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Kamarai fórum az adóról
Hétfőn tartotta meg fórumát helyi
vállalkozók részére a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara XVII. Kerületi
Tagcsoportja Marschalkó Tamásné el-
nök vezetésével. Téma a BKIK-választás
Szatmáriné Jähl Angéla és tb-, adóügy
Jónás Csaba előadásában volt.

Lángolt az asztalosműhely
Égett a fa egy melléképületben Rá-
kosszentmihály egyik családi házának
udvarán. A tűzoltók pillanatok alatt
eloltották a tüzet, személyi sérülés
nem történt. Mint kiderült, az asztalos-
műhely engedély nélkül üzemelt.

HÍREK

Aktuális10 XVI–XVII. kerület

Egy kicsit kitavaszodott a múlt héten – élvez-
hettük a napfény melegét –, március 1-jével
pedig már hivatalosan is beköszöntött a me-
teorológiai tavasz. A kis kertekben van bőven
tennivaló, Bálint gazda szerint már kézbe
foghatjuk a metszőollót. A sok-sok gallyat,
faágat pedig eltüzelhetjük vagy ledaráltat-
hatjuk, mint azt Rákoskerten teszik.

A XVI. és XVII. kerület családi házas
övezet, több ezer házzal, ahol az itt
élők, ha idejük engedi, szívesen töltik
szabadidejüket a kertben.Attól nem kell
tartani, hogy a hétvégeken unatkozná-
nak, mert a porta méretétől függ mennyi
a tennivaló. Dr. Bálint György, közel a
kilencedik ikszhez is sashalmi kertjének
lelkes gondozója, bár most éppen lába-
dozik, hiszen a térdszalagját műtötték
nemrégiben. Mostanában főleg szak-
cikkek írásával, olvasással és „óvatos”
kertészkedéssel telnek a napjai.

– Az egészség megőrzésének fontos
terepe a kert, amelyet én csak humani-
zált természetnek nevezek, kapcsolat
az ember és természet közt – mondta az
ország kertésze, mindenki Bálint gaz-
dája, aki által is virágoznak kertjeink.
Így folytatta: – Amikor hazajövök egy-
egy előadói körútról, saját kis kertem-
ben pihenek meg, töltődöm fel, élem ki
mozgásigényemet. A kertészkedés az
utóbbi fél évszázadban lett a szabad-
idő eltöltésének legkedveltebb módja,
a testmozgás egyik fajtája. Micsoda
öröm, ha a család reggelizőasztalára
lehet tenni tavasszal az első hónapos
retket, a zöldhagymát.

A legfontosabbnak tartja ebben az
időszakban a gyümölcsfák megmetszé-
sét, amit szerinte, ha esik, ha fúj lehet
csinálni. A lemosó permetezés, ami
szintén fontos, inkább szél- és fagy-
mentes időben ajánlatos, el kell halasz-
tani rossz idő esetén.

– Sok meggyfa van a kiskertekben,
amit nem nagyon szeretnek metszeni,
pedig szükséges, különben „legatyá-
sodnak” – fogalmazott sajátosan. –
A leghelyesebb, hogy a fiatal szárrész
megmaradjon. A szőlőtől is ódzkodnak
sokan, mert attól félnek, nem jól csinál-
ják. A váltómetszés a leghasznosabb.
A kajszibarackfák metszése is aktuális.

A XVII. kerületi Rákoskerten a fa-
ágak, gallyak darálását tavaly tavasszal
kezdték meg egy új gép beszerzését kö-
vetően, és már az első alkalom is sikeres
volt a lakosság körében. Az itt élők vár-
ják, hogy tavasszal, a metszési időszak-
ban újra megszervezzék a darálási akciót
– újságolta Hatvani Zoltán, az akció fő-
szervezője. A lombzsákokat tavaly igény
szerint házhoz szállították. Büszkék a
helyiek arra is, hogy tavaly óta működik
a Parkőri Szolgálat. Az egyenruhások az
utcán szemetet szednek, füvet kaszálnak,

bokrokat ültetnek, gondoznak, valamint
a játszótereket felügyelik. Mint régen a
„botos bácsik”, de ők már motorral és
autóval közlekednek – tette hozzá Hat-
vani Zoltán. – Itt készült el egyébként
tavaly a kerület legszebb és legdrágább
játszótere, amire nagy szükség volt, hi-
szen eddig hasonló felszereltségű park
nem állt a helyi gyerekeknek rendelkezé-
sére. Ez a kerület egyetlen olyan játszó-
parkja, amelyet sötétedés után bezárnak
és civilek őriznek, így próbálják elkerül-
ni a rongálásokat. (temesi)

Bálint gazdametszésre ösztönöz
A rákoskertiek darálógépe várja a tavaszt; a lakosság szívesen használja
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Dr. Bálint György, közel a kilencedik ikszhez is sashalmi kertjének lelkes gondozója
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Nőnapi üzenet
Botos Anikó, sashalmi virágkötő egy
éve foglalkozik virággravírozással.
Rózsára írják a legtöbb üzenetet a
szerelmesek, különösen Nőnapra.
Természetesen a„szeretlek”, az„I
love you”a legnépszerűbb felirat.


