A rendezvény végén pedig minden-
ki kapott egy szeletet abból a tortából, amely az 
előadássorozat első, Fehér László 60., és Szipál 
Márton 89. születésnapja alkalmából készült. 
Arról már nem is beszélve, hogy Szabó Csilla, az 
Erzsébetligeti Színház igazgatója is májusban ün-
nepli a születésnapját, de egy hölgy esetében a kor 
amúgy sem számít. Az ingyenes fotósorozat szept-
emberben élvonalbeli fotóművészekkel folytató-
dik. Bővebb információt a www.fotoeloadasok.
hu/ingyenes weboldalon találnak az érdeklődők.

Az előadó eredeti neve Szabó Péter. Családja anyai 
és apai ágon is rákosszentmihályi, így ő is sokszor 
vakációzott a József vagy a Gusztáv utcában. A 
nem hivatalosan felvett előnévvel pedig a többi 
hasonló nevű honfitársától szerette volna megkü-
lönböztetni magát.   

Az író a pannonhalmi gimnáziumba járt, de 
egy 56-os megemlékezés miatt az ország összes 
középiskolájából kitiltották. Később a dolgozók 
gimnáziumában mégis leérettségizett, majd az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán tanári dip-

lomát szerzett. Életútja azonban a rossz kezdet 
miatt mégsem vezetett egyenesen a katedráig, hi-
szen inasként, adminisztrátorként és sofőrként is 
dolgozott. Ezután szerkesztőként tevékenykedett, 
és újságíró iskolában is tanított, mire a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem angol irodalomtörténeti 
tanszékén állást kapott. Szerteágazó tevékenysége 
mellett több mint hetven könyvet írt, köztük tu-
dományos fantasztikus regényeket is.

Az összejövetel egy humoros kis epizóddal kez-
dődött. Kratofil Ottóné szavalatát ugyanis Szent-
mihályi Szabó Péter leállította, majd közölte: a hi-
edelemmel ellentétben az Adósunk Európa című 

Rádóczy Garmathy Gábor, a kerület közismert fes-
tőművésze nemcsak karakteres, egyéni festményei-
vel írta be nevét a művészet nagykönyvébe, hanem 
népszerű festőiskolájával is. Tanítványai hasznos for-
télyokat leshetnek el a mestertől, tudásukról pedig 
minden évben egy közös kiállításon adnak számot. A 
tárlatot Koltayné Zolder Klára nyitotta meg június 
6-án az Erzsébetligeti Színház Aula Galériájában. A 
naturálishoz közeli ábrázolástól az impresszionista je-
gyeket hordozó műveken át a szürrealizmusig terjedő 
alkotások széles kavalkádja közel egy hónapig látha-
tó. A kiállított anyag szakértelemről, tehetségről, biz-
tos képszerkesztési és színkompozíciós ismeretekről 
árulkodik.

szentmihályival 
szentmihályon

A Szentmihályi esték nyári szünet 
előtti utolsó összejövetelének vendé-
ge Szentmihályi Szabó Péter író, köl-
tő és műfordító volt, aki arról mesélt, 
miként látja a kereszténység és a ma-
gyarság jövőjét.

vers nem az ő műve, hanem egy délvidéki idős 
hölgyé, Andróczky Lászlóné Etelka nénié. Sajó 
Sándor Hit című verse azonban már gond nélkül 
elhangozhatott.

Ezután a vendég elmesélte: szerinte a Biblia az 
evilági létre nem sok jót ígér, csak a túlvilágon szá-
míthatnak a hívők az örök boldogságra. Aki őszin-
tén hisz ebben, az könnyebben vészeli át a válságos 
időket, aki pedig nem, az gyakran esik pánikba.

Sajnos nincs olyan módszer, amely fél évnél tá-
volabbra látna a jövőbe, és a régmúlt történelmi 
példáiból sem tudunk pontos következtetéseket 
levonni az előttünk álló évtizedekre. Gondolhat-
nánk, hogy a háborúk végigkísérik az emberiség 
történetét, ezek szükségszerű jelenségek, ami per-
sze nem igaz.

Önismeretünk korlátozott, azt sem tudjuk meg-
mondani, hogyan fogunk reagálni mi bizonyos ese-
ményekre, hiszen cselekedeteinket tapasztalatok és 
érzelmek együttesen irányítják. Még kevésbé látjuk 
előre mások reakciót, amit a tömeghatás csak erősít. 
A vallások erkölcsi visszatartó szerepe megszűnőben 
van, az ember Istennek képzeli magát, de rá kell 
jönnünk, hogy önbizalmunk messze túlnőtte ké-
pességeinket. Itt vagy megállunk, vagy a vesztünkbe 
rohanunk, tartalékaink ugyanis végesek. Erőforrá-
sainkhoz képest túlszaporodtunk, együttélési kul-
túránk pedig messze elmaradt az elvárható szinttől 
a keresztény értékrend hiánya miatt. A megoldást 
viszont még senki sem találta meg. 

Kakukktojás a rigófészekben
Az erzsébetligeti Színház ingyenes fotósorozatának első előadását Szipál 
Márton, Hollywood portréfotósa tartotta, aki május 29-én harmadszorra tért 
vissza a kerületbe. Most azonban nem előadóként, hanem egy többszörös 
születésnapi rendezvény egyik ünnepeltjeként. Az est főszereplője ugyanis 
fehér László, napjaink egyik legismertebb festőművésze volt, akinek keze 
nyomán hiperrealista portrékról tekintenek ránk a közelmúlt legnagyobb 
színészei, zenészei és más ismert emberek. 

MéSzáRoS tiboR

MéSzáRoS tiboR
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„Budapest rohamos fejlődésével már az 1870-
es évek végén felmerült a fővárost övező telepü-
lések közlekedési útvonalainak kiépítési igénye. 
Az 1880-as évek közepére ez gőzvontatású vas-
útvonalak kiépítésének konkrét tervévében öltött 
testet. Északkelet felé két variáció vetődött fel: Rá-

koskeresztúr–Isaszeg felé vagy a Cinkota–Gödöllő 
irányába kiépítendő vonal. 1885-ben végül – kö-
szönhetően a Kerepesi útnak és a gödöllői királyi 
kastélynak – a cinkotai útvonal került elfogadás-
ra.”  (Lantos Antal: Cinkota története 2.)

A gőzvontatású, egyvágányú vonal kijelölését 
a közlekedési miniszter nevében az államtitkár 
rendelte el 1886. szeptember 11-én: „A buda-
pesti közúti vaspálya társaságnak f. évi június 
hó 30-án hozzám benyújtott kérvénye folytán a 
budapesti központi személypályaudvar szomszéd-
ságában kiinduló s Rákos falva és Puszta – Szt 
– Mihály érintésével Czinkotáig vezetendő helyi 
érdekű vasútnak közigazgatási bejárását Vörös 
László min. titkár vezetése alatt egyidejűleg el-
rendelem s megkezdésének határidejét f. évi szept-
ember hó 27-ének délelőtti 10 óráját, összejöveteli 
helyül pedig Budapest főváros tanács termét jelöl-
tem ki. Miről a bizottságot oly felhívással értesí-
tem, hogy ezen bejárásban vegyen részt.”

„Természetesen a konkrét mérnöki tervekben 
nem szerepelt Szentmihály érintése, de akkor 
sokan tévesen a Cinkotához tartozó mocsaras 
területet szentmihályinak hitték. A miniszter a 
kivitelezési terveket 1887. április 16-án hagyta 
jóvá. Mivel egyvágányú vasútról van szó, így ter-
veztek egy kitérőt Rákosfalvánál, onnan viszont 
egészen Cinkotáig – mivel az útvonal mindkét 
oldala még lakatlan volt – egyetlen állomást sem. 
Pusztaszentmihályi és az akkor már papíron lé-
tező mátyásföldi kezdeményezésre 1888. május 

A helyiérdekű vasút 
125. éve zakatol Cinkotáig
Pest, Buda és Óbuda egyesítése után, 1873-tól semmi 
sem akadályozhatta meg, hogy Budapest, az új fővá-
ros világvárossá fejlődjön. egy világváros létszükség-
lete a közlekedés fejlesztése, így történt itt is. Öncélú 
dolog az egymásra épülő struktúrákból kiemelni bár-
mit is, mégis a szűk tér okán jelöljük meg kiinduló-
pontnak a népsűrűség rohamos emelkedését. A város 
kifelé terjeszkedhetett, ezért a fővárosba áramló la-
kosság közlekedését is ehhez kellet igazítani. A város 
tudatos gyűrűs-sugaras terjeszkedése meghatározta 
a vasutak tervezését, és az egyre táguló belső ter-
jeszkedést a külső területek felé is. A városi gazdag 
polgárréteg jó levegőjű nyaraló telepekhez keresett 
és talált felparcellázható területeket. Később pedig, 
a fővárosban egyre nagyobb számban munkát találó, 

ott dolgozó munkás 
és hivatalnok ré-
teg a városon kívül, 
könnyen elérhető, 
élhető lakhelyet ke-
resett. Többek közt 
ez határozta meg a 
századforduló előtti és utáni évtizedek közlekedés-
fejlesztését. A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság 
(BKVT) már az 1880-as évek második felében elkezd-
te (másodikként a fővárosban) a Budapest - Cinkota 
közötti helyi érdekű vasút építését, és ez döntően 
határozta meg a mai XVI. kerület elődtelepüléseinek 
fejlődését. Következő három számunkban ennek a fo-
lyamatnak a körülményeire emlékszünk vissza. 

19-én a kereskedelmi miniszter a Puszta Szent 
Mihályi útnál (ma Nagyicce) és Mátyásföldön (a 
mai Imre utcánál) engedélyezte ideiglenes megál-
lóhelyek létesítését.” (i. m.) 

A vasútépítéshez a területet Cinkota földes-
urától, Beniczky Gábortól vásárolták meg. A 
vasút jótékony hatása a környező telepekre jól 
ismert. Szentmihályon 1887-ben alakult meg a 
József Főherceg-telep Egyesület, ami egyben a 
település fejlődésének kezdetét is jelentette. A 
Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesülete is 
ebben az évben kezdte el tevékenységét, és a fa-
vázas vendéglő körül felépült néhány villa köré 
hamarosan kialakult Ómátyásföld hangulatos 
nyaralótelepe.

„Most több mint 120 év távlatából visszatekint-
ve nyilvánvaló, hogy a BHÉV vonal kiépítésével 
Cinkota hatalmas lehetőséget kapott a község je-
lentős fejlesztéséhez. Az igen kedvező személy- és 
teherforgalom kihasználásának lehetőségét a köz-
ség akkori vezetése elmulasztotta, mert nem tud-
tak kilépni a megszokott mezőgazdasági termelés 
bűvköréből. Így a betelepülés, ami a korlátlan fej-
lődés lehetőségét hozta magával, Cinkota nyuga-
ton lévő külterületére tolódott ki. A betelepülések 
eredményeit ma már jól ismerjük: alig több mint 
negyven év múlva a társadalmi és gazdasági élet 
szinte minden területén maguk mögé utasították 
a régi anyaközségüket, és közel 900 éves területét 
is három különálló részre szakították” (i. m.)

(folytatjuk)

lantoS antal kutatáSaiból öSSzeállította: 
SzéMan RicháRd

Beniczky Gábor, Cinkota földesura, akinek meg-
vásárolt földjeire épült fel a HÉV vonala, alakult 
ki Mátyásföld és Sashalom település.

Kérjük, keresse fel a Kertvárosi Helytörténeti 
Gyűjteményt telefonon, vagy elektromos le-
vélben, és ezáltal ossza meg velünk és a töb-
bi olvasóval régi emlékeit! Szeretettel várjuk 
írásos, vagy képes emlékeikkel, kerületünkről 
szóló történetekkel jelentkező olvasóinkat, 
az iratokat és képeket rögtön szkenneljük, 

és visszaadjuk az eredetit. Képarchívumunk 
már most is nagyon gazdag, Budapest XVI. 
kerületének elődtelepüléseiről őrzött digitális 
és analóg archívumunk megelőzte a Budapest 
Gyűjteményét és a Nemzeti Múzeum Fény-

képtáráét is. Kérjük, gazdagítsa Ön is a kerü-
let közös gyűjteményét!

Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
Bp. 1165 Veres Péter út 157. 

Tel.: 401-0866; mobil: 06-30/484-5264; 
Email: helytortenet16@gmail.com

F e l h í v á s !
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Évforduló

Kovács Raymund alpolgármester köszön-
tötte 90. születésnapja alkalmából Nagy  
Károlynét. Lidike néni jelenleg Márta 
nevű lányánál él Mátyásföldön, de egy or-
vosi kezelés miatt hamarosan Újpestre köl-
tözik másik lányához, Etelkához. A gon-
doskodó, szeretetteljes családi légkörhöz 
öt unokája és két dédunokája is hozzájárul. 

Lidike néni kezdetben háztartásbeli volt, 
majd a törökbálinti Bányagyutacs Gyárban, 
később a 7007-es Vállalatnál, végül pedig 
a Mechanikai Műveknél dolgozott. Mun-
kahelyet azonban sohasem cserélt, csak a 
gyárkapu feletti feliratok váltották egymást. 
A szépkorú ünnepelt harminc év után ment 
nyugdíjba. Ugyan már elég rosszul hall, 
de mozgékonyságát és jókedvét megőrizte. 
Ő maga azt állítja, hogy semmi hasznosat 

nem csinál, ezt azonban a családtagok egy-
behangzóan cáfolják. Szerintük Lidike néni 
sokszor süt, főz és mosogat, de még kertész-
kedik is, ha az idő engedi. Egész életében 
szeretett dalolni, így az alpolgármesternek 
is elénekelt egy régi egyházi éneket. Lidike 
nénit a szomszédok is szeretik, hiszen ami-
kor meghallották, hogy 90 éves lesz, egyi-
kük egy malomkerék méretű tortával lepte 
meg. Kapott egy tortát lányaitól is, amelyen 
9 gyertya jelképezte az eltelt 9 évtizedet. 
Amikor azonban az ünnepelt egy szuszra el-
fújta őket, néhány másodperces szunnyadás 
után ismét lángra lobbant valamennyi, és 
többszöri kísérletezés után sem adták meg 
magukat, mintha csak Lidike néni kifogy-
hatatlan életerejét jelképezték volna. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!

Az árvíz sajnos még a kerületben élő 
idős emberek köszöntését is megzavarta,  
tarnai Jánosnét ezért dr. Erdőközi 
György aljegyző köszöntötte 90. szüle-
tésnapja alkalmából. Klári néni 1978 óta 
lakik Budapesten. Két lánya közül most 
Klárival él együtt, de másik lányánál, 
Évánál is lakott már hosszabb ideig. Fér-
jét 1995-ben vesztette el. Egész életében 
a családi tűzhely melegét őrizte. Amikor 
a hosszú élet titkáról faggattuk, elég sajá-
tos recepttel lepett meg bennünket: jó férj 
kell, és legalább ilyen fontos a délutáni 
alvás. Utóbbi titokra édesanyja tanította, 
és ezt a tanácsot egészen a mai napig be 

is tartja. Unokája aznap csak azért követte 
a dédi utasítását, mert korábban tűzol-
tóként napokig Szentendrén segédkezett 
az árvíz elleni védekezésben. Klári néni 
napközben olvas, házi munkát végez, de 
szívesen foglalkozik a rózsáival is. A virá-
gokat ugyanis nagyon szereti, sokat nevel 
közülük a kertben és a lakásban is.

A 9 évtized alig hagyott nyomot az ünne-
pelt külsején: szemüveget csak olvasáshoz 
használ, a hallása ugyan már nem a régi, 
de ezt szerinte meg lehet szokni. Könnyen 
mozog, a családi környezet jóleső bizton-
ságán kívül nem szorul semmilyen segít-
ségre. Isten éltesse még nagyon sokáig!  

– Születésnapi rendezvényünk csak úgy jöhetett 
létre, hogy önkormányzati pályázaton terem-
tettük elő hozzá a szükséges pénzt. 
Ehhez párosult azoknak a lelkes 
tagjainknak a tenni akarása, akik-
nek többsége a kezdetek óta szívén 
viseli a cinkotai nyugdíjasok össze-
fogását. Összeültünk, és azt találtuk 
ki, hogy rendezzünk egy kvízjátékot, 
Mit tudsz Cinkotáról? címmel. A 
kérdések összeállítását Dernovicsné 
Tanács Anna vállalta. A négyfős csa-
patoknak a többi között arra kellett 
válaszolniuk, hogy melyik az első 
írásos emlék Cinkotáról, hol vannak 
1848-al kapcsolatos emlékhelyek, 
miért járt Petőfi Sándor a faluban, 
vagy hol és milyen gyárak működtek 
a településen. A játék után követke-
zett a vacsora, majd azoknak a meg-
ajándékozása, akik az eltelt két évtized alatt sokat 
tettek a Cinkotai Nyugdíjasok Polgári Körének 
fennmaradásáért. 

Kiemelt elismerést kapott Balázs István, a 
szervezet első elnöke, aki szeretett felesége el-
vesztése miatt mondott le a posztról. Sajnos a 
120 alapító tag fele már nem tudott részt venni 
a rendezvényen, de szerencsére a körhöz mindig 
csatlakoznak új nyugdíjasok.

Köszönet járt Harnos Józsefnek, aki a kezdetek 
óta a csapat főszakácsa. Neki pedig nemcsak az 

Húsz szál gyertya
ünnepi összejövetelek ínyencségei köszönhetők, 
hanem az a humoros, vidám légkör is, amely 
állandó kísérője volt a konyhai munkának.  

Az ajándékosztás utáni nyitótáncot 
természetesen a még ma is fiatalos, 
76 éves Balázs István járta partneré-
vel, Horváth Marikával. Őket persze 
hamarosan követték a többiek is, és 
a táncparketten hamarosan egy tűt 
sem lehetett leejteni. Az ősz hajú tán-
cospárok vidámságát látva úgy tűnt, 
ez a rendezvény nem az első húsz év 
lezárása, hanem már a következő két 
évtized kezdete volt.

A Cinkotai Nyugdíjas Polgárok 
Köre május 31-én ünnepelte 
alapításának 20. évfordulóját. A 
jubileum alkalmából közel száz 
lokálpatrióta gyűlt össze a volt 
cinkotai mozi nagytermében. 
A részletekről Harnos Józsefnét 
kérdeztük, aki 2009 óta vezeti a 
civil szervezetet.

MéSzáRoS tiboR
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ferencz Brigitta, a Kertvá-
rosi Se versenyzője U14-
es korosztályban, 55 ki-
logrammban aranyérmet 
szerzett az Ukrajnában 
megrendezett utánpótlás 
szumo európa-bajnoksá-
gon. A kerületi tehetség 
győzelme azért is kiemel-
kedő, mert a mezőnyben 
teljes létszámmal képvisel-
tette magát minden Kelet-
európai csapat, sportolónk 
azonban mind az öt ellen-
felét könnyedén legyőzte. 
Gratulálunk a sikerhez!

A négy éve alakult kertvárosi egyesület patinás 
klubokat utasított maga mögé az idei bajnok-
ságban. Decsi István, a KVSE elnöke elmond-
ta: hasonlóan a Szerb Antal Gimnáziumban, 
április végén, az egyesület által megrendezett 
vívóversenyhez, most is három korcsoportban, 
gyermek, újonc és serdülő korosztályban indul-
hattak a lányok és a fiúk. A lebonyolítás azonban 
eltért a megszokottól, hiszen az országos baj-
nokságot évek óta a világversenyek rendszerének 
megfelelően rendezik. Ez azt jelenti, hogy nincs 
vigaszág, tehát aki kiesik, az végleg elbúcsúzik a 
küzdelmektől. 

Kerületi szempontból viszont már a torna ele-
je is remekül kezdődött, hiszen a június 1-én 
és 2-án rendezett egyéni küzdelmek során négy 
előkelő helyezést szereztek a KVSE sportolói. A 
lányoknál az újonc korcsoportban Kern Bian-
ka második, a serdülőknél pedig Kornét Emese 
harmadik lett. Ezt követően a gyermek korosz-
tályban Baaken Mátyás ezüstérmet, Mogyorósy 
Márton pedig bronzérmet szerzett. 

Az ezt követő hétvége még ennél is bravúro-
sabbra sikeredett. A június 8-án és 9-én rende-
zett csapatversenyben ugyanis történelmi sikert 
értek el a kertvárosi kardozók, hiszen a fiúk 
gyermek korosztályban megszerezték 
a klub történetének első országos 
bajnoki címét. A Baaken Mátyás, 
Mogyorósy Márton, Kovács 
Marcell és Gubta Szangit al-
kotta együttes hatalmas fö-
lénnyel mindenkit magabiz-
tosan maga mögé utasított. 
Mogyorósy Marci akciói ellen 
nem volt ellenszer, Kovács 
Marcell parádés védés-vissza-
vágásai pedig minden esetben 
tapsvihart arattak. A serdü-
lőknél, vagyis a legidősebb 
korosztályban igazi szenzációt 
hozott a végjáték, hiszen óri-
ási csatában, 45-43-re sikerült a kerületieknek 
legyőzniük a Kárpáti csapatát is. Berta-Donnert 
Attila, Hegedűs Márton, Pártényi Ádám va-

lamint Mogyorósy Márton alkotta a győztes 
csapatot. Hegedűs Márton egészen káprázatos 
teljesítményt nyújtott, plusz 35-ös mutatóval 
zárt, ami klasszis teljesítmény. Mindezeken felül 

az újonc fiúk – Baaken Mátyás, Mogyorósy 
Márton, Kovács Marcell és Kis Berta-

lan – egy bronzérmet is szereztek. 
Decsi István a sikert az edzők 
állhatatos munkájában, és a spor-
tolók edzésen, valamint a verse-
nyeken tanúsított fegyelmezett-
ségében látja. A szurkolóknak 
pedig ezúton is köszönik a bíz-
tatást.

– Jelenleg az Önkormányzat se-
gítségével megteremtett körülmé-
nyek adottak voltak a mostani or-
szágos sikerhez, de az előrelépéshez 
mindenképpen további fejlesztések 
szükségesek. Hosszabbtávú célunk, 

hogy belátható időn belül már a nemzetközi po-
rondon is megjelenjen egyesületünk, és ott is sikere-
ket érjenek el a KVSE sportolói. 

Vívásban is 
a Kertváros 
a bajnok

Június első és második hétvégéjén rendezték 
meg a Reménységek országos Kard egyéni és 
Csapat Bajnokságát a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnok vívótermében, ahol összesítés-
ben 2013 legeredményesebb utánpótlás klubja 
a Kertvárosi Vívó Sport egyesület lett. Kerületi 
tehetségeink egyéniben és csapatban össze-
sen hét érmet, két aranyat, két ezüstöt és há-
rom bronzot szereztek. 

nincs itt mese: 
KVsE!

kellneR geRgely
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A nyári napsütésben a gyerekek már korán reggel 
rúgták a bőrt. A tornán a házigazdákon kívül a 
KISE, a BKV előre, és a GRUND 1986 FC csa-
patai vettek részt. Először a 2001-es korosztály 
együtteseinek, majd a 2002 és 2003 között szü-
letett diákoknak szurkolhatott a lelkes szülőkből 
álló közönség, végül pedig a legkisebbek, vagyis 
a 2004 és 2007 között születettek is megmutat-
hatták tudásukat. Habár a legtöbb győzelmet a 

GRUND ifjú focistái aratták, a jókedv ezúttal 
mindennél fontosabb volt. Éppen ezért minden 
résztvevő kapott érmet és oklevelet, a csapatok 
pedig hazavihettek egy-egy kupát, és a legjobb 

játékos különdíját is. Sajnos egy hirtelen jött 
felhőszakadás elmosta az eredményhirdetést, a 
születésnapi hangulatnak azonban ez sem sza-
bott határt. Miután elállt az eső, és a jelenlévők 
a Mátyásföldi Fúvószenekar kíséretében eléne-
kelték a Himnuszt, Kovács Péter polgármester 
köszöntötte az ünneplőket. Ezután Varga Fe-
renc, a RAFC alelnöke foglalta össze röviden 
az egyesület 100 éves történetét. Végül Lovász 
Tamás, a Magyar Labdarúgó Szövetség buda-
pesti igazgatója méltatta az évszázados múlttal 

rendelkező csapatot. A beszédek után a szakem-
ber díszokleveleket adott át Hámori Györgynek, 
az újkori RAFC első elnökének, Ocskó József 
jelenlegi elnöknek, Varga Ferenc alelnöknek és 
Etler Péter szakosztályvezetőnek. Természetesen 
a RAFC is elismeri munkatársai áldozatos mun-
káját, így az egyesületért végzett tevékenységéért 
emlékplakettet adományoztak Szeles Jánosnak, 
Márh Károlynak és Bajor Jánosnak, a csapat 
leghűségesebb embere címet pedig Staudinger 
Zsolt vehette át.
Az ünnepség után került sor arra a mérkőzésre, 
amit a RAFC felnőtt csapata és a Fradi 1995-
ös Bajnokok Ligájában szereplő együttese ví-
vott egymással. A kemény küzdelemben végül a 
születésnapos győzelmeskedett, hiszen a RAFC  
4:2-re verte meg az FTC-t.

Sport

100 éves 
a RAFC

egész napos fociünnepet tartottak a Pirosrózsa utcai RAFC pályán 
június 8-án, hiszen az nB iii duna-csoportjában szereplő kerületi 
egyesület megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelte. délelőtt 
az utánpótlás csapatok mérkőztek meg, majd délután az ünnepé-
lyes megnyitót követően rangadóra került sor, ugyanis a RAFC és 
a Ferencváros csapata ismét összecsapott egymással.  

100 éves 
a RAFC

PiRoS cecil

A Rákosszentmihályi Atlétikai és Football 
Club, vagyis a RAFC 1913-ban alakult meg, 
első elnöke pedig Farkas Géza volt. Ezután  
több szakosztályt is létrehoztak, de mégis a fut-
ballnak köszönhető, hogy országszerte ismertté 
vált az egyesület neve. Hogy mennyire szeret-
ték a kerületiek a focit, bizonyítja az az 1920-
as meccs, amit a két rákosszentmihályi csapat 
vívott egymással az MTK pályán 4000 ember 
előtt. Ezután a harmad osztályban játszott, 
majd az első és a másod osztály között ingázott 
a RAFC, amely legnagyobb sikerét 1941-ben 
érte el, amikor az első osztályt megnyerve felke-

rült az NB III-ba. Közbeszólt azonban a II. vi-
lágháború és a klub 1979-ben megszűnt, mert 
a rendszer nem kedvelte a polgári egyesületeket, 
ezért betiltották a RAFC-ot is. 1991. november 
16-án azonban rákosszentmihályi sportembe-
rek újjá alakították az egyesületet, amelynek 
első elnöke Hámori György lett, 1997 óta pe-
dig Ocskó József vezeti nagy sikerrel.

Kezdetben a RAFC-nak csak futball szakosztá-
lya volt, majd átvették az EMG tenisz és aszta-
litenisz, valamint kézilabda szakosztályát is, de 
két évig még jégkorongcsapatuk is volt. Jelenleg 
a foci mellett falmászók is tartoznak a klubhoz. 
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Nézőtéri eszmecsere

A példaértékű sporttörténeti kötet 1908-tól 2012-
ig tartalmazza egykori és még élő kertvárosi olim-
pikonjaink névsorát. A két londoni olimpia közötti 
időszak eredményes sportolóinak életrajzát Varga 
Ferenc sportszakíró dolgozta fel, a karikatúrákat 
Teszák Sándor grafikus készítette, a kiadvány meg-
jelenéséért pedig Dorogi Ferenc Miklós felelt.

A birkózásról napjainkban többször hallani a mé-
diumokban, hiszen felröppent a hír, amely szerint 
már nem lesz olimpiai sportág. Csatári József ezzel 
kapcsolatban elmondta: elképzelhetetlennek tartja 
az ötkarikás játékokat szeretett sportága nélkül. Ha 
ez megvalósulna, szerinte az az évezredes tradíció, 
az olimpiai eszme megcsúfolása lenne. A birkózás a 
legősibb sportok egyike, és már az ókori olimpiák 
programjában is szerepelt. 

Ugyanakkor elismerte azt is, hogy a 
nemzetközi vezetés nagyon is felelős 
azért, hogy a birkózás válságba került, 
hiszen az utóbbi évtizedben a szabá-
lyok folyamatosan változtak, csak nem 
a megfelelő irányba. Mostanában már 
egyetlen akció, és az azt követő hosszú 
percekig tartó védekezés is elég volt a 
győzelemhez. Az ilyen összecsapások 
adtak okot arra, hogy a tévések unal-
masnak nyilvánítsák a mérkőzéseket. 
Most ismét szabálymódosítás előtt áll 
a sportág, valószínűleg hosszabb lesz a 
küzdelem, és látványos akciókat is végre 
kell hajtania annak, aki győzni akar. A 

Varga ferenc, Teszák Sándor és Dorogi ferenc januárban megjelent 
Londontól Londonig című könyvük kapcsán baráti beszélgetésre 
invitálták a kerületi sportrajongókat június 10-én a Helytörténeti 
Gyűjteménybe. A szerzők meghívták Csatári Józsefet, a kétszeres 
olimpiai bronzérmes birkózót is, aki a XVI. kerületben él, és név-
adója a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tornatermének.

birkózás pedig remélhetőleg továbbra is olimpiai 
sportág marad.

A szomorú jelen mellett azonban régi szép törté-
netek is szóba kerültek ezen a délutánon. Megtud-
hattuk például, hogy Szentmihálynak már akkor 
is volt futballcsapata, amikor a Magyar Labdarúgó 
Szövetség még meg sem alakult. Előfordult, hogy a 
RAFC a Fradival játszott osztályozót, és olyan nagy 
volt az érdeklődés, hogy a meccset bevitték a Mille-
nárisra, mert 4000 néző volt kíváncsi a találkozóra. 
Ez még akkor is óriási eseménynek számított, ha a 
Fradi 10:2-re győzött. Szóba kerültek ugyanakkor 
az elődtelepülések szerény pályái, legendás klubve-
zetői és lelkes sportolói is. Szerencsére azonban ezek 
a nosztalgikus emlékek nem vesznek el a feledés ho-
mályában, mert a sportolók emlékét és az anekdo-
ták egy részét megőrzik az olyan kiadványok, mint 
a Londontól Londonig.

Az utolsó fordulóban az IKARUS BSE felnőtt csapata az előtte mindössze 
egyetlen ponttal a tabella élén álló Voyage SE-t fogadta. A feladat egyszerű 
volt: nyerni kellett, hogy bajnok legyen a kertvárosi együttes. A csapat azon-
ban a mérkőzés 20. percében térdszalagszakadás miatt elvesztette a kapitányát, 
Zsemle Viktort, majd a 62. percben hátrányba került. A kerületiek azonban 
– ahogy idén már sokadszorra – most is megrázták magukat. Kasinszky István 
87. és Szabó Péter 93. percben szerzett góljával megfordították a mérkőzést. A 
rendes játékidőn túli középkezdés után a Voyage felívelte a labdát, ami után 
egy kezezés miatt büntetőt fújt a játékvezető, amit a vendégcsapat értékesített. 
Egy újabb középkezdést követően az ellenfél kapusa a 97. percben egy beadást 
kiöklözött, majd az újra a kapuja felé érkező labdát maga mögé ütötte a hálóba, 
így Budapest bajnoka az Ikarus BSE csapata lett. 
Gratulálunk a kiváló teljesítményhez! 

Pünkösdi tornán vett részt az Ikarus BSE több 
korosztálya is, akik közül a legelőkelőbb helyen 
a 2004-es csapat végzett. A fiúk veretlenül lettek 
bronzérmesek Csepelen, miután két vállra fektet-
ték a Szeged, a Csep-Gól FC és az Ikarus BSE 2 
(ők végül az 5. helyet szerezték meg), valamint a 
REAC együttesét, illetve döntetlent játszottak a ké-
sőbbi győztes Csepel, valamint a Szent Pál Akadé-
mia ellen. A 2003-as születésű csapat 9. lett, bár a 6 
mérkőzésen szerzett négy győzelmével sokkal jobb 
helyezést érdemelt volna, míg a 2002-esek hazai 
pályán felemás játékkal az 5. helyet szerezték meg.

Budapest bajnoka az IKA
Igazi bajnoki döntőt rendeztek az Ikarus pályán júni-
us 8-án, amelyhez minden adott volt: szép idő, kiváló 
gyep, több száz néző.

Pünkösdi bronzérem

Az Ikarus szeretettel várja a sportolni 
vágyó, 5 és 18 év közötti gyerekeket. 

Érdeklődni Svantner István elnöknél lehet  
a 06-30-940-6913-as telefonszámon vagy 
az ikarusproject@gmail.com e-mail címen.

A győztes csapat 
névsora: 

Kiss Levente
Zombori Gergely
ifj. Krampek Nándor
Gyalai Péter
Balogh Bence
Gyertyán Attila
Molnár István
Zsemle Viktor
Horváth Krisztián
Bálint Dávid
Kaisnszky István
Szabó Pál
Ivanics Bence
Szabó Péter
Sulyok Csaba
Ficsor Dániel
Steurer Roland
Kazár Péter
Szakács Gábor
Lázár András
Pinczi Imre
Fitos Bence
Vass Gábor
Imre Sándor
Lencse Máté
Márton Dániel
Drenyovszki Mihály

Vezetőedző:
Krampek Nándor

MéSzáRoS tiboR



17
2013. június 20.

elismerés. Végül a kapufa sajnos kifogott a kerüle-
ti tehetségen, aki azonban mindezek ellenére sem 
maradt kupa nélkül, hiszen a torna legjobb játéko-
sa címet ő nyerte el. 

A legfiatalabbak között, vagyis a 
2006-os korcsoportban hatalmas si-
kert ért el az Ikarus: az első csapat baj-
nok lett, míg a második együttes az 
előkelő harmadik helyezést érte el, to-
vábbá a korosztály legjobb védőjének 
Auer Pétert, a második csapat kitűnő 
játékosát választották meg. Helembai 
Márk pedig a 2003-as korosztályban 
még úgy is gólkirály lett, hogy csapata 
hetedik helyen végzett a mezőnyben. 

A Svantner István, Gyurkovics Lász-
ló és Tánczos Gergő által szervezett 
kétnapos kupáról elmondható, hogy 
remek klubok ügyes futballistái vívtak 

izgalmas és látványos mérkőzéseket. Az idei hatal-
mas sikeren felbuzdulva biztosra vehető, hogy a 
szervezők jövőre is megrendezik ezt a színvonalas 
tornát az Ikarus pályán.

zőnyjátékost és a legjobb kapust is. A díjak átadá-
sában Vámos Tibor egykori partbíró, a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatója 
is segédkezett.

Hetyei Szilveszter, vagyis Sziszi, az Ikarus kiváló 
csatára és Merényi Ádám, a Budatétény játékosa 
is 13-13 találatot szerzett a tornán, ezért büntető 
rúgásokkal kellett eldönteni azt, hogy kié lesz az 

Sport

A rendezvényt Svantner István, az Ikarus BSE 
elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a csapatokat, 
ismertette a fontosabb szabályokat, majd minden 
gyereknek sérülésmentes és élvezetes játékot kí-
vánt. A résztvevőket arra kérte, hogy fokozottan 
figyeljenek egymás testi épségére, és a fair play 
szellemében futballozzanak. A tizenöt perces mér-
kőzéseket a tavaly szeptemberben átadott nagy 
műfüves pályán rendezték, amelyen négy kisebb 
játékteret jelöltek ki. 

Gyurkovics László főszervező, az Ikarus utánpót-
lásedzője és egykori futballistája elmondta: az ese-
ménnyel nemcsak versenyzési lehetőséget kíván-
tak biztosítani a fiataloknak, hanem a futballon 
keresztül a mozgás és a sport fontosságára is fel 
szerették volna hívni a figyelmet. 

– A rendezvény fő célja, hogy minél több gyereket 
megmozgassunk, és egyúttal bemutassuk azt is, hogy 
a kerületünkben milyen aktív sportélet folyik. Kö-
szönjük az Önkormányzatnak a segítségét, és a tá-
mogatását. 

Az Ikarus pályán megrendezett torna szervezé-
sében is aktív szerepet vállalt Hetyei András, a 
Maksi Autó Kft. tulajdonosa, aki a XVI. Kerületi 
Önkormányzat, a Kaminokupa.hu, és a Szélkakas 
Étterem mellett a negyedik főtámogatója volt a 
rendezvénynek. Ezen felül ő az Ikarus közösségi 

oldalának alkalmi szerkesztője, a klub házi fotósa 
és videósa is. Két fia, a csapatban csak Sziszinek 
becézett Szilveszter és András már négy éve fociz-
nak a kerület legnagyobb egyesületében.

– Az itteni edzők mindent megtesznek a csapa-
tért, nagyon elhivatottak. Minden tornán, amin 
csak lehet szerepeltetik a srácokat, ami a kellő 
rutin kialakítása miatt is fontos ilyen fiatal kor-
ban. Ugyanakkor egy hasonló esemény hatalmas 
élmény egy kisgyerek számára, pláne, ha ilyen ki-
váló körülmények között rúghatja a bőrt. Azért 
tartom fontosnak ezt a rendezvényt, mert ország-
szerte sok tehetség van, akik ilyenkor megmutat-
hatják magukat. 

A közel négyszáz gyerek a kétnapos rekkenő hő-
ség ellenére is látványos, színvonalas, és ami talán 
még fontosabb, sportszerű mérkőzéseket vívott 
egymással. A kupa szervezői számos különdíjat is 
kiosztottak, így minden korosztályban jutalmaz-
ták a legeredményesebb góllövőt, a legjobb me-

Kis tehetségek 
        a nagy műfüvön

Lelkes gyerekek, csodálatos napsütés, kiváló műfüves pálya, és az Ikarus mellett 
a többi között olyan patinás egyesületek, mint a ferencváros, az Újpest, a BVSC, 
vagy a Budapest Honvéd. ez a látvány fogadta azokat, akik június 8-án és 9-én 
kilátogattak a Bátony utcába, ahol negyedik alkalommal rendeztek utánpótlás 
futball tornát. A négy korosztályt is érintő Maksiauto focIKA Kupa elnevezésű ver-
senysorozatra ismét nagy számban neveztek a csapatok: több mint húsz egyesü-
let közel négyszáz sportolója focizott a műfüvön. Az eseményt az Önkormányzat 
Kulturális és Sport Bizottsága is támogatta.

Az ezüst is szépen csillog
Az Ikarus 2004-es csapata június 1-én a 
FÉTIS-kupán szerepelt Gödön. Magabiz-
tos, jó játékkal, öt mérkőzésből öt győzel-
met szereztek ifjú tehetségeink a Főnix, a 
Dunakeszi, az Őrbottyán, a Goldball és a 
Mészöly Focisuli-Göd ellen, de a Szent-
endrével vívott döntő második percében 
egy peches megpattanó labda az Ikarus 
kapujában kötött ki, amit sajnos nem si-
került kiegyenlíteni, így ezüstérem került 
a kertvárosi gyerekek nyakába. A torna 
gólkirálya Hetyei Szilveszter lett.

kellneR geRgely
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dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537

déli harangszó Baráti Kör

Mozaik

Programajánló
1165 BudAPEsT, HuNYAdVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.

EZ+AZ
június 23. vasárnap 9:00 – 14:00 
KINCSES LIGET 

Mindenki kedvére válogathat a kincsek között. Lehet, hogy épp most találja 
meg új gazdáját számos haszontalan tárgy és válik hasznossá a szemünk előtt, 
erősítve bennünk az EKO és ÖKO gondolatokat.10 órától a KERTVÁROSI 
KREATÍVOK ingyenes kézműves foglalkozást tartanak, majd 12 órától a 
LIGETI MADÁRVÉDELEM kvízjátékkal egybekötött tanösvény-bemuta-
tót rendez a rongálás után felújított tanösvényen.
Az eseményt a Kertvárosi Bolhaságok csapata szervezi, bővebb információ 
a kertvarosibolhasagok@t-online.hu e-mailcímen vagy a facebook.com/
kertvarosibolhasagok oldalon olvasható.
július 6. szombat 9:00 
PHOTO WEEKEND - Fotós összefogás a beteg gyermekekért! 
Itt a helyed, ha szeretsz fotózni és videózni! Minden regisztrálónak ajándék-
csomaggal és vásárlási utalványokkal kedveskedünk. Gyere, érezd jól magad 
és részvételeddel támogasd Te is a Gyermekmentő Alapítványt. Programok 
- regisztráció: www.photoweekend.hu
A program a FotoArt Fotósiskola szervezésében valósul meg! 

NYÁRI TÁBOROK 
július 1–5. és július 8–12. SZÍNI TÁBOR  
Ezen a nyáron az Erzsébetligeti Színház ismét otthont ad a 
Színisuli táborának a Körúti Színház szervezésében.  Jelentkezni 

június 28-ig lehet a korutiajanlo@gmail.com címen vagy a 70/283-3980-as 
telefonszámon. 
Augusztus 12-16. A LIGET TÁNCAKADÉMIA TÁNCTÁBORA 
Napközis rendszerben, háromszori étkezéssel, sok tánccal és játékkal.
Jelentkezés: folyamatos, 5000 forint előleg befizetésével a tancakademia@
gmail.com címen.
Augusztus 12-24. INTENZÍV NyÁRI VIZUÁLIS ALKOTóKÖR
Két hétig minden hétköznap 9.00-13.00-ig, illetve 15.00-19.00-ig sok sze-
retettel vár minden 5 és 12 év közötti gyereket egy diplomás grafikusművész 
és egy művészettörténész oktató. Egy hetes illetve két hetes turnusra is lehet 
jelentkezni. A részvételi díj egy hétre 20 000 forint. 
A rajzeszközöket biztosítjuk. A tábor végén a gyerekek munkáiból kiállítás 
nyílik.
Jelentkezési határidő: július 26.
www.gyerekreativ.blogspot.com

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés, 
levéltetű elleni védekezés 

Munkavégzés időtartama: 2013. 07.01. – 07.15.
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 par-
koló autókra hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, 
és az első mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen 
a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmoto-
rok 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, illetve zöldségfélék 
találhatók, legyenek szívesek azt jelezni, lehetőség szerint írásban az  
info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-0258, 06-20/219-54-08 
telefonszámokon, hogy fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne 
kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának ér-
dekében.

Munkaterület utca nevei: 
Ajak, Anilin, Baross, Bekecs, Bény, Blaha Lujza, Bökényföldi, Centenáriumi ltp, 
Cibakháza, Csinszka, Csömöri, Csutora, Diósy Lajos, Erzsébet liget, Farkas-
fog, Farkashalom, Hunyadvár, Havashalom, Huszár, Irha, Irinyi János, Kerepesi, 
Kishalom, Kolozs, Koronafürt, Lajos, Lándzsa ltp, Lassú, Madách, Májusfa, Mar-
cell, Margit, Mátyás Király, Mészáros J., Miklós, Mókus, Monoki, Művezető, Papír, 
Pirosrózsa, Prodám, Rádió, Rigó, Romhány, Rozsos, Sasfészek, Sashalmi, Sasvár, Sas-

szem, Szénás, Szilaj, Szlovák, Táncsics, Újszász, Vágás, Zsarnó, Zsélyi Aladár

Címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 09. 30-ig.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

dózis éVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Topas 100 eC 0,3-0,5 l/ha

14 0 Mérsékelten
kockázatos

Kifejezetten 
 veszélyes  

Rimon 10 eC 0,75 l/ha
Decis Mega 0,25 l/ha
Silwet Star 1 l/ha

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

Hősök nyomában jártak
A Déli Harangszó Baráti Kör csapata legutóbb a lengyelországi Przemyslbe 
látogatott, hogy felkeresse az I. világháborús hadszíntereket és az ottani 
temetőkben nyugvó hőseinket. A kirándulók Krakkó után a Dunajec fo-
lyón tutajozva közelítették meg Limanowát és a Jabloniec dombot. Ezután 
Tarnowban Bem apó négy márványoszlopon lévő koporsója előtt emlé-
keztek az általa vezetett honvédek hősiességére, majd a gorlicei csatamezőn 
elesett magyar katonák sírjai előtt hajtottak fejet. A Gorlicétől északra a 
Pustki dombon elterülő sírkertben számtalan magyar honvéd alussza örök 
álmát. Az emléktúra zárásaként a Hősök napját, vagyis május utolsó vasár-
napját Przemyslben töltötték. 
A Déli Harangszó Baráti Kör ezúton köszöni a XVI. Kerületi Önkormány-
zat támogatását, és továbbra is várnak fiatalokat és idősebbeket egyaránt, 
hogy együtt fedezhessék fel dicső múltunk egykori helyszíneit. 

Augusztus 10-12. 
TERMÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI CSODÁK 

AZ ŐSI LENGyEL-MAGyAR HATÁR MENTÉN
Kalandozás a Szepességben és a Magas Tátra két oldalán (Lőcse és kör-

nyéke). Félpanziós, tátrabükkösi szállás az Anna panzióban.
Költség: 22 500 forint/fő. Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél 

a 403-2622-es vagy a 0630-582-7600-es telefonszámon. 
Befizetések a Veres Péter út 27. alatt hétfőként 17 és 18 óra között.
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töltsüK MeG IsMÉt A szíNHázAt!

JÓTEKONYSÁGI SZTÁRPARÁDÉ 2013
tArNAI KIss lászlÓ tanítványaival és sztárvendégeivel

június 30-án vasárnap 15 órakor.
A koncert kedvezményezettje a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és E. Gy. M. I.

A műsorban magyar nóták, operettek és könnyűzenei számok hangzanak el, sok-sok vidámsággal!
Fellépnek: MADARÁSZ KATALIN, KOVÁCS ERZSI, REZSNÁK MIKLÓS valamint

Szöllősi Emese, Dócs Péter, Kökény Andrea, Nemes Ildikó, Szávolovics Gabriella, Smidéliusz Éva, Kalina Enikő, Kocsis Tamás, 
Kovács Böske, Felföldi Gergő, Oláh Kati, Rózsás Viktória, Mihály Miklós, Tarnai Marcell László. A zenekar tagjai: 

Tarnai Dániel – basszusgitár (P.Mobil), Szebelédi Zsolt – dob (P.Mobil), Tarnai Kiss László – zongora, billentyűs hangszerek.
Jegyek 700 Ft-os áron június 1-jétől a színház jegypénztárában kaphatók. (Tel.: 401-30-61)

Ingatlan

Sashalmon mellékutcában 585 nm-
es telken 107 nm-es, 3 szobás, dupla 
komfortos körbejárható családi ház 
eladó. Irányár: 34,9 M Ft. 20-917-
2700

Mátyásföld Petőfikertben kétszintes+ 
szuterénes, garázsos ikerház eladó. 
30-9759895

Gyönyörű 55 nm-es házrész 300 nm 
saját kerttel eladó. 20-349-4099

A centenáriumi lakótelepen, nem pa-
nel, 1+2 fél szobás, 57 nm-es, egyedi 
fűtésű, erkélyes lakás eladó. Irányár: 
11 M Ft. 30-283-0694

Lándzsa u. ltp.-en 43 nm-es, üres 
egyedi fűtésű lakás kiadó. 30-292-
3820

Sashalmon 84 nm-es családi ház 645 
nm-es telken, 34 M Ft, Csömörön 
2174 nm-es szántó 2 M Ft-ért eladó. 
20-371-2400, 409-2240

Cinkotán 4 szobás, kétszintes ház sür-
gősen eladó. 29,9 M Ft-ért 20-296-
8045

Családi házra cserélhető, vagy eladó 
Ómátyásföldön liftes házban, az V. 
emeleten 127 nm-es, duplakomfortos 
lakás. 22,8 M Ft. 30-221-7511

Koronafürt utcában 64 nm-es, nagy 
erkélyes társasházi lakás eladó. 19,5 
M Ft irányáron. 70-289-0525

A Centin eladó I. emeleti, 56 nm-es, 
1+2 félszobás, nyugati fekvésű lakás. 
30-341-4351

Mátyásföldön eladó 100 nm-es ház 
250 n-öles telken. 27 M Ft-ért. 70-
452-6926

Mátyásföldön, Petőfi kertben kétszin-
tes + szuterénes, garázsos, ikerház el-
adó. 30-975-9895

Corvunus parkban emeleti, világos, 47 
nm-es lakás, zárható parkolóval eladó, 
13 M Ft irányáron. 30-248-2404

Sashalmon frissen felújított 2 szobás, 
nappalis, garázsos, 120 nm-es családi 
ház azonnal költözhetően sürgősen el-
adó. 22,8 M Ft. 30-654-0899

Rákosszentmihályon 2,5 szobás, 
csendes, I. emeleti téglalakás 19,4 M 
Ft-ért eladó. 70-280-2373

Petőfi kertben 2007-ben épült 130 
nm-es, igényes társasház 440 nm-es 
telekkel eladó. 70-335-0007

Majdnem telekáron, Szentmihályon 
tulajdonostól eladó. 319 n-öl telken 
132 nm-es, egyszintes, összkomfortos 
családi ház garázzsal + melléképület-
tel, 38,5 M Ft-ért. 405-1193, 30-
554-6464

Rákosszentmihályon 60 nm-es iker-
ház gél 537 nm-es telekkel, gáz-
fűtéssel, pincével, eladó. Azonnal 
költözhető! Irányár: 19,5 M Ft. 30-
402-9347

Szentmihályon csendes, panorámás, 
szeparált ikerház fél eladó. Azonnal köl-
tözhető! 20,5 M Ft-ért. 20-487-1192

Eladó a Pálya utcához közel téglaépí-
tésű, 58 nm-es lakás + 8,5 nm-es tá-
roló. Ajándék teremgarázzsal + gard-
róbszekrénnyel. Irányár: 20,9 M Ft. 
30-948-1742

Vegyes

Eladó 1 db franciaágy, 1 db fotelágy. 
20-576-7268

Saját import áruink értékesítéséhez 
üzletkötőket keresünk Budapestre. 
30-984-4181

Grillsütő 3 lábon álló, alig használt 
olcsón eladó, elemmel is működik + 
faszén. 30-588-2720

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

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

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

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

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

Citera jó állapotban eladó, XVI. ke-
rületben. 30-588-2720

2 db epedás ágybetét 2 m hosszú, 77 
cm széles kerettel együtt olcsón eladó. 
30-588-2720

Kezdőknek olcsón adom el 3 szálas, 
ipari Interlokkot és Textima gyorsvar-
rógépet jó állapotban. 30-588-2720

85 x 200-as vaskapu, 50 y 65-ös alu-
radiátor eladó. 405-2656

Eladó Zöld Wartburg 353 Tourist De 
Luxe érvényes vizsgával 2014.10.19-
ig, 170 E Ft-ért. 403-0882

Eladó indukciós főzőlap 30 E Ft, egy 
használt ping-pong asztal 15 E Ft-ért. 
409-0366

Ingyen elvihető egy 75 L-es akvárium 
szűrővel, hálóval, hőmérővel. 409-
1187

Sarokheverő eladó új állapotban tégla 
színű (240 x 150) jobbos ággyá ala-
kítható. 407-0355

Zepter légtisztító (új és használt) jutá-
nyos áron eladó. 20-929-0035

Koloniál bútorok és kristály csillár 6 
karos eladó. 405-1590

Sok szép külföldi felnőtt és gyermek 
ruhák elvihetők vagy cserélhetők in-
gyen. 20-514-2890

Étkező-tárgyaló intarziás asztalom 6 
székkel kedvező áron eladó. 70-427-
9380

1 m-es kaktuszok + kisebbek, szoba és 
kerti virágtövek olcsón eladók. 405-9083

Új álapotú gyermekágy kókusz betét-
tel eladó. 405-2656

150-es öntvény 5 E Ft, mosogató 5 E 
Ft, szagelszívó motor 1 E Ft, mosó-
gépmotor 2 E Ft, marmonkanna 400 
Ft, Flymo 320-as fűnyíró 6 E Ft-ért 
eladó. 20-371-2400, 409-2240

Két db ágyneműtartós, egyszemélyes 
ágy 6 E Ft/ db eladó. 30-622-7380

Eladó: befőttes üvegek + tető 720 ml-
es, 50 Ft/ db, bébiételes 10 Ft/db. 30-
331-9962

Eladó tölgy, tömörfa parketta kb 25 
nm-1100 db. 30-596-6582

Eladó 2 db R 15-ös Alfa alufelni 
195/68-ös gumikkal, külön-külön is. 
30-848-6991

Eladó 56 cm-es Alföldi mosdókagy-
ló, kis és nagyméretű pucolt, bontott 
tégla, 900 W-os elektromos fűnyíró. 
20-310-3619

250 db bontott tetőcserép 30 Ft/sb 
áron eladó. Este 631-6208

10 hetes németjuhász szuka kölyök-
kutyák eladók. Féregtelenítve, beolt-
va, chippel ellátva. 30-959-3293

Eladó: festőlétrák 6, 9, 9, 10 fokos, 4 
db 4 m-es állványpadló zárt szelvény-
ből készült rugós állvány, fémből ké-
szült lakk állvány. 20-964-2137
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ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL! 
Magas áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porce-
lánokat, szobrokat, hangszert csil-
lárt, könyveket, csipkét, bizsukat, 
szőrmét, ezüstöt, ékszert (törtet is!) 
teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal! Hétvégén is. 20-597-8280

Frissítő test és talpmasszírozás. Ház-
hoz is megyek! 20-955-0819

Víz-gáz-fűtés-vízóraszereléssel, 
dugulás elhárítás, fürdőszobák 
felújítása, javítások garanciával. 
30-251-4931

Cserépkályhák építése, átrakása, 
kandallók, kemencék építése precí-
zen. 70-333-3452, www.komfort-
cserepkalyhak.eoldal.hu

VÍZSZERELÉST VÁLLALUNK 
MEGFIZETHETŐ ÁRON! Kerü-
leti szerelő vállal: csapok, mosdók, 
WC tartályok, bojlerek, gázkészülé-
kek javítását, szerelését, vízóracseré-
ket ügyintézéssel, stb. (Akár az esti 
órákban is) Fürdőszoba, konyha, 
lakótér felújítás, anyagbeszerzéssel, 
garanciával! Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! 06-30-432-3312
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Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, új 
munkákat és felújítást is vállal. 409-
2069, 20-510-0013

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FAL-
BONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZE-
RŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN 
ISTVÁN 20-317-0843

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBON-
TÁS NÉLKÜL. VÍZ, GÁZ, FŰTÉS-
SZERELÉS. 402-4330, 20-491-5089

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10% ked-
vezmény! 405-5769, 30-734-0411

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKE-
ZÉS. MINDEN MUNKA EGy 
KÉZBEN. Ács, kőműves, festő,- 
burkoló, vízszerelő stb. 30-479-
2776

Redőnyök, szúnyogháló-rendsze-
rekkel, napellenzők szerelése, javí-
tása. Bemutatótermünk: Csömöri 
u. – Szlovák u. sarok. 409-2229, 
20-523-3801, 30-209-5987

FESTÉS-MÁZOL ÁS-TAPÉ-
TÁZÁS-PVC lerakás, kedvezmé-
nyekkel, takarással, bútormozgatás-
sal, ingyenes felméréssel. Tisztaság, 
pontosság! Antialkoholista szak-
ember. 20-994-7720, 256-4425, 
hívjon bizalommal

Tetőfedés, beázás elhárítás, kémény-
javítás, kőműves munkák, tetőjaví-
tás. 30-610-2382, 30-610-2376
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