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Szeszélyes volt az idő az idei majálison, mintha még mindig április 
lenne. A délelőtti napsütést követően ugyanis felhőszakadás és jég-
eső is áztatta az Erzsébetligetet, az esti Takáts Tamás Blues Band 
koncertre azonban már visszatért a jó idő, így ezután az utcabálozók 
vidáman rophatták az Abba Sisters zenéjére is. Azért pedig, hogy véd-
jük a környezetünket, és ne kelljen újabb fát kivágni, a kerületi erős 
legények Kovács Péter polgármester vezetésével idén májuskereket 
állítottak a kertvárosi lányoknak (képünkön). A rendezvényről szóló 
képes tudósításunkat a 4. oldalon tekinthetik meg. 

Európai parlamEnti  
választás 
május 25.

Szeszélyes
Majális

Továbbra is a
legbiztonságosabb 
kerület 
a Kertváros

Megújul a Csömöri úti háziorvosi 
rendelő
Az Önkormányzat dr. Csomor Ervin, egészség-
ügyért is felelős alpolgármester kezdeményezésé-
re tavaly indította el az „Egy háziorvosi rendelő” 
felújítási programot, amelynek keretében először 
a Margit utcai épület szépült meg, idén pedig a 
Csömöri úton található intézményt korszerűsítik. 

A beruházás keretében hőszigetelik a homlok-
zatot, kicserélik a nyílászárókat és a kazánt, fel-
újítják az elektromos hálózatot, a vizesblokkokat 
és a tetőt, valamint kívül és belül is kifestik az 
épületet.

A munkálatok várhatóan július 15-e és au-
gusztus 30-a között zajlanak majd. Ez idő 
alatt a rendelő zárva lesz, a háziorvosok egy 
része a Jókai utcai Szakrendelőben, a többiek 
pedig a Hunyadvár utcában fogadják a bete-
geket. Ennek pontos rendjéről következő szá-
munkban adunk hírt. Ugyanakkor az orvosok 
kérik, hogy akinek lehetősége van rá, a gyógy-
szerét előre, még a munkálatok megkezdése 
előtt írassa fel.

A felújítás ideje alatt az Önkormányzat biztosítja 
a rászorulók ingyenes szállítását. Ehhez a Nyugdí-
jasok Szállító Szolgálata nyújt segítséget, amely a 

Még tovább fejlődik a Kertváros betegeket a Csömöri úti rendelőtől elviszi a he-
lyettes rendelőbe, és vissza is hozza. 

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgá-
lata ezúton köszöni a páciensek türelmét és meg-
értését.                               Folytatás az 5. oldalon
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Továbbra is a legbiztonságosabb kerület a 
Kertváros

A rendőrségről szóló törvény értelmében a kerületi 
rendőrkapitány kötelessége, hogy évente beszámoljon 
„a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 
települési önkormányzat képviselő-testületének a te-
lepülés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról.” Mivel január 1-jén vezetőváltás történt 
a XVI. kerületi rendőrségen, ezért a tavaly elvégzett 
munkáról Hajdú Károly megbízott kapitány tájékoz-
tatta a képviselőket. 

A beszámolóból - amit Kovács Raymund alpolgár-
mester terjesztett elő - kiderült, hogy a Kertváros to-
vábbra is a legbiztonságosabb kerület a fővárosban. Az 
1700-1800 közötti bűneset több mint felét a vagyon 
elleni bűncselekmények adják, amelyek között nagy 
számban szerepelnek betöréses és egyéb lopások. A 
személy ellen elkövetett vétségek száma viszont több-
nyire alacsony. Hajdú Károly szerint a betöréses lo-
pások és a gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények, 
valamint a rablások felderítési mutatóján javítani kell. 
A rendőrkapitány elmondta, hogy ennek érdekében a 
rendelkezésre álló állományt átszervezték, a ponttér-
képeket pedig naponta frissítették, így ennek jótékony 
hatása már az utcán is érezhető, amit a lakosok vissza-
jelzései is bizonyítanak. Valószínűleg ennek is köszön-
hető, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények 
száma 29 százalékkal csökkent a tavalyi évhez képest. 

A kapitány szerint a rablások felderítési mutatója 
(amely most 38 százalékos) kellő odafigyeléssel, jobb 
adatgyűjtéssel, feszesebb közterületi jelenléttel javul-
hat. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a 
kiemelt bűncselekmények – mint a gépkocsi lopás, 
a lakásbetörés vagy a rablás – száma is folyamatosan 
csökken, egyedül a zárt gépjárművek feltörésének szá-
mában tapasztalható minimális növekedés. A lopások 
száma egyébként 21, a személygépkocsi lopások száma 
29, a lakásbetörések száma pedig 33 százalékkal csök-
kent. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a nyomozás-
eredményességi mutató az elmúlt öt évben folyamato-
san emelkedett, a kerület frekventáltabb részein pedig 
fokozták a rendőri jelenlétet.

A beszámolóból az is kiderült, hogy a testi sértések, 
a súlyos testi sértések, valamint a rongálások száma is 
csökkent, ellenben a garázdaságok száma némileg nö-
vekedett. Csökkent a szabálysértési feljelentések szá-
ma is, hiszen a rendőrök egyre több helyszíni bírságot 
szabnak ki. A körzeti megbízotti szolgálat is kiválóan 
végezte a munkáját, mivel az elfogások és előállítások 
közel harmadát, a szabálysértés miatt kezdeményezett 
intézkedések közel felét ők hajtották végre. A körzeti 
megbízottak részt vesznek ugyanakkor a kábítószer 
prevenciós programban is, amelynek keretében rend-
szeresen tartanak előadásokat a kerületi iskolákban. 
Emellett kiválóan működik az „Iskola Rendőre” el-
nevezésű program is, az ebben résztvevő munkatársak 
pedig rendszeres kapcsolatban vannak az oktatási in-
tézmények vezetőivel.

A kerületi közlekedési balesetek jelentős részét – 
ahogy az elmúlt években is – az anyagi kárral járó ese-
tek tették ki. Hajdú Károly szerint a tavalyi 95 szemé-
lyi sérüléssel végződött baleset – amelyek közül kettő 

halálos volt – legfőbb oka a megengedett legnagyobb 
sebesség jelentős túllépése, valamint az ittas állapot-
ban történő gépjárművezetés volt. A helyzet javításá-
nak érdekében a helyi rendőrség fokozott figyelmet 
fordít a közlekedési szabálysértések szankcionálására, 
ugyanakkor folytatják a célirányos ellenőrzéseket is. 
Mivel a biztonságos közlekedésre való nevelést nem 
lehet elég korán kezdeni, ezért a rendőrség munkatár-
sai a kertvárosi óvodákban és iskolákban is több köz-
lekedési versenyt, illetve előadást tartottak, amelyeket 
idén is folytatnak.

Hajdú Károly kiemelte, hogy fokozott figyelmet 
fordítanak az időskorú lakossággal kapcsolatos bűn-
megelőzési munkára. Azért pedig, hogy a bűnözők 
ne tudják kihasználni a nyugdíjasok hiszékenységét   
– ezzel eltulajdonítva készpénzüket vagy értéktárgya-
ikat –, rendszeresen tartanak előadásokat a nyugdíjas 
klubokban, ahol felhívják a figyelmet azokra a bűn-
cselekményekre és elkövetési módokra, amelyek az 
idősekre szakosodott bűnözői csoportokra jellemzők. 
Az ilyen konzultációk körét egyébként idén bővíteni 
szeretnék.

A rendőrkapitány összegezve elmondta: az ez évi 
célkitűzéseik között szerepel a közterületi jelenlét fo-
kozása, ezzel párhuzamosan pedig a bűncselekmények 
– különös tekintettel a lakásbetörések, illetve gépjár-
művekkel kapcsolatos esetek –, valamint a személyi 
sérüléses balesetek számának további csökkentése. A 
képviselők többsége elfogadta a beszámolót.

Sportcsarnok és kézilabdapálya is épül
Kovács Péter polgármester előterjesztőként kiemelte: 

a kerületeik régi vágya, hogy lakóhelyünkön egy meg-
felelő méretű sportcsarnokban kézilabdázhassanak. A 
XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület 
(KMSE) pedig annak ellenére, hogy nálunk eddig 
még nem volt erre alkalmas terem, mégis több kézi-
labdázó kiválóságot – mint például Tomori Zsuzsanna 
– nevelt ki.

A polgármester hangsúlyozta: a sport támogatásával 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló tör-
vény megváltoztatta a többi között a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló törvényt (TAO), amellyel 
lehetővé vált, hogy pályázat keretében infrastruktúra-
fejlesztésre is jelentkezzenek azok az egyesületek, ame-
lyek az úgynevezett öt „látvány csapatsportág” képvi-
selői. A Kertvárosban több ilyen is van, amelyek közül 
a legsikeresebb a KMSE, amellyel két éve folytatnak 
tárgyalásokat egy multifunkcionális sportcsarnok kö-

A testületi ülésről jelentjük
Az Önkormányzat Képviselő-testülete április 23-án tartotta soros ülését, 
amelynek elején dr. Herman Edit, a helyi választási bizottság elnöke szá-
molt be arról, miként zajlott az országgyűlési voksolás a 13. számú válasz-
tókerületben. Ezután tárgyaltak a képviselők az aktuális napirendekről, 
amelyek közül a legfontosabbakat összegeztük. 

zös megépítéséről az Ikarus Sportcentrumban. Ennek 
egyébként tavaly a teljes területe az Önkormányzat 
tulajdonába került. Április végén elkészült az engedé-
lyezési terv is, a beruházás költsége pedig várhatóan 
nettó 990 millió forint lesz. A Centenáriumi iskola 
kék épületének helyén szintén építenének egy 600 
millió forint értékű kézilabdacsarnokot, amit az Egye-
sület kizárólagos használatra kapna, de mindkét léte-
sítmény tulajdonosa az Önkormányzat lesz. 

Noha voltak ellenvélemények, a Testület megsza-
vazta a javaslatot, amelynek köszönhetően a beadott 
TAO pályázatról várhatóan augusztusban lesz döntés. 
Amennyiben nyer az Önkormányzat, akkor 2015-ben 
elkezdődhetnek a munkálatok. A TAO pályázaton a 
költség 30 százalékával kell a beruházónak rendel-
keznie, amely a Kertváros esetében 600 millió forint, 
ehhez lehet még 1,4 milliárd forintot nyerni. A pol-
gármester fontosnak tartotta kiemelni, hogy azért is 
jó ez a konstrukció, mert így az Önkormányzat fele 
annyi saját pénzből két sportcsarnokot is tudna építe-
ni, mint pályázati támogatás nélkül.

Az iskolákban is műfüvön focizhatnak
Kovács Raymund terjesztette elő a Magyar Labdarú-

gó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési 
Program pályázatának VIII. ütemén való részvétellel 
kapcsolatos javaslatot. Az alpolgármester kiemelte: ha 
nyer az Önkormányzat, akkor az Arany, a Centi, a Jó-
kai, a Móra, a Szent-Györgyi és a Táncsics iskola ud-
varán is szeretnének létrehozni egy-egy 20x40 méteres 
műfüves focipályát. Kovács Raymund hangsúlyozta: 
jelenleg mindegyik létesítményhez 5 millió forint 
lenne az önrész, de a korábbi pályázatok tapasztalata 
alapján ez jóval kevesebb lesz, lényeges ugyanakkor, 
hogy ez bármilyen játszószer árához viszonyítva na-
gyon csekély összeg. A képviselők elfogadták a javas-
latot. 

Tavaly is jól végezték a munkájukat 
Dr. Csomor Ervin alpolgármester volt az előter-

jesztője a Szociális és gyermekvédelmi intézmények, 
szolgáltatások 2013. évre vonatkozó beszámolójának. 
Az Önkormányzat a kerületben található hasonló in-
tézmények közül a Területi Szociális Szolgálat, a XVI. 
Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, valamint a 
Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegí-
tő Szolgálat fenntartásáért felel. A Területi Szociális 
Szolgálat segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak 
étkeztetés biztosításával, a Nyugdíjasok Segítő Szolgá-
latán keresztül házi segítségnyújtással, illetve részt vesz 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Emellett 
gondoskodik az idősek, valamint az értelmi fogyaté-
kosok nappali ellátásáról. 

Az Egyesített Bölcsődébe a 2012/2013-as nevelési 
évre 302 apróság jelentkezett, közülük 245 kicsit vet-
tek fel. Az elutasított 57 kisgyerek többségét viszont 
évközben fel tudták venni az óvodába menő és ki-
maradt picik helyére. Az időszakos gyermekfelügye-
letet tizenhatan vették igénybe, akik később felvételt 
nyertek a Napsugár Bölcsődébe, ahol a sajátos igényű 
gyerekek számát 15 főre bővítették. A Napraforgó 
Családsegítő Szolgálat a Gyermekjóléti Központtal 
együtt, egy intézményben, integrált módon működik. 
A Családsegítő Szolgálat az alapellátás keretében segít-
séget nyújt szociális, lelki, életvezetési, pszichológiai, 
jogi, foglalkoztatási és lakhatási ügyekben, a Gyer-
mekjóléti Központ pedig a fiatalok egészséges fejlődé-
séhez nyújt segítséget.

A beszámoló – amit elfogadott a Testület – tartal-
mazta még az ellátási szerződéssel nyújtott szolgálta-
tásokról szóló tájékoztatót, amely kiterjed a gyerekek 
átmeneti elhelyezésére, a hajléktalanok gondozására, 
illetve az idősek és a pszichiátriai betegek átmeneti 
ellátására is.

Kovács Péter, Hajdú Károly és Ancsin László
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Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

Anyák napján mécsest gyújtva elme-
rengtem. Gyertyaláng: fényforrás, 
amely felemészti önmagát, hogy 
világítson. Egy lehelet elég ahhoz, 
hogy kioltsák, de fénye nélkül tehe-
tetlenek vagyunk a sötétben. Sokunk 
életében vannak olyan személyek, 
akik gyertyalángként világítanak, de 
mindezt csak akkor tanuljuk meg ér-
tékelni, amikor már nem lehetnek ve-
lünk. Többen azt mondják, mindenki 
pótolható. Ma már áramot haszná-
lunk gyertya helyett. Ha azonban 
áramszünet van, mindig jó, ha van 
otthon egy gyertya. Manapság olcsó 
emberek drága holmikban hamis 
kapcsolatokkal versenyeznek, hogy 
melyikük boldogabb. Én viszont azt 
gondolom, hogy elpazaroljuk az ér-
tékeinket, ahelyett, hogy tudatosíta-
nánk magunkban: „Fogalmad sincs 
róla, hogy milyen erős vagy, egészen 
addig, amíg nincs más választásod, 
mint, hogy erős légy.”

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 Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 4011-723

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.
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A XVI. kerületi választási iroda 
tájékoztatója

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szavazókat a május 25-re (vasárnap) kitűzött, Európai 
parlamenti képviselők választásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A voksolásnál egy országos listáról szóló szavazólapot kap a választópolgár, aki, ha a szavazás 
napján lakóhelyétől távol tartózkodik, akkor belföldön az általa megjelölt településen átjelentke-
zéssel, külföldön pedig Magyarország külképviseletein adhatja le voksát.

Az átjelentkezést május 23-án 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt május 17-
én 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, illetve személyesen a lakó-
hely szerint illetékes választási irodától (XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43. fsz. 8. szoba, tel: 401-1473).

Ha valaki mozgásában korlátozott, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, akkor 
kizárólag írásban igényelhet mozgóurnát, amit a szavazás napja előtt a www.valasztas.hu oldalon, 
vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától, a szavazás 
napján 15 óráig pedig a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

Felhívjuk a szavazásra jogosult polgárok figyelmét arra, hogy a választási értesítőt figyelmesen 
olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy lakcímük alapján melyik szavazókörhöz tartoznak, továb-
bá, hogy az melyik intézményben (szavazóhelyiség) található. 

A választás menete a következő: a voksolás során a szavazatszámláló bizottság először megálla-
pítja az Ön személyazonosságát, illetve azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság 
és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) 
- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy vezetői engedély 
  (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímkártya. 

Ha valaki a fenti okmányok egyikével sem rendelkezik a szavazás napján, vagy azok érvényes-
sége lejárt, akkor nem szavazhat, ezért kérjük, hogy iratai érvényességét időben ellenőrizze, és 
szükség esetén gondoskodjon arról, hogy a szavazás napján érvényesek legyenek.

Tájékoztatjuk a tisztelt választópolgárokat, hogy a Polgármesteri Hivatalban választási in-
formációs szolgálat működik, ahol a munkatársak készséggel állnak a rendelkezésükre. Tele-
fonon: a 4011-473-as, a 4011-548-as, a 4011-627-es vagy a 4011-638-as számokon, illetve a  
hvi@bp16.hu e-mail címen. További információkat az Európai parlamenti képviselők választá-
sával kapcsolatban a www.valasztas.hu, valamint a www.budapest16.hu weboldalon találhatnak 
az érdeklődők.

Ancsin László,
a Helyi Választási Iroda vezetője

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő  
május 14-én, szerdán 16:30 és 17:30 

óra között fogadóórát tart 
a XVI. Kerületi Önkormányzatban 

(1163 Budapest, Havashalom u. 43.).
Bejelentkezni előzetesen szükséges 
a 06-20/214-4849-os telefonszámon.

A Kovász Egyesület 11 éve tartó sikeres 
programját idén augusztus 18-a és 25-e között 

rendezi meg, ehhez pedig 
befogadó családok jelentkezését várják.

A kezdeményezést a Budapest XVI. 
Kerületi Önkormányzat is támogatja.
Jelentkezni Petrovics Sándornál lehet 
a 06-30/655-9271-es telefonszámon.

Fogadjon be 
egy csángó gyermeket 

egy hétre az otthonába!
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tak választ kérdéseikre, és sokan vettek részt csontsű-
rűség mérésen is. Természetesen a nőgyógyászaton, a 
szemészeten és a felnőtt fogászaton is várták az érdek-
lődőket, akik mindezeken felül szexuális tanácsokat 
és a drogokkal kapcsolatos felvilágosítást is kaphattak.

A XVI. Kerületi Vöröskereszt szervezésében lehe-
tett vért adni, a főépület előtt pedig bárki belülről is 
megnézhette a mátyásföldi mentőállomás egyik men-

tőautóját. Itt kapott 
helyet a hallásvizsgáló 
központ is, és az egyre 
népszerűbb, mindenki 
által űzhető egészség-
megőrző sportág, a 
nordic walking bemu-
tatója.

Persze nem marad-
hatott ki az esemé-
nyekből a gyermekor-
vosi rendelő sem, ahol 
sor került az óvodák és 

az iskolák számára meghirdetett rajzpályázat ered-
ményhirdetésére. Az egészséges életmódról szóló 
alkotások közül Antal Szabolcs, a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola 3.a osztályos tanulójának munkáját ítél-
ték a legjobbnak. Balogh Tamás második, Bánoczki 
Janka pedig harmadik lett, ők mindketten a Jókai 
Mór Általános Iskola 4.b osztályába járnak. Az ap-
róságokat gyermekmegőrző, a kerületi védőnők által 
szervezett Zenebölcsi foglalkozás, és a gyermekfogá-
szat is várta.

Az eseményen Kovács Péter polgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket dr. Csomor Ervin egészségügyért is 
felelős alpolgármester és dr. Kiss Marianna, a KESZ 
igazgatójának társaságában.

A kerület vezetője kiemelte: a Szakrendelő már 10. 
alkalommal rendezett egészségnapot azzal a céllal, 
hogy az ingyenes szűrővizsgálatok által minél szé-
lesebb körben nyíljon lehetőség az esetleges beteg-
ségek korai felismerésére. Ugyanez a célja annak az 
új internetes rendszernek is, amely a közelmúltban 
kezdte meg működését, és amelyen keresztül a ke-
rület lakói személyes találkozás nélkül is kapcsolatba 
léphetnek a Szakrendelő orvosaival, akik e-mailben 
válaszolnak a felmerülő kérdésekre. 

 Dr. Kiss Marianna hangsúlyozta: mivel a kormány 
nagy figyelmet fordít a megelőzésre, ezért mostantól 
minden év áprilisának utolsó péntekén országszerte 
megrendezik a szűrések éjszakáját. Nálunk a szűrések 
ugyan nappal zajlanak, 
de így is elismerés illeti 
a Szakrendelő dolgozóit, 
akik anyagi ellenszolgál-
tatás nélkül, szabadide-
jükben végzik el a vizs-
gálatokat. Az igazgatónő 
ezért külön köszönetet 
mondott kollégáinak.

A programok között 
volt egészségügyi tanács-

adás, újraélesztési bemutató, vérnyomás-, vércukor és 
koleszterinmérés, sokan vették igénybe a reumatoló-
giai vizsgálatot, emellett népszerű volt a diabetológiai 
tanácsadás, ahol nemcsak a megfelelő diéta kiválasz-
tásához adtak tanácsot a szakemberek, hanem a he-
lyes életvitelhez, és a cukorbetegséggel kapcsolatos 
pszichés terhek elviseléséhez is.  Akik érrendszerük 
állapotára volt kíváncsiak, azok az arteriológián kap-

A XVI. Kerületi Önkormányzat és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálata (KESZ) véradással egybekötött egészségnapot szervezett 
április 26-ára „Kertvárosban egészségesen”címmel. A kerület lakossá-
ga ezen a napon minden szűrővizsgálaton ingyenesen vehetett részt a 
Jókai utcai Szakrendelőben.

Aktuális

Mészáros Tibor

Kertvárosban egészségesen

A Takáts Tamás Blues Band 

Szeszélyes Majális

A Liget Táncakadémia előadása

A Mazotti Fitness Szívemben 
bomba van című produkciója

Népi játékok
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Folytatás a címlapról
Már a Szilas-patak mentén is 
pihenhetünk

Május elején kezdik meg a Szilas-patak menti 
kerékpáros pihenő park kiépítését. A beruházás 
keretében a Szilas-patak mentén, a kerület teljes 
hosszában kerékpárút épül, amely mellett ját-
szóhelyeket és közösségi parkokat hoznak létre. 

A fejlesztés I. ütemében – amit a Fővárosi Ön-
kormányzat a TÉR-KÖZ pályázat által közel 80 
millió forinttal támogat – a Hermina utca, Szilas-
patak és Szlovák út közötti területén egy minden 
korosztály számára használható családi sport- és 
játszóparkot létesít a XVI. Kerületi Önkormány-
zat. 

A kicsiknek sportos elemeket is tartalmazó ját-
szótér épül várral, kötélpályával, húzódzkodó és 
mászó elemekkel, a nagyobbaknak és a felnőt-
teknek pedig kültéri edzőparkot (street workout) 
hoznak létre 12 elemmel. A pihenőhelyeken ter-
mészetesen asztalok és padok várják a családokat, 
emellett a bicikliút teljes hosszában korszerűsítik a 
közvilágítást, és ivókutakat is elhelyeznek.  

Cinkotán ugyanakkor a Zúgó-patak 
medrének rendezése keretében visszaál-
lítják a terméskő bukókat, a meder új, 
stabilizált felületet kap, amely egyszer-
re lesz rendezett és mégis természetes 
növényzettel borított, illetve a patak 
mentén található két forrást is láthatóvá 
teszik. A Szilas-patak torkolata előtt egy 
záportározó tavat alakítanak ki, amely-
nek partján élőfűzből font elemekkel 
családi pihenőparkot létesítenek. Az 
idelátogatók a padokon ülve megcso-
dálhatják a természetvédelmi területet, 
a gyerekek pedig a játszóhajóban, a ki-
látóban, vagy a labirintusban kalandoz-
hatnak. 

A teljes beruházás – amely várhatóan 
szeptember végére készül el – II. üte-
mében nyár elején kezdik megépíteni 
a kerékpárút Simongát és Béla utca 

közötti szakaszát, amely a Simongát utcánál csat-
lakozik a Budapesti Közlekedési Központ által 
tervezett Cinkotai úti bicikliúthoz. A Zúgó-pa-
tak mentén így a Bény utcán keresztül a cinkotai 
városközponba lehet jutni, az Újszász utcánál pe-
dig összekötik a Szabadföld úti kerékpársávval. 
A Hermina utcánál Árpádföldre, a Rákosi út és 

Még tovább fejlődik a Kertváros

Május 10.  8-12 óráig
Helyszínek:
• Centenáriumi ltp., Margit u. és Futórózsa u. 
   kereszteződése (taxiállomás, Mátyásföld) 
• Dezsőfia u. és Timur u. kereszteződése 
   (Árpádföld) 

a Sarkad utca találkozásánál lévő kiserdőn keresz-
tül Csömörre lehet majd kerekezni. A Béla utcára 
ugyanakkor vegyes, kerékpáros-autós utat tervez-
nek, a Szilas-patak mentén jelenleg létesítendő 
szennyvízcsatorna kiépítése után pedig a Csömöri 
úttól a XV. kerületi határig bővítik a hálózatot.   

Folyatódik a lakótelepi közterületek 
modernizációja is

A Szent Korona utcai lakótelepen már zajlik a 
játszóterek felújítása, ezt követi júniusban a közle-
kedési burkolatok korszerűsítése, amelynek kere-
tében a járdákat átépítik, az aszfaltot térburkolatra 
cserélik, emellett modernizálják az úthálózatot és 
a parkolókat is.

 
Tavaszi útfelújítások
Az Önkormányzat felújítja a Gyöngyhalász utca 

burkolatát, ahol megszépülnek a járdák, és új par-
kolókat is építenek. Ezzel összehangolva megújul a 
Tolnai Károly utca burkolata és járdái is. A Gárda 
utca Veres Péter út és Pósa Lajos utca közötti sza-
kasza szintén új burkolatot és járdát kap, valamint 
itt is építenek parkolókat. 

május 10-én, szombaton 
9 órától. 

• Cinkotai út – 
      Nógrádverőce utca sarok
• Margit utca – 
      Sarjú utca sarok.

Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a XVI. Kerületi 

Önkormányzat idén 
is csatlakozik 

a TeSzedd! országos sze-
métszedési akcióhoz

A munkavégzéshez szükséges 
zsákokat és kesztyűket 

az Önkormányzat biztosítja.

Kovács Péter polgármester, valamint a 
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet és a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai 
az alábbi két helyszínen várják azokat a 
kertvárosi önkénteseket, akik szeretnének 
tenni lakóhelyünk tisztaságáért:
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A Monoki és a Péterke utcai tagintézményben pár-
huzamosan zajlottak a programok. A Hipp-hopp 
csoportok előadásai után a Pannónia Néptánc-
együttes tartott táncházat, majd bemutatkozott a 
Tengereczki Óriás Társasjáték. Ez mindkét helyszí-
nen nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a gyere-
kek maguk voltak a játéban résztvevő bábuk, óriási 
dobókockával dobtak, és ha jól válaszoltak a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre, akkor 
hatalmas léptekkel haladhattak a tarka műanyag-
pályán. A játéklehetőséget a Tengerecki Alapítvány 
pályázatán nyerte az óvoda, amelynek legfontosabb 
célja a környezettudatos szemlélet kialakítása. 

A második napon a kézművességnek jutott a fő-
szerep. A kreativitásuk eredményeként a kis alkotók 
csakhamar büszkén mutogatták szüleiknek a szél-
forgókat, a kézlenyomatokkal díszített terítőket, a 
fonalbábokat és a szappanbuborék-fújó eszközö-
ket, vagy a színes tapétaragasztóból pacsmagolt re-
mekműveket. A jól végzett munka jutalmaként az 
óvónénik meglepetéssel kedveskedtek: A róka nad-
rágja című mesejátékot adták elő az apróságoknak. 

A Margaréta Óvoda és az Arany János Általános 
Iskola évek óta kiváló kapcsolatot ápol, ezért a har-
madik napon az iskola testnevelő tanárainak útmu-
tatásával sportoltak az óvodások, illetve a Portéka 
című bábelőadást is megtekinthették.

A negyedik nap kínálta talán a legkülönlegesebb 

látnivalót, ugyanis a készenléti rendőrség tartott a 
felnőttek számára is érdekes, kutyás és lovas bemu-
tatót. Ezután a Csömöri Állatmenhely mutatkozott 
be, amelynek képviselői a gyerekek nagy örömére 
néhány gondozott állatot is magukkal hoztak.

Az utolsó napra már nem maradt más, mint önfe-
ledt kiáltások között minél többször megmászni az 
egyik ovis szülei által felajánlott légvárat.

Reiszné Disztl Magdolna ezúton köszöni kollégái 
munkáját és a szülők segítségét a Gyermekünkért 
Óvodai Alapítvány által támogatott rendezvények 
megvalósításában. 

– Reggel a minden osztályban hallható iskolarádió 
segítségével tartottunk egy megemlékezést iskolánk 
névadójáról, majd minden osztály két-két képvi-
selője megkoszorúzta a bejárat melletti Táncsics-
szobrot. Az ezután következő eseményeknek volt 
egy színpadi része, amelynek keretében a diákok 
verset mondhattak, táncolhattak, zenélhettek, vagy 
énekelhettek. Ezt pedig egy kis tudáspróba követ-
te, amelynek kérdéseit Bitai Dóra tanárnő állította 
össze. A jó eredményhez Táncsics Mihályról és a 
reformkorról kellett az átlagosnál egy kicsit többet 

tudni. Hagyományainkhoz híven ezen a napon 
osztjuk ki a Táncsics-díjakat, és a diákönkormány-
zat is ilyenkor adja át az Arany Kréta-díjat.

– Mivel lehet kiérdemelni a Táncsics-díjat? 
– Ezt az elismerést három kategóriában ítéljük 

oda minden évben: a legjobb tanár, a legjobb diák 
és a legjobb nem pedagógus beosztású dolgozó kap-
hatja. A jelöltnek legalább öt éve az iskola kötelé-
kébe kell tartoznia, és öt éven belül ugyanannak a 
személynek kétszer nem adható. A tanárok és a nem 
pedagógusok esetében a kollégák véleménye a dön-
tő, a diákoknál pedig természetesen a tanulmányi 
eredmény.

– Ki kaphatja az Arany Kréta-díjat?
– Az a tanár, aki a diákok körében a legnépsze-

rűbb. Ennek odaítélését a Diákönkormányzatra 
bízzuk. 

Idén a Táncsics-díjat Ács Katalin tanárnő kapta. 
A kitüntetett jelenleg nyolcadikos osztályfőnök, a 
gimnáziumban földrajzot, az általános iskolában 
pedig angolt tanít. A másik díjazott az iskolatitkár, 
Bertalan Viktória lett, aki szintén az intézmény ta-
nulója volt. A diákok közül Kovács Dávid, a 13.a 
osztály tanulója kapott Táncsics-díjat, aki eddig 
minden félévkor és év végén is jeles, vagy kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el. A fiatalok körében 
a legnépszerűbb Darnai István történelem szakos 
pedagógus lett, ezért ő kapta az Arany Kréta-díjat.

Este a gimnazisták számára megrendezték a 
Mozifanatikusok éjszakáját, ahol tanári felügyelet 
mellett, a tinédzserek érdeklődési körének megfe-
lelő filmeket nézhettek.  

CSALÁDBARÁT 
CSALÁDI NAP

MÁJUS 17-én szombaton  
10 és 16 óra között
a Cinkotai Tájházban

• PÁSZTORTARISZNYA JÁTSZÓCENTRUM
• VARÁZSMŰHELYES ZENEVONAT 

• FIGURINA BÁBSZÍNHÁZ
Kemencés ételek • Májusfa készítés
Tányéralátét készítés • Kertészkedés

Lufihajtogatás • Arcfestés 
„A gyerek jutalom” elnevezésű  

rajzpályázat díjátadója

Veres Péter út 27., Tel.: 403-5562

XVI. Kerületi Vöröskereszt

MÁJUS 14. (SZERDA) 10-12 ÓRÁIG
JOGI TANÁCSADÁS

A tanácsadás ingyenes. Előzetes időpont-
egyeztetés szükséges, amit hétköznap délelőt-

tönként személyesen, a 403-5562-es 
telefonszámon, vagy e-mailen 
(16.ker@voroskeresztbp.hu) 

lehet megbeszélni.

MÁJUS 22. (CSÜTÖRTÖK) 10-12 ÓRÁIG
ÉLETMÓD KLUB

„Nyári Életmód” avagy mire figyeljünk, 
hogyan táplálkozzunk.Tatovszky Mária 

Zsuzsanna ingyenes előadása.

Táncsics napi kitüntetések
Táncsics Mihály április 21-én született. A jeles évfordu-
lóról minden évben megemlékeznek az íróról elnevezett 
kerületi oktatási intézményben. A részletekről Vámos Ti-
bor igazgató tájékoztatott bennünket.

Mészáros Tibor

Kovács Dávid, Bertalan Viktória, Ács Katalin és 
Darnai István

Ismét kinyílt a Margaréta
Az árpádföldi Margaréta Óvoda mindkét tagintézménye idén is változatos progra-
mokkal várta az apróságokat és családjaikat az április 14-e és 18-a között meg-
rendezett Margaréta napok alkalmával. A rendezvény célja most is az volt, hogy a 
gyerekek, a szülők és az óvodapedagógusok közelebb kerüljenek egymáshoz.

Mészáros Tibor
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egész eddigi tanulmányaim során. 
Dr. Róka András, az ELTE Kémiai 
Intézetének docense – aki még a bu-
dapesti előadásaira is meghívott – a 
világegyetem keletkezését mutatta be 
fantasztikus kísérletsorozatában. Egy 
neves gyógyszergyár képviselője pedig 
elmesélte, hogy az interneten rendelt 
pirulák ellenőrzése során kiderült, 
nagy részük hatása erősen megkérdő-
jelezhető. Mindezek mellett értékes 
emberi kapcsolatokra is szert tettem, 
hiszen megismerkedtem a Magyar 
Kémikusok Egyesületének igazgató-
jával, de több kémiatanár is hasznos 
információkkal látott el, amelyeket 
saját kísérleteimben kamatoztatni tu-
dok. 

– Milyen terveid vannak a közeljövő-
ben?

– A tábornak köszönhetően meg-
hívást kaptam Szolnokra, a Curie 
verseny döntőjére, ahol a katalizáto-
rokról fogok előadást tartani. A fel-
készülésemben természetesen most 
is segítenek majd tanáraim, akik-
nek támogatását ezúton köszönöm. 
Emellett a kémiát még nem tanuló 

diákok számára is szeretném 
bemutatni ennek a nagyszerű 
tárgynak a rejtelmeit, ezért a 
közeljövőben szeretnék álta-
lános iskolákba is ellátogatni, 
és egy-egy látványos, kísér-
letekkel teli órát megtartani. 
Mindezeken túl természetesen 
az eddigi videósorozatunkat is 
folytatjuk.

Büszkeségeink

– Mivel is foglalkoztok pontosan?
– Tudományos igényű, mégis szó-

rakoztató videókat készítünk külön-
böző kísérleteinkről, amelyekkel az 
iskolai tanulmányokat szeretnénk 
kiegészíteni és érthetőbbé tenni. 
Ezeket pedig mindenki számára in-
gyenesen elérhetővé is tesszük egy vi-
deó megosztó portálon. Fő mottónk: 
„Diákoktól diákoknak – szeresd meg 
velünk a kémiát”. Éppen ezért a cé-
lunk az, hogy a tanórai kötöttségek-
től elszakadva, lazábban, diáknyelven 
próbáljuk átadni az elméleti tudást. 

– Hogyan sikerült eljutni Zentára?
– Az egész ott kezdődött, hogy az 

egyik kísérletünk elméleti részének 
magyarázatában, elkövettünk egy kis 
bakit. Erre a legnagyobb közösségi ol-
dalon Szórád Endre pedagógus hívta 
fel a figyelmünket, aki mint kiderült, 

régóta követi munkásságunkat. Több 
levélváltást követően oktatónkkal, 
Dékán Tamással együtt meghívott 
bennünket az általa szervezett zentai 
VI. Kárpát-medencei kémiatáborba 
és konferenciára.

– Mi volt a célja a konferenciának?
– A zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnáziumban kifejezetten a kémiát 
szerető diákok tanulnak. Ebben az 
intézményben – akárcsak a Szerb An-
tal Gimnáziumban – a pedagógusok 
még szabadidejükben is foglalkoznak 
a tudásbővítéssel, éppen ezért 
tanítványaik már számtalan 
versenyt nyertek. Most meg-
hívták az elmúlt évi kémia 
versenyek 1-3. helyezettjeit. A 
helyszínre a vajdasági résztve-
vők mellett jelentős számban 
érkeztek erdélyi, illetve ma-
gyarországi oktatók és diákok 
is, vagyis nagy elismerés volt 

számomra, hogy én is ott lehettem. 
Sajnos a diákok kémia iránti érdeklő-
dése egyre inkább csökken, a felsőfo-
kú tanulmányokat folytató vegyészek 
száma pedig egyre kevesebb. A kémia 
azonban az életünk minden részében 
jelen van, és nem csak a kézzelfogható 
termékek formájában. 

– Milyen érdekességeket láttál, hallot-
tál?

– Az elméleti előadások mellett 
számtalan kísérletet láthattam, a két-
napos rendezvény alatt többet, mint 

– Mit kell teljesíteni ehhez a minősítéshez?
– Egy szabadon választott versenyprogramot várt a zsűri 

minden résztvevőtől. Mi Kapi-Horváth Ferencnek, a Vám- 
és Pénzügyőrség Fúvószenekara vezető karmesterének egy 
indulóját, Balázs Árpád Régi magyar táncok Gömörből 
című szerzeményét, Leonard Bernstein egy művének 
Pulykaügetés címmel híressé vált tételét, illetve Itaru 
Sakai Július hetedik éjszakája című művét adtuk elő. 
Amatőr zenekarok számára különösen az utóbbi je-
lent komoly feladatot, de sikerrel teljesítettük. 
Lehetőség volt arra is, hogy a verseny előtt az 
együttesek szabadtéri koncertet adjanak. Mi 
éltünk ezzel a lehetőséggel is, és egy 40 perces 
műsorral szórakoztattuk a helyi közönséget.

– Egy másik örömteli hírről is beszámolha-
tunk.

– Igen, hiszen nemcsak a zenekar ért el 
szép sikert a fesztiválon, hanem Vaszlik Kál-
mán vezető karmester is (képünkön), aki alapí-
tása óta dolgozik az együttessel. Az ő teljesítmé-
nyét a Dohos László Liszt-díjas karmester által 
vezetett zsűri művészeti különdíjjal jutalmazta. 

– Mi a következő állomás?
– Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően igent 

mondhattunk egy erdélyi koncertkörútra. A magyarság idén 
ünnepli Gábor Áron születésének 200., halálának 165. évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból szobrot avatnak a híres ágyú-

öntő tiszteletére szülőhelyén, a Sepsiszentgyörgy és Kéz-
divásárhely között félúton található Peresztegényben. 
Nagy örömünkre meghívtak bennünket az avató-
ünnepségre, így hosszú évek után ismét eljuthatunk 

mai határainkon túli honfitársainkhoz is. Ezen kívül 
fellépünk még a megyeszékhelyen, Sepsiszent-

györgyön is, ahol térzenét adunk az ottani 
Erzsébet parkban. Ezután Kovászna fürdő-

városban koncertezünk, ahol 
2006-ban már játszottunk 
egyszer. Végül közös kon-

certet tervezünk Kézdivásár-
helyen a helyi fúvószenekarral, 

amelynek egykor édesapám volt a 
karmestere. Az ottani együttes most ünnep-
li fennállásának 40. évfordulóját, jelenlegi 
vezetője pedig édesapám tanítványa, akivel 
folyamatosan kapcsolatban állok. 

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

Déli Harangszó 
Baráti Kör

Június 14.  6 óra 
„Értünk Kunság mezein”:  

Kiskunlacháza, Apaj Réce tan-
ösvény, Kunszentmiklós, Bugac, 

Kiskunfélegyháza. 
Útiköltség 3500 forint/fő

Június 21. 6 óra  
Mesekastélyok Morvaország-

ban a nyugati gyepűk mentén: 
Lednice és Valtice. Útiköltség 

5800 forint/fő

Jelentkezés telefonon Szuhaj 
Péternénél a 403-2622-es tele-

fonszámon. Befizetés megbeszé-
lés szerint a Veres P. út 27. alatt 
hétfőnként 17-18 óra között. 

Indulás Mátyásföldről, 
a Pilóta u. 1. szám elől.

Az utazásokat az Önkormányzat 
Kulturális és Sport Bizottsága 

támogatja, amiért dr. Onyestyák 
György ezúton fejezi ki köszö-

netét.

Zentán járt ifjú tehetségünk
Balogh Ádám kémikus, a XVI. kerület ifjú tehetsége az Önkormány-
zattól kapott ösztöndíj segítségével a közelmúltban részt vehetett a 
Zentán megrendezett VI. Kárpát-medencei kémiatáboron. A Szerb 
Antal Gimnázium diákja, aki iskolatársával, Stewart Péterrel közö-
sen, Antocián néven indított a kémiával foglalkozó tudományos, 
oktatóvideó sorozatot, most elmesélte, milyen élményekkel gazda-
godva tért vissza a vajdasági városból.

Kellner GerGely

Kiemelt arany minősítés
A XVI. Kerületi Önkormányzat által támogatott Mátyásföldi Koncert Fúvószenekar a 
tavaly novemberi minősítő hangverseny sikeres teljesítése után most ismét felsőbb 
osztályba lépett. Az V. Demecseri Fúvószenekari Fesztiválon ugyanis a „C” kategóri-
ában kiemelt arany minősítést kapott, mivel 100 pontból kilencvenhetet szerzett. A 
részletekről Vikol Kálmán, az együttes egyik karmestere számolt be lapunknak.

Mészáros Tibor
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Varga Gabriella neve minden bizonnyal nem is-
meretlen olvasóink számára. Erdélyi születésű 
magyarként szívén viseli mai határainkon kívül 
rekedt honfitársaink sorsát. Közülük is elsősorban 
azokét, akik hagyománytiszteletre, összefogásra, 
és az asszimiláció elleni küzdelemre ösztönzik a 
szórványmagyarságot. E törekvésében támogatóra 
talált a XVI. Kerületi Önkormányzat vezetésében 
is, hiszen dr. Vencser Lászlónak, az erdélyi kato-
likus egyház Ausztriában élő kiemelkedő szemé-
lyiségének 60. születésnapjára írott, Itthon és ott-
hon című életrajzi könyvének első magyarországi 
bemutatóját Kovács Raymund alpolgármester 
támogatta. Az eseményre – amelyről 2008 elején 
tudósítottunk – Magyarország és Ausztria szinte 
minden régiójából érkeztek vendégek. 

– A Jakab Antal Keresztény Kör egyik legfon-
tosabb törekvése megőrizni és ápolni az egyházi 
múlt kiemelkedő személyiségeinek emlékét, és 
megismertetni tevékenységüket. Év elején az idén 
75 éve püspökké szentelt Márton Áron évforduló 
alkalmából készítettünk egy, az egyházfő életútját 
ismertető, „Szórja fényét a világon szerteszét” cí-
met viselő kiadványt, és összeállítottunk egy mű-
sort is, amellyel a világban szétszéledt szórványma-

gyarságot emlékeztetjük egyházunk e kiemelkedő 
egyéniségére. Közben a 65 magyar szervezetet tö-
mörítő Kanadai Magyarok Országos Szövetsége a 
március 10-i Székely Szabadság Napja alkalmából 
több kanadai nagyvárosra kiterjedő filmvetítés-so-
rozatot készített elő, Petényi Katalin és Kabay Bar-
na Szigorúan ellenőrzött életek című alkotásának 
bemutatásával, amely a kommunizmus romániai 
működését és hangsúlyosan az egyházüldözést tár-
ja a nézők elé, egyik központi szereplője pedig ép-
pen Márton Áron püspök. Mindez természetesen 
kapcsolódott a Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapjához is. A Szövetség Kulturális Bizottságá-
nak elnöke, a Háromszékről elszármazott Dancs 
Rózsa, Torontóban élő író – aki a Kaleidoszkóp 
Hagyományőrző Klub vezetője is – ekkor vetette 
fel, hogy a Márton Áron-emlékműsorunkat kap-
csoljuk hozzá négy kanadai filmvetítéshez.

– Kik támogatták közös törekvésüket?
– A sorozat fővédnöke dr. Pordány László, Ma-

gyarország kanadai nagykövete személyesen is 
megjelent az ottawai, egyik védnöke, Szabó Ste-
fánia torontói magyar főkonzul pedig az ottani  
rendezvényen. A másik két védnök, Kovács Péter, 
a XVI. kerület polgármestere és Szatmáry Kristóf 
államtitkár, kerületi parlamenti képviselő pedig 
levélben küldött üzenetet a szolidaritási összejö-

vetelek hallgatóságának, amit minden helyszínen 
felolvastunk.

– Ők mit üzentek a kanadai magyaroknak?
– Kovács Péter azt emelte ki, hogy számára – 

aki gyakran látogat Székelyföldre – milyen jóleső 
érzés, hogy a szülőföldjüktől több ezer kilométer 
távolságban élők sem feledkeztek meg hazájukról, 
és hogy a Kárpát-medencei magyarság sorskérdé-
sei iránt ekkora érzékenységet tanúsítanak. Külö-
nösen örömteli ténynek nevezte, hogy a Márton 
Áron püspökre való emlékezésben az általa veze-
tett kerülethez szorosan kapcsolódó, erdélyi gyö-
kerű, összeurópai tagságú Jakab Antal Keresztény 
Kör jelenti a kanadai Kaleidoszkóp Hagyomány-
őrző Klub legfőbb szövetségesét.

Szatmáry Kristóf gróf Széchenyi Istvánt idézte, 
aki azt mondta: „Akit magyarnak teremtett az 
Úristen, és nem fogja pártját nemzetének – nem 
derék ember.” Az államtitkár szerint a kanadai ma-
gyarok derék emberek, mert pártját fogták nem-
zetüknek.

A Torontóban, Cambridge-ben, Ottawában és 
Montrealban tartott megemlékezések rávilágítottak 
arra, hogy egyetlen őshonos kisebbség, így az erdélyi 
magyarság sem akar többé soha a többség által kor-
látozott szabadságban élni, hanem teljes önrendel-
kezést kíván, amelyhez alapvető joga van.

Különösen szép húsvéti élményben lehe-
tett részük azoknak az árpádföldi katolikus 
híveknek, akik április 21-én ellátogattak 
a Szent Anna templomba, ahol a Lublin 
melletti Poniatowából érkezett Szczygiełki 
(„Tengelicek”) ifjúsági kórus lépett fel. Az 
énekkar Mariusz atya – aki maga is a tele-
pülésről származik – meghívására érkezett 
a Kertvárosba.

Az énekkar a közelmúltban ünnepelte 
fennállásának 35. évfordulóját, a kerü-
leti koncert II. János Pál és XXIII. János 
pápa szentté avatása alkalmából szervezett 
római út magyarországi állomása volt. Az 

ifjú muzsikusok több gyönyörű egyházi 
művet és világzenei darabot mutattak 
be, énekeltek lengyelül, latinul, ango-
lul és olaszul, valamint természetesen 
magyarul is. A hangversenyt a magyar 
himnusszal nyitották, és a nagyszámú 
közönség Kodály Zoltán Ave Maria c. 
művét is hallhatta. A kórust dr. Witold 
Danielewicz vezényelte. 

A koncert végén a magyar családok 
nagy szeretettel fogadták otthonaikban 
a lengyel fiatalokat, Mariusz atya pedig 
köszönetet mondott a gyülekezet tagjai-
nak mindezért. 

Galambos Zoltán tíz évvel ezelőtt alapította a Körúti Színházat. Az évforduló 
tiszteletére Soóky Margit Katyi című regénye alapján készített egy moderni-
zált, de a darab eredeti humorát hűen őrző színpadi változatot, amit a tár-
sulat születésnapján, április 25-én mutattak be az Erzsébetligeti Színházban. 
A különleges estén a siker sem maradt el, hiszen a főszerepet alakító Placskó 
Emese aznap is sziporkázott, de játszótársai – Tahi-Tóth László, Gyebnár 
Csekka, Makray Pál, Fila Balázs, Pecsenyiczky Balázs, Oroszi Tamás, Lipták 
Péter, Lehel Kata, Kiss Edina, Karaivanov Lilla és Raczkó Tamás – is mindent 
megtettek azért, hogy ez az este valóban ünnep legyen a színház és a közönség 
számára is. Az előadás végén a Kiskörúti Színisuli növendékei hozták be a 
tűzijátékkal ékesített tortát, majd az igazgató-főrendező köszöntője után a 
publikum együtt ünnepelt a társulattal.

„Szórja fényét a világon szerteszét”
Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf államtitkár üzenetével érke-
zett Torontóba a kerületben élő Varga Gabriella újságíró, a Jakab Antal Keresz-
tény Kör társalapítója, aki a torontói Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub és a 
Kanadai Magyarok Országos Szövetségének meghívására vett részt azon az 
ünnepségsorozaton, amellyel a szervezet szolidaritását fejezte ki az erdélyi 
magyarok számára autonómiát követelő Székely Szabadság Napja alkalmából. 

Mészáros Tibor

Húsvét hétfői koncert
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Ha eltűnnek az esőerdők, akkor meg-
változik az éghajlat, és óriási terüle-
teket önt el a tenger, a szárazföldek 
belseje pedig elsivatagosodik. Arra, 
hogy globális mozgalmat kellene in-
dítani bolygónk védelme érdekében, 
John McConnell gondolt először egy 
San Franciscó-i Unesco konferencián 
1969-ben.

Kovács Péter beszédében azt emel-
te ki, hogy mekkora a felelősségünk 
a bennünket követő nemzedékekkel 
szemben, hiszen nagyrészt rajtunk 
múlik, milyen állapotban öröklik 
utódaink egyetlen lehetsé-
ges lakóhelyünket, a Földet. 
Ezért értékeli nagyra mind a 
Cinkotai Közhasznú Egye-
sület, mind az ART 16 tö-
rekvését. 

Ezúttal A. Bak Péter, 
Kallai Sándor, Terényi 
István és Zsuráffy Mária 
festő, Jó Ilona fotográfus, 
valamint Zicho Gabriella 
és Ürmös Péter grafikus ál-

lította ki a Föld napjához kapcsolható 
munkáit, amelyeket a művészcsoport 
elnöke értékelt.

Ezután Dernovics Mihály arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a hagyományos 
faültetést a hely szűke miatt már nem 
tudják folytatni. Várja azonban azok 
jelentkezését, akik esetleg tudnak olyan 
„Erzsébet fájáról”, mint amilyen platá-
nok a kultúrház udvarán is állnak. A 
legenda szerint ugyanis ezeket Darányi 
Ignác egykori földművelésügyi mi-
niszter felhívására, mintegy 2,7 millió 
társukkal együtt akkor ültették, amikor 
Erzsébet királyné, vagyis Sissi elhunyt. 

Budapesten elsőként a Sashalmi 
Piacon nyílt meg a legújabb ma-
gyar márka, a Vitaricum termékeit 
forgalmazó zöldséges. Acsay Lajos 
alapító meghívására természetesen 
Kovács Péter polgármester is eljött 
a sajtótájékoztatóra, hiszen ő is el-
kötelezett híve a magyar termékek-
nek. A rendezvényen részt vettek 
még a Vitaricum sportoló nagy-
követei is: Valovics Nóra egykori 

kézilabdázó, Kozmann György 
kétszeres olimpiai bronzérmes ke-
nus, valamint Nagy Ákos súlyeme-
lő, erősember is, aki egy rögtönzött 
bemutatót tartott a vásárlóknak.

Kovács Péter – aki kizárólag a 
Sashalmi Piacon, magyar terme-
lőktől vásárol zöldséget és gyü-
mölcsöt – beszédében annak fon-
tosságát emelte ki, hogy milyen 
egészségesek lehetünk, ha hazai 
termékeket fogyasztunk. Egyúttal 
megköszönte a Vitaricum csapatá-
nak, hogy a magyar őstermelőktől 

származó élelmiszerekkel gazdagít-
ják a kerületi piac kínálatát. 

Acsay Lajos, az új hazai már-
ka megálmodója kiemelte: a 
Vitaricum név a vitalitás (életerő) 
és a hungaricum (jellegzetesen 
magyar) szavak összetételéből szü-
letett meg. Bevezetésének célja, 
hogy a magyar föld adottságait 
kihasználva, a magyar emberek 
szaktudásával megtermelt magyar 

termékek végre el-
foglalják méltó he-
lyüket Európa- és 
világszerte. Földrajzi 
elhelyezkedésünk, 
értékes földjeink, 
édes vizeink és az 
éghajlat adta le-
hetőségek ugyanis 
lehetővé tennék 
mindezt, csak a gon-
dolkodásunkon kel-
lene változtatnunk. 
A Vitaricum csapata 

úgy gondolkodik, ahogy cselek-
szik, ezért tevékenysége nyomán 
előbb-utóbb megszületik az, amit 
kigondolt, vagyis a 100 százalék-
ban magyar termék, amit a 200 
őstermelőtől 48 órán belül eljut-
tatnak a fogyasztókhoz. 

A sportolók pedig éppen azért 
csatlakoztak ehhez a kiváló kez-
deményezéshez, mert a Vitaricum 
nagyköveteiként fokozottabban 
tudnak tenni a egészséges életmód 
és táplálkozás, valamint a mozgás 
népszerűsítéséért. 

Magyar embernek magyar árut A mi felelősségünk
A Cinkotáért Közhasznú Egyesület és az ART 16 Művész Cso-
port idén is megemlékezett a Föld napjáról. A rendezvényen 
természetesen most is jelen volt Kovács Péter polgármester.

Mészáros Tibor

Cibakháza u. 45-47.,
t.: 06 20/389-2829

Árpádföldi Közösségi 
Egyesület

• Május 13., 20., 27. – Marcipánbaba gyermekfoglalkozás 10-12 óra
• Május 12., 19. – Felnőtt torna 18.30-19.30
• Május 16., 30. – Vegyes áruk vására 9-14 óra
• Május 12., 14., 19., 21., 26., 28. – Gyermek zenés torna 16-18 óra
• Május 15., 22., 29. – Szabás-varrás, számítógép, angol 10-12 óra
• Május 10. – ÁKE anyák napi ünnepe 17-22 óra
• Május 31. – ÁKE kirándulás Besztercebánya-Zólyom
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Kettős születésnapi ünnepséget tartottak az Ér-
sekújvári utcai idősek klubjában, ahol Kovács 
Péter polgármester köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából Gombás Jánosnét és Zsákai 
Nándort. 

Ica néni Debrecenben született. 1944-ben ment 
férjhez, amikor rendszeresek voltak a lövöldözések, 

vagy a kényszermunkára hurcolás. A kalandos kö-
rülmények között megkötött házasságból egy fiú és 
egy lány született, majd két unokával és hat déd-
unokával gyarapodott a család. Sajnos azonban fiuk 
21 évesen, egyik dédunokájuk pedig kétévesen el-
ment. Ica néni 40 éves koráig háztartásbeliként te-
vékenykedett, mert vízvezeték-szerelő férje – akivel 

59 évig éltek boldog házasságban – biztosította szá-
mukra az anyagi hátteret. Akkor azonban egészsége 
megromlott, és az asszonynak is munkába kellett 
állnia. Egy vegyi laborban talált állást, ahol nyug-
díjba vonulásáig dolgozott. 

A másik ünnepelt Tarnamérán született. Csa-
ládja a mezőgazdaságban dolgozott a II. világ-

háború kitöréséig, majd 
Nándi bácsi Budapestre 
jött munkát keresni. A 
gázműveknél talált állást 
közvilágítás ellenőrként, 
amit egy társával együtt 
végzett. A gázlámpák 
meggyújtását, javítását és 
a városi fűtőrendszerek 
nyomásellenőrzését bízták 
rájuk. Erről csak a budai 
oldalon 12 lexikon méretű 
naplót kellett vezetniük. 
Nándi bácsi 1948-ban 
vette el feleségét, aki 66 

évig volt hű társa. Egy lányuk, egy unokájuk és 
két dédunokájuk született. A dédnagypapa külö-
nösen büszke Leorára, aki ötven méteres úszásban 
már több arany- és ezüstérmet szerzett. Nándi bá-
csi szerint a sok kerti munka és a kevés húsétel a 
hosszú élet titka. Isten éltesse még nagyon sokáig 
mindkettőjüket! 

Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte 90. születésnapja alkal-
mából Kovács Györgynét is. 
Gizi néni Nógrádverőcén szüle-
tett, és 16 évesen költözött a fővá-
rosba, hogy megtanuljon varrni. 
A csendes Dunakanyarhoz képest 
egy egészen új világba csöppent, 
hiszen egy belvárosi ruhaszalon-
ban töltötte inaséveit. Onnan egy 
másik szalonba került, amelynek 
tulajdonosa Gábor Zsazsa rokona 
volt. Vevőkörük ennek megfele-
lően színészekből, bankárfelesé-
gekből, és egyéb dámákból állt, akikhez gyakran 
kellett házhoz szállítani a kész ruhákat. Gizi néni 
így megismerte a várost, és a benne lakó híressé-
gek egy részét is. A kényszermunkától kalandos 
körülmények között menekült meg a II. világ-

háborúban, munkahelyét azonban 
bezárták, ezért elvégzett egy védő-
női iskolát. 1955-ben átköltözött 
a XVI. kerületbe, ahol éppen ilyen 
munkakörre kerestek jelentkezőt a 
nagyiccei tüdőgondozóba. Árpád-
földről járt be dolgozni, és 20 év 
védőnői munkaviszony után ment 
nyugdíjba. Közben volt, akinek 
saját pénzén vett szenet, mert nem 
volt mivel fűteniük, és gyakran 
térdig érő hóban is megpróbálta 
megtalálni az újszülöttek lakcí-
mét. A szépkorú mostani lakásába 

1985-ben költözött második férjével, aki akkor 
már ápolásra szorult. Az ünnepelt azonban mosta-
nában sincs egyedül, mert unokája vele él, és sokat 
segít neki a mindennapokban. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. szü-
letésnapja alkalmából Péntek Istvánnét is. 
Kati néni Fejér megyében, Hercegfalván született 
– amelynek mai neve Mezőfalva –, de már 1953 
óta ugyanabban 
a kerületi házban 
él. Férjével 32 
évig élt boldog 
házasságban, de 
sajnos már 35 éve 
elvesztette, ahogy 
egyik fiát is. Má-
sik fia, három 
unokája és há-
rom dédunokája 
azonban vigaszt 
nyújtanak neki.

Kati néni az ün-
nep alkalmából ti-
zenhárom főre sütött-főzött, de a járás már nehezére 
esik. Ám nem csak a család szereti őt, a környéknek 
is ő a kedvence. Ha egy kicsit később húzza fel a re-
dőnyt, a szomszédok már aggódnak. 

A szépkorú ünnepelt arcvonásain kevéssé fogott 
az idő. Ennek titkát abban látja, hogy soha nem 
dohányzott, nem fogyasztott alkoholt, és sokat dol-
gozott a szabad levegőn. Már 9 évesen elszegődött 
napszámba, vagyis korán megtanulta, mi a munka, 
végül az Agrotechtől ment nyugdíjba.

Ha jó idő van, napközben a kertben tevékenyke-
dik, máskor szeret tévét nézni. Nagyon büszke arra, 
hogy soha nem volt ellensége, soha nem kért köl-
csön, és minden szomszédjával jó viszonyban van. 
Isten éltesse még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte 95. születésnapja al-
kalmából Bánki Horváth 
Ferenc Lajost, aki Orosházán 
született, és 1926-ban költözött 
a fővárosba. Első feleségével 37 
évig élt boldog házasságban, 
két lányuk és egy fiuk született. 
Egyetlen unokájuk sebészként 
dolgozik Angliában. Feri bácsi 
első feleségének elvesztése után 
újra nősült, új társával 20 évet 
töltött.

Az ünnepelt az építőiparban 
dolgozott főművezetőként, így jelentős feladatot 
kapott a kistarcsai kórház építésénél. Járt Észak-
Koreában is, ahol 1954 és 1955 között egy ma-
gyar tervek szerint kivitelezett szerszámgépgyár 
építésén dolgozott szaktanácsadóként, és még 
Kim Ir Szennel is találkozott. Feri bácsi többször 

volt életveszélyben, egyéves ko-
rában ugyanis belegyalogolt egy 
vízzel teli vályoggödörbe, testvére 
azonban szerencsére kimentette. 
A háború alatt Csepelen kato-
náskodott. Miután néhány napra 
elhagyták szálláshelyüket, visszaér-
kezve már csak aknatölcséreket ta-
láltak a barakkok helyén. Egyszer 
pedig elfelejtett leszállni a vonat-
ról, ami román területen haladt. 
Ezt érzékelve kiugrott a vagonból, 
és jobb híján egy ciroktáblában éj-
szakázott. Reggel az első arra járó 

világosította fel arról, hogy a növényt azért nem 
aratták le, mert az egész terület alá van aknázva.

Feri bácsi ma már keveset tevékenykedik, mert 
látása erősen megromlott, mégis úgy tartja, hogy 
ha már ennyi mindent megúszott, akkor még ma-
rad egy darabig. Isten éltesse nagyon sokáig!  

Kovács Raymund alpolgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Zlatarics Pálnét. Az 
ünnepeltet Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosz-
tályvezető mellett Hóbor Béla világhírű röplabda-
játékvezető is felkereste, mivel édesanyjának leg-
jobb barátnője volt. 

Gizi néni Baján született. Hatéves korában elvesz-
tette szüleit, de nevelőszülei saját gyermekükként 
bántak vele. Az ünnepelt korán megtanulta, mi a 
munka, mert 12 évesen már kenyeret dagasztott, 
kapált a földeken, később pedig takarítóként dolgo-
zott. 73 éve él a kerületben, férjével együtt építették 
fel családi házukat. Közös gyermekük nem szüle-
tett, de férjének fiától van egy unokája, két déd-
unokája és egy ükunokája is. Hűséges társa most 
egy menhelyről származó kutya. Gizi néni nagyon 
szeret sütni, főzni, a környéken a pogácsájáról híres. 
Nagy bánatára fájós keze miatt már ritkán tud a 
konyhában tevékenykedni, de a piacra még most is 
hetente kijár. Isten éltesse még nagyon sokáig!
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Segítségnyújtás

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket 

a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistar-
csai kórházba. Bejelentkezni a 06-40/200-801 

üzenetrögzítős telefonon lehet.

A kilencszemélyes mikrobuszt közel egy éve adta át 
dr. Csomor Ervin a Területi Szociális Szolgálatnak, de 
a gépkocsit már két hónappal korábban megvásárolta 
az Önkormányzat, és júliustól szeptemberig a Margit 
utcai orvosi rendelő felújítása miatt átmenetileg még 
betegszállításra használták. Szeptember óta azonban 
legtöbbször azért telik meg, hogy a kerületi nyugdíja-
sokat vigye el bevásárolni. A volánnál Dalmáci Frigyes 
ül, az utakat pedig Gaálné Szilágyi Erzsébet szervezi. 
A koordinátor beszámolója szerint vannak visszatérő 
utasok, de rendszeresen jelentkeznek új kuncsaftok is.    

– Ki veszi igénybe a szolgáltatást?
– Leggyakrabban az egyedül élők veszik igénybe, 

közülük is azok, akik nehezen mozognak, vagy nem 
tudnak súlyos szatyrokat cipelni. Akik nem egyedül 
élnek, rendszerint valamelyik fiatalabb családtag se-
gítségével megoldják a vásárlást. Ám ha valaki ennek 
ellenére szeretne velünk jönni, megteheti.

– Hetente hányszor indul a járat?
– Az igényekhez alkalmazkodunk. Jelenleg átlagban 

heti két utat szervezünk, legtöbbször szerdai és csü-
törtöki napon, mert ennyire van igény. Az ünnepek, 
vagy hosszú hétvégék előtt azonban nem ritka, hogy 
már hétfőn és kedden is fordulunk egyet. Megnőtt 
az érdeklődés ősszel is, amikor a télre készülve almát, 
zöldséget és burgonyát is nagyobb mennyiségben vá-
sároltak a jelentkezők. Akkor plafonig értek a zsákok 
a mikrobusz raktérben.

– Mi határozza meg a célpontot?
– Utasaink igénye. Rendszeresen felkeresünk ki-

sebb kerületi közérteket és a Sashalmi Piacot is, de 
leggyakoribb célpontunk a kerület határában levő 

nagy szupermarket. A bevásárlás napján a lakóhelye 
előtt veszünk fel mindenkit a megbeszélt időpontban. 
Amikor közeledünk, értesítjük a várakozót, hogy ne 
akkor kezdjen készülődni, amikor már a kapujában 
állunk. Természetesen miután hazaszállítottuk az uta-
sokat, a csomagok be- vagy felcipelésében is segítünk. 

A bevásárlás általában közel két órát vesz igénybe. 
A teli kocsikkal visszatérő, a kerület minden részéből 
érkezett nyugdíjasokat arról kérdeztük, kinek milyen 
segítséget nyújt a Nyugdíjasok Szállító Szolgálata.

Tóthné Kocsis Erzsébet havonta veszi igénybe ezt a 
lehetőséget. Két személyre vásárol, mert egyszer ő jön, 
máskor a barátnője. Mielőtt nem létezett ez a szol-

gáltatás, valódi kínszenvedés volt számára a bevásár-
lás, mivel a beteg lábával csak alacsonypadlós buszra 
tud felszállni, így ha nem az jött, meg kellett várnia 
a következőt. Ugyanez hazafelé még nehezebb volt a 
nehéz szatyrokat cipelve.

Jáger Annának szeptemberig a szomszédoktól kellett 

szívességet kérnie, hiszen gerincműtöttként egyáltalán 
nem szabad súlyokat emelnie. Emiatt édesanyját sem 
tudja elkísérni a Jókai utcai Szakrendelőbe, aki viszont 
a Nyugdíjasok Szállító Szolgálatának másik gépkocsi-
ját, a betegszállítót veszi igénybe rendszeresen. 

Koronczai Józsefné kéthetente csatlakozik a bevá-
sárlókhoz. A Kertváros egyik legszélső utcájából jön, 
ahonnan igen komplikált lenne a közösségi közle-
kedéssel célhoz érni. Férjére, 92 éves édesanyjára, a 
hétvégeken érkező tíz unokára és azok szüleire kell 
főznie. Korábban fia segített neki a vásárlásban, vele 
viszont nem lakik együtt. 

Szúnyog Lajos 85 éves. Vannak ugyan gyermekei, 
de ők messze laknak, így a bevásárlásban nem tudnak 
segíteni. Az ő számára a legjobbkor indult a szolgálta-
tás, mert már egyre nehezebben jutott el az üzletekig.

Horváth Gézáné lánya Pilisborosjenőn él, így ő is 
csak magára számíthat, amikor kiürül az éléskamra. 
Ő ugyan a 92-es busszal átszállás nélkül érhetné el a 
közeli bevásárlóközpontot, csakhogy cipelni neki sem 
szabad. Előfordul, hogy havonta háromszor is igény-
be veszi a járatot.

Szabadfi Jánosné a „kakukktojás” a csapatban, mert 
ő más irányból, nem a többiekkel érkezett, de velük 
utazik haza. Sokszor vette már igénybe a lehetőséget, 
így régi ismerőse a többieknek. A szervezők rugalmas 
hozzáállása ugyanis ezt is lehetővé teszi. 

A Nyugdíjasok Szállító Szolgálata tehát az érintet-
tek véleménye szerint kitűnően működik, sok kelle-
metlenségtől kíméli meg őket, és biztonságérzetet ad 
mindazoknak, akiknek koruk, vagy fizikai állapotuk 
miatt a bevásárlás már szinte megoldhatatlan feladat. A 
szolgáltatás pedig természetesen továbbra is ingyenes. 

Alaposan bevásároltak
Azok a XVI. kerületi időskorúak, akiknek nehézségeket 
okoz az élelmiszerek, vagy más árucikkek beszerzése, 
tavaly szeptember 1-je óta segítségül hívhatják a Nyug-
díjasok Szállító Szolgálatának mikrobuszát. Kíváncsiak 
voltunk, hogy ez a dr. Csomor Ervin alpolgármester kez-
deményezésére létrejött, ingyenes szolgáltatás hogyan 
segíti a gyakorlatban a bevásárlást, ezért április 30-án 
velük tartottunk a közeli bevásárlóközpontba.

Mészáros Tibor

A Szentmihályi Esték rendezvénysorozat keretében Molnár Béla a „Magyar Munka 
Magyar Érték” Alapítvány alapítója „A Kárpát-medence értékei” címmel, vetítéssel 

egybekötött előadást tart május 10-én, szombaton 16 órakor 
a rákosszentmihályi plébánián (Templom tér 3.) 

Az est során kiállítás nyílik Csobaji Zsolt festőművész alkotásaiból Kalotaszegi templo-
mok címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJAHelytörténet

Forrás: 
Lantos Antal: Cinkota története 2-3, Rákos Vidéke

A következő irat 1850-ből már a vendéglő bér-
lőjét is megnevezi, 1856 Szent György napjáig évi 
1668 Ft-ért Lővy Áron vendéglősé a fogadó – és 
vele a cinkotai kocsma, mészárszék és némi földek. 
Ebben a szövegben jelenik meg először a nagy icze 
elnevezés. 

1867-ben a 48-as Ellenzéki Párt tucatnyi tagja, 
Madarász József képviselő vezetésével kivonult a 
szintén 48-as érzelmű Beniczky Ödön fogadójába. 
A fővárosi nagy ünnepség alatt így tiltakoztak Fe-
renc József megkoronázása ellen. Állhatatosságukat 
jelzi, hogy 50 év múlva, a koronázási ünnepség 
jubileumán az aggastyán képviselők közül heten, 
akik még tudtak, újra kivonultak a fogadóba, eme 
tiltakozásukat csoportkép is őrzi: a büszke tartá-
sú, fehér szakállas, politikus aggastyánok a fogadó 
udvarán ültek a kamera elé, élükön még mindig 
Madarász Józseffel.

Az 1880-as évek derekán Ehmann Viktor, az 
élelmes vállalkozó, felismervén a Kerepes Gödöl-
lő, Hatvan felé tartó út jövőbeli forgalmát, meg-
vásárolta Beniczky Gábortól a fogadót. A vásárlás 
szájhagyományon alapuló történetét Lantos Antal 
így írja le a Cinkota története 
második kötetében: „….min-
denképpen szerette volna azt 
Beniczky Gábortól megvásárol-
ni, aki viszont mindig nemet 
mondott. De Ehmann ismerte 
Beniczky gyengéit is: a kártyát 
és a lovakat. A kártyát elvetette, 
mert azt utálta, így fondorlatos 
tervéhez az utóbbiakat hasz-
nálta fel. Beniczky híres volt 
arról, hogy mindig csodálatos 
fogatokkal hajtatott Pestre, és 
az úton senki nem tudta meg-
előzni. Ehmann a következőt 
fundálta ki: Vett két igen jó 
lovat és a céljának megfelelő 
hintót. Kileste, hogy Beniczky 
mikor hajtat Pestre. Készenlét-
ben várta, és amikor a csárda 
mellett elhajtatott, gyorsan 

megelőzte. Ezt Beniczky Gábor nem tudta elviselni, 
és megkísérelte Ehmannt megelőzni. Lényegében egy 
kocsiverseny alakult ki közöttük, amit Ehmann nyert 
meg. Beniczky azt sem tudta elviselni, hogy bárkinek 
különb lovai legyenek, mint neki. Ezért vételi ajánla-
tot tett Ehmannak, aki viszont csak azzal a feltétellel 
adta el a lovakat Beniczkynek, ha ő meg eladja neki a 
csárdát. Az üzlet létrejött, és így lett Ehmann Viktoré 
a Nagyicce vendéglő.”

A korszak fontos térképe az úgynevezett III. szá-
mú katonai felmérés, 1883 és 1890 közötti ada-
tok szerint készült. Ezen már olvashatjuk a WH. 
(Wirtshaus – fogadó SzR) Cinkotai Nagyitze ne-
vet. 

A XIX. század utolsó évtizedében a környékbe-
li települések fejlődésének, Pest közelségének, a 
jó közlekedésnek (HÉV) köszönhetően a fogadó 
virágkorát élte. Ehmann Viktor innen irányítot-
ta birodalmát: Beniczky Gábortól megvásárolta 
a környékbeli földeket, lecsapoltatta a Sashalom 
domb környéki mocsarakat, és a feltöltött, parcel-
lázott területen szép lassan kezdett kialakulni az 
Ehmann-telep, a későbbi Sashalom település.

A századforduló után, 1901-től, a rákosszentmi-
hályi Rákos Vidéke hetilap elindulásától kezdve 
rendszeres híradást kapunk a vendéglőkről, ká-

véházakról. A lap rendszeresen 
tudósította olvasóit a helyi ven-
déglőkben tartott jótékony célú 
bálokról is, de a kocsmai szóbeli 
vagy tettleges összecsapásokról 
is, és a 38 éven át megjelenő lap 
hirdetéseiből, rövidhíreiből meg-
tudhatjuk a tulajdonosváltásokat, 
átépítéseket, korszerűsítéseket is. 
A Nagyitzéről már az első évfo-
lyam 14. számában olvashatunk, 
a hír azonban nem hízelgő és csak 
érintőleges, kéregető koldustá-
borról számol be, akiknek (pá-
linkával erősített) kiindulópontja 
a vendéglő, „munka” terepe a 
szemközti HÉV megálló.

1904. június 12-én jelent meg 
a következő hír a hetilapban „…
Az Ehmann-Huszka-telepi iskola-
alap gyűjtőbizottsága műkedvelői 

színi előadással, díjtekedobással, tombolával és világ-
postával  egybekötött jól sikerült tánczmulatságot ren-
dezett. A csinos tiszta jövedelem az Ehmann-telepen 
építendő iskola alapját növelte.”

A hetilap 1905. augusztus 13-án adja a követke-
ző hírt a vendéglőről: „(…) Régibb időben Ehmann 
tartotta fenn eme kellemes vendéglő népszerűségét, 
a mikor a czinkotai viczinális alig győzte az ezrek-
re menő kirándulókat haza szállítani. Mostanában 
Németh Lajos jónevű volt budapesti vendéglős bir-
tokában van a Nagy Itcze, a ki a jó gazdaasszony 
jegyében született fiatal nejével már rövid idő alatt is 
újra kedvelt szórakozó hellyé emelte a régi czinkotai 
nagy itczét, a hol valóban Mátyás korára emlékez-
tető híres borokat tartalmazó hordók állanak csapra 
verve s a magyar konyha kitűnő főztjeivel traktálják 
a vendégeket. Az új bérlő a későbbi hűvösebb idő be-
álltára már előre tiszta, kellemes lokalitásokról is gon-
doskodott,, hol az úgynevezett úri-osztály otthonosan 
érezheti magát s kellemes órákat tölthet társas együtt-
létben. A vendéglő óriási kertudvara naponként egész 
országos vásárt tár szemünk elé, a hol a főváros felé 
igyekvő gyümölcsökkel – szárnyasokkal – teli falusi 
szekerek állanak rendelkezésünkre, hogy magunkat 
mindezzel elláthassuk. A „Nagy Itczébe” mostanában 
szentmihályról is nagyobb társaságok szoktak átrán-
dulni.”

1910. május végén megtudhatjuk, hogy Ehmann 
Viktor fia, Béla Viktor vette át a vendéglőt, aki 
ugyanitt mészáros és hentes üzletet is nyitott. Az új 
tulajdonos főleg saját termésű csömöri borait mérte. 
Ekkor adták hírül azt is, hogy a vendéglőben tartják 
a katolikus templom javára a táncmulatságot.

1911-ben itt tartotta a Czinkota-Ehmanntelepi 
I. Polgári kör a könyvtára javára a tavaszi táncmu-
latságát. A Meghívót Ehmann Viktor védnök és 
Tolnay Károly elnök is aláírta. 

A következő lejegyzett jótékonysági bált a katoli-
kus templomépítő bizottság rendezte, 1912. szept-
ember 1-én tartották, ekkor mutatkozott be az új 
vendéglős, Mayer Benedek. 

Elértünk tehát 1912-be, a fogadó modernizá-
lásának évébe. Aki ennél is többet szeretne tudni 
a Nagy Itczéről, valamint településeink több más 
neves vendéglőjéről, nemsokára kézbe veheti újabb 
Kertvárosi Helytörténeti Füzetünket, a Vendég-lá-
tót.

A Czinkotai Nagy Itcze Vendéglő - 2. rész
1912-ben Mayer Benedek vette át a vendéglő vezetését, pénzt, időt 
nem sajnálva modern fogadót építtetett a régi helyére. A ránk ma-
radt képeslapokon pompázó modern épület ezután majd egy év-
századig állt még, az ötvenes évekig vendéglőként működött a kör-
nyékre látogató kerékpárosok, kirándulók örömére. Ki tudja miért 
- hiszen a szocializmusban a vendéglők szelepként működtek, a régi 
kocsmák, vendéglők állami köntösben ugyan, de tovább működtek 
– az épületbe a kerületi tüdőszűrő költözött, egykor nevezetes kert-
helyiségébe pedig autójavító. Az ezredforduló környékén a terület 
új tulajdonosa lebonttatta az épületet, mára csak a fogadó, a XX. 
század utolsó harmadában Hordó vendéglőként is működő pincéje, 
és az 1830-as években épült épület - talán a fogadós lakása - ma-
radt fenn. Az előző számunkban megálltunk a XIX. század közepén, 
folytassuk innen.

széMan richárd

Ehmann Viktor és Bujk Emma 
esküvői fotója 1883-ból

A felújított vendéglő 1912. után
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egyben az utolsó olyan világkupa verseny, amelynek 
eredménye beszámít a hazai válogatásba – mondta 
Decsi István vezetőedző.

Az egyéni küzdelmek után vasárnap a csapatver-
sennyel folytatódott az athéni világkupa. A Decsi 
Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi 
Áron összeállításban pástra lépő magyar válogatott-
nak azonban nagyon nehéz dolga volt, ugyanis a 
legjobb 8 közé jutásért Franciaország volt az ellen-
fele, amit bár legyőztek a mieink, de a küzdelem 
során először Áron sérült meg könnyebben, később 
pedig András komolyabban. Kerületi kiválóságunk 

azonban mindvégig egyenletesen és jól vívott. Az 
együttes három értékes győzelem mellett a negyed-
döntőben az olaszoktól kikapott, így végül az ötö-
dik helyen zárta a csapatversenyt.

A KVSE fiataljai számára időközben befejeződött 

Sport

Szoros csata a válogatottságért

A két XVI. kerületi jégkorongozó a válogatott 
stabil emberei közé tartozik, és mindketten csatár 
poszton játszanak. Márk négy gólpasszal, István – 
aki a lengyelek elleni harmadik meccsen megsé-
rült – pedig 1 góllal járult hozzá a magyar együttes 
aranyához.

– Remek volt a hangulat, hiszen rengetegen jöttek 
ki a csarnokba bíztatni bennünket, ami hatalmas 
lökést adott a csapatnak. Szinte minden meccsen 
teltház volt, így minden körülmény adott volt a jó 
szerepléshez. Tudtuk, hogy lesznek kemény meccsek, 
de a célunk hazai pályán egyértelműen az első hely 
volt – hangsúlyozta Márk. 

A harmadik mérkőzésén történelmi vereséget 
mért Lengyelországra a hazai válogatott, a külföldi 

csapat ugyanis még soha senkitől sem kapott ki 11 
góllal világbajnokságon úgy, hogy egyet sem lőtt. 

– Egyetlen mérkőzést sem vettünk félvállról, így 
ezt sem. A lengyelek ellen mindenki 120 százalékot 
nyújtott, így sikerülhetett ez a remek eredmény – 
emelte ki a kerületi tehetség.

A magyar fiatalok ezenkívül Szlovéniával, Auszt-
riával, Japánnal és Ukrajnával csatáztak, de a mie-
ink továbbjutása már a negyedik meccs után biztos 
volt. Ráadásul az is ritkán fordult elő a Nemzet-
közi Jégkorong Szövetség történetében, hogy egy 
csapat két év alatt két osztállyal került volna fel-
jebb. A mieinknek pedig még ez is sikerült. 

– Az ellenfelekre egyenként is készültünk: az em-
berhátrányos figurákat szinte minden csapatnál 
átvettük, és videón elemeztük, továbbá a védeke-
zést és a támadást is ellenfélről ellenfélre külön-

külön kidolgoztuk. A japánokra például kiemel-
ten figyeltünk, mivel róluk tudtuk, hogy nagyon 
szervezettek, de a váratlan helyzetekre nincsenek 
felkészülve. Mi ezt használtuk ki, és sikeresen lep-
tük meg őket – mondta a kertvárosi világbajnok 
jégkorongozó. 

A hazai rendezésű vb-n a legjobb játékosoknak 
járó különdíjakat is magyar sportolók kapták: a 
pontkirály Galló Vilmos lett, míg a legjobb védő 
és a legjobb csatár különdíját Láday Tamás és Er-
dély Csanád érdemelte ki. A lengyelek kivételével 
– akik helyett a dél-koreai együttes került a cso-
portba – ugyanazon nemzetek csapataival kerültek 
szembe az ifik, mint a gojangi vb-n a felnőttek. 
Sajnos a „nagyoknak” már nem sikerült a bravúr, 
így hokisaink végül az ötödik helyen zárták a diví-
zió I/A világbajnokságot Dél-Koreában.

Decsi Tamás április 25-e és 27-e között a görög fő-
városban világkupa versenyen vett részt a magyar 
válogatottal. Az első napon magabiztosan jutott fel 
a főtáblára, míg a másnapi küzdelmek 
során a fehérorosz korábbi Európa-
bajnok Buikevitch ellen kellett pástra 
lépnie. A kertvárosi kardozó jól vívott, 
és csupán egy nagyon szoros csatában, 
14-14-es állást követően – vélhetően 
géphiba miatt – maradt alul ellenfelé-
től. Decsi Tamás a közel 170 indulót 
felvonultató egyéni küzdelmeket végül 
az 54. helyen zárta, míg csapattársa, 
az olimpiai bajnok Szilágyi Áron meg-
nyerte a viadalt, és Iliász Nikolász is az 
előkelő 14. helyig jutott, amivel csupán 
egy hajszállal, de megelőzte kerületünk 
kiválóságát a hazai ranglistán. 

– A válogató sorozat állomásai során 
először fordult elő, hogy Tomi nincs a 
biztos válogatottságot jelentő első három 
helyen, hiszen míg Nikolásznak 293, Tominak csak 
288 pontja van. Elég ritka, hogy ilyen kicsi különb-
ség legyen két versenyző között a végére, ezért minden 
a május 17-e és 18-a között megrendezendő, varsói 
küzdelmeken fog eldőlni, mivel az lesz a következő, 

Április végén újra pástra léptek 
a kerületi vívók: Decsi Tamás 
Athénban, a fiatalok pedig Török-
bálinton és Bükön küzdöttek az 
érmekért. 

Kellner GerGely

a Gerevich-Kovács-Kárpáti Reménységek Körver-
senye. A Törökbálinton április 26-a és 27-e között 
megrendezett ötödik állomáson ismételten több 
kerületi sportoló állhatott fel a dobogóra. A gyer-
mek kardozók mezőnyének küzdelmei nem hoztak 
meglepetést, ugyanis Baaken Mátyás magabiztosan 
diadalmaskodott, így aranyérmes lett. A serdülők 
között pedig Kovács Marcell jutott be a nyolcas 
döntőbe, ahol nyolcadikként végzett. Az újoncok 
között mindezidáig egyedülálló módon, a dobogó 
mindhárom fokát kertvárosi vívó foglalta el: Baaken 
Mátyás, Kovács Marcell és Mogyorósy Márton osz-

tozott az érmeken (képünkön edzőikkek). 
Az első helyért Matyi és Marcell vívhatott, 
ahol végül előbbi versenyző győzött. A csa-
patban Európa-bajnoki bronzérmes Kern 
Bianka szintén dobogóra állhatott ezen a 
hétvégén. Régi nagy riválisától, a későbbi 
győztestől, Bérczy Dorottyától kapott ki, és 
lett bronzérmes. 

– Nagyon jó időszakot tudhatunk magunk 
mögött, hiszen egyre inkább meghatározó 
szereplői vagyunk a hazai utánpótlás kor-
osztálynak. Abban bízom, hogy Bianka után 
ősszel a fiúk is le fogják tenni a névjegyüket 
a nemzetközi versenyeken – jelentette ki a 
vezetőedző.

Nem csupán a kardozók küzdöttek ezen a 
hétvégén, hanem az Egyesület másik fegy-
vernemében, a párbajtőrözők között is szü-

letett kertvárosi érem, ugyanis Majnik Roland ezút-
tal is bizonyította, hogy korosztálya egyik jelentős 
versenyzője. Ő harmadik helyen végzett a Bükön 
rendezett Olimpici párbajtőr versenyen újonc kor-
osztályban. 

Ötből öt 
- Hatalmas jégkorong siker kerületi résztvevőkkel

A legesélyesebbhez méltóan, öt mérkőzésből ötöt megnyert, így a magyar U18-
as jégkorong-válogatott az első helyen végzett a korosztályos divízió I/B csopor-
tos világbajnokságon, amit a székesfehérvári ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok-
ban rendeztek április 13-a és 20-a között. A kiváló eredménynek köszönhetően a 
csapat felkerült a divízió I/A csoportba. A hazaiak sikeréhez pedig két kertvárosi 
reménység, Egyed Márk és Terbócs István (képünkön) is hozzájárult. 

Kellner GerGely
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Az U13-as korosztály számára megtartott tornán 
négy ország öt csapata vett részt. A rendezők mellett a 
CFR Cluj, a Slovan Bratislava, az MFK Vitkovice és a 
Videoton FC futballistái is eljöttek, hogy megküzdje-
nek a bajnoki címért. A tavalyihoz képest annyi válto-
zás történt, hogy a háromnegyedes pálya helyett  már 
11 játékossal, teljes pályán, nagykapukra játszották az 
egyszer húsz peres mérkőzéseket.

A torna első összecsapását a hazai gárda a tavalyi 
Future Cup győztes Kolozsvárral vívta. Kovács Péter 
polgármester és Kovács Raymund alpolgármester is 
a helyszínen szorított a kertvárosi fiataloknak, akik 
óriási elánnal kezdték a meccset, amelynek eredmé-
nyeképpen hamar meg is szerezték a vezetést. A ha-
zaiak jobb oldala egész idő alatt remekül teljesített, 
és a csapat egésze is magabiztos, összeszedett játékkal 
uralta a pályát. A kolozsváriaknak jóformán momen-
tumuk sem volt, míg a „sólyomfiókák” többször is 
betalálhattak volna ellenfelük hálójába. A mérkőzés 
végül 1-0-ás kerületi sikerrel ért véget. Ezt követő-
en a kertvárosiak a Slovan Bratislava együttese ellen 
léptek pályára. A hajtós és küzdelmes mérkőzésen a 
középpályások kifejezetten sokat dolgoztak. Mind a 
két oldalon voltak szép támadások, de igazán nagy 

gólhelyzet egyik csapat számára sem adódott, és vé-
gül egy gól nélküli, de színvonalas döntetlennel ért 
véget a találkozó. 

A legnagyobb érdeklődés természetesen idén is 
a két magyar csapat, a házigazda FC Budapest és a 
székesfehérvári Videoton összecsapását előzte meg. A 
mérkőzést a vidisek kezdték jobban, akik még a felső-
lécig is eljutottak, majd hamarosan a Sólymok előtt is 
adódott egy nagy lehetőség, azonban az is kimaradt. 
A csata végére a kertvárosi csapat kissé elfáradt, ennek 
eredményeképpen a fehérváriak vették át a kezdemé-
nyező szerepet: többet birtokolták a labdát, és töb-
bet is támadtak. A meccs hajrájában így egy messzi 
és váratlan lövéssel meg is szerezték a mérkőzés első 
és egyetlen gólját, a vége tehát 1-0 lett a vendégek 
javára. 

A tornát végül a cseh MFK Vitkovice gárdája nyer-
te. A második helynek a Videoton FC, míg a harma-
diknak a házigazda FC Budapest Sólymok labdarúgói 
örülhettek. A negyedikek a pozsonyiak, míg az ötödi-
kek a kolozsváriak lettek. A legjobb „sólyomfiókának” 
Skribek Alent választották, a díjakat és az érmeket 
Kovács Péter, Kovács Raymund és Czuk Henrik ve-
zetőedző adta át a fiataloknak.

– A csapataink számára ez egy kifejezetten hosszú hét-

vége volt, ugyanis az ezen a tornán is pályára lépő U12-
es játékosaink csütörtökön, Somorján a döntőig jutottak, 
méghozzá, úgy, hogy egy sajnálatos sérülés miatt szinte 
az egész tornát emberhátrányban játszották le. A Mini 
Cup-ot megelőző napon pedig Isaszegen jártunk az U13-
as korosztállyal, ahol sikerült veretlenül megnyernünk 
az ottani tornát. Ezért talán kicsit fáradtak voltunk, de 
ami a lényeg, hogy nagyrészt szép, és kreatív játékot ját-
szottunk, így az utolsó pillanatig esélyünk is volt a győ-
zelemre. A tornával – ami az Önkormányzat segítsége 
nélkül nem jöhetett volna létre – a vendégeink is meg 
voltak elégedve. Ezért jövőre, ha addigra már elkészül az 
új műfüves létesítmény, akkor két pályán és akár nyolc 
csapattal, az U14-es korosztály számára rendezünk majd 
kupát a Kertvárosban – mondta Czuk Henrik.

Május 1-jén újabb tornát rendeztek a Sólymok 
ennek a korosztálynak. Az öt csapat részvételével le-
játszott Sólyom-kupán a kék-fehérek ismét jól sze-
repeltek, hiszen ezúttal is a dobogó harmadik fokára 
állhattak fel a kertvárosiak. Május 31-én a klub 2004-
es születésű futballistái pedig Párizsba utaznak, ahol 
Franciaország első számú gyermek labdarúgó torná-
ján fognak szerepelni. Az Egyesület játékosai ugyan-
akkor már most nagyon várják a kibővült, tizennyolc 
csapatos augusztusi Future Cupot is. 

Húsvét hétvégéjén a legtöbb apróság a nyu-
szit várta, az Ikarus BSE 2006-ban született 
ifjú labdarúgói azonban életük első nemzet-
közi tornájára készültek. A kertvárosi csapat, 
valamint a Mészöly Focisuli, az UTE, a Kijev 
és a Dinamo Star együttesének részvételével 
zajlott VI. UTE Kupán kerületi reménysé-
geink bronzérmet szereztek. A csapat tagjai: 
Skultéty Máté, Sólyom Zente, Jova Levente, 
Loch Barna, Auer Péter, Kürti Tamás, Kolo-
nics Tamás, Balogh Zsombor, Walter Márk, 
és Kapitány Sándor. A srácokat Gyurkovics 
László, és Hazai Tamás edzők készítették fel 
a mérkőzésekre. 

– Nagyon erős mezőnyben értük el a dobogó 

legalsó fokát. A fiúk a Kijev elleni mérkőzésen 
játszottak igazán jól, de erősségüket mutatja, 
hogy közepes játékkal is apró dolgokon múlt, 
hogy nem lett fényesebb az érem. Köszönöm 
a szülőknek, hogy az ünnepi hétvége ellenére 
elhozták gyermekeiket, és lelkesen szurkolták 
végig a két napot – mondta Gyurkovics László.

Az Ikarus BSE U10-es és U11-es csapata 
is részt ezen a tornán. A nagyobbak jó kez-
dést követően mégsem jutottak döntőbe, de 
a 2004-es születésű focisták ötödik helye így 
is hatalmas eredmény, mivel sikerült meg-
előzniük a többi között az ukrán Lokomotiv 
Lemberget, az UTE két csapatát, illetve há-
rom szerb és egy szlovák ellenfelüket is.

Az Ikarus BSE labdarúgó szakosztálya 
szeretettel várja a focizni vágyó gyereke-
ket. Információk az Egyesület weboldalán 
(www.ikarusbse.com) találhatók. Érdeklőd-
ni a 0630-940-6913-as telefonszámon lehet 
Svantner István elnöknél.

Nagyszombati focigála
Második alkalommal rendezett Húsvéti kupát az FC Budapest 
Sólymok, a XVI. kerületi utánpótlás-neveléssel foglalkozó lab-
darúgó egyesület április 19-én. Az Ikarus pályán tartott nem-
zetközi megmérettetésen idén is számtalan tehetséges fiatal 
bizonyította, hogy a magyar focinak van jövője, ugyanis a ha-
zaiak mellett – akik harmadik helyen végeztek – a Videoton FC 
focistái is a dobogóra állhattak. 

Bronzérmet hozott a nyuszi
Az Ikarus BSE 2006-os játéko-
sai bronzérmet szereztek első 
nemzetközi tornájukon, a VI. 
UTE Kupán.

Összetartó kerületi ifjúság
A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat és a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola közösen szervezte meg az I. Kertvárosi Foci-
napot április 15-én. A sport és közlekedésbiztonság jegyében 
megtartott programon – amelynek fővédnöke Kovács Péter pol-
gármester volt – az Arany, a Centenáriumi, a Kölcsey, a Móra, 
a Táncsics,  valamint a házigazda iskola diákönkormányzatából 
alakult csapatok vettek részt. A szervezők célja az volt, hogy a 
fiatalok közt újabb barátságok alakuljanak ki, a kapcsolattartás 
pedig rendszeressé váljon a diákközösségek között. A közleke-
désbiztonsági tesztet sikeresen kitöltők láthatósági mellényeket 
kaptak, amit felvehetnek a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 
következő rendezvényén, a júniusban megrendezendő III. Kert-
városi Bringanapon. A fiatalok ezúton köszönik a kísérő tanárok 
és a szervező kollégák segítségét. 

Kellner GerGely
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A program több mint 10 éve, a Farkashalom ut-
cai nevelési intézmény udvarán kezdődött, és két, a 
sport, illetve az egészséges életmód iránt elhivatott 
óvodapedagógus, Nyolczas Péterné, valamint Ba-
loghné Szilvás Anikó nevéhez köthető. 

– A kerület minden óvodájából jöttek idén a kicsik, 

azonban a legnagyobb intézmények – a Szentmihá-
lyi Játszókert, a Fecskefészek és a Napsugár Óvoda 
– két-két csoporttal is képviseltetik magukat a sport-
napon, amelyen így összesen tíz együttes tíz ügyességi 
versenyszámban vehetett részt. A gyerekek 6-8 percig 
játszhatnak egy-egy állomáson, majd a sípszó elhang-
zását követően új helyszínre sétálnak, ahol már egy 
újabb kihívás várta őket – ismertette a programot 

Nyolczas Péterné, akinek az idei 
volt az utolsó tízpróbája, mivel jö-
vőre nyugdíjba megy.

Az apróságok olyan játékos ve-
télkedők során próbálhatták ki 
magukat, mint a kislabdadobás, az 
akadályfutás, a távolugrás, a lab-
darúgás, a kézilabda, vagy éppen 
a kötélhúzás. A megmérettetésre 
a szülők is elkísérték csemetéiket, 
akik közül akadt olyan, aki miután 
megunta a távolugrást leült, és el-

kezdett homokozni. Az óvodai csoportok sem egy-
mással versengtek ezen a napon, hiszen a cél nem a 
győzelem, hanem az egészséges életmódra, a moz-
gásra, valamint a sport szeretetére való nevelés volt. 
Éppen ezért a díjkiosztón mindenki egy nagy 1-es 
számmal ellátott só-liszt gyurmából készült érmet 
kapott. Természetesen az ügyes óvó nénikről sem 
feledkeztek el a szervezők, akiknek szintén jutott az 
érmekből. Így a kisebbek és a nagyobbak is boldo-
gan tértek haza, hiszen aznap minden résztvevő tett 
valamit az egészségéért.

– A rendezvényt idén először tartottuk az Ikarus 
Sportcentrumban, így a gyerekek jó minőségű pályán, 
kiváló körülmények között sportolhattak. Újdonságot 
jelentett, hogy voltak kapus játékok, de természetesen 
mi is hoztunk magunkkal eszközöket az óvodában 
megtalálható játékok pótlására. Mivel minden évben 
nagy sikere van, ezért természetesen jövőre is lesz tíz-
próba – mondta Illésné Schrott Ildikó, a Mátyásföl-
di Fecskefészek Óvoda vezetője. 

Sport

Az eseményre Kovács Péter polgármester is ellá-
togatott, aki egykori kézilabdásként érdeklődéssel 
figyelte az apróságokat. Kis Mártont, a Magyar 
Krikett Szövetség elnökét pedig a Nemzetközi Kri-
kett Szövetség  delegációjának tagjai is elkísérték a 
Centibe. 

A kézinél sokkal kisebb krikettlabdával először a 
legkisebbek próbálkozhattak. A bemutatott gya-
korlat szabályai az egyéni helyett egyértelműen a 
csapatjátékra ösztönözték a résztvevőket, mivel 
a labdával a kezükben nem mozoghattak, és csak 
pattintva passzolhattak. Ezt követően az 
egy korosztállyal idősebb fiúk – miután 
megismerkedtek az ütő és a labda he-
lyes használatának technikájával – 
már a krikett, teremben játszható 
változatát is kipróbálhatták. Vé-
gül a lányok következtek, akik 
a különleges fejlesztőeszközök 
használatával ismerkedhettek 
meg közelebbről. Az edzést 
két profi krikettjátékos, 
Kökönyei Dominika és 
Deldar Khaibar tartották. 

– A bemutatón a Ma-

gyar Krikett Szövetséggel közösen kidolgozott, a két 
sportágban már jól bevált módszereket ötvöző edzés-
program, és a speciális eszközök is jelesre vizsgáztak. 
A gyakorlatok amellett, hogy élvezetesek, egyértel-
műen javítják a sportolók állóképességet és technikai 
tudását is. Egyértelmű tehát, hogy mindkét sport 
nyer ezzel a különleges együttműködéssel – emelte 
ki Rozmán Attila, a kertvárosi kézilabda egyesület 
vezetőedzője.

A krikett mintegy 800 éves múltra tekint visz-
sza, és mivel még mindig van, ahol botokkal és 

kókuszdióval játsszák, nem számít 
kifejezetten költséges sportnak. Az 
egykori angol gyarmatokon lelkesed-

nek érte a leginkább: India és Pakisztán 
mellett Bangladesben, Afganisztánban és Sri 

Lanka szigetén is játsszák, és ezeken a helye-
ken több száz millióan nézik is. Ebből adódóan 

a krikett a világ második legnépszerűbb sportága, 
amelyhez nagyon jó reflexekre és gyors reakció-
időre van szükség. Éppen ezért a játék oktatása 
során az edzők olyan gyakorlatokat alkalmaznak, 
amelyek a gyerekek ezen képességeit fejlesztik. A 
krikett speciális, nyújtott karral végzett dobásának 
hatására például javul a kicsik célzó képessége, va-
lamint a különböző ügyességet fejlesztő játékok és 

eszközök révén fejlődik az állóképesség, valamint 
a mozgáskoordináció is.

– A célunk semmiképpen sem az, hogy a most kézi-
labdázó gyerekeket átcsábítsuk krikettezni, hanem az, 
hogy a speciális program segítségével fejlesszük a képes-
ségeiket. Mivel úgy gondoljuk, hogy az általunk ki-
dolgozott mozgásanyag nemcsak a profi sportolóknak, 
hanem minden iskolásnak hasznos lehet, ezért kidol-
goztuk a krikett alapú iskolai fejlesztő programunkat, 
amit ez év szeptemberétől szeretnénk elindítani. Ezt 
először a Centiben, majd az összes többi XVI. kerületi 
iskolában is kipróbáljuk – mondta Kis Márton, aki-
nek 11 éves fia szintén részt vett az edzésen, mivel 
ő is a KMSE játékosa. A Rákosszentmihályon élő 
diák négy éves kora óta krikettezik, és közel egy éve 
kézilabdázik. Márk jó példája a két sport egymást 
erősítő tulajdonságainak: amióta kézilabdázik, kri-
kett edzője erejét és bátorságát, míg a kézilabda tré-
nere mozgáskoordinációját és pontosságát dicséri.

A sportvezető az iskolai programmal kapcsolatban 
kiemelte: a végcél az, hogy a szeptemberben induló 
tanévben már rendszeres legyen a krikett alapú fej-
lesztő program az iskolákban. Erre pedig minden 
esély megvan, hiszen éppen a bemutató napján járt 
a sportért felelős államtitkárságon, ahol a program 
felkeltette a döntéshozók figyelmét. 

Tízpróba ovis módra
A nagycsoportos ovisok vették birtokba az Ikarus Atlétikai 
Centrumot április 24-én, ugyanis a Mátyásföldi Fecskefészek 
Óvoda tagintézménye, a Pipitér Óvoda tízpróbát szervezett 
a kertvárosi apróságoknak. A kora tavaszi időben közel 300 
apróság várta a pálya szélén a startot jelző sípszót.

Krikett és kézilabda
A XVI. Kerületi Kézilabda MSE és Utánpótlás Bázis a Magyar 
Krikett Szövetséggel közös edzést tartott április 10-én a 
Centenáriumi Általános Iskolában. A közel kétórás trénin-
gen első alkalommal mutatták be azt a különleges fejlesztő 
programot, amit az országban elsőként a Kertvárosban fog-
nak bevezetni.

Kellner GerGely

Kellner GerGely
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Ingatlan felújítás! Családi házak, 
társasházak teljes körű felújítása. 
Festés, burkolás, kőműves munkák, 
hő és vízszigetelések, ács- bádogos 
munkák. Kerítések építése, térkö-
vezés. 781-4021, 70-547-2584

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

CSONTKOVÁCSOLÁS, gerincterápia, 
talpreflexológia, gyógy-masszázs, nyi-
rokmasszázs az ÉLETFA EGÉSZSÉG 
HÁZBAN vagy otthonában. Jádeköves 
masszírozó géppark: 1E Ft/óra. In-
gyenes gyermekfelügyelettel. www.
eletfaegeszzseghaz.hu 70-347-5077

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügy-
intézéssel, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől a 
teljes felújításig. Díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény! 405-
5769, 30-734-0411

Redőnyök, szúnyogháló-rendsze-
rekkel, napellenzők szerelése, javítá-
sa. Bemutatótermünk: Csömöri u. 
– Szlovák u. sarok, XVI. ker Rózsa 
utca 37. 409-2229, 30-209-5987

ASZTALOSMUNKÁK. Vállaljuk 
konyhák, beépített bútorok, ga-
lériák, bejárati ajtók, elő tetők és 
kocsibeállók készítését. Régi bú-
torok restaurálását, kópiák készí-
tését, ill. fafaragást. 30-401-1633, 
szeteyzoltan@freemail.hu

Karosszériajavítás-fényezés, teljes 
körű autószerviz, biztosítási kár-
ügyintézés. 1162. Csömöri út 201. 
415-0844, 20-251-1513

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő, 
új munkákat és felújítást is vállal. 
409-2069, 20-510-0013

Ács-kőműves vállal kisebb-nagyobb 
munkákat, tetők építését-szigetelését-
javítását, bádogost, kéménybélelést, 
lakatos munkát, viakolorozást, asz-
faltozást, stb. Sürgősen is! Nyugdíja-
soknak 20% kedvezmény! Hívjanak 
bizalommal! 20-501-4762

Almási Katalin vásárol legmagasabb 
áron bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, csillárt, 
szobrokat, könyveket, hangszert, 
csipkét, kitüntetést, bizsukat, bo-
rostyánt, ezüstöket, hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. 20-597-8280

Kert telekrendezés! Metszés, per-
metezés, favágás, gyepesítés, öntöző 
rendszer kiépítése, támfal építés, 
térkövezés, kerítések építése, javí-
tása. Egyéb kertészeti és kőműves 
munkák vállalása reális áron. 781-
4021, 70-547-2584

LAKÁSFELÚJÍTÁS ÉPÍTKEZÉS, 
MINDEN MUNKA EGY KÉZ-
BEN. ÁCS, KŐMŰVES, FES-
TŐ, BURKOLÓ, VÍZSZERELŐ, 
STB. 30-479-2776

Háznál vállalok lazító-frissítő masz-
százst este 8 h-ig. 20-931-3584

Máj. 30-jún. 1-jén és jún. 14-15-én 
újra Csecsemő- és kisgyermek elsőse-
gély tanfolyam indul! Te tudnál meg-
felelően cselekedni vészhelyzetben? 
Tudod hogyan kell újraéleszteni egy 
kisgyermeket? Kérdésed van a gyer-
mekbetegségekkel, sérülések ellátásával 
kapcsolatban? Tudod mit kell tenni pl.: 
egy epilepsziás rohamnál, kruppnál, 
lázgörcsnél, fejtraumánál? Gyere el 2 
napos tanfolyamunkra, és tanuld meg 
gyakorlatban és elméletben a szakszerű 
gyermek-elsősegélynyújtást! 70-347-
5077, Életfa Egészség Ház

GYEREKPROGRAMOK
május 14., 28. szerda 10.00

LIGETI BABAKLUB
A klubba várunk mindenkit, szülőket, nagyszü-
lőket, családokat, akiket érdekelnek a legfrissebb 
gyermeknevelési, életmódbeli irányzatok. 
május 25. vasárnap 10:00 
GYEREKNAP - Sportprogramokkal, kreatív ját-
szóházzal, koncertekkel, kirakodóvásárral várnak 
kicsiket és nagyokat az Erzsébetligetben.
17.00: 100 Folk Celsius koncert

ZENE
Május 23. péntek 19:30 

JAZZLIGET Horváth Tojás Gábor Trió

Horváth „Tojás” Gábor több mint egy évtizede 
indult zenei pályája során számos zenekarban si-
kerrel szerepelt billentyűsként és zeneszerzőként 
is. A koncerten Feke Zsolt (bőgő) és Gálfi Attila 
(dob) kísérik. Belépő: 1200 Ft

KIÁLLÍTÁS
május 11. vasárnap 15.00

ART FESZT VII. kiállításmegnyitó
Az ArtFeszt VII. pályázatra beérkezett alkotások-
ból válogatott tárlat megtekinthető június 10-ig a 
Harmónia Galériában.
Május 13. kedd 18.00
SZÍNEK ÉS ÉRZÉSEK – T. VIOLÁNYI 
MARIANNA kiállítása

Május 15. csütörtök 18.00 
NÉMETH ATTILA ÉS CSALÁDJA kiállítása
Május 15. csütörtök 18.00
SZAKÁCS EMESE BÍBORKA ÉS ALBERTI 
GYÖRGYI kiállítása

EZ+AZ
május 18. vasárnap 9.00  
KINCSES LIGET

Tavaszköszöntő bringa- és virágvásárral egybekö-
tött Kincses Liget az Erzsébetligeti Színháznál, 
ahol kedvére válogathat mindenki a kincsek kö-
zött. Lehet, hogy épp most találja meg új gazdáját 
számos haszontalan tárgy és válik hasznossá a sze-
münk előtt, erősítve bennünk az EKO és ÖKO 
gondolatokat.

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

ÉrTÉKeSíTÉSre HIrDeTeTT 
TelKeK ÉS lAKóHÁzAS INGATlANOK

Benyújtási határidő: 2014. május 13., 9.00 óra
       Cím:                        Típus            Hrsz.        Terület (m²)      Kikiáltási ár
Vágás utca ......................Telek .......115601/92 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................Telek .......115601/95 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/96 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/99 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................Telek .......115601/100 .....923 .....16.614.000  Ft+áfa 
Olló utca 21. ..................Telek .......115601/93 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 19. ..................Telek .......115601/94 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 17. ..................Telek .......115601/97 .......920 .....16.560.000  Ft+áfa

A teljes pályázati anyag megtalálható 
a www.budapest16.hu honlapon.További információt 

Lukács Titanillánál személyesen, telefonon (4011-550), illetve 
e-mailben: vagyoni@bp16.hu kaphatnak az érdeklődők.

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa 
a HITTEL A NEMZETÉRT ALAPÍTVÁNYT! 

A szervezet állíttatta az első, egészalakos bronzszobrot Mindszenty József 
bíboros prímás emlékére a rákosszentmihályi Templom téren. 

Az ő tanításait követve szerveznek a kerületben közéleti rendezvényeket, 
konferenciákat, támogatják az árva gyerekeket, és előkészítik egy katoli-

kus óvoda alapítását. 
Számlaszám: 10102237-58409500-01000004
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Fontos számára, hogy a nő minden porcikájában Nő lehessen, amit az öltözködésével tud a 
leginkább kifejezni. Kollekciói nem tucatáruk, de megtalálható bennük minden olyan kellék, 
amely nem hiányozhat egy nőies nő ruhatárából. Ő Horváth Éva Vivien, vagyis a HEW Fashion 
megálmodója. A fiatal, magyar divattervező kislánykora óta rajzol és tervez. Először csak a 
babáinak varrt ruhákat, aztán az álomból valóság lett, amikor megnyitotta saját boltját az Örs 
vezér terén található Árkád 2 bevásárlóközpont I. emeletén. 

A HEW Fashion márkaüzletben mindig jó a hangulat, kedvesek az eladók, és igazi rockʼnʼroll A HEW Fashion márkaüzletben mindig jó a hangulat, kedvesek az eladók, és igazi rockʼnʼroll 
muzsikával fogadják a látogatókat. A magyar szabók és varrónők által készített praktikus felsők, 
elegáns blúzok, többfunkciós blézerek, divatos szoknyák, kényelmes nadrágok és alkalmi 
egyrészesek között klasszikus és extravagáns darabokat is találnak a kedves vásárlók, akik kérésére
                     a ruhákat méretre igazítják. 

                           A HEW Fashion rendszeresen változó kínálattal, folyamatos akciókkal és sok 
                              szeretettel várja a hölgyeket, akik szeretnek Nők lenni.

Mindegy, hogy épp farmert és pólót, vagy kiskosztümöt hordanál, a HEW Fashionben minden alkalomra 
megtalálod azt a megfelelő viseletet, amelyben jól érzed magad. HEW Fashion, a SZÍNpompás minőség.

K E D V
E ZM É

N Y-10% Ezen kupon birtokában 10%-os
kedvezménnyel vásárolhatod meg
teljes árú termékeink bármelyikét!

facebook.com/hewfashion
1106 Budapest Örs vezér tere 25/a
Árkád 2. Bevásárlóközpont, I. emelet

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.
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Don Juan iskolája! Hódítás mű-
vészete, mesterkurzus hétvége-
ken. Jelentkezés: 70-601-2150, 
janoslato@freemail.hu

A Sugár Mozijegyből -30% Neked 
egész évben! Kattints ide: www.
kertvaros.kedvezmeny.hu

Izomletapadások, fej,- nyak,- hát-
fájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőkben (Csengery 
utca 25., Vörösvári utca 88-96.), 
vagy az ön otthonában. Csipak Zol-
tán gyógymasszőrtől. 20-595-3057

Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat, csillá-
rokat, festményeket, porceláno-
kat, kerámiákat, bronztárgyakat, 
ezüstnemüket, borostyán ékszere-
ket, pénzérméket, kitüntetéseket, 
könyveket hanglemezeket, varrógé-
pet, gyűjteményeket. 20-297-8098

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZ-
FŰTÉSSZERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

ANGOL nyelvoktatás, vizsgafelkészí-
tés, SKYPE óraadás okleveles nyelv-
tanártól Sashalmon. Kedvezményes 
havidíj! Braun Klára, 70-941-4960
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