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A XVI. Kerületi Önkormányzat a Fejlődő Kertváros Program keretében

június 30-a és
szeptember 29-e között
teljes körűen felújítja a
Centenáriumi
lakótelepen található
felnőtt és gyermek
háziorvosi rendelőt.

Strandváros

A munkálatok ideje alatt módosul a rendelések helyszíne és
időpontja, amelyekről a 6. oldalon olvashatnak részletesen.

Június 24. szombat

Július 8. szombat

3
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/C.
Telefon: 401-3060.

Ahogy arról előző számunkban hírt adtunk, elkészült a kibővített
Erzsébetligeti Strand. A hivatalos nyitás előtt két nappal a Budapesti Diáksport Szövetség által megrendezett CSIVIT elnevezésű országos tornavetélkedőn diadalmaskodó kerületi diákok már birtokba
is vették az új létesítményt.

Fontos a véleményük
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az idei közmeghallgatását a Tóth Ilonka Emlékházban tartotta május 31-én.
A Pósa Lajos utcából érkezett lakó a csatornázással kapcsolatban azt kifogásolta, hogy
nagy esőzések idején a szennyvíz rendszeresen elönti az ottani kerteket, mivel az egyesített csapadék- és szennyvízcsatorna nem
tudja elvezetni a vizet.
Kovács Péter polgármester elnézést kért,
amiért eddig ezt a problémát nem sikerült
megoldani, hangsúlyozta viszont, hogy ez a
Csatornázási Művek feladata lenne. A kerület
vezetője megígérte, hogy mindent megtesznek a probléma megoldása érdekében. Idén
például az út melletti árkokat bekötik a csapadékcsatornába, így mentesítve a kerteket.
A Kézbesítő utca egyik polgára a Reformátorok terén felállítandó kilátó tervét kifogásolta, jelezvén, hogy nincs sasmadár vagy
turulszobor a tetején. Emellett a Kerepesi
úti kerékpárút állapotának felülvizsgálatát
is kérte, ugyanakkor országzászló gyűjteményéből könyvet szeretne kiadni, valamint
múzeumot létrehozni.
Kovács Péter elmondta: a kilátó terveit az
Önkormányzat szakemberei többször is
egyeztették a lakókkal, a Környezetvédelmi
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és Közbiztonsági, illetve a Településfejlesztési Bizottság is véleményezte, majd változtattak is azokon. Mivel a terveket közbeszerzési eljárás keretében pályáztatta meg
az Önkormányzat, és azokat elfogadták,
ezért már nem lehet változtatni rajtuk. A
polgármester a Kerepesi úti kerékpárúttal
kapcsolatban kiemelte, hogy az a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában van, vagyis az ő
feladatuk felújítani. A kerület viszont bővíti
a saját hálózatát még ebben az évben. Az országzászlókkal kapcsolatban a polgármester
hangsúlyozta, hogy Mátyásföldön felújítják a
Paulheim téren levőt és a cinkotait is eredeti
állapotában szeretnék visszaállítani.
Egy, az Árpádföldi úton lakó hölgy arról
panaszkodott, hogy a Monoki utcáról befordulni nagyon nehéz, mert nem egyértelmű
a közlekedési rend, ezért fekvőrendőrt szeretne oda.
A Kertváros első embere megígérte, hogy
megtekinti a helyszínt, és egyeztet az ott
élőkkel a megoldásról.
Egy Zöldséges utcai lakó azt kifogásolta,
hogy sok társasház épül Árpádföldön, így az

elveszíti kertvárosi jellegét. Emellett sok zárt
kert van, amelyek erdős részek, és nem lehet
tudni, mi lesz velük. A polgár a Tóth Ilonka
téri játszótérről elmondta, hogy suhancok
randalírozásra használják.
A kerület vezetője válaszából kiderült, hogy
nemcsak Árpádföldön épülnek társasházak,
hanem a kerület többi részén is. A fővárosi
Önkormányzat elfogadta a településrendezési szabályzatot, amelyhez a XVI. Kerületi
Önkormányzatnak is igazodnia kell. A polgármester azonban szigorítani szeretne a
szabályzáson és nem engedné több három és
négylakásos társasház építését, kivéve olyan
helyen, ahol most alakítják ki a lakóövezetet.
A zárt kertekkel kapcsolatban Kovács Péter
hangsúlyozta: csak akkor támogatja azok lakóövezetté nyilvánítását, ha ott elkészülnek
az infrastrukturális beruházások. A polgármester megígérte viszont, hogy miután idén
a Monoki utca rossz állapotú szakaszát felújítják, azután a játszótér megújításával is
foglalkoznak.
Egy, a Csömöri úton lakó polgár a kerti kutakkal kapcsolatban azt kifogásolta, hogy ezeket
nem locsolásra használják, hanem medencék
töltésére, majd a vizet leengedik a csatornába.
Ezért arra volt kíváncsi, hogy lesz-e erre új
adó, valamint ebadó a kerületben.
Kovács Péter kijelentette: nem tervez az
Önkormányzat a kerti kutakkal kapcsolatban
intézkedést és nem lesz ebadó sem.
Sz.R.Zs.

Gábor észrevételeit, a tervezőknek, illetve a kivitelező
K+D Strand Konzorcium, a
Kalotherm Építőipari Zrt. és
a Dialcont Műszaki Kereskedelmi Kft. magas színvonalú
munkáját, a Hivatal műszaki
ellenőreinek, hogy ezt felügyelték, valamint azoknak
az önkormányzati képviselőknek, akik megszavazták
a költségvetést, amely által a
beruházás megvalósulhatott.
(Közülük jelen volt Szász József alpolgármester, valamint
Antalóczy Csaba, Dobre Dániel, Kovács Raymund és dr.
Környeiné Rátz Katalin.) Köszönetet mondott
ugyanakkor Szatmáry Kristófnak, aki nélkül
az Erzsébetliget fejlesztése nem részesülhetett volna 300 millió forintos parlamenti támogatásban.
A beruházás összköltsége – amelynek keretében egy új gyerekmedence, egy hullámmedence, egy kamikáze és egy normál csúszda,
valamint 42 új parkoló épült, és nagyobb lett
a zöldfelület is – 374 millió forint volt, az új
büfé épületének kivitelezését pedig a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. saját költségvetéséből finanszírozta.
Sz.R.Zs.

Strandváros
Folytatás a címlapról
Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője köszönetet mondott a polgármesternek és a Képviselőtestület tagjainak azért, hogy megszavazták a
létesítmény bővítését, a kivitelező munkájáért
és a kollégáinak, akik az elmúlt hetekben azért
dolgoztak, hogy az átadásra minden a helyére
kerüljön.
A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője szerint ezentúl már nemcsak a kisgyerekes családok és a nyugdíjasok
számára, hanem a fiatalok körében is vonzó
lesz az Erzsébetligeti Strand, hiszen nem kell
sokat utazniuk azért, hogy kikapcsolódhassanak. Így pedig csatlakozhatnak azokhoz az elégedett látogatókhoz, akiknek száma már elérte
a másfél milliót.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő a
kertvárosiak azon elvárásait emelte ki, amelyekkel a kerület vezetőit ösztönzik arra, hogy
minél több, szabadidő eltöltésére alkalmas teret alakítsanak ki, ezzel még otthonosabbá és
kellemesebbé téve lakóhelyünket. A honatya
büszke arra, hogy a mátyásföldi vizes létesítmény egy összefogás eredményeként bővült,
hiszen a magyar kormány 300 millió forintot adott az Erzsébetliget teljes fejlesztésére,
amelyből 100 millió forintot költöttek a vívóés birkózócsarnok létrehozására, valamint
ugyanennyit a Strandhoz.
Kovács Péter polgármester felidézte a létesítmény öt évvel ezelőtti átadóját, amikor esett
az eső, és örömét fejezte ki, hogy most a gyerekek jó időben vehetik birtokba a medencéket. A kerület vezetője megköszönte Rátonyi

A létesítmény ünnepélyes átadóján Ács Anikó
önkormányzati képviselő, Rátonyi Gábor, Kovács Péter és Szatmáry Kristóf vágta át a nemzeti színű szalagot június 15-én.
......................................................
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Kedves

Olvasó!
Az év végén a legtöbben számot vetnek az addig elvégzett
feladataikkal, az emberi kapcsolataikkal és terveket szőnek
a következő hónapokra, amelyeket igyekeznek megvalósítani. Hálát adni azonban nemcsak egyszer kell egy évben,
hanem minden nap. Hálát adni
egy mosolygó szempárért,
amely örömre váltja a szomorúságot, a reggeli madárdalért,
mert új napra ébredtünk, amikor mindent újrakezdhetünk,
a színekért, az ízekért és az
illatokért, mert tudjuk, hogy
élünk. Ahogy haladunk előre a
nyárba, gondoljunk erre, ahogy
Márai is tette: „Ez a hónap, mikor a lakás útra kél, mint egy
hajó, s lassan halad életünkkel
a szelídebb, melegebb égöv
felé. Tegnap éjjel még esett,
májusban, valahol, a mi külön Triesztünkben; de reggelre
ébredve észrevesszük, hogy
életünk új kikötőbe érkezett.
Pitymallatkor partra szállunk, s
szemdörzsölve észleljük, hogy
idegen városban kötöttünk ki
(…) A levegő hőfoka délfelé
figyelmeztet, hogy Kelet felé
haladunk. (…) Pénzt váltok, s
lassan elindulok a parton, az
idegen földrész partján, Június
partján.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.

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.

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy
hirdet16@gmail.com

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma:
4011-400 vagy 4011-408.
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Tisztelet a hivatástudatukért
Az utóbbi időben több változás is életbe lépett az oktatásban, mindez azonban nem
érintette a pedagógusnapi
ünnepséget, amit idén is a
Szerb Antal Gimnázium dísztermében rendeztek meg június 8-án.
Inotai István igazgató köszöntője után
az iskola egykori ének-zene tanárának,
illetve kórusvezetőjének, a 87 éves
Anker Antalnak koncertjét hallgathatták meg a jelenlévők, majd a Rácz Aladár Zeneiskola művésztanárának, Jász
Andrásnak növendékét, Kovács Bence
szaxofonost Kerek Norbert kísérte zongorán.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő – aki négygyermekes gyakorló édesapa – hangsúlyozta: köszönet illeti a pedagógusokat, hiszen az elfoglalt szülők
gyermekeik neveléséből sokmindent
kénytelenek az iskolára hárítani. Ez
nagy és felelősségteljes feladat, amit az
állam igyekszik intézményes háttérrel
támogatni és megbecsülni. A honatya
szerint a napjainkban zajló nyugat-európai terrorcselekmények szorosan ös�-

Szatmáry Kristóf, Kovács Katalin és
Kovács Péter
...................................

szefüggnek az ottani nevelés csődjével.
Bejelentette ugyanakkor, hogy a következő tanév megkezdéséig az iskolák
fenntartójával közösen megvizsgálják
az oktatási intézmények előtti biztonsági korlátokat, és ahol szükséges, kijavítják vagy felújítják azokat.
Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója azt emelte ki,
hogy kevés olyan hivatás van, amely a
néha előforduló kudarcok mellett annyi
örömet és büszkeséget jelenthet, mint
a gyerekek tanítása. Ebben minden kimondott szónak jelentősége van, a gyümölcse viszont csak évek múlva érik be.
Ehhez pedig folyamatos elkötelezettség
és hivatástudat szükséges, ezért minden tiszteletet megérdemelnek, akik ezt
a pályát választják.
Kovács Péter polgármester is utalt
arra, hogy az elmúlt évben a pedagógusok életében sokminden megváltozott, az azonban változatlan, hogy az
Önkormányzat, a Képviselő-testület, a
fenntartó és a magyar állam igyekszik
támogatni, illetve megbecsülni a munkájukat. A XVI. kerületben erkölcsileg
mindig is nagy elismerés övezte az oktatókat, most pedig a javuló gazdasági
háttér következtében ez az anyagiakban
is egyre inkább megmutatkozik. A ke-

rület vezetője szerint a pedagógusok
munkája ugyan könnyebb nem lesz, de
talán eljutnak oda, hogy napi nyolc óra
munkával is tudnak majd olyan életfeltételeket biztosítani családjuk számára,
amelyeket korábban nem.
A díszdiplomák átadását mindig övezi egy kis meghatódottság is, hiszen az
aranydiplomát a felsőfokú tanulmányok
elvégzését igazoló oklevél átvételének
50., a gyémántdiplomát a 60., a vasdiplomát a 65., a rubintdiplomát pedig a
70. évfordulóján lehet megkapni. Ennek
megfelelően aranyoklevelet vehetett át
dr. Vargay Zoltánné, dr. Jakab Sándorné, Sóki Gyuláné és Ladányi Sándorné,
gyémántoklevelet Borbás Sándorné,
Csizy Zoltánné, Dernovics Istvánné,
Keszthelyi Rudolf, Pető Dénesné és
Szakolczai Józsefné, vasoklevelet Anker
Antal, Gyüre Ferencné, Kovács Józsefné, Nagy Károlyné, dr. Farkas Pálné és
Szabó Lászlóné, rubintoklevélben pedig Gersy Tamásné és Herczeg Gyuláné
részesült (képünkön).
Végül szakmai életrajzuk ismertetése után külön köszöntöttek minden
nyugállományba vonuló tanárt, tanítót,
óvodapedagógust és óvodai dolgozót is,
majd terített asztal várta a résztvevőket.
Mészáros Tibor

A XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője
pályázatot hirdet intézményi referens munkakör betöltésére.
Bővebb információ a www.bp16.hu honlapon található.
A pályázatokat a kiírásban megadott feltételek szerint kell benyújtani
postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
vagy elektronikus úton Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu e-mail címre.
A feladattal kapcsolatos információt Erdősné dr. Kocsis Helga ügyosztályvezető nyújt a 4011-421-es telefonszámon.
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Színesek, mint a szappanbuborékok
Hatodik alkalommal gyűltek össze
május utolsó szombatján a Göllesz
Viktor Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Érsekújvári utcai tagintézményébe járó, közepesen sérült fiatalok és lelkes szüleik, akik az ott
dolgozó pedagógusokkal együtt
mindent megtettek azért, hogy egy
élményekben gazdag napot szerezzenek minden résztvevőnek.
Ez a hagyomány annak ellenére töretlen,
hogy az elmúlt három évben minden alkalommal új intézményvezető irányítása
alatt fejezték be a tanévet. A jelenlegi
vezető, Szénay Krisztina – aki korábban
közgazdász volt, majd gyógypedagógusi
képesítést szerzett, és már hat éve dolgozik az intézményben – mindkét elődje
nyugdíjba vonult, és úgy tűnik, ő is csak
addig látja el ezt a feladatot, amíg az erre
a posztra kiszemelt, gyesen lévő kolléganője vissza nem tér. A vezetőváltások
azonban mitsem módosítanak azon a
szemléleten, amely éles különbséget
tesz munka és hivatás között.
Szénay Krisztina elődei tevékenységét
folytatva nemcsak összefogta az előké-

születi munkát, hanem aktívan részt
is vett benne. Elmondása szerint nagy
öröm látni, hogy kollégái messze munkaköri kötelességükön túl is szívügyüknek tekintik a családi napot.
Éppen ezért már kora délelőtt színültig megtelt a 70 literes bogrács, amelybe egy igazi magyaros paprikáskrumpli
alapanyagai kerültek. Külön tűzmester
vigyázott arra, hogy a lángok egyenletesen melegítsék a hatalmas edényt, és
két hölgy forgatta az ugyancsak méretes
fakanalakat mesterszakácsokat megszégyenítő rutinnal. A folyosó asztalain pedig a szülők jóvoltából sokféle házi süteményt lehetett kóstolni addig, amíg az
ebéd elkészült.

Mindezek mellett gazdag program is
várta a jelenlévőket: a kertben lehetett
lengőtekézni, parafa halakra pecázni,
kiskapura focizni, lengőhídon egyensúlyozni, egy bohócfigura nagyra nyitott
szájába kislabdát dobálni, egy asztalra
rögzített kormánykerékkel autóvezetést
játszani és egy házi készítésű eszközzel különleges formájú szappanbuborékokat fújni. A benti program egy ádáz
kislabdacsatával kezdődött, majd az elmúlt év közös eseményeit összefoglaló
filmvetítés következett.
Az intézmény dolgozói és a résztvevő
családok a nap végén egy csodálatos közös élmény emlékével térhettek haza.
Mészáros Tibor

Tűzoltó leszek vagy rendőr
A ,,Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre
még az informatikai forradalom kellős
közepén is sok gyerek válaszolja azt,
hogy tűzoltó vagy rendőr. Ezt az álmot
szerették volna néhány órára valósággá
változtatni a Szent Imre utcában a lelkes
pedagógusok, ugyanis a gyereknapon
délelőtt a tűzoltóság, délután pedig a
rendőrség tartott bemutatót.
A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságtól érkezett az az autó, amely-

A Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szent Imre
utcai Beszédjavító Általános Iskolájában minden évben valami különleges programmal lepik meg az ott tanuló diákokat gyereknap alkalmából. Idén talán egy kicsit a fiúknak kedveztek, de a
programot nagy érdeklődéssel kísérték a kislányok is.
nek minden zugát megtekinthették a kicsik, majd kezükbe vehették a lánglovagok
felszereléseit, beülhettek az autójukba és a
védőruhájukba is belebújhattak.
A XVI. kerületi Rendőrkapitányság
munkatársai szintén megengedték, hogy
minden érdeklődő beüljön a járőrkocsi
volánjához, lehetett dudálni és szirénázni is, bilincset és gumibotot szemlélni,
sőt, még egy golyóálló mellényt is fel lehetett próbálni. A csomagtartóból ezen
kívül olyan eszközök is előkerültek, amelyek segítségével percek alatt KRESZgyakorlópályát jelöltek ki az iskola udvarán, amelyen rollerrel vagy kerékpárral
végighaladva a közlekedés legfontosabb
szabályait is feleleveníthették a nebulók.

Amikor a pedagógusok megkérdezték a gyerekeket, hogy tetszett-e nekik a
program, egyikük azt válaszolta: ez volt
eddig a legjobb gyereknap az életemben!
Mészáros Tibor
Az Önkormányzat lapja
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A Centenáriumi lakótelepen található
felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő
felújítási munkálatainak ideje alatt módosulnak a
rendelések helyszínei és időpontjai.

Felnőtt rendelés ideiglenes rendje

A felnőtt rendelő felújítása
2017. június 30. és augusztus 21. között fog megtörténni.
A munkálatok ideje alatt a betegeket a XVI. Kerületi Kertvárosi
Egészségügyi Szolgálat Szakrendelője melletti épületben
(1163 Budapest, Jókai u. 2.),
az 1-es számú gyermekorvosi rendelőben várják.
Dr. Pintér Katalin és dr. Hőhn László is a megszokott rendelési
ideje alatt fogadja a betegeket.
Elérhetőek a 401-1335-ös telefonszámon.
Augusztus 21-én az orvosok visszaköltöznek a Centenáriumi
felnőtt háziorvosi rendelőbe.

Gyermek rendelés és védőnői
szolgálat ideiglenes rendje

A gyermekrendelő felújítása 2017. június 30. és szeptember 29.
között fog megtörténni.
A gyerekeket a Szakrendelő melletti épületben (1163 Budapest,
Jókai u. 2.), a 2-es számú gyermekorvosi rendelőben várják.
2017. június 30. és augusztus 21. között a rendelési idők:
hétfő: ............ 12-14-ig előjegyzésre egészséges rendelés,
...................... 14-16-ig betegrendelés
kedd: ............ 16-18-ig betegrendelés,
...................... 18-20-ig előjegyzésre egészséges rendelés,
szerda: .......... 8-10-ig betegrendelés,
...................... 10-12-ig előjegyzésre egészséges rendelés
csütörtök: ..... 14-16-ig előjegyzésre egészséges rendelés,
..................... 16-18-ig betegrendelés
péntek: ......... páratlan hét: 8-10-ig betegrendelés,
...................... 10-12-ig előjegyzésre egészséges rendelés,
...................... páros hét: 12-14-ig betegrendelés,
...................... 14-16-ig előjegyzésre egészséges rendelés
Augusztus 21-től szeptember 29-ig a gyermekorvosok az
1-es számú gyermekorvosi rendelőben (1163 Budapest, Jókai u.
2.) fogadják a betegeket az eredeti rendelési idejük szerint,
majd szeptember 29-én költöznek vissza
a Centenáriumi gyermekorvosi rendelőbe.
A gyermekorvosi rendelő telefonszáma: 0620/805-1436

Fogadj be egy csángó
gyereket egy hétre!
A Kovász Egyesület és segítői
14. alkalommal
teszik lehetővé, hogy
csángó gyerekek egy hétig
– augusztus 16-23-ig –
Magyarországon nyaralhassanak.
Elszállásolásukhoz befogadó
családok jelentkezését várjuk.
Napközbeni programokról a
szervezők gondoskodnak.
Információ és jelentkezés: Petrovics Sándornál
(tel.: 0630/655-9271, e-mail: petrovics.sandor1@t-online.hu).
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Nyári diákmunka a XVI. Kerületi
Önkormányzat intézményeiben
A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítése érdekében a Nemzetgazdasági
Minisztérium ebben az évben is meghirdette a
nyári diákmunka programot. A XVI. Kerületi Önkormányzat 2014-ben kapcsolódott a kezdeményezéshez,
amelynek keretében a Kertvárosban állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, 16-25 év közötti, nappali tagozatos diákok adminisztratív vagy könnyű fizikai munkára
történő foglalkoztatását segíti elő az intézményeiben. A nyári
diákmunka program idén július 1-jétől augusztus 31-ig tart.
Azok a nappali tagozatos tanulók, akik részt kívánnak venni
a napi maximum hatórás, legalább egy hónap időtartamú
nyári diákmunkán, keressék fel a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályát (1163 Budapest, Vívó u. 2.) regisztráció céljából. Ügyfélszolgálati idő: hétfő, kedd, szerda 8.30-15.00; csütörtök
8.30-12.00; péntek 8.30-13.00. Ezután vegyék fel a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom
u. 43.; 103. szoba) Tóth Valéria humánpolitikai referenssel
az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban, valamint a munkaszerződéshez szükséges adatlap kitöltése
céljából. A munkakezdésre július 1-jén és/vagy augusztus
1-jén van lehetőség.

A Sashalmi Piac 2011-es felújítása óta megszokhattuk, hogy a nyarat egy olyan rendezvénnyel kezdik,
amelyre nagyon sokan kíváncsiak. Így volt ez idén
június 17-én is, amikor a Sörnap keretében nemcsak
gyerekprogramokkal és kirakodóvásárral várták a
kertvárosiakat, hanem rockkoncertekkel is. Ezek közül természetesen az 50 évvel ezelőtt a kerületből
induló és újraalapításának 25. évfordulóját ünneplő
Gesarol együttes fellépése vonzotta a legtöbb érdeklődőt.

A rendezvényt Kozma Viktor, a
Sashalmi Piac Kft. ügyvezetője és
dr. Csomor Ervin alpolgármester
nyitotta meg
...................................................

Lúdas Matyi meséje most is mosolyt csalt a gyerekek arcára
...................................................

Pócz-Nagy Ágostont, a Gesarol alapítóját Kozma Viktor és
Ács Anikó önkormányzati képviselő köszöntötte
...................................................

A jubileumi Gesarol koncerten részt vettek az egykori tagok is,
akikkel több százan énekelték együtt az ismert slágereket
............................................................

Az eseményen a korábban a kerületben élő
Schuster Lóránt is fellépett
...................................................
Az Önkormányzat lapja
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Egy kellemes
szúnyogcsípés

Kottára alig volt szükség, mert olyan közismert slágereket tartalmazott a program, amelyeket az óvodástól az aggastyánig mindenki ismer. A zenei alapokat
pedig a közelmúltban alakult Szúnyog
együttes szolgáltatta, amelynek tagjai
Vikol Kálmán mellett Szabó Levente
jazzénekes, gitáros és Pálmai Zoltán
billentyűs, akiket nem kell bemutatni a
XVI. kerületi zenekedvelő közönségnek.
Az eredmény: másfél óra boldogság
zenébe csomagolva. Ahogy az első taktus felhangzott, máris kiült a mosoly az

arcokra, és egy pillanatra sem múlt el,
amíg a zene szólt. Mindenki önfeledten
énekelt és táncolt. A Nagy ho-ho-ho horgász, a Vuk, a Legyetek jók, ha tudtok,
vagy a felnőttek kedvencei közül Máté
Pétertől az Azért vannak a jóbarátok, az
Omegától a Petróleumlámpa, az Illéstől
az Utcán (Néha furcsa hangulatban…)
vagy Demjéntől a Honfoglalás című film
zenéje (Kell még egy szó) korosztálytól
függetlenül minden részvevőnél nagy sikert aratott.
Mészáros Tibor

A Kórusok éjszakája egy nyári
amatőr fesztivál, amelynek bárki résztvevője lehet, aki szeret
énekelni. Vikol Kálmán zenepedagógus június 10-én hagyományteremtő szándékkal hívta
a Mátyás király térre mindazokat, akik szívesen vesznek részt
egy közös „hangpróbán” az új
zenepavilonnál. Az eseményen
részt vett a Corvin Kórus is.

A Szúnyog együttes
....................................................

Bálint gazda kertje
A kerületben lakik az ország Bálint gazdája, dr. Bálint György, a kertek és növények professzora. Az intézmény központi vezetésének egyetértésével június
2-án róla nevezték el a Szabó Ervin Könyvtár sashalmi
kirendeltségének kertjét, amelynek olvasó-csalogató
szerepet is szánnak.
A
kerületi
intézmény
vezetője,
Goldoványi Zoltán elmondta: azon túl,
hogy a polcokon megtalálhatók Bálint
gazda könyvei, évtizedekre visszanyúló
személyes kapcsolat is köti
őt a könyvtárhoz. Ezért
Telegdi Ágnes természetfotós-írónő – akinek már
Bálint Györggyel közös
könyve is megjelent – javasolta, hogy a könyvtár kertjét nevezzék el a 98 éves
kertészmérnökről.
Az ünnepelt felesége társaságában hallgatta végig
a könyvtárvezető üdvözlő
szavait, majd barátjának,
lovag Kanizsa Józsefnek,
a Krúdy Irodalmi Kör titkárának erre az alkalomra
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írt versét és Telegdi Ágnes természetfotós köszöntőjét. Közben leleplezték a névadó táblát,
ezután pedig a jelenlévők segítségével Bálint gazda elültetett egy
diófát is. Mosolyt csalt az arcokra
az a pillanat, amikor Gyuri bácsiból előbújt a szakértő, hiszen miközben kissé meghatódva, botjára
támaszkodva asszisztált a munkához, halkan odaszólt a könyvekhez
inkább értő szorgoskodóknak: ne
olyan mélyre ültessétek!
A facsemete megöntözése után
már csak egy koccintás, majd hangulatos, kötetlen, baráti beszélgetés várt az egybegyűltekre egy kis
házi pogácsával és süteménnyel
együtt.
Mészáros Tibor

Apróságok ünnepe a
Centin
Dr. Környeiné Rátz Katalin önkormányzati képviselő kilencedik alkalommal rendezett
gyereknapi ünnepséget a Centenáriumi lakótelepen élő apróságok számára június 11-én.
Az eseményen – amelyen részt vett
Horváth János és Vincze Ágnes önkormányzati képviselő is – Kovács Péter
polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a műsorvezető, Péteri Ildikó beszélt annak a jelentőségéről, hogy
milyen fontos a környezet ápolása még a
lakótelepen is. Mivel kiskertet ott is lehet
művelni, amelyben Csapó Piroska élen
jár, ezért egy cserepes virággal köszönték meg a példamutatását.
Ezután a helyi iskolások által bemutatott produkciók sora következett, majd a
Katáng zenekar szórakoztatta az egybegyűlteket, akik vattacukrot falatozhattak,
biciklovacskázhattak, felülhettek a kisvonatra, sőt, Hajdú Csabáné és Balázs Terézia vezetésével kézműves foglalkozáson
is részt vehettek, Horváth Ildikó és Vizesi
Széles Zsuzsa jóvoltából pedig szebbnél

Cinkotáért Közhasznú
Egyesület
Július 15. 6 óra
Kallósd-Árpád-kori kerek templom.
Kehida-Deák Ferenc kúria
és múzeum.
Szigliget-fellegvár-óvár-vártörténeti
és fegyver kiállítás-Ófalu-Tájház.
Indulás a Szerb Antal
Gimnázium parkolójából.
Részvételi díj: utazás és belépők,
idegenvezetés 4800 forint.
Jelentkezni Dernovics Mihálynál
lehet a 0620/9763-874-es
telefonszámon.

TEGYÜNK EGYÜTT
AZ ÉLHETŐBB
KÖRNYEZETÉRT!
Elektronikai
hulladék
szelektív gyűjtése

szebb pillangók és cicák, valamint mindenkit legyőző denevér- és pókemberek
lepték el a sétányokat, persze csak a kicsik arcára festve.
Sz.R.Zs.

a Budapest XVI. Kerületi
Önkormányzat szervezésében

JÚNIUS 24. 8-12 ÓRÁIG
HELYSZÍNEK:
• Sashalmon a Sashalmi
Piacon, az ABC mellett
• a Dezsőfia utca és
Timúr utca sarkán
• Cinkotán a Szerb Antal
Gimnázium parkolójában
(Batthyány Ilona utca 12.)

Gyertyagyújtás Tóth Ilona emlékére
Június 27., kedd 20.00 óra
Megemlékezés a mártír medika
kivégzésének 60. évfordulója alkalmából.
Beszédet mond: Földváryné Kiss Réka,
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke
Helyszín: Tóth Ilonka Emlékház (Állás u.57.)
Szervező: Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány

A szelektív
hulladékgyűjtéssel
mindenki nyer!
Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Mátyásföldi polihisztor

Gyűjteményünk a napokban a Magyar Nemzeti Múzeum fotótára közvetítésével
nagyszerű helytörténeti anyaghoz jutott. (Nagyenyedi) Jeney Zoltán festő, szobrász, gyorskorcsolyázó, vitorlázórepülő, vitorlásversenyző és gimnáziumi tanár
amatőrfotós albumait kaptuk meg. Azt mondják, a név kötelez, és ki tudja, miért,
ezzel a névvel sokan, sokféle eredményt értek el Magyarországon. Van köztük
egykori jéghoki kapitány, motorversenyző, fuvolaművész, kortárs, Kossuth-díjas
zeneszerző és gyermekkönyv-író is. De a „mi Jeneynk”, akinek háza és műterme állt
Mátyásföldön, saját személyében több tevékenységben is jeleskedett. Művészeti és
sporttevékenységét most kezdjük feltárni, s már a kezdet, a még nem pontosan
felmért, fotóalbumokban sorakozó amatőrfotók százainak átlapozása is érdekes
múltba enged bepillantást.

A gazdag, lapozható képtárban a kortárs
zenére emlékeztető ritmusú repetitív oldalakon a korabeli vitorlásversenyek, korcsolyaversenyek jelennek meg, bepillanthatunk a mátyásföldi gimnázium életébe és
kirándulások, országjárások után a fényképész néha visszatér az otthoni hangulatokhoz is. Még a kezdetén járok az életmű feltérképezésének, de amit már tudok, most
megosztom Önökkel.
Az életrajzi lexikon szerint Kolozsváron
született 1899-ben. 1920 és 25 között a
budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, Bory Jenő szobrász, festőművész
tanítványaként. Tanulmányai befejezése
után gimnáziumi tanárként rajzot tanított
Gyönkön (1926-33-ig), Hatvanban és
később a mátyásföldi gimnáziumban.
1924-ben a Szefhe (Székely Egyetemi
és Főiskolai Hallgatók Egyesülete)
soraiban találjuk, képei az egyesület
épületének (Deák F. tér 1) falán sorakoznak.
Mátyásfölddel már korán kapcsolatba került. 1925-ben és 26-ban kiállítást rendezett a mátyásföldi Eisler
villában. Szobrokat és akvarelleket
állított ki. (ld.: képünk)
1926, Néptanítók Lapja: „Köszönet
a népiskoláért. Klebelsberg Kuno gróf
közoktatásügyi miniszter Preszly
Elemér dr. főispán előterjesztésére
Cinkota községnek egymilliárd 300 millió
koronát adott két népiskola és egy óvoda
építésére. Az adományt a község tegnap
tartott népes képviselőtestületi díszközgyűlésen köszönte meg s Záborszky Zoltán főjegyző indítványára egyhangú lelkesedéssel díszpolgárokká választotta meg a
két államférfiút. Az elöljáróság megbízta
Jeney Zoltán festőművészt, hogy díszes okmányt készítsen, amelyet újabb díszgyűlés
keretében nyújt át a megválasztottaknak.”
A hírről az Újság október 28-i száma is tudósított.
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1927-ben jelent meg a Budapesti Hírlapban a következő hír: „(Tisztelgés az
igazságügyminiszternél.) Pesthy Pál dr.
igazságügyminiszter
választókerülete székhelyének, Gyönk nagyközségnek
„Cimber”-asztaltársasága, amely a választókerület intelligenciájának színejavát
egyesíti magában, az igazságügyminisztert
mandátumának átadása után dísztagjává
választották meg. Az erről szóló művészies
oklevelet, amelyet Jeney Zoltán gimnáziumi tanár iparművész készített, ma délután
Reich Oszkár főszolgabíró vezetésével nagyobb küldöttség adta át budai lakásán az
igazságügyminiszternek (…).”
1931-ben a kaposvári Berzsenyi Társaság

Csokonai emléktábla-pályázatának nyerteseként írt róla a Pesti Hirlap.
Kiállításairól az 1930-as évektől rendszeresen értesített a korabeli sajtó, évente jelennek meg képei a Nemzeti Szalon falain.
1933-ban a Nemzeti Szalon kiállításán 33
akvarelljét tekinthették meg a látogatók.
1935-ben a Balatoni Társaság kiállításán
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
jutalomdíját nyerte meg Balatonlellei part
című vízfestményével. Ugyanebben az évben a Műcsarnok gyűjteményes kiállításán
a Magyar Akvarell és Pasztellfestők Egye-

sületének termében tabáni emlékeket, valamint „balatoni részleteket” állított ki. A
Műcsarnokba 1938-ban tért vissza, a Téli
Tárlaton került bemutatásra a Párás kikötő
című vízfestménye, amit Budapest székesfőváros művásárló bizottsága több másik
alkotással együtt megvásárolt.
Az 1938-as Nemzeti Szalon kiállításon
többek közt Iványi-Grünwald Béla, Szőnyi
István, Egry József, Molnár C. Pál alkotásai
mellett az ő képeit is láthatták a falakon.
A háború utáni lapokban kevesebb hír
jelent meg kiállításairól, a Népsport 1967ben jelentette meg ezt a rövid hírt: „Kedves
meghívót kézbesített a posta szerkesztőségünkbe. A Hazafias Népfront XVI. kerületi Bizottsága vasárnap délután rendezi meg
Jeney Zoltán festőművész-tanár képés szoborkiállításának megnyitóját. A
mester nem más, mint a jegesek kedves,
szakállas Zoli bácsija, a mű- és gyorskorcsolya-versenyek elmaradhatatlan
jegyzője, több generáció önzetlen, lelkes
nevelője. A Sashalmon megnyíló kiállításhoz ezúton is sok sikert kívánunk.”
Sporttevékenységéről egyelőre még
keveset tudunk, de bizonyos, hogy
1933-tól volt vitorlázórepülő, és hatéves kora óta korcsolyázott, ő volt a
Nagy testvérpár és Almássy Zsuzsi
műkorcsolyázók felfedezője, aki
nemzetközi pontozóbíróként hazai
versenyeken pontozott. „…amit tavasszal,
ősszel a repülés, nyáron a vitorlázás jelent
nekem, télen azt pótolja a jég!” – nyilatkozta
egy hatvanas évek végi riportban.
A polihisztor életművének feltárása még
csak most kezdődik, kérjük olvasóinkat, akinek emléke, adata van Jeney Zoltánról, jelentkezzen a megszokott utak valamelyikén:
Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, Veres
Péter út 157., T.: 630-3435, M.: 0630/4845264, email: helytortenet16@gmail.com
Széman Richárd

Gyalázat, ami velünk történt
Június 4-én a legtöbbször esik az eső. Talán
még az égiek is siratják
azt a 97 évvel ezelőtti
délutánt, amikor a magyar vezetők arra kényszerültek, hogy aláírják
a trianoni diktátumot.
Ennek a szomorú eseménynek a felidézésére
gyűlnek össze már ötödik éve a kertvárosiak
az erre emlékeztető mementónál.
Kovács Péter polgármester elmondta:
az 1920-as békeszerződéssel megpróbálták tönkretenni hazánkat, mivel mi
nem a győztes oldalon álltunk. Ezért elvették tőlünk a területünk kétharmadát
és a lakosság felét, mert arra gondoltak,
hogy ezt már úgysem fogjuk túlélni. Ezt
követően a Horthy-korszakban minden
politikai erő amellett állt ki, hogy mindent adjanak vissza nekünk, majd a II.
világháború folyamán területeink egy
része visszakerült, de ismét a vesztes oldalra álltunk, a kommunizmus alatt pedig sokkal inkább igyekeztek eltagadni
nemcsak Trianont, hanem a határontúli
nemzettársainkat is.
– Nem csak nekem, még a szüleimnek is
azt tanították, hogy aki a Felvidéken él, az
csehszlovák, aki Erdélyben él, az román,
aki a Délvidéken él, az meg jugoszláv és
sok olyan történet volt, hogy aki átjutott
a határon túlra, az kijelentette: jé, te milyen szépen megtanultál mondjuk szlovák
létedre magyarul. Akkor mondta az a felvidéki magyar, hogy én magyar voltam
világéletemben. Az elcsatolt országrészeken jobban ellenálltak az emberek, hiszen
vannak olyan felvidéki falvak, ahol a mai
napig megszólal a harang minden nap fél
ötkor a trianoni békediktátum emlékére.
A Kertváros vezetője szerint azonban
az anyaországon belül nagyobb volt az
agymosás, és talán ennek is köszönhető, hogy lassabb az ébredés is. Éppen
ezért ahhoz, hogy a 100. évfordulón
elmondhassuk, hogy ismét egy nemzet
vagyunk és egy hazában élünk, még nagyon sokat kell tennünk. Erre viszont
csak akkor leszünk képesek, ha a csonka ország erősödik, most pedig ebben
az időszakban vagyunk, hiszen a ma-

gyar kormány a magyar emberek érdekeit nézi és a határon átívelő nemzetegyesítés programját képviseli.
Kovács Péter kijelentette: a 100. évfordulón nagy változások fognak történni,
de addig is emlékezzünk, és tudjuk,
hogy adósaink a nyugati országok, mert
senkivel nem történt olyan gyalázat,
mint velünk.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő arról beszélt, amikor egyik este fiával a kiegyezésről beszélgettek, amely
után hamar eljutottak Trianonig, hiszen Kossuth is megjósolta, hogy ha a
Habsburg Birodalom része marad, akkor maga alá fogja temetni Magyarországot.
– Az I. világháború nem a mi háborúnk
volt. Nekünk nem voltak nagyhatalmi és
területszerzési céljaink, nem akartunk
gyarmatokat, mint a franciák, a németek
vagy az angolok. Mi belesodródtunk ebbe
a háborúba. Hogy miért sodródtunk bele?
Azért, mert 1867-ben nagyon sok mindent
megszereztünk, de két dolgot nem. Azok
ott maradtak egy Bécsben székelő császárnál: a külügy és a hadügy. Az idősödő
Ferenc József pedig nagyhatalmi politikai
törekvései miatt belerángatta Magyarországot az I. világháborúba.
A honatya szerint ebből az a tanulság,
hogy az idegen hatalmak és az idegen
ügyek a magyarságot könnyen tönkretehetik. Ezért képletesen is meg kell
fognunk a határontúli magyarok kezét,
mert a nyugatiak, úgy tűnik, még most
sem tanultak a történtekből, és ami napjainkban zajlik, az nem Magyarország,
hanem egész Európa Trianonja lesz, ha
nem vigyázunk. Ha ugyanis teret nyer az

általuk támogatott bevándorláspolitika,
akkor valóban elveszítjük a kontinensünket. De mi bízunk abban, hogy Trianon nemcsak meggyengít, hanem meg
is erősít lélekben.
Az eseményen részt vett Szász József
alpolgármester, Ács Anikó és Szatmáry
László önkormányzati képviselő, valamint Ancsin László jegyző. A határainkon túl élő magyarsággal való összetartozás jegyében a jelenlévők mécseseket
és virágokat helyeztek el az emlékműnél.
A műsorban közreműködött Benedek
Krisztina népdalénekes és Szitha Miklós, a Talamba ütőegyüttes tagja.
Szigethy Margit
Az Önkormányzat lapja
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III. Országos Vitézi Találkozó
Az Erzsébetligetben tartotta
harmadik országos találkozóját és családi napját a Vitézi Rend. A rendezvény fővédnökségét Szatmáry Kristóf,
a XVI. kerület országgyűlési
képviselője vállalta, és meghívót kapott Kovács Péter
polgármester is.
A Vitézi Rend országos találkozójára a
mai határainkon túlról is érkeztek résztvevők, akiket Vitéz Molnár-Gazsó János
elnök-főkapitány köszöntött, és köszönetet mondott mindazoknak, akik annak
ellenére fogadták el a meghívást, hogy
némelyiküknek több száz kilométert
kellett utazniuk, hogy elhozzák csapatzászlóikat, és erősítsék az összetartozás
érzését. Kijelentette, hogy a Vitézi Rend
tevékenysége nem korlátozódik a hagyományőrzésre, hiszen kiterjedt karitatív
munkát is végeznek, és készek minden
időben, minden körülmények között
megvédeni a hazát.
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Szatmáry Kristóf beszédében elmondta: a XVI. kerület szívesen ad otthont
minden olyan szervezetnek és rendezvénynek, amely a nemzeti értékek megóvásáért dolgozik. A Vitézi Rendre azért
van szükség, mert olyan szemléletbeli és
erkölcsi hagyományokat örökít az utódnemzedékekre, amelyekre éppen akkor
van a legnagyobb szükség, amikor a
nemzet érdekeit veszély fenyegeti. Most
ilyen időket élünk, hiszen Európa forrong, és a jövőben minden olyan cselekvő kézre szükség lesz, amely tehet nemzeti érdekeink, értékeink, erkölcsünk és
hitünk megőrzéséért, azért az eszmeiségért, amit apáinktól örököltünk. A
honatya hangsúlyozta: különös érzés ezt
magyarként olyan környezetben elmondani, ahol közel 30 évvel ezelőtt még a
szovjetek Déli Hadseregcsoportjának
főhadiszállása volt, és reménytelennek
látszott megszabadulni tőlük. Az idegen
katonák távozásával azonban nem múltak el örökre a nemzet értékeire leselkedő veszélyek.
A rendezvény szellemének megfelelően a megnyitó teljes ideje alatt a színpa-

don volt a Szent Korona hiteles másolata,
amit Mireisz Tibor budapesti székkapitány tartott a kezében. A hivatalos rész
zászlóavatással ért véget, majd gazdag
program várta a résztvevőket, amelynek
a többi között része volt a néptánc (Katona Gabriella és János), a háborús nóták
harmonikakísérettel (Kaltenecker Gábor
harmonikaművész), a XVI. kerületi Német Önkormányzat Rozmaring kórusa,
első világháborús nóták (Vaszlavik László), a Sankt Martin Német Nemzetiségi
Tánccsoport, a Lohr Kapelle zenekar és
még Dr. Lala, a bohóc is. A liget fái alatt
pedig sok egyéb mellett főzőverseny, történelmi előadások, könyvbemutató és
vásár, valamint vetélkedők zajlottak, volt
veteránmotor-, fegyver- és harcművészeti bemutató, nemzeti jelvényeket és teljes
nemzeti viseleteket is lehetett vásárolni,
és közben egy egész ökör alatt pattogott
a máglya. Természetesen nagyon sokakat vonzott a színpad elé a Vitézek szépe
elnevezésű szépségverseny is, amelynek
keretében gyönyörű ifjú hölgyek közül
választották ki a legszebbet.
Mészáros Tibor

A Golgota útján
A Déli Harangszó Baráti Kör rendezésében Gazda József
Magyar Örökség-, Tamási Áron- és Bethlen Gábor-díjas székelyföldi író mutatta be legújabb könyvét június 12-én a sashalmi szálloda dísztermében. A szerzőt Szakács Gábor újságíró kérdezte a Golgota útján című mű születéséről és
tartalmáról.
Gazda József neve nem ismeretlen
a kertvárosiak előtt, hiszen már több
könyvét is olvashatták, sőt, a mátyásföldi hősi emlékműnél már ünnepi
beszédet is mondott az egyik nemzeti
ünnepünkön. Tudjuk róla, hogy művészeti íróként mutatkozott be, de később
figyelme egyre inkább a sztálini típusú
diktatúrák kárpát-medencei áldozatai
felé fordult. Rendkívül igazságtalannak
tartotta ugyanis, hogy róluk alig tudunk
valamit. Pedig tömeggyilkosként Hitler
igazi konkurensre talált Sztálin személyében, akinek a mai kutatások szerint
több ember élete szárad a lelkén, mint
az osztrák-német diktátornak. Ráadásul
saját népének soraiból senki nem végeztetett ki annyi ártatlan civilt, mint ő.
Az író szerint ugyanilyen igazságtalanság az is, hogy a sztálini példa olyan
vérszomjas hazai követőinek, mint Kun
Béla, Szamuely Tibor vagy Rákosi Mátyás rémtetteit szintén kevéssé ismerjük. Ilyen például az, hogy Szamuely egy
kivégzendő osztályidegen családapának
a felesége és a gyermekei szeme láttára
kiszúratta a szemét, mielőtt megölték.
Gazda József már Ceausescu idejében
elkezdett anyagot gyűjteni egy olyan

könyv megírásához, amely bemutatja a
boldog munkásarcok, a szép jövőt ígérő kirakatpolitika és a szemenszedett
hazugságokra épülő kommunista rendszer között feszülő ellentmondást. Ennek kiadásáról ugyan hosszú ideig nem
lehetett szó, de még sokan éltek Székelyföldön azok közül, akiket a Gulag
poklából hazasegített a sors. Magnetofonjával mindenkit felkeresett, akire
rátalált közülük, és hajlandók voltak
elmesélni saját történetüket. Hosszú
évek alatt közel 3000 túlélő elbeszélése
gyűlt össze, amelyek közül több százból
válogatott szemelvényeket a kötethez.
Így rajzolódott ki egy általa „nemzetszociológiának” nevezett dokumentum,
amely a legnagyobb vesztes, a magyar
nemzet polgárainak közös sorsát mutatja be. Közülük mégis a határainkon
kívül rekedt honfitársaink szenvedtek a
legtöbbet, akiknek még azok megvetését és elnyomását is el kellett viselniük,
akikhez hozzácsatolták őket. Különösen
furcsa volt az erdélyi magyarok helyzete, hiszen ők román állampolgárként
papíron egy győztes ország polgárai voltak, de csak addig, amíg Erdély kizsákmányolásából a román gazdaság profi-

tált, hiszen magyarságuk miatt Hitler
csatlósaiként tekintettek rájuk.
Ennek az ellentmondásos világnak a
túlélők által elmesélt, hiteles képét rajzolja meg A Golgota útján című 500 oldalas kiadvány. A benne rejlő történetek
külön ereje az a rendkívül képszerű, igényes nyelvezet és gazdag szókincs, amit
a székelyek használtak, és amit a szerző
szó szerint örökített meg.
Ha valaki szívesen elolvasná a vörös holokauszt hiteles leírását, megrendelheti a
könyvet a kiadónál az info@hetkrajcar.hu
e-mail címen, vagy megtalálhatja a nagyobb
könyvesboltok polcain is.
Mészáros Tibor

Hős sportolók emlékezete
A Magyar Hősök Napján Szatmáry László önkormányzati képviselő mondott ünnepi beszédet a Csömöri úti hősi emlékműnél, amely azoknak a sportolóknak a nevét őrzi, akik az I. világháborúban
vesztették életüket.
Szatmáry László kiemelte: 1917-ben IV. Károly adta ki azt a rendeletet,
amely hősi emlékművek állítására szólította fel a településeket. Rákosszentmihály 1922-ben tett eleget ennek a kötelezettségnek, amikor országosan is egyedülálló módon a talapzatra kizárólag olyan sportolók
nevei kerültek, akik innen indultak a frontra, ahonnan már nem tértek
vissza. Aztán a diktatúra évtizedei alatt a mementót benőtte a növényzet,
és az idő eltüntette róla a neveket. Szerencsére a kerület sporttörténésze, Varga Ferenc egy régi újságcikkben megtalálta a névsort, így 2009
novemberében felavatták a felújított emlékművet.
Mészáros Tibor
Az Önkormányzat lapja

13

Örömfoci
Mivel a kerületi oktatási intézmények
focicsapatai közül a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola együttese lett az első,
ezért kihívta az Önkormányzat válogatottját egy meccsre. Előmérkőzésről a kölcseys lányok gondoskodtak,
akik egy fordulatos és látványos ös�szecsapáson bizonyították, hogy a foci
nem csak a fiúk sportja. Ezután az
Önkormányzat csapata az első félidőben teljesen egyenrangú ellenfélként
küzdött a két évtizedes előnyt élvező
kölcseys fiúkkal. Mindkét oldalon
többször is a kapufán csattant a labda,
majd a második játékrészt fizikailag a
fiatalabbak bírták jobban, így a lelkes
szurkolók háromszor is hazai találatnak örülhettek. Végül némi örömfoci
következett, amelynek gárdáit az addig pályára lépett diákok és felnőttek
vegyesen alkották.
A mérkőzés után Dobre Lajos igazgató minden önkormányzati csapattagnak átnyújtott egy számozott mezt
és egy aranyérmet, amellyel arra a
közös győzelemre emlékeztette őket,
amit az iskola tavalyi felújítása jelentett.
Mészáros Tibor

Fényes érmeket hoztak
A kerületben élő, 33 éves Mihályi Norbert a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség küldöttségének tagjaként részt vett az
olaszországi Terniben megrendezett nemzetközi úszóversenyen, ahol kétszer is felállhatott a dobogóra.
Norbi enyhén értelmi fogyatékos, de kisgyerekként megtanult úszni, és jelenleg
a zuglói Hársfa SE versenyzője, sőt, kosárlabdázik is. Rendszeresen részt vesz
csapatával országos versenyeken, így ismert tagja a parasportolók táborának.
Májusban bekerült abba az utazó keretbe,
amelynek tagjai Magyarországot képviselték egy nemzetközi úszóversenyen.
A fiatalok a Szövetség által biztosított
mikrobusszal utaztak először Velencéig,
majd onnan mentek tovább egészen az
olasz csizma közepén fekvő Terni városáig. Ez önmagában is nagy élmény lett
volna, de még emlékezetesebbé tette az a
sikeres szereplés, amelyben Norbinak is
jelentős szerep jutott. A holland, litván, an-
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gol és olasz sportolókból álló mezőnyben
váltóúszásban bronzérmet, mellúszásban
pedig ezüstérmet szerzett. A sors iróniája, hogy nem is ezek a legerősebb számai,
hanem a hátúszás. Ebben egészen kiemelkedő eredményei vannak, de sajnos, egy
kevésbé jól sikerült rajttal olyan hátrányba
került, amit már nem tudott ledolgozni.
Természetesen így is vidáman és elégedetten gondol vissza az olaszországi
megmérettetésre, hiszen ez volt élete első
nemzetközi versenye, ráadásul semmi
nem akadályozza abban, hogy jövőre újra
megpróbálja, és egy jobb rajttal talán egy
aranyéremmel is gazdagíthatja az eddig is
tekintélyes éremgyűjteményét.
Mészáros Tibor

Bolhából elefántot csinálnak
Végy egy maréknyi apróbolhát (jelen esetben még óvodáskorú kislányt), keverd össze jókedvvel, szakértelemmel
meg nagyon sok szeretettel és máris kész a Mazotti. Ez
a magát már családdá kinövő kerületi egyesület tartotta 10. évzáró gáláját az Erzsébetligeti Színházban június
13-án. A jelenlévőket Kovács Péter polgármester és Szász
József alpolgármester is köszöntötte, majd elismeréssel
szóltak a vezető, Teszák Mariann munkájáról.
A szülők és a gyerekek a jubileum mellett azt is ünnepelték, hogy a Mazotti
Fitness tagjai taroltak a Pécsen május
31-e és június 4-e között megrendezett
világbajnokságon, ahol összesen 18
ország versenyzői mutatták meg tudásukat. A mieink közül harmincegyen
indultak négy kategóriában, ahol két
világbajnoki címet, két ezüst- és négy
bronzérmet szereztek, illetve több kiváló helyezést értek el.
A mazottis lányok nemcsak szépek,
de tehetségesek is, a sok gyakorlásnak pedig meg is lett az eredménye,
hiszen a Berkes Julcsi, Eggenhoffer
Liza, Pesti Bianka, Sudár Luca, Szabó
Johanna, Szász Csenge és Vágó Virág
által előadott Beépített szépség
című produkció nem talált legyőzőre, de ugyanígy első helyen végzett Kovács Fruzsina
és Kun Kiara, mint Chaplin és
a balerina. Ezüstérmet szerzett
Pesti Bianka és Vágó Virág a
Pokoli úttal, illetve Eggenhoffer
Liza és Vágó Virág a Kiűzetés a
Paradicsomból című gyakorlatával. A harmadik helyezettek
között volt Pesti Janka és Kiss
Nikolett Bohócduettje, Berkes
Julcsi és Szász Csenge a Hábo-

rú és békével, Frizi Borbála, Czeroczki
Veronika, Berkes Julcsi, Szász Csenge,
Kurunczi Viktória, Jantyik Szimonetta
és Hortobágyi Eszter a Börtönrockkal,
valamint Kun Kiara, Kovács Fruzsina,
Potyka Kitty, Kremmer Petra, Sudár
Zselyke és Szentmariay Csenge mint a
Vadnyugat lányai.
Külön büszkeség, hogy az egyik,
mindössze ötévesekből álló duó a hatodik helyen végzett, hiszen kilencévesek
között versenyeztek. Vágó Virág egyébként egyéniben is domborított, mivel
egy olyan kategóriában lett tizennegyedik 54 versenyző közül, amelyben csak
balett-táncosok indultak.
Sz.R.Zs.

Az Önkormányzat lapja
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Legyőzték az egész világot
Minden olimpiát követő évben megrendezik a 35 év feletti sportolók
világjátékát (World Masters Games), ahol a közelmúltban a magyar
női kosárlabdacsapat a 60 év felettiek korcsoportjában világbajnoki címet szerzett. Az együttes egyik alapembere, Dr. Reigl Mariann
a kerületben él. Vele beszélgettünk a világra szóló sportsikerről.
némi szakági támogatást kapnak ugyan,
de a költségek nagyobbik részét saját
zsebből fizetik. A megnyitóünnepség hasonlít az olimpiákéhoz, nemzetenkénti
bevonulással, óriási felhajtással, tűzijátékkal és minden ilyenkor szokásos látványossággal.

– Hogyan lett kosárlabdázó?
– A szüleim fontosnak tartották a sportot,
hiszen az édesanyám a kosárlabdában
és a röplabdában is válogatott volt, de az
édesapám is többféle sportban kipróbálta magát. Én kisgyerekként tornáztam,
majd úsztam. Végül ezekhez a sportágakhoz túl magas lettem, így 10-től 18 éves
koromig a Központi Sport Iskola (KSI)
színeiben kosárlabdáztam, felnőttként
pedig a Testnevelési Főiskola (TF)SE-ben,
a BEAC-ban és az OSC-ben folytattam.
– Ez lett a szakmája is?
– Igen, ilyen előzmények után természetesnek tűnt, hogy a TF-re jelentkeztem, ahol testnevelői és kosárlabda szakedzői diplomát szereztem, majd a TF-en
– amely közben egyetemmé alakult – eltöltött 40 éves munkaviszony után mentem nyugdíjba.
– Hogyan lett a Nemzeti Torna
Egylet (NTE) elnöke?
– Az ország legrégebbi tornaklubja a
kommunizmus évtizedei alatt be volt tiltva, 1989-ben azonban újjáalakult. Amikor 10 évvel ezelőtt az akkori elnöke elhunyt, engem kértek fel utódjának.
– Mit érdemes tudnunk a világjátékokról?
– A világjátékok mind méreteiben, mind
színvonalában nagyon hasonlít az olimpiára, a forgatókönyve szinte azonos az ötkarikás játékokéval. Idén Új-Zéland volt a
rendező ország, és a Föld 105 országából
26 sportág 26 ezer sportolója vett részt
a megmérettetésen, amelyre minden 35.
életévét betöltött versenyző benevezhet,
felső korhatár pedig nincs. A résztvevők
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– Hogyan szerveződött a világbajnok csapat?
– Az NTE-n belül működött egy 50 év
felettieket tömörítő kosárlabda csapat.
Néhányan azonban úgy éreztük, hogy
magasabb színvonalon is tudnánk ezt a
sportot űzni, ezért különböző amatőr csapatokból összehoztunk egy ütőképesebb
gárdát. Be is vált a számításunk, mert
négy évvel ezelőtt Torinóban rendezték
a világjátékokat, ahol szintén világbajnokok lettünk. Az idei viszont ennél sokkal
keményebb volt. A sok résztvevő miatt kilenc nap alatt nyolc mérkőzést kellett játszanunk, amely még a 35 év alattiaknak is
nagyon megterhelő, hát még a 60 feletti
korosztálynak. Ráadásul az amerikai, az
új-zélandi és az ausztrál csapat a tengeren túli verekedős kosárlabdát játssza,
amelyben még a fogvédő használata sem
felesleges.
– Hogyan jutottak a döntőbe?
– Az alapszakaszban mindenki játszik
mindenkivel. Majd a két legjobb még egy-

szer összecsap, hogy eldöntsék a világbajnoki érem sorsát. Az ausztrálok és mi lettünk a legjobbak, így ellenük játszottuk a
döntőt, de jó előjel volt, hogy az alapszakaszban már egyszer megvertük őket.
– Miben voltak jobbak náluk?
– Egyrészt minket még nagyon megtanítottak a sportág technikai részleteire,
pontosabban passzoltunk és pontosabban dobtunk. Persze az is segített, hogy
az NB I-et megjárt csapattagok mellett ott
volt a háromszázszoros válogatott Kiss
Lenke és a szintén sokszoros válogatott
Winter Ilona is.
– Hogyan tovább?
– Vérszemet kaptunk, és úgy döntöttünk, négy év múlva is megpróbáljuk. Addig hat unokámnak próbálom átörökíteni
a sportszeretetet, és persze kosarazunk
tovább.
– Mit adott Önnek ez a verseny?
– Bebizonyította, hogy a sportos életmód
nagyon kitolja az öregedés határát. Ezen
kívül pedig katartikus élményt. Csak az
tudja, mit jelent ez, akinek megadatott,
hogy 64 évesen, friss világbajnokként
elénekelje a magyar himnuszt az Új-Zélandon élő, lelkes magyar szurkolótábor
támogatásával.
Mészáros Tibor

Szerencsés tizenhárom
Ötödik alkalommal rendezték az Ikarus Sportcentrumban a Budapest Open – Schulek Ágoston emlékversenyt. A június 3-án és
4-én megtartott nyílt nemzetközi felnőtt bajnokság résztvevői
mellett jelen voltak a Szuper Liga, a Junior, valamint az Ifjúsági
és Serdülő Magyar Liga atlétái is. Aki kilátogatott a Bátony utcába, láthatta versenyezni kalapácsvető olimpiai bajnokunkat, Pars
Krisztiánt, az olimpiai bronzérmes, kétszeres fedett pályás Európa-bajnok súlylökőnket, Márton Anitát, a riói hétpróba csapat tagját, Zsivóczky Farkas Györgyit és a tallini U23-as Európa-bajnokság
aranyérmes hétpróbázóját, Krizsán Xéniát is.
A hazaiak mellett belga, máltai, brit,
szerb, sőt, maláj sportolók is rajthoz álltak az első nap megtartott nemzetközi
versenyen, a hazaiaknál viszont a felnőtt és a korosztályos bajnokságok előtt
lényegében ez volt az utolsó alkalom,
hogy az atléták és edzőik képet kapjanak
jelenlegi formájukról. Mindehhez a kellemes idő is hozzájárult.
A kertvárosi atléták javuló formáját bizonyítja, hogy tizenhárom egyéni csúcs
született, miközben a felnőttek és ifjúságiak mezőnyében öt-öt, a serdülőknél
pedig három alkalommal sikerült versenyzőinknek dobogós pozícióban végezni.
A felnőtteknél Detrik Balázs súlylökésben, Kovács Noel gerelyhajításban
végzett az első helyen, Urbán Zita 800
méteres futásban lett második, Wagner
Gábor pedig harmadik.
Az ifjúságiak versenyében Bérces Gergely 100 méteres futásban, Kovács László ugyanakkor súlylökésben lett aranyérmes. Ezüst medált akasztottak a 200
méteren futó Bérces Gergely és a 400
méteren gátfutó Regényi Ákos nyakába. A diszkoszvetés második helyezettje
Bognár Gyula lett.

A serdülők között 1500 méteres akadályfutásban Takács Bertalan nem talált
legyőzőre, Gajdos Dominika 800 méteren, Tóth Lilla pedig 3000 méteren lett
harmadik.

Szakmai elismerések

A Testnevelési Egyetem Dísztermében tartotta idei küldöttgyűlését a Magyar Atlétika Szövetség. A szakmai beszámolók és az idei
év programjának megtárgyalása mellett elismerések átadására is
sor került.
A Magyar Atlétikáért kitüntetés Arany fokozatában – amely
a legmagasabb elismerés ebben a sportágban – részesült id.
Tomhauser István, a XVI. kerület díszpolgára, aki negyven éve
edzője és jelenleg technikai vezetője az Ikarus BSE atlétikai szakosztályának (képünkön Gyulai Miklóssal).
Kovács Gyula – aki 2012-ben csatlakozott az Ikarus BSE-hez, de
már korábban is számos bajnokot nevelt – Utánpótlásért plakettet vehetett át.
Gratulálunk az elismerésekhez, és további sikeres munkát kívánunk!
Az Önkormányzat lapja
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Puskás Öcsi utódja kerestetik
Óvodás korosztályú labdazsonglőrökkel telt meg az Ikarus
Sportcentrum nagy focipályájának zöld gyepszőnyege június 7-én, ahol szakedzők kísérték figyelemmel a kicsik mozgását, hogy felismerjék valamelyikükben a jövő Puskás Öcsijét.
Svantner István, az Ikarus BSE labdarúgó szakosztályának elnöke elmondta:
harmadik éve két szakedző végigjárja
a XVI. kerület összes óvodáját, visznek
magukkal labdát és mezeket, majd az
óvodavezetőkkel egyeztetve tartanak egy
edzést. Feljegyzik a tehetségesnek tűnő
gyerekek nevét, és közülük 160-at meghívnak az Ikarusra, ahol már hét kolléga hét kispályán figyeli a mozgásukat és
kiválasztja a legügyesebbeket. Közülük
20-30 kis focista az, aki a következő sze-

zonban a szakosztály legfiatalabb csapatát alkotja.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a felmérésnek nem kizárólag a különleges tehetségek felfedezése a célja. Szeretnék
ugyanis odacsalogatni a kicsiket és szüleiket is az Ikarus Spotcentrumba, hogy
megismerkedhessenek a sportolási lehetőségekkel, a színvonalas infrastruktúrával, és láthassák, a gyerekeik jó helyen,
jó kezekben vannak, hiszen jól érzik magukat.

Záróra

Befejeződött a Budapest Bajnokság 2016/17.
évi idénye. Az I. osztályban indult két csapatunk, a mátyásföldi Ikarus és a RAFC jól szerepelt, bár mindkét együttesnél felmerült némi
hiányérzet. Érdemes párhuzamot vonni két
együttesünk teljesítményének értékelésénél.

Az Ikarus célja nem titkoltan mindenképpen a dobogó, jobb
esetben a bajnoki cím megszerzése (és ezzel az NB III-ba való
feljutás) volt.
A bajnokság kezdete előtt a RAFC-tól távozott a csapat
„gólvágója”,a góllövő lista 3. helyezettje, Berndt András (20
gól), a sokoldalú Téglás Máté is eligazolt, az ifjú kapus, Ivanics
Bence pedig abbahagyta. Az abszolút amatőr körülmények között működő egyesület igazolni már évek óta nem tud, így a
reális elvárás a 6-10. hely valamelyikének megszerzése volt. Ki
gondolta volna, hogy Vörös Péter, a RAFC játékos-edzője 40
évesen, elődjénél is több gólt (25!) szerezve majdnem a dobogóra vezeti csapatát.
A két együttes ellentétes úton jutott el végső helyezéséhez.
Az Ikarus jóval egyenletesebb teljesítményt nyújtott: ősszel
26 pontot, tavasszal 25-öt gyűjtött. A RAFC viszont az őszi 30
pont után a folytatásban „csak” 20-at. Ezek után az IKA ledolgozta 4 pont félidei hátrányát, az utolsó fordulóban pedig 1
ponttal megelőzte kerületi riválisát és a 4. helyen végzett.
Roppant érdekes adatra bukkanunk, ha az első 5 helyezett
egymás elleni mérkőzéseire tekintünk. Ebben az összevetésben a következő sorrendet látjuk: 1. RAFC 17 pont, 2. THSE 12
pont, 3. 43. sz. Építők 11 pont, 4. Gázgyár 10 p, 5. Ikarus 5 pont.
Ez arra mutat rá, hogy a RAFC az élcsapatok ellen kitűnően szerepelt. A nyolc mérkőzésen mindössze egy vereséget
szenvedett, miközben a 43. sz. Építőket (2-1, 2-1) és az Ikarust
(2-1, 4-0) oda-vissza verte, a Gázgyárral mindkétszer ikszelt
(1-1, 2-2), a bajnok THSE-t idegenben verte (2-1). Az egyetlen
élcsapatok elleni vereségét a bajnokság hajrájában, hazai pályán, 1-0-ás vezetés után szenvedte el a bajnoki címét azon a
meccsen bebiztosító, és az NB III-ba feljutó THSE ellen (1-2).
Az alsó régió csapatai ellen viszont nagyon értékes pontokat
kótyavetyélt el.
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Az óvodásokat autóbusszal szállították
a pályára és vissza az intézményekbe, a
meccsek végén pedig az Önkormányzat
jóvoltából egy kis doboz üdítőt és egy
szelet nápolyit kaptak.
Mészáros Tibor

Az Ikarus a rangadókon gyengélkedett (az 5 szerzett pont
roppant kevés), viszont a mögötte lévő együttesek ellen általában kitűnően szerepelt.A végelszámolásnál viszont az összteljesítmény számít.
Összességében mindkét csapatunk jól teljesített, végig az élcsoportban tanyáztak, dicséretet érdemeltek.
A bajnokság végeredménye:
Budapest I. osztály
Hely. ....................Csapat....................... M	 Gy	D	 V Lg
1 THSE-SZABADKIKÖTŐ............... 28 19 3 6 58
2 43. SZ. ÉPÍTŐK SK........................ 28 17 5 6 75
3 ASR GÁZGYÁR.............................. 28 15 9 4 61
4 IKARUS BSE FEJLŐDŐ KERTV... 28 16 3 9 67
5 RAFC............................................... 28 14 8 6 56
6 UNIONE FC................................... 28 15 4 9 64
7 TESTVÉRISÉG SE......................... 28 12 8 8 61
8 PESTSZENTIMREI SK.................. 28 10 7 11 54
9 II. KER. UFC.................................. 28 10 7 11 49
10 FŐV. VÍZMŰVEK SK..................... 28 10 4 14 59
11 HEGYVIDÉK SE............................. 28 8 9 11 54
12 ÚJ-BUDAI FC-VOYAGE................ 28 8 7 13 57
13 KELEN SC....................................... 28 9 3 16 51
14 FERENCVÁROSI FC...................... 28 4 1 23 32
15 MŰEGYETEMI FC......................... 28 3 2 23 31
16 INTER CDF SE (Kizárva)............... 0 0 0 0 0

Kg Gk P
31 27 60
32 43 56
31 30 54
43 24 51
37 19 50
53 11 49
48 13 44
51 3 37
60 -11 37
73 -14 34
57 -3 33
73 -16 31
55 -4 30
94 -62 13
91 -60 0
0 0 0

Következő alkalommal az RSC és az MLTC teljesítményét értékeljük.
Minden kedves olvasónknak, a szurkolóknak és a csapatoknak
kellemes nyaralást, jó pihenést kívánunk!
Varga Ferenc

Kötöttfogású siker
Saját nevelésű versenyzőivel a Kertvárosi SE fennállásának
legnagyobb sikerét érte el a június 11-én Miskolcon megrendezett serdülő kötöttfogású csapatbajnokságon, ahol 16
együttes közül a második helyen végzett.
Forray Attila vezetőedző méltán lehet
büszke tanítványaira. A mieink magabiztosan győzték le a Cegléd, az Esztergom, a Törökszentmiklós és a Kaposvár gárdáját
is. A döntőben csak azért
maradtak alul az ESMTK
csapatával szemben, mert
a verseny során a két legkisebb súlycsoportban nem
tudtak birkózót kiállítani.
Csapattagok: Rein Vilmos, Kis Krisztián, Barna Zsombor, Rein Miklós, Puskás István, Mayer
András, Hegedős Csaba,
Onodi Tamás, Frank László, Seres Péter, Kisberdó
Balázs, Bata Márton.
55 szakosztály 184 birkózója 14 súlycsoportban
küzdött meg a bajnoki
címekért a Tatabányán

megrendezett diák I-es kötöttfogású
országos bajnokságon május 28-án. A
megmérettetésen a Kertvárosi SE ver-

senyzői közül a 46 kilogrammosok között Rein Vilmos diadalmaskodott, az
50 kilogrammos súlycsoportban pedig
Kis Krisztián lett aranyérmes. A mieink
éremkollekciója egy bronzzal is gazdagodott, amit a 29 kilogrammos Bodor András hozhatott haza. A kerületi
együttes a csapatversenyben a negyedik
helyezést szerezte meg.
Hasonlóan jól szerepeltek versenyzőink a május elején Kaposváron megrendezett serdülő országos kötöttfogású bajnokságon is, ahol Kis Krisztián
az 50 kilogrammosok között korkedvezménnyel indult és első
lett. Rajta kívül Rein Miklós 58 kilogrammban, Bata
Márton pedig +100 kilogrammban lett bronzérmes. Az egy héttel később,
Zalaegerszegen megtartott
diák II Ob-n ugyanakkor
a 32 kilogrammos Tallián
Máté állhatott fel a dobogó
harmadik fokára.
A serdülő kötöttfogású
csapatbajnokság országos
döntőjébe – ahová egyébként a területek legjobb
három csapata jutott be –
a Kertvárosi SE a második
helyen végzett.
Munkatársunktól

A legjobb forma csapat
Mozgalmas volt a május a Sárga-Tenger
Taekwondo Klub tagjai számára, ugyanis
több versenyen és bemutatón is szerepeltek
a sportolók.
Polgár Csillag Virág a hónap elején megrendezett Európa-bajnokságon a 15. helyen végzett. Május 13-án a forma (poomsae)
országos bajnokságon 18 fővel (Németh Attila vezető edző,
Polgár Csillag Virág, Hriva Krisztina, Czifra Rebeka, Márton
Máté,Bozóki Márk, Krantz Abigél, Koór Adrián, Bíró Gergő,
Gázsik Bendegúz, Szakos Eszter, Neller Ábel, Takács Viktória,
Faggyas Réka, Faggyas Rita, Színcsák Emma, Pásztor Eszter,
Pásztor Zsolt) szerepelt a klub, a versenyzők pedig 13 arany-, 8
ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Ezzel a remek teljesítmén�nyel negyedik alkalommal nyerték el a Legjobb forma csapat
címmel járó kupát.
Május 26-án a budapesti Nagy Sportágválasztón az érdeklődő
óvodásoknak és kisiskolásoknak tizenhét sárga-tengeres adott
ízelítőt a taekwondo technikai elemeiből. Másnap viszont már
Horvátország felé vették az irányt, ahol az 50. alkalommal
megrendezett karlováci megmérettetésen vettek részt. A forma versenyre kétszázan neveztek, a küzdelemben 530 fő vett
részt. A kerületet Németh Attila, Polgár Csillag Virág, Bozóki

Márk, Szakos Eszter, Neller Ábel és Márton Máté képviselte,
akik ismét elhozták a legjobb forma csapat kupát. Egyedüli
küzdőként Bajomi Botond is derekasan helytállt, teljesítménye
azonban kevés volt a dobogóhoz.
Munkatársunktól
Az Önkormányzat lapja
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Programajánló
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/C.
Telefon: 401-3060.

Június 23. péntek 11:00
Könyvbemutató
M. Tóth György: A katonabáró – Szurmay Sándor,
a Monarchia magyar hadvezére
Július 2. vasárnap 15:00
Tarnai Kiss László jótékonysági gála
Jótékonysági sztárparádé Tarnai Kiss László barátaival
és sztárvendégeivel. Jegyár: 1000 Ft
Június 24. szombat

Július 8. szombat
Az Erzsébetligeti Színház szabadtéri koncertsorozatának
keretében a belvárosi klubélet
meghatározó zenekarait, előadóit hozzuk el a Kertvárosba. Érdemes már a koncertek
előtt a helyszínre érkezni,
ahol 15:00 órától a Gibbon

slackline csapata és a Játszóház projekt animátorai gondoskodnak a kikapcsolódásról. A koncertek kb. 17:30-kor
kezdődnek.
A részvétel ingyenes.

BŰVÉSZTÁBOR

Molnár Szabolcs mentalista bűvész vezetésével
Időpont: június 19-23.
A bűvészmutatványok elsajátítása fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, a kreativitást, a táborban
megszerzett tudással elkápráztathatod barátaidat,
ismerőseidet. Az utolsó napon, pénteken 17:00 órakor előadás lesz, ahol a tanítványok bemutathatják
tudásukat szüleiknek, barátaiknak, családtagjaiknak.

Kiskörúti SzíniSuli
előkészítő és tábor

június 26 - június 30. és július 3 - július 7.
A kisebbek kipróbálhatják magukat királylányként
vagy bátor hercegként, a nagyobbak különböző színjátszó technikákat tanulhatnak. Ha tetszett a tábor,
szeptembertől várunk a Kiskörúti Színisuliba!

NAPKÖZIS KANGOO TÁBOR

Június 26-30.
A kangoo játékos, vidám, lendületes, fiúknak és lányoknak egyaránt ajánlott mozgásfajta. Délelőtt 2x45
percben kangoo, délután pedig egyéb sportos és
kreatív játékok várják majd a táborozókat. Az utolsó
délután a szülőknek kangoo bemutatót tartanak.
6- 12 éves korosztálynak ajánljuk.
Nyári kézműves napközis tábor
a Nyirkapapír Vállalat szervezésében
Június 26-30., július 10-14., augusztus 14-18.
Turnusonként változó, vadonatúj kreatív ötletek,
vidám barátkozó csoportjátékok, szabadtéri programok, különleges kézműves technikák gazdag
alapanyagkészlettel. Napi 3x étkezés, többféle családi
kedvezmény várja a táborozni vágyókat.

Nyári néptánctábor

a Liget Táncakadémia szervezésében
Időpont: augusztus 14-18.
A tánctanulás mellett rengeteg játékkal, oldott, vidám
hangulatban szeretnénk a napokat eltölteni, hogy a
gyerekek a lehető legjobban érezzék magukat.
Szakmai program: Modern tánctechnika, kisebbeknek
Berczik Sára-féle tartásjavító technika, amely segít kialakítani a gyerekek helyes testtartását, koordinációs készségét,
megtanít eligazodni a térben és fejleszti a ritmusérzéket.
Néptánc – elsősorban ugrós és csárdás alapok. Néprajzi ismeretek – tájegységek, jeles napok stb. JÁTÉKOK
(Mozgásos-eszközös-ügyességi népi gyermekjátékok)
A táborokról bővebb információ: kulturliget.hu
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Ígéretekből nincsen hiány –
új vezető a lakásszövetkezet élén
Az Összefogás Lakásszövetkezet, a ke- solja majd, hogy a lakásszövetkerületi lakótelepek többségének mű- zet elnökévé választották?
– Igen, úgy gondolom, hogy új megbízásom
ködtetője május 29-én tisztújító és ve- teljes embert kíván, ezért az MSZP kerületi
zetőségválasztó közgyűlést tartott. szervezetének elnöki posztjáról lemondok.
Az intézmény új elnökét, Abonyi Já– Hány ember segíti az Ön munkánost(67) kérdeztük a változásokról.
– Új elnökként mit tart a legfontosabb céljának?
– A legfontosabbnak tartom az épületállomány állapotának felmérését, folyamatos
figyelemmel kísérését és a szükséges karbantartási, felújítási munkákat. Hasonlóan
kiemelt feladat lesz a nyitás a lakosság felé,
sok információt közzétenni a Lakásszövetkezet működéséről, sok információt begyűjteni a lakóktól. Ezen kívül pedig rendszeres és jó kapcsolatot szeretnék kiépíteni
az Önkormányzattal.
– milyen feladatok várnak Önre?
– Szövetkezetünk szervezetten, megbízhatóan működik, de a struktúrájából hiányzik
néhány nagyon fontos elem. Ezek közül a
legégetőbb a lépcsőházi megbízottak hiánya. Ők tartják a kapcsolatot a szövetkezet
vezetése és a lakók között, ők szervezik a
lépcsőházi felújításokat, ők értesülnek az
esetleges javítanivalókról, és fontos szerepük van a pénzügyek intézésében is, hiszen nálunk lépcsőházankénti elszámolás
van. Mivel ezért pénz nem jár, így nehéz rá
embereket találni. Ez sokakat érintő probléma, mert a lépcsőházak közel felének nincs
ilyen megbízottja.
– Az Összefogás Lakásszövetkezethez tartozik a Centenáriumi lakótelep, az Egyenes utcai lakótelep,
illetve az Ostoros-Bóbitás utcai

lakópark. Ez igen sok épület, igen
sok problémával. Melyek a legégetőbbek?
– Ez 3300 lakást, 270 lépcsőházat és 10
ezer körüli lakót jelent. Fontos feladat a
Centi I. és az Ond vezér lakótelep 40 éves
épületeiben a víz- és villanyvezeték, valamint a csatorna felújítása. Ugyancsak fontos lenne a fűtéskorszerűsítés is, hiszen
a legtöbb helyen még a 40 éves konvektorok szolgáltatják a meleget. A pályázatok mellett megoldásokat kell keresni az
épületek hőszigetelésére is. Például közműcégekkel megfinanszíroztatni a munkálatokat, amelynek költségeit a megtakarításból lehetne törleszteni. Amennyiben
erre a konstrukcióra lenne fogadókészség, szeretném néhány referenciaházon
kipróbálni, és ha működik, továbbiakon
is alkalmazni. Ezt azonban a lakókkal is
egyeztetni kell. Szeretném, ha ezeket a
lehetőségeket a lakók széles rétegei megismernék. Ennek érdekében a lépcsőházi
megbízottaknak rendszeres felkészítéseket, tájékoztatókat, konzultációkat fogunk
tartani. Jobban ki kell használni az informatika nyújtotta lehetőségeket is. A szövetkezeti képújságot, a honlapunkat (www.
osszefogaslakszov.hu) és az e-mail levelezőrendszert.
– Ön a XVI. kerületi MSZP elnöke.
Politikai tevékenységét befolyá-

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 szavazatok alapján az
áprilisi nyertes Irsai-Belényi
Bálint lett. Az ajándékcsomagot, amely vásárlási utalványt
és babafotózást is tartalmazott,
dr. Csomor Ervin alpolgármestertől vette át a család.

ját?
– A május végén lezajlott közgyűlés jelentős
változásokról döntött. A küldöttek új vezetőséget és új felügyelő-bizottságot választottak. Ezzel egy, a Lakásszövetkezet megalakulása óta tartó korszak zárult le, hiszen
Szabó József 40 évig ügyvezető igazgatója,
öt évig pedig elnöke volt az Összefogásnak.
Elnökhelyettesével együtt úgy döntött, hogy
mivel mindketten túl vannak a 70. életévükön, átadják a vezetést egy fiatalabb nemzedéknek. Egy hét fős igazgatóság áll a szervezet élén, a felügyelő-bizottság háromtagú
és egy 23 fős apparátus végzi a mindennapi
feladatokat. Van egy gazdasági részlegünk,
ahol a számlákat, elszámolásokat kezelik és
a mérlegeket készítik, továbbá személyenként napra kész nyilvántartást vezetnek a
lakások tulajdonosainak befizetéseiről.
– Sok a befizetési elmaradással
küzdő lakó?
– Az összlétszámhoz képest nem, de
vannak megrögzött nemfizetők, akikkel
szemben a jövőben is szigorúan kívánunk
fellépni, ha látjuk, hogy nem a pénz hiányzik, hanem a szándék. Rövid úton jogi
megoldást fogunk alkalmazni. Igazságtalan ugyanis, hogy az év végi elszámolásnál
a hiányzó összeggel megemelik a közös
költséget, így a nemfizetők helyett azoknak
kell többet fizetni, akik rendesen, időben
kiegyenlítik tartozásaikat.
Mészáros Tibor

Lapzárta után
érkezett...
A Decsi Tamás, Gémesi Csanád,
Szatmári András és Szilágyi Áron
összeállítású magyar kardválogatott
bronzérmet nyert a grúziai Tbilisziben megrendezett vívó Európa-bajnokságon június 17-én. Két nappal
korábban egyébként a Decsi András
irányításával készülő Szilágyi Áron
egyéniben is ezüstérmes lett. A
részletekről következő számunkban
írunk bővebben.
Az Önkormányzat lapja
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Ingatlan
Pesttől 30 km-re, Csévharaszton a
4-es út közelében 102nm-es új építésű (emelt szerkezetkész) sorház
tulajdonostól eladó 10,9M Ft-ért.
30-929-2622
Újszász utcában 43nm-es lakás eladó. Irány ár: 18,4M Ft 30-867-0113
Centenáriumi lakótelepen, az Olga
utcai, 4. emeleti, 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó. 20-316-9542
Közvetlen a ráckevei Duna parton
–Dömsödön- 120nm családi ház +
szuterén 270 nöl-ön eladó. Vállalkozásra is alkalmas. 20M Ft. 405-3432
Nagytarcsa határában délnyugati
12000nm földterület eladó. 4072312
Sashalmi 40nm kertkapcsolatos
házrészemet eladnám vagy elcserélném. 70-419-5424
Önkormányzati emeleti lakást vásárolnék, vagy 34 nm-es öröklakásomat cserélném egy szobásra önkormányzatira. 20-327-7398
XVII. kerületi Rákoscsaba újtelepen 196nm-es 2 szintes családi ház
eladó 34M Ft-ért. Beszámítok az
Erzsébet liget környékén 50nm-es
lakást. 259-0405
Eladó Dunakeszi-Alsó Rezeda utcában 641nm-es hétvégi telek fa
házzal, termő gyümölcsfákkal.
Közműves! Tehermentes! 29,9M
Ft. 20-244-3456 Ingatlanosok ne
hívjanak!
Eladó Rákospalota-Kertváros Veresegyház utcában kétgenerációs családi ház 365 nm-es féltelken 38,9M
Ft. Ingatlanosok ne hívjanak! 20952-2922 ALKUKÉPES!
XVI. kerület Szugló utca 8 lakásos
társasházban 48nm-es, felújítandó,
kétszobás, kertkapcsolatos lakás
(terv, költségvetés van) 16,4M Ft.
30-515-5533
Centi lakótelepen eladó 56nm-es
1-2 félszobás lakás 3. emeleti, jó állapotú. 30-271-9861

Mátyásföldön, a Bökényföldi út
mellett 4785nm-es belterület eladó.
400-0440, 70-299-3400

Kerti asztal 2E Ft, napernyőtartó +
talp 2E + 5E Ft, gyöngykavicsos járólap 300 Ft/db. 20-950-4180

KIADÓ garázst keresek a Pálya
utcai lakótelep környékén. 30-9325654

Udvari babaház 140x120*142cm
18E Ft, különböző fali lámpák eladók. 20-950-4180

vegyes

Eladó vasajtó tokkal 86,5x196 cm,
faajtó ráccsal 65x215 cm. 70-9443172

Lucznik 431 varrógép asztallal jó állapotban és modern, fehér esküvői
ruha eladók. 403-1073
6 éves, 7 személyes automata váltós
Ford S-Max Trend TDCI eladó. 702487579
Költözés miatt használt, jó állapotú
bútorok ingyen elvihető. 259-0405
Ingyen elvihető fekete, 1 éves cica.
259-0405
Sziklakert megszüntetése miatt
terméskő elvihető Sashalmon. 20922-0973
Szentmihályi kanaszta klub negyedik játékost keres péntek délutánra.
Gergely Anna szervező. 30-631-3575
Kifogástalan állapotú iPhone 4
32GB T-Mobile függő és iPhone
4S 8GB Vodfone függő első tulajdonostól 25E Ft/db áron eladó. 70248-7579

SPLITKLíMA-TISZTíTÁS,
-FERTŐTLENíTÉS
Ára:
5000 Ft/db + 2000 Ft kiszállási díj Budapest területén belül. Elérhetőségeink:
06-20/923-7760,
klimatisztitas@citromail.hu

2 fiókos fagyasztó + 40l mélyhűtő 3
csillagos Lehel 25E Ft-ért eladó. 20377-0330
Virágzó, termő 1,5m-es narancsfa
15E Ft; ivarérett nőstény görögteknős 25E eladó. 403-4606; 20-918317
Vadonat új 2 szamélyes matrac ágyráccsal 50E Ft, Fischerprice baba
tanulóasztal 7E Ft-ért eladó. 4034606; 20-918-7317

Eladó Samsung LCD TV 70cm , keveset használt. 405-1160
Fagyasztó 2 fiókos + 40l mélyhűtő
Lehet 3 csillgos 25E Ft.
Bontott beltéri ajtók eladók. 205888048
Kerthez értő nyugdíjast keresek, alkalmankénti munkára. 30-9715125

XVI. Kerületi Újság

ASZTALOSMUNKÁK. Vállaljuk konyhák, beépített
bútorok, galériák, bejárati
ajtók, előtetők és kocsi beállók készítését. Régi bútorok restaurálását, kópiák
készítését illetve fafaragást.
szetey.zoltan@gmail.com;
30-401-1633
Épülettervezés, költségvetés
készítés, társasházzá alakítás, tetőtér beépítés, üzlethelyiséggé átminősítés, reklámtábla, télikert tervezése.
20-544-5008

Monsator DDR centrifuga Ts-66 eladó. 15E Ft irányáron. 20-377-0330

Cinkotán 2248nm szántóföld és
2129nm művelési kötelezettség alol
kivetett zártkert eladó. 70-232-9165
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Fehér menyasszonyi ruha kellékekkel (strassz köves 44-46-os) 48E ftért eladó. 403-9223

Eladó Ford Fiesta 92-es évjárat 1.4es, klíma, vonóhorog. Vizsga 2018ig. 20-553-9340

Étkezőasztalok: IKEA lakkozott tömörfenyő bővíthető 16E Ft, és barna kerek 5E Ft-ért eladók. 4031335

Cinkotán a Nagytarcsai út mellett
4954nm-es szántó eladó. 4000440; 70-299-3400

Ágybetét (200x160x14 cm)+ ágyrács eladó. Ár megegyezés szerint.
403-9223

Felújítást igénylő, 85kg teherbírású
fahíd kis kerti tóhoz eladó. 70-2487579

Sashalmon kétlakásos családi ház
220nöles telken eladó 20-422-1396

Kehidakustányban a termálfürdővel szemben 42nm-es erkélyes lakás eladó. 400-0440; 70-299-3400

80L-es gáztartály gépjárműhöz,
Dácia kormánymű, R25 önindító
eladó. 30-419-4755

Mérnök, tanár, ügyvéd és
pap könyv hagyatékát korrekt áron megvásároljuk. 40
év szakmai tapasztalat, ingyenes kiszállás. 787-9282;
30-877-1460

ASZTALOS vállal: meglévő
ajtók, ablakok, tetőtéri ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre átalakítását, elöregedett szigetelő gumik cseréjét. 30-265-9477
Korrekt hölgy, arany, ezüst
felvásárlást végez, napi legmagasabb áron, tört arany
7E-14E ftig, borostyán ékszerek (nyaklánc, karkötők,
fülbevalók 5E-100E Ft-ig).
Magas áron vásárolunk festményeket, bútorokat, porcelánt, kerámiát, Zsolnait,
ezüst és bronz tárgyakat, kitüntetéseket, képeslapokat.
XVI. kerület Sashalmi tér 1.
CBA közérttel szemben lévő
üveg pavilon. 70-600-5082

Lakásfelújítás,
építkezés.
Minden munka egy kézben,
ács,- kőműves,- burkoló,villanyszerelő. 30-479-2776

Angol nyelvoktatást, vizsgafelkészítést,
társalgási
gyakorlatot, nyelvtani rendszerezést vállalok a XVI. kerületben. Céges és Skype-os
online nyelvtanítás is lehetséges! Hívjon bátran a 0620-320-3001-es számon!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS.
Falbontás nélkül,
szakszerű, géptisztítás.
FÁBIÁN ISTVÁN

20-317-0843

Számítógépek
javítása
helyszínen, hétvégén is.
Vírusírtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere
garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán 70-5192470; szerviz@szerviz.info
VILLANYSZERELÉS
és
HAJDÚ típusú bojler javítás, vízkőtelenítés garanciával. Tóth Balázs 30-2948045, 406-5775
Villanyszerelés,
hibakeresés,
villanybojlerek
vizkőtelenítése,
javítása,
cseréje. Rácz Mihály 30296-5590; 260-7090

Vízszerelés, fűtésszerelés
családbarát árakkal, precíz munkavégzéssel, 10%
nyugdíjas kedvezmény. 30938-9713

XIV. kerület, Mátyásföldi munkahelyünkre teljes
munkaidős, állandó munkára keresünk kertész végzettségű, józan életű munkatársakat. Jogosítvány szükséges,
bérezés megegyezés szerint. Lehetőség szerint 1-3
év tapasztalattal rendelkezők jelentkezését várjuk.
Céginfó a www.kertesz.hu
weboldalunkon
található.
Jelentkezi önéletrajzzal a
ketkerteszkft@gmail.com
email címen lehetséges.
Szorgalmas nyugdíjas vállal: zárjavítást, járda javítást,
kerti csap cserét, festést, hegesztést, kerti munkát.46;
130; 175 busz vonalán. 800
Ft/óra. 30-282-2202 délután
Napközis Kreatív Alkotótábor az Énképem rajzstúdió
szervezésével.
Helyszín:
Gourmand Iskola,
1165
Budapest, Veres Péter út
102., tel: +3630-834-2565,
bakoszikszaieni@gmail.com

Az Önkormányzat lapja
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