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„Szeretjük
a Naplástavat”

Elkészült a cinkotai
találkahely

Megújult a Pálfi tér

Megújult külsővel fogadja az odalátogatókat a rákosszentmihályi
Pálfi tér, amit Kovács Péter polgármester sajtótájékoztatón jelentett be május 21-én. A beruházás során új burkolatot kaptak az itt
található sétányok, és létrehozták a Kertváros első, közterületen
található felnőtt fitnesz parkját, ahol hat új eszközt és egy pingpongasztalt helyeztek el. A beruházás – amelynek összköltsége
mintegy 14,5 millió forint – keretében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet felújította a padokat, emellett elhelyeztek két piknikasztalt, egy ivókutat, négy hulladékgyűjtőt és tíz kerékpártámaszt is. A téren álló emlékmű környezete is megszépült, hiszen
dísznövényeket ültettek köré, valamint a pázsitot is megújították.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk,
a Csömöri úti háziorvosi rendelő felújítási
munkálatai július 15-e és augusztus 30-a
között zajlanak majd.
A doktorok július 11-én költöznek, ezért kérik a
pácienseket, hogy aznap az ügyeletet vegyék
igénybe. A felújítás ideje alatt az Önkormányzat
biztosítja a rászorulók ingyenes szállítását. Ehhez
a Nyugdíjasok Szállító Szolgálata nyújt segítséget, amely a betegeket a Csömöri úti rendelőtől
elviszi a helyettes rendelőbe, és vissza is hozza.
A Csömöri úton rendelő orvosok az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a betegeket.

Plázsszerű fehér homok, gyönyörű zöld fű, szabadtéri sporteszközök, este pedig díszkivilágítással körbevett emlékmű fogadja
azokat, akik ellátogatnak az egykori Cinkotai Strand előtti parkba. A XVI. Kerületi Önkormányzat frissen elkészült beruházásnak
részleteiről Kovács Péter polgármester beszélt azon az ünnepségen, ahol Szász Józseffel, Cinkota önkormányzati képviselőjével, az ottani nyugdíjas klub egyik tagjával és egy batthyánys
diákkal együtt vágta át a nemzetiszínű szalagot június 2-án.

ERZSÉBETLIGET
(Hunyadvár utca 43/b
Tel.: 402-1618, 407-8072)
Július 14-től augusztus 15-ig
DR. KÓKAI ZSOLT
H-SZ............. 16 óra - 20 óra
K-CS............... 8 óra - 12 óra
P...................... 8 óra - 12 óra
Augusztus 18-tól augusztus 29-ig
DR. MÉSZÁROS ÉVA
H-SZ............... 8 óra - 12 óra
K-CS............. 16 óra - 20 óra
P...................... 8 óra - 12 óra
Az orvosok egymás betegeit ellátják.

Folytatás a 3. oldalon

JÓKAI UtcA (T.: 401-1375)
Július 14-től augusztus 1-ig
DR. KISS Helga - DR. PAULIK Mária
H-SZ............... 8 óra - 12 óra
K-CS............. 16 óra - 20 óra
P...................... 8 óra - 12 óra
Augusztus 4-től augusztus 29-ig
DR. TÓTH PÉTER
H-SZ.............. 8 óra - 12 óra
K-CS............. 16 óra - 20 óra
P...................... 8 óra - 12 óra
Július 14-től augusztus 29-ig
DR. MÓRI ERZSÉBET vagy helyettese
H-SZ............. 16 óra - 20 óra
K-CS............... 8 óra - 12 óra
P...................... 8 óra - 12 óra
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Kerületi
adomány
Zápszonynak
Kovács Péter polgármester
a kárpátaljai testvérvárosunkba, Zápszonyba utazott
május 30-án, ahol az iskola
ünnepélyes tanévzáróján
adta át az Önkormányzat
informatikai felszereléseket tartalmazó adományát.
A 18 darab számítógépet,
nyomtatókat és projektorokat tartalmazó csomagból
jutott az ottani polgármesteri hivatalnak és az óvodának is, amelyért Bacskai
László, a település vezetője mondott köszönetet.
Az ünnepségen részt vett
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke – aki szintén
az iskola diákja volt, később
pedig oktatott is az intézményben – és Tóth István
beregszászi főkonzul.

Európa parlamenti választás
Míg országosan 28,97 százalék volt csak a részvételi arány,
addig a XVI. kerületben nagyobb volt a voksolási kedv, ugyanis a választók 42,14 százaléka járult az urnákhoz a május 25-i
Európai parlamenti választás során.

A Kertvárosban mindössze 79 érvénytelen szavazólapot regisztráltak, míg 23 784 érvényes volt. A polgárok 47,55
százaléka támogatta a Fidesz-KDNP listáját, 12,78 százalék
szavazott az Együtt-PM jelöltjeire, 11,54 százalék választotta a Demokratikus Koalíciót és 11,19 százalék a Jobbikot,
8,91 százalék az MSZP listáját részesítette előnyben, 7,13
százalék pedig az LMP-re szavazott.
Ancsin László jegyző, a kerületi választási iroda vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy semmilyen rendkívüli esemény nem történt. Mátyásföldön a Táncsics utcánál ugyan
majdnem megzavarta a voksolás menetét egy csőtörés, de
a szakemberek időben elhárították a hibát, egy rákosszentmihályi szavazó pedig feltehetőleg összefogta, és bedobta
a ládába a szavazólapot és az iratait is, amelyeket az esti
urnabontás után a bizottság leadott az Okmányirodában.

Családbarát munkahely

A XVI. Kerületi Önkormányzat a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől 2009-ben
átvehette a Családbarát önkormányzat kitüntető címet, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatának keretében 2011-ben Családbarát munkahellyé nyilvánították,
most pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyert különdíjat
ugyanebben a kategóriában, amit Kovács Raymund alpolgármester vett át Soltész
Miklós szociális és családügyért felelős államtitkártól, valamint Fülöp Attila helyettes
államtitkártól május 28-án.

A Családbarát munkahely elismeréssel
a kormány olyan programokat kíván
támogatni, amelyek elősegítik az otthoni és a munkahelyi feladatok ös�szehangolását. Mivel a XVI. Kerületi
Önkormányzat vezetőségének fontos
a dolgozók kiegyensúlyozottsága, ezért
Hatékony egyensúly címmel idén a Hivatal a meglévők mellett további négy
családbarát intézkedés bevezetésének
tervével pályázott a címre, amit a közszféra kategórián belül egyedüliként
nyert el, és egy évig használhat. A kiválasztásba kérdőíves megkérdezéssel
természetesen bevonták az összes munDr. Kozma Enikő alpolgármesteri referens és
kavállalót.
Kovács Raymund alpolgármester a díjjal
Habár a különdíj anyagi támogatással
nem járt, a tervezett négy programból kettőt mégis megvalósítanak, így idén harmadik alkalommal szervezik meg a nyári gyermekmegőrzőt a Polgármesteri Hivatal kicsiket nevelő dolgozói számára, illetve az épületben felszerelnek egy felhajtható pelenkázót, amit
a munkatársak és az ügyfelek is használhatnak, ha csemetéjüket tisztába kell tenni.

Szájer József, a kerületben élő Európa
parlamenti képviselő lányával együtt szavazott

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzata és a XVI. Kerületi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

június 28-án, szombaton
10 és 16 óra között

Drogellenes Családi Napot
rendez a Havashalom parkban.

Sportoljunk, tanuljunk együtt
egészségünkről és a drogok
veszélyeiről!
Látványos bemutatókkal, játékos
ismeretszerzési lehetőségekkel,
ingyenes gyerekprogramokkal,
vetélkedőkkel és értékes nyereményekkel várják a Kertváros minden
kisebb és nagyobb polgárát.

Ö n ko r má n y za t

2014. június 4.

Elkészült a cinkotai
találkahely

Sz. R. Zs.
Folytatás a címlapról
A cinkotaiak régóta vártak arra, hogy nekik is
legyen egy közösségi terük, ahol találkozhatnak,
beszélgethetnek és sportolhatnak. Aki a felújítás
előtt járt a strand előtti parkban, az csak kiszáradt
füvet, megrongált padokat és eldobált szemetet
talált. Éppen ezért jelentős ez az esemény az ott
lakók életében.
Az ünnepségen részt vett Kovács
Raymund alpolgármester, Jármay
Katalin, a Környezetvédelmi Iroda,
Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, illetve Baloghné
Szabó Olga, a Területi Szociális Szolgálat vezetője, valamint a kivitelező,
Everling Kft. képviselője is.
Az új találkahelyen a lakossági igényeknek megfelelően a régi lámpatesteket kicserélték, hogy a park este
is biztonságos legyen azok számára,
akik azon keresztül mennek haza. A
beruházás keretében gyepesítettek,

A polgármester elmondta: Szász József kezdeményezésére az emlékművet már két évvel ezelőtt
felújíttatta az Önkormányzat, de az olyan sokba
került, hogy a teljes rekonstrukció csak most valósulhatott meg, amelynek kivitelezése 26 millió
forint volt. A Fővárosi Önkormányzat által vállalt
rész azonban még hátra van, hiszen a parkolókat
később építik meg.

Szász József köszöntőjében azt kérte a fiataloktól,
hogy minél többet járjanak ide, hogy olyan fittek,
egészségesek és szépek maradjanak, mint most, és
vegyenek példát az itt élő idősekről. A kültéri fitnesz eszközöket ezért nemcsak a Batthyány Ilona
Általános Iskola tanulói próbálták ki, hanem a közeli nyugdíjas klub tagjai is, hiszen a sportpark ötletét ők adták. Ugyanakkor azt is bebizonyították,
hogy a cinkotai nyugdíjasok milyen fittek, ugyanis
húzódzkodásban és fekvőtámaszban is felvették a
versenyt a diákokkal és a kerület vezetőjével is.
cserjéket telepítettek és fákat
is ültettek, a patak medrét pedig lépcsős rendszerűvé tették.
A padok kellemes pihenést
tesznek lehetővé, a hulladékgyűjtők kihelyezésével tiszta
maradhat a környezet, sőt a
parkban tartózkodók még a
kerékpárjaikat is elhelyezhetik
a tárolókban.
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Kedves

Olvasó!

Az valahogy természetes számunkra,
hogy népünk már ezer éve él a Kárpátmedence szívében. Abba viszont belegondolni is fájdalmas, hogy 94 évvel ezelőtt
országunk kétharmadát, és vele együtt
nemzettársaink nagy részét is elszakították tőlünk. Sokan közülük már nem is élnek. Sokan közülünk még nem is éltünk.
Gyászunk azonban ugyanolyan mély, mint
azoké, akik még emlékezhetnek arra a
baljós június 4-i napra. Idén a csendes
gyertyagyújtás közben Pósa Lajos szavaival imádkozunk azért, hogy otthonunkat,
földjeinket és egymásba vetett hitünket se
a beteg, hatalomért remegő belső ellenfelek, se külső ellenség soha többet el ne
vegye. „Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem, Magyar nótát dalolt a dajka felettem, Magyarul tanított imádkozni
anyám És szeretni téged, gyönyörű szép
hazám! Lerajzolta képed szívem közepébe; Beírta nevedet a lelkem mélyébe, Áldja meg az Isten a keze vonását! Áldja meg,
áldja meg magyarok hazáját!”

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
A Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat kétheti lapja
Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: 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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Kertvárosi iskolásnak lenni jó
Elballagtak az óvodások, lezárult az idei iskolai beiratkozási időszak, vagyis minden apróság örömmel várhatja a tanévkezdést. A tavalyi jogszabálymódosítás óta az a gyerek válik tankötelessé, aki augusztus 31-ig betölti a
hatodik életévét. Arról azonban, hogy iskolaérett is lesz-e, az óvoda vezetője
dönt. Ha viszont a szülő nem ért egyet az intézményvezető álláspontjával,
akkor kikérheti a szakértői bizottság véleményét.
Ahogy az ismeretes, az iskolák felvételi körzetét a
kormányhivatal határozza meg, de ez a XVI. kerületben megegyezik azzal, amit az Önkormányzat
korábban kijelölt. Lényeges tudni, hogy a
körzetes iskolának kötelessége felvenni a
körzetében állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
jelentkezőt. A jogszabály azonban lehetővé teszi a szabad iskolaválasztást, így
egy-egy intézmény – ha maradt még
hely – a körzetes gyerekek felvétele után
felveheti azokat is, akik nem oda
tartoznak. Ennek az ő esetükben meghatározott sorrendje
van, vagyis először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felvételi kérelmét, majd a sajá-

tos nevelési igényű diákokét kell teljesíteni, végül
pedig azét a gyerekét, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Ilyen például, ha a tanuló szülője vagy
testvére tartósan beteg, fogyatékkal élő, ha testvére
az adott intézménybe jár, ha munkáltatói igazolás
alapján a szülő munkahelye az adott iskola körzetében található, illetve ha az intézmény a lakóhelyétől egy kilométeres távolságban található.
A kormányhivatal által megküldött lista
alapján a Kertvárosban idén 772 nebuló
érte el a tanköteles kort. Ehhez a létszámhoz adódik hozzá az a 251 fő, akik már
tavaly tankötelesek voltak, és ebből a létszámból kell levonni azt a 291 főt, akik
idén óvodában maradnak, így ebben az
évben összesen 732 kerületi gyereket kell felvenni a helyi általános

Tőlünk tanulnak az angolok
Ahogy arról már többször beszámoltunk, a kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola lett a Polgár Judit sakkvilágbajnokkal közösen elindított Sakkpalota
Program referenciaintézménye. A módszer már olyan népszerű, hogy egyre
nagyobb az érdeklődés a kertvárosi oktatási intézmény iránt is, éppen ezért
Dienes Anna igazgatónő, Horváth Gabriella igazgatóhelyettes, Őryné Gombás
Csilla és Oldal Andrea pedagógus egy Liverpool melletti kisváros, Wallasey
New Brighton nevű kerületének iskolájában járt, ahol a magyarok útmutatásai alapján szeretnék bevezetni ezt az egyre népszerűbb tanítási módszert.
Mészáros Tibor
– Hogyan találtak rá az angol intézményre?
– A New Brighton-i iskolában arra törekszenek,
hogy a legkorszerűbb módszerekkel oktassák a diákokat. Egy magyar házaspártól értesültek arról, hogy mi
vagyunk a Sakkpalota Program referenciaintézménye,
ezért felvették velünk a kapcsolatot, és ős�szel már el is jöttek hozzánk, hogy a gyakorlatban ismerkedjenek meg ezzel a kiváló
módszerrel. Ezt a látogatást május közepén
viszonoztuk – mondta Horváth Gabriella.
– Önöknél kiváló eredményekkel működik
a sakkal való oktatás. Milyen előnye származhat a Lemhényinek az angol kapcsolatból?
– Iskolánk nevelési koncepcióját Négy
Bástya programnak nevezzük, hiszen az itt
folyó munka négy pillére az angol nyelv, a
képességfejlesztő sakk, a sport, valamint a
művészeti- és hagyományőrző képzés. Az
angol nyelv támogatására már régen kerestünk angliai partneriskolát, de eddig nem
jártunk sikerrel. Most azonban, hogy ők találtak ránk, megnyílt a lehetőség arra, hogy
közösen pályázzunk uniós támogatásra,

amely éppen a hasonló kapcsolatok elősegítését támogatja. Horváth Gabriella írta meg ezt a nagy szakértelmet igénylő pályázatot, amely kedvező elbírálás esetén
több tízmillió forinttal segítené a két iskola közötti
látogatásokat. Eredményt csak nyár közepén hirdetnek, de ha nem járunk sikerrel, a kapcsolatot akkor is
tartani fogjuk egymással. Nekünk már ez is nyereség,

iskolákba. Az eddigi tapasztalatok alapján azonban
a tanköteles korú diákok közel 10-15 százaléka nem
állami fenntartású, illetve nem kertvárosi iskolába
iratkozik be.
A köznevelési törvény az első osztályok létszámát 27 főben maximalizálta, de oktatásszervezési
céllal ettől a számtól 20 százalékkal, azaz akár 32
fős osztálylétszámig el lehet térni. Tavaly 29 első
osztályban kezdték meg tanulmányaikat a kicsik a
Kertváros 11 általános iskolájában, amelyek közül 7
intézményben indult három első osztály. A tanköteles gyerekek alacsonyabb, valamint az óvodában
maradók magasabb száma miatt idén – a tankerület
vezetőjének tájékoztatása szerint – az Arany János,
a Batthyány Ilona és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola indít három első osztályt. A korábbi
évekhez hasonlóan tehát minden XVI. kerületi
apróság, aki helyben szeretné megkezdeni tanulmányait, ezt meg is teheti.

amire a Sakkpalota Program nélkül valószínűleg nem
nyílt volna lehetőség – jelentette ki Dienes Anna.
– Hogyan mutatták be a módszert?
– Kolléganőmmel, Oldal Andreával egy 60 perces
bemutatóórát tartottunk vendéglátóinknál. Én a sakk
alapú oktatás módszerében vagyok jártasabb, ő pedig
az angol nyelvben, így kiegészítettük egymást. Én már
sokkal korábban is próbálkoztam különféle tanulást
segítő ötletekkel, és közülük csak az egyik volt a sakk.
A többi azonban nem állta ki a próbát, a logikai játék viszont alkalmasnak bizonyult a képességfejlesztés
elősegítésére. Polgár Judit pedig éppen ilyen munkatársat keresett, ezért lett a Lemhényi a Sakkpalota
Program első számú referenciahelye – hangsúlyozta
Őryné Gombás Csilla.
– Miben segít ez a program?
– A gyerekeket folyamatos sikerélményhez juttatja,
és kedvet csinál a tanuláshoz. Fejleszti a diákok gondolkodását és logikai képességeit, jó hatással van a
memóriájukra és a térlátásukra, vagyis összetett módon segíti őket az ismeretek elsajátításában, és minden tárgyban használható. Emellett önbizalmat ad a
kicsiknek, ez pedig csökkenti köztük
a rivalizálást – emelte ki a pedagógus.
Azt, hogy újságunk hasábjain rendszeresen írunk a sakk alapú oktatási
programról és a lemhényisek tanulmányi sikereiről, már megszokhatták
olvasóink. Az viszont nem mindennapi hír, hogy az angolokon kívül
svédek, finnek, grúzok, csehek, sőt
szerbiai magyar pedagógusok is érdeklődnek az intézmény módszere
iránt. Az már csak hab a tortán, hogy
szeptembertől újabb referenciaiskolák
nyílnak hazánkban, amelyek tanárait
az iskola oktatói segítségével képzik
tovább. Innentől a határ pedig már
csak a csillagos ég, vagy inkább a
Sakkpalota.

Kö r n y eze tü n k

2014. június 4.

„Szeretjük
a Naplás-tavat”
A XVI. Kerületi Önkormányzat május közepén kirándulás sorozatot szervezett a kertvárosi óvodásoknak a Naplás-tóhoz. A Madarak és Fák napjához
kapcsolódó, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársainak segítségével
megvalósult eseményen – amely a HungaroControl Magyar Légiforgalmi
Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalás Programja keretében kiírt nyertes
pályázat eredményeként valósulhatott meg – közel 750 kisgyerek vett részt.
Kellner Gergely
Kovács Raymund alpolgármester május 19-én a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér tagintézményének Csinszka utcai Nyuszi csoportját kísérte el a tóhoz, akik között
saját kislánya is ott volt.
– A környezettudatosságra való
nevelés fontossága miatt már évek
óta rendezünk környezetvédelmi
versenyt a kertvárosi általános iskolásoknak, idén azonban először már
az óvódásokat is bevontuk a hasonló programokba. A cél az volt, hogy
minél több apróság látogasson el a
kerület egyik legszebb pontjára, és
testközelből ismerjék meg az itteni
élővilágot – hangsúlyozta az alpolgármester.
A kicsik a séta közben megtudhatták, hogy a Naplás-tó, vagyis
hivatalos nevén a Szilas-pataki árvízvédelmi tározó nem természetes
képződmény, hanem egy 1978-ban létrehozott víztározó, amely egyben Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, és több mint 150 hektáros területével a
második legnagyobb ilyen védett terület a fővárosban.

Izgatottan hallgatták Méder Ferencet, az őket vezető
mezőőrt, aki felhívta a figyelmüket arra, hogy a Naplás-tó és környezete ökológiai szempontból Budapest

egyik legértékesebb területe, ezért 1997 óta tájvédelmi
körzet. Ezt követően a gyerekek nagy élvezettel lestek
a távcsőbe madarak után kutatva, majd a tanösvény
mentén sétálva olyan védett növényfajokkal ismerked-
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tek meg, mint a struccpáfrány, a borzas füzike, vagy a
mocsári tisztesfű, de a védett gerinctelenek közül az
imádkozó sáskáról, és a nappali pávaszemről is hallhattak érdekességeket. Sőt még azt is megtudhatták,
hogy a tó fontos élőhelye a barna ásóbékának, illetve
a hazánkban őshonos egyetlen teknősfajnak, a mocsári teknősnek is. A kicsik láthattak gyíkokat, récéket,
illetve szürke gémeket is, és végig figyelmesen hallgatták, hogy melyik állat mivel táplálkozik.
– Itt a szabadban észrevétlenül tanultak, és új élményekkel gazdagodtak a kicsik. A mezőőrök pedig mindenben segítettek, és minden fontos információt megosztottak
a gyerekekkel, akik bármikor kérdezhettek, és számtalan
hasznos információ birtokába jutottak – mondta Czeglédi Sándorné óvónő.
– Szerencsére sokan látogatnak ki a tóhoz, de ezeken
a kirándulásokon naponta két turnusban, összesen 100
kisgyerek vett részt a túrán, ahol az olyan alapvető szabályokkal is megismertettük őket, mint az, hogy miként kell
viselkedni az erdőben. Bízunk benne, hogy a séta során
kedvet kaptak a természetjáráshoz, és sikerült megalapoznunk a környezettudatos
gondolkodásukat is. A visszajelzések alapján nagyon jó volt a program fogadtatása, ezért bízunk benne, hogy a jövőben is
egyre több iskola és óvoda látogatja meg a
tanösvényt – jelentette ki Oláh Csaba, a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője.
Az apróságok a kirándulás mellett a
„Szeretjük a Naplás-tavat” elnevezésű
alkotó pályázaton is részt vehettek, és élményeiket rajzban is megörökíthették.
Az első három helyezett óvodai csoport
értékes, környezettudatosságra nevelő,
és természetvédelemmel kapcsolatos
ajándékokat, könyveket, illetve társasjátékokat nyerhetett.
Természetesen az általános iskolások
sem maradnak ki a programból idén sem, hiszen az
oktatási intézmények ősszel a szelektíven gyűjtött
hulladékok tárolására alkalmas edényeket kapnak, így
szeptembertől már ott is szelektíven gyűjthetik a szemetet, ahol eddig erre nem volt lehetőség.

Táborozzunk együtt!

A közkedvelt János utcai napközis tábor idén június 16-a és augusztus 29-e között várja a kerületi általános iskolákba járó, vagy a kerületben lakó, általános iskolás korú gyerekeket. A magas színvonalú
programokról az Arany, a Göllesz, a Sashalmi Tanoda és a SzentGyörgyi iskolák szakképzett pedagógusai gondoskodnak.

A jelentkezési lapot (1. sz. melléklet) és a ”Nyilatkozat a Napközis Tábor igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatványt (2. sz. melléklet) az első
befizetéskor kell leadni, amelyhez szükséges a
tanuló diákigazolványa és lakcímkártyája, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosító határozat. Jelentkezni csak teljes hetekre
lehet.
A változatlan térítési díjat – amely háromszori étkezés esetén 454 forint/nap/fő – az első két
hétre június 2-án 7.00 és 18.00 óra között a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban
(Táncsics utca 7-9., tel: 407-2807), illetve június
3-án 7.00 és 18.00 óra között a Szent-Györgyi
Albert Általános Iskolában (Csömöri út 20., tel:
406-4001) lehet befizetni. Pótbefizetésre június

6-án, 7.00 és 16.00 óra között van lehetőség a
Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél (Demeter
utca 3. tel: 0620/286-5406). A térítési díjat kizárólag személyesen, készpénzben lehet befizetni, amellyel kapcsolatban további tájékoztatás
az ebedbefizetes16ker@gmail.com e-mail címen
kérhető.
A további hetekre a táborban lehet az ebédet befizetni hétfőn és kedden 7.00 és 12.00 óra között.
Lemondani mindig előző nap 9.00 óráig lehet személyesen vagy telefonon.
A táborban reggel 7.00 órától délután 17.00
óráig biztosítják a diákok felügyeletét, előtte és
utána erre nincs lehetőség, ezért a szülő köteles
gyermekét időben elvinni. A napközis foglalkozások 8.00 és 16.00 óra között, a pedagógusok

vezetésével zajlanak. A táborozók minden nap
vigyenek magukkal bérletet, vagy jegyet, hogy
napközben a létesítményen kívüli programokon
(mozi, múzeumlátogatás, kirándulás, strandolás)
is részt vehessenek.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az Európai
Unió (2007/565/EK) 2007-ben környezetvédelmi
okok miatt betiltotta egyes szerves foszforsavészter
hatóanyagok és formulációk felhasználását, így a
kullancsok elleni védekezés jelenlegi egyetlen
módja az egyéni védekezés.
Az első tábori hét június 16-án, hétfőn kezdődik, mindenkit szeretettel várnak.
A tábor címe: János utca 141-153., telefon: 4054078 és 20-5759-855 (a tábor indítását követően).
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Negyedszer kapott bizalmat
Mivel Benisné Hepp Zsuzsa megbízatása július 31-én lejár, ezért az Önkormányzat pályázatot írt ki a Sashalmi
Manoda Óvoda intézményvezetői posztjának betöltésére.
Az állásra csak az intézményt jelenleg is irányító óvodapedagógus jelentkezett, aki újabb öt évre kapott bizalmat a
Képviselő-testülettől. A régi-új vezetővel kinevezése alkalmából beszélgettünk eddigi pályájáról és terveiről.
Mészáros Tibor
– 15 év, két tagintézmény. Miért éppen az óvodapedagógusi pályát választotta?
– Általános iskolai osztályfőnököm tanácsát követtem, aki úgy vélte, hogy
belőlem jó óvónő lenne. A szüleimmel megbeszéltük, hogy csak a középiskola
befejezéséig vállalják a taníttatásom költségeit, ezért az érettségi után azonnal munkába is álltam óvónőként, és rövid idő alatt végleg bele is szerettem
ebbe a hivatásba annak ellenére, hogy a családomban nem volt pedagógus.
A szakközépiskola után két évvel a Budapesti Tanítóképző Főiskola Óvónőképző szakán diplomáztam 1985-ben, majd több szakirányú tanfolyamot is
elvégeztem, amelyek a közösségek formálásához adtak útmutatást.
– Hogy alakult a pályája?
– 1981-ben mentem férjhez, akkor költöztünk a kerületbe, és 1982-ben
megszületett a fiam. 1987 óta dolgozom a Könyvtár utcai intézményben, a
következő évben pedig már vezető helyettes lettem. 1991-ben megszületett a
lányom, majd másfél év gyes után jöttem vissza dolgozni, és ugyanott folytattam, ahol abbahagytam. 1999-ben pályáztam meg a vezetői pozíciót, és azóta
ebben a beosztásban dolgozom.
– Miért szereti a hivatását?

Ugrás az egészségbe

Tarnai Klára, a Göllesz iskola Szent Imre utcai beszédjavító tagintézményének vezetője fontosnak tartja, hogy a gyerekek képességfejlesztése mellett, nevelésükben nagy hangsúlyt kapjon az egészséges életmód és a sport is. Éppen ezért az ide járó
diákok gyereknap alkalmából nem érdességet, hanem a helyes
táplálkozással kapcsolatos színezőt és ceruzákat, illetve salátát
kaptak ajándékba. A nebulóknak ugyanakkor Taraba-Sifter Tímea, a Kangoo hazai vezéralakja tartott testnevelésórát.
Sz. R. Zs.

Tarnai Klára szerint a gyerekeket
akkor neveljük jól, ha élményekkel ajándékozzuk meg őket. A
Kangoo ebben fokozottan segít,
hiszen az ilyen fajta mozgás során
fejlődik a kicsik állóképessége és
koordinációs készsége, a felszabaduló endorfin hatására pedig a
felgyülemlett energiáikat is le tudják vezetni. Ezt a kiváló sportágat
az intézményvezető fia, Hornyák
Ádám honosította meg Magyarországon, ő azonban 2008 szeptemberében egy tragikus autóbalesetben elhunyt. A stafétát akkori párja, Taraba-Sifter
Tímea vette át tőle, aki azóta is élharcosa a „kenguruknak”. Mivel számára valóban
fontos az erőnlét ahhoz, hogy edzéseket tartson és a versenyeken jó eredményeket
érjen el, ezért ő minden nap fogyaszt salátát.
Tarnai Klára tudja, hogy az apróságoknak fontos az ajándék is, ezért az osztályokban a tanítók felolvasták a füzetben található verseket, a nebulók ugyanakkor
közösen színezték ki a képeket, amelyek több zöldség és gyümölcs nevét rejtették. Napközben pedig többször falatozhattak a salátakeverékből, ami olyan édes
élményt jelent számukra, amely nem hizlal, és még egészséges is.

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

– Óvónőnek lenni a legszebb dolog a világon. A kisgyerekek feltétel nélküli szeretete
a lényege, amelyben nem lehet elfáradni,
mert napról napra feltölti az embert. Ha a
kicsik kiegyensúlyozottak és szívesen jönnek
óvodába, akkor teljesítettük a feladatunkat. A
legtöbb felnőtt szereti az apróságokat, különösen igaz ez a szüleikre. Persze hozzánk is
odabújnak, megöleljük egymást, de a mi feladatunk ennél sokkal több. Biztonságérzetet
kell teremtenünk számukra, vagyis azt, hogy
amíg a szülők dolgoznak, a gyermekeik biztonságban érezzék magukat nálunk, második
otthonuknak tekintsék az óvodát, ahol csupa
jó dolog történik, hiszen ez az alapja a fejlődésüknek is. Én ezt tekintem a legfontosabbnak, ezen dolgozunk napról napra.
– Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie Ön szerint egy vezetőnek?
– Szakértelem, hitelesség, pontosság, becsületesség és nagyon fontos a kollégák tisztelete. Ennek a gyerekek, a szülők és az óvodapedagógusok között
minden irányban működnie kell. Ide tartozik természetesen a dajkák tevékenysége is, hiszen az ő munkájuk nélkülözhetetlen.
– A családjában követi valaki a példáját?
– A lányom most jelentkezett felsőfokú óvónőképzésre, és nagyon érdekli
őt a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése. Valószínűleg gyógypedagógus lesz.
– Hány apróság jár a Manodába?
– A Könyvtár és a Mátészalka utcai tagintézményünkbe összesen 200 óvodás jár, akik mellett még kilenc sajátos nevelési igényű kisgyerekkel is foglalkozunk.
– Tervez valamilyen változtatást az óvoda vezetésében?
– Az eltöltött évek számával gyarapszik a szakmai tapasztalat, amit be kell építeni a nevelőmunkába, a társadalmi változások ugyanakkor sokszor új helyzetek elé állítanak bennünket. A következő években szeretnénk a fejlesztőmunkát
még inkább személyre szabni, amely különösen fontos a sajátos nevelési igényű
apróságok esetében. Alkalmazkodnunk kell emellett ahhoz az új jelenséghez is,
hogy a családok egyre sokasodó otthoni problémáira is sokszor tőlünk várnak
megoldást a szülők. Éppen ezért állandó kapcsolatban állunk a Napraforgó
Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadóval, ahol
szakemberek tudnak segítséget nyújtani azoknak, akik ezt igénylik.

G y e r me kv ilá g

2014. június 4.

Az Önkormányzat kezdeményezésére május folyamán Óvodaváró Családi
Napot tartottak a kerületi nevelési intézményekben. Kovács Péter polgármester május 8-án a Napsugár Óvoda Borotvás utcai tagintézményébe látogatott,
ahova mi is elkísértük. A kerület vezetője köszöntőjében arra a magas színvonalú pedagógiai munkára hívta
fel a figyelmet, amely a Németh Zsoltné által vezetett
óvodában folyik, ahol számtalan érdekes programmal
várták a kicsiket és szüleiket. Az apróságok nyuszit,
kecskét és bárányt simogathattak, megismerkedhettek
hazánk énekesmadaraival, lehetett íjászkodni, sőt az
asztali májusfa készítésének fortélyait is megtanulhatták a gyerkőcök. Volt arcfestés és gitáros örömzene, sőt a Rákosmenti Mezei
Őrszolgálat munkatársai néhány rókaprémet is magukkal hoztak.
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Dr. Csomor Ervin köszöntötte a Dénes Hilda által vezetett Gyerekkuckó Óvodába érkezett vendégeket május 20-án. Az alpolgármester kiemelte: az Önkormányzat azért hívta életre a rendezvénysorozatot, hogy
a bölcsődések, vagy az eddig otthon nevelt kisgyerekek és szüleik együtt lehessenek a már óvodába
járó nagyobbakkal, valamint ismerkedhessenek a
környezettel és egymással.
A rendezvényen a Napraforgó csoport egy verssel is
kedveskedett a vendégeknek, majd a Budapest Bábszínház művészei mutatták be a Marcipán cica és az
oroszlánság című produkciójukat. A kalandos történet
után az apróságok az egészséges ételekkel is megismerkedhettek, az intézmény
ugyanis úgynevezett „zöld óvodaként” működik, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az egészséges táplálkozásra. A vendégeket ezért tönkölybúzából készített,
saját sütésű kenyérrel,
salátával, kompóttal, limonádéval és csökkentett cukortartalmú gyümölcslevekkel várták. A
kóstoló után a gyerekek
birtokba vehették a kerti
játékokat, mászókákat és
csúszdákat, szüleik pedig
az óvónénikkel beszélhették meg az ősztől kezdődő
óvodába járás részleteit.

Óvodaváró
Családi Napok

Szász József önkormányzati képviselővel, az Oktatási-,
Ifjúság és Gyermekvédelmi Bizottság elnökével a
Cinkotai Huncutka Óvodába látogattunk el az Óvodaváró Családi Nap alkalmából május 23-án. Az
apróságokat és szüleiket az
Ostoros úti intézményben
fogadta Váradi Marianna
óvodavezető, és kollégáival együtt megismertették őket a TÁMOP pályázat
keretében megvalósuló, interkulturális gondolkodást elősegítő programokkal.
A Csutkababa kézműveskör alkotásaiból készült kiállítás mellett a résztvevők megtekinthették a Magyar Chan Wu Egyesület tagjainak oroszlántánc
bemutatóját, kipróbálhatták az udvaron felállított fajátékokat, sakkozhattak,
sőt még a néptánc alaplépéseit is elsajátíthatták. Szász József köszöntőjében
az Önkormányzat közösségteremtő törekvésére hívta fel a figyelmet, amely
ugyanolyan kiválóan működik a Havashalom parkban, mint a közelmúltban
felújított Cinkotai Strand előtti téren, vagy akár egy ilyen családi napon is,
ahol együtt beszélgethetnek, szórakozhatnak kicsik és nagyok.

Gyereknapon a kicsikhez méltó napsütéses időjárással, valamint színes
programkavalkáddal
ünnepelhettek
azok, akik kilátogattak az Erzsébetligetbe.
A népi játékokat és a körhintát idén is sokan kipróbálták, a kirakodóvásár portékáiból aprók és nagyok is válogathattak,
akik pedig megéheztek, ínycsiklandó édes
és sós falatokból lakmározhattak, miközben a Bábovi, vagy a Makám együttes
produkcióján szórakozhattak.
Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében 242 induló állt rajthoz az
1350 méteres futóversenyen, amit Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf parlamenti képviselő és a közismert
sportriporter, Szántó Dávid vezetett. Szabó Csilla igazgató szerint ezúttal nem a versengés
volt a lényeg, hanem a mozgás és a közös élmény.
Ezért nem a leggyorsabb célba érőt díjazták, hanem
intézményekért lehetett futni. A legtöbben a Gye-

Az Illésné Schrott Ildikó által vezetett Mátyásföldi Fecskefészek
Óvoda Csinszka utcai
Pipitér tagintézményébe Kovács Raymund
alpolgármester elsősorban édesapai minőségében érkezett május
26-án, hiszen legkisebb gyermeke oda jár.
A szeszélyes időjárás
ellenére lépni is alig lehetett a kertben, a teraszt ugyanis megtöltötték az
apróságok, az udvart pedig szüleik. Miután a kicsik egy lendületes zenére
bemelegítettek, az anyukák és az apukák is bekapcsolódtak a gyakorlatokba, majd a jól megérdemelt munka után mindenki falatozhatott a kemencében helyben sült gyümölcsös pitékből. Közben pedig számtalan érdekes
kézműves foglalkozás és a program végén élő népzenés táncház várta mindazokat, akik még csak szeptembertől lesznek ovisok.

Gyereknap

rekkuckó Óvodáért teljesítették a távot, a második
a Pipitér Óvoda lett, az Ikarus gyerekcsapata pedig
kiemelt elismerést kapott az uszodabelépők mellé,
amelyeket Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportléte-

sítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője ajánlott fel. Az egyéni indulóknak
tombolajegy járt, amellyel egy rollert
lehetett nyerni, amit az ötéves, Cinkotán
élő Simon Nóra vihetett haza.
Mivel erzsébetligeti rendezvény nincs
tánc nélkül, ezért a többi között a
Jamland, a Liget Táncakadémia és a
Mazotti Fitnesz előadását is megtekinthették a látogatók, akik egy újabb tombolasorsolás keretében egy kerékpárért
versenghettek. Dupla szerencséje volt a
hatéves Kovács Léna Annának, ugyanis az elsőre kihúzott szelvény tulajdonosa hazament, így a biciklit ő tolhatta
el. Különös színfolt volt a sétányon az a
chilei-magyar duó, amely dél-amerikai
népzenét játszott, a rendezvény végén pedig ismét
hatalmas tömeg énekelte együtt a 100 Folk Celsius zenekarral az egykori és mostani gyerekek nagy
kedvencét, a Paff a bűvös sárkányt.
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A mórások mindent vittek

A Móra Ferenc Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy országos irodalmi
versenyen első helyezést értek el. A győzelemről a kis csapattal és felkészítő
tanárukkal, Geráné Onódy Tündével beszélgettünk.
Mészáros Tibor

A mórások az interneten találtak rá a Szivárványhíd elnevezésű, háromfordulós országos irodalmi és
műveltségi levelező megmérettetésre.
– Amikor az első fordulót tartották, sajnos még
nem tudtunk a versenyről. Csak a másodikba kapcsolódtunk be, ahol az elérhető 100 pontból 100-at
szereztek a mieink, és ezt a harmadik fordulóban
megismételték. Ha már a kezdetekkor ott vagyunk,
meglehetett volna a „mesterhármas”. A másik érdekesség, hogy a 3.a matematika tagozatos osztály.
– Milyen feladatokat kellett teljesíteniük a gyerekeknek?
– Azok érhettek el jó eredményt, akik csapatban
és egyénileg is jó teljesítményre képesek. A Fogom
a kezed című őszi forduló ismert költőink és íróink
barátságára utalt. A feladatok között volt rajz, műismeret, szerzők és művek párosítása, vershez kapcsolódó illusztráció készítése, keresztrejtvényben
megfejtett szavak szófajok szerinti csoportosítása és
egy elképzelt interjú egy már elhunyt költővel.
– Hol zajlott a verseny?

– Az iskolában lehetett kitölteni a feladatlapokat.
Ezután beküldtük azokat a megadott címre, ahol
a már említett két 100 pontos eredményen kívül
tanítványaim kiemelkedő teljesítményének elismeréséül még a fődíjat is nekünk ítélték.
A csapat tagja volt több korábbi rajzverseny győztese, Peresztegi Hanna, aki a Kockásfülű nyúl lakását rajzolta le, benne bőröndjét és játékait, majd
magyarázó szöveget is írt a kép egyes részleteihez.
Emellett lelkesen keresett kérdéseket az elképzelt
interjúhoz.
Szilágyi Zsófia Weöres Sándor Haragosi című versének történéseit jelenítette meg a rajzlapon. Ezt a
feladatot azért szerette, mert szabadjára engedhette
a fantáziáját. Legszívesebben azonban a szógyűjtemény készítésére emlékezett vissza, mert abban
szülei is segítettek, és jó volt együtt dolgozni velük.
Lázár Boglárka Lackfi János Apám kakasa című
versének egy jelenetét örökítette meg. Kedvence
pedig a csapatmunkának az a része volt, amikor a
Petőfi Sándorral elképzelt beszélgetéshez kérdéseket
kerestek.
Makrai Eszter Laczkfi János egy másik költemé-

Németül is szépen beszélnek
a táncsicsosok

Szüllő Péter, a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulója egy
német szépkiejtési prózamondó versenyen országos első helyezést ért el.
Rajta kívül a mátyásföldi iskolába jár Boros Viktória is, aki ugyanezen a
megmérettetésen egy másik kategóriában 7. lett.

Mészáros Tibor
– A családi háttér nagyon fontos a felkészülés időSzüllő Péter most 6. osztályba jár, de már három szakában. Az iskolában ugyan megbeszéljük, mi
évvel ezelőtt is ő nyerte meg ezt a versenyt. Idén az hogyan hangzik szépen, de a végső memorizáláshoz
irodalmi német kategóriában indult, ahol két pró- csak otthon van elegendő idő. Így a gyerekek sikerézát mondott el. Felkészülését Szikora Edit tanárnő ben a felkészítő pedagógusokon kívül mindig fontos
mellett édesanyja is segítette, mivel a család koráb- szerep jut a szülőknek is – jelentette ki Ácsné Lázár
Mária.
ban négy évig Németországban élt.
A pedagógus szerint a sikerhez kellett egy olyan
könnyen tanuló, tehetséges, szorgalmas,
és megbízható diák, mint Péter. Emellett
elengedhetetlen az olyan mű kiválasztása,
amelynek világába könnyen bele tud helyezkedni az előadó. Ha mindez megvan,
akkor már nem kell más, csak nagyon sok
gyakorlás.
– A felkészítő tanár a szöveg értelmezésében,
a helyes hangsúlyozásban, az intonációban, a
hangszín megválasztásában, vagy a mondatközi és mondatvégi írásjelek figyelembevételében tud tanácsot adni – mondta Szikora
Edit.
Boros Viktória 3. osztályos tanuló másodszor indult a versenyen, ahol 7. helyezett
lett. Ő Ácsné Lázár Mária tanárnővel, a
német nyelv kerületi tantárgygondozójával,
Ácsné Lázár Mária, Boros Viktória, Szüllő Péter
és szintén édesanyjával gyakorolt, aki korábés Szikora Edit
ban némettanár volt.

Lázár Boglárka, Peresztegi Hanna, Makrai Eszter,
Geráné Onódy Tünde osztályfőnök, Szilágyi Zsófia
és Solti Máté
nyéhez, a Kölyökvershez készített illusztrációt, és
örömmel írt hozzá értelmező szöveget.
Solti Máté, a csapat egyetlen fiú tagja Benedek
Elek faluját rajzolta le aprólékos munkával és élénk
fantáziával.
Az öt sikeres diák mindegyike nagyon sokat olvas, és gyakori látogatói az iskolai könyvtárnak. Az
eredmény eléréséhez azonban nagyban hozzájárult
a szülői háttér is, amely ebben a korban nélkülözhetetlen. Végül, de nem utolsó sorban pedig
egy olyan felkészítő pedagógussal dolgozhattak,
aki a reáltagozaton is becsempészte az osztályba a
humán szeretetét. Szívből gratulálunk mindegyiküknek!

PÜNKÖSD
a Cinkotai Tájház és
Néprajzi Élménytárban
Június 8-án vasárnap
Varázsműhelyes zenevonat, tombola,
fiatal zenekarok bemutatkozása,
a Figurina Bábszínház
Grimmaszok című előadása,
kézműves alkotó foglalkozások
(nemeztulipánok, ékszerek, bőrkulcstartók),
ebéd: langalló menü.
Június 9-én hétfőn
Óriás játékpark, tombola,
fiatal zenekarok bemutatkozása,
gyermekkoncert Joós Tamással,
kézműves alkotó foglalkozások
(dekupázs csoda, cserépvarázs,
tojástartó virág),
ebéd: görhöny menü.
Szervezők és támogatók:

É v f ord u ló

2014. június 4.

100 éve
születtet
Babay István
Babay István, dr. Babay Mariettának, kerületünk díszpolgárának édesapja 1948-ban költözött szüleivel, feleségével és három gyermekével Mátyásföldre. Az 1956-os forradalom
alatt a Villamosvasút Akácfa utcai székházában dolgozott, ahol az akkor megalakuló Nagybudapesti Központi Munkástanács titkárságának vezetőjévé választották meg. A forradalom leverése után
a megszálló szovjetekre támaszkodó Kádár-kormánnyal folytatott tárgyalásokat a forradalom vívmányainak megőrzése érdekében, a küldöttség egyik
meghatározó egyénisége volt. Vállalta a fenyegetettséget és a megaláztatásokat, majd évekig börtönben raboskodott, miután 1956. december 9-től
törvényen kívül helyezték a Munkástanácsot.
Babay István emlékének megőrzése érdekében a Kertváros Értékeiért Egyesület most egy portrét szeretne elhelyezni róla a forradalom egyik emblematikus helyszínén, az Erzsébetligetben. A civil kezdeményezést Kovács Péter
polgármester is támogatja, a művet pedig R. Törley Mária, a kerület kiváló
szobrászművésze készíti majd el.
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Hős sportolóink

A Hősök napján, vagyis május 25-én idén is összegyűltek
a kerületi polgárok a Rákosi út és a János utca sarkán található mementónál, amely az első világháborúban elhunyt
45 rákosszentmihályi sportolónak állít emléket.

Szatmáry László önkormányzati képviselő beszédében elmondta: a sok viszontagságot elszenvedett márványfal háborús hősök nevével szerencsére már valószínűleg nem bővülhet, de olyan lokálpatrióta sportbarátok neve, akik fáradhatatlan szolgái Rákosszentmihály sportéletének, felkerülhetnek rá, ezért egy
kuratóriumot hoztak létre, amely évente elbírálja a beérkező javaslatokat.
A méltató szavak után a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola diákjai, Nagy
Orsolya Klaudia és Szűcs Kitty szavaltak el egy-egy verset, végül pedig a XVI. kerületi POFOSZ, a Kossuth Nemzetőrség, illetve annak Corvin-tagozata, az 1956
Magyar Nemzetőrség, a Vitézi Rend, a Déli Harangszó Baráti Kör és a Kovász
Egyesület képviselői helyeztek el koszorút az emlékmű talapzatán.

Az emlékhelyet a civil szervezet közösségi felajánlásokból szeretné
létrehozni, ezért várják a kertvárosi lokálpatrióta polgárok nagylelkű felajánlásait, amelyeket a Törley Szalon Alapítvány számlaszámára lehet befizetni: OTP 11716008-20183743-00000000. A hivatkozási rovatba kérjük írják be: Babay István 1956 portré.

Mátyásföldi
Lovas Egylet

Serf András:
06-20/968-6947

Pünkösd mindig kiemelt ünnep volt a lovasság számára, amikor
több vetélkedőt is rendeztek a „Pünkösdi király” címért, amit
a legügyesebb versenyző nyert el.
A Mátyásföldi Lovas Egylet tagjai most
szeretnék feleleveníteni a hagyományt, ezért
Pünkösdi Lovas Látványosságot
szerveznek június 9-én 10 órától
az egykori mátyásföldi reptéren.
Az esemény keretében rendezik meg a lovas birkózás és a kök pár
(bouszkasi) Közép-magyarországi területi döntőjét, amelynek alapján először állítják össze a magyar válogatottat. A két ősi sztyeppei lovas versengési forma egyébként Ázsián kívül csak hazánkban maradt fenn a XIX.
századig a pásztorvilágban.
A viadalok szünetében jeleneteket adnak elő a magyar könnyűlovasság
történetéből, a szakkommentátor dr. Csikán Tamás történész, egyetemi
tanár lesz. A programokat színesíti még a lovas solymászat és agarászat, valamint a lovas énekes-zenész művészek (Tóth János, Szisz Attila, dr. Szuper
Géza és Buch Tibor) fellépése.
A rendezvényre - amit az Önkormányzat Kulturális és
Sport Bizottsága támogat - a belépés ingyenes.

A

Szentmihályi Esték

rendezvénysorozat keretében
Ország György író, költő és Sinkovits-Vitay András színművész
tart előadást Hétköznapi Pieta címmel
június 14-én, szombaton 16 órakor.
Helyszín:
rákosszentmihályi plébánia (Templom tér 3.)
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Csobaji Zsolt: Kalotaszeg
Csobaji Zsoltnak, a Corvin Művészklub tagjának neve nem ismeretlen a XVI. kerületben. Közel 40 magyarországi és több külföldi tárlat után most egyszerre két helyen, az Önkormányzat Kovács Attila
Galériájában, valamint a rákosszentmihályi katolikus közösségi
házban mutatta be az erdélyi Kalotaszeget ábrázoló alkotásait.
Mészáros Tibor
– Hogyan lesz festőművész egy építészből?
– Nálunk az építészet családi örökség, apámnak
és nagyapámnak is ez volt a foglalkozása. Ehhez jól
kell tudni rajzolni, szerencsére ezt a képességet örököltem az őseimtől. Már tizenéves koromban próbálkoztam a festészettel is, de egy velem született
látási probléma sokáig akadályozott ebben. A színekkel volt problémám, így 25 éven keresztül csak
rajzoltam. Közben viszont jártam a Vasutas Képzőművészeti Szabadiskolába, majd egy több résztvevős kiállításra beadtam egy képet, amely díjnyertes
lett. Így kezdtem újra festeni.
– Hogy szerette meg Kalotaszeget?
– Ez a vonzalom sok személyes szálból tevődik
össze. Nagyapám Kolozsváron született, Koós Károly kortársa volt. Habár édesapámék áttelepültek
Budapestre, ők is sokat meséltek nekem erről a városról, a keresztelő papom pedig Bánffyhunyadon
született. Mindezek ellenére 59 éves koromig so-

Rokonok

Hét alkotó, hét külön világ. Ami mégis összeköti őket, az a rokoni kapcsolat. Németh Attila és hat társa
az Erzsébetligeti Színház Harmónia
termében mutatták be műveiket,
amelyeket Szepesi Hédi művészettörténész értékelt május 15–én.
Mészáros Tibor

Németh Attilával ritkán találkozhat a közönség, hiszen ő a színfalak mögött dolgozó műszaki csapat
vezetője. Azt viszont még a környezetében is kevesen tudják róla, hogy épületszobrászként végzett, és
szabadidejében megrongálódott alkotásokat restaurál. Emellett kerámiából készít
sakkfigurákat, de fest tájképeket, és finom művű rézkarcokat
is alkot.
Páger Bernadett textiltervező,
iparművész – számtalan díj tulajdonosa – munkáit már külföldön is elismerik, emellett a
Budapesti Kommunikációs Főiskola Alkalmazott Művészeti
Intézetében oktat.
Pótári Anna textiltervező, kárpitművész gobelineket, jávai
batikokat és vegyes technikával
alkotott térkompozíciókat tervez, amiket később el is készít.

hasem jártam az őseim és Mátyás király
szülővárosában. Akkor azonban érkezett
egy meghívás Nagypetriből egy művésztelepre. Ez 12 évvel ezelőtt történt, azóta vagyok
rabja Kalotaszegnek.
– Miért ilyen vonzó ez a Sebes-Körös és a Kalota
által közrezárt kis háromszög?
– Egy múlt századi utazó szerint „Bánffyhunyad
és Kolozsvár között számos látnivaló várja az utazót,
fazsindelyes, festett kazettás mennyezetű műemléktemplomok szinte minden faluban, fatornácos
parasztházak, kulturális rendezvények, táncház, élő
népviselet hétköznapokon is, az ősi hagyományos
gazdálkodás, és végül, de nem utolsó sorban a vendégszeretet.” Jankó János, e sorok szerzője ma már
egy kicsit „globalizálódott” viszonyokat találna,
hiszen ott is vannak bevásárlóközpontok, de azért
megmaradt az a vonzó, lelki békét és nyugalmat
árasztó légkör, amely rabjává teszi az embert. Ehhez
hozzáadódik még az én személyes kötődésem, vagyCseh Róbert képzőművészhez a szobrok és a festmények állnak közel. Ilyen irányú érdeklődését jól
tudta hasznosítani a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházban, ahol húsz évig volt díszlettervező. Ha
ecsetet fog, szívesen készít monokróm alkotásokat
és kisplasztikákat.
Ambrus Eugénió képzőművész Uruguayban,
Montevideóban született. Nagy klasszikusok példáinak összegzése alapján alakított ki egy sajátos,
folyamatosan fejlődő művészi világot. Festményein
olyan érzelmek jelennek meg, mint a sértettség, a
kegyetlenség, vagy a magány.
Ambrus Izsák grafikus, illusztrátor, akinek különösen jó érzéke van egy történet legjellemzőbb pillanatának megragadásához.
Németh Sebestyén még tanul, de már plakátokat
és emblémákat tervez. Emellett egy énekesnő közreműködésével, igényes zeneszámokkal is szórakoztatta a közönséget.
A különleges tárlat június 9-ig tekinthető meg.

is az az érzés, hogy apám és nagyapám lábnyomába
léphetek.
– Mi az, ami a festőt megragadja ezen a környékén?
– Az otteni, kissé szegényes életforma megőrzött valamit egy tárgyaiban, körülményeiben kissé
igénytelenebb, lelkiekben azonban sokkal gazdagabb, békebeli világ atmoszférájából, és ez látványban is megjelenik ezen a vidéken. Ezért az olyan
nyitott szívű ember, mint én, nagyon könnyen otthon érzi magát Kalotaszegen. Lehet, hogy én nem
is a kezemmel festek, hanem a lelkemmel. Sajnálom, hogy az anyaországból érkezők inkább csak átrobognak ezen a gyönyörű vidéken távolabbi célok
felé igyekezve, pedig érdemes lenne egy-két napra
megállni ott, hiszen rengeteg a látnivaló, és könnyű
maradandó emlékeket gyűjteni. Ezért szeretném
festményeimmel is ráirányítani egy kicsit az Erdélybe indulók figyelmét erre a különleges helyre.

Déli Harangszó
Baráti Kör
Dr. Onyestyák György
Tel.: 06-20/395-3537

A Déli Harangszó Baráti Kör
szeretettel meghívja Önt és családját
arra a megemlékezésre,
amit Horthy Miklós születésnek
146. évfordulója alkalmából rendeznek
június 18-án, szerdán 17.30 órakor.
Helyszín:
Sashalom, Veres Péter út – Fuvallat utca sarok
A koszorúzás után dr. Onyestyák György, az
Egyesület elnöke tart előadást „15 millió
Trianon túlélő vár a kárpótlásra” címmel.
Az eseményt az Önkormányzat is támogatja.
Június 21. 6 óra – Morvaország:
Lednicén a mesekastély, Valtice.
Költőpénz max. 5-600 CZK (65 év felettieknek kevesebb.) Útiköltség 5800 Ft/fő
Július 26. 6 óra – Az osztrák Dunakanyar,
a wachaui kulturtáj, Melk apátság.
Költőpénz 30-40 EUR Útiköltség 6700 Ft/fő
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél
403-2622. Befizetés megbeszélés szerint a
Veres P. út 27. alatt, hétfőnként 17-18 között.
Indulás: Mátyásföld, Pilóta u. 1.
Az utakat az Önkormányzat Kulturális és
Sport Bizottsága támogatja.

Ku ltú ra
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Kettős születésnap

R. Törley Mária szobrászművész és barátai 1994. május 24-én gyűltek össze
először azért, hogy irodalmi műveket olvassanak fel, komoly zenét hallgassanak és képzőművészetről beszélgessenek. A húsz évvel ezelőtti összejövetelt
aztán számtalan másik követte, a Törley-szalonban pedig azóta több neves író,
muzsikus, közéleti ember, sőt politikus is rendszeresen megfordul. Idén május
18-án azonban nemcsak az alapítás évfordulóját, hanem az alapító születésnapját is egyszerre ünnepelték.
Mészáros Tibor

Munkatársainkat az a megtiszteltetés érte, hogy meghívást kaptak arra az összejövetelre, amelyen R. Törley
Mária és férje, Ruszina László többek között dr. Babay
Marietta kerületi díszpolgárral, dr. Hámori József
agykutatóval, dr. Sólyom László korábbi köztársasági
elnökkel és dr. Réthelyi Miklóssal, a nemzeti erőforrások egykori miniszterével is koccintott.
– Honnan jött az ötlet, hogy
szalont alapítson az 1990-es
évek eleji változó időszakban?
– A Szalon nem úgy jött létre, hogy elhatároztuk a megalapítását, hanem kialakult.
Akkor volt kicsi a gyermekünk, és sokat jártunk művésztelepekre. Nem alkotni,
hiszen a szobrász nem cipelheti magával a műtermét, inkább csak ismerkedni. Az ott
kialakult barátságok többsége
pedig tartósnak bizonyult.
Kényelmi okokból igyekeztem
hozzánk szervezni a találkozókat, mivel a szobrászkodás nehéz fizikai munka, este már nem nagyon van
kedve az embernek a város másik végére vendégségbe
menni. Így az egyre szélesedő baráti kör is megszokta, hogy ők többször jönnek hozzánk, mint fordítva.

Olyan is volt, amikor 30 literes fazékban főztem pörköltet, de az alkotásokon ettől még tudtam dolgozni.
Így alakult ki a szalon.
– Hol fogadták a vendégeket?
– Jó időben a kertben voltunk, télen, vagy rossz időben pedig a műteremben. A mostani alagsori szalon
akkor még düledező, romos állapotban volt. Az, hogy
most ilyen szép, egy nagy megbízásnak köszönhető.
Egy templom feldíszítését teljes egészében rám bízták. Ennek árából
sikerült a szalonban egy állandó kiállító- és vendégfogadó teret kialakítani. Ide már nem hozom le a pörköltes fazekat, de a vendégek azért nem
szoktak éhesek maradni.
– Kezdetben kik látogattak el Önökhöz?
– Sokan szerencsére még ma is velünk vannak, de Gyurkovics Tibor
és Mészöly Dezső is nagyon kedves
barátaink voltak, és mindig nagyon
szívesen jöttek hozzánk. Alakjukat
pedig nemcsak az emlékezet, hanem
a róluk készült szoborportrék is őrzik. Akikkel viszont
legalább egyszer találkozunk egy évben, azok mintegy
ötszázan vannak.
– Mi lehet a szalon különös vonzereje?
– Valószínűleg a közös erkölcsi alapokon nyugvó,

Tíz éves a MAT

A Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság (MAT) tíz évvel ezelőtt alakult kerületünk kiemelkedő tehetségű grafikusművészének emlékére. A kerek évforduló tiszteletére a Maconkai
Orosz László Galériában rendeztek kiállítást május 9-én.
Mészáros Tibor

Mohácsi Regős Ferenc halála után nem sokkal, Kázmér József ötlete alapján megalakult a MAT Káldy Péter festőművész, költő, Teszák Sándor grafikusművész és
Dorogi Ferenc Miklós szobrászművész részvételével. Először Környei László intarziaművész látta el az elnöki teendőket, aki egy évvel
később Takár Emőke festőművészre bízta a társaság
vezetését, ő pedig azóta is lelkesen végzi feladatát.
A tárlaton Mohácsi Regős Ferenc alakját dr. Fraknói
Mária művészettörténész idézte fel, aki a MAT rövid
történetét is ismertette, amelynek létszáma folyamatosan nő, a pártolókkal együtt eléri az ötven főt.
Évente kétszer rendeznek kiállítást a tagok műveiből,
akik között a professzionális művészek és autodidakta amatőrök egyaránt megtalálhatók.
A rendezvényen második alkalommal adták át a
a Mohácsi Regős Ferenc-díjat, amit most Bánfalvy
Ákos festő érdemelt ki. A művész közismert alkotója
a XVI. kerületnek, számtalan közintézményben és

hasonló érdeklődésű emberek jókedvű együttléte művészetekkel fűszerezve. Íratlan szabály továbbá, hogy
nem politizálunk még akkor sem, ha azonos oldalra
szavazunk, hiszen annyi más beszédtéma van.
– Az összejöveteleken a vendégeket rendszerint várja
valamilyen zenei produkció is.
– Ennek két oka van: sok a neves zeneművész a társaságban, akik szívesen lépnek fel a barátok előtt, a
zeneszámokra ugyanakkor nagyobb az igény, mint az
irodalomra.
– Kik léptek fel a mostani rendezvényen?
– Horváth Anikó, aki sokáig volt a Zeneakadémia
csembaló tanszakának vezetője. Ő azon a zongorán
játszott, amelyen egyszer a szobornézőbe idelátogató
világhírű művész, Dimitrij Bashkirov is megfuttatta
ujjait. Utána pedig a Gulyás Márta zongoraművész
tanítványaiból összeállt, háromtagú kamaraegyüttes
adott elő néhány számot.
R. Törley Mária idén 64. születésnapját ünnepelte,
tervei száma azonban végtelen. Júniusban Gyulakeszin, a Csigó-kastélyban lesz egy nagy kiállítása. Dolgozik a kerületi celEB, Beni kutya domborművén, és
ugyancsak domborművet készít Varnusz Xavérnak abból az alkalomból, hogy a lipcsei Tamás templomban
fog Bach-koncertet adni. Emellett a cinkotai Tabódy
Ida térre alkot egy egészalakos diáklányszobrot, Tatai
Sándor író születésének 100. évfordulójára pedig őt
magát fogja életnagyságban megmintázni.

kiállításon találkozhatunk munkáival, és csodálhatjuk meg vízfelületeit, elegáns
hajóit, de csendéleteit, vagy tájképeit is.
Bánfalvy Ákos életútjának főbb állomásaival kapcsoltban Takár Emőke elmondta: az alkotó kezdetben az alkalmazott grafika terén jeleskedett, sokan ismerhetik
a Malév, vagy a Mahart megrendelésére készített naptárait és könyvillusztrációit.
Részt vett a rajzfilmkészítésben, és munkatársa volt többek között Dargay Attilának, számtalan nemzetközi hírű alkotás készítőjének is. A festővászon és az ecset
pedig 1985-ben vált élete főszereplőjévé.
Az életműdíj mellett elismerésben részesültek a MAT olyan tagjai is, akik művészi
tevékenységük mellett, vagy pártoló tagként a rendezvények lebonyolításában és a
kiállítások elrendezésében szoktak segédkezni. A kiállítók közül Andreé Annamária
munkáját ismerték el a Művészetért díjjal. Kiemelt köszönetet mondtak továbbá Horváth Jánosnak és Kovacsik Lászlónak is, akik az előkészítésből veszik ki a részüket.
Az ünnepi műsor keretében először Poór Péter tanítványa, az operett és musical műfaj ifjú reménysége, Sárkány Krisztián szórakoztatta a közönséget, majd a jelenlévők Munkácsi
Sándor Szécsi Pál összeállítását hallgathatták meg,
amellyel a fiatalon elhunyt táncdalénekesre emlékeztek születésének 70. évfordulója alkalmából. Végül a
MAT összejöveteleken megszokott meglepetés sem
maradt el. Bemutatták a XVI. Kerületi Helytörténeti
Klub örökös tiszteletbeli elnöke, Paor Éva anekdotakötetét, amelyhez Teszák Sándor készített illusztrációkat. A műből Pálos Zsuzsa színművész olvasott
fel részleteket, a történetek között pedig Paor Lilla
előadóművész énekelt. Az ünnepi összejövetelt a tűzijátékkal díszített torta felszeletelése után tombolasorsolás zárta.
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A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Belső térben
egykor és most

Mészáros Tibor
A most megjelent, a szerző bevallása szerint is
szubjektív válogatású albumban sorakozó fényképek egy része a Helytörténeti Gyűjtemény
archívumából került a könyv lapjaira. Találunk
azonban olyanokat is, amelyeket a véletlen terelt
a fotográfus kamerája elé. Széman Richárd a Kerületünk épített világa
című könyvhöz gyűjtötte az anyagot, és eközben bukkant néhány
olyan érdekes látványra
a falak és ajtók túloldalán, amit érdekesnek
talált. Menet közben
derült ki, hogy ez a világ
van annyira látványos,
érdekes és sokatmondó,
őriz annyi információt
régebbi évtizedek életformáiról és ízlésvilágáról, hogy megér egy önálló
kötetet. Majd ahogy az lenni szokott, már menet
közben látni lehetett, hogy a teljesség igénye ismét
csak álom marad. A tervezett anyag egyharmada
terjedelmi okok miatt kimaradt. Milyen jó lenne
például megnézni milyen volt egykor a kocsma,

Széman Richárd fotográfus munkája nyomán megszületett a Kertvárosi
Helytörténeti Füzetek legújabb kiadványa, a Belső térben egykor és
most. A sorozat 32. kötete egy adatokkal, történetekkel kísért fotóalbum, amely a Kertváros érdekesebb épületeinek belső tereit mutatja
be. A fotók nagy része a múltba vezeti vissza az olvasót, de találunk
közöttük olyanokat is, amelyek a mai állapotot örökítik meg.
Az épületek belső világa gyakran változik, hiszen az iskolák, gyárak,
vendéglátóhelyek, kereskedelmi épületek, mint közösségi terek folyamatosan átalakulnak, de a változás gyorsasága nagyban függ az
épület rendeltetésétől is. Egy templom belvilágának éppen az örökké
tartó állandóságot kell közvetítenie, míg egy lakóháznak a benne élők
szükségleteihez kell alkalmazkodnia, akár generációnként követve a
divat irányzatait. Bármilyen cél is hozta létre ezeket a belső tereket,
a róluk fennmaradt képek sokat elmondanak lakóikról, azok ízléséről,
igényeiről, anyagi helyzetükről, és magáról a korról is, amelyben megszülettek.

ahol a nagypapa könyökölt cimboráival egy –
vagy több – korsó sör mellett, melyik kisüzembe
járt dolgozni a családfő, hogy előteremtse a betevő
falatot, és hogy nézett ki a mozi, amelybe beült a
család, ha idejük engedte. Ezek most nem kerülhettek bele a könyvbe, de talán kárpótol minket a
kötet kínálata, amely igen széles. Bepillanthatunk
az összes felépült templomunkba, néhány kiválasztott iskolába, a mostani Cinkotai Tájház tisztaszobájába, egy mátyásföldi nyaralótulajdonos
ebédlőjébe, egy rákosszentmihályi polgár dolgozószobájába és a sashalmi községháza tisztviselőjének cinkotai nappalijába. Enteriőrök, amelyek az
elmúlt évszázad különböző életformáit tükrözik.
Külön fejezet szól a fényről: mátyásföldi és rákosszentmihályi villák ólomüveg ablakai szűrik
át a külső világ képét, teszik még különösebbé,
otthonosabbá a polgári villákat.
A képekhez hosszabb-rövidebb kísérőszövegek is
tartoznak, amelyek hol az épületek, szent helyek
történetével, hol azok egykori építőinek, tulajdonosainak, lakóinak életével ismertetik meg az
olvasót.
Az embernek mindig is igénye volt, hogy megismerje elődei életét. Ebben óriási előrelépést jelentett a fotográfia megjelenése, hiszen mennyire
más hangulatot ad egy százéves fénykép, mint

A fényképésznek jó:
a negatív világot átfordíthatja pozitívba
Gyakran visszatérő lázálmom egy gyerekkori, konkrét történetből fakad. Az álomban
padláson vagyok, a padlásablakon át ferdén
szűrődik be a fény, a fénysávban aranyló por
kavarog, a padlót vastagon terítik be üvegnegatívok, a múlt képeinek őrzői. Felküldtek
valami tárgyért, lépkedek, elmúlt világok
reccsennek a talpam alatt, cilinderre, fűzős
hosszúszoknyára taposok, ezüstpor keveredik a padlás megszokott, egyszerű házi porába. A gipsz szoborcsoport fejétől fosztottan áll a sarokban, de ágáló kezeikkel mintha fenyegetnének, a
recsegés egyre hangosabb, lépni sem merek, felébredek.

egy akármilyen hozzáértő megfogalmazásban leírt szöveg. Aki a kötetet kézbe veszi, talán átérzi,
milyen jó, hogy lehetőségünk van néhány fénycsóva foglyul ejtésével régi korok világát megörökíteni. A fotók azonban nemcsak pillanatokat, de
folyamatokat is meg tudnak örökíteni. A kötetet
lapozgatva megtudhatjuk például, milyen volt
egy nagypolgári vendéglő táncterme, és milyen
lett, amikor gimnáziumi tornateremmé szelídült.
Milyen volt a másik vendéglő, amely később felszentelt kápolnává magasztosult. Láthatunk katonai középiskolát, amely mára gazdasági főiskolává
lépett elő, és zsinagógát, amely egyszerű lakóházként szolgálja tulajdonosát. Sőt bepillanthatunk
egy olyan épület ebédlőjébe is, amelynek négy különböző korát megőrző fotó is fennmaradt, majdnem száz esztendő történelmén átívelve.
A fénnyel rögzítés lehetősége azonban mit sem
ér a hozzáértő fotográfus nélkül. Széman Richárd
ma már nemcsak a fotográfia avatott mestere,
hanem a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
munkatársaként a XVI. kerület házainak, és azok
belső tereinek, emlékeinek is lelkes kutatója, felfedezője. Legújabb kötete bizonyára nagy örömet
okoz kerületünk elszánt lokálpatriótáinak is, és
azoknak is, akik csak most kezdenek ismerkedni
lakóhelyünk múltjával.

Széman Richárd

Gyerekkoromban valóban sokat játszottam a padláson. És
tényleg ott volt a számtalan nagyméretű negatív, és ott volt
a fejetlen szoborcsoport is. Ez utóbbi megmaradt, a negatívokat apám egy lomtalanításkor kitette. Egy egész világ
veszett ott el.
Ma már nem sok van belőlük. Törékenyek, hozzáértés
nélkül az idő megviseli őket, eltűnik a kép. Minden egyes
képkockával a múlt egy pillanata tűnik a semmibe. Kérjük, hogy akinél otthon kallódik még ilyen: üveg, vagy
nagyméretű celluloid negatív, hozza be gyűjteményünkbe,
megőrizzük azt a jövőnek, és a behozott negatívokról minden kedves adományozónk pozitív digitális másolatot kap.
Olyan képe lehet így egykori családjáról, házáról, településéről, amit talán még nem is látott.
Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Veres Péter út 157. • Kedd, Csütörtök 9-től 17 óráig.
E-mail: helytortenet16@gmail.com
Telefon: 401-0866 • Mobil: 06-30/484-5264
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A Kertvárosi SE első
bajnokcsapata
Piros Cecil

A Budapest Bajnokság tabelláját végig vezetve, első helyen végzett a Kertvárosi SE röplabda szakosztályának női
csapata. Az eredmény példaértékű a mindössze négy éve
alakult kerületi klub életében, ezért ezt egy különleges
edzés keretében ünnepelték meg a játékosok, akiket Kovács Péter polgármester és Bacsa Péter, az Egylet elnöke
is köszöntött. A rendezvényen természetesen jelen volt
Hóbor Béla világhírű röplabda játékvezető is.
A horvátországi Pulában rendezték meg
május 21-e és 25-e között azt a IDF Tánc
Világbajnokságot, amelyen a kerületi
Mazotti Fitnesz hét reménysége olyan
kiválóan szerepelt, hogy a több mint
1500 fős versenyről egy ezüstéremmel,
két hatodik és két nyolcadik helyezéssel
tértek haza. Csupaszív vezetőedzőjük,
Teszák Mariann még a megmérettetés
után napokkal is a könnyeivel küszködve mesélt a részletekről.

László Éva amellett, hogy a gyerekek
edzője, a Kertvárosi SE röplabdacsapatának egyik oszlopos tagja is. A kiváló
játékos elmondta: az együttest irányító,
feladói posztot betöltő társuk anyai örömök elé néz, egy másik tag pedig külföldön kapott munkát, ezért év közben
többször is változtatniuk kellett az összeállításon. Az összecsapásokat ugyanakkor
a sok sérülés is nehezítette, mindezek ellenére végig egységes csapatként küzdöttek, ezért nyerték meg a bajnokságot.
Amint az köztudott, az együttes trénere

Küzdeni mentek

A versenyre eredetileg 27 mazottis kvalifikálta
magát, de mivel a tánc nem államilag támogatott,
és nem is olimpiai sportág, ezért minden költséget
a szülőknek kell vállalniuk, akik ezt nem minden

Barnucz Tibor, László Éva férje, a Kertvárosi SE férfi A csapatának tagja. A tréner
szerint is a csapatmunka volt az, amely
a nehézségek ellenére a dobogó legfelső
fokáig repítette a lányokat. A technikai
tudás és a küzdeni akarás ugyanis alap,
de nem elégséges feltétel a győzelemhez.
A példa tehát megvan, hiszen ha valaki egy 22 mérkőzéses bajnokságban
csak négyszer veszít, az minden bizon�nyal aranyérmes lesz. Tessék a kertvárosi
lányok után csinálni nyáron a strandon,
ősztől pedig újra a Sashalmi Közösségi
Teremben!

esetben engedhetik meg maguknak. A tréner szerint tanítványai kistigrisként küzdöttek, ugyanis
szándékosan nem olyan kategóriákban indultak,
ahol biztosan nyerhettek volna, így viszont világklasszisokkal kellett összemérniük tudásukat.
Teszák Mariann célja egyébként éppen az, hogy
miközben megszeretteti a gyerekekkel a sportot,
megtanítja őket küzdeni, ugyanakkor elfogadó és
összetartó csapattá kovácsolja őket. Minden bizon�nyal ennek is köszönhető, hogy Karna Rebeka, Szabó Johanna és Vágó Virág a Blues Brothers trióval
ezüstérmet szerzett, Kende Panna és Pesti Bianka a
Bohóc duettel, illetve Vágó Virág egyéniben is hatodik lett, Törö Angéla a funky jazz kategóriában a
nyolcadik helyen végzett, ahogy az összes kerületi
versenyzőt magába foglaló „Vámpírok” is, de Berkes Julcsi is kiválóan szerepelt. Ezúton is gratulálunk a mazottis lányoknak!

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

Z EN E

Június 13. péntek 19:30

Jazzliget Rytmix Trió
A RytMix trió zenéje újszerűen ötvözi a legmodernebb elektronikus hangzásokat az akusztikus hangszerek tónusaival. Repertoárjukon ismert filmzenék
új, izgalmas hangszerelései, és saját szerzeményeik
szerepelnek. Jegyár: 1200 Ft

Június 29. vasárnap 15:00

Jótékonysági sztárparádé Tarnai
Kiss Lászlóval
Hetedik alkalommal rendeznek jótékonysági estet
Tarnai Kiss László tanítványaival és sztárvendégeivel. Az esemény kedvezményezettje a Göllesz Viktor
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
Jegyek 800 forintos áron megvásárolhatók.

K IÁ L L ÍTÁ SO K

ART Feszt VII.
A pályázatra beérkezett alkotásokból

válogatott kiállítás megtekinthető június 10-ig
a Corvin Galériában.
A tárlatra közönségszavazást hirdetünk. Kérjük, hogy
a Színházban elhelyezett szavazólapon írja le, melyik
alkotás tetszett Önnek a legjobban, a közönségdíjas
alkotás a szakmai zsűri által értékelt művekkel együtt
szerepelni fog a jövő évi kiállításon és annak sajtóanyagain. Mert itt az Ön véleménye is számít.
Június 11. szerda 18:00

Osztrák-magyar festőművészek
közös kiállítása
Monika Herschbeger grafikus, Norbert Meyerofer
festőművész, Robert Petschinka grafikus, Rádoczy
Gyarmathy Gábor festőművész
Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester.
A kiállítást megnyitja: Kleinheincz Magdolna, házigazda: Koltayné Zolder Klára, művészeti író. Közreműködik: Matus Mihály tárogatóművész. A kiállítás megtekinthető július 11-ig a Corvin Galériában

június 12. csütörtök 18 óra

Életem képei
Schmidtné Lelovits Ilona kiállítása a Harmónia
teremben. Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester. Megnyitja: Koltayné Zolder Klára művészeti író. Közreműködik a Toborzó citera együttes
Vikol Kálmán vezetésével.

SZABAD T É RI

Június 21. szombat 18:00

A zene ünnepe a Jazzmania
Big Banddel
A Rácz Aladár Zeneiskola egykori növendékei
és lelkes budapesti dzsesszmuzsikusok alkotják a
zenekart, amelynek vezetője Kollman Gábor, az
iskola tanára és a Budapest Jazz Orchestra vezetője. Visszatérő vendégek az Erzsébetligeti Színházban, mostani műsorukon a 20-as, 30-as évek
swing örökzöldjeit idézik meg. Énekel: Bujdosó
Eszter
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Első helyen kerültek a döntőbe

Egy régi versenyformát élesztett újjá a Magyar Atlétikai Szövetség, ugyanis idén újra megrendezte a Magyar Atlétikai Csapatbajnokságot. Két helyszínen, Zalaegerszegen és Nyíregyházán
kezdődtek meg az elődöntők, a korábbiakhoz képest azonban
újdonságnak számított, hogy ezúttal több egyesület közösen is
nevezhetett a versenysorozatra, így egy-egy csapat akár három
klub versenyzőiből is összeállhatott. A GEAC-BEAC-Ikarus közös csapata pedig az
első helyen végzett a nyíregyházi elődöntőben a május 10-e és 11-e között megtartott versenysorozaton, így bejutott a magyar csapatbajnokság országos döntőjébe.
Kellner Gergely

A megmérettetésre húsz csapat nevezett, amelyek
egy keleti és egy nyugati csoportban küzdöttek meg
a legjobb hat közé, azaz a döntőbe jutást biztosító
élmezőnybe kerülésért. Természetesen mindkét csoportban rajthoz álltak a magyar atlétika felnőtt és
utánpótlás mezőnyének legjobbjai is.
– Mivel elég erős csapatot sikerült összeállítanunk,
számítottunk rá, hogy az első háromba kerülünk. A
szeptemberi döntőben azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a másik régióban is legalább ilyen jó együttesek kerültek a fináléba – értékelt ifjabb Tomhauser
István, az Ikarus BSE vezetőedzője.
A kiírás értelmében a csapatok területi alapon szerveződtek, a mieink pedig a Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
csapataival indultak vegyes összeállításban GEACBEAC-Ikarus néven.

Ragyogó időben rendezték meg a XVI. kerületi atlétikai diákolimpia pályabajnokságát az
Ikarus Sportcentrumban május 21-e és 22-e
között. A versenyen 13 kerületi iskola képviseltette magát, a résztvevők száma közel 500
fő volt. A kertvárosi döntőn öt korcsoportban
versenyeztek a fiatalok: az általános iskolás korosztályok egyéniben és csapatban, míg a középiskolások egyéni és váltószámokban mérték
össze tudásukat. A pontversenyt a Jókai Mór
Általános Iskola nyerte, második helyen a Kölcsey végzett, a harmadik pedig a Táncsics lett.

– A választás oka egyszerű volt: Gödöllő földrajzilag
is közel van, illetve a BEAC vezetőivel régóta nagyon
jó a viszonyunk. Nyilván a május eleji eredmények még
nem a csúcsformáról árulkodnak, de a felnőttek versenyszezonjának indítására remek volt ez az elődöntő
– mondta a szakvezető.
A verseny kifejezetten izgalmas volt, hiszen az első
nap alapján még jelentős, több mint hatvan pontos
előnnyel várhatta a másnapi megmérettetéseket a
DSC-SI és a Nyírsuli alkotta csapat. A mieink azonban óriási csatában megnyerték a viadalt. Az Ikarus
BSE atlétái – Kiss Dániel, Gyürkés Viktória, Kecskés Levente, Gulyás Norbert, Horváth Csaba, Kővári Tamás, Ludvig Benjámin, Detrik Balázs, Miller
Ákos, Kéri Tamás, Rab Attila, Barcsay Csanád – remek szereplésükkel járultak hozzá a csapat sikeréhez.
A döntő szeptember 13-a és 14-e között lesz Székesfehérváron, drukkoljunk akkor is a kertvárosi
sportolóinknak!

A rákosszentmihályi baptista gyülekezet
ebben az évben ünnepli
megalakulásának 100. évfordulóját.

A jubileum alkalmából június 24-től egy héten keresztül érdekes
programokkal várják a kerület lakóit az Összefogás sétányon,
ahol minden nap 9 és 12 óra között játszóház és egészségügyi tanácsadás,
17 órától a családi élet legfontosabb kérdéseit boncolgató beszélgetések,
20 órától koncertek és zenés evangelizáció lesz.
A programot bábszínház és az Örömhír focikupa is színesíti, június 29-én
pedig délelőtt és délután is tartanak istentiszteletet a sátortemplomban.
A eseményről bővebben a www.szentmihályibaptistak.hu honlapon,
vagy a gyülekezet Facebook oldalán olvashatnak.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Értékesítésre hirdetett
telkek és lakóházas ingatlanok

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.

Benyújtási határidő: 2014. június 27., 9.00 óra
Cím:
Típus
Hrsz.
Terület (m²) Kikiáltási ár
Vágás utca 52/E............... Telek........115601/92........921......16.578.000 Ft+áfa
Vágás utca 52/D.............. Telek........115601/95........921......16.578.000 Ft+áfa
Vágás utca 52/C.............. Telek........115601/96........922......16.596.000 Ft+áfa
Vágás utca 52/B............... Telek........115601/99........922......16.596.000 Ft+áfa
Vágás utca 52/A............... 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
Lucernás utca 14............. Telek........117576/14.......1230.....21.000.000 Ft+áfa
Jövendő utca 1/C............ Telek........116643/3..........800......19.800.000 Ft+áfa

POFOSZ XVI. kerületi
szervezete

Veres Péter út 27.
Tel.: 06-70/239-5264
Lovag, vitéz Palla László elnök

Értesítenek mindenkit, hogy a nyári szünet előtti utolsó összejövetelt
a szokásostól eltérően nem a hónap elején, hanem
június 23-án hétfőn 15 órakor tartják.

Az esemény nyilvános, amelyre meghívják tagtársaikat, támogató és hagyományőrző tagjaikat, valamint minden nem POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára
elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek.

Helyszín: 1163 Sashalom, Veres Péter út 27.
A szeptemberi összejövetel időpontjáról a XVI. Kerületi Újság
augusztus 27-i számában olvashatnak.

Cukornád utca ................Telek (osztatlan közös tulajdonból 1/2 tulajdoni hányad)
		
................................................116587/15........529......7.950.000 Ft+áfa
Nógrádverőce utca 61...... Telek........104014/5.........1359.....15.629.000 Ft+áfa
Nógrádverőce utca 65...... Telek........104014/7.........1081.....12.432.000 Ft+áfa
Nógrádverőce utca 67...... Telek........104014/8.........1349.....15.514.000 Ft+áfa
Nógrádverőce utca 69...... Telek........104014/9.........1128.....12.972.000 Ft+áfa
Nógrádverőce utca 71...... Telek........104014/10........967......11.121.000 Ft+áfa
Bácskai utca 38........ Lakóházas........105423.............921......23.200.000 Ft
Tatjána utca 9.......... Lakóházas........104537.............602......22.872.000 Ft
Sasvár utca 86/c .............. Telek........101061/10........632......16.179.200 Ft+áfa
Sasvár utca 86/a............... Telek........101061/18 .......750......19.200.000 Ft+áfa
Sasvár utca 86/b.............. Telek........101061/17 .......842
és Keringő utca...........................+101061/19......+80......21.555.200 Ft+áfa
Csömöri út 17. ............... Telek........110956............1153.....21.300.000 Ft+áfa
Lőcs utca 19. ..................Telek (osztatlan közös tulajdonból 1/2 tulajdoni hányad)
......		 ................................................107090.............256......5.400.000 Ft

Benyújtási határidő: 2014. június 13., 9.00 óra
Vidámvásár u. 71/A...Lakóházas.......116385.......... 1101.....15.900.000 Ft
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Nagyot ugrottak
A Budapesti Diáksport Szövetség atlétikai diákolimpiát rendezett az Ikarus Sportcentrumban az V. és VI. korcsoport fiataljai számára május 24-e és 25-e között. A
megmérettetésen mintegy 600 tanuló állt rajthoz az ország minden részének iskoláiból. A fiatalokat többek között Kovács Péter polgármester, Balogh Gábor, olimpiai
ezüstérmes öttusázó, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője, Zsivotzky Attila, világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes tízpróbázó, valamint Varga András,
a Budapesti Diákszövetség elnöke is köszöntötte. A versenyen két ikarusos atléta,
Horváth Csaba és Barcsay Csanád is kiemelkedő eredményt ért el.

Horváth Csaba és Barcsay Csanád

Kellner Gergely
Mivel a diákolimpián való részvétel tanulmányi versenynek minősül, ezért az országos
döntőkön elért dobogós helyezések után a
felsőoktatásba jelentkezők 10 többletponthoz juthatnak. Az esemény idén először
Zsivotzky Gyula Emlékverseny is volt, ezzel
tisztelegve az olimpiai bajnok kalapácsvető,
a világ 100 legjobb atlétája közé beválasztott
sportember, a Nemzet Sportolója előtt.
A kertvárosiak közül két atléta részvétele
már a verseny előtt is biztos volt az Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megtartott
válogatóversenyen. Horváth Csaba 17 éves,
a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumba jár, és 10 éves kora óta atletizál. A
testnevelő tanára, ifjabb Tomhauser István
tanácsára kezdte el ezt a sportágat, és azóta
is csak a magasugrásra koncentrál. Techni-

káját olyan tökéletesre fejlesztette, hogy a
mostani diákolimpián már 205 centimétert
ugrott, ezzel pedig természetesen megnyerte
az összecsapást. Edzőjével, Körös Andrással
2013 óta dolgozik együtt.
A másik ikarusos atléta, Barcsay Csanád
rúdugrásban küzdött volna az aranyéremért,
de egy nevezési hiba miatt csak versenyen
kívül indulhatott. Ennek ellenére 430 centiméteres telesítményével simán megnyerhette
volna a versenyt. Csanád szintén 17 éves, és
10 éve űzi ezt a sportágat. Edzője Etédi Endre, akivel három éve dolgoznak együtt.
Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy noha
mindkét fiatal egyéni csúcsot ugrott, sajnos
mégsem jutottak ki az ifjúsági olimpiára.
Csüggedni azonban biztosan nem fognak,
hiszen a szakemberek szerint is fényes sportjövő áll előttük.

Az ország legjobb paraatlétái az Ikaruson
A Magyar Paralimpiai Bizottság, a Budapesti Atlétikai Szövetség, és a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége május 10-én az Ikarus Sportcentrumban rendezte meg az idei
Paraatlétikai Magyar Bajnokságot. A versenyen mind a négy sérülés specifikus kategóriában indultak sportolók, vagyis az értelmi fogyatékos atléták mellett a mozgás-, látás-, és
hallássérült versenyzők is küzdöttek az érmekért.
Kellner Gergely

A síkfutásban hét különböző távon, illetve távolugrásban,
súlylökésben, gerelyhajításban, diszkoszvetésben, magasugrásban, hármasugrásban, 4x100 méteres és 4x400
méteres váltóban álltak, vagy ültek rajthoz a versenyzők.
A gerelyhajításban ugyanis a kerekes székes sportolók egy
speciálisan erre a célra kialakított székből dobtak.
A magyar paraatléták élmezőnyéből többen is pályára
léptek: a látássérültek között ott volt a maratonista Orbán
Csaba, aki aliglátóként kísérővel teljesítette a távot, és lett
aranyérmes. Ugyancsak a futóknál állt rajtvonalhoz a szegedi paralimpikon atléta ikerpár, akik közül Biacsi Ilona
első lett, míg Bernadett ezúttal harmadik, mivel Keresztesi
Erika, a hajrában közéjük férkőzött. A hallássérülteknél az
aranyérmes Mihály Réka, a tavalyi siketlimpia nyolcadik
helyezett 800-as futója ért el jó eredményt. A dobószámokban is komoly mezőny alakult ki, hiszen gerelyhajításban
két paralimpikon, Kanyó Zsolt és Sas Sándor is részt vett
a küzdelmekben, és mindketten bajnoki címet nyertek.
A nap során pedig ketten is dupláztak: Kálmán Krisztina
dobószerrel és buzogánnyal is bizonyította, hogy az ország
legjobbja, míg Hídvégi Balázs szintén a súlylökés versenyszámban, valamint diszkoszvetésben tette ugyanezt.
A magyar atlétikai csapat szakvezetője, és a versenyt ren-

dező Schiller-Kertész Judit szerint az Ikarus az egyik legjobb
minőségű pálya ma az országban, ahol egy paraatlétikai
verseny megtartásához minden fontos tulajdonság egyszerre teljesül: a rekortán futópálya minősége kiváló, a kiszolgáló létesítmények állapota kitűnő, és ami a legfontosabb,
hogy a pálya egésze akadálymentes.
– Tökéletes versenyt rendeztünk a XVI. kerületben. Nagyon
jók a tapasztalataink, éppen ezért jövőre is itt szeretnénk megtartani az ob-t, sőt 2015-ben akár már nemzetközi versenyt is
hoznánk a pályára – mondta a szakmai vezető.

XVI. kerületi
Vöröskereszt
Veres Péter út 27.
SZOCIÁLIS AKCIÓ
Június 17. (kedd) 15-18 óráig
Június 18. (szerda) 10-15 óráig
Új és jó minőségű használt férfi,
női, gyermekruha, cipő, játék
Jogi Tanácsadás
Június 11. szerda, 10-12 óráig
A tanácsadás ingyenes.
Időpontot hétköznap délelőttönként személyesen, vagy a
403-5562 telefonszámon és a
16.ker@voroskeresztbp.hu
email címen lehet megbeszélni.

Életmód klub
Június 12. csüt., 10-12 óráig
Felkészülés a nyárra – életmód
és veszélyforrások. 2. rész
Előadó:
Tatovszky Mária Zsuzsanna
Egészségnap
Június 27. péntek, 9-12 óráig
Ingyenes vércukor,- koleszterin
és vérnyomásmérés.
A rendezvényt a Budapest
Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat támogatja.
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Árpádföld Közösségei
Egyesület

Ingatlan
Eladó a XVII. kerületben egy 53 m2-es,
1+2 fél szobás lakás. Érd: 0630/3010410.

Rákosszentmihályon társasházi családi
ház magánszemélynek eladó. 2 szoba,
összkomfort, 60 nm, gázfűtés, 537nm
telek. 30-402-9347

Vennék a XVI. kerületben kis házrészt
10-14 millió forintig.

Hosszabb távra is azonnal kiadó 3 szobás, ebédlős, erkélyes, beépített konyhás öröklakás Cinkotán. 30-357-6420

Érd: 0630/301-0410. XVI. Árpádföldön, 100 n-öles telken 2 szintes, pincés,
teraszos, 3 szobás, ebédlős, konyhás,
fürdő szobás családi ház tulajdonostól
eladó. Irányár: 21,9 M Ft. 20-954-7388

Mátyásföld, Koronafürt utcában 1+2
félszobás, 51 nm-es lakás azonnali
költözéssel eladó. Irányár: 13,4 M Ft.
koronafürtlakas@gmail.com

Eladó XVI. ker. Sas utcai 50 nm-es, felújítandó/bontandó házunk 480 nm-es
telken. 20-962-5545
Cinkota-alsó HÉV közelében tulajdonostól eladó dupla komfortos, 6 szobás
ikerház fél. Irányár: 39 M Ft. 70-2565296
Nagyiccén 712 nm-es építési telek eladó. Irányár: 20,9 M Ft. 30-202-1892
Rákosszentmihályon 2,5 szobás családi
ház, csendes utcában, melléképülettel,
tulajdonostól eladó. 20-984-3438
Azonnal beköltözhetően kiadó téglaépületben 1+2 félszobás, erkélyes, ebédlős, egyedi fűtésű, öröklakás a Centin,
Mátyásföldön. 30-582-5471
3 szobás ház eladó vagy cserélhető előkertes lakásra. 30-588-2720
Árpádföldön külön bejáratú lakrész 1 fő
részére kiadó. 409-1503

Rákosszentmihályon csendes utcában
tulajdonostól eladó egy 70 nm-es családi ház. 20-984-3438
Nagyiccén 712 nm építési telek eladó.
Irányár: 20,9 M Ft. 30-202-1892
XVI. ker Árpádföldön különbejáratú
lakrész 1 fő részére kiadó rezsi nincs.
409-1503
Kiadó Szentmihály központjában 100
nm-es, különálló épület kommunális
helyiségekkel megosztva is. 20-5348661
Szinte telekáron Rákosszentmihály központjában 647 nm-es telken, 107 nmes családi ház eladó. Irányár: 26,5 M Ft.
30-723-5640
Pálya utcai lakótelepen 80 nm-es lakás
eladó, 14,9M Ft. 30-921-9584
Ómátyásföldön 3 szobás családi ház
150 n-öles telken, szép környezetben
29,5 M Ft-ért eladó. 30-260-6133

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

Június 3., 10., 17., 24. – Marcipánbaba gyermekfoglalkozás 10-12 óra
Június 2., 16., 23., 30. – Felnőtt torna 18.30-19.30
Június 5., 13., 20., 27. – Vegyes áruk vására 9 – 14 óra
Június 2., 4., 11., 16., 18., 23., 25., 30. – Gyermek zenéstorna 16-18 óra
Június 5., 19., 26. – Szabás-varrás, számítógép, angol 10-12 óra
Június 14. – Babaruha, játék, stb. börze 8-13 óra
Június 28-án – ÁKE kirándulás. A program kidolgozása folyamatban.

Nótakör

Kossuth Eszter 06-20/805-8857

A nótakör legközelebbi összejövetele június 11-én szerdán, 17 órakor
lesz a szokott helyen: Rákosszentmihály, Civilek Háza, Rákosi út 71.
(volt posta). A nyári szünet utáni első összejövetelt szeptemberben tartják,
melynek pontos időpontját a XVI. Kerületi Újság augusztus 27-én
megjelenő számában olvashatják.
Kossuth Eszter, a nótakör vezetője most is, és szeptemberben is várja a
nótázni szerető állandó és új tagokat.
Az elmúlt évben egyéni adományokból, illetve a személyi
jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 774 112 forint érkezett
a Batthyány Ilona Alapítvány számlájára.
A befolyt összeget a hátrányos helyzetű tanulók támogatására,
tehetséggondozásra és iskolai programok lebonyolításának segítésére
(farsang, táborok, erdei iskolák, kézműves foglalkozások) fordították.
Adószám: 19662714-1-42
Bankszámlaszám: 11716008-20077820
Dr. Csánkné Melegh Judit, a kuratórium elnöke köszönetet mond
mindazoknak, akik adományaikkal támogatták az Alapítványt.

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata

ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvárosi szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. Bejelentkezni a

06-40/200-801

üzenetrögzítős telefonon lehet.
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KÚTFÚRÁS, FAKIVÁGÁS garanciával reális áron! 70-220-6206
Háznál vállalok lazító-frissítő mas�százst este 8 h-ig. 20-931-3584

Almási Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, porcelánokat, csillárt,
szobrokat, könyveket, hangszert,
csipkét, kitüntetést, bizsukat, borostyánt, ezüstöket, hagyatékot,
díjtalan kiszállással. 20-597-8280
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZFŰTÉSSZERELÉS.
402-4330,
20-491-5089

Izomletapadások, fej,- nyak,- hátfájdalmak kezelése, teljes testmas�százs. Szakrendelőkben (Csengery
utca 25., Vörösvári utca 88-96.),
vagy az ön otthonában. Csipak Zoltán gyógymasszőrtől. 20-595-3057
Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügyintézéssel, fürdőszobák felújítása,
javítások garanciával. 30-251-4931

DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FALBONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN
ISTVÁN 20-317-0843

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerekkel, napellenzők szerelése, javítása. Bemutatótermünk: Csömöri u.
– Szlovák u. sarok, XVI. ker Rózsa
utca 37. 409-2229, 30-209-5987
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Karosszériajavítás-fényezés, teljes
körű autószerviz, biztosítási kárügyintézés. 1162. Csömöri út 201.
415-0844, 20-251-1513
KŐMŰVESMUNKÁK, BURKOLÁS, festés, szigetelés, kémény, kerítésépítés, kicsitől a
teljes felújításig. Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény! 4064095, 30-734-0411

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő,
új munkákat és felújítást is vállal.
409-2069, 20-510-0013
FIGYELEM! MUNKÁT KÍNÁLUNK! Folyamatos munkát és
pontos elszámolást biztosító gyerekruha gyártó cég 2-5 fős varrócsoportokat keres pontos, precíz
munkára.
Érdeklődés: Nagy Rácz Henrietta,
30-395-1440, gyartas@mikka.hu

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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