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Nemcsak a vakációnak, hanem egy új játszótérnek is örülhetnek a kertvárosi gyerekek. Az Önkormányzat ugyanis a kormány adósságátvállalási programjának segítségével, az 1970-ben
létrehozott János utcai napközis tábor Szentmihályi Uszodával határos, Segesvár utcai részén
megépítette a kerület legnagyobb játszóterét. A
létesítményt több száz apróság és szülő jelenlétében Kovács Péter polgármester, Szatmáry
Kristóf parlamenti képviselő, Kovács Raymund
alpolgármester és Horváth János önkormányzati
képviselő adta át. Miután a kicsik segítségével
átvágták a nemzetiszínű szalagot, a vár fokára
is kitűzték a magyar lobogót.
Folytatás a 3. oldalon

Kiosztották a komposztálókat

Június 28. szombat 10-16 Havashalom park

A Környezetvédelmi Iroda munkatársai június 13-án és 14-én
osztották ki azokat a komposztáló edényeket, illetve a hozzájuk
tartozó lombgyűjtő dróthálót, amelyekre korábban lehetett pályázni. Az előző évekhez hasonlóan most is sokan éltek azzal az
Önkormányzat kínálta lehetőséggel, amelynek célja az, hogy a
Kertvárosban keletkező zöldhulladékot kulturáltan kezeljék, és
újrahasznosítsák a lakók. Ezáltal pedig továbbra is gondozott
kertek alkothatják a XVI. kerületet.
Folytatás a 2. oldalon

10.00 Megnyitó
10.00-12.00 Vöröskereszt elsősegélynyújtás-oktatás, pónilovaglás
15.00 Fotópályázat díjátadó
15.30 Tombolasorsolás és eredményhirdetés
További programok:
véradás, interaktív police, kresz pálya, Decathlon sportsziget,
arcfestés, csillámtetoválás, önvédelmi és kutyás bemutatók, RC Trial
bemutató, sport bemutatók, élő könyvtár, Napraforgó Szolgálat sátra,
kaja kalandok a Vitasporttal, KEF sátor.
A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet közreműködésével valósul meg.
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Tájékoztató a kerületi szennyvízcsatorna építésekről
A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) elnevezésű pályázat keretében
megvalósuló szennyvízcsatorna kivitelezési
munkálatai a közeljövőben kezdődnek meg
a Kertvárosban. A hiányzó szakaszokat a Fővárosi Önkormányzat idén és jövőre valósítja
meg Európai uniós támogatással.
A XVI. Kerületi Önkormányzat átvállalta
a BKISZ csatornaépítések nagyobb hálózatfejlesztési hozzájárulásán (182 572 forint/
bekötés) felüli részt (110 572 forint/bekötés),
ezzel is támogatva az érintett lakókat. így
Önöknek, hasonlóan a korábban megvalósuló szennyvízcsatorna építésekhez, azonos lakossági érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni:
• a legfeljebb kétlakásos lakóingatlanok, vagy
maximum tíz személy által folyamatosan
használt, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében 72 000 forintot

Kiosztották
a komposztálókat

• a kettőnél több lakással rendelkező lakóingatlanok, továbbá tíznél több személy által,
folyamatosan használt, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében 36 000 forint/lakás,
illetve 36 000 forint/5 személy összeget.
Az érdekeltségi hozzájárulást a szennyvízcsatorna-építés évében átutalási megbízással,
vagy postai úton csekken az Önkormányzat 11784009-15516006-00930000 számú
számlájára kell befizetni, amelynek teljesítésére részletfizetés kérhető. Az összeg befizetése
előfeltétele a lakó és a szennyvízcsatornát üzemeltető közműszolgáltató cég között létrejövő
szolgáltatási szerződés megkötésének.
Egy ingatlanra való, több szennyvízcsatorna
bekötéséhez szükséges, hogy az adott ingatlan
a Fővárosi Vízművek Zrt. felé több szerződéssel
rendelkezzen. Vízellátással nem rendelkező ingatlanokhoz szennyvízcsatornát nem kötnek be.

MéSzáRoS TiboR
Folytatás a címlapról
A részletekről Kovács Raymund alpolgármester mesélt lapunknak.
– Először az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel közösen
szerveztünk ilyen akciót, de látva a sikert, azóta minden évben kiírjuk a pályázatot, amelyre egyre több igénylés érkezik. Olyan év is volt már, amikor az érdeklődők nagy száma
miatt meg kellett ismételnünk a ládaosztást. Idén 265-en jelentkeztek, akik ingyen kapnak egy könnyen összeállítható,
fedeles, szellőzőnyílásokkal ellátott műanyag ládát, amelybe
a konyhai zöldséghulladék és a tojáshéj kerülhet. Emellett
egy úgynevezett lombrácsot is haza vihetnek, amely egy erős
drótháló a fűnyesedék, és az őszi lomb előzetes tárolására.
Ebből később a szikkadás és a tömörödés után át lehet helyezni a bomlásnak induló anyagot a komposztáló ládába.
– Milyen kötelezettséggel jár, ha valaki átveszi a ládát, és a
hozzá tartozó lombgyűjtő dróthálót?
– Nyilvántartjuk az igénylőket, és szúrópróbaszerűen ellenőrizzük is, hogy valóban a rendeltetésüknek megfelelően
használják-e az eszközöket, amelyek az első 5 évben az Önkormányzat tulajdonában maradnak, utána pedig a tulajdonjog átszáll a felhasználókra.
A legtöbben az Önkormányzat udvarán vették át a komposztáló eszközöket, de mintegy
húsz családhoz Kovács Péter polgármester és Kovács Raymund
szállította el azokat. Az alpolgármestert egy mátyásföldi lakóhoz,
Madaras Gyulához kísértük el,
aki már nagyon várta a láda érkezését, mert kertjében sok a nyesedék, amit olykor szétfúj a szél, és
nehéz kezelni. így viszont megoldódik ez a problémája is, és
még tápdús termőföldhöz is jut a
komposztálás eredményeként. A
nyugdíjas örömmel írta alá az átvételi elismervényt, és felesége segítségével azonnal hozzá is látott a láda összeállításához.
A komposztáló eszközökre ugyan minden háztartásból
csak egyszer pályázhatnak, de a programban résztvevők száma már így is 1000 fő felett van. Ha pedig igény lesz rá, az
Önkormányzat ősszel is meghirdeti az akciót.

A bekötés helyét a kivitelező a lakókkal
egyezteti. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem fellelhető, akkor az a kiviteli terv
szerinti helyre kerül.
A beruházással kapcsolatban felmerülő kérdésekről az Önkormányzat Kerületfejlesztési
és Üzemeletetési Irodáján (tel.: 4011-648),
valamint a BKISZ ügyfélszolgálatán (tel.: 0680-205-412, e-mail: info@epulocsatorna.hu,
web: www.bpcsatornazas.hu) kaphatnak felvilágosítást az érdeklődők.
A szennyvízcsatorna lefektetését követő évben az önerős útépítésre jelentkezett
utcákban a XVI. Kerületi Önkormányzat
megépíti az aszfaltutat. Amennyiben az utca
még nem jelentkezett, a Kerületfejlesztési és
Üzemeletetési Irodán (tel.: 4011-676) lehet
jelentkezési lapot kérni, amely az Önkormányzat honlapjáról is letölthető.

A parlagfű a legelterjedtebb egészségkárosodást okozó gyomnövény Magyarországon.
Előfordulási helyei elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajok, a
beépítetlen és elhanyagolt építési területek,
a gondozatlan parkok és egyéb gyepes területek, közmű és utak mente, külterületek
parlagon hagyott részei és az elhanyagolt,
nem művelt mezőgazdasági területek.

engedély nélkül belépni, felnyithatják a lezárt
területet és elvégezhetik a munkát akár az ott
tartózkodó személyek akarata ellenére is.
Az egyéb, allergén gyomnövények – a
libatop(félék), fekete üröm útifű(félék)
perje(félék) lórom(félék) falgyom (csalánfélék)
angolperje – csenkesz (pázsitfűfélék) – ellen
ugyanúgy kell védekezni gyomirtással, mint a

Irtsuk ki!

Irtani többféleképpen lehet (kézi gyomlálás,
kapálás, kaszálás, mulcsréteggel való takarás,
gyomirtó szer), a lényeg minden esetben az,
hogy még a virágzás előtt kell alkalmazni,
ugyanis a virágzó növény eltávolításakor felszabaduló, nagymennyiségű virágpor allergiát
válthat ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény értelmében „a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A jegyző június 30-át követően a parlagfű
virágbimbójának kialakulásától függetlenül köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a növény
elleni védekezést. A jegyző jogosult helyszíni
ellenőrzést tartani, amelyről a földhasználót
előzetesen nem kell értesítenie. Amennyiben indokolt, közérdekű védekezést rendel el, ami azt
jelenti, hogy az Önkormányzat által megbízott
vállalkozó a parlagfű-mentesítést a fertőzött területen elvégzi. Az erről szóló határozatot nem
kell kézbesíteni, csak a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájára kell kifüggeszteni. A közérdekű
védekezés költségeit az ingatlantulajdonosnak
(földhasználónak) kell megfizetnie. Az eljárás
során a helyszíni ellenőrzés, illetve a közérdekű
védekezés során a hatóság (jegyző, hivatal dolgozói) és a vállalkozó jogosultak az ingatlanra

parlagfű ellen, hiszen azok is veszélyeztethetik a
lakók egészségét. Ha a földhasználó ezek virágbimbójának kialakulását nem akadályozza meg,
akkor ellene hatósági eljárást kell indítani, és a
gyommentesítés elvégzésére kell kötelezni. Ha
a megadott határidőig mindezt nem teljesíti,
akkor a hatóság közérdekű védekezést rendel el
a mulasztó költségére, emellett pedig növényvédelmi bírságot szab ki a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága.
Az eljárás megindításáról értesítik az ügyfelet,
aki az ügyben 8 napon belül tehet észrevételt.
A bírság mértéke 15 ezer forinttól 5 millió
forintig terjedhet, viszont ha egy földhasználó ellen három éven belül többször szabnak ki
bírságot a parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt, akkor az ismételten kiszabott bírság
mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese. A közérdekű védekezés és a növényvédelmi
bírság összegét meg nem fizetés esetén a NAV
hajtja be.
Az Önkormányzat felhívja a lakók figyelmét, hogy gyönyörű Kertvárosunk tisztasága
és egészsége védelmében, illetve a pénzbírság
elkerülése érdekében tartsák be a jogszabályi
előírásokat.

Ö n ko r má n y za t

2014. június 18.

Elfoglalták a várat
Sz. R. zS.

Folytatás a címlapról
Kovács Péter megnyitó beszédében kiemelte: a Segesvár utcai játszótér megépítését Szatmáry Kristóf
parlamenti képviselő mellett Horváth János, a körzet önkormányzati képviselője szorgalmazta, hiszen
a legközelebbi, György utcában található, hasonló
létesítmény forgalmas helyen volt, és a mérete sem
volt megfelelő.
A polgármester elmondta: a 65 millió forintos
beruházás kivitelezője a Tündérkert Kft., a megvalósításban pedig részt vállalt Jármay Katalin, a Környezetvédelmi Iroda, illetve Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője is. A játszótéren
egyedi, magyar tervezésű és magyar alapanyagból
készült játszóeszközöket építettek, amelyek között vannak
forgók, csúszdák és faragott
játékok is, alattuk pedig esésvédő burkolatot helyeztek el.
A játszótér ugyanakkor négy
részre tagolódik, amelyek egy
falut, egy várost, egy gyárat és
egy dombot szimbolizálnak.
Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: amikor először megválasztották
képviselőnek,
különböző országokban járva
megfigyelte az ottani játszótereket. Akkor azt tűzte ki célul,
hogy hasonló létesítmények
megépítéséért dolgozik majd
a kerületben is, hogy az itteni
apróságok is biztonságos és szép körülmények között
tudják eltölteni a szabadidejüket.
Kovács Raymund kiemelte: a beruházás felelőseként olyan szakemberekkel dolgozott együtt, akiknek hozzá hasonlóan több gyermeke is van, ezért
sok időt töltenek játszótereken, így tapasztalataikat
is fel tudták használni a kivitelezésnél. Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a több korosz-

tály számára készült létesítmény váraiban eső esetén
el lehet bújni, a balestek elkerülése érdekében pedig
a kismotorpályát a várfalon kívülre helyezték, hogy
az azt használók ne ütközzenek a bent játszó kicsikkel. Habár a játszótér minden biztonsági előírásnak
megfelel, azért a szülők ne veszítsék szem elől az apróságokat.

A gyerekeket természetesen szüleik és nagyszüleik is elkísérték a megnyitóra, amelyen jelen volt dr.
Környeiné Rátz Katalin, Szász József és Szatmáry
László önkormányzati képviselő is. Mivel kíváncsiak
voltunk a kertvárosi polgárok véleményére, ezért többeket megkérdeztünk az új játszótérről. Juhász Antónia hároméves csemetéjével fedezte fel a kisebbeknek
való játszószereket, második kisfia pedig valószínűleg
éppen lapunk megjelenésekor fog megszületni.
– Egy évvel ezelőtt költöztünk a kerületbe, és néhány
percre lakunk innen. Egyedül az szólt a környék ellen,
hogy nem volt játszótér. Korábban a kisfiamat biciklivel kellett vinnem a Pálya utcai játszótérre, amikor
pedig várandós lettem, már csak busszal tudtunk közlekedni, ezért nagyon vártuk, hogy megépüljön ez a

létesítmény. Itt ugyan a legtöbb család kertes házban
lakik, de szerintem azért van szükség ilyen közösségi terekre, hogy a gyerekek barátságokat alakíthassanak ki.
Emellett remélem, hogy sok kisgyerekes családot megismerünk majd, hiszen sok időt fogunk itt tölteni, ha a
pici megszületik.
Apukákat talán ritkábban látni a játszótereken, Takács Gábor legtöbbször mégis elkíséri gyermekeit.
– Másfél éve élünk a Kertvárosban, de nekünk is hiányzott a játszótér, hiszen eddig a Havashalom
parkba jártunk, oda viszont csak
kocsival tudtunk elmenni. Éppen
ezért nagyon örülünk, hogy megépült ez a létesítmény, ahol az
ötéves kislányom kedvence a csúszda, a két és fél éves kisfiamé pedig
minden bizonnyal a homokozó és
a vár lesz.
A játszótéren természetesen
megtartották az egészséges faállományt, de újabb zöldfelületeket
is kialakítottak. A játék idejére a
bicikliket el lehet helyezni a kerékpártárolóban, a padokon kényelmesen lehet pihenni, az ivókútból frissítő víz folyik, a szemetet pedig normál és szelektív
módon is lehet gyűjteni. A létesítménybe – amely a
János utcai tábor és a Segesvár utca felől is megközelíthető – szeretettel várnak minden kerületi és azon
túli gyereket is.

Tisztelt kerületi lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a törvény értelmében a köztisztviselők napja alkalmából
július 1-jén (kedden) a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Megértésüket köszönjük!
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Kedves

Olvasó!

Vannak helyek, növények és természeti jelenségek, amelyeknek már a gondolata is
mosolyt csal a legtöbb ember arcára. Ha
hullócsillagot látunk, gyermeki bizalommal
rebegjük az ég felé, amit a legjobban szeretnénk, a pitypangot még felnőttként is
szeretjük fújogatni, a vízparti naplementénél romantikusabbat pedig senki nem tud
elképzelni. A fehér, habcsókszerű bárányfelhők, a tisztafényű kék ég, a zöld mező,
a sárga napraforgótáblák és a piros gyümölcsök színkavalkádja már önmagukban
is energiával töltenek fel. A nyári történéseknek valahogy mindig sokkal nagyobb
jelentőséget tulajdonítunk, ezért „Júniusban mindig újra utazni kezdek, óvatosan és
megfontoltan, Scott kapitány körültekintésével, s oly gyanakodva, ahogy a lábadozó
járni tanul. Néha csak a szomszéd utcába
utazom, portakaróval, sétabottal és kézitáskával. Felébredek az idegen szobában,
s a változás csodálatos kalandját bámulom,
pislogó szemekkel, megrendülten és alázatosan. Egy idegen szekrény tud oly rendkívüli lenni, mint Bagdad. A világ bennünk
van. Időnként el kell indulni feléje.”

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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Közé rdek ű

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Öt éves a mezőőrség

Öt évvel ezelőtt, a XVI. és a XVII. kerület példátlan ös�szefogásából jött létre a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
június 5-én. Az azóta eltelt időszakban számtalan tettest
füleltek le a munkatársak, sőt a kerületi szemétszedési akciókban, illetve az
árvizeknél is önként segédkeztek. A mezőőrök emellett oktató munkát is végeznek, hiszen a Naplás-tó környéki tanösvény természetvédelmi területén ők
vezetik végig hétről hétre az óvodás és iskolás csoportokat, illetve fogadják a
közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás diákokat is.
Sz. R. Zs.

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozásáról
szóló megállapodást azért írta alá Kovács Péter
XVI. és Riz Levente XVII. kerületi polgármester
2009-ben, hogy a külterületeknek is legyen őrzője, aki felügyeli a rendet, lefüleli a szemétlerakókat,
rajtakapja a kábelégetőket és meggátolja az illegális
fakitermelést. Oláh Csaba környezetvédelmi szakmérnök irányításával pedig mindez sikerült, hiszen
a kiváló munkát látva a társuláshoz csatlakozott a
X., a XV. és a XVIII. kerület is 2011-ben.
A születésnapi ünnepségen ez alkalommal is részt
vett többek között Kovács Péter polgármester, a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társu-

lás elnöke, Szász József önkormányzati képviselő,
Csillik Kristóf, a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, illetve Ivicz Mihály, a GAMESZ vezetője is.
Oláh Csaba köszöntőjében elmondta: az Őrszolgálatot épp a Környezetvédelmi világnapon hozták
létre öt évvel ezelőtt, azóta pedig egy igazi környezet- és természetvédelmi intézménnyé nőtte ki
magát. Ha pedig a sokat hangoztatott környezettudatos nevelés a terveknek megfelelően folytatódik,
akkor el fogják érni a céljukat.
Kovács Péter hangsúlyozta: bizalma továbbra is
töretlen a mezőőrök felé, és reményei szerint az Őrszolgálat hamarosan újabb tagokkal bővülhet.
Horváth Tamás, a XVII. kerület alpolgármestere
ugyanakkor azt a kiváló csapatmunkát emelte ki,

Oláh Csaba, Horváth Tamás és Kovács Péter
amely összeköti a mezőőröket, hatékony tevékenységüknek köszönhetően pedig minden bizonnyal a
bűnelkövetők is megtanulják végre a rendet.
Tóth Béla közbiztonsági tanácsadó és Székely
Péter Csaba közbiztonsági referens megköszönte,
hogy a X. és a XVIII. kerület is tagja lehet a társulásnak, hiszen ezáltal az ottani zöldfelületeket is
megóvhatják.
A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat nyáron is szeretettel várja a családokat, ősztől pedig az iskolás csoportokat a Naplás-tó körül kialakított tanösvényen.
Bővebb információkat a www.mezoor.hu honlapon, a rmenti.mezeiorszolgalat@gmail.com e-mail
címen kaphatnak az érdeklődők, a 06-20/3318001-es ügyeleti telefonszámon pedig a nap 24 órájában tehetnek bejelentést.

Télen-nyáron jó gazda
Nincs a XVI. kerületben olyan nap, hogy ne találkoznánk a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet munkatársaival az utcán, amint virágot locsolnak a parkban, ahogy füvet
nyírnak, vagy, amint épp járműveikkel szállítanak valamit. Idén azonban a megszokott
feladatok mellé újak is társulnak a közterület felújítások és a választások miatt. Csillik
Kristóffal, a Szervezet vezetőjével ezekről beszélgettünk.
Sz. R. Zs.

Csillik Kristóf kiemelte: az
olyan önkormányzati beruházásoknál, mint például a
Szent Korona utcai lakótelep, a Cinkotai Strand előtti
park és a Pálfi tér megújítása, a kerületgazdák végezték
a bontási munkálatokat,
majd a felújítás után az üzemeltetés is az ő feladatuk
lesz. A Centenáriumi lakótelep II-es ütemének területén a Szervezet építi ki a
közel 3,5 kilométer hosszú
vizes árkot annak érdekében, hogy kialakítsanak egy 72
csapból álló locsolórendszert. A Környezetvédelmi Irodával együttműködve megújítják a virágágyásokat, ahova
meghatározott terv alapján egynyári növényeket ültetnek,
az összes kertvárosi játszótéren kicserélték a homokot,
emellett pedig előkészítették a János utcai tábort a gyerekek fogadására: tisztasági festést végeztek, átvizsgálták a
szociális helyiségeket és elhárították a műszaki hibákat is.
Köztudott, hogy a kerületi iskolák üzemeltetése is a kerületgazdák feladatai közé tartozik, az ottani festési és karbantartási munkálatokat azonban többnyire csak nyáron
tudják elvégezni, amikor ezekkel nem zavarják az oktatást.
A Szervezet munkatársai emellett segédkeznek az olyan rekonstrukcióknál is, mint a cinkotai Batthyány iskola vagy
a Centi udvarának felújítása.
Csillik Kristóf elmondta: mivel a választások alkalmával

több szavazókört az oktatási intézményekben alakítanak ki, ezért azok előkészítését és berendezését
is a Szervezet munkatársai
végzik el idén a voksolások alkalmával. Ilyenkor
kitakarítják a termeket, felállítják a szavazófülkéket,
elhelyezik az urnákat, és
biztosítanak minden olyan
feltételt, amely szükséges a
szavazatszámláló bizottság
munkájához.
A kerületgazdák vezetője
hangsúlyozta: a járműparkkal kapcsolatban jelentős fejlesztés, hogy vásároltak egy 24 tonnás teherautót, amelynek segítségével könnyebb elszállítani az ősszel összegyűjtött zöldhulladékot, hiszen egy fuvar alkalmával akár 30
m3 terhet is elbír.
Ahogy az ismeretes, a Kerületgazda nemcsak közalkalmazottakat, hanem a közfoglalkoztatásban résztvevőket
is alkalmaz. Utóbbiak közé tartozik az a 275 munkaerő,
akinek április 30-án lejárt a szerződése. A Szervezet vezetőjétől megtudtuk, hogy május 1-jétől már csak 97 dolgozót alkalmazhatnak a közfoglalkoztatás keretében, így
a jelentős személyi erőkiesést többletmunkával kell pótolniuk. Mindezt tavasszal megnehezítette az időjárás is,
hiszen a sok eső hatására kétszer gyakrabban kellett füvet
vágni, mint átlagosan. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet munkatársai azonban még a sarat is állják.

2011 óta július 1-je, vagyis
Semmelweis Ignác születésnapja
munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára.
Ezért ezen a napon a kerületi
Szakrendelő (Jókai Mór u. 3),
valamint az összes kertvárosi
háziorvosi, gyermekorvosi és
fogorvosi rendelő zárva lesz.
Kérik, hogy akinek panasza van,
az ügyelethez forduljon.
Felnőtt ügyeletet:
1165 Budapest, Benő u. 3.
Gyermekorvosi ügyeletet:
Heim Pál Gyermekkórház
1089 Budapest Üllői út 86.

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata március 3-a óta
működteti a Szakrendelő honlapján
(www.szakrendelo16.hu) az „Orvos válaszol” elnevezésű új szolgáltatást, amelynek keretében a páciensek elektronikusan feltett kérdéseire
a szakorvosok maximum 48 órán
belül válaszolnak. Amennyiben
egészségügyi problémája nem akut,
vagy csak tanácsadásra van szüksége,
akkor nyugodtan használja a szolgáltatást. Ha viszont akut panasza
van, akkor ne írjon, hanem sürgősen forduljon orvoshoz!
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Nekünk
Mohács kell?
Csendes gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést tartott a XVI. Kerületi Önkormányzat és az
Erzsébetligeti Színház a békediktátum aláírásának
94. évfordulója alkalmából a kertvárosi Trianon emlékműnél. A rendezvényen Kovács Péter polgármester mondott beszédet, közreműködött Szabó Sára
népdalénekes és Scsur Alexandr tárogatóművész.
Szigethy Margit
Kovács Péter kiemelte: négy évvel ezelőtt parlamenti képviselőként Szatmáry Kristóffal együtt
szavazták meg azt a törvényt, amely június 4-ét a
Nemzeti Összetartozás napjává emelte. A kerület
vezetője szerint felemelő érzés volt mindezt véghezvinni, nemcsak azért, mert a felesége határon túli
magyar, hanem azért is, mert bevezették a kettős
állampolgárság intézményét.
– Mindez egy lépés volt azért, hogy a jövőben ne keverhessük össze az állampolgárságot és a nemzetiséget.
Az állampolgárság ugyanis csak egy papír, a nemzetiség viszont szívből jön. Oda születni kell, ahhoz a
néphez tartozni kell, és a kettő nem ugyanaz.
A polgármester szerint 2010-ben végre a legtöbben rájöttek, hogy összetartozunk, hiszen talán
egyedül vagyunk a világon olyanok, akik az országhatárt átlépve is saját nemzettársaikkal találkoznak. Kovács Péter Ady Endre szavait idézve arra is
utalt, hogy talán a 94 évvel ezelőtti csúfság kellett
ahhoz, hogy végre összefogjunk. Vagyis Mohács

és Trianon után minden politikai hovatartozástól
függetlenül végre elsősorban azzal törődjünk, hogy
a nemzet összetartozását elősegítsük.
– Végre büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk, és nem kell megtagadnunk határon túl élő
nemzettársainkat. Ehhez segít például a Határtalanul!
program, amelynek keretében középiskolásaink eljutnak
a határon túlra, ahol találkozhatnak magyar testvéreikkel. Emellett pedig remélhetőleg a gondolkodásban is
elindult egyfajta változás, és ezentúl már csak Magyarországért és a magyar emberekért akarunk tenni.
A Kertváros első embere végül megköszönte
mindazoknak, akik tettek azért, hogy a XVI. kerületi Trianon emlékmű felépülhessen. Ugyanakkor
minden polgárt felszólított arra, hogy a saját eszközeivel, a saját környezetében tegyen meg mindent
azért, hogy ez az ország újra erős legyen, hiszen tehetségünk, tudásunk és tenni akarásunknál fogva
többre vagyunk hivatva, mint ahol most tartunk.
Ha pedig nem a széthúzó, hanem az összetartó
erőkre koncentrálunk, akkor mindez sikerülni is
fog.

A megemlékező szavak után a jelenlévők mécsesekkel rakták körbe a Nagy-Magyarországot ábrázoló
talapzatot, így a szürkületben is világító gyertyalángok fényénél mindenki úgy érezhette, hogy valóban
eggyé váltunk határon túli nemzettársainkkal.

Elkészült a tetőtér
A cinkotai evangélikus gyülekezet fennállásának 315. évfordulóját
ünnepli. A jubileum alkalmából, május 30-án megtartott ünnepi istentiszteleten Gáncs Péter püspök hirdetett igét, amit az ide látogató micsinyei testvérgyülekezet tagjai is meghallgattak, majd Szász
József önkormányzati képviselővel együtt megszemlélték a gyülekezeti ház újonnan beépített tetőterét.
Mészáros Tibor
Gáncs Péter a hívő emberek közösségének fontosságára, és azok sajnálatos fogyatkozására hívta fel
a figyelmet. Arra próbált választ keresni,
megtesz-e mindenki
mindent a maga helyén annak érdekében,
hogy az egyház továbbra is erős közössége, lelki menedéke
legyen a hívő embereknek. Ugyanakkor
kitért arra is, hogy
Cinkota mindig is fontos bástyája volt az evangélikusoknak. Ennek jó példája a missziós központ, a
felújított templom, a lelkészlakás, vagy a gyönyörű
közösségi ház.

Az istentisztelet után a jelenlévők átvonultak a gyülekezeti házba, ahol Vető
István lelkipásztor köszöntőjében felidézte az épület történetét, és elmondta, hogy a hitéleti eseményeken kívül
Szász József, Ilies Attila, Gáncs Péter és Vető István
számtalan jelentős művészeti esemény
zajlott már itt. Azért pedig, hogy mindez
– Amikor az épület elkészült, tetőterét szándékosan
folytatódhasson, létrehozták a Jezsovics Pál Evangé- hagytuk befejezetlenül, időt hagyva arra, hogy kidelikus Galéria Alapítványt. Végül a lelkész köszöne- rüljön, milyen célt szolgál leggyakrabban. Az igények
tet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon azt mutatták, hogy egy olyan, többfunkciós helyiséget
hozzájárultak a tetőtér beépítéséhez.
érdemes kialakítani, amely alkalmas például a babaSzász József kiemelte: a 300. évforduló új korsza- mama klub foglalkozásainak megtartására. Szükség
kot nyitott a gyülekezet életében, hiszen felpezsdült esetén pedig hálózsákos éjszaki szállásként is hasza kulturális élet. Hiányzott viszont egy korszerű nálhatják a távolabbi testvérgyülekezetekből érkező
közösségi ház, amit öt évvel ezelőtt sikerült felépí- vendégeink, valamint a Cinkotán rendszeresen gyateni az egyház és a XVI. Kerületi Önkormányzat korlatukat teljesítő, végzős teológusok is tartózkodjelentős anyagi támogatásának, valamint a lelkes hatnak, vagy akár lakhatnak itt vizsgáikra készülve.
cinkotai evangélikusok kétkezi munkájának kö- Éppen ezért egy vizesblokkot és egy szerény konyhát is
szönhetően.
kialakítottunk.
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Példamutatásuk
felbecsülhetetlen érték
Idén egy igazi, családias hangulatú ünnepségen köszöntötték a nyugdíjba vonuló tanárokat, és osztották ki a
díszdiplomákat a pedagógusnap alkalmából. A hagyományosan a Szerb Antal Gimnáziumban megtartott rendezvényen részt vett Kovács Péter polgármester, Szatmáry
Kristóf parlamenti képviselő, Szász József, az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke, dr. Környeiné
Rátz Katalin és Abonyi János önkormányzati képviselő, valamint Kovács Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapest XVI. Tankerületének igazgatója is.
Mészáros Tibor

Farkas Krisztina zongorajátéka és a Primavera kórus
előadása után Kovács Péter mondott köszönetet az
oktatási intézményekben dolgozók egész éves munkájáért, majd kiemelte: a pedagógusok és a polgármesterek foglalkozásában közös, hogy a befektetett munka
gyümölcse előbb-utóbb láthatóvá válik. Ugyanakkor
ma Magyarországon a pedagógusok bére a törvénybe foglalt garanciák mellett folyamatosan emelkedik,
ezzel párhuzamosan pedig remélhetőleg hamarosan a
tekintélyük is olyan lesz, mint régen.
Szatmáry Kristóf beszédében a pedagógusok fokozott felelősségét emelte ki, hiszen az ember azt is

Hátsó sor: Katona István, Jónás Jánosné, Kluk Ferencné, Kiss Gyula
Első sor: Kollár Bálintné, Mucsi Zsuzsanna, Pásztor Sándorné, Dömötör Emma,
Barath Julianna, Demjén Ella, Lugossy Endréné

körültekintően megválogatja, hogy kire bízza valamelyik értéktárgyát, az oktatókra viszont a legféltettebb
kincsüket, a gyermekeiket bízzák a szülők napról napra. Annál pedig nincs fontosabb, mint, hogy tudják:
az iskolában egész nap jó kezekben vannak, ugyanis
a lexikális tudás mellett nagyon sok szeretetet is kapnak, amelynek értéke felbecsülhetetlen.
Idén hárman vehették át rubin díszoklevelüket,
Barath Julianna, Kádár Károlyné és Kiss Gyula
ugyanis 70 évvel ezelőtt végeztek az egyetemen. Gyurkovics Lászlóné 65 éve kapta meg tanári diplomáját,
így ő most vas díszoklevélben részesült. A gyémánt
díszoklevél azokat illeti, akik 60 éve végeztek, mint

Dömötör Emma, Kluk Ferencné, Kollár Bálintné,
Lugossy Endréné és Pásztor Sándorné. Ötven évvel
ezelőtt diplomázott, ezért arany díszoklevelet kapott
Demjén Ella, Katona István és Jónás Jánosné. Mucsi
Zsuzsanna pedig két diplomája után vas és gyémánt
díszoklevelet is átvehetett. A kitüntetettek közül
Gyurkovics Lászlóné és Kádár Károlyné sajnos nem
tudott eljönni az összejövetelre, de az elismeréseket
nekik is eljuttatják.
Az Önkormányzat vezetői természetesen az idén
nyugdíjba vonulókat is köszöntötték, majd az ünnepeltekhez méltóan, a kertben, fehér asztal mellett
folytatták tovább a tanári pálya emlékeinek felidézést.

A lakók is elismerik a kerület fejlődését
Idén a Polgármesteri Hivatal megújult házasságkötő termében fogadták a Képviselő-testület tagjai a közmeghallgatáson résztvevőket. A kerület minden részéből érkezett polgárok már végigsétálhattak a megszépült udvaron is, ahol egy
gyönyörű zöld park, kényelmes padok és még egy csobogó
is várja a fiatal párokat, illetve a konferenciára érkezőket. A
beruházás keretében új parkolókat építettek és biciklitámaszokat is kialakítottak, hogy a kerékpárral közlekedő munkatársak is el tudják helyezni járművüket.
A lakók közül a legtöbben egyéni problémákkal érkeztek a közmeghallgatásra, de voltak olyanok is,
akik egy-egy utcában felmerülő kérdésekre szerettek
volna választ kapni. Ilyen volt például az a hölgy,
aki a Vidámvásár utca és a Cinkotai út közötti
tranzit forgalom megszüntetését kérte, mert az ott élőket
nagyon zavarja a zaj, a por és
a légszennyezettség. Kovács
Péter polgármester válaszában
elmondta: még parlamenti
képviselőként tárgyalt erről a
Budapesti Közlekedési Központtal, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy három kerület
teherforgalma megy itt keresztül, mert ez a legrövidebb olyan utca, ahol a legkevesebb lakóház van az ipari terület mellett. Cserébe
azt az ígéretet kapta, hogy felújítják a Nagytarcsai út
ezen szakaszát várhatóan legkésőbb jövőre. Emellett
épp a közmeghallgatás napján tartott megbeszélést

az egyik főpolgármester-helyettessel egy elkerülő út
megépítéséről, amelynek pontos dátuma azonban
még nem ismeretes. A válaszra reagálva a Vidámvásár utcából érkezett hölgy reményét fejezte ki,
hogy ha Kovács Péter újraválasztott polgármesterként bekerül a
Fővárosi Közgyűlésbe, akkor majd
még többet tehet
az ügy megoldása
érdekében.
A Ballada utcából egy úr az
egykori sashalmi
temetőről
szóló
beadványáról kért
tájékoztatást, amellyel kapcsolatban a kerület vezetője hangsúlyozta: a kegyeleti rész megoldása után
lehet csak elkezdeni a terület más típusú rendezését.
Minderről pedig a lakó kérésére írásban fogja tájékoztatni az ott élőket.

A Lándzsa utcai lakótelepen élő hölgy által jelzett
problémákkal kapcsolatban a kerület vezetője elmondta: a kiálló betonvasat levágják, a kidőlt betonkerítést pedig újjáépítik. Kovács Péter ugyanakkor
nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy macskát etetni közterületen szigorúan tilos, és büntetést
von maga után, amelyre a közterület-felügyelők fokozottan figyelnek majd.
Felmerültek ezeken kívül még a többi között járdajavítással és kátyúzással kapcsolatos kérdések is, a
hibák kijavítására pedig ígéretet tett a polgármester.
A közmeghallgatásra ugyanakkor több kertvárosi
polgár is csak azért jött el, hogy megköszönje az Önkormányzat kerületfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét. Ilyen volt például a Körvasútsorról érkezett úr,
aki a Szent Korona utcai lakótelep közterület megújítását dicsérte, az Összefogás sétányon élő hölgy, aki a
megszépült Centenáriumi lakótelep miatt fejezte ki
elégedettségét, illetve az Atlasz utca egyik lakója, aki
kijelentette: az önkormányzati útépítésnek köszönhetően a forgalom nem nőtt meg, a por viszont elszállt.

E g é s z s é g é s k ö r n y e ze t

2014. június 18.

Zöldség, gyümölcs és minigolf
Mészáros Tibor

Az Arany János Általános Iskolában
május 30-án rendeztek családi napot.
Idén az egészséges életmód, az ennek
megfelelő táplálkozás és a mozgás
kapta a főszerepet. Az ezekhez szükséges ismereteket játszva sajátíthatták
el a gyerekek, és ismételhették át a
felnőttek. Habár az időjárás nem volt
túl kegyes, Olasz
Ágnes
felsős
munkaközösség
vezetőnek
köszönhetően minden a lehető legjobban sikerült.
Az apukák és
fiaik fociban, az anyukák és lányaik
pedig kosárlabdában mérhették össze
tudásukat, sőt, a szebbik nem képviselői még egy kidobós játékban is kipróbálhatták ügyességüket. Az egyéni
sportot kedvelők megismerkedhettek
a minigolffal, aki pedig agysejtjeit is
szerette volna megmozgatni, az részt
vehetett egy sportos vetélkedőn.
Az érdeklődők vidám hangulatban
ismerkedhettek az egészséges ételek
elkészítésének módszereivel is. Mind-

ezt azonban megelőzte egy zöldségfelismerő próba, amelynek keretében
pusztán tapintás alapján kellett kitalálni, hogy mit rejt a doboz. Ezután
a résztvevők salátákat és gyümölcsturmixokat készíthettek, amelyeket
természetesen meg is lehetett kóstolni, pihenésként pedig az életmódtotó
kitöltésével lehetett újabb sikerekre
pályázni.
A rendezvényre
eljött az iskola
védőnője is, aki
a leggyakoribb
háztartási balesetekre hívta fel a
gyerekek figyelmét, és az esetleges sérülések ellátását
a gyakorlatban is bemutatta, így a
kézműves foglalkozáson már mindenki fokozottabban ügyelt az eszközök
használatára.
Az Arany iskolában a családi napot
hagyományosan egy gálaműsor zárja.
Ezúttal a zeneiskolás tanulók színvonalas előadását, a néptáncos produkciót, három napközis csoport bemutatkozását, és a tanárok táncát követte
a leghangosabb taps.
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Megszerették
a Naplás-tavat

A XVI. Kerületi Önkormányzat szervezésében az összes
kerületi nagycsoportos, vagyis közel 750 apróság kirándult a Naplás-tóhoz május végén, hogy ott a Rákosmenti
Mezei Őrszolgálat munkatársainak vezetésével bebarangolják és megismerjék kerületünk talán legszebb helyét.
A túra végén pedig minden csoport kapott egy plakátot,
amely egyszerűen és érthetően mutatja be a tó és annak
környezetében élő állatokat, illetve növényeket. A gyerekek ráadásul a program második felében még egy alkotópályázaton is részt vehettek, ahol a kirándulás élményeit
kellett képi formában megjeleníteniük. A díjakat Kovács
Raymund alpolgármester adta át június 13-án.
Kellner Gergely

Az óvodai csoportok közösen elkészített művekkel pályázhattak, így vált maga
az alkotás és az érte járó jutalom is igazi közösségi élménnyé. Az első három helyezett és a két különdíjas csoport pedig értékes, környezettudatosságra nevelő
és természetvédelemmel kapcsolatos ajándékokat, könyveket illetve társasjátékokat nyert. Az első díjat az árpádföldi Margaréta Óvoda Delfin csoportjának
apróságai érdemelték ki. A második a Szentmihályi Játszókert Óvoda Fülemüle
csoportja lett, a harmadik helyen pedig a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér tagóvodájának
Törpike csoportja
végzett. Mindezeken
kívül különdíjban
részesült a Mátyásföldi Fecskefészek
Óvoda Pipitér tagóvodájának Nyuszi
csoportja és a Szentmihályi Játszókert
Óvoda Varázskorona
II Katica csoportja
is. A „Szeretjük a
Naplás-tavat” programot a HungaroControltól nyert támogatási összegből valósította meg az Önkormányzat.
A Margaréta Óvodába járó kicsik rendszeresen ellátogatnak a Szilas-patakhoz,
a környező kiserdőbe, vagy a Csömöri tóhoz, hiszen az óvónők szeretnék megismertetni az apróságokat közvetlen környezetükkel.
– Nagyon örültünk, amikor értesültünk erről a lehetőségről, hiszen fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban elkezdődjön a környezetvédelemre és a környezettudatosságra való nevelés. Éppen ezért intézményünkben már elég régóta komposztálunk,
és ennek fontosságára a kicsik figyelmét is felhívjuk. Emellett szeretnénk elérni, hogy
a mi intézményünk is megkapja a Zöld Óvoda minősítést – mondta Reiszné Disztl
Magdolna óvodavezető.
Barna Jánosné Gere Katalin óvodapedagógus szerint a legnagyobb örömet az
a vadkacsa család okozta, amit a nyertes képen Takács Anita dadus néni segítségével is megörökítettek a csöppségek. Az alkotás egyébként montázstechnikával
készült, és minden apróság – aki kint járt a tónál – dolgozott rajta.
– Hatalmas élmény volt részt venni ezen a Naplás-tó környékét bemutató programon, ugyanis a bennünket kísérő mezőőr jóvoltából számtalan hasznos információval gazdagodtunk a tóról és a természetjárás általános szabályairól egyaránt. Nagyon
élvezték a gyerekek, ahogy megfigyeltük a kisebb és nagyobb állatokat és növényeket,
ezen kívül még a gátat is megnéztük, sőt a cinkotai kiserdőbe is besétáltunk. Ráadásul hallhattunk
az őshonos magyar mocsári teknősök védelmének fontosságáról
is, ugyanis félő, hogy őket a piros
fülű teknősök kiszorítják a tóból.
A pályázatra egy nagy közös alkotást készítettünk, amely során
mindenki lerajzolta a kirándulás
egy számára kedves mozzanatát,
majd ezt kivágta, és végül egy közös képpé állítottuk össze.
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Ne vel és

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

„Aki nem lép egyszerre...”

Gyereknap alkalmából különös ajándékot kaptak a Sashalmi Manoda Óvoda
apróságai, ugyanis katonai bemutatóval lepték meg őket, amit a Mátészalka utcai tagintézmény udvarán az Újszász utcai Logisztikai Ellátóközpont
egyenruhásai tartottak június 4-én.
Mészáros Tibor

Hangos dobpergés mellett egy kisebb egység vonult
be szigorú rendben a gyerekek közé, hogy megismertessék velük felszerelési tárgyaikat és kézifegyvereiket.
Amíg a raj elfoglalta a helyét, és a katonák előkészítették a bemutatóhoz szükséges eszközöket, addig
Benisné Hepp Zsuzsa intézményvezetőt kérdeztük a
részletekről.
– Nálunk hagyomány, hogy minden évben bemutatunk a kicsiknek egy egyenruhás testületet, és
mindig nagy érdeklődéssel figyelik őket. Éppen ezért
jártak már nálunk tűzoltók, mentősök és a rendőrség
különböző egységei, köztük roham- és kutyás rendőrök is.
– Mi a céljuk a hasonló programokkal?
– Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekekben nemcsak
tisztelet, de félelem is ébred a katonák, rendőrök láttán. Mi ezt szeretnénk eloszlatni azzal, hogy megismertetjük őket egymással. Az egyik katona gyermeke

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XVI. Kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és
Gyermekvédelmi Bizottsága a
2014/2015. tanévre pályázatot
hirdet, a kiírás időpontjában 4-11.
évfolyamra járó általános, vagy
középiskolai tehetséges tanulók
támogatására.
Jelentkezni kizárólag pályázati
űrlapon lehet, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Intézményi Irodáján (1163 Budapest
Havashalom u. 43. 2. emelet
221.) ügyfélfogadási időben, valamint letölthető az Önkormányzat
honlapjáról (www.budapest16.
hu), ahol bővebb információt is
olvashatnak az érdeklődők.

Leadási határidő: július 1.

Fogadjon be egy
csángó gyermeket egy
hétre az otthonába!
A Kovász Egyesület 11 éve tartó
sikeres programját idén augusztus
13-a és 21-e között rendezi meg,
ehhez pedig befogadó családok
jelentkezését várják.
Támogatók:
Budapest XVI. kerületi Önkormányzata, Shola Rivulina Alapítvány, Keresztszülők a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesülete
Jelentkezni Petrovics Sándornál
lehet a 06-30/655-9271-es
telefonszámon.

egyébként éppen hozzánk jár. Most arra helyeztük a
hangsúlyt, hogy megértessük az óvodásokkal: a fegyverek elsősorban nem támadásra, hanem a „rossz emberek elleni védelemre” szolgálnak.

Ezután a gyerekekhez hasonlóan mi is végiglátogattuk a bemutató hét állomását. Az első helyszínen
praktikus csomagolású élelmiszerek sorakoztak az
asztalon, amelyeket a katonák harci helyzetekben is
könnyen felbonthatnak, és elfogyaszthatnak, majd a
kicsik beülhettek egy vadászgépből kiemelt katapultülésébe, amellyel a pilóta „kilőheti” magát a zuhanó
repülőből. A mellette álló, életnagyságú bábúkon
a vadászpilóták öltözékét tekinthették meg, ezután
következett a (gumi)kézigránáttal való célba dobás,
az elszántabbak pedig még gázálarcot is felvehettek.
Aki betalált a kijelölt körbe, máris továbbmehetett, és felpróbálhatta az óvodásokra méretezett, de
egyébként a felnőttekével megegyező gyakorlóruhát.
A következő látnivaló egy zöld színű katonai mentőautó volt, amit belülről is meg lehetett szemlélni. Az utolsó előtti állomáson főleg a fiúk kísérték
nagy érdeklődéssel a kézifegyverekről, pisztolyokról és automata géppuskákról szóló ismertetőt, itt
azonban leginkább arról halhattak, hogyan védheti
meg magát az ember ezek segítségével. Végül igen
érdekes látványban lehetett részük azoknak is, akik
belepillantottak a nagyon nagy közelítésre alkalmas
légvédelmi távcsőbe. Különösen annak a kisfiúnak
volt szerencséje, aki akkor próbálta ki az optikai eszközt, amikor éppen egy utasszállító repülő húzott el
az óvoda felett.

Mosolyuk drága kincs
Idén is meghívást kaptunk a Göllesz iskola Érsekújvári utcai tagintézményének
családi napjára, ahol minden évben sok szeretettel és finom falatokkal várják a
24 enyhén értelmi fogyatékos, autista, vagy halmozottan sérült oda járó gyermeket és szüleiket is.
Mészáros Tibor

A május utolsó napján megtartott rendezvényen Simonné Piroth Éva intézményvezető köszöntője után kezdetét
vette a táncház. Kelemen Gábor igazgató eközben a bográcsnál tüsténkedett, hogy minél előbb elkészüljön az az
ínycsiklandó babgulyás, amelynek illatát már messziről
érezni lehetett.
Eközben az intézmény folyosója annak a vásárnak adott
otthont, amelyre a portékát vagy a szülők készítették, vagy
ők ajánlották fel, de a megvásárolható áruk között kis celofán zacskókban idén már ott sorakoztak a gyerekek által
termesztett gyógynövények is. A falakat pedig egy olyan
tabló díszítette, amelyen minden nebuló arcképe mellé egy
kedves állat képe is társult, amelyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a fotón látható diákok.
Különlegesen szép lett
ugyanakkor az a csoportszoba, amelynek teljes
falfelületét Virányi Ildikó tanárnő ötlete alapján
műanyagpalackok színes
kupakjaiból kirakott mozaikképpel díszítették.
Az iskola másik két lelkes
pedagógusa, Csóri Ildikó
és Tóth Kinga a gyerekek
legnagyobb örömére már
a táncházon is bohócnak
öltözve vett részt, és így
segédkeztek az ügyességi játékoknál, valamint
a sportos programok lebonyolításánál is. Akinek
pedig még maradt ereje,
alkothatott valamit a ma-

radék kupakokból, vagy magokból és tésztából.
Az iskolában terápiás céllal használnak egy asztali szövőszéket, amit a családi nap alkalmából bárki kipróbálhatott.
Használatához Kézdi Béláné pedagógiai asszisztenstől kaphattak tanácsot az érdeklődők, ugyanis az ide járó tanulókat is ő tanítja szőni.
Végül az ebéd is elkészült, majd miközben a gyerekek és
szüleik falatoztak, megnézték azt a kisfilmet is, amely az
elmúlt év legfontosabb eseményeit összegezte képekben.
Aki ellátogat a Göllesz egy-egy tagintézményébe, azonnal
megérti, hogy az ott dolgozó pedagógusok sokszor miért
feledkeznek meg arról, hogy munkaidejük lejárt. Hiszen
az általuk nevelt fiatalok mosolya mindennél többet jelent
számukra. Köszönjük, hogy időről-időre mi is részesülhetünk a szeretetükből.

If jú sá g

2014. június 18.

Borult, de mégis kiváló kerékpáros idő
fogadta azt a közel 50 elszánt biciklist,
akik az Önkormányzat épülete előtt
gyülekeztek május 31-én, hogy részt
vegyenek a III. Kertvárosi Bringanapon. Az eseményt a Kertvárosi Ifjúsági
Önkormányzat szervezte, de a lebonyolításban segítségükre volt Kincses
Csilla ifjúsági referens és a XVI. Kerületi Rendőrkapitányság is.

Nyeregbe
pattantak

KellneR geRgely
A rendezvény elején Kovács Péter polgármester
üdvözölte a kétkerekűn érkezőket, majd Lukács
Márton, a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat polgármestere elmondta: céljuk idén is az volt, hogy
minél több kerületi lakót csábítsanak ki a szabadba,
ösztönözve őket arra, hogy amikor csak tehetik, válasszák a legolcsóbb, legpraktikusabb és legegészségesebb közlekedési eszközt, a kerékpárt.
Hetyei András jóvoltából a Havashalom park elé
idén is begördült az az amerikai rendőrautó, amely
még a kertvárosi rendőrök érdeklődését is felkeltette. A kuriózumnak számító gépjármű azonban nem
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pusztán látványosságul szolgált, hanem részt vett a
kerekezők biztonságos haladását elősegítő rendőrkonvojban is.
A menet természetesen idén sem csak fiatalokból
állt, hiszen teljes családok is részt vettek a Bringanapon. Szász József, Cinkota önkormányzati képviselője feleségével és gyermekeivel érkezett, de volt
olyan apróság is, aki bár önmaga egyedül még nem
tudta volna teljesíteni a távot, de pótkocsiban ülve
mégis elkísérte szüleit.

A program most is az Önkormányzat épülete elől
indult, a cél pedig a cinkotai Szerb Antal Gimnázium volt, ahol akadálypályán tették próbára tudásukat a résztvevők. Aki jól teljesített, láthatósági mellényt és kerékpár lámpát nyert, majd ezt követően
a konvoj a Centenáriumi lakótelepet érintve tért
vissza a Havashalom parkba. Akik pedig megbirkóztak a közel hét kilométeres távval, azok jutalmul
csokit és emléklapot kaptak, illetve megtekinthették a kertvárosi BMX-esek bemutatóját is.

A Kertvárosban még
ünnepelni is jobb

A Centenáriumi Lakótelepért Egyesület nyolcadik alkalommal rendezett gyereknapi ünnepséget, amelynek főszervezője idén is dr. Környeiné Rátz Katalin
volt. A június 7-i eseményt Kovács Raymund alpolgármester nyitotta meg, a
színes műsor iskolás fellépői után pedig a népszerű Kolompos együttes zárta a
programot, amit az Önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága támogatott.

MéSzáRoS TiboR
Az alpolgármester köszöntőjében elmondta: régebben pünkösdkor sokan utaztak el, hogy a városon kívül keressenek szórakozást az ünnep idejére. Mostanában azonban már nálunk is annyi
vonzó program közül lehet választani, hogy jóval
kevesebben kelnek útra. A XVI. Kerületi Önkormányzat vezetése ezért is támogatja szívesen a hasonló rendezvényeket.
Kovács Raymund végül azt tanácsolta a jelenlévőknek, hogy miután
kipróbálták
az ingyenes kisvasutat, lovagoltak, és
a kézműves foglalkozásokon is részt
vettek, látogassanak
el az Erzsébetligeti
Strandra, amely épp
aznap nyitotta meg
kapuit.
Ezután a színpadon
a Sashalmi Tanoda
diákjai már a vakációt idézték Ható

Györgyi vezetésével, majd a Gordos Anna táncpedagógus növendékeiből álló Forgórózsa tánccsoport adott elő magyarlődi és rábaközi táncokat.
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola a Kék Madár
kórus tagjaiból szerveződött kamaraegyüttessel
képviseltette magát, akik énekben és versben is
megmutatták tehetségüket. A dalokat Nagy Ildikó tanította be. A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola tanulóinak látványos majorett
produkcióját Héder Mária koreografálta. Utánuk
Hegyi Tamás, Tenke Nándor és Velnecki Domon-

kos mondtak verset, felkészítőik pedig Hegyiné
Ecsenszki Anna és Németh Katalin voltak. Végül
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola két világbajnoki 2. helyezettje, Kende Panna és Vágó Virág produkcióját csodálhatta meg a közönség. A
Mazotti Fitness tagjainak edzője egyébként Teszák
Mariann artista világbajnok.
A tánc ezután már énekkel is kiegészült, hiszen a
Kolompos együttes előadásában sorban hangzottak fel azok a közismert dalok, amelyek kicsiket és
nagyokat egyaránt szórakoztatnak.
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Kultúra

Budapesti öko-ősbemutató

Tonuzaba Entertainment és az Esztrád Színház Produkció összefogásával, továbbá húsz magyarországi arborétum – közöttük a Fővárosi Állat- és Növénykert,
illetve a Soroksári Botanikus Kert – részvételével létre

jöhetett az oktató színdarab. A cél az, hogy a fiatalok
felismerjék, hogy a Föld kizsákmányolása nem mehet
tovább, mert ez katasztrófához vezet. Habár ezt ma
már mindenki tudja, mégis kevesen tesznek ellene.
Mivel az előadást a 6 és 12 év közötti gyerekeknek
szánták, ezért az alkotók újszerű megoldást alkalmaztak: élő szereplők és vetített figurák együtt vesznek
részt a történetben, amelyre eddig még nem volt példa. A főszereplő, a beszédes nevű Futurobi a jövőből
érkezik hozzánk, ahol már tudják, milyen visszafordíthatatlan következményekkel jár, ha nem vigyázunk
a környezetünkre. Éppen ezért olyan hasznos ismeretekkel látja el az élő szereplőket, amelyek pozitív gondolkodásra, környezet- és egészségtudatos életmódra
neveli őket. A látványos animáció és a zene tehát olyan
egységet alkot, amelyek hatására a gyerekek nemcsak
maradandó élménnyel gazdagodnak, de közben tanulnak is.

közül a legkisebb másodikos, a legnagyobb pedig már
leérettségizett.
A tehetséges táncosok sok gyakorlásának eredményeként tehát a finn, ír, román, görög és moldvai
dallamok remek világzenei táncszínházat alkottak.
Szerencsés választás volt a mesélő szerepében Placskó
Emese, a Körúti Színház művésze, aki már néhány
mondat után képes volt kapcsolatot teremteni a közönséggel, és a történet részesévé tenni őket.
A vizsgaelőadáson már Kovács Péter polgármester
is köszöntötte a megjelenteket, és kiváló döntésnek
nevezte, hogy négy évvel ezelőtt védnökséget vállalt az alakuló Táncakadémia felett, hiszen ezáltal az
Erzsébetligeti Színház a táncművészet igazi alkotóműhelyévé vált.
Szabó Csilla igazgató ugyanakkor azt emelte ki,

hogy nemcsak művészeti munka folyik a színfalak
mögött, hanem egy igazi közösség is épült. Ennek
bizonyítéka, hogy ha kell, a szülők is összefognak, és
felújítják a próbatermeket, vagy akár maguk is ös�szeállnak egy produkcióra, ha erre alkalom nyílik.
Mindez pedig adott volt, hiszen a vizsgaelőadás bevezetéseként az apukák és az anyukák adtak elő egy
teljes szatmári táncblokkot. Utánuk minden csoport
bemutatta saját vizsgadarabját, majd aki az előző napi
Rókamesékről lemaradt, a szünet után bepótolhatta.
A produkció jövőjével kapcsolatban Sáfrány Zoltán elmondta: az előadást megtekintette Ertl Péter, a
Nemzeti Táncszínház igazgatója, aki szeretné műsorra
tűzni a darabot. Az viszont már biztos, hogy Győrben
és Derecskén is bemutatják a művet, ősszel pedig az
Erzsébetligetben kerül újra színpadra.

Az Európai Unió kiemelten fontosnak tartja az iskoláskorúak
környezetvédelemre és egészségtudatos szemléletre való
nevelését, amelyre jelentős pályázati forrásokat különítenek
el. Ilyen támogatással jött létre a Futurobi kalandjai című
öko-musical is, amit Budapesten először az Erzsébetligeti
Színházban mutattak be. A kerületi oktatási intézmények
diákjai közül összesen 461 fiatal tekintette meg az ingyenes
előadást a Centi, a Jókai, a Kölcsey és a Táncsics iskolából.
Mészáros Tibor

Az Európai Unió „Újszerű módszerekkel a zöld jövőért” (KEOP-6.1.0/C/11-2012-0022) címmel írta
ki azt a kiemelt minősítésű pályázatot, amelyből a
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Kétszeresen is vizsgázott az Erzsébetligeti Színházban működő Liget
Táncakadémia, ugyanis május 30-án
mutatták be a Rókamesék című első,
önálló színpadi produkciójukat, másnap
pedig az évzáró vizsgaelőadást tekinthették meg az érdeklődők.
Mészáros Tibor

A Rókamesék Mucsi János, Harangozó Gyula-díjas
koreográfus alkotása. A művet még a Duna Művészegyüttes számára készítette 2000-ben. Látva azonban
a Liget Táncakadémia tehetséges növendékeinek előadásait, és az Erzsébetligetben folyó magas színvonalú
munkát, úgy gondolta, hogy Karácsonyi Éva tanítványai is képesek lennének ezt, az eddig csak felnőttek
által előadott művet bemutatni. A megfeszített próbák január óta zajlottak.
Mucsi János az előadás előtt megköszönte az eseményen megjelent Juhász Zsoltnak, a Duna Művészegyüttes jelenlegi vezetőjének segítségét, aki lehetővé
tette, hogy a dunások is részt vegyenek a produkcióban. Kiemelte ugyanakkor Karácsonyi Éva kiváló
munkáját és a 40 növendék lelkes hozzáállását, akik

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

Z ENE

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.

KIÁLLÍTÁSOK

SZ A B A D T É RI

VÉGZŐSÖK - FOTOART kiállítás
megnyitója. Megtekinthető július 11-ig a Napfény Galériában.

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. Mostani műsorukon a 20-as, 30-as évek swing
örökzöldjeit idézik meg. Énekel: Bujdosó Eszter

Június 20., 17:00

Július 11-ig

Osztrák-magyar festőművészek
közös kiállítása a Corvin Galériában

Július 11-ig

Életem képei – Schmidtné Lelovits Ilona kiállítása a Harmónia teremben.

Június 21. szombat 18:00

Ku ltú ra
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Megküzdött már több felhőszakadással, számtalan népszerű énekes
mellett elhozta a Kertvárosba a Csík zenekart és a Ghymest, egy
kerületi művelődési házból pedig egy nemzetközi kapcsolatokkal is
rendelkező, minősített közművelődési intézményt varázsolt. Megbízatása júniusban lejárt volna, ezért az Önkormányzat pályázatot írt ki
az Erzsébetligeti Színház igazgatói posztjára. Mivel munkájával elégedett a testület, ezért Szabó Csilla folytathatja a már megkezdett
munkát. Az intézményvezetővel ezért most mérlegre tettük az elmúlt
négy évet, és persze a terveiről is kifaggattuk.

Mennyiség és minőség
Sz. R. Zs.

Szabó Csilla Mátyásföldön született, így négy évvel
ezelőtt tulajdonképpen visszakerült oda, ahonnan
elindult. Bevallása szerint mindig csak addig töltött be egy pozíciót, ameddig örömét lelte benne
és kihívásnak érezte a feladatot. 2010-ben azonban
nemcsak váltani szeretett volna, hanem lehetőséget
is látott abban az intézményben, amit azóta sikerült
egy igazi kulturális központtá fejlesztenie.
– A négy évvel ezelőtt megfogalmazott elképzeléseimet
megvalósítottuk, de még mindig nagyon sok a tennivaló. Az Erzsébetligeti Színház természetesen már „Több,
mint helyszín”, és sokan hallgatnak a „Gyere inkább
mihozzánk!” felhívásra is, de annak ellenére, hogy egy
fontos találkozási ponttá vált az intézmény, még mindig sok lehetőség van benne.
Mivel nagyon szeretem az
olasz kultúrát, ezért az ottani miliő mintájára szerettem
volna kialakítani egy olyan
„piazzat” (tér – a szerk.),
ahol este sétálnak az emberek, és ha nem is történik
semmi, mégis együtt van a
közösség, esetleg zenélnek,
vagyis élnek. Mivel a Színház gyönyörű helyen van,
ezért nem nehéz élettel megtölteni sem a külső, sem a
belső tereket. Van egy úgynevezett „kanapé programom”,
amelynek keretében több ülőalkalmatosságot helyeztünk
el az épületben, így a látogatók találnak nálunk olyan
helyeket, zugokat, ahol elbújhatnak, leülhetnek és megpihenhetnek, megihatnak egy kávét, olvashatnak egy jó
könyvet, vagy egyszerűen csak beszélgethetnek egymással.
Mindezek mellett az Önkormányzat és a támogatók segítségével a falak új színt, a termek pedig
modern lámpákat és szőnyegeket is kaptak.
– Amire nagyon büszke vagyok, az a „Nyitott könyvespolc”, vagyis a Ligeti Könyves Kuckó, amely egy
szekrénnyel kezdődött, most pedig van az intézménynek egy olyan „nappalija”, ahol a gyerekek megírhatják a leckéjüket, a felnőttek a számítógépen megnézhetik a leveleiket, de a Körúti Színház tanodásai is itt
tartják a foglalkozásaikat. Mindezek mellett természetesen megmaradt a helyiség fő funkciója, vagyis az,
hogy az ide betérők hozhatnak és vihetnek könyveket,
ami nagy népszerűségnek örvend a lakók körében, hiszen az elmúlt két évben közel 7000 kötet fordult meg
nálunk, és cserélt gazdát.
Szabó Csilla szerint a XVI. kerület egy olyan
többgenerációs, összetartó közösség, amelyre lehet
építeni, ezért fontosnak tartja, hogy a Színházban a
legapróbbaktól a legidősebbekig mindenki találjon
magának programot.

– A legfontosabb érték a család, ezért gyerekbarát
színház vagyunk. A Ligeti Baba Klubban tapasztalatot cserélhetnek a gyermeket váró, vagy a már apróságokkal érkező édesanyák, a kicsik pedig kezdettől
fogva magukba szívhatják a kultúrát a Manó Mozi
foglalkozásain, vagy a Kolompos táncházban. Később
pedig a különféle tanfolyamokon elsajátított ismeretek, vagy színházi előadások élménye nemcsak azért
fontos, mert az itt töltött idő alatt a gyerek nem a
tévé vagy az internet előtt ül, hanem valami többet
is kap. A nálunk működő Liget Táncakadémia időközben szerves részévé vált a kerület életének, minden
nagyobb ünnepségen részt vesznek, tagjai pedig már
nemzetközi elismerésben is részesültek. Velük kapcsolatos az a példaértékű összefogás is, amit a hozzájuk
járó fiatalok szülei valósítottak meg Kovács Péter
polgármester segítségével,
amikor a Gesztenye és a
Virág termet felújították.
A Kertváros fiatalodó jellege mellett ugyanakkor
sok az idős, akik példát
mutatnak, mert több
csoport is táncol nálunk,
de a Szeretet és hűség napját is itt rendezzük minden
évben, amelynek keretében azokat az idős házaspárokat ünnepeljük, akik évtizedek óta kitartanak egymás
mellett. Éppen ezért ez az egyik legmeghatóbb és legkedvesebb rendezvényünk.
Aki rendszeres látogatója a kerület kulturális
központjának, az biztosan tudja, hogy nem kell
bemennie a belvárosba, hiszen a legszínvonalasabb
produkciókat megnézheti a Kertvárosban is. A
„Női vonalak” szakértője ugyanis munkatársaival
Harmóniában tevékenykedik „Londontól Londonig”, a „Kamasz panaszt” is meghallgatja, ami
számtalanszor volt már „Gyógyír északi szélre”.
– Sokszor ér az a vád, hogy nagyon sokrétű a kínálat. Én viszont büszke vagyok arra, hogy olyan befogadó hely vagyunk, amely mindenféle produkciónak
helyet tud adni. Mindez elvárás, igény és egy olyan
kihívás is, amit naponta teljesítenünk kell. Ezért megújult a színpadtest, de a technikát is modernizáltuk.
Ennek is köszönhető például, hogy a Szegedi Kortárs
Balett előadása a nézők számára ugyanazt a varázslatot nyújtotta, mintha mondjuk a Művészetek Palotájában nézték volna meg. De járt már nálunk a Nagy
négyes, az Esőember és a Cigánybáró is. Büszkeséggel
tölt el ugyanakkor, hogy a Zeneakadémia felújítása
alatt Kobajasi Kenicsiro nálunk tartott mesterkurzust,
sőt, itt rendezték a Chopin zongoraversenyt is.
Szabó Csilla mert nagyot álmodni, és a Színház

nemcsak belül, hanem kívül is élettel tölti meg a
ligetet. Ezt bizonyítják az elmúlt évek majálisai,
gyereknapi rendezvényei, vagy a Kertvárosi Vigasságok, amelyek keretében több napon keresztül
szórakoztatják a kerület lakóit.
– Tavaly az Itthon vagy. Magyarország, szeretlek!
elnevezésű országos programsorozatba is bekapcsolódtunk, de mindig nagy sikert aratnak a szabadtéren
megrendezett Jazzmánia Big Band koncertjei, vagy a
„Szabad szombat, szabad színpad” zenei kavalkád,
amelynek keretében amatőr kerületi együttesek mutathatják meg tudásukat a közönségnek. Mivel a hasonló rendezvények sokakat vonzanak a ligetbe, ezért
ezekből még többet szeretnék, illetve régi vágyam egy
szabadtéri színházi vagy mozi előadás megvalósítása.
Emellett az épület előtti tér kihasználásával, a külföldi minták példájára a Nyitott könyvespolcot is szeretném jó időben kivinni a szabadba.
Az intézményvezető négy évvel ezelőtt azt is megígérte, hogy az Önkormányzat segítsége mellett
más támogatási forrásokkal is fejleszti a Színházat és
bővíti a programkínálatot. Mindezt három uniós,
illetve több, a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat bizonyítja, amelyek segítségével
számtalan programon ingyen vehettek részt a Kertváros lakói.
– Mindezek mellett természetesen nagyon fontosnak
tartjuk a tehetséggondozást is, ezért idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a Kertvárosi tehetségkutatót, ahol a többi között irodalom, zene és tánc
kategóriában mutathatják meg tudásukat a fiatalok.
Emellett saját pályázatokat is gondozunk, mint például a képzőművészek számára kiírt Art Feszt, vagy a
nagysikerű novellapályázat.
Az aratnivaló tehát sok, és a munkások is megvannak hozzá, hiszen a Színházban dolgozó kollégák a szakmai továbbképzések mellett nyelveket is
tanulnak. Az újraválasztott Szabó Csilla pedig reméli, hogy a Corvin Művelődési Ház kulturális jellegének megtartásával, az eddig bevált programok
mellett oktató központtá is válhat, ahol a hölgyek
és a gyerekek mellett egyre több úriember is talál
magának elfoglaltságot a Vasútmodell kiállításon
kívül is.
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Miért szép egy régi térkép? 2. rész
Előző cikkünkben Széman Richárd barátom írta le igen
érdekes, szépen fogalmazott gondolatsorát az Almásy
Pál telep parcellázásának első ütemét ábrázoló kataszteri térképről. Kiemelést érdemelnek történelmi ismertetését, elmélkedését befejező sorai: „Egy papírhengeren néhány vonal, két-három szín, némi írás, és ha jól
figyelünk, megelevenedik a történelem.” Ennek a mon-

datnak minden szava lényeges igazságokat mond ki.
Én mégis felteszem a kérdést: vajon mindnyájunknak
ugyanolyan történelmi kép jelenik meg az ismertetett
térkép alapján, például az azon található két épülettel
kapcsolatban? Biztos, hogy nem! Többféle rálátás, és
mindenkinek lehet igaza. Erre szeretnék példával szolgálni az újságunk jelenlegi és következő számában.

Lantos Antal
A megtalált hiteles másolatot
Végrendeletében ugyanis az
egy olvashatatlan nevű közNézzük meg első variációként azt, hogy miként egyik tanú Pálfi János volt, az
jegyző készítette 1900. decszemléli ugyanezt a térképet a helytörténet-ku- Almásy Pál-telep Egyesület elember 3-án.
tatás tényadatait előtérbe helyező történész? A nöke. Megtaláltuk Vida Lajos
A tárgyalt térképpel kapcsohitelesség ellenőrzésében a térkép elnevezése se- századforduló előtti fényképét,
latban még két általunk ismert
gít, és mindenek előtt megállapíthatjuk, hogy a házasságlevelét, diplomájának
anyagról kell szólnunk. A felnégy részből álló térképkollekció munkatérképe- hiteles másolatát. Legnagyobb
talált kataszteri térképen elég
it ugyanaz a Tóth Kálmán készítette 1889-ben, meglepetést azonban I. Ferenc
részletesen ábrázolják a Nagyaki Puszta-Szent-Mihály többi részének katasz- József királyunk dr. Vida LaSzent-Mihályi majort. Enteri térképét 1873-ban. Lényegében tehát ezek josnak adományozott nemesi
nek egy kilenc épületből álló
a térképek Szentmihály parcellázásának egységes oklevele okozta. Hogy meglemegjelenítésével először egy
petésünk érthető legyen, szó
folyamatát mutatják.
1820-as német nyelvű katoMásodikként feltétlenül érdemes azzal foglal- szerint idézem az oklevél legnai térképen találkozhattunk.
kozni, hogy honnan és miként kerültek elő ezek lényegesebb részét: „…legfelVida Lajos (bal oldal) és felesége
Ebből következtetve a majort
az eddig ismeretlen térképek? A kérdésre a vá- sőbb királyi akaratunk szerint
nemesi címere
az 1800 körüli időben hozták
lasz: a szerencsés véletlen segített a rátalálásban. kegyelmesen megengedvén,
Széman Richárd barátom egyik antikvárius is- hogy ezentúl jövendő örök időkig fenn nevezett létre. Ezt némileg alátámasztja, hogy a csömöri
merőse találta meg dr. Vida Lajos ügyvéd hagya- Dr. Vida Lajos és mindkét nembeli valamennyi katolikus egyház anyakönyvébe 1808. november
tékában. Vida neve nem ismeretlen számunkra, törvényes ivadéka és maradéka az „örsi és kis- 16-án jegyezték be az első szentmihályi házasuszent-mihályi előnév hasz- lókat: Zelnik Györgyöt és Pittlik Máriát.
hisz Szentmihály két jelenA másik mondandónk is a térképen ábrázolt
nálata mellett mindazon jotős területét is ő parcellázgokkal élhessen és bírhasson, épületekkel kapcsolatos. Ismerve a Széman Rita. Először az 1890-es évek
amelyekkel említett Magyar- chárd által kiemelt két épületet, bizonyosak leelső felében a mai Csömöri
országunk és társországainak hetünk abban, hogy jelentős időkülönbséggel
út, Rákóczi utca, Rákospavalóságos, igaz, régi és kétség- épültek fel. A második katonai felmérés szerint
lotai határút és József utca
telen nemesi eddigelé törvény az irodisták épülete már az 1800-as évek első feközötti területet, amely ma
vagy hajdani szokás szerint lében állt. Viszont a kasznár épülete, a mai orvois a Vida-telep nevet visebármikép éltek és bírtak vagy si rendelő, Tóth Kálmán 1873-as térképén még
li. Másodszor, egy 1897-es
nem szerepel, de 1899-ben már igen. Tehát az
élnek és bírnak.”
csömöri testületi ülés jegyAz oklevélben részletesen épületet valószínűleg 1882 előtt építették, még
zőkönyve szerint 1896-ban
leírták Vida Lajos címerét. Az Almásy Pál életében, hisz abban az évben özveg�ő parcellázta Kisszentmihály
oklevelet a király 1886. dec- gyé vált Almásy Pálné férje halála után a terület
cca. 200. holdnyi területét
ember 14-én írta alá és azt a parcellázása mellett döntött.
Anna- és Árpádtelep néven.
Egy magamfajta adatkukac ezekkel az ismerevármegye 1888. január 10-i
Vida Lajos hagyatékádr. Vida Lajos
ülésén hirdették ki. Ennek tekkel kiegészítve, talán egy két részletet kihagyban szerencsénkre több,
az okiratnak a leglényegesebb va ismertette volna a tárgyalt térkép üzenetét.
számunkra igen fontos információt tartalmazó iratot is találtunk. Ezek információja számunkra az, hogy 1886-ban dr. Figyelembe véve azonban a rendelkezésünkre
egyikében, az 1899-ben kelt Vida-végrendelet- Vida Lajosnak Kisszentmihályon már olyan je- álló közlési területet, ha a térkép benyomására
ben kaptunk választ arra, hogy miként kerülhe- lentős tulajdonosi jogai voltak, melyek alapján koncentrálunk, azt csak úgy lehetett megírni,
tett hozzá az Almásy-telep parcellázási térképe. kérhette a kisszentmihályi előnév használatát. ahogy Széman Richárd barátom tette.
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Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Gyúró
Ferencnét, aki Medgyesegyházán született. Rozika néni harminchat éves koráig földművesként dolgozott családjával
együtt, az odavezető kilenc kilométeres
utat pedig minden nap gyalog tették
meg. Miután 1942-ben férjhez ment,
rövid ideig Budapesten vállaltak munkát. Férjét azonban hamarosan elvitték
a frontra, akkor pedig Rozika néni vis�szaköltözött a szülőfalujába. Párja betegen tért haza a háborúból, és hosszú
ideig tartott, mire kiheverte a fizikai
és lelki megpróbáltatásokat. 1960-ban
költöztek végleg a fővárosba, amikor
a földjüket és az állataikat is be kellett adniuk a termelőszövetkezetbe.
Akkor vették azt a házat, ahol az idős asszony ma is lakik. Miután férje
felépült, a Taurus Gumigyárban dolgozott, Rozika néni pedig házvezetőnőként vállalt munkát családoknál. Egy fiuk és egy lányuk, négy unokájuk és egy dédunokájuk született.
Az ünnepelt szabadidejében szeret főzni, kertészkedni és tévét nézni, ha
pedig segítségre van szüksége, gyermekeire mindig számíthat. Szerinte a
hosszú házasság titka a megértés és a szeretet, a hosszú élet titkát azonban
eddig nem tudta megfejteni. Isten éltesse még nagyon sokáig!
Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Tamásy Lászlónét is, aki Füleken
született, ott járt elemibe, majd
szüleivel 1934-ben Budapestre költözött. Magdi néni kereskedelmi
iskolában tanult, majd mégis műszaki rajzoló lett. Leghosszabb ideig egy malomipari gépeket gyártó
cégnél dolgozott, ahol rendkívül jó
kollektíva kovácsolódott össze.
Férjét sajnos már 1975-ben el-

Dohogok!
Kinek? Minek? Csak úgy. Ez a jó a dohogásban: bármiért lehet, bárhogy.
Mert ugye van nőnap, anyák napja, gyereknap, és csak
úgy haloványan, szinte pironkodva, félve, csendesen feltenném a kérdést: férfinap soha nem lesz már?
Védekezés gyanánt próbáljunk leltárazni, mi mindent tettünk mi, férfiak, a
teremtés koronái, amiért
semmi, de semmi köszönetfélét sem igen kaptunk.
Az első sikeres beruházás a kreatív magyaroktól,
hogy Vereckénél révbe
érve a honfoglalást roppant elmésen oldották
meg eleink. Egy használt,
sokat futott, nyitott tetős,
bár bőrüléses, állandóan
klimatizált, fehérre fényezett lóért megvették az egész Kárpát-medencét. Kik cselekedték ezt? A fehérnép nem foglalkozott fehér lóval, a
Fehérlófiával még kevésbé. Aztán a magyar férfiaknak
köszönheti a világ a golyóstollat (Bíró László), a szódavizet (Jedlik Ányos), a helikoptert (Asbóth Oszkár) és a
villanymozdonyt (Kandó Kálmán).
A jelenkor ünnepelt magyar feltalálója pedig Rubik
Ernő. Kitalálták, ugye? A Rubik kocka atyjáról beszélek,
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Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Tóth Juliannát is, aki Békés-megyében, Gádoroson született. Mivel
édesanyja nem akarta felnevelni, így
a bábaasszony vette magához. Alig
volt 12 éves, amikor nevelőanyja
meghalt, de szerencsére érdeklődő,
jó felfogású gyerek volt, ezért kön�nyen elleste a háztartás tudományát
az idősebb asszonyoktól, így nemsokára már kenyeret és kalácsot sütött az otthoni kemencében. Korán rákényszerült a
fizikai munkára is, de kiharcolta magának a felnőtteknek járó munkabért. Dolgozott bolgárkertészetben, kapált a földeken, végezte a marokszedők munkáját, majd
terményátvevőként is alkalmazták. Szegeden ment férjhez, ahol a lánya is született.
Házassága azonban néhány év alatt tönkrement, ezért a gyereknevelés gondja is
egyedül rá maradt.
Sajnos a sok nehézség megviselte Julika néni egészségét is: negyvenévesen súlyos
veseműtéten esett át, és akkor került Budapestre. Lánya vette magához, hogy a
lábadozás időszakában édesanyja segítségére lehessen. Felépülése után az EMGben dolgozott egészen a nyugdíjazásáig. Manapság szívesen sétál, a lakásban kisebb
munkákat még elvégez, de szívesen olvas és tévézik is. Szerinte a hosszú élet titka a
sok munka. Az ünnepeltnek ugyan nehéz élete volt, de mindazt a szeretetet, amit
adott, most kamatostól visszakapja unokájától és két dédunokájától. Isten éltesse
még nagyon sokáig!

vesztette, de két fia, egy unokája
és három dédunokája szeretete
kárpótolják őt. A család 2003-ban
költözött a Kertvárosba, amit azóta
az ünnepelt is megkedvelt, hiszen
szerinte a jó levegő a hosszú élet
titka. Magdi néni főleg a lakásban
tevékenykedik, főzni is szokott, de
legszívesebben tévét néz. Olvasni
sajnos már nem tud, mert megromlott a látása. Isten éltesse még
nagyon sokáig!

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.

amit szerte a világon így hívnak, míg itthon a talán kissé szerényebb bűvös kocka nevet kapta a keresztségben.
Negyven év alatt több, mint 350 millió eladott játékszer,
a világ legsikeresebb játéka. Jubileumi gálák sorozata
a világon, ünnepi évforduló New Yorkban, volt tehát
rongyrázás, megérdemelten.
Szóval magasan ragyog a kreatív magyar férfiemberek
nimbusza. De egy kissé elkanyarodtunk, úgyhogy térjünk vissza egy leszúrt
ritbergerrel
dohogásom
gyökeréhez, a férfinap hiányához. Heuréka! Azt
hiszem, megvan a megoldás. Benkő Dániel filozófus és lantművész mondta
egyszer, hogy a legjobb
szakácsnők férfiak. Bizonyíték erre a nagy sikerű,
európai hírű sashalmi halfőző verseny, és körítésként
minden egyéb, mi csak
kellhet egy ilyen hallé elkészítéshez. Zsákban futás,
céllövölde, körhinta, vurstli, kintorna, zene, zenész, kinek
mi tetszik, a végén pedig a lényeg: a mesterszakács férfiak
(még akkor is, ha a fődíjat egy roma hölgy zsebelte be).
Most jön egy kreatív ajánlat, legyen hát a férfinap a jól
bejáratott május 24. Majd pár év múlva térjünk vissza,
melyik sikeresebb, a sashalmi férfinap, vagy a Rubik évforduló? Az előbbi egy kövér csillagos ötös, a kocka meg
el van vetve, mint azt Julius Ceasar óta tudjuk.

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

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.
A Corvini Domini Egyesület
közleménye
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
70 éves korában, 2014. június
13-án elhunyt dr. Bitai András
egyetemi tanár, a Corvini Domini egyesület elnökségi tagja.
Temetéséről később intézkednek.
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Pünk ösd

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Pünkösdi lovas
látványosság

MéSzáRoS TiboR

– Mi volt az esemény célja?
– A kerületiek bizonyára emlékeznek arra, hogy az
elmúlt években is volt egy kis lovas „csetepaté” a
Szilas-patak partján, majd később a reptéren. Ezt a
hagyományt szerettük volna folytatni, egy másikat
pedig feléleszteni. A lovasság történelmi időkre viszszanyúlóan mindig fontos szereplője volt a pünkösdi ünnepnek. Az ország legtöbb településén pünkösdi királyt választottak, aki a környék legügyesebb
lovasa volt. Ez kifizetődő rangnak számított, hiszen
minden lány a pünkösdi király kegyeit kereste, illetve a cím birtokosa egy évig ingyen
ihatott a kocsmában. Mi királyt ugyan
nem választunk, de a lovasságot szeretnénk újra az ünnep részévé tenni.
– Milyen látványosságokkal készültek?
– Meghívtuk a Tatai Patara elnevezésű rendezvény egyik fő szervezőjét
és csapatát, akik egy janicsár szakaszt
jelenítettek meg. Vezetőjük, akit
mindenki csak Gölbasi néven ismer,
részletes tájékoztatást adott a korról,
valamint bemutatta a janicsárok fegyverzetét és ruházatát. A Tatai Patara
mára Közép-Európa legnagyobb ha-

A Mátyásföldi Lovas
Egylet kínált tartalmas
programot a kerület lakóinak június 9-én. A
mátyásföldi repülőtéren
megtartott rendezvényt
a XVI. Kerületi Önkormányzat Kulturális és
Sport Bizottsága támogatta. A részletekről
Serf András, az Egylet
vezetője számolt be lapunknak.

gyományőrző eseménye, amely azt a jelenetet eleveníti fel, amikor gróf Pálffy Miklós, Komárom főkapitánya a törökök legnagyobb megdöbbenésére egy
tűzszerészeti csodafegyverrel, a patarával robbantotta be a tatai vár kinyithatatlannak hitt kapuját, és
seregével visszafoglalta a várat 1597-ben. Gölbasi és
csapata tehát rangos vendégnek számít, viszont mi
ennek ellenére egy fergeteges rohammal megtámadtuk őket, és nehezen, de győztünk. Ezután olyan neves előadók mutatták be produkcióikat, mint Tóth
János operaénekes és Buch Tibor, a Nemzeti Lovas
Színház művésze, aki ezután társaival ízelítőt adott a
lovasíjászatból. Szisz Attila, a kerület
ismert kürtművésze huszárruhában,
és szintén lovaglás közben zenélt.
– Milyen programokkal szórakoztatták még az érdeklődőket?
– A huszárbemutató résztvevői felidéztek mindent, ami jellemző volt
erre a világhírűvé vált magyar fegyvernemre. Látványos csapatmozdulataik, díszes egyenruhájuk és fényes
kardjaik most is nagy sikert arattak.
Előttük azonban még a nap talán
legfontosabb programja, a lovas birkózás küzdelmei zajlottak.

– Ez a sport a bouszkasi?
– Igen, így hívják a lovas birkózást Ázsiában. Ez
a nomád népek nagy erőt és ügyességet, valamint
a lóval való szoros együttműködést igénylő sportja, amely Európában egyedül Magyarországon, a
pásztorok világában maradt fenn egészen a XIX.
századig. Kazahsztánban a közelmúltban élesztették
újjá. Habár az eredeti változatban a küzdő felek még
korbácsot is használhattak, ez viszont ma már Ázsiában is megengedhetetlen. így a szabadfogású birkózáshoz hasonlít, de közben a küzdő felek lóháton
ülnek. Az én kezdeményezésemre tavaly ősz óta már
nálunk is versenyszerűen folyik a lovas birkózás, és
most éppen egy nagy megmérettetés küszöbén állunk. Meghívást kaptunk ugyanis Kazahsztánba egy
olyan versenyre, ahol mi leszünk egyedül európaiak.
– Hogyan kerültek kapcsolatba a rendezőkkel?
– Hozzánk járt lovagolni egy korábbi kazah nagykövet, így én már korábban is jártam náluk, 2005ben pedig két gyönyörű lovat vittem Nazarbajev
65. születésnapjára. A kapcsolatunk tehát nem új
keletű.
– Milyen eséllyel indulnak a versenyen?
– Valószínűleg nem mi fogunk nyerni, de azt megígérhetem, hogy versenyzőink a végsőkig fognak küzdeni. A jövővel kapcsolatban azonban remélem, hogy
a magyar lovas kultúra részeként a Mátyásföldi Lovas
Egylet telephelye néhány éven belül a bouszkasi hazai
központjává fejlődhet. Én és a fiam is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez így legyen.

Sokadalom a Tájházban
Az Önkormányzat, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
XVI. kerületi szervezete és a Varázsműhely Művészeti Alapítvány együttes szervezésében kétnapos pünkösdi vásárt tartottak
a Cinkotai Tájház és Néprajzi Élménytárban. A vezető, Mátéfi
Erika célja a rendezvénnyel az volt, hogy Cinkota és Árpádföld
lakossága is részese lehessen olyan kulturális, közösségi és családi rendezvénynek, mint amilyenekben az Erzsébetliget, vagy a
Sashalmi Piac környékén élők. A patinás környezetből adódóan
azonban a hangsúlyt továbbra is a hagyományőrzésre és a népművészetre helyezték. Emellett több száz látogató volt kíváncsi a zenevonatra, sok érdeklődőt vonzott a Blattner Géza-díjas Figurina
Bábszínház, amelynek szereplői használati tárgyakat bábként
alkalmazva négy Grimm-mesét mutattak be. A gyerekek együtt
énekelhettek Joós Tamással, a kézműves műhelyben pedig pünkösdi
királyi koronát és pünkösdirózsát,
terményekkel díszített, kemencében sült mézeskalácsot, nemezelt
tulipánt és pillangós alátéteket készíthettek. A játékra vágyó kicsiket
pedig a Pásztortáska népi játszóház
szórakoztatta.

Kiváló ötletnek bizonyult a pünkösdi nyitás, hiszen június 7-e és 9-e között több, mint
2500 kerületi polgár kereste fel az Erzsébetligeti Uszodát és a Strandot, így minden nap
teltház volt. Megesett, hogy még 12 óra előtt elfogytak a napozópadok és a napernyők.
Kísérleti jelleggel a vendégek kipróbálhatták a viziaerobicot is, amit profi tanárok tartottak. Ha pedig beválik, akkor minden nyári hétvégén megmozgatják a látogatókat.
Az érdeklődés tehát biztos, ezután már csak a létesítmény bővítésén kell gondolkodni.
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet által megrendezendő, a
MOZGÁS ÉJSZAKÁJA
elnevezésű országos programhoz csatlakozik az Erzsébetligeti Uszoda
június 28-án meghosszabbított nyitva tartással 24.00 óráig.
A látogatók 20.00 és 24.00 óra között (23.30-kor a medencéket el kell hagyni)
350 forintos áron vehetik igénybe az úszó- és a tanmedencét.
(A Strand 20.00 órakor zár). Szeretettel várnak mindenkit.

Sp ort

2014. június 18.
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Torna hátán torna
A Bátony utcában tartották a tavasz utolsó és a
nyár első kertvárosi futball tornáját is, ugyanis az
Ikarus BSE május 31-én és június 1-én rendezte
meg az I. Kertvárosi Szélkakas Vendéglő Kupát. Az
eseményen három korosztályban 23 csapat közel
200 futballistája küzdött az elsőségért.

Kellner Gergely
Az már megszokott dolog, hogy az Ikarus Sporttelepen minden hétvégén történik valami. Hol az Egyesület atlétái remekelnek, hol a klub tehetséges futballistái bizonyítják a piros-kékeknél folyó munka sikerességét. Egy azonban
bizonyos: a hazai rendezésű eseményekre mindig megtelik a lelátó. Nem volt ez
másként ezúttal sem, hiszen mind a két nap egymást érték a focimeccsek a műfüves pályán, a drukkerek pedig ezúttal is kitettek magukért. Az pedig már most
biztosra vehető, hogy az első alkalommal megrendezett Szélkakas Kupa jelentős
eseménye lesz a közeljövő utánpótlás labdarúgó tornáinak, hiszen most is olyan
nagy múltú egyesületek neveztek, mint az UTE, a III. Kerületi TVE, a BVSC,
vagy a Vasas utánpótlás-nevelésre szakosodott műhelye, a Kubala Akadémia.
A versenysorozat ünnepélyes megnyitóján Gyurkovics László, az Ikarus BSE
edzője, a torna főszervezője köszöntötte a résztvevőket, és megköszönte a XVI.
Kerületi Önkormányzatnak, valamint a Szélkakas vendéglőnek a támogatást. A
tréner kiemelte: az Egyesület célja ezzel a rendezvénnyel is a hagyományteremtés
volt, éppen ezért jövőre újra megrendezik a viadalt. Ezt követően az első bírói
sípszó után megkezdődtek a mérkőzések.
A 2007-es születésűek tornáján az A pálya első mérkőzése rögtön egy kerületi
rangadóval indult, ugyanis a hazai Ikarus BSE B és az ugyancsak XVI. kerületi
RAFC A csapata feszült egymásnak, míg a B pályán a RAFC B a Kistarcsával, a
C pályán pedig a két gyáli csapat harcolt a győzelemért. A színvonalas és látványos összecsapásokat hozó küzdelmek során természetesen mindenki igyekezett

tudása legjavát mutatni, így számtalan ügyes technikai megoldást, cselt, sarkalást, kényszerítőt láthattak a nézők, miközben a meccseken végig a sportszerű
hozzáállás dominált.
A 2007-es születésű futballistáknál a hazaiak A csapata 25-16-os gólaránnyal,
és csupán egy hajszállal, de lemaradt a dobogóról, a B csapat azonban mindvégig esélyes volt a győzelemre. Az aranyérmekért hatalmas csata dúlt, ugyanis
a mieink és a Gyál fehér csapata is 15-15 ponttal végzett a torna első helyén.
Végül a rúgott és a kapott gólok aránya döntött, amelynek értelmében a torna
második helyezettje a kerületi gárda lett, ugyanakkor az első és a harmadik helyen is a gyáliak végeztek.
Megválasztották a torna válogatottját is, a kertvárosiak közül Szilárd Zsombor
az Ikarus BSE-ből és Teolik József a RAFC-ból került be a válogatottba.
A 2008-as korosztály tornáját a Vasas Kubala Akadémia és a BVSC előtt a Plútó SE Eger A gárdája nyerte, míg a legidősebbek, vagyis a 2003-asok küzdelmeinek végén az UTE az első, az Újbuda a második, és a III. Kerületi TVE pedig a
harmadik helyen végzett. Ebben a mezőnyben az egy évvel fiatalabb játékosokból
álló Ikarus 2004-es csapata csupán büntetőrúgásokkal maradt le a dobogóról.
Az ünnepélyes eredményhirdetés során az érmek, kupák, különdíjak és a mindenkinek járó csokoládé átadásában Svantner István, az Ikarus BSE elnöke,
Nagy József, a XVI. Kerületi Önkormányzat sportreferense, Hajagos Ferenc, a
Szélkakas vendéglő tulajdonosa, illetve Hidi Patrik, a kerületi együttes egykori
játékosa, a Budapest Honvéd első osztályú labdarúgója is segédkezett.

Ünnepi éremhalmozás
A Magyar Labdarúgó
Szövetség
Budapesti
Igazgatósága által szervezett III. Pünkösdi Gyermekfutball Fesztiválon az
Ikarus BSE a hét versenyző korosztályból hatban
képviseltette magát – az
U7-es, illetve az U10-es
évfolyamban két-két csapattal is – és négyben be
is került a döntőbe. Ezzel
a teljesítménnyel a kertvárosiak a legeredményesebb egyesületként
zárták a tornát.

Kellner Gergely
A 106 csapat részvételével lezajlott tornán a fiatalabb korosztályoknak egynapos versengést rendeztek Csepelen, ahol két érmet
is szereztek a piros-kékek: míg a 2007-es csapat a különdíjat is
kiérdemlő
Szabó
Ákos vezényletével
megelőzve a többi
között a Budapest
Honvéd és a BVSC
csapatát veretlenül
lett győztes, addig a
2006-ban születettek ragyogó játékkal,
mindössze egyetlen
szabadrúgásgóllal
csúsztak le az aranyéremről, és nyertek
ezüstöt. Olyan patinás klubok végeztek mögöttük, mint az UTE, a BVSC, vagy az
FTC. A zöld sasokat egyébként a torna során kétszer is legyőzték

a kerületi tehetségek, a korosztály különdíjasa pedig Balogh Zsombor lett.
A nagyobbak két napig küzdöttek a rekkenő
hőségben. A 2003-as csapat már a Bátony utcában harcolta ki a továbbjutást, vagyis a másnapi
felsőházi rájátszást jelentő helyezést, míg a 2004esek mindkét csapata a Pestszentimrén rendezett
selejtezők után került a hétfői, korosztályonként
a legjobb nyolc csapatot felvonultató csepeli helyosztókra.
A nagyobbak a többi között a Budapest Honvéd
legyőzésével jutottak a döntőbe, ahol 3-1 arányban diadalmaskodtak a Csepel Hungary ellen, és
nyerték meg a tornát. A labdarúgó szövetség különdíját Helembai Márk kapta. A fehér mezben
pályára lépő, 2004-es kerületi együttes egyik fele
az első mérkőzésén vereséget szenvedett, utána
azonban két mérkőzésen jó játékkal végül ötödik
helyen zárt. A csapat másik fele, az RKSK-t, majd
a Vasast is két vállra fektetve került be a döntőbe,
ahol a hazai Csepel jobbnak bizonyult, így ezüstéremmel térhettek haza. A szervezők különdíját
Bódis Bence kapta a kétnapos kiegyensúlyozott
teljesítményéért.
Az IKARUS BSE labdarúgó szakosztálya
szeretettel várja a focizni vágyó gyerekeket!
Információk az egyesület weboldalán (www.
ikarusbse.com), fényképek és videók pedig az
egyesület Facebook oldalán (www.facebook.
com/ikarusbse) találhatók. Érdeklődni a 0630-940-6913-as telefonszámon lehet Svantner
István, elnöknél!
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Szezonzáró birkózó bravúr

A birkózó szezon a végéhez közeledik, a Kertvárosi Sport Egylet fiataljai számára azonban a nyári szünet előtti utolsó versenyek is eredményesen végződtek. Kisberdó Balázs, Bata Márton, Faludi Tamás és Rein Miklós is kitűnően
szerepelt.
Kellner Gergely

A szabadfogású II. korcsoportosoknak Szentesen, a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok három szőnyegén rendeztek diákolimpiát május
31-én, ahol tizenhárom súlycsoportban 240
birkózó küzdött a bajnoki címekért. A 10-11
évesek megmérettetésén két kertvárosi sportoló,
Kisberdó Balázs és Rein Vilmos is szőnyegre lépett. Balázs a nemrégiben Csömörön begyűjtött
magyar bajnoki címét követően a 63 kilogrammosok mezőnyében ezúttal sem talált legyőzőre:
az elődöntőben most is megverte az újpesti színekben versenyző nagy riválisát, és a döntőben
a Ferencváros birkózóját is. Vilmosnak viszont
sajnos nem sikerült a legjobb ötbe kerülnie.
– Balázs remekül birkózott, még jobban is, mint
az ob-n, hiszen most még annyi esélyt sem adott
az ellenfeleknek, mint akkor. Sikerének titka ismét
a remekül kivitelezett válldobása volt. A döntőben
két hatalmasat dobott, majd a másodikat követően
még egy tust is csinált ellenfelén – mondta Forray

Attila, a kertvárosi birkózók vezetőedzője.
Mint az köztudott, a diákolimpiákon a versenyzők nem egyesületük, hanem oktatási intézményük színeit képviselik, így ezzel az eredmén�nyel Balázs a Szent-Györgyi Albert Általános
Iskolának is újra elismerést szerzett.
Ezt követően június 1-jén Csepelen, a Nagy
Imre ÁMK tornacsarnokban tartották a Balacsi
Imre, egykori válogatott edző emlékére rendezett
megmérettetést. Itt a csapatversenyben a diák
korosztályban a 2001-es, 2002-es és 2003-asok
között is remekül szerepeltek a mieink: Bata Márton három meccséből mindhármat megnyerte,
Faludi Tamás is diadalmaskodott, Rein Miklós
pedig az országos és diákolimpiai bajnokot – aki
ráadásul egy korosztállyal idősebb is a kertvárosi
versenyzőnél – hatalmas fölénnyel győzte le.
– Ezek az eredmények hatalmas sikerek, hiszen
így már nincs is olyan ellenfelünk a mezőnyben,
akit eddig ne vertünk volna meg – emelte ki a vezetőedző.

Utánpótlás érmek

Az UTE vívócsarnokában rendezték meg az idei kardvívó országos bajnokság egyéni versenyeit gyermek, újonc, illetve serdülő korosztályban, ahol
a kerületi fiatalok ismét remekeltek május 31-én és június 1-jén.
Kellner Gergely

A Kertvárosi Vívó Sport Egyesület tagjai közül 8
lány és 11 fiú vett részt az egyéni küzdelmekben,
amellyel az egyik legnépesebb csapatot tudhatták
magukénak, és végül a megszerzett érmek számában
is csupán a BVSC előzte meg sportolóinkat, akik
ezúttal öt medált gyűjtöttek, ami eggyel több, mint
a tavalyi remek teljesítmény volt.
– A szép eredmények mellett fontos, hogy egyesületünk további fejlődése se álljon meg, ezért 11 újoncot is neveztünk erre a versenyre. Nekik ez volt
ugyan az első megmérettetésük, de már most is szép
sikert értek el. A fényes jövő pedig mindenképpen
előttük áll – hangsúlyozta Decsi István, a KVSE
vezetőedzője.
A gyerek fiú kardozók mezőnyében született
az első érem, ahol a mintegy 80 induló közül
Baaken Mátyás szinte kapott találat nélkül jutott
a döntőig, ott azonban ezúttal az aranyérmet nem
tudta megszerezni. A KVSE egyik legnagyobb
tehetségének egyébként idén ez volt az első versenye, amit nem nyert meg, így egyáltalán nem
meglepő, hogy magabiztosan végzett korosztálya
összetett éves ranglistájának élén. Emellett másnap az újoncok között is abszolút esélyesként indult,
ugyanis legutóbb Törökbálinton saját, és az eggyel
idősebb korosztályban is diadalmaskodott.
A sors úgy hozta, hogy Matyi klubtársával,
Mogyorósy Mártonnal került össze, akivel a kettőbe
jutásért kellett vívnia. Ott Marci 15-14-re győzött,

ami azt jelentette, hogy Matyi bronzérmes lett, míg
Marci a döntőbe került. A kiélezett elődöntő viszont
Marciból is sokat kivett, ugyanis a végső csatában
csak 11-11-ig bírta, és a végén ellenfele szerezte meg
az aranyérmet, azonban így is két kertvárosi sportoló állhatott a dobogón.
A serdülő fiúknál a papírforma szerint Kis Bertalan és Mogyorósy Márton is bekerült a legjobb
nyolc közé. Berci kitűnő formában vívott, és szintén

Kocsis Zsolt, Baaken Mátyás, Mogyorósy Márton
és Decsi Tamás
alig kapott találatot, Marci azonban őt is 15-14-re
búcsúztatta. Ezt követően viszont a kettőbe jutásért
kikapott, így ő harmadik lett, Berci pedig a hatodik
helyen zárta a küzdelmeket.

Rein Vilmos, Forray Attila edző és Kisberdó Balázs
a diákolimpián
Június 14-én és 15-én a bulgáriai Samakovban
rendezték meg a sumo Európa-bajnokságot, ahova Ancsin László jegyző, a Magyar Sumo Szakszövetség elnökének vezetésével négyfős kerületi
csapat utazott. Ferencz Brigitta, Ferencz Sándor,
Gazdag Mátyás és Pap Arnold mellett több kertvárosi versenyző is sikeresen kvalifikálta magát
az Eb-re, azonban a kiutazás jelentős költségei
miatt idén többen is távol maradnak. Örömhír
viszont, hogy Brigi és Sanyi is aranyérmesek lettek, de a többiek - köztük Ancsin László - is jól
szerepeltek. A részletekről következő számunkban olvashatnak bővebben.
Kern Bianka a lány serdülő mezőnyben nagyon
magabiztosan menetelt, és a tavalyi ezüstérme után
ezúttal bronzérmes lett.
A kardozók az egy héttel később rendezett csapatversenyeken két számban, az újonc és a serdülő
fiúknál is jó esélyekkel pályáztak a bajnoki címekre.
A kerületiek összesen négy csapattal vettek részt a
küzdelmekben. A gyermek korcsoportban az első
versenyén szereplő lány csapat a kilencedik helyen
zárta a megmérettetést, míg a fiúk Baaken Mátyás
vezényletével több mérkőzést is nyertek, és végül az
ötödik helyen végeztek. A serdülő fiúk között pedig
a Kis Bertalan, Mogyorósy Márton, Baaken Mátyás
és Kovács Marcell alkotta csapat nagyszerűen vívott,
és csupán egyetlen találattal maradt alul a döntőben
az UTE ellen. A következő napon az újonc fiúknál
ebből a csapatból csak Kis Bertalan hiányzott, he-

Kern Bianka és Károlyi Krisztián
lyette Gubta Sangeet Bálint szerepelt. A kerületiek
végig magabiztosan menetelve aratták győzelmeiket, és a döntőben a Nagykanizsa ellen nagyarányú
fölénnyel, 45-30-ra diadalmaskodtak.
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Remekeltek
a legkisebbek

Idén is megrendezte nagyszabású nemzetközi gyermek atlétikai versenyét a Debreceni Sportcentrum és Sportiskola a Gyulai István Atlétikai Stadionban. A viadalra – ahol
az Ikarus BSE legfiatalabb atlétái remek
szereplésükkel hívták fel magukra a figyelmet, hiszen 6 arany-, 4 ezüst-, és 5 bronzérmet szereztek – június 7-én került sor.

Kellner Gergely
Az eseményen mintegy 20 egyesület több, mint
300 ifjú atlétája vett részt. A legnagyobb magyar
nevelőműhelyek mellett Kassáról, Kolozsvárról,
Nagyváradról és Munkácsról is érkeztek sportolók
a sorozatra, ahol nyolc versenyszám várt rájuk, így
a 12 éves, vagy annál fiatalabb sportolók 60 méteres síkfutásban, 60 méteres gátfutásban, 300 és
600 méteres síkfutásban, valamint távolugrásban,
magasugrásban, kislabda dobásban és 4×50 méteres
váltófutásban mérték össze tudásukat. Az Ikarus 16
versenyzővel képviseltetette magát, és a legtöbben
éremmel tértek haza a cívisvárosból.
Pap Márk a 60 méteres gátfutásban és távolugrásban sem talált legyőzőre, éppen ezért különdíjban is

Rendőr
atlétika

Alig telt el néhány hét azóta, hogy
hazánk legjobb paraatlétái az Ikarus pályát választották országos
bajnokságuk színhelyéül, most egy
újabb nagyszabású rendezvényt
hoztak első ízben a kerületbe. Az
Ikarus Sportcentrumban ugyanis
a Készenléti Rendőrség szervezte
meg a Belügyminisztérium idei Országos Atlétikai Bajnokságát június 5-én. Az eseményen közel 500
sportoló állt rajthoz.
Kellner Gergely

Lassan hozzászokhatunk, hogy hétről hétre valamilyen különleges eseménynek ad otthont a kerületi
sportlétesítmény, ráadásul miután június 7-én a
magyar labdarúgó-válogatott Kazahsztán ellen lejátszotta utolsó nemzetközi mérkőzését a Puskás
Ferenc Stadionban, minden bizonnyal még az eddigieknél is nagyobb figyelem irányul majd a Bátony
utcára, ami a hamarosan átépítendő létesítményen
kívül az egyetlen nemzetközi atlétikai verseny lebonyolítására is alkalmas budapesti pálya. Így valószínűleg a növekvő érdeklődésnek köszönhetően
egyre többen fogják majd felfedezni maguknak az
országban azt, amit a legtöbb kertvárosi polgár már

részesült. Gajdos Dominika 600 méteres síkfutásban
állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, éppen úgy,
ahogyan ugyanebben a számban Pálvölgyi Levente is.
Ugyanakkor Zánkai Zsófia nyakába is a legfényesebb
érem került, mivel kislabdával senki sem tudott nála
nagyobbat dobni. Molnár Csaba 300 méteres síkfutásban lett első helyezett, míg 60 méteres gátfutásban
második. Őcsi Dániel 60 méteres síkfutásban, míg
Vajda Virág 300 méteres síkfutásban szerzett ezüstérmet. Baranyai Kristóf is kétszer állhatott fel a dobogóra, ugyanis 600 méteres síkfutásban elért második
helye mellé még 60 méteres gátfutásban is gyűjtött
egy bronzérmet. Urbán Zita és Szalay Botond pedig
600 méteres síkfutásban örülhetett a bronzéremnek,
éppen úgy, ahogyan kislabda dobásban a Gálpál testvérek, Zsófia és Zsombor is.

– A gyerek korcsoporttal évek óta részt veszünk ezen
a megmérettetésen, ahol külföldi versenyzők is rajthoz
állnak, és egyértelműen az idei volt az eddigi legsikeresebb szereplésünk. Remekül teljesítettek a sportolóink,
ezért maximális dicséret illeti őket. 2014-ben egyébként is a Közép-magyarországi régió eddigi mindhárom versenyét mind a két korosztályban mi nyertük
meg – hangsúlyozta Nagy József, az Ikarus BSE
edzője, a XVI. Kerületi Önkormányzat sportreferense.
A versenyzőket Schőnviszky Ágnes, Melkvi Lili,
Vékony Judit és Nagy József készítette fel, akik
ezúton is hálásan köszönik a lelkes szülőknek az
egész napos kitartó szurkolást, ami nélkül minden
bizonnyal nem sikerült volna ilyen jó eredményt
elérni.

2011 októbere óta ismer és szeret, vagyis az Ikarus
Sporttelepet.
A mátyásföldi helyszín vonzerejét pedig a kiváló
rekortán futópályája mellett, annak szép és gondozott környezete is növeli, amelyre megnyitó beszédében Sándor Miklós, a Készenléti Rendőrség Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság igazgatója is
felhívta a figyelmet. Ezt követően Vincze P. Márton, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti
Szervek Kiképző Központjának igazgatója, a Magyar Rendészeti Sportszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. A megnyitón jelen volt még dr.
Tárnok Péter, az Országos Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Szervek Kiképző Központjának osztályvezetője, a Magyar Rendészeti Sportszövetség
főkoordinátora, és a Belügyminisztériumot képviselő Menczer Gusztáv, korábbi magyar bajnok futó,
csúcstartó, több nemzetközi verseny győztese is.
A bajnokságra a rendészeti szervek közalkalmazottai, kormánytisztviselői, munkavállalói, hivatásos és nyugállományú tagjai, valamint a rendészeti

képzésben résztvevő oktatási intézmények tanárai
és tanulói nevezhettek. Így rajthoz álltak a többi
között a 19 megyei rendőr-főkapitányság, illetve
a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság,
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a
Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, a Szervezett Bűnözés elleni Koordinációs
Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Országgyűlési Őrség, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, valamint a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola sportolói is.
A versenyzők távolugrásban, 400 és 1500 méteres
síkfutásban, 4x200 és 4x400 méteres váltófutásban,
súlylökésben, svédváltóban, sőt még kézigránáthajításban is megmérettették magukat. A verseny
különlegessége volt a rendőrökből álló fanfár zenekar, amely a Himnuszt és a bevonuló zenéket is
játszotta.
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III. Szöcske Kupa
A III. Szöcske Szivacskézilabda Kupát
rendezték meg a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola tornatermében május 31-én. A XVI. Kerületi
Kézilabda MSE és utánpótlás bázis,
valamint a XIV. kerületi Pedagógiai
Kabinet közös szervezésű tornáján
tizenhárom óvodai csapat vett részt.
KellneR geRgely
Számtalan lelkes szülő töltötte meg a Centi tornatermét, ahol izgalmas és jó hangulatú meccseket,
nagy blokkokat, pontos íveléseket, hatalmas lövéseket és szép betöréseket is láthattak a nézők, épp úgy,
mint a nagyoknál.
– Ezeken, a legkisebbeknek rendezett eseményeken
az olyan óvodák apróságai vesznek részt, ahol egyesületünk a „Kézilabda Sport a Gyermekekért” elnevezésű programot elindította. Ezzel, és a hasonló
rendezvényekkel is az a célunk, hogy a mozgás öröme
mellett megismertessük és megszerettessük a kicsikkel a
kézilabda alapjait. Ráadásul ilyenkor ezek a gyerekek
megmutatják, hogy mit tanultak, hogyan fejlődtek,

és közben még egy jót is
játszanak. Emellett az
egészséges és sportszerű
versengés
elsajátításához is hozzásegíti őket –
mondta Rozmán Attila,
a KMSE vezetőedzője.
A tornán a csapatokat
egy hetes és egy hatos
csoportba osztották, majd két pályán, körmérkőzéses rendszerben kezdődtek meg a küzdelmek,
amelyeket a nagy izgalmakat hozó egyenes kieséses
szakasz követett. A meccseket a KMSE felnőtt csapatának játékosai és edzői vezették. Az Óperenciás Óvoda narancssárgában játszó I/2-es csapata és
a Varázskorona Óvoda II-es szürkéi által játszott
döntő nagy csatát és izgalmas perceket hozott: szoros volt az eredmény, ha egy gólt dobott valamelyik
csapat, rögtön jött rá a válasz a másik oldalon. Majd
a második játékrészben a szürkék megtáltosodtak,
lassan ledolgozták a hátrányukat, sőt az utolsó
percben vezetéshez is jutottak. Az előnyt pedig már
nem adták ki a kezükből, így szoros csata árán, de
megnyerték a mérkőzést.
Hagyomány, hogy az éremosztásból Kovács Péter
polgármester mellett a KMSE valamely korábbi

Kézilabdázóink az élen
KellneR geRgely

A XVI. Kerületi Kézilabda MSE és
utánpótlás bázis fiataljai az utóbbi időben sikert sikerre halmoztak,
ugyanis több országos tornáról, és
még egy jelentős nemzetközi kupáról
is éremmel tértek haza.
Miközben Budapesten az Egyesület
szivacskézilabdás fiú és lány csapatai
mindent megnyertek, addig az idősebbek is remekül teljesítettek saját
korcsoportjaikban. A közelmúltban
Győrben megrendezett nemzetközi
kézilabda tornán négy együttessel vett
részt a KMSE. Az 1999-es születésű
fiúk a dobogó legtetejére állhattak, és
a csapat kiválósága, Szász Márk lett a
torna legjobbja. A legkisebbek, vagyis
a 2003-as születésű fiúk a döntőben
a házigazda győri csapattól szenvedtek vereséget, és így az ezüstéremnek
örülhettek. A 2001-es fiúk, mivel a

bronzmeccsen kikaptak, negyedikek
lettek. A 1999-es születésű lányok,
akik tavaly ugyanitt döntőt játszottak,
ezúttal a kilencedik helyen végeztek.
Május elején az 1997-98-as születésű fiúk az országos serdülő bajnokságban Budapesten csoportelsőként
nyerték meg az alapszakaszt, és kerültek első helyen a középdöntőbe, ahol
a komoly ellenfelek között is a negyedik helyen végeztek.
Május 23-án a XV. Kalocsai Kézilabda Utánpótlás Torna és Tóth
Sándor Emléktornán a 2004-es és a
2006-os születésű lányok léptek pályára, és mind a két csapat a dobogó
második fokáig jutott. Ugyanezen a
hétvégén pedig a 2003-as születésű
fiúk a Versegyházi Kupán, Vácrátóton
veretlenül nyerték meg a tornát, míg
május 31-én az 1996-97-es lányok
második helyen végeztek a Velence
Kupán.

Vidéki termelői piacot szervez
a Magyar Református Szeretetszolgálat
június 21-én, szombaton 8.00 és 12.00 óra között
az árpádföldi református templom udvarán
(Menyhért utca 42.),
ahol jó minőségű magyar árukkal várják az érdeklődőket.

játékosa is kiveszi a részét. Tavaly a világklasszis
átlövő Tomori Zsuzsa jött el, ezúttal pedig Tamás
Krisztina, egykori junior válogatott, az MTK Budapest SE kézilabdázója segédkezett a szervezőknek és
mutatott példát a kicsiknek. A tornát követően pedig még egy közös játékra is kapható volt, ahol természetesen hagyta érvényesülni az apróságokat is.
Az aranyérmet és a vele járó Szöcske Kupát tehát
a Varázskorona Óvoda szürke csapata érdemelte ki,
míg az egész versenyen szépen játszó Óperenciás
Óvoda narancssárgái az ezüstéremnek örülhettek.
A két bronzérmes pedig a szintén az Óperenciás Óvodába járó világoskékek és a Varázskorona
Óvoda bordó színű együttese lett. Minden további
gárda a negyedik helyen végzett, amellyel a szervezők azt próbálták érzékeltetni, hogy a játék maga
elegendő sikerélmény, és a győzelem nem minden.

Sp ort
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Idén is a Sárga-Tenger az első
Sok fényes érem, és mozgalmas hétvégék állnak a Sárga-Tenger Taekwondo Klub
harcművészei mögött, ugyanis a közelmúltban több versenyen is elindultak. Ráadásul a Németh Attila vezette Egyesület sportolói tavalyi sikerüket megismételve, az összesített pontverseny alapján újra első helyen végeztek a XIII. WTF
Taekwondo Országos Formagyakorlat Bajnokságon május 31-én Nagykátán.
KellneR geRgely
A sikerszériát még május 3-án Soroksáron, a XI.
Nemzetközi Goldstars Kupán kezdték meg a kerületi taekwondósok. Onnan 4 arany-, 2 ezüst- és
3 bronzéremmel tértek haza. Ezt követően május
23-án és 24-én abban a megtiszteltetésben volt ré-

sze a klubnak, hogy meghívást kapott a Syma csarnokban rendezett Nagy Sportágválasztóra, ahol a
harcművészeti napon a versenyzők bemutatót is
tarthattak.
A nagykátai ob-ra 9 szakosztályból 117 egyéni
mellett 35 páros és 14 csapat nevezés érkezett. A
sportolók hat versenyszámban és hét korosztály-

ÉRTESíTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés, levéltetű elleni védekezés
Munkavégzés időtartama: június 30. – július 14.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betartására.
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, és az első mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik
elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platánfák 10 m-es körzetében (kerítésen belül)
érő gyümölcsfa, illetve zöldségfélék találhatók, legyenek szívesek azt jelezni, lehetőség szerint írásban az
info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-0258, 06-20/219-54-08 telefonszámokon, hogy
fokozott elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek
fogyaszthatóságának érdekében.
Felhasználásra
kerülő szerek

Dózis

Topas 100 EC

0,3-0,5 l/ha

Dimilin 25WP

0,05 l/ha

Decis Mega

0,25 l/ha

Silwet Star

1 l/ha

ÉVi*
(nap)

MVi*
(nap)

Méhekre
veszélyesség

Vizekre
veszélyesség

14

0

Mérsékelten
kockázatos

Kifejezetten
veszélyes

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

Munkaterület utca nevei:

Megadott címlista szerinti
levéltetűirtást végzünk
közterületeken június 30-ig,
DECIS MEGA 0,25l/ha ill.
MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha
közterületen engedélyezett
készítményekkel
(ÉVI*: 14 nap, MVI*: 0 nap).

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu
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ban mérhették össze tudásukat. Először került be
a programba a para-formagyakorlat, amelyben a
mozgássérült sportolók kaptak teret, a kreatív zenés csapat formagyakorlat pedig második alkalommal szerepelt. Az egyéni versenyben Polgár Virág,
Kopcsik Laura, Gáspár Nikolett, Illés Krisztina,
Fekete Ákos, Polyák Balázs, Németh Attila, Lovas Kitti és Fekete Szabolcs révén kilenc kertvárosi
aranyérem született. Az ezüstnek Gáspár Tamás,
Padla Orsolya és Egyházas Gergő örülhetett, míg a
dobogó harmadik fokára Czifra Rebeka és Juhász
Nimród állhatott fel.
Párosban négy bajnoki címet is bezsebeltek az
Egyesület harcművészei: Kopcsik Laura és Fekete
Ákos, Egyházas Gergő és Polyák Balázs, Németh
Attila és Gáspár Nikolett, valamint Éliás Anna és
Lovas Kitti révén. Emellett Illés Krisztina és Gáspár Tamás jóvoltából egy ezüst, illetve Kopka Katalin és Pásztor Zsolt révén még egy bronz is gazdagítja a népes gyűjteményt. Mindezeken
kívül a klub versenyzői további három
érmet szereztek a csapat küzdelmek során: Egyházas Gergő, Kopcsik Laura és
Polyák Balázs, valamint Németh Attila,
Illés Krisztina, Gáspár Tamás és Gáspár
Nikolett összeállításban aranyéremmel,
míg a Kopka Katalin, Pásztor Zsolt és Juhász Nimród összeállításban egy ezüsttel
gazdagodtak. Takács Viktória ugyanakkor, mint a legfiatalabb versenyző különdíjban is részesült.
A 17 arany-, 7 ezüst-, és 5 bronzérem
után nem meglepő módon a SárgaTenger Taekwondo Klub nyerte a csapatok közötti pontversenyt, így ők vihették
haza, immár másodszor a koreai nagykövet örökös vándor kupáját is.

Íjász
találkozó
és bemutató

JÚNIUS 21.
9.00-18.00
Helyszín:
MÁTYÁSFÖLDI
REPÜLŐTÉR
Az íjászat Napja alkalmából megrendezendő íjász
találkozón és bemutatón versenyekkel és egész napos családi programokkal várják a kertvárosiakat.
Programok:
hagyományőrző játékok, kézműves foglalkozások, íjász-darts, kirakodóvásár, táncház. A rendezvényen természetesen az íjászatot is ki lehet
próbálni, és fellép az Osztováta együttes.
10.00-15.00 Diákolimpia országos döntő
10.00-16.00 „Vasdisznó lövészet” értékes nyereményekkel
10.00-13.00 Vadászíjász főzőverseny
10.00-14.00 Dream Team íjász tehetségkutató
16.00 Futásíjász verseny
Az eseményről bővebben a Magyar Íjász Szövetség
honlapján (www.misz.hu) olvashatnak, vagy az
iroda@misz.hu e-mail címen kérhetnek felvilágosítást az érdeklődők.
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FALBONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN
ISTVÁN 20-317-0843

Bádogos-tetőfedő, tetőszigetelő,
új munkákat és felújítást is vállal.
409-2069, 20-510-0013
Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés ügyintézéssel, fürdőszobák felújítása,
javítások garanciával. 30-251-4931

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerekkel, napellenzők szerelése, javítása. Bemutatótermünk: Csömöri u.
– Szlovák u. sarok, XVI. ker Rózsa
utca 37. 409-2229, 30-209-5987
KÚTFÚRÁS, FAKIVÁGÁS garanciával reális áron! 70-220-6206

KŐMŰVESMUNKÁK, BURKOLÁS, festés, szigetelés, kémény, kerítésépítés, kicsitől a
teljes felújításig. Díjtalan kiszállás. 10% kedvezmény! 4064095, 30-734-0411

ÁLLÁS! Önállóan dolgozni tudó
víz, gáz, fűtésszerelőt keresün. 30411-0070, 402-1317

Tapasztalt középiskolai tanár MATEMATIKA, FIZIKA és KÉMIA
korrepetálást vállal. 20-447-7550

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
Ingatlan

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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZFŰTÉSSZERELÉS.
402-4330,
20-491-5089

MINDENNEMŰ
RÉGISÉG
FELVÁSÁRLÁSA: festmények,
porcelán, kerámia, bronz, ezüst és
aranytárgyak, kitüntetés, jelvény,
forgalomból kivont pénzek, borostyán, bizsutárgyak, órák. Díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér
Nikolett, 466-8321, 30-973-4949

Konténer rendelés! 409-0933, 30944-1106
Jövendő utca 1/C............ Telek........116643/3..........800......19.800.000 Ft+áfa
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

Ómátyásföldi 300 n-öl, 2 házas, 2 bejáratú ingatlan cserével is eladó. 20-2420576

3 db-os szekrénysor 15 E Ft-ért, 5 l-es
műanyag kannák 150 Ft/ db áron eladók. 30-525-6851

Távcsövek- szerszámok, agancsok, porcelánok, kristályok, csillárok eladók.
30-541-6383

Cinkota és Csömör között 2836 nm-es
zártkert eladó. 400-0440, 71-299-3400

Öröklakást-önkormányzatira! 34 nmes felújított konvektoros fűtésű, vízórás
lakásomat ráfizetéssel hasonlóra cserélném. 20-327-7398

Szentmihályon olcsón eladó megkímélt állapotú szekrények, íróasztal, ágy,
konyhai sarok ülőgarnitúra, stb. 4051193, 30-554-6464

Kristályvázák bonbonierek Hollóházy
porcelánok eladók. 20-952-1876

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

Gyönyörű társasházi másfél szobás lakásom elcserélném kertes házra. 70-3889787

Zuglóban, utcára nyíló garázs kiadó.
20-968-8684

Eladó! XVI. Sashalmi családi ház nagy
telekkel 32 M Ft-os irányáron. 30-4637916

Új, női fürdőruhák 3 E Ft, retro kagyló
fotelek 1 E Ft, kihúzható kanapé 7 E Ft,
befőttes üvegek 100 Ft! db áron eladók.
20-917-7317, 405-6484

Mátyásföld legszebb részén garzon kiadó
nemdohányzó albérlőnek 50 ezer forint
rezsivel együtt. Tel: 0630-412-0751

Rákosszentmihály központjában, Hősök terénél 36 nm-es, utcai bejáratú,
irodának alkalmas helyiség kiadó Irányár: 75 E Ft/hó. 30-542-3934

Eladó! XVI. Őrvezető utca 22-ben háromszintes családi ház 785 nm telekkel
32 M Ft. 30-463-7916

Eladó a Sas utcai 50 nm-es felújítandó
háznak 480 nm-es telken. 20-962-5545

Árpádföldön családi ház eladó, vagy
cserélhető: kis ház + lakás. 405-7544

Rákosszentmihályon családi ház eladó.
(200nöl, 80 nm) 30M Ft. 20-981-8618

Vegyes

Eladó a Centenáriumi ltp-en 2+2 szobás konvektoros lakás, hatlakásos ház II.
emeletén. Irányár: 16 M Ft. 403-3711

Eladó BIZSU gyűrű, karkötő, fülbevaló, nyaklánc (van köztük figurás, és
nonfiguratív díszek is). Egyben, és külön is elvihető a készlet. 30-651-1095

Kombinált gyalugép 220 V/1250 W
204 mm széles eladó. 405-0184
Csepel női kerékpár, gyerek roller, varrógép kis motorral eladó. 400-0738
Eltartási szerződést kötnék idős családtalan bácsival, nénivel, elvált asszony
vagyok. 30-420-2238
Eladó mosógép 18 E Ft, mosogató gép
18 E Ft, Gorenje fagyasztó 250 l-es, 12
E Ft. 70-256-5153
Jó állapotban lévő fehér íróasztal és virágállvány eladó. 30-731-1169

Gorenje 5 fiókos fagyasztó szekrény eladó. 20-343-0524
Eladó 2 db keveset használt 51 cm-es,
Japán Funaj színes televízió. 5 E Ft/ db.
407-0251
Fafűrész gyalugép (barkács) 25 E Ft.
IFA TGK légkompresszor 15 E Ft-ért
eladó. 20-594-5038
Disszugáz hegesztő készlet 30 E Ft, fafűrész 220 V, 1800 W, 40 E Ft-ért eladó. 20-594-5038
Rotációs kapálógép ROBI 55, 55 E Ft,
garázskompresszor 20 E Ft, motor nélkül 8 E Ft. 20-594-5038
Német, panorámaüveges acéllemez
kandalló, sértetlenül eladó Szentmihályon. Irányár: 45 E Ft. 405-1193, 30554-6464
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Igazi házi tepertő, füstölt kolbász,
szalámi, sonka szalona, hurka,
disznósajt kapható! 20-440-9742

LAKÁSFELÚJÍTÁS
ÉPÍTKEZÉS, MINDEN MUNKA EGY
KÉZBEN. ÁCS, KŐMŰVES,
FESTŐ, BURKOLÓ, VÍZSZERELŐ, STB. 30-479-2776
Nemeskéri árnyékolástechnika.
Redőny, szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, roletta készítés/javítás. 20-971-9201, 257-1875
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