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Beszámolónkat a 7. oldalon olvashatják.
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30 éve
mentek el
Nyeregbe magyar!
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Budapest főváros XVI. kerületének 2020.
évi környezetállapot-jelentése
Budapest XVl. kerület környezetének állapotvizsgálata alapján elmondható, hogy az elmúlt évben az Önkormányzat a zöldfelületek
kezelését, és új zöldfelületek létrehozását, a környezet minőségének megőrzését elsődleges feladatkörének tekintette.

Kedves

Olvasó!

Sok a megoldatlan probléma. Itt van mindjárt az,
amellyel a minap egy családi ünnepségen szembesültünk, amikor a 90 éves nagypapát köszöntötte a család. Az ünnepelt ugyanis közölte, hogy
ez az ő 91. születésnapja. Az unokák rémülten
néztek egymásra, hogy akkor rossz a közösen
megálmodott tortacsoda felirata? Hibás a dekoráció? Elnézték a naptárt? A felnőttek némelyike
titkon kiszökött a szobából, és lázas kutatás kezdődött a nagypapa születési anyakönyvi kivonata után. Ő azonban hamar véget vetett a kínos
pillanatoknak, mindenkit megnyugtatott, hogy ő
most valóban 90 éves, de neki mégis a 91. születésnapja a mai, mert az első akkor volt, amikor
megszületett. Hiszen nulladik születésnap nem
létezik, mert a világrajövetelünk egy valós történés, életünk első napja, éppen a születésünké, ez
tehát az első születésnapunk. Igaz, rossz szokásból ennek évfordulóit hívjuk születésnapoknak,
és ez már örökre így is fog maradni. De rá kellett jönnünk, hogy amikor valakinek azt üzenjük,
hogy születésed napján minden jót kívánunk,
akkor egyáltalán nem a születése napján, hanem
annak valahányadik évfordulóján tesszük ezt. Miután ez így kiderült, helyrebillent mindenki lelki
békéje, elillant a blamaveszély. Ismét szépnek látszott a szülinapi torta, a 90-es számmal díszített
feliratok és a lufik, kiderült, senki nem hibázott,
nem veszett kárba a sok szervezés és fáradozás,
csak a tények tréfálták meg az ünneplőket. A család pedig azzal a megnyugtató érzéssel ülhetett
le az ünnepi asztalhoz, hogy a napokban majd
neki lehet látni az olyan századrangú kérdések
megoldásához is, mint a gazdasági világválság,
az atomháború, a globális felmelegedés, vagy az
ózonlyuk befoltozása Ausztrália felett. Mert a legfontosabb kérdés már megoldódott.
MÉSZÁROS TIBOR

Annak érdekében, hogy a kerület még
élhetőbbé váljon, és méltó legyen a Kertváros címhez, 2020-ban is történtek fejlesztések.
A 2020. évben történt beruházásokat
nagymértékben befolyásolta a COVID-19
vírus terjedése, és az ellene való védekezés. De mindezek ellenére is sikerült továbbhaladni a zöldterület-fejlesztésekkel,
az úthálózat-felújításokkal és a lakossági
programok bővítésével.
A 2020. évben a Képviselő-testület megalkotta a 30/2020. (IX.18.) és 3l/2020.
(IX.l8.) önkormányzati rendeleteket, melyek lehetővé tették két új lakossági program elindítását a kerületben. Ezek a „Madárbarát kertváros”, illetve a „Méhbarát
kertváros” program.
A Nagyiccei erdő felújítási munkái folyamatosan zajlanak, aminek keretén belül
1000 db erdészeti facsemetét ültettek el.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban
is sikerrel zárult a lakossági faültetési akció, a „Minden születendő gyermeknek
ültessünk egy fát!” program, az őszi faültetési akció, komposztálási akció, továbbá
a csapadékvízgyűjtő akció is.
Az Önkormányzat a klímavédelem érde-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a pályázat kiírásának időpontjában 4-11. évfolyamra járó
TEHETSÉGES ÁLTALÁNOS VAGY KÖZÉPISKOLAI
TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA.
A benyújtás határideje 2021. június 30.
A pályázatot kizárólag papíralapon lehet benyújtani.
A benyújtás helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Iroda
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
A beérkezett pályázatokat 2021. szeptember 30-ig bírálják el.
A pályázatról minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat
honlapján (bp16.hu) a Pályázati felhívások címszó alatt.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG
Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő:
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: tibifoto@t-online.hu
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kében több fontos lépést tett. Ezek közé
tartozik, hogy elfogadta a 142/2020. (VI.
24.) Kt. határozatot, amely az Élő Bolygónk 2 – klímavédelmi és alkalmazkodási
cselekvési terv, a hozzá tartozó l. sz. melléklettel. A 2020. évben az Önkormányzat előkészítette a SECAP terv kidolgozására vonatkozó megbízási szerződést,
mely eredményeként várhatóan 2021.
augusztusában kidolgozott SECAP terve
lesz a XVl. kerületi Önkormányzatnak.
Ehhez szorosan kapcsolódva, az Önkormányzat előkészítette a csatlakozását
a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi
Szövetségéhez, valamint a Klímabarát Települések Szövetségéhez.
Tárgyévben tovább fejlődött az infrastruktúra hálózat; utak, járdák épültek, és
a csapadékvízgyűjtő hálózat is bővült.
Összességében megállapítható, hogy a
XVI. kerület továbbra is őrzi és fejleszti
azon környezeti értékeit, amelyek vonzóak az itt élők számara és egyre nagyobb
hangsúlyt fektet a klímavédelemre és az
ahhoz tartozó programokra, kivitelezésekre.
Összeállította
a Környezet- és Klímavédelmi Iroda

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

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban.
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a.

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy
hirdetes@bp16.hu

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 lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készítik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.

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

Jó hír a kertvárosiaknak:

folytatódik a Budapesti
Útépítési Program!
A Gulyás Gergely miniszterrel tartott sajtótájékoztatója után kérdeztük az eddigi munkáról és a folytatásról Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőt, aki a Programot miniszteri biztosként irányítja.
– EGYRE GYAKRABBAN HALLHATJUK ITT A KERTVÁROSBAN A
BUDAPESTI ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM MEGNEVEZÉST. DE MIT IS TAKAR PONTOSAN MINDEZ?
– Azért indítottuk útjára ezt három évvel ezelőtt, hogy belátható időn
belül – egy európai fővároshoz méltóan – az összes földút megszűnjön Budapesten. A külső kerületek, mint a miénk is, a leginkább
érintettek ebben a problémában, ezért ez a program nekünk különösen nagy segítség. Amikor felkértek ennek az irányítására, akkor azt
vállaltam, hogy néhány éven belül valamennyi fővárosi, így természetesen az összes XVI. kerületi belterületi földutat leaszfaltozzuk.

ti Útépítési Program, hiszen ezzel biztos kormányzati forrásokat tudunk bevonni a helyi útépítésekbe.

– HOGYAN HALAD EZ A VÁLLALÁS?
– Azt gondolom, hogy jól állunk. Ha a 2019-es és a 2020-as éveket
nézzük, akkor a pályázó önkormányzatoknak összesen már mintegy 66 km új út építésére tudtunk forrást biztosítani. Ez nekünk
kertvárosiaknak eddig 17 kilométernyi új utat jelent. Ezek jó része
már el is készült, de néhány helyen még zajlanak az építkezések. De
nemcsak a megépült utak hossza az, ami igazolta, hogy jó döntés
volt útjára indítanunk ezt a programot. Sajnos van egy, számunkra
kertvárosiak számára szomorú és egyben felháborító aspektusa is
mindennek. Budapest jelenlegi baloldali vezetése ugyanis több évre
előre megvont minden forrást a kezelésükben lévő kertvárosi utak
felújításától. Így, hogy a Főváros egyetlen méter utat sem hajlandó
nálunk felújítani, számunkra még jobban felértékelődött a Budapes-

– EBBEN AZ ÉVBEN MIRE SZÁMÍTHAT A KERTVÁROS?
– Eddig 50 útra, illetve útszakaszra tudtunk forrást biztosítani. Ezek
közül van még néhány, amelynek az építése még folyamatban van,
de ebben az évben ezek mindenképp megvalósulnak. Ezen felül ebben az évben is volt lehetőségük a kerületeknek támogatási igényt
benyújtani, amit az Önkormányzatunk meg is tett. Annyit előzetesen elárulhatok, hogy gyakorlatilag valamennyi benyújtott útfelújítási igényre tudunk forrást biztosítani. Ez persze köszönhető az Önkormányzat részéről közreműködők kiváló munkájának és Kovács
Péter polgármester úr a Kertváros fejlődése melletti elhivatottságának. Azt pedig hamarosan meg is tudjuk osztani a kertvárosiakkal,
hogy melyik utcák következnek a sorban.
MUNKATÁRSUNKTÓL

– A PROGRAMBA BEVONHATÓ UTAK MÉG NEM FOGYTAK EL. EZ
AZT JELENTI, HOGY A MUNKA FOLYTATÓDIK?
– Természetesen! Jó hír, hogy el tudtuk érni, hogy a kormány újabb
5 milliárd forint forrást tervezzen be a jövő évi központi költségvetésbe a fővárosi útépítésekre. Ez azt jelenti, hogy így már az eddigiekkel
együtt összesen 25 milliárd forinttal tudjuk támogatni a kérelmet benyújtó kerületeket az útjaik építésében.

DÉLI HARANGSZÓ
BARÁTI KÖR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti
lakóépületek utólagos hőszigetelésének
pénzügyi támogatására
A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy Budapest Főváros XVI.
kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő támogatást nyújtson a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti
lakóépületek, homlokzati, tető- és pincefödém,
valamint homlokzati végfalak hőszigeteléséhez.
A pályázatok benyújtásának formai követelményei:
A pályázatokat
a) magyar nyelven,
b) papír alapon,
c) mindent kitöltve (kihúzva azt, ahol adat nem
kerül feltüntetésre),
d) A/4-es formátumban,
e) a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot aláírva,
f) egy eredeti példányban,
g) folyamatos oldalszámozással ellátva kell
benyújtani.

Pályázatok benyújtásának módjai:
a) Személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8. )
Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: hétfő: 8.0018.00; kedd: 8.00-16.00; szerda: 8.00-16.30; csütörtök: 8.00-16.00; péntek: 8.00-13.30, vagy
b) Postai úton (postacím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.),
c) Elektronikus úton a palyazat@bp16.hu e-mail
címre.
Pályázatok benyújtásának határideje
2021. szeptember 15.
A pályázattal kapcsolatban minden részletre kiterjedő tájékoztatás olvasható az Önkormányzat
honlapján (bp16.hu) a Pályázati felhívások címszó
alatt.

2021. augusztus 20-23.
DÉLVIDÉKI HONISMERETI
KALANDOZÁSOK
a Déli Harangszó Baráti Körrel
az Al-Duna mentén Újvidéktől
Galambócig a feledésre ítélt
mártírsorsú végvári hazafiak
(1521-2021) nyomában
Szent István ünnepén.
(Védettségi igazolvánnyal
rendelkezőknek!)
Félpanziós szállás
Székelykevén, a Zimonyba,
Nándorfehérvárra, Szendrőre,
Kevére, Versecre, stb. vezető
csillagtúránk központjában.
Útiköltség: 20 000 forint,
szállás: 20 euró/éj
Előzetes jelentkezés:
Szuhaj Péterné
061/403 2622
0630/582 7600
e-mail:
szukazsu@freemail.hu

Az Önkormányzat lapja
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„Szép vagy, gyönyörű vagy,
Magyarország…”

Közeleg Trianon 101.
évfordulója
„Valahogy úgy történt, hogy a nagyapánk elaludt
Magyarországon, felkelt Romániában és nem a
vonaton aludt el.” Foglalta össze kissé fekete
humorral egy székely bácsi mindazt, ami 1920.
június 4-én történt Trianonban.
A nemzet egyik legnagyobb tragédiája már több
mint száz éve kísért minket. Mai napig tartó
feszültségeket teremtett a Kárpát-medence népeivel és nemzeteivel, de a megmaradt határok
között ugyancsak nem szűnő vitákat vált ki történészek, politikusok és a mindenhez is értő megmondó emberek között.
Ha egy történetben kellene összefoglalnom
Trianon tragédiáját, akkor az valószínűleg a következő lenne. A korszakban számtalan költő és
dalszerző próbálta megragadni a Magyarországot ért történelmi csapást, ki több, ki kevesebb
sikerrel. Véleményem szerint azonban ez az a
mű, melynek nem csupán gyönyörű dallama és
szövege ad át egy csipetnyi magyar sorsot, de
szerzőinek története is. 1922-ben mutatták be
Kulinyi Ernő dalszövegíró és Vincze Zsigmond
zeneszerző operettjét, a Hamburgi menyas�szonyt. Magát a darabot hamar elfelejtette volna
az utókor, de volt benne egy dal, mely tökéletesen egyesítette magában mindazt, amit a kor
embere érezhetett
azokban a viharos
időkben. A szerzemény pedig a „Szép
vagy, gyönyörű vagy,
Magyarország” volt,
mely hamar slágerré vált a Horthy-korszak Magyarországában. A zenművet
azonban már a nyilas terror alatt betiltották, mivel szerzői zsidó származásúak voltak, később pedig a
szocialista időkben irredentának és nacionalista
propagandának minősítették. Pedig éppen ez a
dal mellőz mindenféle gyűlölködést. Egészséges
hazaszeretetről, mesebeli múltról, a szülőföld
utáni vágyakozásról regél.
Vincze Zsigmond 1936-ban hunyt el, de Kulinyi Ernő megélte a II. világháború poklát. 1945ben hunyt el, egy németországi internálótáborban.
A szélsőségekben gazdag XX. század gondoskodott arról, hogy a magyar néplélek ne dolgozhassa fel Trianont. 101 esztendő elteltével
Trianon nem csak határainkon túl, de azokon
belül is elválaszt egymástól magyart és magyart.
Kulinyi Ernő és Vincze Zsigmond szerzeménye
azonban még mindig útmutatásként szolgál,
miként is kellene vélekednünk hazánkról, a
világban szerteszét szakadt magyar nemzetről:
„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország/ Gyönyörűbb, mint a nagyvilág!”
GUETH ÁDÁM
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„Elvtársak, vége!”
1991. április 4-én születtem. Idősebb olvasóink
még emlékezhetnek rá, hogy e dátumon ünnepelte
országunk a „felszabadulás napját”, hisz ekkor szabadította fel Magyarországot a szovjet Vörös Hadsereg a német megszállás alól, legalábbis a szocialista korszak propagandagépezete szerint. ’91-ben
azonban már új szelek fújtak a hazai és a világpolitikában egyaránt, így az időpont szüleim számára már csupán az én születésem miatt volt ünnep,
akiket édesapám munkatársai a tréfa kedvéért az
Április 4-ről szóljon az ének soraival köszöntöttek.

GUETH ÁDÁM

A megelőző majdnem fél évszázadban Magyarország, önállóságát elveszítve idegen
megszálló hatalmak igáját nyögte. 1944.
március 19-én a német Harmadik Birodalom erői szállták meg hazánkat, akiket a
propagandával ellentétben nem 1945. április
4-én, Nemesmedvesnél, hanem csak április
13-án, Pinkamindszentnél űztek ki a szovjetek az ország területéről. 1947-ig a Szövetséges Ellenőrző Bizottság magyarországi
felügyelőjének a Szovjetunió számított, ami
jogi alapot adott itteni tartózkodásukhoz.
1947-ben azonban a SZEB megszűnt, ezért
a Vörös Hadseregnek is távoznia kellett vol-

munista vezető visszautasította. Ez a korszak szülte azt az önellentmondásos állítást,
miszerint „a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok öröklakásokat kapnak a
magyar kormánytól”.
1988 decemberében Mihail Gorbacsov
részleges csapatkivonásokat jelentett be.
1990 márciusában született kétoldali megállapodás a szovjet csapatkivonásról, majd
a hajmáskéri harckocsizók távozásával kezdetét vette a több mint egy évig tartó művelet. Az utolsó szovjet katona, Viktor Silov
altábornagy, a Déli Hadseregcsoport parancsnoka június 19-én, Záhonynál hagyta

Annus Antal és Silov dandártábornokok
érzékeny búcsúja.

na. Ekkor még az Ausztriában állomásozó
csapatokkal való összeköttetéssel indokolták
a szovjet katonák magyarországi tartózkodását. 1955-ben viszont a szovjetek kivonultak a semlegesnek nyilvánított Ausztriából,
ám addigra már az ebben az évben alakult
Varsói Szerződés törvényesítette a szovjet
hadsereg megszállását, melyről 1957. május
28-án államközi szerződés született.
1958-ban Nyikita Hruscsov, a Szovjetunió
első titkára felajánlotta Kádár Jánosnak a
szovjet csapatkivonást, de ezt a hazai kom-

el Magyarországot. Ezt a napot 2001 óta „a
magyar szabadság napjaként” ünnepeljük.
Kertvárosunkban az Erzsébet-ligetben
alakították ki a szovjet tiszti körletet. Azóta
nemcsak a Liget eredeti lakói tűntek el, de
a vöröscsillagok, cirill betűs feliratok és a
szovjetek által „búcsúajándéknak” szánt kézigránátok is.
Ahogyan egy német közmondás tartja:
semmi sem olyan tartós, mint az átmeneti.
Úgy érzem, mindez a magyar történelem
eme 46 évére különösen igaz.

DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR
RUSZKIK HAZA – 30 ÉVE SZABADON
Ünnepi megemlékezés a megszálló szovjet hadsereg kivonásáról
A Déli Harangszó Baráti Kör szeretettel meghívja Önt és családját, a mátyásföldi
Szurmay Sándor emlékmű elé (Bp. XVI. ker., Erzsébet-liget, Szurmay sétány),
2021. június 16-án, szerdán 17:00 órára,
örömteli visszatekintésre, az 1956-os ellenünk vívott barbár háború óta a szovjet Déli
Hadseregcsoport (4 gárdahadosztály, öt dandár és 10 gárdaezred) parancsnoksága
által a 46 éves törvénytelen megszállás alatt 35 évén át bitorolt területre.

Nyeregbe magyar!
Ezúttal a csíksomlyói nyeregről van szó, amely a világ összes égtája felől tereli össze minden évben a keresztény és a nemzeti
hagyományokat tisztelő honfitársainkat a csíksomlyói búcsúra. A
vírushelyzet persze ebbe is beleszólt, de azért a nagy találkahely
idén is megtelt magyarokkal. Az egyik résztvevőt, Solymoskövi
Pétert kérdeztük arról, hogy milyen tapasztalatokkal, élményekkel
tért haza idén Csíksomlyóról.
MÉSZÁROS TIBOR

– A VÍRUS ILYEN HOSSZÚ JELENLÉTÉRE
AZ ÉV ELEJÉN CSAK A LEGBORÚLÁTÓBBAK SZÁMÍTOTTAK. AKKOR MÉG SZÓ
SEM VOLT HARMADIK HULLÁMRÓL.
– Valóban, én is azok közé tartoztam, akik
abban bíztak, hogy harmadik hullám már
nem lesz. Az első zarándokutat 2006-ban
szerveztem, amelyen 45 fővel vettünk részt.
Azóta talán kétszer fordult elő, hogy 30 főnél kevesebb volt a csoport létszáma, de az
elmúlt 15 évben mindig ott voltunk Csíksomlyón. Ez a tény azt a hamis érzetet sugallta,
hogy ez egy olyan esemény, ami semmilyen
körülmények között nem maradhat el. Ez az
illúzióm 2020-ban szertefoszlott, mert mint
ismeretes, tavaly nem lehetett megtartani a
szentmisét a csíksomlyói nyeregben. A román hatóság – a helyzetnek megfelelően –
betiltotta a sokrésztvevős rendezvényeket.
Annál nagyobb reményekkel néztünk az
idei év elé. Már kora tavasszal elkezdtem a
szervezést. Úgy voltam vele, hogy egy megszervezett utat a vírushelyzet esetleges romlása miatt le lehet mondani, de az utolsó pillanatban megszervezni képtelenség. Szépen
kezdett összeállni a csapat, de ekkor azzal
szembesültem, hogy erdélyi vendéglátóinknál is újra kell szervezni az elhelyezésünket.
A helyzetet bonyolította, hogy a határon átjutás is teljesen bizonytalan volt. A helyzet
bizonytalansága miatt arra az elhatározásra jutottam, hogy talán
le kellene mondani az utat. Meg
kell jegyeznem, hogy személyes
tapasztalataim ezt a bizonytalanságot alátámasztották. Utólag
a helyzet részletesebb ismeretében az út korábbi lemondása
helyes döntésnek bizonyult.
– EKKOR DÖNTÖTT ÚGY,
HOGY EGYEDÜL UTAZIK KI?
– Nem, ekkor még úgy volt,
hogy nekem sem lesz szálláshelyem. A helyzetet a csíkszentmihályi polgármester oldotta
meg számomra, aki egy héttel
az esemény előtt felhívott, és
meghívott, hogy nála lakhatok
kinttartózkodásom alatt.
– ÖN EKKOR MÁR BE VOLT
OLTVA?

– Igen, április 27-én kaptam meg a második
oltást. Az erről szóló igazolás egyébként feltétele volt a román határ átlépésének.
– A ZARÁNDOKLAT NAPJÁN MÁSKÉPP
TÖRTÉNTEK A DOLGOK, MINT EDDIG?
MÁS VOLT A LÁTVÁNY VAGY A HANGULAT? SÉRÜLTEK AZ ÉVSZÁZADOS TRADÍCIÓK A VÍRUS SZORÍTÁSÁBAN?
– A lényeg természetesen nem változott. Kisebb eltérések azonban voltak. Korábban a
csíkszentmihályi keresztalja felét a helybéliek, a másik felét a faluban megszállt vendégek alkották. Legnagyobb meglepetésemre
ezúttal sokkal többen álltak be a kereszt alá
a falubeliek, mint eddig. Hamarosan az okát
is megtudhattam. Beszéltem olyan helybeli
asszonnyal, aki életében először indult útnak a csíksomlyói nyereg felé, mert korábban mindig a vendégfogadás napi teendőivel
volt elfoglalva, nem ért rá egy egész napot
a zarándoklatra szánni. Hozzá hasonlóan a
vendéglátás terhétől megszabadulva mások
is útnak indultak, olyanok, akik ezt korábban
hasonló okok miatt szintén nem tehették
meg. Tavaly karanténban voltak, kormányrendelet tiltotta a mozgást, pedig alig volt
megbetegedés Csíkszentmihályon. Az én
szempontomból személyes veszteség, hogy
az a szállásadó, akit a legelső alkalommal is-

mertem meg, és azóta minden évben részt
vett a tőlünk érkezők elszállásolásában, a
csupán szórványos megbetegedések ellenére
is a faluban elsőként esett áldozatul a koronavírusnak.
Az odavezető 16 kilométeres úton is egy
kicsit más volt a hangulat. Amíg a korábbi
években a beszélgetésnek, ismerkedésnek
jutott főszerep és az imádkozás, meg a rózsafüzér morzsolása inkább csak a háttérben zajlott, ez most megfordult. A sok helyi
résztvevő miatt inkább az imádságra és az elmélyülésre tevődött a hangsúly. Volt alkalom
végiggondolni ennek a történelmi tradíciónak a történetét, talán mélyebben átélni az
üzenetét, és még inkább belegondolni abba
a küzdelembe, amelyet a mai határainkon
kívül rekedt magyarok a fennmaradásukért
folytatnak. Ennek az egyik legerősebb kifejezési módja a csíksomlyói zarándoklat.
– MI TÖRTÉNT A NYEREGBEN?
– Az utazásom első, vigasztalanul esős napján csak a székely bölcsesség táplálta bennem a reményt: „ami ma leesik, az holnap
nem ver meg”. Így is lett. A legfontosabb napon verőfényes időjárásra ébredtünk. Voltak,
akik kinyitották esernyőjüket, de nem az eső,
hanem a tűző Nap ellen. Az egész nyereg
megtelt, de egy kicsit lazábban álltak egymás
mellett az emberek. A hívő
ember számára egy igen szép
szentmisét hallgattunk végig.
Én azért vittem magammal
egy Rákosszentmihály feliratú táblát. A feliratát látva
hárman szólítottak meg. Két
helybeli fejezte ki örömét,
hogy azért mégiscsak jöttek
a határon túlról is, majd egy
másik fővárosi kerület, Újpest képviseletében egy házaspár adta át a szomszédvár
üdvözletét. Bizonyára a rendkívüli körülmények ellenére
is volt sok anyaországi magyar a helyszínen, de ennek
ellenére a 2021-es zarándoklaton elsősorban a helybeliek
vettek részt.
Reméljük, jövőre minden
visszazökken a megszokott
kerékvágásba!
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Feloldották a korlátozások egy részét
Az egészségügyi előrejelzések pünkösd hétfőre valószínűsítették az 5 milliomodik jogosultat, aki megkapta
a koronavírus elleni védőoltást. Ez azonban már 4 nappal korábban, május 21-én bekövetkezett. Ennek azért
van jelentősége, mert a szakemberek szerint a lakosság felének védettsége esetén óvatosan ugyan, de fel
lehet oldani a szigorú járványügyi intézkedéseket. Ennek értelmében május 21-étől az alábbi rendelkezések
M.T.
léptek életbe:
1. Megszűnt a kijárási tilalom.
2. Megszűnt az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása.
3. A kötelező maszkviselés és a 1,5 méteres távolságtartási szabály is
megszűnt a közterületeken. Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt
térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor.
4. Szabad a sport a közterületeken.
5. Magán- és családi rendezvény megtartható 50 fő részével.

6. A lakodalmak pedig 200 fő részvételéig korlátozás nélkül megtarthatóak. Szállodákban és éttermekben a helyiség üzemeltetője
köteles gondoskodni arról, hogy az ilyen jellegű rendezvényeket
külön teremben lehessen megtartani.
7. Szabad a kültéri események szervezése, de itt életben marad egy
500 fős korlát és zárt térben továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni rendezvényeken
8. A zenés, táncos rendezvényeken továbbra is kötelező a védettségi
igazolvány felmutatása.
9. A 16-18 éves korosztály beoltott tagjai mostantól szabadon – felnőtt kíséret nélkül – mehetnek rendezvényekre.

A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
MÁJUS 28-I TÁJÉKOZTATÓJA
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN

A Civil16 Egyesület is csatlakozott azoknak
a sorához, akik ebédet vittek az erzsébet-ligeti oltópont dolgozóinak. Május 17-én az
egyesület vezetői, Schaffer Viktor, Daróczy
Zoltán, valamint Vadász Dániel önkormányzati képviselő érkezett nagyméretű thermo táskákkal, amelyek melegen tartották a
frissen sütött pizzát. Desszertnek néhány
karton banánt, és dobozos üdítőt tettek a finom ebéd mellé. Az adományt Kovács Péter
polgármester és az Erzsébetligeti Színház
igazgatója, Szabó Csilla vette át az adományozóktól.
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XVI. Kerületi Újság

A koronavírus-járvány harmadik üteme szerte Magyarországon, így a Fővárosban és a
Kerületünkben is visszaszorulóban van. A Magyar Kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében február 8-tól életben lévő veszélyhelyzet továbbra is érvényben van.
A Kormány meghosszabbította a védelmi intézkedéseket, ugyanakkor elkezdődött a folyamatos nyitás.
A védekezés sikere, valamint a koruk, egészségügyi állapotuk miatt különösen veszélyeztetett honfitársaink védelme érdekében a Kertváros Önkormányzata nyomatékosan
kéri, hogy a járványügyi szabályokat mindenki tartsa be:
▶ az előírt helyeken viseljen maszkot, ▶ tartsa be a 1,5 méteres védőtávolságot,
▶ rendszeresen használjon kézfertőtlenítőt,▶ a boltokban tartsa be a 1 fő/10m2 szabályt,
▶ és ha a betegség jeleit észleli önmagán, vagy a hozzátartozóin, haladéktalanul forduljon orvoshoz!
A házi orvosi praxisok május 27-i adatszolgáltatása alapján jelenleg kerületünkben 32
fertőzöttről van tudomásunk. A háziorvosok által beoltott vagy oltópontra küldött és ott
beoltott kerületiek száma május 27-ig 31 697 fő. A kerületi beoltottak létszámában az
oltás terv 1., 2., 5., 6. 8. és 9. szakaszában beoltottak, vagyis egészségügyben, nyugdíjas
otthonban élő és dolgozók, a védekezés egyéb területén, a rendvédelmi szerveknél, valamint az iskolába, óvodában, bölcsődében dolgozók száma nincsen benne, ugyancsak
nincsen benne a számban a nem kerületi háziorvossal rendelkező XVI. kerületi, valamint az online időpontfoglalás után beoltottak száma. Az ő feltételezett létszámukkal
korrigált XVI. kerületi oltottsági ráta: 62,8%-64,6% között lehetett május 27-én.
Az Észak-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatása szerint május 27-én a fenntartásában működő XVI. kerületi nevelési-oktatási intézmények egy iskolában egy fő igazolt
Covid-19 fertőzött. Egy iskola egy osztályában folyik tantermen kívüli, digitális oktatás.
Az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben és óvodákban május 28-i információk
szerint egyetlen intézményben sincs rendkívüli szünetet és egyetlen igazolt Covid-19
fertőzött dolgozó sincs.
A Kertváros Önkormányzata és intézményei mindent megtesznek a koronavírus elleni
védekezésben, azonban az eredményekhez szükség van a lakosság együttműködésére
is. A regisztráció utáni oltás a XVI. kerületben is folyamatosan zajlik. Március 16-tól
oltópont működik a XVI. kerületben az Erzsébetligeti Színházban, illetve húsvétkor a
Szakrendelőben is oltópont működött, ezeken a helyszíneken május 27-ig már 10 109
páciens kapott első körös, míg 5974 páciens második körös oltást.

Újranyitott a
Tanyaudvar!
Ismét várja látogatóit a Kertvárosi Tanyaudvar és az azt
üzemeltető Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, mely még
tavaly novemberben, a járványhelyzet miatt volt kénytelen bezárni kapuit.
GUETH ÁDÁM
Amint azt már korábban megírtuk, a zárt kapuk mögött lázas munka folyt.
Egyebek mellett kialakítottak egy 100 négyzetméteres zöldségeskertet, amelyben négy darab 1,5 x 8 méteres magasított ágyásban mutatjuk be az alapzöldségek termesztését. Bemenni nem lehet majd, de a régi parasztkerítés jó
belátást enged a területre. Így könnyű lesz követni, hogyan fejlődik a paprika,
a paradicsom, a káposzta, az uborka, a bab, a burgonya, a retek, vagy a borsó.
Helyet kapott még benne egy kerekes kút, egy madárijesztő és egy féltető,
amely a fűszernövények megóvását szolgálja majd.
Az állatállomány is gyarapodott. A Csibi nevű szamár egy egészséges szamárcsikónak, egy kis kancának adott életet, akit a közönségszavatatok alapján
Csipikének neveztek el. A disznóólban 8 magyar lapály fajtájú választási malac bosszantja sivításával a másik ólban lakó felnőtteket. A kisbárányok és a
kecskegidák is szépen fejlődnek. További szaporulat a szárnyasoknál várható.
A tőkésréce, a bütykös lúd és a magyar lúd is anyai örömök elé néz. A közel
30 darab naposcsibe édesanyja pedig az a keltetőgép, amelyet nemrég vásároltak a Tanyaudvar számára.
Az első látogatók között a Kertvárosi Nyugdíjas Polgári Egyesület tagjai is
érdeklődve szemlélték az itt lakó állatokat. Az Egyesület tavaly az Országos
Egyesületből kiválva szerveződött, melyet az Önkormányzat is támogat. Tagjai gyakorta járnak
kirándulásokra, múzeumlátogatásra,
melynek során ös�szefogják a Kertváros örökifjú nyugdíjasait.

Kertvárosi Nyugdíjas Polgári Egyesület

Csipike,
a csacsilány

MÁJUS 22-ÉTŐL A LÉTESÍTMÉNY ISMÉT NYITVA
ÁLL AZ ÉRDEKLŐDŐ LÁTOGATÓK ELŐTT.

Az újranyitás után
a következő BELÉPŐDÍJAK lesznek érvényben:
• GYEREKJEGY (3-tól 18 éves korig) ............... 200 Ft,
• DIÁKJEGY (18 év fölött érvényes nappali tagozatos
diákigazolvány felmutatásával) ......................300 Ft,
• SZENIORJEGY (65 év felett) ........................300 Ft,
• FELNŐTTJEGY ............................................500 Ft,
• CSALÁDI JEGY 2+2
(2 felnőtt és két 18 év alatti gyerek) ...............1200 Ft,
• CSALÁDI 2+3
(2 felnőtt és 3 18 év alatti gyerek) ..................1400 Ft.
• CSOPORTOKNAK
10 fő felett előzetes időpont-egyeztetés szükséges a
+36-20/331-8001-es telefonon. A X., XVI. és XVII. kerületi óvodás és iskolás csoportok számára a belépés
ingyenes.

>> A belepéshez oltási igazolvány szükséges, de a maszk
viselése már nem kötelező. Belépéskor kézfertőtlenítésen
kell átesniük a látogatóknak.
>> 18 éven aluliak oltási igazolvánnyal rendelkező felnőtt
kísérővel léphetnek be.
>> A látogatók a tanyavilág őshonos jószágait tekinthetik
meg, az állatok simogatása és etetése azonban TILOS!
>> Csoportos látogatásra hétköznap – előzetes bejelentkezés után – egyéni belépésre hétvégente biztosít lehetőséget a Tanyaudvar.
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Önkormányzati rendelet védi
az Újszász utcai tornyot
Kerületünk főépítésze az alábbi közleményt
juttatta el lapunkhoz:
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 14/2021.(V.25.) önkormányzati rendelettel a 103770 helyrajzi számú és a 103771 helyrajzi
számú telkeken álló épületegyüttesből a „toronyrész” kerületi
helyi védettséget kapott.
Az 183/2021.(III.26.) PM.
számú határozat szerint
az épületegyüttes további
részeinek vizsgálatára az
örökségvédelmi szakértőt
kiválasztották.
A védettség kapcsán egy
esetleges építési beruházás során az értékvédelmi
szempontokat figyelembe
kell venni, emellett bizonyos pályázati lehetőségek
is elérhetővé válnak.
Amennyiben a volt repülőgépgyár
építészeti
tervei, archív dokumentációja esetlegesen rendelkezésre állnak, kérjük, segítse
a munkát azok átadásával.
A tervátadást jelezheti a
foepitesz@bp16.hu címre.
Szesztai György főépítész

Kismamának segítettek a rendőrök
A XVI. kerületi Rendőrkapitányság egyik körzeti megbízottja járőrözés
közben reggel különös kaland részesévé vált. Manapság már kerületünk
útjain sem ritkák a dugók, ami átlagos esetben csak egyszerűen bos�szantó, viszont, ha egy kismamának már igen szapora szülési fájdalmai
vannak, és az autósor makacs mozdulatlanságba dermed, nem csoda,
hogy mind neki, mind az őt a szülészetre eljuttatni kívánó férjének kiül
az arcára a tanácstalan rémület. Szerencséjükre az édesapa meglátta a
járőrkocsit, és segítséget kért tőlük. A rendőrök azonnal átültették az
utolsó perces anyukát a rendőrautóba, majd a kék-vörös villogót és a
szirénát használva igyekeztek utat törni a Flór Ferenc kórház felé. Törekvésük sikerrel járt, hiszen perceken belül hozzáértő kezekre bízták
a szenvedő hölgyet és a türelmetlen kis jövevényt. Sietségük nem volt
alaptalan, hiszen szinte még ki sem léptek a kórház kapuján, már meg
is született a baba. Mindössze 10 perccel azután, hogy a járőr átadta
őket az orvosoknak. Ennyin múlott, hogy kis honfitársunk nem a családi gépkocsiban született meg. Az édesapa egy szívhez szóló levélben
köszönte meg az egyenruhások segítségét.

Csalók próbálhatnak hozzáférni bankszámlájához
A XVI. kerületi Rendőrkapitányság az alábbi
közleménnyel fordult a lakossághoz:

Az elmúlt időszakban elszaporodtak azok a telefonos megkeresések,
melyek a számlatulajdonosoktól – pénzintézet munkatársának kiadva magukat – adategyeztetés címén próbálják megszerezni a lakosság
bankkártya adatait.

HOGYAN ELŐZHETI MEG A CSALÁST?

Legyen mindig körültekintő a hasonló kapcsolatfelvételekkor! Ne vegyen
komolyan semmilyen hívást, SMS-t, vagy közösségi oldalon keresztül érkezett üzenetet, illetve e-mailt, amelyben az internetbankos bejelentkezéshez és azonosításhoz szükséges jelszavát és/vagy PIN-kódját kérik Öntől!
Szintén gyanús, ha magyartalan szövegezésű, nehezen értelmezhető
e-mailben kérik Öntől ezeket, mivel az üzeneteket a külföldi elkövetők
gyakran fordítóprogrammal szerkesztik.
Ha bankjára hivatkozva hívják fel Önt, és adatokat kérnek, inkább hívja Ön vissza a bank ismert ügyfélszolgálati telefonszámát!
Amennyiben a bank észlel bankkártyát érintő csalást, akkor az ügyféltől nem kell bekérnie részletes kártyaadatokat, hiszen a banki rendszerben azok rögzítve vannak. Soha ne adja ki adatait az ilyen típusú
hívásokra, e-mailekre vagy SMS-ekre válaszolva, vagy linkekről elérhető internetes felületeken, mert egy bank SOHA NEM kér Öntől ilyen
módon bizalmas adatokat. Az Ön azonosító adatai hiányában a csalók
tehetetlenek, nem férnek hozzá a számlájához.
Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen fel vagy töltsön le a
számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja azt Önnek!
Mielőtt bejelentkezne az internetbankjába, mindig ellenőrizze a böngésző címsávban a honlap pontos címét, majd kattintson a böngésző
címsorban megjelenő lakat ikonra, így láthatja, hogy valóban az Ön
bankja adta-e ki a honlapot. Amennyiben más jelenne meg, azonnal
zárja be az oldalt!
MIT TEGYEN, HA MÁR MEGADTA AZ ADATAIT A CSALÓKNAK?
Ha az Ön adatai adathalász elkövetők birtokába kerültek, haladéktalanul jelezze az esetet a bankja felé annak központi telefonszámán, e-mail
címén, vagy személyesen bármelyik bankfiókban, illetve tegyen rendőrségi feljelentést!
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Írni vagy nem írni:
az itt a kérdés…
A nemzetközi hírforrások időről időre felröppentenek olyan híreket, hogy az elektronikus eszközök fölöslegessé teszik a kézírást, ezért az iskolásokat nem is érdemes megtanítani a betűvetés tudományára. Megkérdeztük hát a szakembert,
hogy a kézírás elvetése maga a korszerű jövő, vagy egy nagy tévedés a korszerűség jegyében. Kérdéseinkre Tarnai Klára mesterlogopédus, szakértő, a XVI. kerület pedagógustársadalmának közismert terapeutája válaszolt.
MÉSZÁROS TIBOR
– AZ ÍRÁS CSAK EGY ESZKÖZ A MEMÓRIA
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA, VAGY FEJLESZTI
IS A GYEREKEKET?
– A folyóírás az emberiségnek hatalmas vívmánya, bár a formája gyorsan változik. Már a
90-es évek óta folyó tudományos vizsgálatok
alapján is tudunk válaszolni erre a kérdésre. Ezek egyértelműen kimutatták – persze
a szakembereket ez nem lepte meg nagyon
–, hogy a kézírás viszonylagos lassúsága fejleszti a lényegkiemelés képességét, a kritikus gondolkodást, a koncentrálást, a tanulási
folyamatot. Az információ jobban rögzül az
agyban és könnyebben dolgozzuk fel, ha leírjuk. Az írás megtanulása a gyerekek számtalan képességét feltételezi és fejleszti. Az
életkorral az írásmód változik, és az egyénre
jellemző személyiségjegyeket is tartalmazza. Az írásról azonban nem beszélhetünk az
olvasás említése nélkül, hiszen azért írunk
le valamit, hogy később mi, vagy más is el-

olvassa. A folyóírás, a nem kötött betűkkel,
vagy a géppel írás egészen más agyműködést
igényel. Az írás, az írott szöveg változatossága alkotó folyamat, amely hatékonyan segíti
a tanulást. Az elektronikus eszközök azért
vonzók a felhasználók részére, mert célszerűbbek, mint a kézírás. Gondoljunk csak a
javítás leegyszerűsödésére. Ha kézzel leírunk egy oldalt, és az utolsó sorokban hibázunk, újra kell írni az egész oldalt. A „gépen”
pedig nyomtalanul tudjuk javítani a hibás
betűt, vagy szót. A kisgyerekeknél azonban
még nem a célszerűség a fő szempont, hanem azoknak a fontos képességeknek a ki-

fejlesztése, amelyek a kézírással, a pontos
észleléssel, tapasztalatokon keresztül szerezhetők meg.
– MENNYIBEN IGÉNYEL ELTÉRŐ AGYMUNKÁT AZ GÉPI ÍRÁS A HAGYOMÁNYOS
ÍRÁSHOZ KÉPEST?
– A géppel íráshoz más jellegű figyelem és
munkamemória szükséges, mint a kézíráshoz. Amikor egy gyerek megtanulja,
hogyan kell egy betűt leírni, fókuszáltan
koncentrálnia kell a tollat vagy ceruzát tartó
három ujj összehangolt, kényelmes tartására, a betű méretére, megfelelő formájára, a
betűk távolságára, a sortartásra és még arra
is, hogy mennyire nyomja rá az íróeszközt
a papírra. Ezek a készségek nem születnek
velünk, ezeket meg kell szerezni, és rutinná kell fejleszteni. A gép azonban mindezt
egy leütésbe sűrítve tudja. Átvállalja az összpontosítást. Csakhogy, amikor egy gyerek a
kézírással bajlódik, ügyesedik a keze, jobban koordinálja az ujjait, finomítja a saját
keze irányíthatóságát, precízzé és kreatívvá
teszi a mozgását. A betűk billentyűkkel történő előállítása ezeket a képességeket nem
fejleszti.
– HOGYAN VAN EZ AZ OLVASÁSNÁL?
– Az olvasás alapját az írás, és az írás által
közvetített információ biztosítja. Az írás
megelőzi az olvasást, az olvasás pedig az írás
további fejlődését segíti elő. Nem elválasztható egymástól a kettő. Kell, hogy az olvasó
azonosítani tudja a grafémát a fonémával,
azaz tudja, hogy melyik betűképhez milyen
hang tartozik. Ez kézírás olvasásánál nem
is olyan egyszerű, hiszen a betűt akkor is
fel kell ismerni, ha nem teljesen szabványos
alakú. Sokszor egészen kis különbségek
alapján kell azonosítani, mint például az n
h, b d vagy az ó, ő között. Itt is nagy szükség
van a lényegkiemelésre, differenciálásra. Az
pedig pszichológiai tény, hogy a papíralapú,
hagyományos, mozdulatlan szöveg, a könyv,
nyugalmat ad. A számítógép inkább afféle
készenléti helyzetet idéz elő, mivel megosztja a figyelmet a képernyőn megjelenő sokféle információ között, ezáltal is nehezítve a
megértést.

– HOGYAN VISZONYUL MINDEZ A MEMÓRIÁHOZ?
– A kézírás sokkal maradandóbb emlékeket vés az agyba, mint a gép. Ha kézzel ír
a gyerek, az agyában észlelés után létrejön
a feldolgozás. Az emlékezéshez szükség van
a munkamemóriára, amelynek az emlékek
előhívásában, annak gyorsaságában van szerepe. Míg kézírással minden betűt másképpen rajzolunk meg, addig gépeléskor minden betűt ugyanazzal a mozdulattal állítunk
elő: egy koppintás a billentyűre. Ennek a különbségnek az információk tárolásában van
szerepe. Ha nem tanítjuk a kézírást, hiánya
kihat az ismeretek feldolgozására is.
– A SZAKEMBER TEHÁT KIÁLL A KÉZÍRÁS
MEGTARTÁSA MELLETT?
– A szabályos gépírást célszerű az iskolarendszerben 10-14 éves korban megtanítani,
mivel szüksége van mindenkinek a gyors és
pontos gépírásra, de nem a folyóírás helyett.
Én azt mondom, ismerjük el, és nézzünk
tisztelettel a számítógépre, hiszen megjelenése szinte az élet minden területét teljesen
átírta, megkönnyítette és felgyorsította a világ működését. Ugyanakkor mégse tekintsünk rá úgy, hogy mindent pótolhat, mert
mégiscsak egy érzelem nélküli gép, amely
az ember biológiai agyműködését – például
a kézírást – nem tudja pótolni. A kézzel írás
soha nem fog teljesen eltűnni, csak a jelentősége változik, mivel elhagyása a szellemi
képességeink romlását, a figyelem, az emlékezet hanyatlását jelenthetné.

Az Önkormányzat lapja
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Kullancsveszély
Hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen? Hogyan távolíthatjuk
el őket, ha már a bőrünkbe csimpaszkodtak? Egyáltalán, tényleg
olyan veszélyesek, mint amilyen a hírük?
GUETH ÁDÁM
A kullancsok a pókszabásúak osztályába
tartozó vérszívó élősködők. Körülbelül 900
különböző fajuk ismeretes. Elsősorban az
aljnövényzetben érzik jól magukat, innen kapaszkodnak fel gyanútlan áldozatukra, azaz
bármilyen szárazföldi gerinces élőlényre. Elsősorban melegebb, nyirkos időben támadnak, de akár enyhébb teleken is okozhatnak
kellemetlenségeket. Parkokban, erdőkben
éppúgy előfordulhatnak, mint a kertekben
(a rendszeres fűnyírás ezért is ajánlott). Számos betegséget terjesztenek, melyek emberre és állatra egyaránt veszélyesek lehetnek.
Egyes kullancsfajok nyála önmagában is bénító idegmérget tartalmaz, mely elsősorban
állatok esetében jelent veszélyt.
A kullancsok fűrészfogas szájszervükkel
rögzítik magukat a gazdatest bőréhez. Ezt
általában észrevétlenül, teljesen fájdalommentesen teszik. Az általuk okozta fertőzés
viszonylag rövid időn belül is kialakulhat,
ezért fontos minél előbbi eltávolításuk a bőrből. A legismertebb kullancsok terjesztette

betegségek a Lyme-kór, avagy a boreliózis,
illetve az agyvelőgyulladás, azaz a kullancsencephalitis. A Lyme-kór ellen nem létezik
hatékony oltóanyag emberek számára, erőteljes antibiotikum kúrával gyógyítható. Az
agyvelőgyulladás ellen oltássorozattal védekezhetünk. Újabban már hazánk területén
is megjelent a Hyalomma kullancs, mely a
veszélyes krími-kongói vérzéses lázat terjeszti. Ezt a kullancsfajt nagyobb méretéről
és sávozott lábairól lehet megismerni.
Kiránduláskor kerüljük a bozótos területeket és igyekezzünk zárt ruházatot hordani!
Vigyünk magunkkal kullancsriasztó spray-t
vagy kenőcsöt és pár óránként kenjük be magunkat újra. A B1 vitamin kullancsok elleni
hatékonyságát jelenleg tudományos kutatások nem erősítik meg. Hazaérkezve érdemes
lezuhanyozni, majd átvizsgálni magunkat, a
ruháinkat pedig mosógépbe tenni. Ha kullancsot találnánk magunkban, csipesszel, a
bőrhöz minél közelebb, a szájszervénél érdemes megragadni az állatot. Ügyeljünk arra,

hogy ne a testét fogjuk meg, mivel ezzel magunkba préselhetjük a kullancsok fertőzést
okozó béltartalmát. Óvatos húzással, esetleg
finom csavarással távolítsuk el. Ha a szájszerv benn maradna, ne aggódjunk! A szájszervek önmagukban nem képesek fertőzést
okozni és a szervezetünk akárcsak a szálkát,
kilöki magából. Ne dörzsöljük gyufával, szappannal vagy alkohollal, mert ezzel ugyan elpusztíthatjuk az állatot, viszont továbbra is
belénk fog kapaszkodni. Kedvenceinket óvhatjuk csepegtetős riasztó szerekkel, gyógyszeres nyakörvvel, valamint belsőleg ható
kullancsellenes készítményekkel. Ha bizonytalanok vagyunk, konzultáljunk szakértővel!
A leghatékonyabb megoldás a kullancsbetegségek ellen itt is a megelőzés. Csak óvatosan!
A cikk megírásában, a Zállatorvos nevű
Youtube-csatorna videói nyújtottak segítséget

Napozzunk óvatosan!
Sokat hallhatunk a megnövekedett UV sugárzásról, az ózonréteg
elvékonyodásáról és a bőrrák egyre növekvő kockázatáról. Tavasz
végén minden évben igyekszünk hasznos tanácsokat nyújtani olvasóinknak a biztonságos napozáshoz.
GUETH ÁDÁM
A napozás illetve a napon tartózkodás nem
csupán az egészséges, napbarnított bőr
látványa miatt fontos. A napfény fontos
szerepet játszik a szervezetünk D-vitamin
utánpótlásában. Az UV sugárzás ezenkívül
fertőtlenítő hatású, a napsütés és a jó idő
pedig felfrissíti a szellemet és jótékony hatással van a „boldogsághormonok” termelődésére.
Az, hogy mennyi időt érdemes a napon
tartózkodnunk, nagyban függ a földrajzi
elhelyezkedéstől, az aktuális évszaktól és
napszaktól, és persze saját bőrünk védelmétől, pigmentáltságától. A sötétebb bőrszín esetén viszont több időt kell a napon
tartózkodnunk, hogy elérhessük ugyanazt a D-vitamin bevitelt, mint világosabb
színű, kevésbé pigmentált bőr esetében.
Nyáron délelőtt 11 és délután 15 között érdemes kerülni a napon tartózkodást, ezzel
együtt a leégést. A többi időpontban sötétebb bőrszín esetében 20-30 perc, fehérebb
bőrszínnél viszont 15-20 perc is elégséges,
és mindenképpen használjunk olyan nap-
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védő szert, mely legjobban illik a mi egyéni bőrtípusunkhoz. Mivel a megnövekedett
UV sugárzás a szemet is károsíthatja, érdemes ellenőrzött, erre szakosodott üzletből szerzett UV védelemmel rendelkező
napszemüveget viselnünk. Nem közismert
adat, hogy Afrikában, az Egyenlítő környékén, ahol a legbrutálisabb a nyári napsütés,
egyes népcsoportok esetében a populáció 50
százalékánál alakul ki szürke hályog az UV
sugárzás következtében.

Bőrünket védhetjük egy kényelmes inggel
vagy pólóval is, a napszúrás ellen pedig érdemes fejfedőt, kalapot, sapkát hordani. A
túlzásba vitt napozás súlyosan károsíthatja
a bőrt, rákot és a bőr korai öregedését okozva. Ha szokatlan alakú anyajegyet fedezünk
fel magunkon, mely vérzik, nagyobbodik,
keressünk fel bőrgyógyászt, illetve vegyünk
részt szűrűprogramokon! A fentebb felsorolt
védekezési módszerek különösen fontosak
gyermekek esetében, akiknek bőre még sérülékenyebb és érzékenyebb.
Fontos tudni a napfény ellen védő készítményekről, hogy csak úgy hatásosak, ha legalább egy fél órával a napozás előtt kenjük
be bőrünket. Sokan úgy gondolják, hogy a
naptejek azonnali védelmet nyújtanak, és
csodálkozva állapítják meg, hogy bekenték
bőrüket az akár 50 faktoros napozókrémmel, és mégis leégtek. Meg kell várni, amíg a
szer beszívódik a bőrbe.
Forrás: drsikloskrisztina.hu
Milyen a biztonságos napozás

A méhek világnapja
A méhek számának jelentős csökkenése sajnos világszerte már évtizedek óta tartó folyamat. A nagyüzemi mezőgazdaság, a rovarölő
szerek óriási pusztítást végeznek a méhek között. Pedig az emberiség sorsát is befolyásoló feladatot bízott rájuk a természet: a növények és a fák beporzását. Ezzel járulnak hozzá a növényvilág, végső
soron pedig a földi élet fenntartásához. Ahogy Albert Einstein megfogalmazta: a méhek kipusztulását az emberiség csak négy évvel
élné túl. A méhek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet a Méhek
világnapja minden évben, május 20-án.
M.T.
AMIT A MÉHEKRŐL ÉRDEMES TUDNI:
Környezetünkben a méh az egyetlen rovar,
amely ételt szolgáltat az embernek. Legfőbb
szerepük a természetben a növények beporzása. Ezzel indul el a termés kifejlődése. Ha
a méhek eltűnnének, nem teremnének
gyümölcsök, és a növények nem szaporodnának. A nekünk láthatatlan ibolyán túli
sugárzást (UV) is látják, így tudnak tájékozódni felhős időben is. A méhek legföljebb
4-5 km távolságba repülnek ki a kaptártól.
A tárgyak alakját érzékelik, nem látnak élesen, de megkülönböztetik a fehér, fekete,
sárga, kék, zöld színeket, mégis színtévesztők. Sárgával tévesztik össze a narancsot és
a zöldet, kékkel a bíbort és az ibolyát és a pirosat feketének látják. Született mérnökök.
Kizárólag azonos méretű sejteket építenek.

A hangyához hasonlóan, a méhek testük tömegének többszörösét is elbírják. Általában
1500-2000 virágot látogatnak meg naponta. 1 kg mézhez több mint 2 millió jól mézelő virágot kell meglátogatniuk, kevésbé
mézelőből akár 5 milliót is. Nincs érrendszerük, vérük szabadon mozog szerveik között,
vérük halvány, gyengén sárgás barnás színű,
majdnem színtelen. Tudják melyik a finomabb az egyszerre nyíló virágok közül, és az
édesebb nektárút választják. A kaptárba jóval kevesebb nektárt visznek, mint amennyit
valójában összegyűjtenek, mivel nagy részét
közben elfogyasztják. Egy méhcsalád évi
mézfogyasztása 60-70 kg. Jól kifejlett szaglással rendelkeznek. A virágok illatát több
kilométerről is megérzik. Megkülönböztetik
az édeset, a savanyút, a sósat és a keserűt.

Repülési sebességük 25-40 km/h, attól függően, mennyire leterheltek az összegyűjtött
nektárral.
Egy méhcsalád egy anyából, 24 ezer heréből, és 50-60 ezer dolgozó méhből áll.
Mindenkinek megvan a maga feladata, az
anyának, hogy gondoskodjon az ivadékokról petézés formájában, ami produktív időszakban akár 2000 pete is lehet. A heréknek
mindössze az a feladatuk, hogy megtermékenyítsék a kikelt új anyát. A munkások teendője generációként oszlik meg. A dolgozók
által a kaptárakba hordott nektárt
a fiatal méhek besűrítik.
A világ legdrágább folyékony aranya is a méheket
dicséri. A kilogrammonkénti 5000 eurós árával a
törökországi „Elfek méz” a
világ legdrágább nyalánksága. Egy 1800 méter mély
barlangból származik. Az
ásványokban gazdag környezet a méz összetételét is befolyásolja. E méz története 2009-ben kezdődött,
amikor egy helyi méhész a méhek rajzását
látva feltérképezte a barlangot, ahol 18 kg
mézet talált. Az elemzésből kiderült, hogy

Méhecskehotel
az édes nedű 7 éves és tele van ásványokkal. Az első kiló mézet egy
árverésen 45 ezer euróért adták
el egy ismeretlen vásárlónak. A
következő kilogrammot egy évre
rá egy kínai gyógyszerész szerezte
be 28 800 euró kifizetése után. A
finomságot egyébként ma már kilónként ötezer euró körüli összegért kínálják 170 vagy 250 grammos tégelyekben.

Kerületünkben 2021 januárjában elindult
a „Méhbarát Kertváros” program. A
magánkertek méhbaráttá alakításához
vadvirágos magkeverék és méhecskehotel igényelhető az Önkormányzatnál.
Figyelünk az újrahasznosításra, ezért a
méhecskehoteleket, a kerületben kivágott fák felhasználásával a Kerületgazda
Szolgáltató Szervezet készíti el.
Az Önkormányzat lapja
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A Corvin Művelődési Ház
- Erzsébetligeti Színház

teljes munkaidős
MŰSZAKI
ALKALMAZOTTAT/
GONDNOKOT
keres

A Corvin Művelődési Ház
- Erzsébetligeti Színház

részmunkaidős
TAKARÍTÓT
keres

berendező, karbantartó
feladatok ellátására

Az állásokról további részletes információkat
honlapunkon talál: www.kulturliget.hu

JELENTKEZÉS:

részletes szakmai önéletrajzzal az alábbi elérhetőségeken:
• postán:
Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház
1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c
• elektronikus úton:
E-mail: info@kulturliget.hu

Gyermeknap alkalmából meglepetéssel
készültünk az Erzsébet-ligetben!

A színház előtti téren MOZGALMAS KALANDPÁLYÁT
festettünk fel, amit ugrálva, görkorival, bringával vagy
épp bekötött szemmel végigjátszva garantáltan
felfrissültök és jólesően el is fáradtok.

Bemutatjuk
Jancsit és Erzsit,
a Corvin Művelődési HázErzsébetligeti Színház
kabala testvérpárját,
akik izgalmas felfedezőútra
indulnak csodaszép Kertvárosunk ismert és kevésbé ismert
helyszínein – kalandjaikat
honlapunkon követhetitek.
Első alkalommal egy kék-tarka tollat eléjük hullató,

REJTÉLYES HANGÚ MADÁR nyomába erednek

az Erzsébet-liget madárbarát tanösvényén, majd
belesnek egy vidám TÁNCPRÓBÁRA, ami a
színház épületében zajlik épp.
Ha szeretitek a SZÍNEZŐKET, azt
is találtok Erzsi és Jancsi kalandjai
mellett a honlapunkon! Töltsétek le,
és varázsoljátok színessé kerületünk
kedvelt helyszíneit!
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CORVIN MŰVELŐDÉSI HÁZ - ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZ
1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/C
+36 1 401 3060 • info@kulturliget.hu • kulturliget.hu
facebook.com/kulturliget

SZENTMIHÁLYI KULTURÁLIS KÖZPONT
1161 Budapest, János utca 141-153.

Újra SZABAD A TÉR!

Indul nyári programsorozatunk
Indul a SZABAD A TÉR, a Corvin Művelődési Ház-Ezsébetligeti Színház
nyári, kültéri, ingyenes programsorozata. 2020 nyarán változatos programokkal: koncertekkel, filmvetítéssel és szabadtéri táncpartival vártuk
a közönséget az erzsébetligeti fák alatt. Az idei nyáron hasonlóan színes
programokra számíthatnak, ha ellátogatnak hozzánk az Erzsébetligetbe.
Az alábbi kérdésekre helyesen válaszolók között két fő részére szóló belépőt sorsolunk a
25. jubileumi Duna Karnevál Gálára a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra, 2021. június 12., szombat 20:00 órára.
A megfejtéseket 2021. június 9-ig várjuk az info@kulturliget.hu e-mail címen.
1) Melyik zenekar tartott fergeteges évadzáró szabadtéri
táncpartit 2019-ben?
a: Old Boys
b: Budapesti Fesztiválzenkar
c: Jazzmania Big Band
2) Melyik szerzőpáros lépett fel 2020. szeptemberben
szabadtéri színpadunkon?
a: Szendy Szilvi és Kerényi Miklós Máté
b: Tompos Kátya és Hrutka Róbert
c: Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán

3) A Ligeti Mozi (LiMo) szabadtéri mozi programjában
láthatták a Csinibaba című magyar filmet. Kinek a
feldolgozásában hallhatjuk a „Kicsit szomorkás a
hangulatom…” című slágert?
a: Gálvölgyi János b: Lovasi András
c: Csonka András
4) Tippelje meg hány zenekart láttunk vendégül 2020
nyarán a programsorozat színpadán:
a: 5

b: 15

c: 28

Június 12. szombat 19:30

io
Gyárfás-Premecz Organ Tr

www.kulturliget.hu

facebook.com/kulturliget

instagram/erzsebetligetiszinhaz

Az Önkormányzat lapja
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Helytörténet

Krenedits főjegyző nyugalomban
90 évvel ezelőtt, 1931. június 7-én jelent meg a fenti címmel az alábbi cikk a
Rákos Vidéke hetilapban. Az önálló Rákosszentmihály első három évtizedének egyik legmeghatározóbb személyiségét méltatták, Krenedits Sándort,
aki részt vett Szentmihálypuszta önállósági törekvéseiben, gyakorlatilag
megteremtette Rákosszentmihály közigazgatását, és közel harminc évig
irányította a nagyközség életét. Krenedits Sándor Veresegyházán született
1876. december 15-én és Újpesten hunyt el 1939. augusztus 5-én.

„Rákosszentmihály község első főjegyzője, megalkotója, három évtizeden át vezetője, Krenedits Sándor, nyugalomba vonult. Szinte hihetetlenül hangzik ez a hír, bárha hetek óta kísértett már a beköszöntése.
Most mégis, szinte fejbekóllintja az embert, amikor tudatára ébred a
valóságnak: Rákosszentmihály község ügyeit immár nem Krenedits
Sándor irányítja. Nem ő, aki valósággal egybeforrt ezzel a községgel,
aki nélkül el sem képzelhető. Csak az a szerencse, az a vigasztalás,
hogy főjegyzőnk, orvosi rendeletre, csupán csak Íróasztalától vált meg
a községházán, egyebekben a miénk marad: köz-ügyeinké és barátaié, vagyis a község minden lakosáé. Búcsúzni pedig nem akar. Hál’
Istennek nem halt meg és el sem távozik, csak szabad ember lesz,
kinek tevékenységét a hivatal nyűge
nem korlátozza. Csak a hivataloskodás terhétől szabadul, hogy annál
inkább tettreképes lehessen. Nem
búcsúztatjuk tehát mi sem, három
hosszú évtizeden át hűséges munkatársai a közügyek terén és hűséges
fegyvertársai minden harcában és
küzdelmében. Nem búcsúzunk, csak
hálát mondunk a Gondviselésnek,
hogy ilyen igaz baráttal ajándékozott
meg, és arra kérjük: tartsa meg őt nekünk még hosszú-hosszú évtizedeken
át, hogy jó célokért együtt dolgozhassunk, ha kell, egymás mellett verekedhessünk. Az évek elsuhantak, de hál’
Istennek, a lelkünk töretlen, a szándékunk, törekvésünk lankadatlan. Krenedits Sándor múltja hatalmas erkölcsi tőke, neve zászló és program,
amelynek jelene van és jövőjének kell lenni. Méla búcsú helyett e jövőért
jelentkezünk szolgálatra a haza, a község és mindnyájunk javára. Ez
az új frigy, amit búcsúztató helyett a Rákos Vidéke a »nyugalomba
vonuló« Krenedits Sándornak változatlan szeretettel felajánl és önmagát is megtisztelve – ajándékoz. Isten áldása legyen rajta!
Krenedits Sándor főjegyző megváltoztathatatlan elhatározását a
képviselőtestület szerdai közgyűlésén jelentette be Dibusz Sándor h.
főjegyző. (…)”
A Krenedits Sándor tiszteletére összehívott képviselő-testületi
ülésen„Dibusz h. főjegyző bemutatta Krenedits Sándor búcsúlevelét, amelyben szándékát közli a testülettel. A levél teljes szövege
a következő:
„Mélyen tisztelt képviselőtestület!
Már több, mint három évtized múlt el azóta, amikor Rákosszentmihály és Csömör község együttes képviselőtestülete adóügyi jegyzővé,
majd később Rákosszentmihály nagyközség főjegyzőjévé választott.
Az elmúlt hosszú idő egy emberélet és nekem mégis oly rövidnek tűnik
fel, mintha csak most zajlott volna le az egész életemre kiható főjegy-
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zői választás. Az idő hos�szúságát nehéz munkában
felmorzsolódott idegeim bizonyítják. Annak gyors lepergését pedig annak a jóindulatú, önzetlen, minden személyes gyűlölettől mentes atyai
támogatásnak köszönhetem, amelyet harminchárom évi itteni működésem alatt a képviselőtestület minden egyes tag ja részéről élveztem és
amire mindenkor hálás szívvel gondolok.
Ezektől az érzésektől áthatva fordulok a mélyen tisztelt képviselőtestülethez és bejelentem, hogy kezelőorvosaim tanácsára megválok
az általam annyira szeretett szép tisztségemtől és f. évi július hó 1-től
kezdődő hatállyal kértem nyugdíjazásomat, amit a vármegye tiszti
főorvosa, megrongált idegeimre való
tekintettel, időszerűnek véleményezett. Amidőn ezt Írásban bejelentem,
– mert személyes bejelentéshez nem
érzek magamban erőt – ez úton mondok hálás köszönetet a képviselőtestület minden egyes tag jának és kérem,
tartsanak meg továbbra is jóindulatú
barátságukban.
Méltóztassék azonban megengedni,
hogy ezt a búcsúzást ne tekintsem
véglegesnek, mert én családommal
együtt továbbra is itt óhajtok élni
azon a helyen, ahol minden röghöz
egy magasztos érzés fűz, és ahol minden egyes lakostársamat magyar testvéremként kezeltem és akikre őszinte
igaz szeretettel gondolok ezután is.
És ha már megrongált egészségem megakadályoz abban, hogy a falu
pennáját tovább forgassam, nem akadályozhat meg abban, hogy a
község politikai, közgazdasági és kulturális életében továbbra is tevékeny részt vegyek. De módot keresek arra is, hogy községünk önkormányzati életében szerény tudásomat a köz javára továbbra is hasznosítsam.
Még egyszer kérem, tartsanak meg jó emlékükben és szeressék Rákosszentmihályt továbbra is, úgy, mint eddig, s legyen működésükön a
jó Isten bőséges áldása.
Rákosszentmihály, 1931. június 2.
Teljes tisztelettel Krenedits Sándor főjegyző. (…)”
A hetilap vezércikke Pálfi János és Balázsovich Zoltán beszédével
folytatódott, majd javaslatot tettek Krenedits Sándor díszpolgárrá
avatására. A testület ezt 1931. június 3-án egyhangúlag elfogadta.

Kertvárosi Helytörténeti
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu

Sütőolaj és zsiradékgyűjtő pontok
Szász József alpolgármester tartott sajtótájékoztatót a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet telephelyének bejáratánál egy új akcióról, amely a használt sütőolaj és zsiradék környezetkárosítás-mentes
elhelyezésére kínál egy újabb lehetőséget.
Szász József arról adott tájékoztatást, hogy
egy újabb környezettudatos kezdeményezést indít az Önkormányzat: sütőolaj és
zsiradékgyűjtő pontokat jelöltek ki a kerület több pontján, ahol a lakosság leadhatja
a használt étolajat, és zsiradékot.
Egyelőre öt helyszínen működik majd
a begyűjtés a Biotrans Kft.-vel együttműködve. Ők biztosítják a sárga színű
gyűjtőedényeket. A
Biotrans Kft. minden liter leadott olaj
és zsiradék után 25
forintot fizet. az így
összegyűlt összeg öt
kerületi óvoda alapítványát gazdagítja
majd.
A Területi Szociális
Szolgálat János utca
49. alatti telephelyén leadott olajból
és zsiradékból eredő
összeget a Játszókert
Alapítvány kapja, a
Mátyásföldi Fecskefészek óvoda Csinsz-

ka utca 27. szám alatti tagintézménye a
Margaréta Óvodához juttatja el a befolyt
pénzt (a Fecskefészek csak gyűjtőhely,
mivel nem működtet alapítványt), a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet a Demeter
utca 3.-ból a Cinkotai Huncutka Óvoda
Alapítványához továbbítja az összeget, a
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központban a Cziráki utca 22-ben a Napsugár
Óvodában a Játékos Világ
Alapítványa számára gyűjtenek, a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
Kolozs utca 36. alatti részlege pedig a Gyerekkuckó
Ovisokért Alapítványához
küldi a befolyt összeget.
Az akció folyamatos.
Amennyiben az öt helyszín kevésnek bizonyul,
a jövőben további gyűjtőpontokat is megnyit majd
az Önkormányzat. Akinek
tehát van sütnivalója, és a
sütés után visszamaradt
zsiradékot egy kis jótékonyságra is fel akarja

Czine Tibor – Daczi Péter Márton

Minden jót, elvtársak!
A Kertvárosi Helytörténeti
Füzetek 54. számának

KÖNYVBEMUTATÓJA

Június 19. szombat, 13 óra
MLTC pálya főépülete
(1165 Budapest, Bökényföldi út 27.)

A könyvet bemutatja:
Kovács Péter polgármester

Vetítéssel és egy kisebb
kiállítással is várjuk a kedves
látogatókat!

2021. június 19-én a magyar jelenkori történelem egy kerek
évfordulójához érkezett, ugyanis 30 évvel korábban ezen a
napon lépte át Viktor Silov altábornagy Záhonynál a határt, mely
eseménnyel lezárult a magyarországi szovjet csapatkivonás.
A kötet célja, hogy bemutassa a Déli Hadseregcsoport XVI. kerületi
tartózkodásának helyszíneit, épületeit, az itt élő szovjet katonák
életkörülményeit, illetve a csapatkivonás folyamatát
– mindezt képekkel gazdagon illusztrálva.

használni, könnyen beláthatja, hogy ez egy hasznos kezdeményezés. Vegyenek részt minél többen ebben az akcióban!
M.T.

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vadgesztenyefák komplex védelme
Munkavégzés időtartama: 06. 14. – 07. 09.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betartására. A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul
azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer a járműben
semmilyen kárt nem okoz, és az első mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a felhasználás időpontja 22-03, 05-07
óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt
keltve. Előre is szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő vadgesztenyefák 10
m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak,
legyenek szívesek felénk jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu
e-mailcímre vagy munkanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258-as telefonszámon, hogy a jelzett címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal
vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.
Felhasználásra
kerülő szerek
Coragen 20 SC
Topas 100EC

Dózis

0,025 %
0,05 %

ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre
veszélyesség

Vizekre
veszélyesség

14

0

Nem
veszélyes

Kifejezetten
veszélyes

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

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken június 30ig, MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen engedélyezett készítményekkel.
ÉVI:14 nap, MVI:0 nap.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Jármay Katalin, 40-11-599, jarmaykata@bp16.hu
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Kerékpár regisztráció
a XVI. kerületben is!

ifj. Mizsei László

Még az előző kerületi rendőrkapitánnyal Hajdu Károly alezredessel kezdtük tervezni évekkel ezelőtt, hogy egy ilyen kerületi akciót valósítunk meg, de közbejött a kapitányváltás és
a COVID-járvány, így már Horváth Szabolcs
rendőr alezredessel, az új kerületi rendőrkapitánnyal valósítjuk meg.

A rendezvénysorozat elsődleges célja a
kerékpározás, mint a legfenntarthatóbb
közlekedési mód népszerűsítése és a kerékpárok regisztrációja, mely elősegíti a
kerékpárok beazonosítását, ezáltal a rendőrség nyomozati munkáját és jelentősen
megkönnyítheti az esetleges megkerült
kerékpárok visszajutását a jogos tulajdonosukhoz.
A BikeSafe szolgáltatás legfontosabb eleme a kerékpár-nyilvántartás, amelyben a
kerékpár és a tulajdonos adatai is rögzít-
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hetőek, elérhetőek. Ha a biciklit ellopják,
a regisztrált adatok alapján feljelentést
lehet tenni, ami bekerül a rendőrség körözési adatbázisába. Amennyiben a rendőrség a kerékpárt megtalálja, a rendszerbe
feltöltött adatok alapján értesíteni tudja a
tulajdonost.

Budapest
XVI. Kerületi
Rendőrkapitányság

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, amelyet minden kertvárosi újszülött
ajándékba kap néhány babaápolási cikkel
együtt. A szavazatok alapján március hónapban CSEH ALEX nyerte a babaszépségversenyt. A pici március 24-én született,
igazi kis angyalka. Ahogy a szülőktől megtudtuk, Alex nagyon jó baba, az éjszakákat
is átalussza már.
A győztesnek járó ajándékcsomagot, amely
vásárlási utalványt és babafotózást is tartalmaz, Ács Anikó alpolgármestertől vette át
a család.
Szeretettel gratulálunk!

Minden rossz, ha a vége rossz…
Amilyen örömmel és büszkeséggel fogadjuk az Ikarus
ifjú atlétáinak sikereit – országos szinten is – annyira
fájó labdarúgó csapataink harmatgyenge szereplése.
A Budapest I. osztályában befejeződött a 2020/21. évi bajnokság,
melyben két kertvárosi csapatunk volt érdekelt, az Ikarus és a RAFC.
Ha osztályoznánk teljesítményüket, egyik együttes sem érdemelne
mást, mint elégtelent. Bármennyire kellemetlen, a tisztánlátás érdekében közöljük a végeredményt. A bajnokságot a vártnál nagyobb
küzdelem után az esélyes Kelen SC nyerte a Csepel előtt. A táblázat
alsó fele pedig önmagáért beszél…

A kiírás szerint két csapat esik ki az I. osztályból, de hogy valójában
mennyi lesz az a kettő, azt senki nem tudja. Azt ugyanis az NB III.
létszámától függ, az pedig attól, hogy hány budapesti csapat esik ki,
hogy a jelenleg 20 csapatos csoportok létszáma változik-e (úgy hírlik,
18-ra csökkentik) kérdéses, melyik csoportba sorsolják az új idényben az NB III-ba nevező MTK II-őt stb… Ugye érthető és világos?
Az Ikarus ősszel mindössze 9 pontot kapart össze, tavasszal ezt
megtoldotta még 10-zel. Áprilisban, a 22. forduló után a Varga István

INGATLAN
Kiadó XVI. Kerület Szolnoki úton 2
szobás, felújított, teraszos 52nm-es
lakás. Külön víz, -gázórás 120E Ft/
hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges.
30-482-4092
Albérletet keresek. 20-252-0255
Komfortos lakhelyet bérelnék hos�szútávra. Gödöllői, csömöri HÉV
vonalán. 20-252-0255
34 nm-es öröklakásomat cserélném
30-35 nm-ig emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-327-7398

VEGYES
Két szobás, összkomfortos, bútorozott,
kifestett lakás kiadó a VII. kerületben.
Azonnal költözhető. 30-624-0697
Eladók leanderek, hibiszkuszok, mocsári hibiszkusz, magnólia, szegfűfa, 3-4
éves tujafák nyírhatók. 405-1982

Eladó 4 db Suzuki nyári gumi felnivel,
lemez-öntöttvas radiátorok. 20-9879243
Eladó kis méretű GRUNDIG Tv új
állapotban. Ár megegyezés szerint. 20256-6596
Eladó Panasonic színes Tv 66 cm-es
kifogástalan állapotban 5E Ft-ért. 4040331
190x200 cm franciaágy 20E Ft, ágynemű tartó 5E Ft, gázpalack 11,5 kg 8E
Ft. 403-2878

– Máhr Károly edzőpárost felmentették, és a Balogh László – Orenstein József kettős vette át az irányítást. Az ezt követő 8 fordulóban
valamelyest jobban szerepeltek (1 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség, 6
pont), de az utolsó három fordulóban elszenvedett 3 vereség, különösen a Kelen elleni 0:8 (!) elszomorító. Ha valóban csak két kieső lesz,
akkor az IKA bent marad, ha viszont a fent említett körülmények
kedvezőtlenül alakulnak, akkor jövőre nem lesz I. osztályú csapata
a kertvárosnak…
A RAFC helyzete sajátságos, mondhatni elkeserítő. Valamikor
a Pirosrózsa utcából nem sok csapat vitt el pontot, vagy pontokat.
2017-ben azonban a sporttelepet bezárták, s azóta a kék-sárgák hontalanok lettek. Hol az Ikarus-pályán, hol az RTK-n játsszák „hazai”
mérkőzéseiket. Tudom, hogy unalmas már ezt négy éve emlegetni.
Az utolsó ígéret az MLSZ-től és az MSK-tól (Nemzeti Sportközpont):
idén szeptemberben indul a munka. A pénz már régen megvan, a
tervrajz ugyancsak régen megvan, ki tudja, miért nem kezdték már
el az építkezést?
Persze balgaság lenne mindent csak erre fogni. A rossz szereplés
egyik fő oka, hogy amíg az erősebb csapatok ellen viszonylag jól teljesítettek, a kiesés elleni küzdelemben a „sorstársak” ellen leszerepeltek. A legtragikusabb, a Közterület SK elleni „hazai (Ikarus) pályán”
elszenvedett 3:1-es vereség volt. Az ellenfél tavasszal 15 mérkőzésből
egyetlen egyet tudott megnyerni, éppen a RAFC ellenit, 14-szer(!)
kikaptak. Azzal a 3 ponttal a RAFC megelőzte volna az Ikarust.
Az utolsó fordulóban a bronzérmes REAC otthonában egészen jól
játszottak – 70 percig. Ekkor 1:1 volt az állás, az utolsó negyedórára
viszont összeomlottak, miután kaptak egy gólt (a volt ikarusos Horváth Krisztián „jóvoltából”), majd ítéltek ellenük egy vitatható 11-est.
Ezután 6 perc alatt összeszedtek még 3 gólt, és kialakult a végeredmény: 1:6. A hírek szerint a csapat játékosedzője, Vörös Péter a II.
osztályban is vállalja a csapat vezetését, és ez valószínűsítheti, hogy
a gárda együtt marad.
Hogy semminek se örülhessünk, a II. osztályban induló MLTC
eredménytelenségben csatlakozott előző két csapatunkhoz: az eddig
lejátszott 13 tavaszi mérkőzésből 10-szer kikapott, egy győzelem és
két döntetlen mellett. Az évek óta stabil középcsapatnak számító mátyásföldiek csak azért nem esnek ki, mert a tervek szerint innen csak
egy kieső lesz.
A II. és III. osztályban hátra van még két forduló. Az MLTC és az
RSC szerepléséről legközelebb számolunk be.
VARGA FERENC
Kerületben lakó gondozónőt keresek
idős anyukám mellé heti 2-3 alkalomra, kb. fél napra. Friss nyugdíjas hölgyet
keresek. 30-227-7107

Kis féldecis szeszes üveg nagyobb men�nyiségben eladó. 20-527-8342

Eladó jó állapotú ülőgarnitúra és felül
töltős mosógép kedvező áron. 30-3139916

Fondü készlet sajthoz-húshoz igényes
tartozékokkal eladó. 403-1335

Tandem kerékpár 28-as férfi eladó. I.ár:
18E Ft. 20-281-3658
Hagyományos, üzemképes Daewoo televízió 3,5E Ft-ért eladó. 20-451-7390

Kerámialapos tűzhely, kristály csillár,
falikar, álló lámpa eladók. 20-913-4783

Eladó Koloniál szekrénysor bézs színű,
bőrgarnitúra egy fotellel, réz tükör. 20562-1649

Eladó 118x88 cm jó állapotú ablak,
turkálóból megmaradt darabok eladók.
30-451-5582

Eladó réz virágtartó, réz tükör, fehér
konyhabútor, csempe ingyen elvihető.
20-562-1649

Megkímélt állapotú Siemens kombinált
hűtőszekrény 25E Ft-ért eladó. 20-4250298

Eladó tábori menetmetsző késekkel ½”
-2” méretig, grillsütő 8 szeletes. 405-1160

4 db WV 16”-os lemezfelni eladó. 20937-7674

2 db vászon bőrönd eladó. 403-6344

Fém tollaslabda ütők, darts tábla, porcelán játék étkészlet, mesekönyvek angolul eladók. 403-1335
Eladó felújított Nugabest NM-5000
turmániumos masszázságy, daganatos
megbetegedésekre, mozgásszervi panaszokra. 20-416-7990
Légtisztító, csepel 30-as elektromos
varrógép, kárpitbevonatos szivacs ágy,
HWK 46/42 55W-os szivattyú, automata mosógép motor, fénycső armatúra, 560x460-as mosdó, 2 db új zománcos 4-5 l-es lábos fedővel eladók.
409-2240

Az Önkormányzat lapja
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Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig, villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig AEG 5l-es
vízmelegítő csapteleppel. Rozsdamentes
beépíthető mosogatók eladók. 403-1335
V 4-es üzemképes vízmelegítő 10E Ftért eladó. 20-590-5918
Eladó 155x190-es ágyneműtartós dekoratív franciaágy. 30-689-2892

VEGYES
Eladó gyerekülés gépocsiba (Tourago)
6-36 kg-ig megkímélt állapotban 15E
Ft, napvitorla 415x415x414 cm 3,5m
tartóoszloppal megkímélt állapotban
20E Ft-ért. 20-383-9030

Eladó gázpalackkal működő melegítő,
hordozható légkondi, láncos emelő,
hintaszék. 408-0498 este
Panasosonic rádiós magnó, mikro sütő
(forog, de nem melegít), Grundig digitális DVD eladók. 70-426-8677
Jó állapotú elektromos kukorica daráló
eladó. 409-1267

Eladó Whirpool mosógép, ágynemű
tartós fotelágy újszerű állapotban félá- Bőtermő, most érő citromfák eladók.
1 8405-1160 XVI. Kerületi Újság
ron.
409-1267

Elektromos, német új tea és kávéfőző +
nagy kiöntő + 100 db filter 9E Ft-ért
eladó. 30-949-6332

Asztalos vállal: meglévő ajtók,
ablakok szigetelését, javítását,
régi ablakszárnyak thermo
üvegre alakítását, elöregedett
szigetelő gumik cseréjét, régi
és új fa lépcsők gyártását, javítását. 30-265-9477

4 db kerek, puffos díszpárna (bordó,
sárga, barna, zöld) eladók. 650 Ft/db.
30-949-6332

Volkswagen Jetta GL 1985-ös évjáratú
eladó. I.ár: 30E Ft. 20-281-3658

2 db alig használt gyerekágy 140x170
tömör fa + antibakteriális matraccal
60E Ft-ért eladó. 30-996-5844

Építés, bontás, kőművesmunkák, lakásfelújítás, burkolás,
gipszkartonozás
kőművesmestertől. 30-402-3033

Régi festményt, gyűjteményt
készpénzért vásárolok. Hagyatékot is. 20-260-8486
Családias hangulatú ingatlaniroda eladó ingatlanokat keres ügyfelei számára. Kedvező
jutalékkal. Palotai Viktória 30265-9474

Széldeszka festést, kapuk-kerítések festését, kisebb tető
javításokat,
ereszcsatorna
tisztításokat vállalunk. Farkas
Norbert 30-550-7761

Kertépítés, fakivágás, metszés,
permetezés, fűnyírás, sövény
nyírás, zöldhulladék elszállítás. Minden, ami kerti munka.
Farkas Norbert 30-550-7761

Vízszerelés. Csapok, mosdók,
WC-tartályok, WC-k, szifonok
stb. Cseréje. Új vízvezetékek
kiépítése, régiek cseréje. 20412-0524
Villanyszerelés, hibakeresés,
villanybojlerek vizkőtelenítése, javítása, cseréje. Rácz Mihály 30-296-5590; 260-7090

