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Katasztrófa felé 
rohan a Föld

Áder János köztársasági elnök tartott előadást 
Klímaváltozás és vízválság címmel a Szerb An-
tal Gimnázium dísztermében, amelyen részt vett 
Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf 
országgyűlési képviselő is. 
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ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés
Munkavégzés időtartama: szeptember 13-28.

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

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterülete-
ken 2018.09.30-ig, MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterüle-
ten engedélyezett készítményekkel. ÉVI:14 nap, MVI:0 nap

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Vektafid A 1%

14 - - -
Mospilan 0,04%

Topas 100 EC 0,05%
Wuxál általános 

lombtrágya
0,3%

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő, *nk: nincs korlátozás
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Megjelenik 34 500 példányban
Megbízott felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: tibifoto@t-online.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

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

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

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve 
jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. 
Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

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

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

Folytatás a címlapról
Áder János egykori kertvárosi lakosként üdvö-
zölte a hallgatóságot, és elmondta, sokáig lak-
tak a XVI. kerületben, és gyermekeik itt jártak 
iskolába.

Előadását a mindenki által érezhetően meg-
változott időjárás elemzésével kezdte. Elmond-
ta, ez nyilván folytatódni fog, ezért érdemes fel-
kutatni a változások okait.

Mai tudásunk szerint 100 ezer évvel ezelőtt 
hatalmas hőmérsékleti kilengések voltak, nagy 
katasztrófákat vonva maguk után. Ezek a kilen-
gések mintegy 10 ezer évvel ezelőtt, általunk 
nem ismert okból megszűntek. Ekkor jöhettek 
létre a mezőgazdaság feltételei, amely a civi-
lizáció fejlődésének az alapja. Az utolsó 1000 
évből 800 évig egy lehűlő fázisban volt a Föld, 
az elmúlt 150 évben viszont drasztikus a hőmér-
séklet-emelkedés. Ennek oka a széndioxid szint 
soha nem látott mértékű felhalmozódása a lég-
körben, ez üvegházhatást okoz, azaz megfogja 
a meleget, ami egyértelműen az emberi tevé-
kenység következménye. A felmelegedéstől a víz 
körforgása felgyorsul, ami özönvízszerű esőket 
eredményez, ugyanakkor nem ritkák a hosszan 
tartó aszályok sem. A tengervíz felmelegszik és 
elsavasodik, szintje megemelkedik, élővilága át-
alakul. Élhetetlenné válnak a Föld egyes terüle-
tei, ami polgárháborúhoz, tömeges migrációhoz 
vezet. Következményei tehát beláthatatlanok.

A klímaváltozás szorosan összefügg a vízvál-
sággal. A Föld vízkészlete meglehetősen nagy, 
de túlnyomó többsége sós. A könnyen hozzá-
férhető ivóvíz ebből mindössze 0,007 százalék, 
amit a tudomány tréfásan hidrológiai James 
Bond-aránynak hív. Az ENSZ világméretű víz-
ügyi felmérése három drámai fogalmat vezetett 
be a vízügyi helyzettel kapcsolatban. 

Az első a kevés víz drámája: világszerte kiszá-
radnak az Aral-tó méretű tavak, ezzel ivóvíz-
válság alakul ki, de a társadalomra is hat, mert 
megszűnik a halászok, a hajóépítők, a vízzel 
kapcsolatos szakmákból, idegenforgalomból, 
mezőgazdaságból élők élettere, megszűnik a 
hal, mint táplálék.

A második a sok víz drámája: a víz felgyorsult 
körforgása pusztító árvizeket okoz, amelyek 
mindent lerombolnak, ami az útjukba kerül, 
gyárat, üzletet, termelőeszközöket, termőterü-
leteket, sok az emberáldozat, és a károk kataszt-
rofális helyzetbe hozzák a túlélőket.

Végül a szennyezett víz drámája, amely abból 
adódik, hogy a világ szennyvízének 90 százalé-
ka tisztítatlanul ömlik a tengerekbe. Súlyosbítja 
a bajt, hogy a műholdfelvételek tanúsága sze-
rint Magyarország-méretű PET-palack szigetek 
úsznak már az óceánokon. Ezekből a műanyag 
flakonokból másodpercenként húszezer darab 
készül, és lebomlási idejük 500 év. Ezt az adatot 
alapul véve Áder János 60 perces előadása alatt 
72 millió flakont gyártottak a gépek, melynek 
negyedét az egyik legismertebb amerikai kóla-
gyár használja fel. Jelenleg csak a 7 százalékát 
hasznosítják újra, pedig a technológia adott.

Mindezek tanulsága az, hogy tudatosítani kell 
mindenkiben: a túlélésünk alapja a vízkész-
letek megóvása. Mindent el kell követnünk, 
hogy vízkincsünkkel takarékosan bánjunk, 
és megóvjuk tisztaságát. Ehhez azonban nem 
elég sajnálkozni, új szemléletet kell megtanul-
nunk, és tennünk is kell valamit. A tudomány 
már elindult ezen az úton. Már kis hazánkban 
is négy nagyon szellemes szabadalom született 
a felhasznált víz megtisztításának, visszanyeré-
sének megoldására. A kérdés az, hogy e mód-
szerek elterjedése, vagy az ember által okozott 
pusztítás lesz-e gyorsabb. Aki azt gondolja, 
hogy el lehet túlozni e probléma nagyságát, az 
bizony nagyon téved. A tét ugyanis most nem 
kisebb, mint az, hogy életben maradunk-e.   

MÉSZÁROS TIBOR

Katasztrófa felé 
rohan a Föld

Kedves 

Olvasó!
Amint arról előző lapszámunk-
ban hírt adtunk, újságunk 
főszerkesztője, Szabó Réka 
Zsuzsanna 7 év után megvált 
a XVI. Kerületi Újságtól, és 
ezentúl a sajtó más területén 
dolgozik majd. Az új főszer-
kesztő személye pályázat út-
ján fog eldőlni. Ennek átfutása 
körülbelül két hónap. Erre az 
átmeneti időszakra Kovács 
Péter polgármester nekem 
adott megbízást az újsággal 
kapcsolatos teendők összefo-
gására. Ez egyelőre csak tech-
nikai változásokkal jár, amelyek 
közül a legfontosabb, hogy a  
foszerkeszto@bp16.hu email 
cím helyett a jövőben minden 
megjelentetésre váró külde-
ményt, vagy újsággal, terjesz-
téssel kapcsolatos észrevételt 
a tibifoto@t-online.hu címre 
küldjenek. A hirdetéseket ez nem 
érinti, a hirdet16@gmail.com 
elektronikus postacím tovább-
ra is változatlanul működik. A 
mostani helyzetben azon le-
szek, hogy a kényszerű válto-
zások az olvasók számára ész-
revétlen formában történjenek. 
Ebben nagy segítséget jelente-
ne, ha továbbra is betartanák a 
leadási határidőket, amelyek ez 
év végéig szintén változatlanok 
maradnak.
Egy jó együttműködés reményében: 

  MÉSZÁROS TIBOR        
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15. alkalommal töltöttek egy hetet Buda-
pesten csángó fiatalok az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és Tóth Csaba épí-
tészmérnök hathatós támogatásával. 
Tóth Csaba 73 évesen is sokat dolgozik azért, hogy a 
mai határainkon túl élő honfitársainkat támogassa. 
Így szívesen vállalta az idei látogatás megszerve-
zését, könnyen azonosult céljaival. Ő is fontosnak 
tartja, hogy a csángó fiatalok magyar nyelvi környe-
zetben lehessenek, világot lássanak, megismerhes-
sék Budapest szépségeit, egy gondtalan hetet tölt-
hessenek otthonuktól távol, és olyan élményekkel, 
tapasztalatokkal térjenek haza, amelyet életük fo-
lyamán hasznosíthatnak, akár úgy is, hogy magyar 
nyelvű oktatási intézményben tanulhassanak. 

Nagy taps kísérte a legkisebbek bevo-
nulását, akik az évnyitóval életük egy 
új szakaszának kapujához érkeztek. 
Teljesen új világba csöppentek, ahol 
új környezettel, új társakkal, szokatlan 
helyzetekkel és egy szabályokkal körül-
vett világgal kell megismerkedniük. A 
szülők és nagyszülők jól ismerik ennek 
nehézségeit, így nem csoda, ha a videó- 
és fotókamerák az anyukák és nagyma-
mák mosolygós arcán egy-egy könny-
csepp megcsillanását is rögzítették.

Az új diákokat köszöntő vers elhang-
zása után Jávor Annamária iskolaigaz-
gató nyitotta meg a 2018-19-es tanévet. 
Elmondta, hogy ez az év sokak számára 
különleges év lesz. A kisiskolások szá-
mára azért, mert egy új, a korábbinál 
több kötöttséget hordozó életformát 
kell megismerniük, a búcsúzó nyolcadi-
kosoknak azért, mert ismét életük egy 
határkövéhez érkeznek a tanév végén, 
az iskolának azért, mert a jubileumi 50. 
tanévet kezdték meg a becsengetéssel, 
és különleges az ő számára is, hiszen 
saját gyermeke születése miatt két év 

kihagyás után tér vissza az igazgatói 
székbe. Majd áttekintette az elmúlt öt 
évtized történetét, amely elég hosszú 
idő ahhoz, hogy a mostani elsősök kö-
zül néhánynak már a szülei, sőt a nagy-
szülei is ebben az intézményben ismer-
kedtek a betűvetéssel, az olvasással és a 
számok titokzatos világával.

Kovács Katalin az Észak-Pesti Tanke-
rületi Központ igazgatója azt emelte ki, 
hogy nyáron komoly munkák folytak az 
iskola épületében, amelyekért köszönet 
jár Kovács Péter polgármesternek, és 
Antalóczy Csaba önkormányzati kép-
viselőnek, akik sokat tettek azért, hogy 
megújulhatott a tornaterem mosdója, 
öltözője, és az épület egyik szárnyán 
lehetőség nyílt az ablakok korszerűbb-
re cserélésére is. A tankerület igyekszik 
megteremteni a színvonalas oktatás 
feltételeit, melynek keretében közel 40 
millió forint értékben vásároltak hang-
szereket az iskolai zeneoktatás elősegí-
tésére.

Az iskola néptáncosainak bemutatója 
után Kovács Péter polgármester szólt 

a három első osztály kisdiákjaihoz. El-
mondta, milyen fontos a tanulás, meny-
nyi érdekes tudnivalót lehet megtanul-
ni az órákon, de ehhez figyelni kell, és 
hallgatni a tanítónénik és tanítóbácsik 
tanácsaira, akik mindig nagy hozzáér-
téssel és szeretettel próbálják elindíta-
ni az elsősöket az iskola világában. A 
szülőket pedig tájékoztatta arról, hogy 
a XVI. Kerületi Önkormányzat ingyen 
füzetcsomagot biztosít a kerületi diá-
koknak, az állam pedig az 1-8 osztályos 
tanulóknak a könyveket adja térítés-
mentesen. A polgármester elmondta 
még, hogy a Tankerület és az önkor-
mányzat együttműködése folytatódik, 
amely további rendszeres felújításokat 
és fejlesztéseket eredményez. 

Az ünnepséget az elsősök és a felsőbb 
évfolyamok diákjainak műsora, majd a 
Szózat hangjai zárták.

Az Arany János Általános Iskolá-
val kapcsolatban minden információ 
megtalálható az intézmény honlapján:  
www.bekecs78.hu   

MÉSZÁROS TIBOR

Aranykorban az Arany 
János Általános Iskola
A kerület vezetése minden évben egy másik oktatási 
intézményben nyitja meg a tanévet. Idén az 50. tané-
vét megkezdő Arany János Általános Iskola került sor-
ra, ahol a képviselő-testület több tagja jelenlétében 
Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin alpol-
gármester és Kovács Katalin, az Észak-Pesti Tankerü-
leti Központ igazgatója kézen fogva vezette be az ün-
nepség helyszínére a kissé megszeppent elsősöket.
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Az ünnepélyes alakuló ülést dr. Csomor Ervin, szociális ügyekért 
is felelős alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy szív-
ügye a szociális munka, hiszen sokáig dolgozott ezen a területen. 
Az alpolgármester beszámolt arról, hogy a megadott határidőre 
megteremtették az új szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit. 
Nyolc szociális munkást alkalmaznak a jövőben a Napraforgó 
Család- és Gyermekjóléti Központ kötelékében az óvodai és isko-
lai feladatok ellátására, akik a Centenáriumi Általános Iskolában 
kaptak egy irodát és egy foglalkoztató helyiséget. Utóbbiban csak 
a Centenáriumi Iskolában adódó eseteket látják el, a többi gyer-
mekintézményben kijáró rendszerben, a megadott időpontokban 
fogadják a jelentkezőket.

Csomor Ervin elmondta még, hogy az új szolgáltatás a magán- 
és alapítványi, továbbá az egyházi fenntartású oktatási intézmé-
nyekre is kiterjed, amely terület eddig a szociális ellátás térképé-
nek fehér foltja volt.

A Napraforgó Központ vezetője, Hanuláné Kurdi Ágnes szerint 
fontos, hogy a lakosság tudomást szerezzen az új szolgáltatásról, 
ezt a célt szolgálta az ünnepélyes megnyitó is. Az óvoda- és is-
kolapedagógusoknak nem dolguk a szociális problémák keze-
lése, de azok nagyban hátráltatják a munkájukat. Az igazgatónő 
elmondta még, hogy az új szolgáltatás célja, hogy közvetítsen az 
otthon, az intézmények és a közösségek között. Feladata a meg-
előzés, a tanácsadás, az információ- és segítségnyújtás. A szociális 
munkásokhoz lehet fordulni óvodai, iskolai magatartási és tanulá-
si gondokkal, iskolai konfliktushelyzetekben, szociális helyzetből 

adódó anyagi problémákkal, családon belüli konfliktushelyzetben, 
bántalmazás, válás esetén, nevelési kérdésekkel, életviteli problé-
mákkal: betegség, elhanyagolás, drog- és alkoholfüggőség esetén.

A szociális segítő egyéni tanácsadással, segítő beszélgetéssel, 
szülő-diák, szülő-tanár, tanár- diák közötti közvetítéssel (mediáci-
óval) enyhítheti a konfliktust, tudja, hová kell fordulni krízishely-
zetekben, tudja, hogyan és hol érhetők el a szociális szolgáltatá-
sok, de szükség esetén még a nyomtatványok kitöltésében is segít.

A beszédek elhangzását a nyolc szociális munkás bemutatkozása 
követte. Az elhangzott szakmai önéletrajzok alapján bizonyára meg-
alapozott dr. Csomor Ervinnek az véleménye, hogy ez az új szolgál-
tatás nagyon hasznos lesz mindazoknak, akik igénybe veszik.

Újabb lehetőség a bajok kezelésére
2018 szeptemberétől jogszabály írja elő, hogy 
a család- és gyermekjóléti központoknak ki kell 
terjeszteni tevékenységüket az óvodákra és is-
kolákra is. A Napraforgó Család- és Gyermek-
jóléti Központ szakcsoportjának megalakulá-
sakor ott voltunk mi is.

Ha valaki a maga, gyermeke vagy családtagja ügyében szakem-
ber segítségét szeretné kérni, keresse az iskolákban, óvodák-
ban az ottani ügyeleti időben a szolgálat munkatársait, vagy 

keresse fel a Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központot 
(1163 Budapest,Cziráki utca 22.) 

Tel.: 403-0001, vagy 403-2122 · Honlap: www.napraforgo16.hu 
E-mail: napraforgo.info@bp16.hu  
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A Richter Gedeon Nyrt. igazán nem sajnálta a ráfordítást a 
hófehér sátrak sorából álló Richter egészségváros felépíté-
sére, és az ünnepélyes hangulat megteremtésére az önkor-
mányzat előtti Havashalom parkban. Indulásnak fölajánlott 
a cég 2 millió forintot, amelyet a lakosság úgy szaporíthatott, 
hogy minél több ingyenes szűrővizsgálaton vett részt. Min-
den vizsgálat további 300 forinttal gazdagította a 2 milliós 
adományt. A sátrakban a szakrendelők szűrővizsgálatainak 
teljes kínálata megtalálható volt. Amíg a vizsgálatok zajlot-
tak, a színpadon egymást váltották a fellépők, és a Richter a 
nőkért nevű sátorban közismert médiaszereplők népszerű-
sítették az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalókat.

Egészség ezreknek, milliók a kórháznak
Valóságos sátorváros épült a Havashalom parkban szeptember 8-án, ahol a Richter Gedeon Nyrt. 
jótékonysági adománygyűjtő és szűrővizsgálat-akciót szervezett, melynek bevételét fölajánlotta a 
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat számára egy flexibilis endoszkóp megvásárlására.

Az események a Sashalmi Piacnál kezdődtek. Az egészségsé-
tát Kiss Marianna és Dr. Csomor Ervin mazsorettek és a  Kert-
városi Fúvószenekari Egyesület kíséretében vezette fel.

A produkciók 
sorát a Szenior 
Táncklub kezdte 
az idősek 
egészsége 
jegyében.

A fiatalok is az egészségükért 
táncoltak.

 A szűrővizsgálatok némelyikét a polgármester is igénybe vette.

Az Agora-sátorban 
Radványi Dorottya 
Dr. Kiss Mariannával, a 
KESZ főigazgatójával 
és Kovács Péter 
polgármesterrel 
beszélgetett a kerület 
egészségügyi helyzetéről.

 Iszkiri Zenekar

A sátrakban megkezdődtek a vizsgálatok, 
mint például a csontsűrűség mérés és a 
tanácsadások.



Az Önkormányzat  lapja      7

Az egészségnap végére a 2 milliós indulóösz-
szeghez további 2 527 500 forint gyűlt össze, 
így a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat nevé-
ben Kiss Marianna, az intézmény főigazgatója 
és Kovács Péter polgármester 4 527 500 Ft-ot 
vehetett át Dr. Sipos Ildikótól, a Richter Gede-
on Nyrt. területvezetőjétől. 

Vérnyomásmérés. A mentősöktől az újraélesztésről 
lehetett kérdezni.

Szily Nóra a 40 év feletti 
változtatásról és újrakezdés-
ről, valamint a szenvedélyes 
érzelmekről beszélt.

Béres Alexandra az 
egészséges táplálkozásról 
és az egészség értékéről 
tartott előadást.

Tari Annamária a női 
identitást elemezte és az 
öndestrukció veszélyeiere 
hívta fel a figyelmet.

Jaksity Kata a Veszteségből 
talpra állni címet adta 
előadásának.

Gondoltak a gyerekekre is. A játszósátor 
rengeteg játékkal és asztali bábszínházzal 
csalogatta a legkisebbeket.

A nordic walking 
bemutatóba még a mű-
sorvezető is 
bekapcsolódott.

A lelkes ifjú önkéntesek, 
az egészségnap 

kiszolgálói.

A Richter fáradhatatlan csapata, és akik átvették az adományt.

Az induló-
összegnek 
több mint a 
duplája 
gyűlt össze.
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Szentmihályi Esték
Szeptember 29. 19 óra

Templom tér 3. 
Szent Mihály templom közösségi terme

Vendég: BENCSIK ANDRÁS 
a Demokrata Újság főszerkesztője

Téma: KORUNK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI
Szervező: Kovász Egyesület

Támogató: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Helyreigazítás
Lapunk augusztus 29-i számában számoltunk be arról, hogy 
Szebegyinszki Istvánt 90. születésnapja alkalmából köszön-
tötte dr. Csomor Ervin alpolgármester. Az ünnepelt feleségé-
nek a nevét azonban sajnálatosan félreértettem, akit ő „mami-
ka”-ként emlegetett, én pedig Marikának hallottam. Az igazság 
ezzel szemben az, hogy szeretett feleségét Bagi Juliannának 
hívták, és „mamika” az a közismert Juci néni volt, aki 20 évig 
látta el a Monoki utcai óvoda gondnoki teendőit, és közszeretet-
nek örvendett. A hibáért elnézést kérek.

Mészáros Tibor 

Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte a 90. születésnapját 
ünneplő SIPOS ÁGOSTONT. 
Ágoston bácsi háza teraszán 
fogadta a polgármestert, így 
beszélgetés közben volt al-
kalmunk megcsodálni azt a 
példás rendben tartott kertet, 
amely jelentős mértékben 
még mindig az ő munkáját 
dicséri. Szakértelmét szü-
lőhelyéről, a Heves megyei 
Nagyfügedről hozta, ahol 
édesapja vezette a 25 holdas 
családi birtokot, így neki is 
volt alkalma beletanulni a 
földműves munka minden 
ágába. Iskoláinak egy részét Nagyfügeden végezte, majd be-
hívták katonának. Leszerelése után a Haidekker fémipari vál-
lalatnál – sok patinás ó-mátyásföldi kerítés gyártójánál – he-
lyezkedett el, ahol 39 évig dolgozott, igaz, a cég neve közben 
többször megváltozott.

Ágoston bácsi 1958-ban kelt egybe feleségével, és a házasság-
ból egy lányuk született 1959-ben, aki két unokával ajándékoz-
ta meg édesapját.

Jelenlegi házában 50 éve lakik. Az elmúlt 50 év eredménye 
az a mintakert, amelyben minden derékszögű, minden féreg-
mentes és minden tenyérnyi hely ki van használva. Szaksze-
rűen metszett szőlősorok, gyümölcsfák, konyhakert, és ahol 
már semmi nem terem meg, ott egy pár szál színes virág jelzi, 
hogy a kert gazdája nem csak érti, de szereti is a növényeket. A 
történet azonban nem minden részletében ilyen szép, ugyanis 
Ágoston bácsi korát figyelmen kívül hagyva mászott föl a lét-
rára, aminek egy szerencsétlen gerinctörés lett a vége. Ebből 
elég jól felépült ugyan, de azért gátolja a mozgásban, így a kert 
rendben tartásában egyre több feladat jut a lányának.

Ő a történtek ellenére bizakodva néz a jövőbe, és már azon 
gondolkodik, mit lehet jövőre ügyesebben, hatékonyabban csi-
nálni az egykori családi birtokhoz képest tenyérnyi kertjében.
Isten éltesse őt még nagyon sokáig! 

Dr. Csomor Ervin a János utcai Derűs Alkony nyugdíjasklubban 
köszöntötte BOLERADSZKI LAJOS VINCÉNÉT 90. születés-
napja alkalmából.
Ili néni Budapesten, a VIII. 
kerületben látta meg a napvi-
lágot. Szülei között nagy volt a 
korkülönbség, így alig kezdett 
iskolába járni, amikor édesap-
ját elvesztette. Az általános is-
kola elvégzése után klasszikus 
táncot tanult, majd elszegődött 
a Rákosszentmihályon egykor 
híres Mikes textilvállalathoz. 
1949-ben férjhez ment, és 50-
ben megszületett első gyerme-
kük, majd őt követte egy má-
sodik fiúgyermek is. Ha erről 
esik szó, mindig párás lesz a 
szeme. Első gyermeke miatt 
azért, mert őt fiatalon, 57 éve-
sen érte a halál, a második miatt pedig azért, mert nagyon sze-
retetteljes a kapcsolat köztük. Később ismét munkába állt, de 
akkor már a vasiparban. Leghosszabb időt a Mechanikai Mű-
veknél töltötte, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 

1938-ban költöztek a XVI. kerületbe, ahol egészen férje ha-
láláig, 2009-ig éltek boldog házasságban. Még vele kezdett 
el járni a Derűs Alkony nyugdíjasklubba 25 évvel ezelőtt. Ott 
most is mindennapos látogató, csak akkor hagyja ki, ha fia a 
nyári kánikulában nem engedi kimozdulni otthonról.

Nem otthonülő típus, életvidám színfoltja a nyugdíjas közös-
ségnek. Ezért társai is sok szeretettel köszöntötték fel születés-
napja alkalmából.

Ili néni már dédnagymama, hiszen három unokája közül az 
egyiknek már két kislánya van. Szereti a rejtvényeket, de még 
inkább a tévésorozatokat. Úgy gondolja, mindent szeretni kell, 
az életet, az embereket, de még a köveket is. Szerinte ez a hosz-
szú élet titka. Ez az életszemlélet állandó mosoly formájában 
tükröződik az arcán is. 

Azt kívánjuk, őrizze meg derűjét, Isten éltesse még nagyon 
sokáig!
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Ikarus mindhalálig

Szabó Zsóka köszöntötte a megjelen-
teket, majd Kovács Péter polgármester 
beszélt arról, hogy a hazai buszgyár-
tás továbbra sem tud kilábalni nehéz 
helyzetéből, pedig megrendelés len-
ne, csak a gyártókkal adódik mindig 
valami baj. Most az a cég, amelyiktől a 
fellendülést várták, csődeljárást köve-
tően felszámolás alatt áll. A jó hírekre 
tehát továbbra is várni kell.

Adamis Gábor volt vezérigazgató-he-
lyettes három évfordulóra hívta fel a 
figyelmet: 70 évvel ezelőtt államosítot-
ták az üzemet, és az azt követő össze-
vonások eredményeképpen jött létre 
az Ikarus Karosszéria és Járműgyár, 
50 éve alakult meg a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV), 
amely az egyik legnagyobb megrendelője volt az Ikarusnak, 
és ugyancsak 50 éve jött létre a Magyar Légiforgalmi Vállalat 
(MALÉV), amely szintén számos Ikarus-buszt használt, köz-
tük nem egy speciális reptéri változatot. Kegyelettel emlékezett 
továbbá a közelmúltban elhunyt Finta László főkonstruktőrre 
is, akinek soha nem múló érdemei vannak abban, hogy a gyár 
neve az egész világon fogalommá vált. Az évforduló tisztele-
tére eljött Szedlmajer László, a BKV vezérigazgató-helyettese 
is, aki elmondta, hogy a közlekedési vállalatnál még 25 évvel a 
gyár bezárása után is 160 Ikarus van napi használatban, ami 
talán a BKV-ra nézve nem hízelgő, de annál inkább dicséri 
a mátyásföldön készült járműveket. A 160 közül van olyan, 

amelyik már 34 éves és 1 millió kilo-
métert futott.

A sporttelep területén az egykor 
gyártott típusokból 18 sorakozott 
fel, melyek közül három egyenesen 
Németországból érkezett a nosztal-
gianapra. Kísérő tolmácsuk, Bordez 
Christian elmondta, a Kemnitzből, 
Zwickauból és Erfurtból érkezett jár-
művek összesen 25 német Ikarus-ra-
jongót hoztak. 

A régi buszok közül megválasztot-
ták a találkozó legszebb öregbuszát 
is. A címet Simon Pál Ikarus 55-öse 
nyerte el.

A nosztalgianap résztvevői kívül-be-
lül hosszasan szemlélték és fotózták a régi buszcsodákat, 
amelyek az idősebbekben szép emlékeket idéztek. Hogy még 
jobban átélhessék a régmúlt idők élményeit, a rendezők nosz-
talgiajáratokat is indítottak.

A délutáni tombolasorsoláson Kovács Péter adta át a nyere-
ményeket. Közben szólt a zene, folyt a múltidézés, csúcsfor-
galmat bonyolított a büfé, és idén is kitűnően sikerült a gulyás.

Nem is kétséges, hogy jövőre ismét lesz Ikarus-nap, hiszen a 
rendezvény látogatottsága egyre nő, és amíg a gyár volt dolgo-
zói a karjukat emelni tudják, mindent megtesznek a világhírű 
járműgyár emlékének életbentartásáért. Elszántságuk példa-
értékű. Számukra csak egy lehetséges szemlélet jöhet szóba: 
Ikarus mindhalálig.

Az Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület Ikarus Klubja 12. alkalommal rendezte meg a Hagyományőrző Ika-
rus-napot a gyáréval azonos nevű sporttelepen Szabó Zsóka vezetésével. A rendezvény szónokai ezúttal nem 
csak a legendás gyár történetét idézték föl, hanem megemlékeztek a buszok két legnagyobb vásárlójáról is.

Szedlmajer László, Adamis Gábor, Szabó 
Zsóka, Kovács Péter

„NEMZETI KINCSÜNK, A TAROKK KÁRTYAJÁTÉK”
Október 1-én 10-hetes tarokk tanfolyam indul hétfői napokon 17.30 - 19.30 között.

Színhelye: az Erzsébetligeti Színház (1165 Budapest Hunyadvár u. 43/C) könyvtár helyisége.
Érdeklődés és jelentkezés a Tarokk Klub vezetőjénél, a 06-20/425-4218 telefonszámon.

Tarokk tanfolyamunk résztvevője a Kertvárosi Tarokk Klub tagjává válhat!

Nemzeti múltunk nagyjainak sora (Kossuth, Jókai, Mikszáth, …) rajongott a tarokk játékért. A továbbfejlesztett magyar tarokk a világ-
szerte játszott változatok között a legrangosabb helyet vívta ki, értékes nemzeti kincsünk. Akik megismerik, azt mondják: ez a leg jobb 
kártyajáték. Életre szóló élményt jelent annak, aki megtanul tarokkozni, részesül ebben a szellemi felüdülést eredményező szórakozásban!
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Egy rendezvény, amely már harmadszor mutatta meg, mi-
lyen közösségteremtő ereje lehet a kulturált borfogyasz-
tásnak. Ez egy borfesztivál, de olyan színes kulturális 
programot is kínál, hogy családfesztiválként is megállja a 
helyét. Bor, napsütés, koncertek, gasztrocsodák, gyerek-
programok. Ezt nyújtja a Vingardium.  
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A rendezvény főszervezőjétől, Harsányiné Bodóczi 
Ildikótól megkérdeztük, hogyan jött létre a Vingardium.

 – Mi is kerületi lakosok vagyunk, és van három gyermekünk. Van 
egy pincészetünk Tokajban, és van egy rendezvényszervező cégünk 
is. Ebből adódóan sokat járunk borrendezvényekre, és azt tapasztal-
tuk, hogy az ilyen fesztiválokon a szülők nem tudnak mit kezdeni a 
gyerekekkel. Ezért jutott eszünkbe, hogy egy olyan borfesztivált ren-
dezzünk, ahol a kicsiktől az aggastyánig mindenki megtalálja a kedvé-
re való programot. Az Erzsébetligeti Színház nagyon nyitottan állt az 
ötletünkhöz. Ez egy ideális helyszín, még így is, hogy a felújítás kissé 
leszűkítette a teret. Minőségre törekedtünk a borok és a felvonultatott 
gyerekjátékok területén is. Ez már a 3. Borliget, és mind az érdeklődők 
száma, mind a 35 résztvevő pincészet azt igazolja, hogy jó ötlet volt a 
Vingardium.  

A rendezvény 
két fővédnöke, 
Kovács Péter 
polgármester és 
Szatmáry Kristóf 
országgyűlési 
képviselő 
tevékenyen részt 
vett a tombolasor-
solásban is. 
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1847. augusztus 26-án született Buda-
fokon, meghalt: 1921. március 27-én, 
Budapesten. 

Unitárius családból származott, édes-
apja, Bellovics József kántortanító és or-
gonaművész, testvére, Bellovics Ferenc, 
szintén karnagy és zenetanár lett. Való-
színűleg testvére még Sztojanovits Jenő 
édesanyja. Bellovics egy sajátkezű aláírá-
sát „cs” betűvel írta, de az irodalom sok 
helyen a Bellovits változatot használja. 

A gyermek Bellovics 8 éves korától jól 
játszott zongorán és orgonán. A fiú te-
hetségét az életrajzok szerint Mosonyi 
Mihály zeneszerző fedezte fel, ő aján-
lotta apjának a zenei továbbképzést. 
Esztergomban érettségizett 1865-ben. A 
prágai konzervatóriumban Josef Krejčí-
nél orgonaművészi, Bedřich Smetaná-
nál zeneszerzői tanulmányokat folyta-
tott (1865–1867).

Tanulmányai befejezése után Pesten 
telepedett le (1867-től), és Smetana aján-
lásával, mint polgári iskolai ének- és ze-
netanár működött (1867–1880). A Nem-
zeti Zenede zongoratanára volt 1880-tól 
1882-ig, párhuzamosan a Budapesti Ze-
nekedvelők Egylete igazgató-karnagya 
(1881-től) majd az egyesület által meg-
szervezett ének- és zeneiskola igazgató-
ja (1885-től). Tanítványai közül számos 
közismert szereplője lett a zenei élet-
nek: így Vágóné Krammer Teréz, Arányi 
Dezső, Stark Ludovika és Vencze1 Béla.

Nyugdíjazása után Mátyásföldre költö-
zött. 

Felesége: Tamássy Etelka, gyermekeik 
Imre és Tibor. 

A századforduló népszerű karnagya-

A karmester-zeneszerző-tanár, 
aki Mátyásföld elnöke volt 3 évig
A színpad „világot jelentő deszkáira” természetesen nem csak a színészek léphet-
nek föl. Mint a rákosszentmihályi fejezetben láthatjuk majd, a színpadmester, a 
világítás főfelügyelője, a díszletmester is saját világot alakíthat ki a színjáték terébe, 
annak keretein belül. És ott van a tánc, ami még a nem táncos daraboknak is az 
alapja, hiszen a színház nem csak a szó játéka, hanem a mozdulaté is. És termé-
szetesen a zene is a színpad tér- és időszeleteinek nélkülözhetetlen szereplője. Sőt: 
a színpadon színjáték nélkül, saját törvényei szerint is szerepelhet egy zenész, egy 
zenekar, vagy egy kórus, karmesterükkel együtt. A könyv e fejezete a szintén má-
tyásföldi nyaralótulajdonos Bellovics Imre (képünkön) zenész, karvezető, karmes-
ter, tanár és nem utolsó sorban a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesületének 
elnöke életét járja körbe.              (Részlet a szerző Színpad című készülő könyvéből.)

Helytörténet

ként rendszeresen vezényelte a kor legis-
mertebb fővárosi egyesületeit (pl. Orszá-
gos Magyar Daláregyesület, Pesti Nemzeti 
Dalkör, Budai Dalárda stb.). Kórusaival a 
magyar oratórikus zene úttörőjeként is-
mert. Zeneszerzőként is elsősorban kó-
rusműveket, zongoradarabokat és műda-
lokat komponált. 

Számos népszerű polgári iskolai ének- és 
zenetankönyvet írt és szerkesztett. (Ének-
tan. Polgári iskolák számára. I–IV. köt. Töb-
bekkel. (7. kiad. Bp., 1883); Énektan polgári 
iskolák és felsőbb leányiskolák számára. I–
III. füz. (13. teljesen átd. kiad. Bp., 1895); 
Polyhymnia. Egy- és többszólamú énekek 
gyűjteménye. Többekkel. (Bp., 1900).

Mátyásföldön Bellovics Imre nevét elő-
ször 1896-ban említették, ekkor vették fel 
a közgyűlés választmányi tagjai közé. 

A továbbiakban többször is megtaláljuk 
a karmester nevét az adományozók között.

A Rákos Vidéke hetilap 1901-től 1917-ig 
követte életútját, 1911 után már egyre rit-
kábban. Próbáltam az érdekesebb hírek-
ből szemezgetni.

1901-ben a társadalmi és közbiztonsági 
ügyeket intézi. Ebben az évben már Bar-
tolfy János mellett ő volt a másik alelnök. 
A vigalmi bizottságot vezette és a templo-
mépítő bizottság tagja is volt.

A Rákosi Közművelődési és Jótékony 
Egyesület műsorából: „Boldogasszony 
anyánk. Mária-ének, tárogatókísérettel 
előadja Bellovits Imréné, harmóniumon kí-
séri Bellovits Imre, országos karnagy.”

Bellovics Imre 1903-ban a mátyásföldi 
templom javára rendezett bazárünnepség 
egyik legfontosabb szponzorát szerezte 
meg: Francois Lajos pezsgőgyáros, udvari 

szállító száz üveg pezsgőt adományozott 
az ünnep számára.

A katolikus templom felszentelésének 
ünnepén az egyik főszervező volt.

1906-ban A Rákos Vidéke is megem-
lékezett a huszonöt  éves jubileumáról. 
Bellovics Imre a jubileumi hangverseny 
teljes bevételét a Magyar Gazdasszonyok 
Országos Egyesületének cinkotai árvái 
javára ajánlotta fel.

Az 1908. március 22-i, 12. szám vezér-
cikke a Béke napjának nevezi a dátumot 
(március 15.), amikor Bellovics alelnököt 
egyhangúlag megválasztják a Mátyásföl-
di Nyaralótulajdonosok Egyesülete elnö-
kévé.

1909. „Szeptember 4-én a templom és 
orgonaalap javára a mátyásföldi egyesület 
elnöksége hangversenynyel, társasvacsorá-
val és tombolával egybekötött tánczestélyt 
rendez. A hangversenyt Bellovics Imre el-
nök igazgató rendezi.” A műsorban fellé-
pett Krammer Teréz Bellovics egyik ne-
ves operaénekes tanítványa is, aki ebben 
az évben már az Operaház nemzetközi 
hírű énekesnője volt. 

Ugyanebben az évben Paulheim József 
és Bellovics Imre felvetették a mátyás-
földi villanyvilágítás és a vízvezetékrend-
szer kiépítését. A rendszer elkészült, de 
az ellenzék belekötötött, ezzel távozásra 
késztetve az elnököt: „Az 1911. évi au-
gusztus 15-re rendkívüli közgyűlést kellett 
összehívni, mert Bellovics Imre lemondott 
és maradásra semmi módon nem volt rá-
bírható” Még néhány évig Mátyásföldön 
élt, 1921-es halálakor már a Rákos Vidé-
ke sem emlékezett meg róla.

SZÉMAN RICHÁRD
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Abból, hogy a társaság Haik Viktória 
színművésszel és Tóth János operaéne-
kessel megerősítve érkezett a látogatás-
ra, sejteni lehetett, hogy nem maradunk 
művészeti élmény nélkül. Azt azonban 
nem mindenki tudta, hogy a műterem-
ben Törley Mária legújabb alkotása várja 
majd az érkezőket. A művésznő ezek-
ben a napokban végzi az utolsó simítá-
sokat Erzsébet királyné-
nak, a népszerű Sissynek 
egészalakos szobrán.

A vendégek nem jöttek 
üres kézzel, hoztak egy 
kis kulturális ajándékot 
a vendéglátónak. Miha-
la Tibor bevezetője után 
Haik Viktória mondta 
el Radnóti Miklós Nem 
tudhatom című versét, 
amely a műterem polcain 
álló szobrok tekintetének 
kereszttüzében különös 
hangulatot teremtett. 

Ezután Törley Mária 
mutatta be legújabb al-
kotását. Elmondta, hogy 
a VII. kerület, Erzsébet-
város már régen szere-
tett volna emléket állítani 
névadójának, Erzsébet 
királynénak, csak nem 

Sissy, a költő
A Mihala Tibor által vezetett Sashalmi Kulturális Egyesület (SAS-
kör), látogatást tett Törley Mária szobrászművész kiállítótermében. 
Mivel hírét vettük, hogy új szobor készül a műteremben, csatlakoz-
tunk a látogatókhoz.

találtak erre megfelelő közteret. Most 
azonban a Madách tér felújításával az 
Örkény Színházzal szemben megnyílt a 
lehetőség egy szobor felállítására. A mű-
vésznő ezúttal Sissynek nem a nőies ol-
dalát kívánta hangsúlyozni, nem a kissé 
sablonos, krinolinos, csupa zsabó, csupa 
törékeny nőiesség megjelenítésére töre-
kedett, hanem egy kevéssé ismert arcát 

kívánta bemutatni: Erzsébet királynét, 
a költőt. Irodalmi munkássága kevéssé 
vált ismertté, mert elrendelte, hogy köl-
teményeit csak halála után 50 évvel lehet 
nyilvánosságra hozni. Kiváló költőnk és 
műfordítónk, Mészöly Dezső munkája 
nyomán 1995-ben a Sirály a Burgban 
című kötetből ismerhette meg az iroda-
lomkedvelők tábora Sissy verseit, ame-
lyek a szakemberek véleménye szerint 
kitűnőek, tehetségről tanúskodnak és 
irodalmi értéket hordoznak. Erre utal-
nak majd a papírlapok Sissy kezében. Az 
egészalakos bronzszobor napernyővel 
együtt 2,4 méter magas lesz, avatását pe-
dig november 17-ére tűzték ki.

Az ismertető után Tóth János lepte 
meg a hallgatóságot egy különlegesség-
gel. Hun Mi Atyánk címmel írt egy dalt, 

amelyhez a szöveg alapjá-
ul egy a 400-as években 
keletkezett hun rovásírá-
sos ővveret szolgált. Majd 
ezt még megtoldotta a Ha-
zám, hazám áriával, így 
egy kisebb ingyenkoncert 
élményében is részesül-
tek a látogatók és vendég-
látójuk.

Ezután Törley Mária 
átkísérte vendégeit a 
Törley-szalonba, ahol a 
műveiből összeállított 
állandó kiállítás adta a  
díszletet ahhoz a kötetlen 
beszélgetéshez, amely-
hez – ilyenkor bánhatja, 
aki autóval érkezett – 
mindig tartozik egy kis 
Törley-pezsgő is. 

MÉSZÁROS TIBOR

Volt sütnivalójuk…
Közös rétessütéssel búcsúztatta a nya-
rat augusztus 31-én a Cinkotáért Köz-
hasznú Egyesület és a Nagytarcsai Szlo-
vák Önkormányzat „Verecska” Klubja. 

A Cinkotai Kultúrház összes helyiségében 
nyújtották az asszonyok a rétestésztát, ad-
dig, amíg már szinte át lehetett látni rajta. 
A réteskészítés igen munkaigényes folya-

mat, és ma már egyre kevesebben értenek hozzá. Ezért a cél nem csak az volt, hogy 
estére egy nagy réteslakoma várja a résztvevőket, hanem az is, hogy ápolják a hagyo-
mányt, és esetleg tovább is adják, ha van rá érdeklődés. Cél volt továbbá az is, hogy a 
„szomszéd várak” erősítsék hagyományos jó viszonyukat, átéljék a közös tevékenység 
örömét, és persze a végén mindenki úgy érezhesse, hogy ő tudja a legfinomabb asztali 
csemegét készíteni. A gasztronómia alapvető igazságtalanságát azonban ők sem kerül-
hették el: öt óra kellett ahhoz, hogy elkészítsék a legalább tízféle rétest, és mindössze 
20 perc ahhoz, hogy már csak egy kis leragadt töltelék árulkodjon a tepsik alján arról, 
hogy percekkel korábban még volt is bennük valami.
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Egy rímfaragó a Sashalmi Könyvtárban

Mire a találkozóra sor 
került a gyerekek már 
sokat tudtak verseiről, 
meséiről, de családjá-
ról és gyermekeiről is. 

Varró Dániel rutino-
san látott az „író-olva-
só” találkozó lebonyolításához. Nem várta meg, hogy a gyere-
kek kérdezzenek, ő mondta el, milyen kérdéseket kapott eddig 
leggyakrabban. Ezek rendszerint azt tudakolják, hogyan lesz 
valaki költő, hogyan kell verset írni, szereti-e a gyerekeket, és 
sok pénzt lehet-e keresni versírással.

Persze azért a gyerekek is kérdezhettek. A táborvezető kéré-
sére összeírtak egy műanyag vödörre való kérdést, amelyekre 

INFORMÁCIÓ:
www.helytortenet16.hu/cinkotai-tajhaz/
www.facebook.com/cinkotaitajhaz
info@helytortenet16.hu
1/604 8342

2018. szeptember 18. kedd 18 óra

Luther családi asztalánál elhangzott 
beszélgetéseinek tolmácsolására 
hívjuk vendégeinket 
a cinkotai evangélikus tót 
közösség tájházába. 
Vendég: Marosán Csaba színművész

A belépés díjtalan.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a rendezvény 
ideje alatt képfelvételeket készítünk, melyek megjelenhetnek 
a szervezők dokumentumaiban és az interneten.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Luther: 
Asztali beszélgetések
előadói est

Helyszín: 
Cinkotai Tájház

1164 Budapest, 
Batthyány Ilona utca 16.

Varró Dániel minden bizonnyal napjaink egyik legnépszerűbb rímfaragója. Mel-
lesleg József Attila-díjas költő, műfordító, de a gyerekek szemében ez mit sem 
jelent, ők a remekül összecsengő tiszta rímek, és népszerű mesék íróját látják 
benne. Így voltak ezzel azok is, akik a Sashalmi Könyvtár Mesetáborának záró 
turnusában vettek részt, és akik Muntyán Barbara könyvtáros-táborvezető jóvol-
tából személyesen is találkozhattak Varró Dániellel.

a költő rendszerint olyan válaszokat adott, hogy nagy kacagás 
volt a vége. Persze, hogyan is lehet komoly választ várni erre a 
legtöbb cédulán szereplő érdeklődésre: valóban 100 kiló volt-e, 
és tényleg lefogyott-e 85-re. Vagy igaz-e az, ami az egyik me-
sében szerepel, hogy Sára lánya úgy hasra esett, hogy sarat 
köpködött. De az is érdekelte hallgatóit, hogy szeret-e enni és 
szeret-e kártyázni. Köztudott, hogy történetei általában nem 
kitaláltak, családja, gyermekei köréből meríti a témákat, és 
ezek a kérdések innen eredtek.

Aztán olyan játékot is játszottak, hogy Varró Dániel csonka 
verssorokat olvasott fel, és a rímet a gyerekeknek kellett kita-
lálni. Szó esett még eddig megjelent könyveiről, terveiről és az 
olvasás fontosságáról.

A táborzáró Varró Dániel részvételével igen jókedvűre sike-
rült, remek eszköze volt a könyvek, az írott szó népszerűsíté-
sének, és valószínűleg mindenki mosolygós arccal távozott a 
rendezvényről.   

MÉSZÁROS TIBOR

A Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház

Főzőversenyt 
és baráti bográcsolást

hirdet a XIV. Kertvárosi Vigasságok keretében 
szeptember 22. (szombat) 9.20 órai kezdettel.

JELENTKEZÉSI 
(befizetési) 

HATÁRIDŐ: 
szeptember 20.

A versenyben részt 
vehetnek és nevez-
hetnek a Budapest 
XVI. kerületben és 
azon kívül élő ínyen-
cek, egyének és cso-
portok, a helyszínen, 
az Erzsébetligetben, 

szabadtéri tűzön, minimum 6 személyre készülő étellel. 
Akik neveznek, egyben részt vehetnek az Öt falu csatájában 
és pontot szerezhetnek annak a településrésznek, amelyet 
támogatni kívánnak.

Nevezési lap és további információk: www.kulturliget.hu
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Ha ősz, akkor Őszi Tárlat

PROGRAMAJÁNLÓ
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTCA 43/C. TELEFON: 401-3060.

Kovács Péter polgármes-
ter – aki a kezdetek óta 
résztvevője az őszi se-
regszemle ünnepélyes 
megnyitójának – meg-
nyitóbeszédében kije-
lentette, nem emlékszik 
arra, hogy az Őszi Tárlat 
valaha is ilyen egyenlete-
sen magas színvonalú és 
gazdag anyagot vonulta-
tott volna fel, mint ebben 
az évben. Örömmel tapasztalta, hogy ez az esemény nem csak a 
Corvin Művészklub tagjainak érdeklődését keltette fel, hanem a 
kerület számos művészéjét is. Talán éppen ennek köszönhető, 
hogy témáiban és technikai eszközeiben is ilyen változatosra si-
került az idei tárlat.

Koltayné Zolder Klára, a Corvin Művészklub vezetője, aki hosszú 
évek óta sokat tesz azért, hogy a kiállítás megvalósuljon elmond-
ta, örvendetes, hogy 75 kiállító művei sorakoznak a falon és a tár-
lókban, amelyeknek mindössze egyharmada származik a Corvin 
Művészklub tagjaitól. A kiállított művek között találunk olajfest-

ményeket, akvarelleket, 
fafaragást, fotografikát, és 
iparművészeti tárgyakat is.

A szakmai megnyitót 
idén is Ádámffy Pál mű-
vésztanár vállalta magára. 
Elmondta, hogy független 
külső zsűri válogatta ki 
azokat a műveket, ame-
lyeket kiállítottak, és a 
válogatásnak nem csak a 
minőségi követelmények, 
de a Harmónia terem 
méretei is határt szabtak. 
Majd némi művészetelmé-

leti eszmefuttatás után a kiállított művek nagy részét egyenként 
is értékelte.

Szentpétery Csabáné, a Corvin Művészklub „irodalmi felelőse” 
most is szép versekkel szórakoztatta a közönséget. Ezúttal Szabó 
Lőrinc Lóci óriás lesz és Kányádi Sándor Szeptember című köl-
teményeit adta elő, majd a Jelenések könyvéből idézett: „Légy hű 
mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”

A beszédek elhangzása után a kiállítók emléklapot vehettek át, 
melyeket Kovács Péter nyújtott át a művészeknek. A tárlaton az 
őszi hangulatról az elhangzott Kányádi versen kívül a Harmónia 
csellóegyüttes gondoskodott Tomhauser Noémi zenepedagógus 
vezetésével.

A kiállítás október 7-ig tekinthető meg az Erzsébetligeti Színház 
Harmónia termében.

MÉSZÁROS TIBOR

A kerület művészeti életének talán legerősebb 
hagyománya, hogy a Corvin Művészklub szep-
temberben kiállítást rendez Őszi Tárlat címmel, 
amelyen minden XVI. kerületben élő vagy alkotó 
művész részt vehet. Idén a szokottnál is nagyobb 
volt a résztvevők száma. 

Szeptember 15. szombat 20:00 
LIGETI MOZI: SWING                                    INGYENES!
Nyárzáró kertmozira invitáljuk a kertvárosiakat, a megújult 
Erzsébetligetbe. A színház előtti téren felállított vásznon 
magyar filmeket vetítünk, a gyönyörű környezetben hami-
sítatlan kertmozi hangulatot teremtünk Önöknek.
Szeptember 18. kedd 18:00 
BELSŐ TÁJAIM - TERÉNYI ISTVÁN KIÁLLÍTÁSÁNAK 
megnyitója a Kamara Galériában
Szeptember 29. szombat 18:00 
VARIDANCE: MAGYAR TÁNCRAPSZÓDIA
Sajátos és egyedi táncelőadás, ami a magyar néptánc tradíció-
it mai tánctechnikákkal ötvözi. A lánytáncok lágysága, páros 
táncaink romantikája, a férfitáncok virtuozitása találkozik a 
hip-hop lazaságával… kaszák villannak, libben a szoknya… 
bajusz megpödörve, fent a baseball sapka… csizmák bokáznak 
Brahms és a rap ritmusára.
Jegyár: 2500 Ft-3500 Ft
Jegyeket a jegy.hu oldalán keresztül tudnak vásárolni!

Az alábbi pozíciókra keresünk munkatársakat:
MŰSZAKI ALKALMAZOTT TELJES- ÉS RÉSZMUNKAIDŐBEN

TAKARÍTÓNŐ TELJES MUNKAIDŐBEN
JEGYPÉNZTÁROS RÉSZMUNKAIDŐBEN

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ

Csathó Kálmán: Csendélet
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– HA VALAKI NEM ISMERNÉ AZ ÖNÖK EGYESÜLETÉT, HO-
GYAN MUTATNÁ BE A KÖZÖSSÉGET?

– Úgy kezdődött, hogy néhányan, akiknek szív és érrendszeri 
problémáink voltak, és orvosaink azt tanácsolták, hogy válasz-
szunk valamilyen nem túl megterhelő sportot, összeálltunk, 
és megalakítottuk a Jó Szívért Közhasznú Egyesületet. Létszá-
munk egyre növekedett, és ma már olyan tagjaink is vannak, 
akik nem szívbetegek, hanem megelőzésképpen sportolnak 
velünk. A hozzánk hasonló közösségeket tömöríti a Magyar 
Szívegyesületek Országos Szövetsége, amely minden évben 
egy hazai nagyvárossal közösen megrendezi sporttalálkozóját. 
Erre idén Egerben került sor. Két röplabdacsapattal neveztünk. 
Korábban csak egy férfi és egy vegyes csapathoz voltunk ele-
gen, de most már létszámunk lehetővé tette, hogy mindkét 
nemből kiállítsunk egy együttest. Most mindkettő esetében be 
kellett érnünk a második hellyel. Korábban fényesebb érmek-
hez voltunk szokva, mégsem vagyunk elégedetlenek, mert a 
hangsúly elsősorban nem a rivalizáláson van, hanem az egész-
ség megőrzésén – mondta Osvald Péter elnök.   

Réthy Andrástól a sporttalálkozó részleteiről érdeklődtünk.
– Eger nagyon jó házigazdája volt az idei találkozónak, pedig 

nem kis feladatot vállaltak, hiszen a versenyek megszervezé-
se mellett 400 sportolóról kellett gondoskodniuk. Számtalan 
egyéni és csapatsportágban lehetett jelentkezni. Köztük volt 
például az úszás, a teke, az asztalitenisz, az íjászat, szinte az 
összes labdajáték és még a sakk is. Mi ezek közül fizikai ál-
lapotunk megőrzésére továbbra is a röplabdát tartjuk a legal-
kalmasabbnak. Jelenleg két és fél csapatra való tagunk van, és 
lassan kinőjük a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola tornater-
mét, ahhoz azonban még nem vagyunk elegen, hogy egy újabb 
helyszínt is megnyissunk.

A jó szívért 
sportolnak
Minden évben beszámolunk arról, hogy a XVI. 
kerületben működő Jó Szívért Közhasznú Egye-
sület hogyan szerepelt a Magyar Szívegyesületek 
Országos Sporttalálkozóján, hiszen eddig min-
dig fényes érmekkel tértek haza. Osvald Péter az 
egyesület elnöke, Réthy András elnökségi tag és 
Kövecs Gyula aktivista beszélt a történtekről.

Kövecs Gyula szerényen, de büszkén hozzátette még, hogy 
idén lehetőség volt arra is, hogy azokban az időszakokban, 
amikor a csapat hosszabb ideig nem lép pályára, be lehetett 
nevezni asztalitenisz bajnokságra. Ezt ő meg is tette, és a 23 
jelentkező közül a 6. helyen végzett.

Elmondta még azt is, hogy ilyenkor a sporton kívül orvos-be-
teg találkozókat is szerveznek, ahol táplálkozási és életvezeté-
si, valamint általános egészségügyi tanácsokat is lehet kérni a 
kardiológusoktól, és természetesen az egész rendezvény alatt 
biztosított az orvosi felügyelet.

Végül pedig kerületünk önkormányzatának mondott köszö-
netet azért, hogy minden évben lehetővé teszi csapataik rész-
vételét a sporttalálkozón.

Szentmihályi Búcsú 
 

Az ÜNNEPI SZENTMISÉT Gájer László atya, 
a PPKE filozófia tanára celebrálja 

a Rákosszentmihályi Főplébánia Templomban 
2018. szeptember 30-án vasárnap 10 órai kezdettel.

  12 órától VÁSÁRI FORGATAG várja az érdeklődőket. 
Kerületünk óvodás és iskolás csoportjai 

színes műsorral köszöntik a résztvevőket.
 Szervezők: 

Rákosszentmihályi Plébánia és a Kovász Egyesület
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A döntőhöz vezető úton egyéni legjobbjá-
tól alig elmaradva a hetedik helyen végzett. 
Ez elégnek bizonyult a döntőbe jutáshoz. 
Ott azonban saját bevallása szerint éle-
te eddigi legnehezebb futása várt rá. Egy 
nap pihenés után kellett helytállni abban a 
mezőnyben, ahol váratlan egyéni csúcsok 
születtek, és abban a sportágban, amely-
ben a két évvel korábbi amszterdami Eb 
döntőhöz  képest 9 másodperccel kellett 
gyorsabbnak lenni a döntőbe jutáshoz. 
Viki minden erejét beleadva az utolsó pil-
lanatig küzdött, és a 13. helyezést érte el. 
Ugyanez az idő két évvel korábban az 5. 
helyet jelentette volna.

Ez a teljesítmény azonban 
így is sikernek tekinten-
dő, mert fontos állomást 
jelent a 2020-as olimpiára 
készülve az építkezés folya-
matában. Ezt az értékelést 
igazolta a Magyar Atlétikai 
Szövetség is. A szakembe-
rek arra számítanak, hogy 
Viktória még további tize-
deket tud lefaragni teljesít-
ményéből, és mind neki, 
mind edzőjének, Berkovics 
Imrének gratuláltak a jó 
teljesítményhez.

Az első osztályban évek óta nem rajtolt ilyen jól a RAFC mint 
most. Tette ezt annak ellenére, hogy változatlanul nem játszhat 
saját sporttelepén, legtöbbször az Ikarus műfüves pályáján ren-
dezi meccseit, vagy – mint jelenleg – pontosan a műfű elkerülése 
érdekében Rákoscsabán, az RTK pályán labdáznak. (Ami a 
legtöbb embert érdekli: „Mikor kezdődik az építkezés a RAFC 
sporttelepen, a Pirosrózsa utcában?” Csak azt tudjuk mondani, 
a bürokráciának egyelőre minden normális folyamatot sikerül 
megakadályoznia.) A csapat teljesítményére visszatérve, ismét 
csak a biztos bennmaradás kiharcolása lehet a cél, ezért még a 
végelszámolásnál jól jöhet a remek rajt: három mérkőzésen 7 
pont, köztük a bajnokság nagy esélyese, a REAC elleni idegenbeli 
döntetlen. A csapat lelkes játéka, Skravanek kapus bravúrjai bi-
zakodással töltheti el a RAFC-ért szorítókat. 

Eredmények: 
RAFC – Pestszentimre: 1-0 (1-0) G.: Vörös István
REAC – RAFC: 0-0
RAFC – Csep-Gól: 2-1 (1-1) G.: Balatoni M. és Ferenczy D.

A csapat a pontveszteség nélküli Kelen mögött a második helyen áll.
Az előző bajnokságban kitűnően szereplő, bronzérmet szerző 

Ikarus, meglepetésre nem kezdte túl jól az új idényt. Pedig jól in-
dultak: az első meccsen a mindig az élmezőnyhöz tartozó Gázgyár 
ellen, annak otthonában győztek. Azután hazai környezetben 
nem bírtak a gyengécske – azóta pontot sem szerző – Budafok 

II-vel (egyenlítés 88. percben!), majd a kétségtelenül erős Kelen 
ellen súlyos vereség. Természetesen még nagyon sok van hátra, 
bőven van esély a javításra.

Eredmények
Gázgyár – Ikarus: 0-2 (0-1) G.: Horváth K., Borgulya D.
Ikarus – Budafok II: 2-2 (0-1) G.: Borgulya D., Orosz J.

Jelenleg az Ikarus a 10. helyen áll.
III. osztályban az előző bajnokságban szenzációsan szereplő és 

a II. osztályba felkerülő MLTC nem szeppent meg a magasabb 
kategóriától. Az első fordulóban az I. osztályból kiesett II. Kerüle-
tet verték, nem szenvedtek szégyenteljes vereséget a II. osztály 
élmezőnyéhez tartozó Hidegkúttól sem, majd hazai pályán ismét 
sikerült győzniük. 6 pontjukkal a negyedikek, 1 ponttal az első 
helyezettől. Itt is még nagyon az elején vagyunk, de szerény 
véleményem szerint ez az újonc gárda a biztos bennmaradásnál 
magasabb célokért is harcolhat.

Eredmények:
MLTC – II. Ker. 3-2 (2-0) G.: Kecskeméti B., Nagy Á., Zubonyai V.
Hidegkút – MLTC 3-2 (1-0) G.: Nagy Á., Tóth P.
MLTC – Közterület 1-0 (1-0) G.: Tóth P.
Egyetlen, III. osztályban induló csapatunk a Rákosszetmihályi 

SC sajnos évek óta gyengélkedik. A nem is olyan rég még első osz-
tályban szereplő együttes borzasztóan kezdte az új bajnokságot: 
az otthonuknak számító Ikarus pályán katasztrofális vereséget 
szenvedtek. Kár ezért a csapatért…

Eredmény
RSC – Nimród SE 0-6 (0-2) 

(Ebben az osztályban még csak egy fordulót rendeztek)
Bízunk benne, hogy kerületünk csapatai sok örömet fognak sze-

rezni szurkolóiknak a 2018/19-es bajnokságban.
VARGA FERENC

Elkezdődött a 2018/19. évi labdarúgó bajnoki idény 

Remek RAFC rajt!
Másfél hónapnyi szünet után elindult a küzdelem 
a Budapest-bajnokság 2018/19-es szezonjában. 
Kerületünket változatlanul négy csapat képviseli: az 
első osztályban az Ikarus és a RAFC, a másodosz-
tályban az MLTC és a harmadosztályban az RSC. 

Gyürkés Viktória újabb sikerei
A tavalyi Univerziade ezüstérme után mindenki nagy érdeklődéssel 
várta, mit hoz a berlini Európa-bajnokság a sikeres magyar futó szá-
mára. A várakozást csak fokozta, hogy nem sokkal az Eb előtt egyéni 
csúcsot futott 3000 méteren, ami hatással lehetett a főszámában, a 
3000 méteres akadályon nyújtott teljesítményére is.

Sok pihenésre azonban nem jutott idő, 
mert augusztus 18-án már a Göteborgban 
állt rajthoz a 3000 méteres síkfutásban, és 
közel két másodperccel megint jobb időt 
futott addigi legjobbjánál. 

Mintha csak ezt az eredményt akarta 
volna megerősíten gáton is, szeptember 
első napjaiban visszatért a Berlini Olim-
piai Stadionba az  IAAF World Challenge 

soron következő ver-
senyére, és 3000 aka-
dályon újabb egyéni 
csúcsot állított be. A 
verseny után elmond-
ta, nagyon fárasztó 
szezont áll mögötte, 
ezért különösen nagy 
mentális erőfeszí-
tésre volt szükség a 
jó teljesítményhez, 
de sikerült legyőznie 
magát, mert amint 
mondta: „Tudtam, 
hogy Berlin tartozik 
nekem még egy jó 
eredménnyel.”
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Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

VILLANYSZERELÉS javítás 
és kivitelezés, HAJDU boj-
ler vízkőtelenítés és csere 
garanciával. Tóth Balázs 30-
294-8045; 406-5775

ASZTALOSMUNKÁK. Vál-
laljuk konyhák, beépített 
bútorok, galériák, bejárati aj-
tók. előtetők és kocsibeállók 
készítését. Régi bútorok ren-
oválását, kópiák készítését, 
illetve fafaragást. 30-401-1633; 
szeteyzoltan@gmail.com

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 06-30-680-6814

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533INGATLAN

Eladó 90 nm-es családi ház 610 nm-
es sarok telken, vagy 50 nm-ig lakás-
ra cserélném értékegyeztetéssel. 20-
323-9609

2248nm szántóföld cinkotán 990E 
Ft. 70-232-9165

Ó-Mátyásföldön 3 generációs kertes 
ház eladó, telek 300 nöl. 20-913-
4783

Garázs lehetőséget keresek a Pálya 
utcai lakótelep környékén. 30-932-
5654

Kiadó szobát keresek vagy társulnék. 
Internet szükséges. Max 50E Ft/hó 
rezsivel. 30-575-4473 (18.00 után)

VEGYES
Öltözőszekrény, lemez, 3 ajtós, zöld, 
jó állapotú. 8E Ft. 20/498-6818

Teniszütők, teljesen újszerű, TECH-
NO PRP SUPER TEC. (svájci) és 
DUNLOP POWER GRAPHITE 3E 
Ft/db. 20/498-6818

Zanussi hűtő, müködő, 220 l. alul 
fagyasztós. 12E Ft.20/498-6818

Zanussi elöltöltős mosógép üzemké-
pes.  20/498-6818

Műanyag vastagfalú kék hordók 100-
200 literesek. 3-5E Ft. 20/498-6818 

Kerti bútorok, napernyők, 110 lite-
res hűtőszekrény eladó. 403-1090

Rusztikus tölgy ülőgarnitúra; 70x70 
zártszelvény; gömbvas, 200 literes le-
mezhordó eladó. 407-2312

Jó állapotban lévő Textima gyors-
varrógép eladó. 400-0440; 70-299-
3400

20-as, csillagküllős, felújított BMX 
kerékpár eladó 13E Ft-ért. 70-360-
6420

HWK 46/42 550W-os kerti szivaty-
tyú, új vendégágy, mosógép motor, 
42 V-os biztonsági trafó, fénycső ar-
matúra, 32 cm-es képcsöves TV, mo-
bil komposztáló, kerti szerszámok, 
polcok eladók. 409-2240

Eladó háromszemélyes sátor, hálóz-
sákok, úszómatracok, felfújható gu-
micsónak. 405-4227

Eladó szőlőprés, szőlődaráló. 405-
4227

Megkímélt állapotban IKEAs iroda-
bútorok eladók, ár megegyezés sze-
rint. 20-962-9776

Royality Line svárjci 16 részes rozs-
damentes edénygarnitúra gyári cso-
magolásban eladó 35E Ft-ért. 70-
259-2697

Festmények, Pallas lexikonok, szép-
irodalmi könyvek, selyem és üveg 
lámpabúrák. 30-541-6383

Komódok, cipősszekrény, kristály 
csillárok és fali karok, réz csillárok és 
fali karok, képkeretek. 407-3447

A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján július 19-től az RNBH konzorcium végzi 
a patkánymentesítést Budapest területén. 

A „Főváros patkánymentes állapotának fenntartása 2018-2022. évekre” tárgyú köz-
beszerzési eljárás nyerteseként a négy társaságból álló RNBH Konzorciumot jelöl-
te meg a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága, így 2018. július 19-től ők vé-
gezhetik az eddig a Bábolna Bio Kft. által folytatott patkánymentesítést Budapest 
területén. Az RNBH Konzorcium a lakossági bejelentéseket a 06/70-364-6531-es te-
lefonszámon fogadja hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig. A köztes időszakokban üze-
netrögzítő fogadja a hívásokat. Elektronikusan a patkanyirtasbudapest@gmail.com  
e-mail-címen lehet bejelenteni a patkányészleléseket.
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Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090

Villanyszerelés! LED vilá-
gítás korszerűsítés, hibael-
hárítás, csillárok, falikarok 
felszerelése, konnektorok, 
kapcsolók felszerelése. 
Ügyeleti telefonunk: 70-
427-9976




