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Új ruhát kapott a
Szentmihályi Játszókert Óvoda
Szent Korona utcai részlege...

...és belül is sok az újdonság!
Beszámolónkat a 4. oldalon olvashatják.

Új vasúti megállók a
körvasúton
Kedves

Olvasó!

Nyitunk. Óvatosan, de meghúzgáljuk az alvó
oroszlán bajuszát, és megkockáztatunk egy kis lazítást a veszélyhelyzeti szabályokon. Már ki lehet
ülni az alkoholszentélyek teraszára. Egy ilyen mellett elhaladva látom ülni egy ismerősömet. Egyszál
egyedül, a többi asztalnál nincs senki. Hallottam,
hogy azért várta mindenki a korlátozások végét,
hogy végre társaságba lehessenek az emberek. Az
ő társasága azonban csak egy üres, és egy tartalmát tekintve félig már feldolgozott sörösüveg. A
magányos búslakodó nem túl közeli ismerősöm,
de azért vagyunk olyan viszonyban, hogy megkérdezzem: ha már így cserbenhagyták a barátok, vagy ők még nem mernek közösségbe menni, miért ül itt? Nem lenne sokkal komfortosabb,
ha hazavinné a sört, akár többet is, és az otthon
kényelemét élvezve szürcsölné el a férfiemberek
legfontosabb táplálékkiegészítőjét, a gusztusosan
gyöngyöző, hófehér habbal koronázott söritalt?
Ahogy rám nézett, úgy az olyan emberekre szoktak nézni, akik végletesen tájékozatlanok, kimaradtak minden információból, elment mellettük a
világ, és a derekukon a XXI. században sem momiltelefon-tartó fityeg, hanem kőbalta. Egy darabig
fontolgatta, hogy válaszoljon-e. Hosszabb szünet
következett, úgy tűnt, hogy nem fogok betekintést
nyerni a sörivók kasztjának filozófiájába. De végül
mégis megszólalt. Úgy látszik kellett egy kis idő,
amíg összekészítette a tudnivalókat. Összefoglalom – kezdte a tájékoztatást. Ha a feleséged változó korban lenne, ráadásul megőrül a bezártságtól,
fél éve nem volt sem kozmetikusnál, sem fodrásznál, sem wellness hétvégén, ráadásul a második
oltástól fáj a karja, ha fölnyúl a polcra a lekvárért,
és a szomszédasszony csak egy kilót szedett fel a
pandémia alatt, ő meg négyet, hát nem kérdeznél
ilyen hülyeségeket.
MÉSZÁROS TIBOR

Amint azt előző lapszámunkban már megírtuk, a Budapesti
Agglomerációs Vasúti Stratégiáról tartott sajtótájékoztatót május
3-án Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója, Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő és Kovács
Péter polgármester a Cziráki utca és a Körvasút sor találkozásánál. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Budapest Fejlesztési
Központ a körvasút pesti szakaszán új megállók tervezését indítja
el, amely kerületünket több szempontból is érinti. Az eseményre
lapzártánkkal egy időben került sor, így csak röviden tudtunk hírt
adni róla, most egy kicsit részletesebben is bemutatjuk az elhangzottakat.

Szatmáry Kristóf üdvözölte a megjelenteket és bejelentette, hogy a Budapesti
Agglomerációs Vasúti Stratégia keretén
belül nagyszabású fejlesztési munkálatok előtt áll a kerületünk és Zugló közös
határát képező körvasút is. Már meg is
indult két, a XVI. kerületet is érintő állomás tervezése. Idáig ugyanis a főváros
központja felé szinte kizárólag a Veres
Péter és a Kerepesi út vonalán jutottak
be a XIV. és XVI. kerület lakói, a körvasút elérhetetlen volt számukra. Most az
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új állomások lehetővé teszik majd, hogy
tömegközlekedési eszközként használják a MÁV járatait, és néhány perc alatt
beérjenek a centrumba, tehermentesítve ezzel mind a Veres Péter, mind a
Kerepesi utat. A sajtótájékoztató helyszínén, a Cziráki utca és a Körvasút sor
metszéspontjában lesz az egyik olyan
megálló, amelyről a vasút is elérhető,
és a Metróval összekötött gödöllői HÉV
is. A másik új megálló a ma kihasználatlan, nem működő rákosszentmihályi
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vasútállomás lenne, amelyet a XXI. század
színvonalán felújítanának, és bevonnák a
tömegközlekedésbe. Amennyiben a tervezés
megfelelő ütemben halad, remény van arra,
hogy a 2026-ig terjedő uniós ciklusban erre
forrást is tud biztosítani a kormányzat.
Kovács Péter polgármester egy 10 évvel ezelőtti sajtótájékoztatóra emlékeztetett, amikor ugyanez a hármas – Vitéziy Dávid, Szatmáry Kristóf és Kovács Péter – egy hasonló
esemény alkalmával a három, egymással
szomszédos külső kerület összekötésére
bejelentették a 46-os buszjárat megindítását. Ez a járat bevált, azóta is tömegközlekedési lehetőséget biztosít a XV., a XVI.
és a XVII. kerület központi részei között.
Ez akkor nagy előrelépésnek számított. A
mostani fejlesztés azonban még ennél is
nagyobb hatással lehet a közlekedés egyszerűsítésére, hiszen a külső kerületek megközelítése nem csak úgy lesz lehetséges, hogy
a belvárosba kell utazni, és egy onnan induló járattal lehet egy másik külső kerületbe
visszautazni, hanem a városközpont elkerülésével – mint az autók esetében a körgyűrű – kötött pályán akár Óbudára is el lehet
majd jutni átszállás nélkül. Nem túlzás azt
állítani, hogy ezzel a fejlesztéssel a főváros
külső kerületeinek közlekedése egy újabb
mérföldkőhöz érkezett.
Vitézy Dávid a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiának azt az alapelvét
emelte ki, hogy új
megállók létrehozásával kapcsolódási
pontokat kell teremteni a Budapesti Közösségi Közlekedés
(BKK) és a MÁV
járatai között. Ezzel a fővárosban és az agglomerációban megduplázható
azoknak az utasoknak a száma,
akik a környezetszennyezőbb
autós közlekedés helyett a környezetbarát vasúti közlekedést
választják. Az elővárosi vasútjáratok Európa szinte minden
nagyvárosában aktívan részt
vesznek a városi közlekedésben.
Ez a cél nálunk is.
A körvasúton egészen a közelmúltig kizárólag teherforgalom
bonyolódott. Tavaj tavasszal
született a döntés a menetrendszerű személyszállításról. Egy
helyszínen, az újpalotai lakótelep mellett el is készült egy
megálló a MÁV beruházásában,
és félóránkénti járatsűrűséggel
beindult az a járat, amelyik Piliscsabától Óbudán át az északi összekötő
vasúti hídon keresztezve a Dunát, majd két
újpesti állomást érintve a körvasúton folytatja útját kőbányai végcéllal. Erre egyelőre
a XVI. és XIV. kerületiek állomások híján
nem tudnak felszállni. Első körben a cél az,
hogy ezek a vonatok meghosszabbított út-

vonalon járjanak. Ez már idén megvalósítható. A következő ütemben pedig, amikor a
tervezett új megállók elkészülnek, már a XV.
és a XVI. kerület több pontjáról is elérhetők
lesznek ezek a járatok. Négy helyszínen lehetne fölszállni rájuk. Az egyik a Cziráki utca
– Körvasút sor kereszteződése, ahol majd
a Gödöllői HÉV-re is át lehet szállni. A következő megálló Rákosszentmihályon lesz,
ahol forgalmas buszjáratok – 92-es, 130-as –
útvonalai kapcsolódnak a körvasúthoz. A
harmadik a már említett, és ideiglenesen
már működő rákospalotai megálló lesz. Ez
azonban még nem nyerte el a végleges formáját, meg fogjuk hosszabbítani a peront,
hogy ne csak a rövidebb szerelvényeket tud-

ja kiszolgálni. Végül a negyedik állomás a
Pestújhely nevű megálló a Kolozsvár utcai
kereszteződésnél, ahol nem csak a 124-es
és 125-ös buszok utasai szállhatnának át a
vasútra, hanem a 62-es és 69-es villamossal érkezők is. Ha ezek az állomások megépülnek, akkor ezen a vonalon folyamatos

körirányú kapcsolat jönne létre Piliscsabától Óbuda, Újpest, Angyalföld, Rákospalota,
a teljes XVI. kerület és Zugló érintésével
Kőbányára, Rákos mentére és tovább az agglomeráció irányába, Gödöllő felé. Természetesen minden állomásnál P+R parkolók,
kerékpártárolók, a gyalogos és kerékpáros
kapcsolatrendszert szolgáló létesítmények
tartoznak majd az állomásokhoz. Vizsgáljuk azt is, hogy azon a két helyen, ahol
közúti fölüljáró ível át a vasút fölött, hogyan
lehetne megoldani, hogy az autóbuszokról minél gyorsabban és kényelmesebben
lehessen átszállni a vasútra. A körvasúton
olyan járatokat is szeretnénk közlekedtetni,
amelyek bejárnak a Nyugati pályaudvarra.
Ezt a vonalat nem kell kiépíteni,
hiszen a sínek megvannak, csak
azért nem tudjuk erre használni, mert a Nyugati pályaudvar
jelen állapotában nem tud több
elővárosi vonatot fogadni. Ehhez a Nyugati teljes rekonstrukciójára lesz szükség.
Azzal, hogy Budapest külső
kerületei között közlekedési
kapcsolatokat teremtünk, minimum 10, de inkább 20 perccel
rövidítjük le a munkába járók
útját azzal, hogy nem kell a Deák
térre beutazniuk és onnan vissza
mondjuk Újpestre.
Végül megemlítem, hogy a Kormány legnagyobb vasútfejlesztési beruházásaként folyamatban
van a déli körvasút fejlesztése
is. Nemrég készült el a déli összekötő vasúti
híd harmadik vágánya, amely épül tovább,
és kapcsolat lesz a déli és a keleti körvasút
között. Ezzel a Kelenföldi pályaudvar is ös�szeköttetésben lesz a körvasúttal. Ennek a
nagyszabású tervnek legkorábbi megvalósulása 2027-ben várható.
Az Önkormányzat lapja
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Megszépült a Szentmihályi Játszókert Óvoda
Szent Korona utcai részlege
Az óvodák megnyitásával végre lehetőség nyílt a komoly felújításon átesett Szentmihályi Játszókert Óvoda átadására. A sajtótájékoztató résztvevői meggyőződhettek róla, hogy ez a gyermekintézmény nem csak
megszépült, de működési feltételei is jelentősen gazdagodtak.
MÉSZÁROS TIBOR

Az intézmény vezetője, Sinka Mihályné elmondta, hogy a munkálatok már korábban
befejeződtek, de olyan alkalomra vártak,
amikor már ismét gyerekzsivajtól hangos
az óvoda udvara. Szerencsére a vírushelyzet
nem állította le a munkálatokat, így a felújítás első üteme lezárult. Sinka Mihályné
elismerően beszélt a kivitelezőről, a Buldózer Kft.-ről amelynek dolgozói pontos, színvonalas munkát végeztek, és nagyon fontos
volt a határidők betartása is, hiszen ezeket a
nevelési évhez kellett igazítani. Komoly szervezést igényelt a gyerekek elhelyezése a munkálatok idején. Ezt a nyári időszakban meg
tudták oldani az intézmény másik két telep-

helyének bevonásával. Ősszel azonban már
a társintézmények is segítségre szorultak.
Ebben a Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi
lakótelepi részlege és a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai részlege volt
segítségükre, amelyért ezúton is köszönet illeti az intézményvezetőket. Zökkenőmentes
együttműködést biztosítottak a befogadott
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gyerekek, óvónők és a szülők részére, akiktől
csak pozitív visszajelzés érkezett erről a nehéz időszakról.
Szatmáry László, a körzet önkormányzati
képviselője arra emlékeztetett, hogy 2006-ban
még csak az „Egy iskola” elnevezésű program
létezett. Ez évente egy kerületi oktatási intézmény felújítását jelentette. A pénzügyi helyzet
javulása később lehetővé tette, hogy a program neve már „Egy iskola, egy óvoda” legyen.
Ekkor már minden évben sor kerülhetett egy
óvoda felújítására is. Később pedig még egy
orvosi rendelővel is bővült a program. Ennek
az elképzelésnek a haszonélvezője most a
Szentmihályi Játszókert Óvoda is.

csoportszobát alakítanak ki, és újabb 24 kisgyerek óvodai elhelyezésére nyílik majd lehetőség. Ez a kerület egyre növekvő gyermeklétszáma mellett nagyon fontos esemény.
Kovács Péter polgármester a kivitelezés részleteiről beszélt. Elmondta, hogy a felújításra
az Önkormányzat eddig 194,4 millió forintot
költött. Ennek fő tételei: a homlokzat teljes
felújítása, a földszinti fűtés és a vizesblokk
korszerűsítése, a tető hőszigetelése és az új
csoportszoba kialakítása. Az Önkormányzat vezetése azt szeretné, ha a II. ütemben tervezett
munkálatok még ebben az évben befejeződ-

Ács Anikó alpolgármester arra hívta fel a
figyelmet, hogy az óvoda nem csak megjelenésében újult meg, de egy csoportszobával
is bővült, ami további 24 óvodás elhelyezését teszi lehetővé a felújítás első ütemének
eredményeképpen. Nemsokára kezdődik a
munkálatok második üteme, amely az emeleti részt foglalja magába, ahol még egy új

nének. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban,
és remélhetőleg hamarosan
kezdődhetnek a munkálatok.
Ezen kívül komoly és költségigényes feladat lesz még az
udvar rendbetétele, de ez egy
későbbi időpontban fog megvalósulni.
A kivitelező, a Buldózer Kft.
még nem dolgozott a kerületünkben, most ismerkedtünk velük, de eddig nagyon
jó vélemény alakult ki róluk.
Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő arról a
kormányzati koncepcióról
beszélt, amelynek részét képezik az óvodafelújítások is. Ebben a programban három óriási pénzeket felemésztő terület kap kiemelt
hangsúlyt: a közlekedés, a sport- és egészségügy, valamint az oktatás. Ennek köszönhető
az is, hogy a Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola korszerűsítésére 2,6 milliárd forintot
biztosított az állam.

Kerületünk új rendőrkapitánya Horváth Szabolcs
A 41 éves rendőr alezredes, Horváth Szabolcs nevével már korábban is
találkozhattunk a Kertváros rendőrséggel kapcsolatos híreiben, hiszen
2020 szeptembere óta megbízottként ő vezette kerületünk rendőrkapitányságát. Április 16-án átvette kinevezését, és ez jó alkalom volt arra,
hogy eddigi pályájáról, és a rendőrség aktuális feladatairól kérdezzük.
MÉSZÁROS TIBOR
– MILYEN INDÍTTATÁS ALAPJÁN VÁLASZTOTTA HIVATÁSÁUL A RENDŐRSÉGET?
– Mielőtt a hivatásomról beszélnék, meg kell
említenem, hogy van egy csodálatos kislányom és egy szintén csodálatos feleségem.
Ők természetesen legalább annyira részei az
életemnek, mint a hivatásom. Az én életem
így teljes.
– EHHEZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK. DE
MENJÜNK VISSZA A KEZDETEKIG!
– Vas megyében, Körmenden születtem,
ott nőttem fel. Kamaszként sok minden
érdekelt, és sokáig nem a rendőrség volt az
első, amikor a „mi leszek, ha nagy leszek”
kérdésre kerestem a választ. Sokáig nagyon
vonzott az állatorvosi pálya. Aztán úgy 1718 éves korom körül valamiért kihívást
éreztem a bűnüldözéssel kapcsolatban. Ez
teljesen saját döntésem volt, felmenőim között nincs egyetlen egyenruhás sem. Fel is
vettek a Rendőrtiszti Főiskolára, amelynek
elvégzése után itt maradtam Budapesten.
Friss diplomával, hadnagyi rendfokozattal,
tele fiatalos tettvággyal úgy éreztem, hogy
itt sokkal több és nagyobb feladat vár rám,
mint vidéken. Bűnügyi területen dolgoztam, és ehhez a területhez egész eddigi
pályám során hű is maradtam. Pályaválasztásom nagyon jó döntésnek bizonyult, annak ellenére is, hogy a szakma sokrétűsége
bizony meglepett. Rá kellett jönnöm, hogy
minden eset más, mindegyik tanulságokkal jár, és a könyvből tanulható tudnivalókon kívül szükség van egyéni ötletekre,
kreativitásra, intuícióra, az éppen aktuális
esetre érvényes megoldásokra. A rendőrség
feladatai nagyon szerteágazóak. A rendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnüldözési
vagy bűnmegelőzési területeknek további
szakterületei vannak, így bőven lehet találni
komoly feladatokat. Nekem volt alkalmam
sok helyen kipróbálni magamat.
– EZ FÖLDRAJZILAG IS SOK HELYET JELENT?
– Igen, bár én mindig bűnügyi területen dolgoztam, de sok helyen. Csepelen kezdtem
2001-ben bűnügyi vizsgálóként. Öt évvel
később a XI. kerületben a rablási ügyeketfelderítőcsoport vezetését bízták rám. Három év múlva a BRFK Felderítő Főosztályára
kerültem. A következő állomáshelyem az

V. kerületben volt, ahol 2009-től ismét egy
új feladatkörrel ismerkedtem a Gazdaságvédelmi Alosztály vezetőjeként. Majd 2010
októberében kerültem először a XVI. kerületi kapitányságra, a Bűnügyi Osztály vezetői székébe. Akkor csak két évig dolgoztam
a Kertvárosban, de jól megismertem a kerületet. Ezután következett Újpest. Ott is a
Bűnügyi Osztályt vezettem, mellette pedig
a kapitány helyettese voltam, majd egy évre
a kapitányság megbízott vezetője lettem.
Ezután 2016-tól 2020 őszéig a XX. és XXIII. kerület bűnügyi osztályvezetője voltam.
2020 szeptemberétől bízott meg Budapest
főkapitánya a XVI. kerületi kapitányság vezetésével, ez év április 16-tól pedig már nem
megbízott, hanem kinevezett kapitánya vagyok a Kertvárosnak.
– ÖN MÖGÖTT 21 ÉVES PÁLYAFUTÁS ÁLL.
ÖN SZERINT VÁLTOZOTT A LAKOSSÁGNAK AZ ELŐZŐ RENDSZERBŐL ÖRÖKÖLT
LENÉZŐ MAGATARTÁSA A RENDŐRÖKKEL SZEMBEN? A „SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK” JELMONDAT VALÓSÁGGÁ VÁLT AZ
ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN?
– Úgy gondolom, a rendőrség megítélése a
lakosság körében pozitív. Ezt egyértelműen
mutatják a felmérések és a lakossági bizalmi index is. Az igazi visszajelzés az, amikor
az emberekkel találkozunk. Akár közterületi
rendőri intézkedés közben, tanúmeghallgatáskor, netán éppen egy sértett meghallgatásakor. Úgy érezzük, az emberek bíznak
bennünk, számítanak ránk és elégedettek a
munkánkkal. Persze elégedetlenek mindig
lesznek, és az ő hangjuk mindig erősebb,
mint a túlnyomó többséget képező elégedetteké. Mi napról napra végezzük a munkánkat, igyekszünk a törvényeket betartatni, és
azt hiszem, az elmúlt 20 évben arra törekedtünk, hogy közelebbi viszonyt alakítsunk ki a
lakossággal. Törekszünk annak az érzésnek
az erősítésére, hogy az emberek bizalommal
fordulhatnak hozzánk. Ami a hatáskörünkbe tartozik, mindent próbálunk megoldani,
ha pedig nem mi vagyunk az illetékesek,
megpróbáljuk eligazítani őket.
– ÖN A FŐVÁROS TÖBB KERÜLETÉBEN
DOLGOZOTT, EZEKET MEGISMERTE.
MENNYIRE TÉR EL A RENDŐRI MUNKA
AZ EGYES KERÜLETEKBEN?

– Minden kerületben azonos felkészültségű
kollégák dolgoznak. A napi feladatokat, intézkedéseket azonban erősen befolyásolja a
kerület jellege. Ugyanakkor vannak minden
kerületre érvényes szezonális trendek. Például a jó idő beköszöntével változik a közlekedés, tömegesen megjelennek a motorosok,
a kerékpárosok, vagy jelentős változást hoz
az iskolaév kezdete és befejezése is. Még sok
hasonló példát lehetne említeni, olyanokat,
amelyek minden kerületre érvényesek. Próbálkozások, sőt sikeres bűncselekmények
mindig is lesznek. Az azonban, hogy ezek
mennyire válnak sorozatossá, bizony függ a
rendőrség munkájától. Mi naponta elemezzük az eseményeket, keressük és meg is találjuk az összefüggéseket, és az elemzések
alapján intézkedünk. Megjegyzem, a bűncselekmények száma folyamatosan csökken.
– MILYEN TECHNIKAI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK MELLETT VÉGZIK EZT A MUNKÁT?
– A rendelkezésre álló személyi állomány és
technikai háttér alkalmas a feladatunk ellátására. Minden adott ahhoz, hogy a kapitányság hatékonyan tudjon működni.
– A XVI. KERÜLET ISMÉT A FŐVÁROS LEGJOBB BŰNÜGYI STATISZTIKÁJÁT PRODUKÁLTA AZ ELMÚLT ÉVBEN. MI A TITKA A
SIKERNEK?
– A regisztrált bűncselekmények 100 ezer
lakosra vetített aránya a főváros tekintetében
valóban kerületünkben volt a legalacsonyabb
2020-ban. Azt hiszem az egyik ok, hogy a
személyi állomány jelentős része vagy a kerület lakója, vagy a szerelmese. Sok a patrióta
az egyenruhások között, sokan 15-20 éve itt
dolgoznak, és ha nem is kerületlakók, már
a személyes múltjuk miatt is szívügyük a
Kertváros védelme. A másik ok pedig az,
hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk az Önkormányzattal, mindenben támogatják a
munkánkat.
Az Önkormányzat lapja
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Vakcinahírek
Egy május 5-én megjelent közlemény arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a kínai
vakcina adja a legszélesebb védettséget. A
laboratóriumi vizsgálatok szerint a Sinopharm-vakcinák beadása után az ellenanyag
szintje akár a több százszorosa is lehet annak, mint amekkora a megfertőződötteknél kimutatható – nyilatkozta dr. Merkely
Béla. A Semmelweis Egyetem rektora hozzátette, hogy nem találtak olyan kínai vakcinával beoltottat, akinél két dózis beadása után
ne indult volna el az ellenanyag képződése.
A folyamatosan zajló kutatások rámutattak,
hogy minden oltás sokkal erősebb immunválaszt vált ki, mint maga a betegség. Hozzátette, hogy ezt az egyetemen végzett laboratóriumi mérések is igazolták.
Tény az is, hogy a Magyarországon alkalmazott hatféle oltóanyag teljesen eltérő technológiával készül, ezért egyszerre egy oltás
sem tudja az összes pozitívumot magába
foglalni.

A kínai vakcina már nyugaton is
elismert

A professzor kifejtette azt is, hogy a legenyhébb oltási reakciót a kínai Sinopharm oltóanyag váltja ki, ugyanakkor a különböző vírusvariánsok ellen is ez adja a legszélesebb
immunitást, mivel a teljes vírust tartalmazza, elölt formában.
A Pfizer és a Moderna oltóanyaga egy teljesen új, a világon először decemberben alkalmazott, úgynevezett hírvivő RNS (mRNS)
alapú oltóanyag, amely a koronavírus tüskefehérjéjének egy része ellen termeltet ellenanyagot azáltal, hogy a tüskefehérjének az
adott részére vonatkozó információt viszi be
a szervezetbe, és épít föl fehérjét.
A vektortípusú oltóanyagok lényege – ilyen
a Szputnyik, az AstraZeneca és a Janssen –,
hogy a különböző, nem fertőző adenovírusokba beleteszik a tüskefehérjének az információját, a szervezet pedig ez ellen a tüskefehérje ellen termel ellenanyagot.

Magyarországon jelenleg engedélyezett vakcinák

PfizerBioNtech

Astra-

Felmerült a kutaZeneca
tókban, hogy esetleg a Sinopharm,
és a Pfizer esetében
harmadik
dózisra
is szükség lehet,
Moderna
de ezt még vizsgálSinopharm
ják, mert úgy tűnik,
hogy nincs egyenes
arányosság a védettség és az ellenanyag
szintje között. Az ellenanyagszint nem
Janssen
perdöntő a védettSzputnyik
séggel kapcsolatban,
mert ennek szintjétől függetlenül is
szinte mindenkinél
kialakul a védettség a vakcinák felvétele után. dezvényeken kíván részt venni, és nem akar
A harmadik oltás szükségessége tehát még kimaradni a nyár örömeiből, ezt kizárólag a
eldöntetlen, de az egészségügyi kormányzat védettségi igazolvány birtokában teheti meg.
gondol arra az esetre, ha a tudomány a har- Az erre vonatkozó rendelkezés augusztus
madik oltás mellett dönt, ezért már lépéseket elejéig, közepéig egészen biztosan érvénytettek az ehhez szükséges vakcinák beszer- ben marad.
zésére.
Jelenleg Magyarországon a vakcinák men�nyisége lehetővé teszi, hogy aki oltásra jeMire számíthatunk a közeljövőben? lentkezik választhat közülük.
A miniszterelnök május 14-én közleméMájus 14-én 944 ezer olyan honfitársunk
nyében arról adott tájékoztatást, hogy ha- volt, aki szerepel a regisztrációban, de még
zánkban elérte a 4,5 milliót a beoltottak nem vette föl az oltást. Feltehetően olyan olszáma. Ezen a napon 1190 új fertőzöttet tóanyagra vártak, ami e pillanatban nincs. Jeigazoltak, és 71-en haltak bele a COVID lenleg ez elsősorban a Pfizerre vonatkozik. Az
szövődményeibe. Kórházi ápolásra 2600 Operatív Törzs tájékoztatása szerint hetente
vírusfertőzött szorult és 338-an voltak léle- 330 ezer Pfizer vakcina érkezik az országba.
geztető gépen.
Ebből 180-185 ezer elmegy a második oltásokA miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a ra, és, ha túl leszünk a középiskolások beoltájárvány még nem szűnt meg, még be kell sán, akkor hetente 150 ezer magyar embernek
tartani a biztonságos élethez szükséges sza- jut Pfizer oltóanyag a következő hetekben.
bályokat.
Tehát még egyszer: aki nyilvános rendezvéA jövőben arra számíthatunk, ha a beol- nyeken és nyilvános helyeken, koncerteken,
tottak száma eléri az 5 milliót, akkor lehet éttermekben, mozikban, színházban akarja
feloldani az esküvőkre, a nagyobb rendez- élvezni a nyár örömeit, ezt augusztusig kivényekre és a kijárási tilalomra vonatkozó zárólag a védettségi igazolvány birtokában
korlátozásokat. Arra azonban mindenki teheti meg.
számítson, hogy aki sok embert vonzó renM.T.

MÁJUS 10-TŐL VÁLTOZOTT A POLGÁRMESTERI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
• A védettségi igazolvánnyal rendelkező ügyfelek, ügyfélfogadási időben
az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán, valamint a Szociális és Szociális
Intézményi Irodán időpont foglalása nélkül intézhetik ügyeiket.
• Ettől eltérő esetben az ügyfelek továbbra is az ügyintézőkkel előre egyeztetve bejöhetnek a hivatalba beadványt, okiratot leadni.
Elérhetőségek: https://www.bp16.hu/szervezeti-felepites
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A Szakrendelő új betegfogadási rendje
2021. május 3-tól megváltozott a Jókai utcai Szakrendelőben a betegfogadási rend. Április 30-ra elkészült a
felújítási munkálatok első üteme, azaz beköltözhetővé vált a Csenge utcai szárny új, bővített épülete. Ezzel
egyidőben elkezdődött a második ütem, a főépület felújítása. A főépületben végzendő munkálatok miatt
szükségessé vált az épület teljes kiürítése, így a rendelőket a megszokottól eltérően kizárólag az új szárnyban
találják meg. A szakrendelések egy része már a végleges helyére költözhetett, míg több rendelés átmenetileg
ideiglenes helyen található.
A rendeléseket négy bejáraton közelíthetik meg:
1. BEJÁRAT: labor, szemészet
2. BEJÁRAT: sebészet, röntgen
3. BEJÁRAT:
I. EMELET: fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, nőgyógyászat,
urológia, onkológia, belgyógyászat, endokrinológia,
diabetológia, kardiológia, EKG, neurológia, ortopédia, ultrahang
II. EMELET: egynapos sebészet, irodák
4. BEJÁRAT (Csenge utca felől): reumatológia, fizikoterápia,
gyógytorna, dietetika, csontsűrűség mérés, EMG
Mivel az új szárny kisebb a főépületnél, a felnőtt fogászat már nem
fért el benne, így a FOGORVOSI RENDELÉSEK a felújítás idejére a Rádió utcai rendelő emeletére költöztek. Ott vehetik igénybe a
lakosok a fogászati ellátást. (dr. Ádler Edit, dr. Csengeri Anikó, dr.
Herjeczki Ágnes, dr. Keczéry László, dr. Kiss Bertalan, dr. Nagy Katalin, dr. Pesti Zsuzsanna, dr. Tóth Ágnes).
A BETEGIRÁNYÍTÁS az új szárny előtt egy telepített konténerben található, itt jelentkezhetnek be a szakrendelésekre és kérhetnek
időpontot. Akiknek időpontjuk van, azok a 3. bejáratnál elhelyezett
SORSZÁMOSZTÓ AUTOMATÁBÓL is húzhatnak sorszámot, így
nem kell a betegirányítás előtt sorban állni. Mivel a labor váróterme
szűkös, így a tumultus elkerülése érdekében kívánatos, hogy a betegek csak néhány perccel időpontjuk előtt érkezzenek!
A szakrendelő előtti parkoló továbbra is felvonulási terület. Parkolni a környező utcákban mindenhol ingyen lehet.
A felújítás várhatóan 2021. év végéig tart. A munkálatok ellenére a
betegellátás zavartalanul működik.

Kérjük türelmüket és megértésüket!
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
https://www.szakrendelo16.hu/

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága
a 32/2012. (XI. 26.) rendelet 13. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

a 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt lévő SZOBABÉRLŐK HÁZÁBAN megüresedett
• földszint 6., • földszint 14., • I. em. 31., • I. em. 32. és • II. em. 45. számú
21 m2-es komfortos lakóegységre.
1) A pályázat kiírásának időpontja:
2021. május 19. napja, 08:00 óra
2) A pályázat benyújtásának határideje:
2021. június 30. napja, 12:00 óra
3) A pályázat elbírálásának határideje:
2021. augusztus 31.
4) A pályázat benyújtásának helye:

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
személyesen, zárt borítékban.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat internetes honlapjáról (www.

bp16.hu) letölthető, valamint a pályázati
anyag (Tájékoztató és formanyomtatvány)
térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
Az eredményről minden pályázó írásban értesítést kap az elbírálást követő 60 napon
belül.

Az Önkormányzat lapja
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Érettségi a Szerb Antal Gimnáziumban

Május 3-án országszerte megkezdődtek az érettségi vizsgák a középiskolák és gimnáziumok falai között.
Lapunk a Szerb Antal Gimnáziumot kereste fel, ahol meglepetésvendég is érkezett az első napon. Az egyik
felügyelőtanár szerepét Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár látta el.
GUETH ÁDÁM
A gimnáziumban idén is kiemelt előkészülettel várták az érettségiző diákokat és a felügyeletet ellátó pedagógusokat, kollégákat. A
beléptetést két külön kapun történt testhőmérséklet-vizsgálattal és kézfertőtlenítéssel,
a vizsganapok között pedig fertőtlenítették a
termeket. A vizsgázók összesen 45 teremben foglalhattak helyet, és több mint 40 pedagógus, illetve iskolai dolgozó segédkezett
az érettségi felügyeletében, melyet a kerület
és a főváros több iskolájával közösen szerveztek meg.
A hétfői magyar érettségi napján körülbelül 160 diák kezdte meg a vizsgákat, a
csütörtöki angol nyelvi számonkérésnél viszont 200-nál is többen érkeztek, mivel az
intézmény középszintű kormányhivatali és
emelt szintű vizsgaközpontként is működik.
A tavalyi évhez hasonlóan a szóbelik idén is
elmaradtak.

Corvin Mátyás Gimnázium

A Gimnáziumot Maruzsa Zoltán köznevelésért
felelős államtitkár is megtisztelte jelenlétével, aki
felügyelőtanárként őrködött
a magyar nyelv és irodalom
vizsga tisztasága felett. Az
államtitkár valóban meglepetésvendégként vett részt
a vizsgáztatásban, hiszen
akik Inotai István igazgatón
kívül tudtak az államtitkár
érkezéséről, meg is őrizték
a titkot.
Az intézményvezető megköszönte az Önkormányzat
támogatását, segítségét, és
reményét fejezte ki, hogy az
idén második éve szokatlan
körülmények között meg-

Csonka János Technikum és
Szakképző Iskola

Maruzsa Zoltán

Szerb Antal Gimnázium

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és
Szociális Bizottsága a 32/2012. (XI. 26.) rendelet 14. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK
KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA
1) A pályázat kiírásának időpontja:
2021. május 19. napja, 08:00 óra
2) A pályázat benyújtásának határideje:
2021. június 30. napja, 12:00 óra
3) A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)
4) A pályázat elbírálásának határideje:
2021. augusztus 31.
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szervezett érettségi vizsgákat zavartalanul lebonyolíthatják.
Az Önkormányzat is hozzájárult az egészségügyi feltételek
megteremtéséhez. Minden érettségiző kapott egy-egy maszkot,
amelyeket egyesével csomagoltak be szigorúan fertőtlenített
kezek. A sok száz szájmaszkot az
Önkormányzat nevében Szász
József alpolgármester szállította
ki a kerületi középiskolákba.
A csomagokat örömmel fogadták a Szerb Antal Gimnáziumban, a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban, a
Corvin Mátyás Gimnáziumban,
valamint a Budapesti Gépészeti
SzC Csonka János Technikum
és Szakképző Iskolában is.

A pályázattal kapcsolatos bővebb
információ
a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat internetes honlapjáról
(www.bp16.hu) letölthető, valamint
térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
Az eredményről minden pályázó írásban
értesítést kap az elbírálást követő
60 napon belül.

Táncsics Mihály Általános
Iskola és Gimnázium

Pályázni az alábbi lakások bérleti jogára lehet:
1165 Budapest, Zsélyi Aladár u. 3. 5. em. 33.
– (67 m²-es, 1+2 félszobás, összkomfortos)
Megtekinthető:
2021.05.31-én 16:15-16:45 között, vagy
2021.06.08-án 09:00-09:30 között
1165 Budapest, Hunyadvár u. 26. 1. em. 1.
– (34 m²-es, 1 szobás, komfortos)
Megtekinthető:
2021.05.31-én 17:45-18:15 között, vagy
2021.06.08-án 10.30-11.00 között
1163 Budapest, Jókai Mór u. 13. fszt. 1.
– (64 m²-es, 1+2 félszobás, összkomfortos)
Megtekinthető:
2021.05.31-én 17:00-17:30 között, vagy
2021.06.08-án 09.45-10.15 között
A lakásokat kizárólag a megadott
időpontokban lehet megtekinteni!

Május 22-én nyit a Kertvárosi Tanyaudvar
A vírushelyzet javulásának és a lakosság átoltottságának köszönhetően május 22-én megnyitja kapuit a Tanyaudvar
(1165 Budapest, Sarjú utca 5.).
A látogatási tilalom idején is szorgos munka folyt a zárt kapuk mögött, ezért akik odalátogatnak, sok újdonsággal találkozhatnak.

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 JEGY 2+3 (2 felnőtt és három 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.

Kedves Barátaink, volt kollégák,
tisztelt kerületi lakosok!
Nagy tisztelettel meghívunk minden kedves
védettségi igazolvánnyal rendelkező érdeklődőt az

IKARUS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2021. május 29-én 10-14 óráig
az ismét megnyílt állandó kiállításunkra.
Az „IKARUSRA EMLÉKEZÜNK” című fotókiállítás bemutatja
a 125 éves gyár termékeit kezdetektől a befejezésig.
A kiállítás minden hónap utolsó szombatján tart nyitva 10-14 óráig.
A belépés díjtalan, a korlátozott létszám tartása érdekében
előzetes regisztráció szükséges,
az otthonunk.ikarus@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Szabó Zsóka

w w w. o t t h o n u n k i k a r u s . h u
Az Önkormányzat lapja
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Megszületett „A kicsik Szívtől
szívig dobókockája”
A Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközségben, május 13-án tartotta VI. Országos Szakmai Konferenciáját a Csillaggyertyafény Alapítvány. A konferencia célkitűzése az volt, hogy elindítson egy új oktatási programot az alapítvány, saját
oktatási eszközével. A konferencia mottója: „...az egyik csodálatos dolog elvezet a
másikhoz, míg végül egész életed maga lesz a csoda és az öröm.” (Eileen Caddy)
A rendezvényt az interneten is közvetítették,
így a személyes részvételen túl az érdeklődők online is követhették a konferencia felszólalóit határin innen és túl. A fővédnöki
tisztet dr. Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai
docens látta el, a konferenciasorozat állandó
fővédnöke pedig ezúttal is Kovács Péter polgármester volt. A konferencia háziasszonya
Börönte Márta lelkész és mentálhigiénés
szakember, házigazdaként pedig Tagai Péter,
a TAGAI EX-Port Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Gáncs Péter,
nyugalmazott evangélikus püspök mondta
el köszöntőjét. A dal
és a próza kedvelői
örömmel
hallgatták
Sellyei Júliának, Pitti
Katalin tanítványának
előadóművészi szolgálatát, és Csuja Imre,
Jászai Mari díjas, Érdemes és Kiváló művész
Csuja Imre
szavalatát.
Először mutatták be Tagai Péter rendezésében „Az óvoda varázskockája” című kisfilmet,
mely a Nagytarcsai Szivárvány Evangélikus
Keresztyén Óvoda és a Nagytarcsai Csillagszem Óvoda közreműködésével készült. A
kezdeményezés egyedülállónak mondható a világon, mivel óvodai környezetben a
szülők bevonásával igyekszik tudatosítani a
szeretetnyelveket a Szívtől-szívig dobókocka
játékkal, amely kapcsán új oktatási program
is készült. A vetítést előadás és pódiumbeszélgetés követte Dr. Pécsi Rita és Fodorné
Pecznyik Zsuzsa, a Nagytarcsai Szivárvány
Evangélikus Keresztyén Óvoda vezetőjének
részvételével.
Egy rövid szünet után Tóth Krisztina, a
Harmónia Léleksziget vezetője és Börönte

Márta adott ízelítőt a Harmonikus élet a Szívtől szívig dobókockával! című tréningjükből,
melynek fontos része a stressz- és konfliktuskezelés, az önismeret, az erőszakmentes kommunikáció, a lelki elcsendesedés, a
meditáció és az egyetemes szeretetnyelvek
elsajátítása.
Verebi Ilona, a XVI. kerületi Gyerekkuckó
Óvoda pedagógusa elsőként alkalmazta óvodai környezetben a varázskockát, tapasztalatairól pedig rövid, de értékes előadást tartott.
Komoly írásos szakmai anyagot is adott az
óvodapedagógusoknak. Bisztrai György
sportoktató és bábművész rövid bábműsorral örvendeztette meg közönségét, melyben
hitről, nemzeti érzésekről az ajándékozás
fontosságáról és a természetéről beszélt.

Tóth Krisztina, Tagai Péter
és Börönte Márta
A konferencia végén Tagai Péter és Börönte Márta örömmel jelentették be A kicsik
Szívtől szívig dobókockájának megszületését kis és középső óvodásoknak. A Nemzeti
Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség
és a Bethlen Gábor Alapítvány jóvoltából

pályázati úton jelenhet meg Az életünk varázslatos pillanatai című könyv, melyben a
kockához kapcsolódó történeteket gyűjtenek össze határon innenről és túlról. 2021.
augusztus 31-ig várják a történeteket a
gyertyafenyekcske@gmail.com e-mail címre. Börönte Márta ajándékkal köszöntötte
fel Tagai Pétert, aki május 14-én ünnepelie
50. születésnapját.
A Konferencia hivatalos zárásaként dr. Varga
Györgyi az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezetője, a Csillaggyertyafény Alapítvány Kurátora részesítette áldásban
a megjelenteket. A
konferencia után
rövid szeretetvendégségben köszöntek el egymástól
a résztvevők, akik
örömmel fogyasztották el a Szívtől
szívig dobókocka
és A kicsik Szívtől
Dr. Varga Györgyi
szívig dobókockája
rajzait tartalmazó tortákat, amelyeket Fenyvesi-Fehér Szilvia és dr. Hegyi Lucia a gyülekezet és az alapítvány tagjai készítettek. Vályi
Nagy István a TOP10 Otthon Kft. ügyvezetője
200 szendviccsel támogatta az együttlétet. A
konferencián látható volt Sasvári Mária, az
Apró Mancsok Klubja vezetőjének kiállítása
a szívünk érzéseiről. Harsányiné Etelka csuhé és szalmafonó kézműves pedig mindenkit
megajándékozott saját készítésű szívekkel. A
támogatók soraiból is látható, hogy az összefogás a nehézségek ellenére is él.
„Aki érez, az cselekedjék és segítsen, amint teheti!” (Tessedik Sámuel)
GUETH ÁDÁM

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET NÉMET ÖNKORMÁNYZAT – MÁJUSI ÉS JÚNIUSI PROGRAMOK

Kedves Kórustagok! Kedves Társalgók! Kedves Érdeklődők!

Reméljük, mindenki egészséges, és örömmel találkozna a német
kultúrát kedvelő, ill. a német nemzetiségi hagyományokat őrző közösségünk tagjaival. Óvatosan, egymástól kellő távolságban helyet
foglalva tartjuk majd meg a már jól ismert és kedvelt foglalkozásokat:
NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB
Idő: 2021. május 31., június 14.,(hétfő) 17:30-18:30-ig
Hely: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
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Az ingyenes német nyelvápoló klubot ismételten két heti rendszerességgel folytatjuk, elsősorban azokra számítva, akik társalgási
szinten beszélik a német nyelvet.
A sváb- és német dalkincs ápolására 20 éve KERÜLETI KÓRUSUNK
van. Várjuk sorainkba azokat, akik szívesen énekelnek német nyelven.
Kórusvezető: Csőváriné Gurubi Judit
Próbák ideje: 2021. május 25., június 1., 8., 15. (kedd) 18:00-19:00
Hely: Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ
Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.

Telefonon érdeklődni a programok felől a +36 20 956 7014-es számon lehet Péteri Ildikó NÖ elnöknél.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Felhívjuk a figyelmet arra a nélkülözhetetlenül szükséges kártyára, a védettségi igazolványra, amely
nélkül
nem megengedett programjainkon részt venni. Megértésüket előre is köszönjük!
XVI. Kerületi
Újság

A Magyar Sport Napja
Május 5-én, az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda
előtt tartotta korlátozott létszámú megemlékezését
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör és a XVI. kerületi
Önkormányzat a Magyar Sport Napja alkalmából.
A rövid főhajtás a Himnusz, majd az olimpiai himnusz hangjaival
vette kezdetét. Riersch Tamás, az esemény szónoka rövid beszédben
köszöntötte az egybegyűlteket, melyben reményét fejezte ki, hogy a
sportot is érintő korlátozások a járványügyi adatok javulásával és a
fokozatos nyitással hamarosan véget érhetnek. A Baráti Kör tagjai
bíznak benne, hogy a júliusban kezdődő tokiói olimpiai játékokra
induló sportolókat már személyesen köszönthetik és továbbíthatják
nekik jókívánságaikat.
A beszédet az uszoda falán elhelyezett olimpiai emléktáblák
megkoszorúzása követte. A réztáblákon a Kertváros olyan sportolói szerepelnek, akik hazánkat képviselték olimpiai, paralimpiai illetve ifjúsági olimpiai játékokon. Koszorúkat helyezett el
Kovács Péter polgármester, Hóbor Béla, a Baráti Kör elnöke,

Bodrogi Gyula így
emlékszik
Megírtam, hogy Törőcsik Mari 1956-ban
Árpádföldön lakott a rokonánál, ahol
meglátogatta Bodrogi Gyula. Alig küldtem
el az írást, az a megtiszteltetés ért, hogy
beszélhettem erről Bodrogi Gyulával.
– Törőcsik Mari és a XVI. kerület? Rákosszentmihály jut először eszembe. Erdőtelekről oda, talán
a Mária utcába költözött fel Mari családja: Teréz
nővére és az édesanyja. Árpádföldön a rokonuk,
Rózsi néni lakott. Szégyen ide, szégyen oda,
nem emlékszem a nevére, az utca nevére sem,
pedig többször jártam ott. ’56-ban gyalog mentem Árpádföldre a mai II. János Pál pápa térhez
közeli Alföldi utcából. Mari kezdő főiskolásként
Óbudán lakott Édinél, a Bécsi úton. 501…? Az is
hosszú út volt, oda is gyalog mentem mindig.
Nem volt pénzem villamosra. Egy vonaljegy 50,
egy átszálló 70 fillérbe került. A hősiességemről
mit is mondhatnék? Jött szembe tíz tank, én fogtam a tankelhárítót, a páncélököllel kilőttem őket,
kettőt is egyszerre, utána bekötöztem a sebesülteket, a hátamon egyenkint bevittem őket a kórházba. Mondhatnám ezt is. Az igazság az, hogy
egy tank jött, katonák ültek rajta. Kicsit be voltam
ijedve, azt hiszem, ez természetes. A tank jött,
én mentem szembe, s arra gondoltam, legföljebb
lelőnek. Nem bántottak. Mari túlzott, amikor azt
mondta, én egy hősköltemény vagyok, de tényleg
csodálkozva, meglepődve fogadott. Kenyérért ott
álltunk sorba, ahol éppen árultak. Ha Árpádföldön, akkor ott is, hiszen pár napig ott voltunk. Kicsit később, december 7-én házasodtunk össze.
Friss házasként a Városmajor utcába költöztünk.
A diplomámat ’58-ban kaptam. Mari a főiskola
alatt is sokat forgatott. Én mindig őszintén örültem a sikereinek. Ő nemcsak magyar sztár lett,
megismerte a nagyvilág is.
Kovács Sándorné

Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és Cserna Sándor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vezetője.
A Magyar Sport Napját minden év május 6-án ünneplik, megemlékezve ezzel nemzetünk sportolóiról.
GUETH ÁDÁM

A kerület „nagy motivátora”
első díjat nyert
A Magyar Szabadidősport Szövetség nemzetközi minta alapján idén tavas�szal első ízben hirdette meg a hazai BeActive (Legyél aktív) pályázatot. Ezzel a Szövetség azokat a személyeket kívánta elismerni négy kategóriában,
akik mozgásban gazdag életmódra sarkallják környezetüket, azaz a BeActive életmód „motivátorai”. A felhívásra számos pályázat érkezett, és most
már tudjuk azt is, kik lettek a BeActive Díj győztesei.
A Magyar Szabadidősport Szövetség
szabadidősportot felkaroló kezdeményezései nem a versengésről szólnak. Úgy
tekintenek minden önkéntes aktivistára,
mint győztesre. Ugyanakkor fontosnak
tartják azt is, hogy a jövőben díjak formájában is elismerjék ezt a tevékenységet.
Számos színvonalas pályázatot kellett
elbírálnia a független zsűrinek. Az értékelésben egyebek mellett fontos volt a
közösségépítési szempont, a kreativitás,
a fenntarthatóság, a kommunikáció és a
hatékonyság.
A négy kategóriába sorolt pályamunkák
közül – Helyi Motivátor Díj, Karanténbajnok Díj, Munkahelyi Díj és Oktatási Díj

A Mester és követőinek egy
csoportja 2019 áprilisában

– a Helyi Motivátor Díj a XVI. kerületbe
került. Bisztrai György, a Nordic Walking
sport kerületi apostola és földi helytartója
nyerte el ezt a díjat. A győztes pályamű A
Nordic Walking örökbefogadásának története
egy családban és Budapest, XVI. kerületében
címet viseli.
Bisztrai György a díj birtokában a következő üzenettel fordult követőihez:
Kedves Sporttársaim!
Megnyertünk egy pályázatot, amelyen a
Kertvárosi Nordic Walking életről írtam.
Köszönöm a segítségeteket, s azt a 12 évet,
amelyet együtt tölthettünk, s amelyet
nekem már csak meg kellett írnom.
Bisztrai György több mint
10 éve töretlen lelkesedéssel
hirdeti a nordic walking sport
egészségmegőrző, sőt, gyógyító
hatását. Jó példával ő maga jár
a tanítványai előtt, hiszen saját
panaszai orvoslására kezdte el
ezt a sportot. Látva a mozgás
jótékony hatását, és érezve a
nordicos közösség vonzását
ma már számos követője van a
Kertvárosban.
Az eddigi tevékenységéhez és
a díjhoz is gratulálunk.

Az Önkormányzat lapja
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GYEREKSAROK
Kedves Kertvárosi Gyerekek!
Sajnos az idei gyereknapon nem tudjuk elhozni nektek kedvenc ugrálóváratokat, még várnotok kell a vattacukorra
és a Búgócsiga zenekarra is. Mindezek ellenére közös játékra hívunk benneteket, és így a megszokott sorsjegy
gyűjtés sem marad el. Oldjátok meg a játékos fejtörőket itt és a kulturliget.hu honlapunkon, küldjétek be vagy
hozzátok el hozzánk, melyekért cserébe „virtuális” sorsjegyet kaptok, és ahogy a korábbi években, a nyeremények
idén is izgalmasak lesznek. A megfejtéseket az info@kulturliget.hu címre várjuk. SORSOLÁS 2021.JÚNIUS 15-ÉN.

Tudáspróba

Kakukktojás

1. Ki énekli a Weöres Sándor: Bóbita című
verséből készült dalt?
2. Hogy hívják Bogyó barátját Bartos Erika
könyvsorozatában?
3. Fekete István regényében ki neveli fel
Vukot szülei elvesztése után?
4. Hány feje van Süsünek, a sárkánynak?

A sorban négy rajzot látsz. A négyből három egyforma,
de a negyedik egy kicsit más! Karikázd be!

Nyári kalandok
a Kertvárosban

Ismerjétek
meg Erzsit
és Jancsikát!
Erzsi és Jancsi testvérek, akik szüleikkel és nagyszüleikkel Rákosszentmihály egyik nyugodt utcájában élnek. A 14 éves nagylány úgy tervezi, hogy a nyári szünidő alatt bemutatja az iskolai újságba készülő cikkében a Kertváros nevezetességeit. Arra
azonban nem számít, hogy 7 éves kisöccse is társul barangolásaihoz…
Együtt számos meglepetésben és kalandban lesz részük. Új barátokat szereznek, megismerik a kerület élővilágát, látnivalóit,
érdekességeit. Találkoznak ritka madarakkal, védett növényekkel, Gézával, a kecskével, méhecskéket etetnek, és egészen magasból szemlélik meg gyönyörű lakóhelyüket és annak páratlan
panorámáját.

Hogyan történhet mindez?
Tartsatok velünk a www.kulturliget.hu honlapon,
és GYEREKNAPON minden kiderül!
Erzsi és Jancsika kalandjait
KIFESTŐBEN is elkészítettük Nektek.
Keressétek a honlapunkon május 26-tól!
A rajzok kattinthatóak lesznek, nyomtassátok és színezzétek ki
a sablonokat! Ha elkülditek az alkotásokról készült fotókat,
a legötletesebbeket sorsjeggyel jutalmazzuk!
A rajzokat ide várjuk: info@kulturliget.hu
Erzsi és Jancsi kalandjait, a színezőket,
egyéb fejtörőket megtaláljátok honlapunkon!
www.kulturliget.hu

12

XVI. Kerületi Újság

1

2

3

4

Kertvárosi
Szütyő Kihívás
A Zacskómentes Világnap alkalmából
meghirdetjük a

Kertvárosi Szütyő Kihívást!

Az összefogás célja, hogy minimum 500 db, bevásárláshoz
használható szütyő, zsák készüljön a Kertvárosban.

Hogyan tudsz csatlakozni?

Varrj egy zsákot, és hozd el nekünk!
▶Nincs varrógép? ▶ Jó az anyag is!
▶Van régi függönyöd?
▶Dobd be hozzánk, megvarrjuk!
▶Találtál egy doboz zsinórt, cérnát a
padláson? ▶Szükség lesz rá!

Az elkészült darabokat
2021. június 30-ig várjuk az
Erzsébetligeti Színházba.
A Zacskómentes Világnapon, július 3-án
kifüggesztjük a szütyőket a Ligetbe, és
mindenki vehet egyet, amit a következő bevásárlásától
műanyag zacskó helyett használhat.
Fogjunk össze és tegyük még zöldebbé a Kertvárost!

További részletek: www.kulturliget.hu

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.

Híres szülők méltán híres gyermekei
Az alma nem esik messze a fájától – tartja a mondás, különösen igaz ez a művészvilágra, ahol
egész művészdinasztiákat tartunk számon. Gyakori, hogy az utód szülei nyomdokaiba lépve –
akár még túl is szárnyalva felmenői tehetségét – sikert sikerre halmozva, maradandó alkotásokkal
ajándékozza meg közönségét. Gyereknap alkalmából annak jártunk utána, hogy milyen rokoni
szálak kötik össze a magyar művészvilág néhány alkotó szereplőjét.
ZE
Molnár Ferenc a színpadi hatáskeltés nagymestere, aki olyan ismertségre tett szert a
tengerentúlon, mint addig kevés magyar
író. Első felesége Vészi Margit festő, hírlapíró volt, aki haditudósítónőként állt helyt
az első világháborúban. Lányuk Sárközi
(Molnár) Márta, aki először Sárközi György
íróval, majd Horváth Zoltán történésszel
kötött házasságot. Első házasságából született Sárközi Mátyás Kossuth-díjas író, szerkesztő, műfordító, másodikból pedig Horváth Ádám, műfajteremtő Kossuth-díjas
filmrendező (egyebek mellett a Szomszédok című teleregény rendezője), Horváth
(Lukin) Eszter. A családi talentumból még
a dédunokái is részesültek: Lukin Sándor
tévéoperatőr; Lukin Ágnes a Magyar Televízió rendezője; Lukin Gábor zeneszerző;
Lukin Márta opera-énekesnő; Lukin Zsuzsanna pedig énekes, karnagy lett.
Színészházaspároknál gyakori, hogy utódaik a szülők hivatását választják. Így történt
ez a Balázsovits családban is, Balázsovits
Lajos Balázs Béla-díjas színész, rendező,
színigazgató, felesége Almási Éva Kossuthés Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes
művész, a Nemzet Színésze. Lányuk, Balázsovits Edit Jászai Mari díjas színésznő,
aki számos színdarabban, tévéjátékban és
filmben játszott, több jelentős nemzetközi
produkcióban is szerepelt.
Szirtes Ádám Kossuth- és Jászai Mari-díjas
magyar színművész, érdemes művész az
édesapja Szirtes Ági Kossuth-díjas színművésznek, a Budapesti Katona József Színház alapító tagjának. Unokája – folytatva
a családi tradíciót –, Pálmai Anna Junior
Prima-díjas magyar színésznő, a budapesti
Katona József Színház tagja.
Szerencsés adottságú családba született
Péterfy Bori énekes-színésznő is, aki gyakorlatilag az anyatejjel szívta magába a sokszínű tehetséget. Dédapja Áprily Lajos köl-

www.kulturliget.hu

tő volt, nagyszülei Jékely Zoltán író, költő
és Jancsó Adrienne előadóművész. Bátyja,
Péterfy Gergely a kortárs magyar irodalom
neves alkotója, unokatestvére pedig Gerlóczy Márton, aki fiatal kora ellenére (1981ben született) sok kötetes szerző, az európai kortárs irodalom egyik elismert írója.
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas magyar koreográfus, rendező, etnográfus, érdemes
művész, a magyar néptánciskola és folklór
sajátos színházi megjelenítésének egyik
megteremtője Novák Ferenc Tata. Felesége Foltin Jolán táncművész, koreográfus,
rendező. Mindkét gyermekük örökölt a

Novák Ferenc (Tata) rendhagyó történelemórát
tart gimnazistáknak 2019. január 31-én az
Erzsébetligeti Színházban (Fotó: Mészáros Tibor)

Grecsó Krisztián író és Grecsó Zoltán táncművész
(Forrás: Várkert Bazár)

családi történetek és anekdoták elegye, melyet a kortárs balett megismételhetetlen
mozdulatai varázsolnak színházi élmén�nyé, két kiemelkedően tehetséges testvér
örömjátéka volt.
Utoljára emlékezzünk meg egy méltán híres tesvérhármasról: Latinovits Zoltánról,
Bujtor Istvánról és Freinreisz Károlyról.
Nagypapájuk pedig nem más, mint a legendás városligeti étterem alapítója: Gundel Károly. Édesanyjuk Gundel Katalin, akinek első házasságából született Latinovits
Zoltán, korának színészkirálya. Második
házasságából pedig Bujtor István Balázs
Béla-díjas színész és Frenreisz Károly Kossuth-díjas rockzenész, zeneszerző, az LGT
egyik alapítója.

szikrázó tehetségből, és sikeres művészeti
pályát tudhat magáénak: Novák Eszter Jászai Mari-díjas színházi rendező, egyetemi
docens; Novák Péter pedig ismert énekes,
műsorvezető.
Azért, hogy ne csak a híres felmenők, hanem a híres testvérek is szóba kerüljenek:
Többet magunkról című darabjukkal az
Erzsébetligeti Színház színpadán is vendégül láttuk a József Attila-díjas magyar
költő, író, dalszerzőt Grecsó Krisztiánt és
a táncművész-koreográfus Grecsó Zoltánt.
Közös színpadi alkotásuk a prózák, versek,

facebook.com/kulturliget

Bujtor István (16), Frenreisz Károly (12),
Latinovits Zoltán (27), 1958
Forrás: pinterest.com

instagram/erzsebetligetiszinhaz
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Helytörténet

Újra nyitunk!
Az elmúlt időszak szomorú bezártságát a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központban felújítással
enyhítettük. A kiadványaink raktárhelyisége és az irattár végleges helyére került, felszabadítottunk két
helyiséget bérelhető foglalkoztató teremnek, és kialakítottunk egy jól felszerelt kiállító- és rendezvény termet, az Írás-Kép Galéria modern utódját. További örömhírrel is szolgálhatok: május 11-ével újra nyitottuk
mindhárom intézményünket, a Helytörténeti Gyűjteményt, a Cinkotai Tájházat és a Tóth Ilonka Emlékházat! Nyitva tartás és további információk a honlapunkon: http://www.helytortenet16.hu/
Tavaly felavattuk a Helytörténeti Gyűjtemény két átrendezett termét, az új állandó kiállítást és a Lantos
Antal Kutatótermet. A két terem az új Írás-Kép Galériával végre látogatókat is fogadhat. Mit láthatnak
itt az érdeklődők?
Kiállításunk Budapest XVI. kerülete elődtelepüléseinek összefoglaló történetéből nyújt képes és írásos ízelítőt. Egy ilyen kiállítás
nem törekedhet a teljességre, ezért csupán hangulatokat próbáltunk kiragadni az elmúlt évszázadok, de főleg a XX. század első
felének helyi életéből.
A terület a Pesti síkság és a Gödöllői dombság határa. Az ősi
Czinkotán a felvidékről „szállatott” tót telepesek leszármazottai
két évszázada a földjeiken gazdálkodtak, éjjel elindulnak szekereikkel Pestre, hogy a piacon hajnalban jó helyet kapjanak.
A XIX. század végére a jó levegő a patakok, ligetek, virágillatú
rétek vonzották a poros pesti utcákat megunt polgárokat, a terület kedvenc kirándulóhellyé vált. A Cinkotától északra fekvő,
Grassalkovich birtokként kialakuló Szentmihály-pusztán, valamint a pesti polgárok
által a Beniczky családtól megvásárolt ligetes területen, a későbbi Mátyásföldön
sorra épülnek fel a nyaralók. 1888-ban
elindult a hév, először a gőzvontatású Mukival, majd 1911-től villamosítva. Fürdők
épültek Rákosszentmihályon, Cinkotán,
Mátyásföldön. Egyre többen költöztek ki
a jó levegőjű településekre, épültek a házak, a Sashalom-domb körüli mocsarat
Ehmann Viktor lecsapoltatta, felparcellázta, itt már a kisebb pénzű polgárok, munkások, tisztviselők is vásárolhattak kisebb
telkeket, építhettek rá kicsi, de csinos, élhető házakat. Megalakultak, önállóságot
nyertek az új nagyközségek. Az először Rákosszentmihályhoz
tartozó, majd 1927-ben Cinkotához csatolt Árpádföld is cseperedett. A századforduló előtt két évtizeddel kezdődött gyors fejlődés
ezeket a településeket is jellemezte. Az első világháború kitörésével aztán itt is megtorpant az élet, Trianon, világválság, Második
Világháború, fasiszta és kommunista diktatúrák, ahogy az ország,
úgy településeink sorsába is beleégették jeleiket. A történelem alakítja az emberi sorsokat, kapcsolatokat, változtatja meg a települések, utcák, terek, épületek formáit, stílusát, díszítéseit.
A kiállítás tablóin az öt településrész általunk fontosnak vélt
pillanatait, változásait rögzítettük. A hat nagy tárlóban a terület
régészeti emlékeit, az egyházak, az iskolák, a helyi sajtó, a vendéglátóhelyek és az épített örökség néhány fontos dokumentumát
„rendeztük csokorba”. A két közepes méretű tárlóba állítottuk ki –
települések szerint – gyűjteményünk gazdag képeslap anyagának
legjobbjait. A tárlat három kis tárlója közül az elsőben a gyűjte-
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mény épületének történetét dolgoztuk fel. A másodikban a múlt
század első évtizedeinek érdekes eredeti igazolványait láthatják
az érdeklődők. A harmadikban itt élt neves polgárok eredeti fotográfiái sorakoznak neves fényképészeti műtermekből. A tavaly
megnyílt kutatóterem három tárlója a települések műkedvelő életéről, fényképészeti múltjáról és sportéletéről ad ízelítőt.
A falakon helyi művészek alkotásai láthatóak: Jobaházi Jenő, Nyújtó László, Terényi István, Pintér István Pál, Bánfalvi
Ákos, Ádámffy Pál, H. Kálmán Edit, Gy.
Erdei Júlia, Jeney Zoltán, Csobaji Zsolt,
festményei, akvarelljei és pasztelljei, Jeney Zoltán szobra és fafaragása, Dorogi
Ferenc Miklós kerámiái és Koncz Vilmos
fafaragó alkotásai.
A tárlók fölötti galérián a terület régi
térképeinek digitális másolatai, azok fölött pedig a települések neves polgárainak
arcképcsarnoka látható.
Kicsiny helytörténeti könyvtárunkban
a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozatunk mellett a kerülettel foglalkozó egyéb
írásokat, könyveket, valamint budapesti,
országos helytörténeti és történelmi köteteket, művészet- és irodalomtörténetet,
fotótörténetet lapozgathatnak helyben az érdeklődők.
A teremben külön sarkot biztosítottunk a külsős kutatásra, a
gyűjtemény digitális anyaga hamarosan kutatható lesz, és kivételes esetekben az eredeti anyag is megtekinthető. (Helyi sajtó,
fénykép- és iratállomány.)
Az Írás-Kép Galéria idei avató ünnepsége kiállítás megnyitó
lesz, Széman Richárd fotográfiái sorakoznak a falakon: Fossziliák,
fénybe dermedt múlt címmel, mára eltűnt, felújult, átváltozott épületeinkre, helyeinkre emlékezik általuk a szerző. Tervezünk még
könyvbemutatókat és még több kiállítást. Az időpontokat még
egyeztetjük, időben értesítjük olvasóinkat.
SZÉMAN RICHÁRD

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

Magyar szépmesék

Mezőhegyes – a magyar lótenyésztés bölcsője

„A’ kisded Makkbul, ha nem romlott, idővel termő Tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja.”
(Széchenyi István: Lovakrul)

A birtok központja a magyar-román határtól harangbúgásnyira – Tri- Kincsemtől, Talpra Magyar, a termékeny apamén. Áldásos tevékenyanon „áldásának” köszönhetően, szerencsére innen – Békés, Csong- ségét a monarchia éveiben sikerről siker követte. Az általa szervezett
rád és az egykori Csanád megyéink része, nemzetünk egyik páratlan 1885-ös lókiállítás Európa rendkívüli tetszését élvezte. Biztos kézzel
kincse. Százados platánjai alatt sétálva a gondosan meszelt ódon választotta munkatársait, Gluzek Gyulát, és D’Orsay Olivért, akik kiváló eredményekhez segítették. 1892.
falak, a fehér-sárga istállók között, ízA mezőhegyesi ménes bemutatója.
július 6-án az évente tartott határszemlelgetve a hely által keltett benyomásaVasárnapi Ujság, 23. évf. 48. szám (1876. november 26.)
léjén munkája közben érte a halál.
inkat, nemcsak a lovasembert keríti haForrás: http://bekeswiki.bmk.hu/
„Vegye kezdetét a koronauradalmakban
talmába a „genius loci” (hely szelleme)
a növénynemesítés, az állatnemesítés, a
egyedi különleges hangulata. A bölcső
gépek kipróbálása, a gazdálkodás mintagyermeke ifjú, majd egyre kiteljesedve
szerű bemutatása, nem a saját hasznára,
felnőtt lett, és ma meglett korában az
hanem a nemzet javára.” – írta Kozma
évtizedek sok-sok grádicsát leküzdve,
Ferenc 1868-ban. Mezőhegyes népe,
a nyugalmas esztendők beköszöntével
földje, terményei, tenyésztési eredméismét az eredeti feladatát teljesíti: a vinyeinek méltatása többet érdemel egylághírű lótenyésztést, régi sikereinek,
szerű emlékezésnél. A helybeliek úgy
eredményeinek felidézésével és a modern módszerek alkalmazásával. Szinte csak a lovassport részére, tartják, hogy a fecskési, kamarási, peregi zabnál, a fekete föld szénámivel a ló („lú„ – Békésben így mondják) széleskörű használata mára jánál különb takarmány nincs a hazában (a bánátit kivéve).
Mezőhegyes működtetésének nehéz mérföldköve volt a lipicai mébeszűkült, és a magyar fajták (Nóniusz, Gidrán, Furioso, North-Star,
Mezőhegyesi félvér) lehetőleg tiszta vérben történő tenyésztése, nes szükségszerű átmeneti befogadása, amelynek eredménye is volt.
Az erdélyi Bethlen Pál tenyésztéséből származó Incitato Senior törmegőrzése a cél.
A tájék rendkívüli, humuszban gazdag termőtalaja igen alkalmas zsmén és utódai továbbá a Jankovich-Bésán öreglaki tenyésztésű Tua növénytermesztésre és így az állattartásra. Már az ókorban is la- lipán törzse, amely gazdagította a lipicai tenyésztést. Ez a két magyar
kott települések bizonyítékai kerültek elő. A Honfoglalás után Aj- törzs virágzik ma is.
Mezőhegyes, országunk déli csücske, amelynek ma a Nemzeti Métony, majd Csanád népe volt a kiváló föld művelője, használója. A
tatárjárás után, virágzó falvai teljesen elnéptelenedtek, lakói az idők nesbirtok és Tangazdaság Zrt. a gazdája. Kívánjunk dolgozóinak,
során többször is cserélődtek, magyarok, kunok, németek, szerbek, munkásainak, a múltbeli sikerekhez hasonló eredményeket!
HEGYI ÁKOS (hegyiakos@gmail.com)
románok, osztrákok és ismét magyarok váltották egymást. Neve a
XV. század elején Mezew Heges majd Mezehegesse és csak a XVII.
század végén lesz Mezőhegyes. Miért Mezőhegyes, amikor a kor embere szerteszét tekintve sem találhatott még egy dombot sem? Az
egyik magyarázat szerint a IV. Béla királyunk által betelepített kunok
Hegyes nevű törzséről lett a név. A másik – és ez a valószínűbb – a
szinte teljesen sík vidék tengerszint feletti magassága 90-105 m. A
névadó lakosság ezt úgy érzékelte, hogy a környező folyók – főleg a
Maros – áradásai soha sem veszélyeztették művelt földjeiket, lakóhelyeiket. Ezért lett Hegyes.
A régió szórványos és többnyire néptelen, de nevükben fennmaradt településeink (Fecskés, Kamarás, Pereg, Árokos, Kovácsháza)
Mezőhegyesre koncentrált rohamos gazdasági, népesedési fejlődése a török kiűzése után kezdődött, de a meghatározó fejlesztés az
1784-et követő években indult. II. József (a kalapos király) megbízta
Csekonics József kapitányt a Császári és Királyi Ménesintézet alapításával és kinevezte annak parancsnokává. „...hogy Magyarországban
tulajdon császári, királyi ménes, mely mintegy magvető helye legyen a jelesebb természetű és tartósabb erejű lovaknak, minden időhalasztás nélkül felállíttassék, arra rendelvén amaz Arad megyében fekvő Mezőhegyes
nevű alkalmatos pusztát…” írja az alapító irat.
Csekonics a képzett, fiatal lovastiszt, aki jól ismerte, szerette, és tisztelte a lovat, akinek 20 éves működése alatt a kiválóan végzett szakértő és szervező munkájának eredményére, munkatársainak, és a mintabirtokot kialakító, felépítő több száz munkásnak, mesterembernek
köszönhetően Mezőhegyes európai hírnevű lótenyésztő központ lett,
összetett feladatainak eleget téve. Ellátta a hadsereg megfelelő men�nyiségű és minőségű utánpótlását, az erdélyi és a magyar megyéknek
törzsméneket biztosított. Elkészültek a máig is használható istállók,
DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖR
épületek. Megszervezték a sorszámozott külső majorokat.
Aki a ménes fejlesztésében soha sem felejthető érdemeket szerKik bátrak és hősök voltak – a feledésre ítélt hazafiak (1521-2021)
zett, az Kozma Ferenc, szintén császári lovastiszt, majd 48-as hazafi,
Kmetty György tábornok főhadnagya, nagysallói sebesült. Csak 1867
2021. AUGUSZTUS 20-23.
után vállalt hivatalt (Deák Ferenc biztatására) a Földművelésügyi MiDÉLVIDÉKI HONISMERETI KALANDOZÁSOK
nisztériumban. Egy év múlva, Csekonics munkáját folytatva, még
Nándorfehérvár környékén hazánk hosszútávú tragédiájának
nagyobb fantáziával és kitekintéssel, kialakította Mezőhegyes „be500. évfordulója alkalmából Szent István ünnepén.
szállítói” állomásait, Fogarast és Bábolnát. A vérfrissítésbe az erdélyi
Félpanziós szállás Székelykevén.
magán ménesek (Bethlen, Teleki, Wesselényi stb.) főként „cseppvér”
Védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek.
(angol telivér) ménjeit vásárolta. Ő vetette meg Angliából a fedező
Előzetes jelentkezés: Szuhaj Péternénél
telivérjeink talán legsikeresebb örökítőjét Buccaneert, akinek fia volt
06-1/403-2622, 06-30/582-7600,
e-mail: szukazsu@freemail.hu
Az Önkormányzat
lapja
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Kertvárosi fiatal a ketrecben
Mit takar pontosan az MMA, közismertebb néven „ketrecharc”?
Mennyiben veszélyesebb sportág, mint például az ökölvívás? Ajánlható-e önvédelemre? Miként néz ki egy profi mérkőzés? Erről és
sok másról kérdeztük Csibi Gergely profi MMA versenyzőt, kerületünk lakóját.
GUETH ÁDÁM
– MIKÉNT MUTATNÁD BE EGY LAIKUSNAK AZ MMA-AT?
– Az MMA nem egy kifejezett sportág, hanem inkább egy szabályrendszer. A három
betű a Mixed Martial Arts, azaz a kevert
harcművészetek rövidítése. Ezt lehet ketrecben és ringben is csinálni, ez szervezettől
függ, hogy éppen hol bunyózol. Előnyösebb
ketrecben küzdeni, mivel onnan nem tudsz
kiesni, de mai napig elfogadott ringben tartani MMA-meccset, én is bunyóztam így.
Maga az MMA birkózásból, kick-boxból, boxból és földharcból áll. Profi szinten ezt csak
úgy tudod csinálni, hogy külön-külön eljársz
az előbbi sportágak edzéseire. Nekem pl. a
birkózás az alap sportágam, van egy vezetőedzőm és az ő segítségével állítunk össze egy
stílust az MMA szabályrendszerén belül.
– AJÁNLANÁD ÖNVÉDELEMRE AZ ITT TANULTAKAT?

– Nem ajánlanám, mert ha tudják rólad,
hogy bunyózol, főleg profiként, és valakit
akárcsak önvédelemből is megütsz, abból
sokkal rosszabbul jössz ki. Komoly jogi következményei lehetnek sajnos.
– HOGYAN KERÜLTÉL KAPCSOLATBA A
SPORTÁGGAL?
– Kilenc évesen kezdtem el birkózni Kőbányán, lenyomtam öt évet. Sényei László – aki
akkor már MMA versenyző volt és kerületi
lakos – bíztatására kezdtem el földharcra és
thaiboxra járni. Innentől minden adott volt.
– KI TUDNÁL EMELNI PÁR NEVET, AKÁR
MAGYAR AKÁR NEMZETKÖZI SZÍNTÉREN,
AKI ESETLEG PÉLDAKÉP A SZÁMODRA A
SPORTBAN?
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– Sényei Lászlót mindenképpen, ő jóbarátom is egyben, egy délszláv szervezetnél az
FFC-nél világbajnok. Ma már nem annyira
aktív. Fiatal bunyósoknak Borics Ádámot
ajánlanám példaképnek, aki a Bellatorban,
az egyik legnagyobb MMA-szervezetnél cím
közelbe került és a világ legjobbjai között
van. Ez óriási szó hazai bunyósként.
– CONOR MCGREGOR TALÁN A LEGNAGYOBB NÉV A NEMZETKÖZI MMA VILÁGÁBAN. MIT GONDOLSZ RÓLA?
– Van róla is véleményem, olvastam a könyvét. Ő egy nagyon lentről jött bunyós, aki
úgy tudta teljesíteni a napi minimum két
edzését, hogy közben a felesége tartotta el,
amíg be nem futott. Aztán megnyerte egy
nagy brit szervezet, a Cage Warriors versenyét, bekerült a legnagyobb MMA-szervezetbe, a UFC-be, és onnantól kezdve végigmasírozott mindenkin. Szerintem javarészt
azzal nyert, hogy pszichésen csinálta ki az
ellenfeleit. Közben rájött, hogy nem csak a
bunyóhoz ért, hanem az üzlethez is, és saját magából csinált egy óriási márkát. Mára
ő gyakorlatilag már egy showman. Nagyon
sokat köszönhet neki az MMA, de ma már
inkább üzletembernek mondanám, mint
topbunyósnak.
– MENNYIRE TEKINTHETŐ VESZÉLYESNEK A SPORTÁG PÉLDÁUL AZ ÖKÖLVÍVÁSSAL ÖSSZEVETVE?
– Ez nagyon érdekes kérdés. A boxban tíz
unciás kesztyűket használnak – ez a tömést
jelenti – az MMA-ban négy unciásakat,
amiknek nyitott a tenyere. Az MMA-ban
kevesebb ütésből le lehet ütni a másikat,
kevesebbet is kaphatsz, de több felületi sérülést lehet elszenvedni.
Mindkét sportágban a fejedet ütik,
ami leszögezném, hogy rendkívül
veszélyes, de hosszútávon a box
szerintem veszélyesebb. Ott sokkal
több ütést nyelsz be, mint MMAban. Az MMA-ban tizenvalahány
ütésből K.O.-t kaphatsz, a boxban
tizenkét menet alatt több száz ütés
érheti a fejedet, súlyos agykárosodást okozva. Az MMA-ban viszont
nem csak kiütésre van lehetőség,
hanem feladásra kényszerítésre is,
pl. fojtással, feszítéssel, különböző
fogásokkal. Ebből is adódhatnak sérülések, pl. nem kopog a másik és eltörik a
karja a keze, bokája, szalagok szakadhatnak,
a kisebb kesztyűben az ujjak eltörhetnek,
ezek velejárói egy meccsnek.

– NEKED VOLT KOMOLYABB SÉRÜLÉSED?
– Szerencsére nem. Egy edzésen eltört az
orrom, azóta orrnyereg-ferdülésem van, de
lekopogom, eddig megúsztam. Kaptam nagyon nagy veréseket kiskesztyűben, amitől
elég keményen feldagadt a fejem, de nem
volt belőle hosszútávú problémám.
– TAVALY SZLOVÁKIÁBAN NYERTÉL EGY
RANGOS VERSENYT. MESÉLNÉL ERRŐL?
– Meghívást kaptam Szlovákiába a Titan Fight
Night-tól, hogy bunyózzak egy sráccal, akinek
már rengeteg profi meccse volt, pozitív statisztikával (vagyis többet nyert, mint vesztett).
Nekem akkor még csak pár darab profi mec�csem volt, de elvállatuk a meccset 66 kg-os
súlycsoportban. Elég komoly felkészülés után
mentünk ki, és sikeresen bemértem magam
66 kilóra. A srác nem tudta hozni a súlyát,
így megbeszéltük, hogy plusz pénz ellenében
mégis vállalom a meccset. Fontos viszont,
hogy a meccs előtti nap van mérlegelés, és
utána nincs megszabva mennyit nyomsz. Ez
egyébként igen káros is lehet az egészségre.
Én 69 kilóról fogytam, az ellenfelem 77 kilóról fogyott 67-re. A meccs napján 69 kiló
körül voltam, ő meg körülbelül 75 körül és
ez jelentős erő és súlykülönbség. Sokat számít, hogy milyen idegállapotban vagyunk egy
bunyó előtt, de elég jól éreztem magam. A
bevonuláskor sajnos nem volt túl kedves a fo-

gadtatásom a szlovák közönség előtt. Az első
meccsen földre kerültem, de ugye MMA-ban
itt nincs vége. Megpróbált leütni a földön, de
ott felálltam, egy ütés elől kitérve földre vit-

Éremözön a Váltófutó Magyar Bajnokságon
Ismételten sikerrel szerepeltek az Ikarus atlétái a Váltófutó Magyar Bajnokságon, akik arany, ezüst és bronzéremmel öregbítették Kertvárosunk hírnevét. Tavaly tavasszal a járványhelyzet meghiúsított minden sportrendezvényt, így a kertvárosi sportolók is
izgatottan várták a visszatérést a versenyéletbe a Kecskeméten
tartott bajnokságon, május 8-án. Idén még a megszokottnál is
több csapat vett részt, így a kerületi siker még édesebbnek mondható. Az U14, U16, U20 és a felnőtt korosztályokban egyaránt sikerült dobogós helyen végző négyes csapatot kiállítani.
G.Á.
A felnőtt férfi 4-szer 800 méteres
versenyszámban K. Nagy Tamás, Kovács Marcell, Pálvölgyi Levente és Sós
Barnabás fölényes győzelemmel szerezte meg az első helyet. Ugyancsak
első helyet szerzett az U14-es korosztály 4-szer 600 méteren induló lány-

800 méteres váltón Szekeres Dávid, Kovács Ádám, Petró Ádám és
Solymári Máté, míg a lányoknál Szekér Gréta, Nonn Krisztina, Szilágyi
Renáta és Kossuth Mária a második
helyet szerezték meg a klub számára.
4-szer 300 méteren Bánhalmi Gergő,
Auer Péter, Diószegi Dávid
és Bodonyi Dávid a harmadik helyre futottak be. Szintén bronzérmet szereztek az
U14-es korosztály 4-szer 600
méteren induló fiai, Macsus
Máté, Szécsi Móric, Zánkai Zoltán és Hechst Bence.
Gratulálunk a sportolóknak
és reméljük, a járvány elmúltával az Ikarus sikerei tovább
Kossuth Mária, Szekér Gréta,
szaporodnak!
Szilágyi Renáta, Nonn Krisztina

csapata, Hargittai Zsófia,
Szekér Jácinta, Prutkay
Kata és Szentkuti Anna. Az
U20-as női 4-szer 100 méteres váltó versenyzői Dobi
Larina, Szécsényi Anna,
Marcos-Figueredo
Anais
és Amler Vanda a második
helyen állhattak a dobogóra.
Az U16-os korosztályban
két ezüst és egy bronzérem
született. A fiúknál 4-szer

Szécsényi Anna, Marcos-Figueredo Anais,
Dobi Larina, Amler Vanda

Petró Ádám, Solymári Máté, Szekeres
Dávid, Kovács Ádám

tem és kiütöttem. Emiatt a meccs miatt kaptam címlehetőséget a szervezetnél, ami sajnos egy sérülés miatt nem jött össze.
– A KÖZELMÚLTBAN EGY TÉVÉS ÜGYESSÉGI VERSENYEN IS RÉSZT VETTÉL. MESÉLJ ERRŐL KÉRLEK, MILYEN EREDMÉNYT
ÉRTÉL EL?
– Ez az Exatlon verseny volt, amiben 5-6
hetet töltöttem. Nagyon nehéz dolgom volt,
mert a többi versenyző már két hónapja volt
játékban, így nagy rutint szereztek a pályákon és az ügyességi feladatokban. Az első
pár napon kikaptam, de aztán hamar belerázódtam, és egy-két hét alatt a legjobb játékos
lettem. Sajnos egy végjátékban kikaptunk,
ilyenkor a csapatod kijelöl két embert párbajozni, és aki veszít, kiesik. Én a legerősebb
játékos ellen párbajoztam, de hatalmas élmény volt. Mivel pont akkor ütött be a jár-

ványhelyzet, még másfél hónapot töltöttem
Dominikán, ahol a versenyt forgatták. Kissé
unalmas volt, de paradicsomi körülmények
között lehettem.
– GONDOLOM A TE ÉLETEDET IS FELBORÍTOTTA A VILÁGJÁRVÁNY. HOGYAN
TARTOD FORMÁBAN MAGAD EBBEN AZ
IDŐSZAKBAN?
– Szerintem minden sportoló nevében beszélhetek, nagyon nehéz volt ilyen körülmények között felkészülni. Most már tudunk
teremben edzeni és a szokott módon formába hozni magunkat. Versenyek nem nagyon
voltak, csak nagy szervezeteknél, ahová még
nem igazoltam le.

nézők nélkül. A COVID minden számításomat áthúzta.
– ITT ÉLSZ ÉS EDZEL A XVI. KERÜLETBEN. MILYEN A VISZONYOD A KERTVÁROSSAL? SEGÍTI A FELKÉSZÜLÉST A ZÖLD KÖRNYEZET?
s
– MIK A TERVEID A JÖVŐRE NÉZVE?
– Mindenképpen szeretnék bekerülni egy jónevű, profi MMA-szervezetbe és szép eredményeket elérni. Szeretnék ránézni más
sportágakra is, mint a szambó – ami egy
olimpiai várólistás, orosz küzdősport – a későbbiekben pedig az edzősködés is érdekelne, akár még az aktív sport mellett is.

– VANNAK MOST IS VERSENYEK, AKÁR
ZÁRT KAPUK MELLETT?
– Csak a nagyon nagy gálákat rendezik meg,
Az Önkormányzat lapja
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V. Zeneiskolai
Népzene és Kézműves tábor
Várjuk az általános iskolás zenét tanuló, vagy
zene iránt érdeklődő kerületi gyereket Nyári
Napközis Népzenei és Kézműves táborunkba!
Délelőttönként citerát, népi furulyát, népi éneket
és néptáncot tanulhatnak a gyerekek, és kézműves foglalkozásokon gyöngyfűzés, mézeskalácssütés, kavicsfestés, bábkészítés zajlik. Délutánonként különböző programokon veszünk részt:
strand, néprajzi interaktív programok, múzeumi
foglalkozások, mesemúzeum. A tábort péntek
délután kisebb koncert és táncház zárja!

A SASHALMI PIAC O N
ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezése

Munkavégzés időtartama: 05. 24. – 06. 14.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a munkavégzés
kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betartására. 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! A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban,
hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és
az első autómosáskor – plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő platánfák 10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, legyenek szívesek felénk jelezni
lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu e-mail címre 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

Dózis

Decis Mega

0,05 %

Tazer 250 SC

0,1 %

Mospilan 20SG

0,04 %

ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)
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0

Wuxál általános
lombtrágya
0,3%

Méhekre
Vizekre
veszélyesség veszélyesség

Mérsékelten
veszélyes

Kifejezetten
veszélyes

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

Megadott címlista szerinti LEVÉLTETŰIRTÁST végzünk közterületeken 06.30-ig 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

INGATLAN
Pomázon hegyoldalban 500 nm
zártkert eladó. Ár:7 millió. 70/3387786
Pilisen 1818 nm belterületbe vonható zártkert eladó. 1,1 millió. Áram
bevezethető. 70/338-1613
Lurdy háznál 53nm-es első emeleti
lakásomat Centi lakótelepire cserélném. Kockaház, lakószövetkezeti.
403-7625, 30-781-3851
Rigó-Pálya
lakóparkban
eladó
67nm, 2 + fél szobás IV emeleti lakás 35,99M Ft-ért. 30-638-1990
Albérletet keresek. 20-252-0255

34 nm-es öröklakásomat cserélném
30-35 nm-ig emeleti önkormányzatira ráfizetéssel. 20-327-7398

VEGYES
Megkímélt állapotú Siemens kombinált
hűtőszekrény 25E Ft-ért eladó. 20-4250298
4 db WV 16”-os lemezfelni eladó. 20937-7674
Kerületben lakó gondozó nőt keresek
idős anyukám mellé heti 2-3 alkalomra, kb. fél napra. Friss nyugdíjas hölgyet
keresek. 30-227-7107
1m x 1,75m vaslemez, kétrészes mosogató, turista gázpalack főzőfelülettel,
kerekes tolikapa. 70/526-3043

Eladó jó állapotú ülőgarnitúra és felül töltős mosógép kedvező áron. 30-313-9916
Komfortos lakhelyet bérelnék hos�szútávra. Gödöllői, csömöri HÉV Tandem kerékpár 28-as férfi eladó. I.ár:
18E Ft. 20-281-3658
vonalán.
XVI. Kerületi Újság
1 8 20-252-0255

1. TÁBOR: JÚNIUS 28 – JÚLIUS 2.
2. TÁBOR: JÚLIUS 12 – 16.
A tábor helyszíne: Sashalmi Waldorf Iskola
A táborról bővebb információt Bennő Katalin népzenetanártól a
tábor szervezőjétől lehet kapni:

30/606-1752 • bennokatalin@gmail.com

Hagyományos, üzemképes Daewoo televízió 3,5E Ft-ért eladó. 20-451-7390
Eladó Koloniál szekrénysor bézs színű,
bőrgarnitúra egy fotellel, réz tükör. 20562-1649
Eladó réz virágtartó, réz tükör, fehér
konyhabútor, csempe ingyen elvihető.
20-562-1649
Eladó tábori menetmetsző késekkel ½”
-2” méretig, grillsütő 8 szeletes. 405-1160
Boroshordó, 50 literes műanyaghordók, üvegballonok, demizsonok, befőttesüvegek, zsírosbödönök, húsdaráló.
70/526-3043
Kis féldecis szeszes üveg nagyobb men�nyiségben eladó. 20-527-8342
2 db vászon bőrönd eladó. 403-6344
Fondü készlet sajthoz-húshoz igényes
tartozékokkal eladó. 403-1335
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
Olivetti írógép, új vasaló, új védőbakancs, új kenyérpirító, kovácsoltvas virágállványok, zom. üst, lábos, tál, hanglemezek. 70/526-3043
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
V 4-es üzemképes vízmelegítő 10E Ftért eladó. 20-590-5918

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. 4031335
Eladó Whirlpool mosógép, ágynemű
tartós fotelágy újszerű állapotban féláron. 405-1160
Eladó 155x190-es ágyneműtartós dekoratív franciaágy. 30-689-2892
Eladó szoba WC, kerekesszék gombbal
a karján amivel előre és hátra billenthető a kiszálláshoz, éjjeli szekrény az oldalán asztallal. 30-935-7104
Eladó gázpalackkal működő melegítő,
hordozható légkondi, láncos emelő,
hintaszék. 408-0498 este
Panasosonic rádiós magnó, mikrosütő
(forog, de nem melegít), Grundig digitális DVD eladók. 70-426-8677
Jó állapotú elektromos kukorica daráló
eladó. 409-1267
Brokátpaplanok, 5 kg toll anginban,
"Füles" rekamié darázsfészek mintával, ággyá nyitható + fotel, TV állvány
70/526-3043
Extra méretű női felsők (54-56) alig
használt, olcsón eladók. 30-966-5844
2 db alig használt gyerekágy 140x170
tömör fa + antibakteriális matraccal
60E Ft-ért eladó. 30-996-5844
Elektromos, német új tea és kávéfőző +
nagy kiöntő + 100 db filter 9E Ft-ért
eladó. 30-949-6332
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
UTÁNFUTÓ 120x100 cm elektromos
hibával olcsón eladó. 5E Ft. 20-2813658

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

Régi festményt, gyűjteményt
készpénzért vásárolok. Hagyatékot is. 20-260-8486

Vízszerelés. Csapok, mosdók,
WC-tartályok, WC-k, szifonok
stb. Cseréje. Új vízvezetékek
kiépítése, régiek cseréje. 20412-0524

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
Eladó 2002-es Daewoo Matiz. Műszaki vizsga 2022. májusig. I.Ár: 200E Ft.
30-438-6250
Bőtermő,
most
érő
citromfák
eladók.
409-1267
Jó állapotú elektromos kukorica daráló
eladó. 407-1267
Kisméretű, faszenes grill sütő eladó.
409-1436
Régebbi szobakerékpár ingyen elvihető.
409-1436
Hagyományos, üzemképes Daewoo televízió 3,5E Ft-ért eladó. 20-451-7390

Családias hangulatú ingatlaniroda eladó ingatlanokat keres ügyfelei számára. Kedvező
jutalékkal. Palotai Viktória 30265-9474

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

Takarítást vállalok magánházakban. Megbízható, gyakorlatias, rugalmas. Hívjon bizalommal! 70-290-5495

