
»A Szilas menti kerékpárút kedvelői örülhetnek, hiszen az Öt 
Falu Viadalának nyertesei, vagyis a cinkotaiak kérésének 

megfelelően augusztusban elkészült ennek a szakasznak a világí-
tása. Mivel az Önkormányzat tavaly csatlakozott az Élő bolygónk 
elnevezésű kezdeményezéshez – amelyben a többi között azt is 
vállalta, hogy a nagyberuházásoknál megújuló energiaforráso-
kat is használ –, ezért a biciklisek ezentúl napelemes ledvilágítás 
mellett használhatják az utat. 
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– Hogyan telt az idei első félév az Önkor-
mányzatnál?
– Minden az eddig jól bevált gyakorlatnak 
megfelelően alakult. Elkezdtük az útépíté-
seket, és 2015-16-ban annyi utat építünk 
meg, amennyit három évre terveztünk. Bí-
zom benne, hogy ez az ütem folytatódni 
fog a későbbiekben is. Ugyanakkor az „Egy 
iskola – egy óvoda” mellett már korábban 
elkezdtünk egy másik komplex felújítási 
programot, amelynek keretében óvoda- és 
iskolaudvarok, illetve orvosi rendelők szé-
pülnek meg. A takarékos gazdálkodásnak 
köszönhetően pedig ezt is túl tudjuk szár-
nyalni. Ahogy arról már a XVI. Kerületi 
Újság is beszámolt, elkezdődött a Sashalmi 
Tanoda felújításának első üteme és a Nap-
sugár Óvoda Ágoston Péter utcai telep-
helyének rekonstrukciója. A Délceg utcai 
gyermekorvosi rendelőt azért nem tudta 
tavaly felújítani az Önkormányzat, mert 
az orvosokkal még nem írtuk alá az ezzel 
kapcsolatos megállapodást, ezért erre most 
kerül sor. Az iskolaudvarok közül a Móráét 
már át is adtuk, valamint elkezdtük a Má-
tyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor 
utcai székhelye udvarának felújítását is. 

– Ezek a tervezett beruházások. Melyek 
azok, amelyek nem szerepeltek a programjuk-
ban, mégis megvalósulnak?

– Az általam csak „baltával faragottnak” 
nevezett, tervszerű és takarékos költség-
vetésnek köszönhetően ilyen a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
felújítása, ahol a konyhát és az ebédlőt is 
átalakítjuk, így modernizáljuk az étkezést 
és egy új tantermet is kialakítunk. A KLIK-
kel összefogva új étkezőasztalok és székek 
is kerülnek az ebédlőbe. Ezen felül pedig a 
Sashalmi Manoda Óvoda Mátészalka utcai 
telephelyének udvarát is megszépíti az Ön-
kormányzat még ezen a nyáron. A Mátyás 
király tér felújítását jövőre terveztük, de 
sikerült előrébb hozni, mert megállapod-
tunk a Fővárosi Önkormányzattal a terület 
átvételéről, így mivel az anyagi lehetősége-
ink is lehetővé teszik, ezért elkezdtük ezt a 

munkát is. Mindezeken felül fontos még 
beszélnünk a Csömöri út felújításáról is, 
ami ugyan fővárosi beruházás, de az ütem-
tervnek megfelelően halad. 

– A Képviselő-testület üléseiről rendszeresen 
beszámolunk, bár nyáron a munka általában 
szünetel. Az idei azonban abból a szempont-
ból különleges volt, hogy már négy rendkívüli 
tanácskozás is lezajlott. Mi ennek az oka?

– A nyári időszakban mindig kockázatos 
testületi ülést összehívni – rendes ülést nem 
is lehet, csak rendkívülit –, mert a képvi-
selők is szabadságon vannak, így nehezen 
biztosítható a határozatképesség. Az első 
rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert 
egy telekértékesítési közbeszerzésben dön-
tést kellett hozni, amivel nem lehetett vár-
ni, illetve egy sportparkok építésével kap-
csolatos pályázaton is indulni szerettünk 
volna, amelynek a beadási határideje nyá-
ron van. Erre a tanácskozásra több képvise-
lő is megpróbált ismét nagypolitikai témát, 
az oktatási rendszer átalakításával szembe-
ni politikai nyilatkozatot becsempészni. 
Ezt akkor a testület levette a napirendről. 
Ugyan a szabályok betartásával, de sajnos, 
a pártpolitikai nyilatkozatot mindenkép-
pen még a nyár folyamán tárgyalni akaró 
képviselők újra beterjesztették javaslatukat, 
a Vajda Zoltán képviselő által kért időpont-
ra összehívott ülés – mint ahogyan azt várni 
lehetett – azonban határozatképtelen volt. 

– Ennek ellenére mégis három órán keresz-
tül tanácskoztak.

– Valóban, a téma az oktatási rendszer 
átalakítása, annak lehetőségei és veszélyei 
voltak. Az Országgyűlés által a közelmúlt-
ban elfogadott törvény szerint ugyanis 
2017. január 1-jétől az iskolák fenntartása 
mellett az üzemeltetés is átkerül az állam-
hoz. Én ezzel a javaslattal nem értettem 
egyet, hiszen a XVI. kerületben minden 
rendben ment az oktatásban. A pedagógu-
sok megkapták a béremelést, az iskolákban 
volt papír, kréta, meg ami szükséges a ta-
nításhoz, valamint az intézmény-felújí-
tások is szépen haladtak. Ezért mindent 

Ünnepi 
programok

Augusztus 15-én, hétfőn 18.00 órakor 
Hol vagy István király? 
címmel emlékezik meg 

a COrVIN MűVÉSZKLUB 
államalapító királyunkról 

az Önkormányzat 
Kovács Attila Galériájában. 

A műveket és alkotóikat 
Koltayné Zolder Klára, a művészklub 
vezetője mutatja be a hallgatóságnak.

Augusztus 19-én, pénteken 
15.00 órakor kezdődik 

az ÁrPÁDFÖLDI POLGÁrOK 
ÉrDEKKÖZÖSSÉGE 

az államalapítás tiszteleté-
re rendezett ünnepsége 

a Turul-emlékműnél 
(Katymár és Timúr utca sarok). 

Beszédet mond Kovács Péter polgármester. 
17.00 órakor 

DOrOGI FErENC MIKLÓS 
Árpádföld múltja és jelene 

című kiállítását 
tekinthetik meg az érdeklődők  

az Egyesület székházában 
(Cibakháza és Menyhért utca sarok).

Augusztus 20-án, szombaton 
9.30 órakor

rÁKOSSZENTMIhÁLy ÉS 
ÁrPÁDFÖLD POLGÁrI KÖrE 

szeretettel vár mindenkit hagyományos, 
kenyérszenteléssel egybekötött 

Szent István-napi megemlékezésére, 
a Pálfi térre. 

Munkás 
első félév

»Újságunknál hagyomány, hogy időről 
időre felkeressük Kovács Péter polgár-

mestert, akitől az éppen aktuális fejlesz-
tésekről és a kerület életével kapcsolatos 
újdonságokról tudakozódunk. Interjúnkban 
a Kertváros első embere beszélt az elmúlt 
fél év eredményeiről és a Képviselő-testü-
letben folyó munkáról is. 
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Kedves 
      Olvasó!

Négy nap, három arany, egy büszke 
nép. Egy több mint ezeréves nemzet, 
amely egy hónappal ezelőtt megmu-
tatta a világnak, hogy mire képes, ha 
tagjai összefognak, most épp olyan 
lelkesen buzdítja honfitársait. A sport 
tehát nemcsak formában tartja a tes-
tet, frissíti a szellemet, hanem lelki 
töltést is ad, hiszen az időeltolódás 
miatt ugyan a döntők többségét hazai 
idő szerint éjjel rendezik, a magyarok 
mégis veszik a fáradságot, és odaülnek 
a készülékek elé, hogy buzdítsák a riói 
olimpián értünk küzdő sportolóinkat. 
Ennek pedig nemcsak érmekben lehet 
mérni a jelentőségét, ugyanis ahogy a 
foci Eb alatt ezrek ünnepeltek az ut-
cákon, most ugyanúgy kis közösségek 
szerveződnek, amelyek összetartásra 
buzdítanak. Államalapító Szent Ist-
ván királyunk büszke lenne ránk, de 
Napoleon Hill szerint is az a fontos, 
hogy „Dédelgesd álmaid és terveid, 
mert lelkedből fogantak; nyomukban 
valósul meg mindaz, amit elérsz.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMh Magyarország Lapterjesztő Kft.

Cím: h 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 

nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

megtettem annak érdekében, hogy azok az 
önkormányzatok, amelyek jól működtették 
az iskolákat, azok a jövőben folytathassák, 
sőt, akár a fenntartást is vállalhassák. hiá-
ba igyekeztünk azonban Szatmáry Kristóf 
parlamenti képviselővel, mégsem sikerült 
elérni, hogy a Parlament olyan törvényt 
fogadjon el, amely az egész országra érvé-
nyes, kivéve a jól teljesítő XVI. kerületre. 
Innentől kezdve viszont az a dolgunk, hogy 
a tankerületi központtal folytatott átadás-
átvétel zökkenőmentes legyen, illetve, hogy 
az olyan, az Önkormányzat által elindított 
programok, mint az ingyen tankönyv, a 
Kertvárosi Pedagógiai Napok, a pedagógus 
bál, a díszdiploma-átadó vagy az oktatási 
intézmény-felújítások továbbra is folyta-
tódjanak. A legfontosabb pedig az, hogy a 
diákok, a szülők és a pedagógusok lehetőleg 
csak pozitív változásokat tapasztaljanak ja-
nuár 1-jétől. 

– Sokáig vita volt arról, hogyan alakítsák 
ki a tankerületeket? Korábban arról szóltak 
a hírek, hogy maximum 6-8 lesz Budapesten. 

– Végül kilenc lett. Szatmáry Kristóf lobbi-
zásának köszönhetően nem rákosmentével 
és Kőbányával kerültünk egy tankerületi 
központba, hanem csak a XV. kerülettel. 
Ennél talán még fontosabb a vezető sze-
mélye, hiszen elsősorban rajta múlik, hogy 
folytatni tudjuk-e a megkezdett építkezést. 
Nos, itt is jól alakultak a dolgok, mivel 
Kovács Katalin lett a tankerületi központ 
vezetője, aki korábban az Önkormányzat 
tanügyigazgatását, majd a XVI. kerületi 
tankerületet is vezette. Meggyőződésem, 
hogy ezután is minden problémát át lehet 
hidalni, ha ez emberek között jó a mun-
kakapcsolat és a megoldásban érdekeltek, 
nem a balhéban.

– Miért, van esetleg olyan, aki az utóbbit 
tartja célravezetőnek?

– Sajnos, igen, az elmúlt időszakban 
ugyanis két meglepő dolggal szembesül-
tem a Képviselő-testület munkájában. 
Egyrészt Vajda Zoltán képviselő folyama-
tosan pártpolitikai állásfoglalásokra akarja 
kényszeríteni a Testületet, ami szerintem 
helytelen, hiszen az Önkormányzat nem a 
pártpolitika színtere. Olyat korábban csak 
a választási időszak környékén tapasztal-
tam, hogy egyesek ilyen módon igyekeznek 
ellentéteket generálni. ráadásul még a bo-

londját is próbálták járatni a képviselőkkel, 
mert az első határozatképtelen ülés után, 
ugyanazzal a napirenddel, még ugyanazon 
a héten összehívott, már határozatképes 
ülésen azonnal visszavonták a javaslatukat. 
Ami azért is furcsa, mert pár nappal koráb-
ban még a nép ellenségének kiáltották ki 
azt, aki nem tudott megjelenni az ülésen, 
négy nappal később viszont látszólag már 
nem volt számukra fontos a kérdés, ho-
lott akkor hozhattunk volna határozatot. 
Néhány perccel a Testületi ülés vége után 
azonban újabb rendkívüli ülés összehívását 
kezdeményezték ugyancsak az oktatás té-
májában.  A főként Vajda Zoltán nevéhez 
köthető téma a már említett és elfogadott 
oktatási törvény módosítása elleni tiltako-
zás, valamint új törvény elfogadtatása lett 
volna, amely véleményem szerint szimpla 
politikai hisztériakeltés. ráadásul mindez-
zel olyanok kívánnak az oktatás érdekében 
tevékenykedő szerepben tetszelegni, akik az 
elmúlt években tevőlegesen semmit nem 
tettek az oktatásért, hiszen se az iskola-, 
se az iskolaudvar-felújításokat, se az isko-
laválasztót, se a Kertváros-pótlékot tartal-
mazó költségvetést nem szavazták meg. Az 
oktatásban viszont nyugalomra van szük-
ség, nem balhéra. Ahogy azt már többször 
hangsúlyoztam, mielőtt a döntés megszüle-
tett volna, megpróbáltunk rajta változtatni, 
de egy elfogadott törvény ellen már teljesen 
felesleges tiltakozni, hiszen csak elvonja az 
energiát más fontos dolgokról. Márpedig 
szerintem az a fontos, hogy a kerületi is-
kolákban január 1-jétől is ugyanolyan ma-
gas színvonalú oktatás legyen, mint eddig. 
Éppen ezért egy újabb rendkívüli ülésen a 
józan többség végül úgy döntött, hogy a 
cél továbbra is a minőségi környezetben, 
magas színvonalon megvalósuló kertvárosi 
oktatás, illetve egy már áttekintett tanke-
rületi központtal kötendő szerződésről való 
döntés, felesleges ugyanis valamit eleve el-
utasítani azelőtt, hogy megismertük volna.

– Mi volt a másik meglepő dolog?
– A másik a korábbi ciklusokra emlé-

keztetett, amikor Büki Tamás tett szexista 
megjegyzéseket. Most azonban úgy tűnik, 
hogy a július 13-i rendkívüli tanácskozáson 
Vajda Zoltánban méltó utódjára talált, aki 
Ács Anikót illette oda nem illő szavakkal. 

» Szigethy Margit

A Budapesti Békéltető Testület munkatársa, dr. Kolyvek Antónia 
a XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri hivatalának épületében 

(1163 Budapest Havashalom u. 43.) 
havonta egy alkalommal, minden hónap 3. szerdáján 14.00 és 16.00 óra között 

InGyEnES foGyASzTóvédElmI TAnÁcSAdÁSSAl várja az érdeklődőket. 
Előzetes egyeztetés szükséges a jegyzői titkárság 4011-555-ös telefonszámán.

Következő időpont: augusztus 17.
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– Mit mondanak a statisztikák a kerületi repülő-
gépzajjal kapcsolatban?
– Májusban Kovács Péter polgármesterrel egy 
hosszas tárgyalássorozat eredményeként szüle-
tett megállapodást jelenthettünk be a kertváro-
siaknak. Eszerint a légi forgalomirányítást végző 
hungaroControl Zrt. vállalta, hogy csökkenti a 
repülőgépzajt a kerületünkben. A megállapodás 
elsősorban a kora reggeli időszakot érintette, 
amikor talán a legzavaróbb tud lenni a zaj. Ez 
azt jelenti, hogy május 26-tól a Liszt Ferenc re-
pülőtérről 5.00 és 8.00 óra között a gépek el-
sődlegesen a városból kifelé szállnak fel, így nem 
zavarják az itt élők nyugalmát. A kapott adatok 
azt támasztják alá, hogy ebben az időszakban 
valóban kevesebb repülő száll fel felettünk.

– Többen ennek az ellenkezőjét tapasztalták.
– Az első havi adatok egyértelműen azt mutat-

ják, hogy csökkent a repülőgépzaj. Ezek szerint 
a légi forgalom a reggeli órákban 65 százalékos, 
a kerületen áthaladó légi útvonalon pedig 50 
százalékos csökkenést mutat. A Budapest felé 
felszálló repülőgépek száma a májusi 521-ről 
182-re csökkent júniusban. Persze azt is ve-
gyük figyelembe, hogy nyáron mindig nagyobb 
a repülőgép-forgalom. Amikor a változásokat 
bejelentettük, külön hangsúlyoztuk, hogy ez a 
megállapodás nem jelenti a tárgyalások végét. 
Én magam is kértem mindenkit, hogy a nyár 
folyamán ossza meg velem tapasztalatát a repü-
lőgépzaj ügyében. Természetesen mindenféle 
reakciónak örülünk, hiszen ezekkel és a légi for-
galom irányítójától kapott statisztikákat kiele-
mezve ülhetünk ősztől ismét tárgyalóasztalhoz 
azért, hogy ha szükséges, további előrelépéseket 
tudjunk elérni a kerületi lakosok nyugalma ér-
dekében.

– Az oktatás ügye szintén napi beszédtéma a 
polgárok között. Hogyan változott a tankerületi 
rendszer?

– A köznevelési törvény több részét is módo-
sították a közelmúltban. Ezek közül a legfon-
tosabb, hogy a közoktatási intézmények mű-
ködtetése és fenntartása ismét egy kézbe kerül, 

A parlamenti
képviselő válaszol

A Kertváros polgárai közül többen kerestek meg bennünket különbö-
ző közérdekű kérdésekkel kapcsolatban. Rovatunkban most Szatmáry 
Kristóf országgyűlési képviselő válaszol. A leveleket továbbra is várjuk a 
foszerkeszto@bp16.hu e-mail címre.

»Lassan vége a nyárnak és újra meg-
kezdi munkáját az Országgyűlés is. 

Mivel az elmúlt hetekben nem csak a 
közösségi oldalon volt folyamatosan 
téma a kerület felett elhaladó repü-
lőgépek zaja, az oktatás átszervezése 
és a bevándorlók kérdése, ezért felvi-
lágosítást kértünk a honatyától.

illetve létrehoztak 59 KLIK-központot. Mivel 
korábban problémákat okozott a fenntartási és a 
működtetési feladatok elhatárolása, ezért ezeket 
átveszi az állam. Nagyon fontos, hogy a pénz-
ügyi források is jelentősen megnövekednek. 
Megítélésem szerint mindez a hatékonyabb mű-
ködtetést fogja elősegíteni. Budapesten kilenc 
tankerület jön létre, ezek közül az egyiknek a 
XVI. kerületben lesz a központja, amit a koráb-
bi kertvárosi tankerületi igazgató fog irányítani, 
vagyis a gyermekeinkkel kapcsolatos oktatási 
ügyekről továbbra is itt fognak határozni.

– Milyen módosítások léptek még életbe?
– A pedagógusok előmeneteli rendszerét kiter-

jesztik a pedagógiai szakszolgálati intézmények-
ben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkal-
mazottakra is.

– Mi az Ön álláspontja most a bevándorlókkal 
kapcsolatban?

– A közelmúlt eseményei új, nem várt kihí-
vások elé állítottak bennünket, magyarokat és 
egész Európát. A migrációs hullám új, eddig 
ismeretlen veszélyeket teremtett. Gyilkos, em-
bertelen merényletek sora zajlott le a szemünk 
előtt, holott azok az európai vezetők, akik utat 
engedtek az iszlám tömegek ellenőrizetlen mó-
don történő Európába áramlásának, végig azt 
állították, hogy ez a folyamat nem hordoz ve-
szélyeket. Ma már persze tudjuk, hogy a terror-
cselekmények elkövetőinek egy része éppen a 
migránsok közül került ki. A magyar kormány 
helyesen tette, hogy megerősítette a határvé-
delmet, így rajtunk keresztül csak olyanok jut-
hatnak be az öreg kontinensre, akikről tudjuk, 
hogy kik is ők valójában. 

– Sokan úgy gondolják, a bevándorlók megold-
hatják az európai népességfogyás kérdését.

– Ez egyértelműen zsákutca. Mi a megfelelő 
népességpolitikában hiszünk, ezért is indultunk 

el azon az úton, hogy a magyar családokat a le-
hető legnagyobb mértékben támogassuk. Persze 
nemcsak az elmúlt hónapokban kontroll nél-
kül beáramló migránsok okoznak gondot Eu-
rópának, hiszen kiderült, hogy az úgynevezett 
multikulturalizmus sem működőképes dolog. 
A közelmúlt történései megmutatták, hogy az 
iszlám tömegek nem integrálhatók oly módon, 
hogy az a teljes biztonságunkat garantálja. Pár-
huzamos társadalmak alakultak ki Európa több 
városában, amelyeket sokszor a hatóságok sem 
tudnak kontrollálni. Ennek csak egy példája az, 
hogy a merénylők sok esetben másod-, harmad-
generációs bevándorlók közül kerültek ki. Az 
iszlám jelenleg a maga középkorát éli, nem esett 
át azon a modernizáción, amely a békés egymás 
mellett élés záloga lehetne. Ezért is veszélyes fe-
lülről európai államoknak kötelező betelepítési 
kvótákat előírni.

– Mit gondol, mi erre a megoldás?
– Ahhoz, hogy ezek az események megtörtén-

hettek, Európa egyes vezetőinek nagy hibája, té-
vedése kellett. Az úgynevezett kényszer-betele-
pítési kvótával véleményem szerint újabb hibát 
követ el az Európai Unió. Az oda való belépé-
sünkkel ugyanis szuverenitásunk egy részéről le-
mondtunk, de ebbe nem tartozik bele az, hogy 
ne mi mondhassuk meg, kikkel akarunk együtt 
élni, kiket fogadunk be az országunkba. A Kor-
mány sem akarja ezt megmondani, persze ha-
tározott véleménye van a dologról. Mi a lehető 
legdemokratikusabb módon az emberekre bíz-
zuk az ezzel kapcsolatos döntést. Erről fog szólni 
az október 2-i népszavazás. Én a magam részéről 
nemet fogok mondani a kényszer-betelepítési 
kvótára, mást nem is mondhatnék, hiszen meg-
győződésem, hogy a családom, a környezetem 
biztonságát óvom ezzel.

» Munkatársunktól
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Újabb előrelépés a Hév-metró 
összekötésének ügyében

A XVI. Kerületi Önkormányzat a 
zajvédelem helyi szabályozásáról 
szóló 27/2006. (IX. 18.) számú 
rendelete  szerint: „A kertépítéssel 
és fenntartással kapcsolatos veszé-
lyes mértékű zajt keltő tevékeny-
ség (különösen motoros fűnyírás, 
motoros lombgyűjtés, gépi faki-
vágás, kerti traktorműködtetés) 
hétköznapokon 7.00 és 18.00 óra 
között, szombaton 9.00 és 18.00 
óra között, vasárnap és munka-
szüneti napokon 9.00 és 14.00 
óra között végezhető, kivéve a 
lakótelepek közterületein, ahol: 
hétköznapokon 7.00 és 18.00 
között, szombaton pedig 9.00 és 
14.00 óra között lehet hasonló te-
vékenységet folytatni.”

Ugyanez a jogszabály rendelke-
zik arról is, hogy tűzijáték csak 
22.00 óráig tarható, maximum 
30 perces időtartamban. Ez alól 
kivétel minden év augusztus 20-a 
és december 31-e, amikor 24.00 
óráig, valamint augusztus 21-e és 

január 1-je, amikor 0 óra 30 per-
cig tartható tűzijáték.

Az Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013-ban megalkotta 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 15/2013. (III. 8.) rende-
letét, amely előírja, hogy aki a 
fenti szabályokat megsérti, 150 
ezer forintig terjedő közigazga-
tási bírsággal sújtható. Ugyanígy 
bírságolható, aki szerszám, szer-
számgép használatával tartósan, 
a szomszédokat zavaró mértékű 
zajt keltő tevékenységet hétközna-
pokon 7.00 óra előtt vagy 18.00 
óra után, szombaton 9.00 óra 
előtt vagy 18.00 óra után, illetve 
vasárnap és munkaszüneti napon 
9.00 óra előtt vagy 14.00 óra után 
végez. Ilyen ügyekben a jegyző 
jár el, feljelentést az Igazgatási és 
Ügyfélszolgálati Irodán kell tenni 
a bizonyítékok csatolása és a ta-
núk megnevezése mellett.

A szabálysértésekről szóló 2012. 
évi II. törvény 195. §-a szabá-
lyozza az indokolatlan zajokozást 
(hangoskodás, hangos zenehallga-
tás), így ez a szabályozás az egész 
országra vonatkozik. „Aki lakott 
területen, az ott levő épületben, 
vagy az ahhoz tartozó telken, tö-
megközlekedési eszközön, továb-
bá természeti és védett természe-
ti területen indokolatlanul zajt 
okoz, amely alkalmas arra, hogy 
mások nyugalmát, illetve a termé-
szeti vagy a védett természeti ér-
téket zavarja, szabálysértést követ 
el.” Ezért „a közterület-felügyelő, 
természeti és védett természeti 
területen a természetvédelmi őr 
és helyi jelentőségű védett termé-
szeti területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr is szabhat ki 
helyszíni bírságot.” Aki a rendel-
kezést megszegi, az ellen a szabály-
sértési hatóságnál lehet feljelentést 
tenni, amit bizonyítani kell, emel-
lett rendőri intézkedést is lehet 

kérni. ha a rendőrség valóban 
szabálysértést tapasztal, akkor fel-
jelentést tesz.

A környezeti zaj- és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) számú Korm. 
rendeletben foglaltak szerint a 
zaj- és rezgésvédelemmel kapcso-
latos hatósági ügyeket a jegyző 
végzi. „ha a környezetvédelmi 
hatóság olyan tények birtokába 
jut, amely a kibocsátási határérték 
megállapítását teszi szükségessé, 
akkor hivatalból indult eljárás ke-
retében megállapítja a kibocsátási 
határértéket, és az üzemeltetőt az 
eljárás lefolytatásához szükséges 
adatok szolgáltatására kötelezi.” 
ha például egy vendéglátóegység 
túllépi a megállapított határérté-
ket, a jegyző környezetvédelmi 
bírság kiszabására jogosult, továb-
bá intézkedési terv benyújtására 
kötelezheti az üzemeltetőt, adott 
esetben korlátozhatja a tevékeny-
ségét.

»Az otthonunkban töltött idő szerves része a pihenés.  Ezt azonban sokszor 
megzavarják a rendszeresen hangos munkát végző vagy vasárnap füvet 

nyíró szomszédok, a nem megfelelően tartott állatok, illetve a nem rendelte-
tésszerűen működő cégek. Mivel a zajkeltésre vonatkozó szabályok rendsze-
resen szóba kerülnek a közmeghallgatáson és a polgármesteri fogadóórákon 
is, ezért ezúton szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat mindezekről. 

Kovács Péter kiemelte: a XVI. Kerületi Önkor-
mányzat korábban saját költségén csináltatott 
egy úgynevezett elő-megvalósíthatósági tanul-
mányt még 2007-ben. hosszas egyeztetés után 
ennek felhasználásával tavaly év végére jött lét-
re az a dokumentum, amelyből 2017 végére 
kétmilliárd forintból elkészülhet az engedélyes 
terv.  Ezután lehet uniós forrásokhoz jutni. ha 
pedig mindez megvalósulna, ez lenne az első 
olyan metróvonal, amely összeköti a belvárost 
az agglomerációval épp úgy, ahogy Párizsban 

vagy Londonban, ahol a helyi érdekű vasút 
használja a metró alagutat.

A polgármester elmondta: a Sashalmi Piac-
nál, a Jókai utcánál, Cinkotán és a kistarcsai 
kórháznál szeretnének P+r parkolókat létre-
hozni. Emellett a metró nem jönne a felszínre 
a Pillangó utcánál, csak az Egyenes utcánál 
egy új megálló kialakításával, majd előváro-
si vasútként a térszínt alá bukva közlekedne 
Mátyásföldig, és a Szilas-patak felett jutna el 
Cinkotáig, ahol az autós forgalom számára 

egy alagutat hoznának létre a Szabadföld és 
a Vidámvásár utca kereszteződésénél. Termé-
szetesen ehhez új szerelvényeket is kell gyár-
tani, amelyeknek a költsége benne van a 300 
milliárd forintban. Mindezzel átszállás nélkül 
lehetne eljutni Gödöllőről a Déli pályaud-
varhoz, a menetidő 15 perccel csökkenne, 
kisebb lenne az autós forgalom és kevesebb 
a torlódás, amely a környezet védelméhez is 
hozzájárulna.

» Sz. R. Zs.

»Kovács Péter XVI. kerületi és Riz Levente XVII. 
kerületi polgármester javaslatára a Fővárosi 

Közgyűlés június 23-án döntött arról, hogy 300 
milliárd forintból megvalósítják a gödöllői HÉV és 
a 2-es metró összekötését az Örs vezér terén, va-
lamint kialakítják a rákoskeresztúri szárnyvonalat 
is. Az előterjesztést ellenszavazat nélkül fogadták 
el. A részletekről a Kertváros vezetőjét kérdeztük. 

Zajos jogszabályok

Cinkota 
- új metró- és buszállomás - látványterve
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A lomizók 
megtanulták, 
mi nálunk a rend

Szász József alpolgármester elmondta, hogy most is összehangolt el-
lenőrzésre kérte a kerületi közterület-felügyelőket, a rákosmenti Me-
zei Őrszolgálat munkatársait és Víg András közbiztonsági referenst. A 
jogszabály szerint ugyanis a lomok attól a pillanattól kezdve, hogy a 
lakosság kirakja a közterületre, már a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. (FKF) tulajdonát képezik. Ezért, ha a lomizók vagy akár a kerületi 
polgárok abból bármit elvisznek, az eltulajdonításnak számít. Az FKF 
azonban nem kívánja érvényesíteni ezt a jogát, ezért nem is felügyeli az 
eseményeket. Az Önkormányzat sem a FKF tulajdonát képező lomot 
akarja helyettük megvédeni, hanem azt szeretné elérni, hogy a lomtala-
nítás minél kisebb mértékben zavarja a lakosságot. 

Sike Csaba,  a közterület-felügyelők kerületi vezetője arról számolt be, 
hogy idén a szokottnál sokkal kevesebb intézkedésre volt szükség. Sze-
rinte ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy az elmúlt években 
szigorúan betartatták az előírásokat. Csak tavaly több mint félmillió 
forint bírságot szabtak ki, és harmincnál több feljelentést tettek. Mivel 
azonban a lomizók inkább börtönbüntetésre váltják a pénzbírságot, a 
XVI. kerületi szabálysértés néhány nap vagy hét börtönt jelentett szá-
mukra. Így ma már tudják, mit kockáztatnak. Talán ez az oka annak, 
hogy idén már csak egy feljelentésre és egy bírságolásra volt szükség.  

Oláh Csaba, a mezőőrök vezetője szintén sokkal békésebb viszonyok-
ról beszélt. Ők inkább a zöldterületek szemmel tartását vállalták, hiszen 
gyakori, hogy a lomizók  a patakparton bontanak szét egy műszaki cik-
ket, és a számukra értéktelen részeket otthagyják. Idén azonban ilyen 
esettel is alig találkoztak.  

Víg András tapasztalata szerint a lakosság nyugalmát zavaró bejelen-
tések most már csak elvétve érkeztek. Eddig sokszor előfordult, hogy 
sötétedés után a lomokat őrzők hangoskodtak és zavarták a lakók nyu-
galmát, azonban ez is megszűnt, mert úgy látszik, felosztották maguk 
között a területet.  A lomizók ugyanakkor arra panaszkodtak, hogy 

már nem éri meg messziről a fővárosba utazni a hulladékért, mert nincs 
akkora mennyiség.

Minden bizonnyal kevés településen folyik olyan szervezett ellenőrzés 
mellett a lomtalanítás, mint a Kertvárosban. Valószínűleg most is elő-
fordultak olyan esetek, amelyek alapján egyeseknek rossz tapasztalata 
van, hiszen minden lomizó mellé nem jut egy hatósági személy, de az 
összkép igen biztató. Ma tehát lakóhelyünkön már nemcsak a közbiz-
tonsággal kapcsolatban mondhatjuk el, hogy a béke szigete, hanem a 
lomtalanításra is illik ez a kijelentés.

» Mészáros Tibor

»Szeméthegyek, napokig az utcán alvó és sok-
szor a dolgukat is ott végző lomizók, felbőszült 

lakók. Korábban ez jellemezte a kerületi lomtala-
nítást, az elmúlt években bevezetett közös ható-
sági ellenőrzés azonban mostanra meghozta az 
eredményét, így idén rendbontások nélkül szaba-
dulhattunk meg megunt kacatjainktól. 
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Környezetbarát fejlődés, 
biztonságos közlekedés

Folytatás a címlapról
Napelemes ledvilágítás a Szilas menti 
kerékpárúton
Ez a környezetbarát megoldás éjfélig műkö-
dik majd, hogy később az állatok is nyugod-
tan használhassák élőhelyüket. A mintegy 60 
millió forintból kivitelezett beruházásra azért 
volt szükség, hogy az őszi időszakban, amikor 
hamarabb sötétedik, de még jó idő van, akkor 
is biztonságosan lehessen kerekezni, futni vagy 
sétálni a területen. 

Közlekedési ismeretek 
a legkisebbeknek is
hogy a következő nemzedék is tudatosan köz-
lekedjen, ezért az Önkormányzat részt vett a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közleke-
déstudományi Intézet, illetve a Budapesti és 
Pest Megyei Mérnöki Kamara által kiírt „Ön-
kormányzatok a települések közlekedésbizton-

ságának növeléséért” elnevezésű pályázaton. 
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a 
Közlekedésbiztonsági díj nyerteseiként köz-
lekedésbiztonságot segítő eszközöket (a töb-
bi között KrESZ-pálya elemeket) és gyerek 
kerékpárokat nyert a Kertváros, amelyeket a 
helyi óvodák kapnak meg felváltva, a nagyobb 
korosztály számára pedig a hermina Sport-
parkban alakítanak ki egy KrESZ-pályát egy 
szlalomos oktatórésszel. Ezt természetesen az 
óvodák és az iskolák mellett bárki használhat-
ja, sőt, az Önkormányzat kéri is a szülőket, 
hogy látogassák ezt a létesítményt annak érde-
kében, hogy a gyerekek időben megtanulják a 
biztonságos közlekedés szabályait. 

Elkezdődött az idei 
nagy csatornaépítési program
Ennek keretében az Önkormányzat megoldja 
a Cziráki utca, András utca, illetve Pirosrózsa 
utca csapadék- és szennyvíz elvezetését egészen 
a Thököly útig. A csatorna lefektetése előtt 
azonban az András utcában a rossz állapotú 
vízvezetéket is kicserélik, majd a három utca ál-
tal határolt területen teljes útburkolat-rekonst-
rukciót is végrehajtanak, ahol pedig szükséges, 
ott a járdát is felújítják. Mivel a munkálatok 
decemberig tartanak, ezért ez idő alatt az 
EMG-be és a Devecseri utcába való bejutást 
folyamatosan biztosítják, illetve az október 2-i 
népszavazásig a Cziráki utcai szakasz el is ké-
szül, hogy a voksolást semmi ne akadályozza. 

Mivel a határidő rövid, és ez egy elég lassan 
épülő csatorna, ezért egyszerre több szakaszon 
fog dolgozni a kivitelező, viszont három hétnél 
hosszabb időre egy utcát sem fognak lezárni.

Nyáron befejeződő útépítések
Az útépítések közül a nyár folyamán elkészül 
az árpádföldi Zöldséges utca a Budapesti út és 
az Állás utca között, a Tóth Ilonka tér mellett 
pedig az Emlékházhoz kapcsolódva kialakítják 
a buszparkolókat is. Ezeken felül Cinkotán a 
Bény utca építését is elkezdte már az Önkor-
mányzat.

» Sz. R. Zs.

Szász József hangsúlyozta: azzal, hogy a mező-
őrök a Batthyány Ilona utcából átköltöznek a 
Sarjú utcába, a környéken jobban tudnak majd 
figyelni az illegális szemétlerakókra és az erdő-
ben élő vadállatokra is, amelyek közül többet 
elgázoltak már az arra közlekedő autósok.

Oláh Csaba elmondta: a mintegy 300 négy-
zetméteres épületben az irodák mellett kiala-
kítanak közösségi tereket, ahol az óvodás és az 

iskolás csoportok számára tarthatnak előadá-
sokat. Emellett a 3000 négyszögöles ingatla-
non egy állatsimogatót is létrehoznak. Így a 
Naplás tónál bemutathatják az ottani állatvi-
lágot, a Sarjú utcában pedig az olyan őshonos 
háziállatokat, mint a kecske, a birka, a disznó 
és a baromfik. Az elképzelések szerint a létesít-
mény legkésőbb jövő nyárra elkészül.

» Sz. R. Zs.

Költöznek a mezőőrök
»A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat székhelye eddig egy olyan épü-

letben volt, ahol a kollégák csak szűkösen fértek el. Ezen most si-
került változtatni, hiszen a Fővárosi Önkormányzat, a tulajdonában 
lévő, évek óta használaton kívüli, Sarjú utca 5. szám alatt található 
ingatlant  15 évre ingyenesen átadta a XVI. Kerületi Önkormányzat-
nak. A Képviselő-testület pedig a július 13-i ülésén döntött arról, hogy 
a mezőrök használhassák azt. Szász József alpolgármester ezért az 
egy héttel később megtartott sajtótájékoztatón átadta Oláh Csabának, 
a mezőőrök vezetőjének a kulcsokat, valamint egy terepjárót, amellyel 
az öt kerület társulásával működő Őrszolgálat munkáját segítik.
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A tavalyi gyakorlatnak megfelelően idén is maxi-
mum 5 földlabdás példány igényelhető 10/12-
es törzskörmérettel egy cím elé, amelyek kiszál-
lításáról a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
gondoskodik.

A fa ültetési helyét (amelyről e-mailben fotót is 
küldenek) a Környezetvédelmi Iroda dolgozói 
spray-vel megjelölik, az igénylőnek pedig ott 
kell kiásnia az 1x1x1 méteres ültetőgödröt a 
megadott határidőig. A meghirdetett kiszállí-
tás napján a Kerületgazda munkatársai a kiásott 
gödörbe állítják a fát, és a helyszínen hagyják a 
támrudat, az ültetés és beiszapolás az igénylő 
feladata, amit a szállítás napján köteles elvégez-
ni. Az átvételt aláírással kell igazolni. Ameny-
nyiben a helyszínen nem található kellő méretű 
ültetőgödör, akkor a fát nem tudják az igénylő-
nek átadni.
A lakók az igényelhető fajták közül választhat-
nak, de a Környezetvédelmi Iroda indokolt eset-
ben változtathat ezen, például, ha vezeték alá túl 
nagy fát igényeltek vagy a meglévő, egységes fa-
sorba más fajtát szeretnének ültetni. 

A jelentkezések iktatása a jelentkezés sorrendjé-
ben történik. 
A jelentkezés feltételei: az igénylőnek vállalnia 
kell az ültetést és a gondozást, amely csak az ül-
tetést követő beiszapolást, a rendszeres locsolást, 
tavaszi időszakban a fatányér kialakítását, az ülte-
tést követő őszi időszakban pedig a gyökér körüli 
felkupacolást jelenti. Az egyéb szakmai faápolást 

telefonos vagy személyes bejelentés alapján az 
Önkormányzat végzi;

• az utca aszfaltozott, csatornázott és kerületi 
kezelésben legyen (nem lehet földút,  fővárosi 
vagy magántulajdonú út); 

• van elég hely a zöldsávban az ültetésre a kerítés 
és az úttest között (minimum egy méter)

• a tervezett helyen ne legyen olyan földalatti vagy 
földfeletti kábel, vezeték, amely akadályozná a 
fát a növekedésben. Vezetékek alá ugyanis csak 
alacsony fát érdemes igényelni.

A választható fák között van hárs, juhar és kő-
ris, amelyek nagyobbra nőnek, ezért légvezeték 
alá nem ajánlottak, valamint berkenye, sárga 
kőris, gömbjuhar és díszkörte, amelyek kisebb 
növekedésűek, ezért légvezeték alá is ültethetők.
A Környezetvédelmi Iroda a lakossági igények 
alapján szerzi be a csemetéket, amelyek 220 cm 
törzsmagasságú sorfák, jól bírják a szmogos vá-
rosi levegőt, és gondozás szempontjából nem túl 
igényesek.

Jelentkezési határidő: szeptember 5.

Jelentkezni lehet írásban: a Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri hi-
vatal Környezetvédelmi Irodájánál a 1163 Buda-
pest, havashalom utca 43. címen 
vagy e-mailben: kornyezet@bp16.hu.
Az alábbi adatokat kérik feltüntetni a jelentke-
zéskor: név, telefonszám, e-mail cím, értesítési 

Ültessünk fát idén is!
»Az Önkormányzat idén is meghirdeti a lakossági faülte-

tési akciót, amelynek keretében ingyenesen igényelhe-
tők díszfák a lakóház előtti zöldsávba és közterületre.  

cím, valamint az a cím, ahova a fát kérik (sa-
rokingatlannál az utcát jelölje meg). Telefonon 
történő jelentkezést nem fogadnak el.

A Környezetvédelmi Iroda a címeket szeptem-
ber-október folyamán ellenőrzi, hogy meg-
felelnek-e az akció feltételeinek, majd írásban 
értesíti a jelentkezőket a döntésről. 
A facsemeték kiszállítására a lombhullás 
után, október végén, november elején a fa-
gyok beállta előtt, meghatározott időpontban 
(amelyről előzetesen a megadott elérhetősége-
ken küldenek értesítést) kerül sor.

fontos védőtávolságok:
• kiskoronás fa telekhatártól, épülettől mini-

mum 2 méterre 
• ajtó, ablak elé legkevesebb 2,5 méterre 
• kapubehajtótól legkevesebb 0,8 méterre
• középkoronájú fa telekhatártól, épülettől mi-

nimum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé legalább 3 
méterre, kapubehajtótól minimum 1 méterre

• nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől mi-
nimum 3 méterre, ajtó-, ablak elé minimum 
3,5 méterre (fasorban egységes törzsmagasság-
gal) 

• kapubehajtótól minimum 1,5 méterre 
• a fák egymástól való ültetési távolsága 5 méter
• villanyoszloptól való védőtávolság 3 méter.

Az igénylések ellenőrzése és elbírálása során 
fokozottan ellenőrzik, hogy a fenti távolságok 
a címen megtarthatók-e. A feltüntetett távol-
ságokat a fa későbbi fejlődése és a fenntartási 
munkák (szükségtelen gallyazások, fakivágások) 
minimalizálása érdekében biztosítani kell.

Bővebb információt az Önkormányzat 
honlapján (www.budapest16.hu) 

találhatnak az érdeklődők.

Az elsősorban családellátó (önellátó) célra termelő, szervezett kertbarát moz-
galom indulásának első írásos nyoma Diósgyőrben található. Az I. világhábo-
rú idején, 1916-ban a diósgyőri vasmunkások alapították meg a Közhasznú 
Kiskert Egyesületet, mert rájöttek, hogy érdemes szervezetten működni, így 
eredményesebb a munkájuk. Példájukat sokan követték országszerte.

A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége kinyilvánította és megerő-
sítette, hogy az 1916-os évszámot tekinti a szervezett magyar kertmozgalom 
megalakulási időpontjának.

Kerületünkben jelenleg a Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete nyújt szerve-
zett keretet a kertészkedőknek, a helyi kertkultúra ápolóinak. Működésünket 
a XVI. Kerületi Önkormányzat is támogatja.

Egyesületünk a kertjeinkben termett zöldségek, gyümölcsök bemutatásával, 
saját főzőcsoporttal vesz részt a KErTBArÁT MOZGALOM 100 éves év-
fordulójának tiszteletére a budapesti kertbarát körök által rendezett ünnepi 
programon, terménybemutatón, főzőversenyen, burgonya-fesztiválon.

100 éves a kertbarát mozgalom
A jubileumi rendezvényre tisztelettel meghívjuk és sze-

retettel várjuk a kertváros minden kertbarátját, kertész-
kedőjét, a „Legszebb konyhakertek” program szervezőit, 

résztvevőit, a helyi kertkultúra ápolóit, támogatóit.
Időpont: augusztus 20.

A rendezvény helyszíne: vigyázó Sándor művelődési Ház 
(XVII., Pesti út 113.)

ProGrAm: 10.40 Színházterem: 
ünnepi műsor, beszédek, a terménybemutató megnyitója

11.30 Fórumterem: Burgonya Fesztivál megnyitója
12.00-16.00 Művelődési ház előtti tér: 

burgonyás ételek főzése, kóstolása
Bányi Gyuláné elnök

Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete • Tel.: 409-1208
E-mail: banyigy@t-online.hu
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XVI. kerületi 
Vöröskereszt

Veres Péter út 27. 
Tel.: 403-5562 de. 

-------------------------------------
Augusztus 23. (kedd) 
10.00-től 13.00 óráig
SZOCIÁLIS VÁSÁr
Jó minőségű használt 

férfi, női, gyermekruha,
cipő, játék, iskolatáskák, 

füzetek és még sok minden.
helye: 

Veres Péter út 27.
Sok szeretettel várjuk 

vásárlóinkat!

ajá
nl

ó

A jó ügy sokakat megmozgatott, eljött a New 
Level Empire, a rutkai Bori Band, a Shamrock 
zenekar, Voloncs Katalin énekes, előadóművész, 
Tarnai Kiss László, a Dankó rádió főszerkesz-
tője, a Szitakötő Táncstúdió, bemutatót tartott 
az ACDP Capoeira csoport, énekelt a Cinkotai 
hagyományőrző Dalkör, fellépett az Engedd el 
a villamost és a The Sheders rockzenekar, va-
lamint a Mazotti Fitness tagjai. A látogatókat 
pedig egész nap kirakodóvásár és büfé is várta.

A rendezvény fővédnöke, Szász József alpol-
gármester megnyitóbeszédében bevallotta: 

tavaly a hideg őszi idő, idén pedig a kánikula 
miatt kételkedett abban, hogy lesz-e elég ér-
deklődő a jótékonysági rendezvény iránt, de 
örömmel tapasztalta, hogy aggodalma mind-
két esetben alaptalannak bizonyult. Az Önkor-
mányzat pedig azzal támogatta a jótékonysági 
napot, hogy ingyenesen bocsátották a szerve-
zők rendelkezésére a Tájházat.

Jelen volt a rendezvényen Tarnai Klára, a 
Göllesz Iskola megbízott igazgató-helyettese is, 
aki azt emelte ki, hogy a fellépők közül néhá-
nyan nyári szabadságuk rovására tettek eleget 

a meghívásnak, és nagyra értékelte azt az ösz-
szefogást, amely a szervezőknek köszönhetően 
létrejött a fogyatékkal élő gyerekek fejlesztésé-
hez szükséges játékok anyagi hátterének előte-
remtésére. 

Az eseményen tombolasorsolást is tartottak, 
ahol a nagyvonalú támogatók jóvoltából sokan 
nyertek értékes ajándékokat. Ám a legjobban 
mégis mindenki annak örült, hogy a rendez-
vény végére 236 ezer forint gyűlt össze a fogya-
tékkal élő gyerekek javára.

» Mészáros Tibor

Legyen játszótér!
»Idén is összefogott a Cinkotaiak, segítsünk egymáson! 

Facebook-csoport és az Életfa Egészségház, hogy vezetőik, 
Sasinszki Klára, valamint Horváth Valéria szorgalmas szerve-
zőmunkája eredményeként jótékonysági napot tartsanak július 
10-én a Cinkotai Tájházban. Arról értesültek ugyanis, hogy a 
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 
Érsekújvári utcai tagintézményének nagy szüksége lenne egy 
saját játszótérre, vagy legalább a fogyatékkal élő gyerekek fel-
zárkóztatását elősegítő játékokra. 

Leégett egy faház
A táborba négy budapesti zeneiskolából összesen 80 gyerek érkezett, 
köztük a harmónia Csellóegyüttes és a rácz Aladár Zeneiskola többi 
vonós növendéke. Az utolsó előtti éjjel hatalmas vihar tombolt a kör-
nyéken, a táborvezető pedig arra lett figyelmes, hogy ég az egyik faház, 
amelynek az ajtaja belülről zárva volt, és tizenegy diák aludt benne. 
Ezért betörte az ajtó üvegrészét, és a fúvós tanárral együtt kimenekítet-
ték a fiatalokat, akik közül ketten füstmérgezést szenvedtek. A tűzoltók 
ugyan percek alatt megérkeztek a helyszínre, de már csak abban tudtak 
segédkezni, hogy a lángok ne terjedjenek át a többi faházra.

»Leégett egy faház ab-
ban a Balatonalmá-

diban található létesít-
ményben, ahol hatodik 
alkalommal rendeztek 
művészeti tábort július-
ban. A feltehetően vil-
lámcsapás okozta tra-
gédiában szerencsére 
senki sem sérült meg, a 
hangszerek és a résztve-
vők egyéb ingóságai vi-
szont bennégtek, így az 
anyagi kár milliós nagy-
ságrendű. 

New Level Empire Rutkai Bori Band

A történtek miatt a záró koncert elmaradt, ezért Tomhauser 
noémi csellóművész három segélykoncertet szervez, illetve 

a 11722003-20068420-ás számlaszámra várja az adományokat, 
amelyekkel a károsultaknak segíthetnek az adakozók. 
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Család és minőség

Kovács Péter polgármester az esemény beharangozójaként a Pesti Viga-
dóban július 14-én megtartott sajtótájékoztatón elmondta: azért örül 
annak, hogy borfesztivált rendeznek Ómátyásföldön, mert az ottani 
polgári miliőhöz hozzátartozik a kulturált borfogyasztás is. Mivel pedig 
az Erzsébetligeti Színház az ország három olyan intézménye közé tar-
tozik, amely elnyerte a Közművelődési Minőség Díjat, ezért a kerület 
vezetője szerint a minőség találkozhatott a minőséggel. 

Szabó Csilla, a Színház igazgatója kiemelte: nemcsak a színházi, tán-
cos és zenei produkciók vagy a neves kiállítások miatt érdemes elláto-
gatni az Erzsébetligetbe, hanem a hangulat miatt is. Az elnyert elisme-
résnek pedig folyamatosan igyekeznek megfelelni azzal, hogy minőségi 
programokat kínálnak az összes korosztálynak. Szabó Csilla szerint a 
borfesztivál önmagában nem lenne különleges esemény, a kertvárosi 
hagyományok tiszteletéből adódóan az itt élő látogatók körének vi-

10.00 megnyitó: Kovács Péter polgármester, Ada-
mis Gábor egykori vezérigazgató-helyettes
10.30 főzőversennyel egybekötött bográcsparti 
A főzéshez bejelentkezés szükséges szeptember 4-ig az 
otthonunk.ikarus@gmail.com e-mail címen vagy a 
0630-9868-822-es telefonszámon.
• Óránként filmvetítés, majd élőzene
• nosztalgiajáratok indítása, tombolasorsolás

14.30 A főzőverseny eredményhirdetése
15.00-19.00 óráig kötetlen beszélgetés 
mIndEnKIT SzErETETTEl vÁrunK!
A szervezőbizottság nevében: Szabó Zsóka
rendezvényünk főtámogatója 
a XVI. Kerületi Önkormányzat

10. hagyományőrző IKarUS nap
 szeptember 10. Ikarus sportpálya

»A XVI. kerületben élve megszokhattuk már, hogy ré-
szesei lehetünk olyan eseményeknek, amelyeket ná-

lunk rendeznek meg először. Borfesztiválon nyilván sokan 
jártak már azok közül, akik szeretik a szőlőből készült 
nedűk eme fajtáját, a Harsányi Pincészet tulajdonosai 
és az Erzsébetligeti Színház azonban most mégis valami 
merőben új kezdeményezéssel várja a kertvárosi polgá-
rokat. Szeptember 2-a és 3-a között ugyanis 30 borászat 
termékeit kóstolhatják meg az érdeklődők, akik miközben 
gasztronómiai különlegességekből falatozhatnak, kiváló 
koncerteket hallgatnak meg, sőt, Ikarus nosztalgiajárattal 
is utazhatnak. Azért pedig, hogy a gyerekeket se kelljen 
otthon hagyni, a kicsiket is számtalan érdekes program 
várja. A hagyományteremtő jellegű rendezvényen tehát 
minden együtt lesz, ami a XVI. kerületiek számára fontos, 
mindezt pedig a „föld vére”, vagyis a bor köti össze.

szont állandó igénye van arra, hogy minőséget kapjon, hiszen a kultúra 
nagyon sokrétű, amelybe a borfogyasztás is beletartozik.

Bodóczi Ildikó a rendezvény ötletével kapcsolatban arról mesélt, hogy 
az Erzsébetligetben sétálva merült fel bennük az, milyen jó lenne egy 
olyan borfesztiválon részt venni, ahol a gyerekek sem unatkoznak és a 
felnőttek is jól érzik magukat. A kuriózumot tehát az jelenti, hogy a 
Szurmay sétány árnyas fái alatt az egész családnak és baráti társaságoknak 
is kínálnak érdekes programokat. A minőségre pedig az Erzsébetligeti 
Színházzal való együttműködés, az ország mintegy 30 borászata, vala-
mint a kerülethez kötődő, illetve országosan is ismert előadóművészek 
a garancia.

A rendezvényen a kóstolópohár XVI. kerületi lakosoknak kedvezmé-
nyesen 1300 forint, amely tartalmazza a poharat és két kóstolókupont.

» Sz. R. Zs.

az otthonunk a XVI. Kerület Egyesület 
Ikarus klubjának baráti találkozója

A büfében meleg ételek és hűtött italok kaphatók.
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Évszázados 
hagyomány, 
fiatalos lendület

A családi borászatot – amely a rákosi-korszakig virágzott, akkor viszont 
elkobozták – rick Béla unokája, dr. harsányi Ádám Budapesten prakti-
záló orvos indította újra az 1970-es években, majd a kárpótlás során az 
eredeti szőlőbirtok nagy része visszakerült a család tulajdonába. 2012-
ben édesapja nyugdíjba vonulásával harsányi Gábor vette át a birtok 
ügyeit. A közgazdászként végzett, és egy Európa-szerte elismert pályá-
zatíró céget vezető fiatalember életében ugyanis szintén központi helyet 
foglal el a Ciróka. Mivel azonban beszélgetésünk időpontjában Gábor 
éppen üzleti úton volt, ezért felesége beszélt a család történetéről.

– Apósom, dr. harsányi Ádám még Sárospatakon született, de már 
Budapesten lett kardiológus. Anyósom, dr. Pósalaky Gabriella az Ika-
rusban volt üzemorvos, illetve háziorvos, a férjem világrajövetele óta pe-
dig a XVI. kerületben él a család. Gáborral az egyetemen ismerkedtünk 
meg, hiszen én szintén közgazdászként végeztem. A diploma megszer-
zése után azonban rendezvényszervezőként kezdtem el dolgozni, majd 
turisztikai diplomát is szereztem. 2003-ban házasodtunk össze, és egy 
év múlva megszületett az első, majd rá két évre a második gyermekünk. 

– Hogyan került kapcsolatba a pincészettel?
– Amikor átvettük a borászatot, még szó sem volt arról, hogy én is be-

lefolyjak, később azonban találtunk egy pályázatot, amelynek keretében 
támogatással ingatlant lehetett vásárolni, nekünk pedig szükségünk volt 
egy bázisra Sárospatakon, hiszen addig az ügyeket Budapestről intézte 
egy munkatársunk. Találtunk egy romos, de impozáns épületet, amely-
be beleszerettünk, így belevágtunk a 
rendezvényház kialakításába, mivel 
a bor a rendezvények szerves részét 
képezi. Közben pedig megérkezett a 
harmadik gyermekünk és a vállalko-
zás is szépen gyarapodott, ezért fel-
vettünk újabb lelkes kollégákat, akik 
a napi ügyeket intézik, mi pedig a 
stratégiai döntéseket hozzuk meg. 

– Fiatal csapathoz fiatal borász illik. 
– Igen, amíg apósomé volt a gaz-

daság, addig ő a családi hagyomá-
nyok ápolása miatt foglalkozott a 
borászattal, mi viszont szerettük 
volna működő gazdasággá alakítani, 
ezért felvettünk egy profi borászt. 

hős-Nagy henrikben megtaláltuk azt az embert, aki még fiatal, de már 
van tapasztalata és ő is szeretett volna fix helyet, hiszen a borászok a 
szőlőművelést a saját művészetüknek is tekintik. 

– Ennyi munka mellett mennyire veszik ki a részüket a kerület életéből?
– Én budai gyerek vagyok, és soha nem tudtam elképzelni, hogy on-

nan elköltözzek. De emlékszem, hogy amikor még csak évfolyamtársak 
voltunk Gáborral, és felajánlotta, hogy a csoportfeladatot készítsük el 
náluk, akkor egy szintén budai barátunkkal beültünk az autóba, és azon 
csodálkoztunk, hogy mennyire messze van. Aztán ideköltöztem, és na-
gyon megszerettem. Most már a gyerekek is sok mindent csinálnak, a 
fiunk kosarazik, a nagyobbik lányunk táncol és mindketten tanulnak 
zenét is, így akaratlanul is nagyon sok embert ismertünk meg. ráadásul 
megvan a kerületnek az az előnye, hogy vidékien családias, ugyanak-
kor mégiscsak Budapest része. Sokszor nem jutunk el annyi programra, 
mint szeretnénk, hiszen a három gyerek mellett és a napi munka elvég-
zése után sokszor örülünk, ha együtt van a család, de mátyásföldiként 
sokat járunk az Erzsébetligetbe, mivel nem kell bemennünk a belvárosba 
azért, hogy egy új darabot megnézzünk vagy részt vegyünk egy jó kon-
certen.

– Honnan jött a borfesztivál ötlete?
– Épp az előzőekből, hiszen azt szerettük volna, hogy a kertvárosiaknak 

ne kelljen Budafokra vagy Etyekre menniük azért, hogy jó borokat igya-
nak, ezért szerveztünk borestet is. A borfesztiválon kuriózum lesz, hogy 

a Magyar Sommelier Szövetség szept-
ember 2-án három, másnap pedig 
négy borkurzust fog tartani. Nyilván 
ennyi idő alatt nem lehet borszakértő-
vé válni, de aki érdeklődik eziránt, az 
elsajátíthatja az alapokat. Szabó Csilla 
igazgató egyébként azt mondta, hogy 
már régóta tervezett hasonló rendez-
vényt, csak azt nem ismerjük még, 
hogy erre mennyire van igény. Éppen 
ezért ősztől szeretnénk folytatni a bor-
esteket is, és a minőségre helyezni a 
hangsúlyt, hogy itt is kialakuljon egy 
olyan közösség, amely a kulturált bor-
fogyasztást részesíti előnyben.

» Sz. R. Zs.

»A történet 166 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Rick 
Jakab, a jelenlegi tulajdonos, a XVI. kerületben élő 

Harsányi Gábor szépapja Sárospatak első patikájának 
megalapításából származó jövedelmét befektette a toka-
ji borvidék területén elhelyezkedő szőlőbirtokaiba. Ezek 
ma már a Megyer-hegy lábánál, a Ciróka és a Kútpatka 
dűlőben, valamint a Király-hegy dűlőn is megtalálhatók, 
a Harsányi Pincészet pedig a több évtizedes családi ha-
gyományokat folytatva, de új irányokat keresve 2012 
óta Harsányi Gábor és felesége, Bodóczi Ildikó vezetése 
alatt működik. Ők ugyanis hisznek abban, hogy a magyar 
bor nemcsak hungarikum, hanem olyan világszínvonalú 
nedű, amely érdemes arra, hogy minél szélesebb körben 
ismertté váljon. 
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Az ezüstmiséjét ünneplő atya prédikációjában 
elmondta: Szent Anna már húsz éve élt házas-
ságban férjével, Joachimmal, de nem született 
utóduk, ezért mendemondák keringtek arról, 
milyen korábbi bűnökért kell gyermektelen-
séggel vezekelniük. Ezért sok megaláztatásban 
volt részük, amit türelemmel viseltek hosszú 
ideig. Ám végül állhatatosságukért és ártat-
lanságuk bizonyítékaként lányuk született, 
akit Máriának neveztek el. Napjainkban egy-
re nagyobb azoknak a száma, akik hozzájuk 
hasonlóan gyermekre 
vágynak, de nem része-
sülnek ebben az áldás-
ban. Ugyanakkor sokan 
vannak azok is, akik a 
bibliai példához hason-
lóan találgatásokba bo-
csátkoznak, milyen cse-
lekedetükért bűnhődnek 
az ilyen emberek. A kí-
vülállók elfelejtik azon-
ban azt, hogy legfőbb 
imádságunkban, a Mi 
Atyánkban is arra kérjük 
Istent, hogy „…legyen 
meg a Te akaratod…”. 
Vagyis el kell fogadnunk 
azt, amit az Úr rendel 
számunkra, és mások 
életében sem szabad föl-

di okokat keresnünk a háttérben olyasmire, 
amire a mi szemszögünkből nézve nincs ma-
gyarázat. Szent Annára pedig úgy tekintsünk, 
mint a gyermektelenek védőszentjére.

A templombúcsún idén ismét részt vet-
tek a Novaczek Máriusz szülővárosából, 
Poniatowából való Szczygiełki (Sármányok) 
gyermekkórus tagjai, akik a 40 évvel ezelőtt 
létrehozott Scolares Minores pro Musica 
Antiqua nevű zenei csoport részeként, az alapí-
tó házaspár, Danuta és dr. Witold Danielewicz 

Szent Anna tisztelete
»Az árpádföldi katolikusok július 24-én ünnepi szentmisével emlékez-

tek templomuk névadójára, Szűz Mária édesanyjára. A különleges 
alkalomnak lengyel résztvevői is voltak, Novaczek Máriusz plébános 
pedig Horváth Zoltán István protonotárius kanonok-esperest kérte fel 
a szentmise bemutatására. 

A magyarországi evangélikus egyház meghívására 
közel 4000 résztvevő érkezett Budapestre. A XVI. 
Kerületi Szlovák Önkormányzat és a cinkotai 
evangélikus egyházközség vendégeként dr. Miloš 
Klátik, a szlovákiai evangélikus egyház elnök püs-
pöke hirdetett igét. Ebben emlékeztette a jelenlé-
vőket arra, hogy folyamatos cselekvésre, a jó és a 
rossz, a helyes és a helytelen állandó mérlegelésére 
van szükség ahhoz, hogy a hívő ember ne térjen le 
az Isten által kijelölt útról, hogy hitében megerő-
södjön, és továbbadja azt az utódnemzedékeknek. 

Közben az Ozvena elnevezésű budapesti szlovák 
kórus és a vendégekkel érkezett nagykürtösi egyházi 
vegyeskar előadásában egyházi dallamok hangzot-
tak el, amelyekhez az orgonakíséretet dr. Kinczler 
Zsuzsanna kántor, főiskolai docens szolgáltatta. 

Az ünnepi istentiszteleten többek között részt vett 
Szász József alpolgármester, dr. Szabó Zsuzsanna, a 
Dolina Pestvidéki Szlovákok regionális Egyesülete 
elnöke, Aszódi Csaba elnökhelyettes, valamint a 
szlovákiai testvértelepülések küldöttsége.

» Mészáros Tibor

„Ti vagytok a Föld sója”
»Jézusnak a Hegyi Beszéd-

ben elhangzott mondatát 
választották annak a Közép-
európai Keresztény Találkozó-
nak mottójául, amely hat nem-
zet egyházainak kétévenként 
ismétlődő közös rendezvény-
sorozatából áll, és amelynek 
Görlitz, Prága, Pozsony, Drez-
da és Boroszló után 2016-ban 
a magyar főváros adott ott-
hont. Ennek részeként július 
10-én kétnyelvű istentisztele-
tet tartottak a cinkotai evan-
gélikus templomban szlovák 
vendégekkel.

vezetésével a liturgiába illesztve Leo Delibes 
Missa Brevis című művének részleteivel tették 

igazán különlegessé és ünnepé-
lyessé a szentmisét.

Végül a kórus még egy kis 
meglepetéssel is szolgált a hí-
veknek, hiszen a mise végén egy 
minikoncert keretében először 
egy mexikói népdalt adtak elő 
különleges fúvós és ritmus-
hangszerek kíséretében, majd az 
A csitári hegyek alatt című nó-
tát énekelték el magyarul, végül 
pedig egy humoros zeneszám-
mal zárták műsorukat, amelybe 
bevonták a magyar gyerekeket 
is. Ezután a Szabó Lajos közös-
ségi házban fogyasztották el jól 
megérdemelt ebédjüket, mellyel 
az árpádföldi gyülekezet vendé-
gelte meg őket és kísérőiket. 

» Mészáros Tibor
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Szünidei napraforgó

Kínában, Perzsiában és rómában már az 
ókorban ismert volt a galambposta, hiszen 
felfigyeltek arra, hogy a galambok rendkívül 
jól tájékozódnak, és akár 1000 kilométer 
távolságra is elvihetik őket, mindenhonnan 
hazatalálnak. A középkorban az üzenetkül-
dés ezen formáját a leginkább a hajósok al-
kalmazták, az újkorban pedig hadászati és 
kémkedési információkat is előszeretettel 
továbbítottak postagalambokkal, de írásos 
emlékek vannak arról is, hogy ékszercsempé-
szetre is használták őket. A technika fejlődése 
csak lassan tudta kiszorítani a szárnyasokat 
az információk továbbításából, hiszen még a 
II. világháború alatt is előfordult, hogy ilyen 
módon értesítették a távoli hadtestek a köz-
pontot és viszont. 

A galambszárnyak alá rejtett üzenetek jelen-
tőségének csökkenésekor belga kereskedők 
gondoltak először arra, hogy röptetési verse-
nyeket rendezzenek. Ma már az elektronika 
eszközei, a GPS és az automata érkezésjelző 
segítségével másodperc pontossággal tudják 
mérni a repülési időt és azonosítani a ga-
lambokat. Ahhoz azonban, hogy valakinek 

győzelemesélyes madara legyen, kiterjedt 
ismeretek szükségesek. Érteni kell a geneti-
kához, a takarmányozáshoz, a gyógyszerezés-
hez és a postagalambok természetéhez is. A 
győzelemhez kell továbbá némi szerencse is, 
hiszen bármilyen gondosan készítenek fel egy 
versenygalambot, ha találkozik egy ragadozó 
madárral, minden munka kárba vész. 

Németh István, a XVI. kerületben működő 
B-16 Postagalambász Civil Társaság elnöke 
elmondta: Sashalom és rákosszentmihály jó 
adottságai miatt már 120 évvel ezelőtt való-
ságos galambászcentrumnak számított. A két 
település galambászai 1882-ben aktív résztve-
vői voltak a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség megalapításának is. Az elnök gyerek-
korában rákosszentmihályon barangolva sok 
háznál lehetett galambdúcot vagy galambhá-
zat látni, amelyeket mindig nagy csodálattal 
nézett, ezért már általános iskolásként kapott 
szüleitől néhány galambot, amelyeknek nagy-
papájával házat is építettek. Mivel érdek-
lődése nem csak fellángolás volt, 18 évesen 
belépett egy galambászklubba. Akkor ehhez 
komoly engedélyek kellettek, mert a posta-

galamb olyan hírvivő eszköznek számított, 
amely akár államellenes szervezkedésre is fel-
használható, így a hatalom szemmel tartotta a 
galambászokat. 

Németh István gyorsan elsajátította a leg-
fontosabb tudnivalókat és fiatalon bekerült 
az országos élvonalba, de a legnagyobb el-
ismerésre 1998-ig kellett várnia, amikor a 
kaposvári egyetem fiatal galambok számára 
létesített teszttelepének rendezésében lezaj-
lott versenyen első lett. Madarai pedig már 
több aranyéremmel és serleggel örvendeztet-
ték meg őt. Versenyidőben napi három órát 
tölt közöttük, szinte mindegyikkel személyes 
kapcsolata van, és egyik kedvencét el is hozta 
az előadásra. 

Németh Istvánnak nemcsak az a szándéka, 
hogy utánpótlást toborozzon, hanem az is, 
hogy egy olyan szabadidős tevékenységgel 
ismertesse meg a fiatalokat, amely felelősség-
vállalásra, pontosságra, kötelességtudatra, az 
állatok tiszteletére és szeretetére tanít, vala-
mint kellő mennyiségű befektetett munka és 
szorgalom révén sikerélményeket is hozhat. 

» Mészáros Tibor

Postagalamb 
a napközis 
táborban
»Idén is változatos programokban lehet részük a nyár 

folyamán a János utcai napközis táborba látogató ne-
bulóknak. Mi Németh István galambász előadását hall-
gattuk meg, aki a kezdetektől napjainkig tekintette át, 
hogyan szolgálták az embert ezek a gyors röptű, a világ 
másik végéről is hazataláló madarak.

A Napraforgó Család és Gyermekjóléti 
Központ június 20-a és július 1-je között 
rendezte meg a Szünidei Napraforgós Na-
pokat. A napközis tábort – amelyhez dr. 
Csomor Ervin alpolgármester saját kere-
téből is hozzájárult – az Önkormányzat 
finanszírozta, a támogatók (mint az Örs 
vezér terén található bowling klub vagy az 
Örömsüti civil kezdeményezés) pedig még 
gazdagabbá tették a programsorozatot, 
amelyen naponta 30-40 általános iskolás 
vett részt. 

A nebulók a Napraforgó Központ fris-
sen felújított udvarán pingpongozással és 
más játékokkal, a többi között kincsvadá-
szattal töltötték az időt. Emellett elláto-

gattak a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, 
a Planetáriumba, illetve a Tropicáriumba, 
libegőztek és kirándultak a János-he-
gyen, megismerkedtek a Magyar Televí-
zió működésével az MTVA látogatóköz-
pontjában, jártak a délpesti víztisztító 
telepen, valamint a Nemzeti Múzeum 
interaktív tárlatvezetésén, moziztak és 
bowlingoztak, sőt, ellátogattak Budapest 
nevezetes játszótereire is. A lovaglás pedig 
most sem maradhatott ki a programból, 
amelyért egészen Isaszegig vonatoztak a 
diákok. 

Aki még több képet szeretne látni a Szüni-
dei Napraforgós Napokról, nézze meg az in-
tézmény honlapját (www.napraforgo16.hu)!
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Ami kimaradt Rákosszentmihály 
történetéből 7.
Előző cikkünket a József főherceg-telep megalakulásának leírásával zártuk le. A József főherceg-telep nevét a pesti VIII. 
kerület névadója után kapta meg, mivel a tagok döntő többsége VIII. kerületi, nagyrészt sváb lakos volt. Az egyesület, 
ahogy az előző cikkben olvashatták, 1887-ben alakult. Két év múlva az elnökség torzsalkodása miatt többen lemondtak 
és Farkas Ignácz lett az elnök egészen az egyesület 1902-es megszűnéséig. 

A József főherceg-telephez viszonyítva az Almásy Pál-telep esetében 
már sokkal egyszerűbb a dolgunk, mert az Almásy-telepről sokkal több 
publikáció jelent meg, ideszámítva a helyi közéletben több mint negy-
ven éven át aktívan munkálkodó Pálfi János életrajzát. Szerencsénkre 
a telep megalakulásának 30. évfordulója alkalmával, 1919. november 
30-án a rákos Vidéke másfél oldalon át ismertette a telep megalakulá-
sának történetét és működésének főbb mozzanatait. Ezért változtatás 
nélkül, teljes terjedelmében közöljük az akkor megjelent írást. 

Előtte azonban két magyarázatra szoruló megnevezésre és egy dá-
tum elírására szeretnénk felhívni a figyelmet. Wittek Ferenc híres ven-
déglője jelenleg katolikus kápolna a régi Csömöri úti iskola mellett. 
A másik az, hogy a mai Pálfi térnek Paulus Jánosról való elnevezése, 
amint az írásban olvasható, nem 1891-ben, hanem 1900 márciusában 
történt meg. Ezt bizonyítja az is, hogy a lóvasút engedélyezési okira-
tában, 1893-ban, a mostani Pálfi teret az Almásy Pál-telep főtereként 
nevezték meg. Íme a rákos Vidéke leírása: „Most harmincz esztende-
je, hogy az Almásy Pál-telepet megalapították. Az 1889. év júliusában 
bocsájtotta áruba özv. Almásy Pálné pusztaszentmihályi birtokából a 
czinkotai határ a mostani János utca, Csömöri út (akkor Almásy Pál 
főfasor) és József utca között fekvő 115 holdnyi telektömböt, melyet 
hatszáz házhelyre osztottak fel.

Az új telep, a harmincz hold területen már korábban létesített József 
főherczeg-telep ifjabb testvére, ahhoz simulva alkotta meg Szentmihály 
pusztán a mai rákosszentmihály község magvát és alapját. 

Nem is kellett hírlapokban közhírré tenni a parcellázás ügyét, való-
ságos áradat indult meg a fővárosból a telkekért. Valóságos vásárlódüh 
fogta el a jó pestieket, kik a telkek nagy részére előre biztosították vételi 
jogukat. Az előjegyzések a Csömöri úton volt szép Wittek parkban tör-

téntek, hol Wittek Ferencz híres vendéglője volt. Ő fogadta el a jelen-
téseket a mai viszonyokhoz képest hihetetlenül kedvező feltételekkel. 
A kétszáz négyszögöles belső telek ára 100 Forint volt. Előjegyzés díja, 
utczaterület megváltása, a mérnöki felmérés díja, szerződés és bélyeg-
költség s a kivetendő 4,3% kincstári százalékkal együtt mindenestül 30 
Forintot tett ki s így egy telek tehermentesen, a vevő nevére átírva ösz-
szesen 130 Forintba került. Ennek tulajdonítható, a telep szép fekvésén 
kívül, hogy a hatszáz házhely olyan hamar gazdára talált. 

A saroktelek négyszögöle 65 krajczár volt, s 
így a 223 négyszögölből álló telek ára, min-
den költséggel együtt 206 Forint volt.

Az első befizetést 1889. augusztus elsején 
kellett teljesíteni és a csekély vételárat két év 
alatt lehetett letörleszteni. 

Ugyanennek az esztendőnek késő őszén tar-
tott értekezleten elhatározták, hogy a telepe-
ket, illetve utczáit akáczfákkal ültetik be és 
az intézkedéssel Paulus Jánost bízták meg, ki 
kezdettől fogva lelkes vezére volt a telepítés 
ügyének. Paulus János, a mi Pálfi Jánosunk,   
Weber Károly budapesti kertésszel kötött 
szerződést, hogy a telep 12 utczáját 3300 fá-
val ültesse be. Magát a kiültetés és befásítás 
munkáját pedig Neszt János helybeli kertész,    
máig is lakostársunk – végezte olyan módon, 
hogy a gödröket még télen kiásatta és 1890 
tavaszán azokba a fákat belehelyezte. 

Az akkori telepesek nagy lelkesedéssel ha-
tározták el a befásítást és 1903-ig, midőn 
rákosszentmihály önálló nagyközség lett, a 
hiányzó fákat évről-évre szeretettel pótolták 
és a fasorokat teljessé tették. Vajjon álmod-

hatták-e, hogy harmincz év múlva milyen szomorú sorsra jutnak ti-
zenhárom esztendőn át gondosan ápolgatott fasoraik, milyen kopárok 
lesznek újra utczáink? 

Érdekes adat, hogy a 260 vevő közül 248 budapesti volt. Milyen 
örömmel jártak ki „birtokukra”, mint fásítgatták telkeiket, melyeket 
lassanként bekerítettek és a telep fejlődéséhez tehetségükhöz képest 
igyekeztek minden módon hozzájárulni. 

Az első ház az Ilona utcában épült. Arnold Antal emeltette és 1890 
június hónapjában vendéglőt nyitott benne. Itt rendezték be az egyesü-
let helyiségét, itt intézték a telep ügyeit és itt tartották a híres-nevezetes 
társas összejöveteleket. 

A telektulajdonosokból a szerződés értelmében az 1890. évben meg-
alakult az „Almásy Pál-telep egyesület”, mely rákosszentmihály köz-
ség megalakulásáig mindent elkövetett a telep fejlesztése érdekében, 
intézte annak közügyeit, az utcákat járhatóvá tette, csőszt fogadott a 
boldogult Fehér Vendel személyében, aki a rendre ügyelt, az építkezé-
seket ellenőrizte. Tökéletesen adminisztrált telep volt ez: ideális állapo-
tok uralkodtak itten. 

Folytatjuk.
» Lantos Antal
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A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett hónap babája 
elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, amelyen az apróság 
a XVI. Kerületi Önkormányzat által felajánlott fürdőlepedőben látható. 
Ez annak a babakelengyének a része, amit január óta minden kertvárosi 
újszülött ajándékba kap néhány babaápolási cikkel együtt. A szavaza-
tok alapján a júniusi nyertes Mihály Sebestyén Attila lett. Az aján-
dékcsomagot, amely vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmazott,  
dr. Csomor Ervin alpolgármesteről vették át a szülők.

– Férfiágon ükapámig visszamenőleg lelkészek voltak a felmenőim, de 
az oldalági rokonságban is sokan választották ezt a hivatást. Annak elle-
nére is, hogy amikor én végeztem az iskoláimat, a lelkészek nem voltak 
túlságosan kedvelt tagjai az akkori szocialista társadalomnak. Ennek 
hatását azonban csak a szüleim érezték, mi gyerekek nem.

– Az Ön testvére, Blatniczky János szintén sokáig volt Cinkota evangéli-
kus lelkésze. Ön miért lett orvos?

– Amikor eljött a továbbtanulás ideje, egyszerűen nem éreztem úgy, 
hogy jól tudnám csinálni azt, amit édesapám lelkészként tett, nem vol-
tam kész erre. Viszont úgy gondolom, hogy a gyógyító munka nem 
ellentéte a lelkészi hivatásnak, csak egy másik ága embertársaink gon-
dozásának. Ezért a Corvin gimnáziumba jelentkeztem, ahova kitűnő 
tanulmányi eredményeim miatt, származásom ellenére fel is vettek. 
Nagy tudású tanáraink mély hivatástudattal tanítottak minket. Az ak-
kori gimnáziumok általános műveltséghez juttatták a tanulóikat, ezért 
nagyon jó érzéssel gondolok a corvinos éveimre, ahonnan az ott meg-
szerzett biztos tudás alapján jelentkezhettem az orvosi egyetemre.

– Volt második terve egy sikertelen felvételi esetére?
– A gödöllői agráregyetem lett volna a másik irány, hiszen nagyon 

érdekelt a növénytermesztés és az állattenyésztés is, mivel gyerekko-
romban Cinkota még igazi falu volt, ahol a szó legszorosabb értelmé-
ben együtt éltünk a földművességből élő lakosokkal. De felvettek az 
egyetemre és 1971-ben meg is kaptam az anatómusi általános orvosi 
diplomámat. Ezután öt évig  anatómusként  elméleti endokrinológiá-
val foglalkoztam, vagyis a belső elválasztású mirigyek működésének el-
méletét kutattuk a kollégáimmal. Később ez kitűnő alapnak bizonyult, 
mert utána a Budai Gyermekkórház endokrinológiai osztályára kerül-
tem, ahol mindazt láttam a gyakorlatban, aminek az elméletével ad-
dig foglalkoztam. Ez végleges elkötelezettségnek bizonyult, mert még 
ma is ott dolgozom. Közben végigjártam a ranglétrát. Segédorvosból 
minden lépcsőfokot érintve lettem az intézmény főigazgatója, és eb-
ből a pozícióból mentem nyugdíjba. A munkát azonban nem hagytam 
abba, most is visszajárok, és ugyanolyan intenzíven dolgozom, mint 
korábban. Munkámat elsősorban szolgálatnak tekintem, és ebben a 
vonatkozásban is igyekszem őseim keresztény szellemiségét folytatni.

– A cinkotai, mátyásföldi, nagytarcsai és csömöri családok körében azon-
ban gyermekorvosi magánpraxisa tette elismertté.

– A kórházi fizetésem mellett szükség volt egy kis kiegészítésre, ezért 
több mint három évtizeddel ezelőtt magánrendelésbe kezdtem gyer-
mek-belgyógyászként. Így ide újszülött kortól 18 éves korukig jöhetnek 
a gyerekek.

– Közülük melyik korosztállyal foglalkozik a legszívesebben?
– A csecsemők a kedvenceim, de a jó gyerekorvos az édesanyákra is 

figyel, mert mindketten segítségre szorulnak. A csecsemő kiszolgálta-
tottságát nem kell magyarázni, ám az először szülő édesanyára roppant 
nagy teher nehezedik. Tanulja az anyaságot, nincs még gyakorlata, és 
sokszor attól szorong, nehogy hibázzon, amivel bajt okoz a kisbabájá-
nak. Nagyon fontos, hogy az ilyen édesanyák mellett legyen egy meg-
bízható orvosi vagy védőnői segítség, amely nem babonákon és családi 
legendákon alapul, hanem az orvostudományon. Lényeges például, 

„A jó gyerekorvos az 
édesanyákra is figyel”

»Cinkota életében több mint 100 éve fontos szerepet játszanak 
a Blatniczky család tagjai. Közülük dr. Blatniczky László él ma 

kerületünk legősibb részén, de a környező településeken is sokan 
vannak olyanok, akiket meggyógyított gyerekkorukban. Vele egye-
bek mellett arról beszélgettünk, hogyan lesz egy többgenerációs 
lelkészcsalád sarja orvos.

hogy a nagyszülő ne vegye ki a csecsemőt az édesanya kezéből. Az újszü-
löttet az édesanyának kell ellátnia, a nagyszülőnek pedig az édesanyát, 
hogy minden figyelmét a picinek szentelhesse.

– Jutott elég ideje a saját családjára?
– Sajnos, nem. rájuk mindig csak este nyolc után kerülhetett sor. 

Megszoktuk, hogy hiányzunk egymásnak, de van egy dolog, amiből 
nem engedünk. Minden évben kétszer egy hétre elmegyünk együtt ki-
kapcsolódni. Második házasságomban élek, három gyermekem van. 
A legkisebb 15, a legnagyobb 23 éves. Már akár el is szakadhatnának 
tőlünk, de ezt a kétszer egy hetet mindig velünk töltik és nem a bará-
taikkal.

– A felesége mivel foglalkozik?
– Kezdetben orvostörténész volt, de miután megérkeztek a gyerekek 

angol-magyar szakos diplomával és a legmagasabb fokú angol végzett-
séggel fordításba és tolmácsolásba kezdett.

– Hogyan él ma Ön, mint nyugdíjas kort elért orvos?
– Annyiban változott a helyzetem, hogy most egy kicsit többet dol-

gozom, mint a nyugdíjazásom előtt. Mint említettem, négy évtized 
után is visszajárok az eredeti munkahelyemre. rendelek a kistarcsai 
Flór Ferenc Kórházban és a sajátomon kívül alkalmanként egy másik 
magánrendelőben, de ha beteg gyerekhez hívnak, kimegyek házhoz is. 
Egyszóval nem unatkozom.   

» Mészáros Tibor
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Emese és Katka álma 
mindannyiunk álma
Javában zajlik a riói olimpia, amely nemcsak azért 
izgalmas, mert sokaknak hatalmas erőfeszítés so-
káig fennmaradni vagy hajnalban felkelni, hanem 
azért is, mert még sosem hallgathattuk meg kétszer 
is a magyar himnuszt az első napon. Szász Emese 
vívó és hosszú Katinka úszó azonban bearanyozta 
a vasárnapunkat, sőt, Katka azóta már egy újabb 
arannyal is megörvendeztetett bennünket. rajtuk 
kívül még számtalan sportolónak drukkolhatunk, 
de közülük is a legfontosabbak számunkra a kertvárosiak. Egri Viktória 
sportlövő sajnos, nem jutott a döntőbe, de a 36. helyen végzett 18 éves 
cinkotai lányra valószínűleg még nagy sikerek várnak. A kerületi Laufer 
Béla által edzett hidvégi Vid tornász szintén nem jutott a legjobb nyolc 
közé, így a 9. helyen zárta a versenyt. Lapzártánkig azonban még nem 
lépett pástra Decsi Tamás és Szilágyi Áron vívó (akit Decsi András készí-
tett fel), nem állt még rajthoz Tomhauser István tanítványa, Baji Balázs 
gátfutó, és nem küzdött még a tatamin Joó Abigél és Tóth Krisztián 
cselgáncsozó sem, akiknek a kertvárosi Pánczél Gábor az edzője. Druk-
koljunk nekik is, mert minél többen szurkolunk, ők annál erősebbek 
lesznek. hajrá Magyarország, hajrá Kertváros!

mozaik

»Ezekben a napokban sokan még a Balaton hűs 
hullámaiban lubickolnak, a labdarúgók viszont 

– még ha amatőrök is – már lázasan futják a körö-
ket, játsszák az edzőmérkőzéseket és készülnek 
a 2016/17. évi bajnokságra.

A rajt előtt

Nincsenek ezzel másként kerüle-
tünk csapatai sem. Most van az 
átigazolások időszaka, játékosok, 
edzők jönnek-mennek, sőt, ese-
tünkben még egy egyesület is „át-
igazolt”.

A ThSE-Sashalom ugyanis el-
hagyta a Pirosrózsa utcai pályát és 
a másodosztályból kiesett Csepeli 
Szabadkikötő sporttelepére köl-
tözött. Nevüket is megváltoztat-
ták: ezentúl ThSE-Szabadkikötő 
néven indulnak az I. osztályban. 
Strebek Marcellnak és csapatának 
sok sikert kívánunk a továbbiak-
ban!

Két kerületi csapat maradt te-
hát a Bp. I. osztályban. Az előző 
bajnokságban a dobogóról alig 
lemaradó (4.) Ikarus labdarú-
gói július 12-én kezdték meg 
a felkészülést, majd augusztus 
3-án  a Vízművek otthonában 
vívtak Magyar Kupa selejtező 
mérkőzést. A bajnokság augusz-
tus 21-én indul, de az IKA csak 
szeptember 3-án vagy 4-én játsz-
sza az első meccsét. Mint Kovács 
Gyula technikai vezető elmond-
ta, a játékos keretben lesz némi 
változás. Távozik a kiváló ka-
pus hmelyovszky Tibor, aki az 
rKSK-ba igazol. Erdő Lahner 
Tas a KISÉ-hez kerül, Gyalai 
Péter pedig befejezi pályafutá-
sát. Új játékosok: Kiss Dániel 
(PMFC), Bagdi Csaba (Körösla-
dány), halász Balázs (Goldball). 
Egy év kihagyás után újra játszik 
Fitos Bence. A nagy érdeklődés-
sel várt kerületi rangadót, vagyis 
a rAFC-Ikarus derbit október 
8-án játsszák a Pirosrózsa utcá-
ban.

Elkeserítő híreket hallani azon-
ban a sokáig sikeres, tizenhat évig 

az NB III-ban szereplő, idén Bu-
dapest Kupát nyerő rAFC háza 
tájáról. Az ország egyik legrégeb-
ben működő egyesületének sor-
sa bizonytalanná vált. Tekintve, 
hogy a sporttelep tulajdonjogával 
nem az Önkormányzat és nem is 
a rAFC rendelkezik, mivel ma-
gántulajdonban van, ezért felme-
rült, hogy az Egyesület elhagyja a 
Pirosrózsa utcai pályát. ráadásul 
érzékeny veszteség is érte a csapa-
tot: távozik a házi gólkirály, az I. 
osztály góllövő listájának 3. helye-
zettje, Berndt András. A 24 éves 
fiatalember, akinek életcélja, hogy 
képzett, jó edzővé váljon, vissza-
utasíthatatlan ajánlatot kapott a 
honvéd égisze alatt működő Ma-
gyar Akadémiától. Ehhez minden 
bizonnyal hozzájárult a rAFC-os 
gyerekekkel végzett kiváló mun-
kája is. A vezetők, a játékosok, a 
gyerekek és a szülők nevében is 
kívánunk sok sikert neki.

Elhagyja az egyesületet ugyan-
akkor Kocsi János, valamint a 
hét éve a Pirosrózsa utcában fut-
ballozó, csupa (rAFC)szív Téglás 
Máté, aki Kisnémedibe megy. 
Mindettől függetlenül július 20-
án a csapat elkezdte a felkészülést, 
és augusztus 3-án a rAFC is ku-
pa-selejtezőt játszott. A sorsolás 
nem kedvezett: az igen erős 43. 
sz. Építők volt az ellenfél a Vasas 
Fáy utcai pályáján. Első bajnoki 
mérkőzését augusztus 27-én fogja 
játszani a csapat. 

Jó hír a futballszurkolók számá-
ra, hogy a kiesett rSC létszám-
feltöltés miatt mégis indulhat a 
másodosztályban, az MLTC fiatal 
csapata a Bp. III. osztályban sze-
repel.

» Varga Ferenc

A János utcai idősek klubjában dr. 
Csomor Ervin alpolgármester kö-
szöntötte Oszkó Józsefnét 90. 
születésnapja alkalmából. Ági néni 
a Maros megyei Pókán született. 
Édesanyja öt lányt nevelt egyedül 
egy olyan világban, amikor még 
semmilyen állami támogatás nem 
létezett a családok számára. Ezért 
nagy segítség volt, amikor 1942-
ben a Budapesten élő nagynénje 
áthozta az ünnepeltet Magyaror-
szágra, és egy angol szabászatban 
munkát is szerzett neki. Ennek a 
viszonylag jobb életnek a hábo-
rú vetett véget, ugyanis el kellett 
hagyniuk akkori lakásukat. Ági 
néni akkor találkozott leendő fér-
jével, akivel 1944-ben házasodtak 
össze. Két gyermekük született. 
Lányuk ma is él, de fiukat sajnos, 
korán elvesztették. 
Az ünnepelt a gyerekek születé-
sét követő években főállású édes-
anyaként élt, vezette a háztartást, 

majd amikor 
már elég na-
gyok voltak, 
munkába állt 
a Magyar Pos-
ta varrodájá-
ban. Néhány 
év múlva rak-
táros lett, de 
nem érezte jól 
magát, ezért 
a Szent Do-
monkos rend 
egyik templo-
mának sekres-

tyése lett. Onnan ment nyugdíjba 
55 éves korában. Érzett azonban 
annyi erőt magában, hogy nyug-
díjasként is dolgozzon, így az Ika-
rus gyár laborjában még 16 évig 
tevékenykedett. Férje sajnos, egy 
agyvérzés következtében elhunyt, 
ezért Ági néni rá is emlékezett, 
amikor őt köszöntötték, hiszen 
erre a napra esett néhai férje 98. 
születésnapja is. A néhány szo-
morú gondolat mellett mégis az 
öröm volt túlsúlyban, hiszen az 
alpolgármesteren kívül már ko-
rábban felköszöntötte őt öt uno-
kája, illetve klubtársai, akik közül 
sokan saját verset is írtak erre a 
jeles alkalomra. A nyugdíjas klub 
munkatársaitól pedig egy tortát 
kapott, hiszen 1996 óta minden 
hétköznap délelőttöt náluk tölt. 
Aztán hazamegy, kertészkedik, 
mos, főz, takarít. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!
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Ingatlan
Csömörön a haranglábnál 804nm 
telek faházzal eladó. I.ár.: 9,8M Ft. 
20-483-0787

Önkormányzati lakást vásárolnék 
35nm-ig, vagy öröklakásomat cserél-
ném értékkülönbözettel önkormány-
zatira. 20-327-7398

Cinkotán a Nagytarcsai út mellett 
4954nm-es szántó eladó. 400-0440; 
70-299-3400

Lándzsa utcai lakótelepen 2. emele-
ti 32m2-es lakás eladó. Irányár 12,9 
millió forint. Tel.: 0630-730-9661

Nagytarcsa határában 12000nm 
szántó eladó. 70-286-3716

Vegyes
Lakás felszámolásból szekrénysor, 3 
részes ülőgarnitúra, konyha szekrény, 
tűzhely, hűtő olcsón eladó. 30-602-
8617; 409-1121

PhILIPS nagyképernyős TV, 120l 
villanybojler jelképes áron eladó. 30-
618-0549

Eladó 1db utazási bőrönd 
(40x54x24), 1db lábmasszírozó ázta-
tó. 30-878-1878

Eladó VAC EXPrESS porszívó, nem 
porzsákos. 30-5567322

Bontott beltéri ajtók, és mosdókagy-
ló eladó. Udvari hintát keresek. 20-
588-8048

Egyszemélyes szekrényágy 10E Ft-
ért eladó. 403-7932

Eladó férfi bőrdzseki, férfi bőrnad-
rág, női hosszú mű szőrme bunda, 5 
db lapos Zsolnai tányér, 1 db Doxa 
zsebóra. 259-0405

Sötétbarna kerámia csalamádé ké-
szítő 4E Ft, boros üvegballon 4E Ft, 
Fradi relikviák 20E Ft-ért eladók. 
30-952-0333

50-es évekbeli retró állólámpa 4E, 
80 részes CD tartó fából 300Ft-ért 
eladó. 30-952-0333

Eladó 120 db bontott szalagcserép 
25Ft/db, kutyaól 5E Ft. 30-231-
6016

Vadonat új Avent sterilizáló, cumis-
üveg melegítő, mellszívó 13E Ft-ért, 
új Whirpool 45cm beépíthető moso-
gatógép 39E Ft-ért eladó. 405-6484; 
20-918-7317

Teljesen új DhS női kerékpár eladó. 
30-826-2395

2db fekvő (92x33x59) konyhaszek-
rény 7E Ft, 1db (45x32x59) 4E Ft. 
70-248-7579

Masszív kerti szék 5E Ft, zöld nap-
ernyő 5E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Eladó Selec Lime kenyérsütőgép 2E 
Ft, felfújható kétszemélyes vendég-
ágy pumpával 8E Ft. 30-555-8795

A rAfc 23. alkalommal rendezi meg az alig húszévesen, 
mérkőzés közben elhunyt játékosának tiszteletére a 

KovÁcS GÁBor EmléKTornÁT.
Helyszín: Pirosrózsa utca

minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a rAfc elnöksége.
Augusztus 12. (péntek) 16.00 óra: rSc-mogyoród, 

18.00 óra: rAfc-mlTc összecsapás. 
A két mérkőzés között rövid megemlékezés, majd koszorúzás.

Augusztus 13. (szombat) 16.00 óra: meccs a 3. helyért, 
18.00: döntő. Eredményhirdetés, díjátadás.

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

ASZTALOS vállal: meglévő aj-
tók, ablakok, tetőtéri ablakok 
szigetelését, javítását, régi ab-
lakszárnyak thermo üvegre át-
alakítását, elöregedett szigetelő 
gumik cseréjét. 30-265-9477

Zuglói antikvitás üzlet. Kézpén-
zért vásárolunk: képeket, búto-
rokat, porcelánokat – Meiszeni, 
herendi, Zsolnai – kerámiákat 
(Gorka Géza, Kovács Margit), 
ezüstöt, teljes hagyatékot, ka-
tonai ruhákat, kitüntetéseket, 
vadászattal kapcsolatos dolgo-
kat, könyveket, képeslapokat, 
borostyánt, korallt, keleti dol-
gokat. Bp., Vezér út 148-150. 
20-807-2906; 70-398-8851

Lakásszervíz,vízszerelés, fűtés-
szerelés, kőműves és lakatos 
munkák. Gyors munkavégzés!
06-30-938-9713

Magas áron vásárolnék minden-
nemű régiséget, azonnali kész-
pénz fizetéssel – bútorokat, fest-
ményeket, órákat, könyveket, 
hanglemezeket, bizsukat, érmé-
ket, porcelánokat, és mindenfé-
le dísztárgyat. Díjtalan kiszállás, 
értékbecslés. Gyűjtemények, ha-
gyatékok vétele teljes kiürítéssel. 
(hétvégén is). 20-365-1042

Angol nyelvoktatást, vizsgafel-
készítést, társalgási gyakorla-
tot, nyelvtani rendszerezést vál-
lalok a XvI. kerületben. céges 
és Skype-os online nyelvtanítás 
is lehetséges! Hívjon bátram a  
06-20-320-3001-es számon!

Arany, ezüst felvásárlás, napi 
legmagasabb áron, tört arany 
7E-14E Ft-ig, borostán ékszerek 
(nyaklánc, karkötők, fülbevalók 
5E-100E Ft-ig). Magas áron 
vásárolnék festményeket, búto-
rokat, porcelánt, kerámiát, zsol-
nait, ezüst és bronz  tárgyakat, 
kitüntetést, képeslapot. Sashalmi 
tér 1.  CBA közérttel szemben 
lévő üveg pavilon. 70-600-5082

ÉrTESÍTÉS KÖZTErÜLETEN TÖrTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSrŐL

Vadgesztenyefák komplex védelme 
Munkavégzés időtartama: 08. 11. – 09. 05.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudják pontosan meg-
adni a munkavégzés kezdeti időpontját, de igyekeznek betartani a fent 
jelzett időintervallumot. A leggondosabb munkavégzés közben is előfor-
dul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer az 
autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosáskor eltávolítható, 
könnyűszerrel lemosható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a 
felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmo-
torok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést 
kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérik a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő gesztenyefák 
10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék 
találhatóak, azt jelezzék lehetőleg írásban az info@lakidar.hu e-mail 
címre, vagy a 06-1/40-50-258, 06-20/219-54-08 telefonszámokon, 
hogy a jelzett címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal vagy 
egyáltalán ne kezeljék az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fo-
gyaszthatóságának érdekében.

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Dimlin 25WP 0,05 %
14 0 Nem

veszélyes
Kifejezetten 
 veszélyes  Tazer 250 SC 0,1 %

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

TovÁBBI InformÁcIóK: 
Jármay Katalin • Telefon: 40-11-599 • E-mail: jarmaykata@bp16.hu 

megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk 
közterületeken szeptember 30-ig, 

DECIS MEGA 0,25l/ha illetve MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha 
közterületen engedélyezett készítményekkel. ÉVI:14 nap, MVI:0 nap
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Számítógépek javítása helyszí-
nen, hétvégén is. Vírusírtás, 
tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán 70-519-
2470; szerviz@szerviz.info

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is,
SÖVÉNyNyÍrÁST, KErT-
rENDEZÉST / ÉPÍTÉST, 
GyEPSZŐNyEG telepítést, fü-
vesítést. INGyENES FELMÉ-
rÉS! Profi gépekkel, szakszerű-
en, megbízhatóan. 30-287-4348

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőtelenítése, 
javítása, cseréje. rácz Mihály 
30-296-5590; 260-7090

Lakásfelújítás, építkezés. Min- 
den munka egy kézben. Ács,- 
kőműves,- burkoló,- villanysze-
relő, -stb. 30/479-2776

duGul ÁSElHÁrÍTÁS. 
falbontás nélkül, szakszerű, 
géptisztítás. fÁBIÁn ISTvÁn 
20-317-0843

Csontkovácsolás, gyógy masz-
százs, nyirokmasszázs, talprefle-
xológia, gerinc problémák keze-
lése a XVI. kerületben. Törődjön 
az egészségével! 70-347-5077

ÜvEGEzéS, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosítás-
ra, közületeknek átutalással! 
nyitva: 8-20-ig, Szo.: 9-14-ig. 
407-0410, XvI. Ijász u. 3/A

Csempézést, padló burkolást, dísz-
kövezést vállalok. 20-558-3240

VILLANySZErELÉS és 
hAJDÚ típusú bojler javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Tóth 
Balázs 30-294-8045, 406-5775

Otthoni munka! Ajándéktár-
gyak összeállítása stb. 90-60-36-
07 635Ft/perc; 20-910-4517
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