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Kedves Olvasó!
Rákosszentmihályon is van-
nak Pál utcai fiúk. A polgár-
mestertõl használatba kaptak
egy üresen álló telket, amit
kigazoltak, rendbe tettek, fá-
kat, növényeket ültettek. Az
önkormányzat megcsináltat-
ta a kerítést, a Pál utca és a
Marcell utca családjai a telek
elsõ részébe hintát, mászó-
kát, pingpong-asztalokat he-
lyeztek el, a hátsó fertályban
kisebb focipályát alakítottak
ki. A fiúk azóta is lelkiisme-
retes gazdái területnek. Ez
az igazi közösségi szellem:
együtt építeni, gondját visel-
ni a közösnek. Annak, ami a
miénk.

Szép volt Dani!

12.9.4.

RABL G. GYÖRGY

A tavaszi országgyûlési
választások után októ-
ber 3-án, vasárnap újra,

ezúttal a helyi önkormányzati
képviselõkre és polgármesterek-
re adhatjuk le voksunkat – tájé-
koztatott Ancsin László, a kerület

jegyzõje. Fontos tudni, hogy a
parlament által módosított jog-
szabály miatt megváltoztak a
szavazókerületek határai. 

Az új rendszerrõl részletes
bemutatás található a választási
értesítõben, továbbá a www.
budapest16.hu honlapon, a vá-
lasztások weboldalon, valamint

a polgármesteri hivatal hirdetõ-
tábláján. A választópolgárok a
választói névjegyzékbe való fel-
vételükrõl szóló értesítõt és az
ajánlószelvényeket 2010. au-
gusztus 16. és augusztus 19. kö-
zött kapják meg. 

A választópolgár személye-
sen, a lakóhelyéhez (állandó lak-

címhez) tartozó szavazókörben
szavazhat. Ha a választópolgár
2010. július 15. napját megelõ-
zõen létesített tartózkodási hely-
lyel (ideiglenes lakcímmel) is
rendelkezik, a lakóhely szerint
illetékes helyi jegyzõtõl kért iga-
zolás alapján a tartózkodási he-
lye szerinti településen, az iga-
zoláson feltüntetett szavazóhe-
lyiségben szavazhat. Az ajánló-
szelvények átadására 2010. szep-
tember 3-ig van lehetõség.

Harmadik lett az atlétikai Európa-bajnokságon 110 méteres gátfutásban Kiss Dániel! Bár kerületünk büszkesé-
ge az EB-felkészülés hajrájában kisebb sérüléssel bajlódott, a döntõben 13.39 másodperccel jött be bronzér-
mesnek. Hogy magyar gátfutó világversenyen érmet szerezzen ebben a számban, arra utoljára 77 évvel ezelõtt
volt példa. Gratulálunk! Részletek a 3. oldalon.

Októberben újra választunk
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ÖNKORMÁNYZAT

A Magyar Köztársaság Elnöke a 2010. évi helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek választását 2010.
október 3. napjára (vasárnap) tûzte ki.

Az Országgyûlés 2010. évben módosította a települési
képviselõk számát meghatározó jogszabályt, emiatt a
XVI. kerületben is kevesebb (12 egyéni választókerületi
és 5 kompenzációs listás) képviselõt választhatnak a vá-
lasztópolgárok a képviselõ-testületbe. 

A jogszabályváltozás miatt új egyéni választókerüle-
tek, ezeken belül új szavazókörök kialakítására került
sor, ezért felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyel-
mét, hogy az értesítõt figyelmesen olvassák el, mivel az
tartalmazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik sza-
vazókörhöz tartozik, továbbá, hogy az a szavazókör me-
lyik önkormányzati intézményben (szavazóhelyiség) ta-
lálható!  

Az új szavazókörök területi beosztásáról, valamint a
szavazóhelyiségek címérõl bõvebb információt a
www.budapest16.hu/választások weboldalon, valamint
a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján találhatnak.

A választópolgárok a választói névjegyzékbe való fel-
vételükrõl szóló értesítõt és az ajánlószelvényeket 2010.
augusztus 16. és augusztus 19. között kapják meg. A
XVI. kerületben lakó választópolgárok háromféle, jelölé-
si fajtánként eltérõ színû ajánlószelvényt kapnak, me-
lyekkel ajánlani lehet egy egyéni képviselõjelöltet, egy
polgármesterjelöltet és egy fõpolgármester-jelöltet. 

A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig
tekinthetõ meg a polgármesteri hivatal fsz. 8. szobájá-
ban. 

Az értesítõk kézbesítését a Magyar Posta Zrt. végzi,
azonban azokat csak zárható levélszekrénybe dobják be,
ellenkezõ esetben postai értesítõt hagynak, és a választá-
si értesítõ a postán vehetõ át. A postai értesítõn megjelölt
határidõt követõen (2010. augusztus 23. után) a választá-
si értesítõ a polgármesteri hivatal (1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.) fsz. 8. irodájában vehetõ át. Az a válasz-
tópolgár, aki nem kapott értesítõt, a polgármesteri hiva-
talhoz fordulhat tájékoztatásért munkaidõben a 4011-473
vagy a 4011-474 telefonszámokon.

A választópolgárok az ajánlási jogukkal az ajánlószel-
vények jelölt vagy jelölõ szervezet részére való átadásá-
val 2010. szeptember 3-ig élhetnek.

A választópolgár személyesen, a lakóhelyéhez (állan-

dó lakcímhez) tartozó szavazókörben szavazhat. 

Figyelem! 
Az igazolással szavazás szabályai eltérnek a tavaszi or-

szággyûlési képviselõ választáson érvényes szabályok-
tól! Igazolással szavazásra az önkormányzati választá-
son csak akkor van lehetõség, ha a választópolgár a lakó-
helyén (állandó lakcímén) túl, 2010. június 15. napját
megelõzõen létesített tartózkodási hellyel (ideiglenes
lakcímmel) is rendelkezik. Ebben az esetben a lakóhely
szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl (jegy-
zõtõl) kért igazolás alapján a választópolgár a tartózko-
dási helye szerinti településen, az igazoláson feltüntetett
szavazóhelyiségben szavazhat. 

Igazolás kiadását személyesen vagy meghatalmazott
útján 2010. október 1-jén 16 óráig, ajánlott levélben 2010.
szeptember 28-ig lehet kérni a lakóhely (állandó lakcím)
szerint illetékes jegyzõtõl. A helyi önkormányzati képvi-
selõk és polgármesterek választásán a Magyar Köztársa-
ság külképviseletein szavazásra nincs mód!

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre, egy pol-
gármesterjelöltre, egy fõpolgármester-jelöltre és egy fõ-
városi listára lehet.

Tájékoztatom Önöket, 
hogy a polgármesteri hivatalban 

választási információs szolgálat mûködik, 
ahol munkatársaim készséggel állnak 

a rendelkezésükre. 
Telefonon: 4011-627, 

e-mailben: visz@budapest16.hu.

További információkat találhatnak 
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

választásával kapcsolatban a www.valasztas.hu, 
valamint a www.budapest16.hu

weboldalakon is.

Figyelem!

Az új szavazókörök kialakítása miatt korlátozott szám-
ban várjuk választópolgárok jelentkezését póttagnak a
szavazatszámláló bizottságokba, a 4011-627-es telefon-
számon.

Ancsin László sk.
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Tisztelt Választópolgárok!
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Kiss Dániel, az Ikarus BSE
28 esztendõs atlétája meg-
éri a pénzét! Legalábbis azt
a pénzt biztosan, amellyel
a kerületi önkormányzat
támogatta a mátyásföldi
sportoló eddigi fejlõdését.
Dani ugyanis már sokad-
szorra kamatostul hálálja
meg ezt a támogatást.

RIERSCH TAMÁS

J úlius 29. és augusztus 1. kö-
zött Barcelonában rendezték
meg a szabadtéri atlétikai

Európa-bajnokságot. A verse-
nyen részt vevõ kis létszámú ma-
gyar csapatban akadt egy-két
éremesélyes sportoló. Köztük
volt az Ikarus BSE 110 méteres
gátfutója, Kiss Dani is, aki ebben
az évben kiváló formában ver-
senyzett. A rendkívül jó adottsá-
gokkal rendelkezõ sportolónak a
pályafutása során többször kellett
már megbirkóznia egy-egy ko-
molyabb sérüléssel. 

Az idén is akadtak gondjai a lá-
bával, de ennek ellenére félelme-
tes eredménysort produkált. Elõ-
ször januárban egy Karlsruhéban
megrendezett fedett pályás verse-
nyen 60 méter gáton sikerült
megdöntenie Bakos György 25 év-
vel ezelõtt felállított országos csú-
csát. Majd nem sokkal késõbb Do-
hában, a fedett pályás atlétikai vi-
lágbajnokságon ugyanezen a tá-
von a döntõbe is bejutott, nyolca-
dik lett. A szabadtéren ugyanott
folytatta, ahol a fedett pályán ab-
bahagyta. Elõbb júniusban a Pus-
kás Ferenc Stadionban megrende-
zett csapat Európa-bajnokságon
sikerült egy 13.32 mp-ces orszá-
gos csúcsot futnia, majd a megen-
gedettnél egy kicsivel nagyobb
hátszélben Moszkvában már
13.20 mp-ces fantasztikus ered-
ményt produkált. Nem csoda,
hogy az Európai Atlétikai Szövet-
ség az Ikarus BSE gátfutóját vá-
lasztotta június harmadik legjobb
európai atlétájának.

A fenti eredménysort azonban
könnyedén elronthatta volna egy,
a vártnál gyengébb Európa-baj-
noki szereplés. Dani ugyanis nem
titkoltan döntõbe várta magát a

barcelonai kontinensviadalon, a
szakemberek azonban formája
alapján a dobogóra is esélyesnek
tartották õt. 

A kiváló sportoló nem is oko-
zott csalódást. Már a selejtezõk-
ben bizonyította, hogy Barceloná-
ban is kiváló formában van: leg-
jobb eredménnyel jutott az elõfu-
tamba. Innen a harmadik legjobb
eredménnyel kvalifikálta magát a
döntõbe. Kiss Dani tehát a 2006-
os göteborgi Európa-bajnokság
után újból a fináléba jutott. 

Ám míg négy évvel ezelõtt már
önmagában a döntõs szereplés is
bravúr volt, Barcelonában már
sokkal nagyobb volt a tét. Dani
pedig elbírta a tét súlyát, fantasz-
tikus versenyzéssel harmadik-
ként futott át a célvonalon. Hogy
magyar gátfutó világversenyen
érmet szerezzen ebben a szám-
ban, arra utoljára 77 évvel ezelõtt
volt példa.

Fantasztikusan örülünk ennek
a sikernek – mondta Tomhauser
István, az Ikarus BSE Atlétikai
Szakosztályának vezetõje, aki itt-
hon, a televízió képernyõje elõtt
ülve izgulta végig a versenyt. – Ez
egy olyan versenyzés volt, amit
nem könnyû megtanulni. Koráb-
ban még csak arról szóltak az
ilyen nagy versenyek, hogy leg-
alább egy kört menjen (lásd pél-
dául a pekingi olimpiát), majd

már a döntõrõl álmodoztunk.
Most pedig megtanultunk esé-
lyeshez méltó módon versenyez-
ni. Nem titkoltan érmet vártunk
Danitól, aki nagyon éretten verse-
nyezve érte el ezt a remek sikert.
A selejtezõben és az elõfutamban
csak annyit adott ki magából, ami
a biztos továbbjutáshoz kellett,
majd a legjobb idejét a döntõben
futotta. Sajnos, kisebb sérülések
nehezítették a felkészülését, ha
azok nem lettek volna, még szebb
sikert is elérhetett volna. De ne le-
gyünk telhetetlenek, hisz sok ver-
seny vár még rá, és lesz még ide-
je bõven ezen az Európa-bajnoki
bronzérmen „javítani”. 

Kiss Dani és edzõje, ifjabb
Tomhauser István augusztus 2-án
17.45-kor szállt ki Ferihegyen a
repülõbõl. A reptéren a baráto-
kon, ismerõsökön kívül az Ikarus
BSE vezetõi is gratuláltak neki.
Néhány szó erejéig mi is megszó-
laltattuk a bronzérmes futót és
mesterét. 

Csak ódákat tudnék zengeni a
tanítványomról – mondta ifjabb
Tomhauser István –, aki egy ilyen
komoly sérülés után ilyen ered-
ményt tud produkálni, az való-
ban nagy futó. Dani Moszkvában
az egyik gátba beütötte a lábát,
amely bevérzett, és egészen a
csonthártyáig begyulladt. Ez na-
gyon gátolta a felkészülését, vol-

tak olyan napok, amikor az
edzést is ki kellett hagynunk. Az
olimpiára egy 13.55 mp-ces ered-
ménnyel (A szint) már bõven
kvalifikálhatja magát, de Daniban
a 13.32-es magyar csúcsnál is bõ-
ven több van.

Nagyon fáradt, ugyanakkor
nagyon boldog is vagyok –
mondta Kiss Dani, miután kisza-
badult az ünneplõk ölelésébõl. –
Mindig is az volt az álmom,
hogy egy világversenyen érmet
szerezzek, és ez most össze is
jött. Eredetileg is éremben re-
ménykedtünk, aztán a sérülés
miatt kicsit visszább vettünk az
elvárásokból, és már egy döntõ-
vel is elégedettek lettünk volna.
A selejtezõben aztán jól ment a
futás, és a lábam sem fájt jobban,
mint elõtte, ami visszahozta az
önbizalmamat. A döntõbe vi-
szonylag könnyedén sikerült be-
jutnom, a fináléban viszont min-
den egy hajszálon múlt. Örülök,
hogy az éremért folyó harcból én
is gyõztesen tudtam kijönni. Az
EB természetesen csak egy állo-
más volt az olimpiai ciklusban, a
cél, hogy Londonba is kijussak,
és az olimpián is jól fussak. Két
év múlva egy ilyen eredménnyel
már a döntõbe is bejuthatnék, de
én nem elégszem meg ennyivel,
és azon vagyok, hogy az olim-
piáig még többet javuljak.

Kiss Daniért sokan szurkoltak a kerületben

Szép volt Dani!
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M. T.

Az Újszász utcai logisztikai
ellátó központ felelõs a
magyar honvédség min-

den tábornokának, tisztjének és ka-
tonájának az ellátásáért, hogy a ka-
tonáknak minden rendelkezésére
álljon, amire feladatuk ellátásához
szüksége lehet. A beszerzéstõl a
raktározáson át az ellátmány szét-
osztásáig minden a logisztikai ellá-
tó központ munkatársainak a
gondja. Ráadásul a központ nem-

csak a belföldi egységekrõl gon-
doskodik, hanem a határainkon
túli, békemissziót teljesítõ egysé-
gek felszerelése, utánpótlása is az õ
hatáskörükbe tartozik.

Ahogy Bódi Róbert századostól
megtudtuk, honvédségünk e ki-
emelten fontos, XVI. kerületi ob-
jektumát látogatta meg kíséretével
Hende Csaba, az Orbán-kormány
újonnan kinevezett honvédelmi
minisztere. Barnucz Albert, a logisz-
tikai ellátó központ parancsnoka
tájékoztatta a minisztert az általa

vezetett katonai létesítmény törté-
netérõl, rendeltetésérõl, szervezeti
felépítésérõl, jelenlegi helyzetérõl
és feladatrendszerérõl. 

A részletes beszámolót köve-
tõen a miniszter állománygyûlésen
tájékoztatta a központhoz tartozó-
kat azokról a változásokról, tervek-
rõl, amelyeket a jövõben az õ irá-
nyítása alatt kívánnak megvalósí-
tani. A százados tájékoztatása sze-
rint szó volt egyebek között olyan
fontos tervekrõl, mint az önkéntes
tartalékos rendszer felállítása vagy
a tisztképzés jelentõs megújítása,
amely kiemelten foglalkozik a fia-
tal tisztek nevelésével. Hende Csa-
ba felvázolta azt az életpályamo-
dellt, amelynek két fõ pillére a tel-
jesítményen, az érdemek elismeré-
sén alapuló elõmenetel, valamint a
kiszámíthatóság lesz. Az új minisz-
ter végsõ célként egy szervezet-

tebb, ütõképesebb, ugyanakkor ta-
karékos honvédséget jelölt meg. 

Az állománygyûlés végeztével a
delegáció megtekintette a logiszti-
kai központ 1. raktárbázisát, ahol a
páncélos, mûszaki és elektronikai
eszközöket tárolják.

A rendezvényen részt vett
Orosz Zoltán vezérõrnagy, a
Honvédelmi Minisztérium (HM)
vezérkarának fõnök-helyettese,
dr. Deák János nyugállományú
vezérezredes, a HM minisztériu-
mi fõtanácsadója, Lõrincz Kálmán
nyugállományú vezérezredes, a
HM minisztériumi fõtanácsadó-
ja, Kovács József vezérõrnagy,
Horváth József dandártábornok,
Barnucz Albert, a logisztikai ellá-
tó központ parancsnoka és Leskó
Zsigmond alezredes, a logisztikai
ellátó központ parancsnokhe-
lyettese.

A Molnár Ferenc révén meg-
ismert grund nemcsak a mai
VIII. kerületben, hanem a
kertvárosban is ugyanarról
szól: egy olyan élettérrõl,
amelyet a fiatalok egy cso-
portja alakított ki magának,
s melyet mindnyájan a ma-
gukénak is éreznek.

RIERSCH TAMÁS

T ermészetesen másképpen
fest a XVI. kerületben egy
ilyen grund, mint a száz

évvel ezelõtti Józsefvárosban. Ná-
lunk a grund a családi házak kö-
zötti üres telket jelenti. Persze, ha
nem foglalkoznak vele, ez a kül-
városi grund is csúfíthatja a kör-
nyezetet. Ezért jó, ha akadnak
olyan civilek, akik gondját viselik
az ilyen üres teleknek. Egy ilyen
esetre találtunk példát Rákos-
szentmihályon. A mi grundunk
történetesen éppen a Pál utcában
található.

A Pál utca legvégén, a Szilas-
patak közelében van egy önkor-
mányzati telek, amelyet nehéz
lenne értékesíteni. A telken (elke-

rítve) található a Fõvárosi Csator-
názási Mûvek vízátemelõ szivaty-
tyúja. A telek többi része sokáig
csak a gaznak és a bozótnak adott
helyet. Mikor elkezdték a szent-
mihályi uszoda építését, az önkor-
mányzatnak meg kellett szüntet-
nie egy sporttelepet a Baross utca
és a Segesvár utca sarkán. Az ott
focizó fiatalok közül néhányan
úgy gondolták, megkérik a pol-
gármestert, hogy az elveszített te-
rületért cserébe hadd használhas-
sák az üresen álló Pál utcai telket.

A helyi fiúk önerõbõl egy sza-
badidõparkot csináltak ebbõl a te-
lekbõl – mondta Kovács Péter pol-
gármester július 17-én, amikor
személyesen is felkereste a grun-
dot. – Ez mindenképpen példa-
értékû cselekedet volt a részükrõl.
A telket szépen rendbe tették, ki-
gazolták, focipályát alakítottak ki
rajta, fákat, növényeket ültettek,
és azóta is lelkiismeretes gazdái
területnek.

Az elmúlt három évben a Pál
utca legelhanyagoltabb telke telje-

sen megváltozott. Az önkormány-
zat megcsináltatta a kerítést, a Pál
utca és a Marcell utca családjai a
telek elsõ részébe hintát, mászó-
kát és pingpongasztalokat he-
lyeztek el, a hátsó fertályban pe-
dig egy kisebb focipályát alakítot-
tak ki. 

Szinte mindent a két kezükkel
csináltak a gyerekek – mesélte
Hüttner György, az utca egyik la-
kója. – Amióta pedig a pálya hasz-
nálható, azóta mindennap lemen-
nek és játszanak rajta. Jelenleg kö-
rülbelül húsz 8 és 22 év közötti fia-
tal rúgja a labdát a grundon. Nem
isznak, nem dohányoznak, ha-
nem rendszeresen sportolnak.

Ezt a példaértékû kezdeménye-
zést szerette volna értékelni a pol-
gármester, aki a július 17-i látoga-
tása alkalmával tíz-tíz (eltérõ szí-
nû) Pál utcai fiúk feliratú sport-
mezt ajándékozott a fiúknak.
Ezenkívül a kerület vezetõje arra
is ígéretet tett, hogy a következõ
önkormányzati ciklusban maga is
támogatni fogja a Pál utcai grund
fejlesztését. 

Rákosszentmihály ezen része
már régóta igényelt egy játszó-
teret, erre pedig nem is lehetne
alkalmasabb terület annál, me-
lyet az itt élõk is erre a célra sze-
meltek ki.

Az új kormány miniszterei ezekben a hónapokban mérik
fel a rájuk bízott tárcákhoz tartozó intézmények mûködé-
sét, azok kapacitását, állapotát, most ismerkednek meg
személyesen az intézmények vezetõivel. Július 30-án
Hende Csaba, a Magyar Köztársaság honvédelmi minisz-
tere az Újszász utcai logisztikai ellátó központba látoga-
tott. Az eseményrõl Bódi Róbert százados, kommuniká-
ciós tiszt tájékoztatta lapunkat.

Szervezett, ütõképes, takarékos honvédséget szeretne a miniszter

Hende Csaba Mátyásföldre látogatott

Grund épült a Pál utcában

A fiúk gondját viselik a teleknek, a magukénak érzik
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A fák szerencsés esetben áll-
va halnak meg. Csakhogy az
utóbbi években a csöndes
elmúlást némileg befolyá-
solják az egyre gyakoribb és
egyre vadabb viharok. Arra
kerestük a választ, hogy mit
tehetünk, ha a házunk elõtt
vagy a kertünkben veszélye-
sen megdõl egy fa.

MÉSZÁROS TIBOR

R ivasz Máriát, a környezet-
védelmi iroda munkatársát
kérdeztük, hogy mit is kell

tudnunk a házunk elõtt és a keríté-
sen belül álló fákról, milyen jo-
gaink, kötelességeink vannak ve-
lük kapcsolatban.

Rivasz Mária elmondta, a közte-
rületen, azaz utcán, téren álló fák-
kal saját hatáskörben semmit nem
tehetünk. Bármi észrevételünk van
velük kapcsolatban, minden eset-
ben az önkormányzat környezet-
védelmi irodáját kell értesíteni, õk

intézkednek minden közterületen
álló fával kapcsolatban. Senki nem
teheti meg, hogy kivág egy utcai
fát, még akkor sem, ha útban van,
mert autóbejárót akar létesíteni.
Ilyen esetben a hivatalhoz kell for-
dulni, hogy megoldást találjanak a
problémára, de fa pótlásáról az in-
gatlan tulajdonosának költségére a
hivatal gondoskodik.

A kerteken belüli fákkal kap-
csolatban több joggal bírnak az in-
gatlantulajdonosok. Gyümölcsfát
ugyanis engedély nélkül lehet ki-

vágni, de a gyümölcsöt nem termõ
vagy díszcserjének minõsülõ fás
szárú növényekkel már más a
helyzet. A kerten belüli díszfa – ide
tartozik az akác, a gesztenye, a
hárs is – kivágását engedélyeztetni
kell, de a hatályban lévõ rendelet
szerint annyi facsemetét kell ültet-
ni helyette, amennyi csemete, da-
rabonként 4 cm átmérõvel számol-
va, kiadja a kivágott fa átmérõjét.
Ha ennyi facsemetét nem tud a tu-
lajdonos ültetni a kertjében, akkor
pénzben meg lehet váltani õket.

Ebbõl az összegbõl az önkormány-
zat valamelyik erre alkalmas köz-
területen fákat ültet a kertbõl kivá-
gott helyett. A cél az, hogy a kerten
belüli fakivágással a kerület zöld-
felületének összmennyisége ne
csökkenjen. A 12/2010-es helyi
rendelet alapján csemeténként 38
400 forintot kell kifizetni.

Más a helyzet a kiszáradt fákkal
és a kertészetileg indokolt, azaz
rossz helyen, maguktól kinövõ,
nem telepített fák kivágásával,
amelyekre nem ír elõ pótlási köte-
lezettséget a rendelet, de engedé-
lyeztetni ezeket is kell. 

Természetesen a hivatal hozzá-
járul minden olyan kerten belüli fa
kivágásához, amelyik személyek
testi épségében vagy vagyontárgy-
ban kárt okozhat. Ide tartoznak a
vihar következtében megrepedt,
fenyegetõen megdõlt élõ fák is. A
zöldfelület csökkenésének elkerü-
lése érdekében azonban ezek pót-
lásáról is gondoskodni kell.

MÉSZÁROS TIBOR

K edvelt helye a horgászok-
nak a kerület határában el-
terülõ Naplás-tó, ahol na-

gyon jók a fogási statisztikák. A
Horgászegyesületek Budapesti
Szövetségének elnöke, dr. Nagy
András, és az ügyvezetõ elnök,
Terdik József éppen a szövetség
tisztségviselõinek horgászverse-
nyére, a Mitterer János-emlékver-
senyre látogattak a tó partjára,
amikor kérdésemre elmondták, a
Naplás-tó horgászás szempontból
igen gondozott. Folyamatosak a te-
lepítések, így aki ide látogat, ritkán
megy haza zsákmány nélkül. Aki
beveti a „cájgot”, annak a feltûzött
csalitól függõen ponty, kétféle ke-

szeg, amur, a ragadozók közül pe-
dig harcsa, csuka, balin és süllõ
akadhat a horgára. A Naplásba
évente 180 mázsa pontyot, a többi
halból fajtánként 20-25 mázsát tele-
pítenek. Az évszakok és a vízállás
függvényében változó mennyiség-
ben, de vannak olyan hónapok,
amikor folyamatosan kéthetente
frissül a halállomány. Persze a túl-
népesedésre a szakembereken kí-
vül a ragadozó halak is figyelnek,
és a horgászok is jelentõs mennyi-
séget visznek haza. Már május ele-
jére meghaladta az 1100 fõt a hor-
gászok száma, pedig az még igen-
csak a szezon eleje. 

A halászati törvény értelmében
azonban az érvényes egyesületi
tagság és az állami horgászjegy el-

engedhetetlen kellékei a pecázás-
nak. Ez az egész országra vonatko-
zik, még a magántavakra is. Súlyos
esetben 500 ezer forint is lehet a
büntetés, ha ezeket nem szereztük
be. A Napláson 2800 forint a napi-
jegy, de van heti, havi és éves enge-
dély is. Horgászni a természetvé-
delmi terület kivételével a XVII.
kerületbe vezetõ Naplás út mentén
és a gáton lehet. 

Nagy gondot fordítanak viszont
a természetvédelmi terület meg-
óvására, ahol a híres mocsári tek-
nõsök hazája van. A tónak azt az
oldalát csónakkal sem szabad
megközelíteni: talán éppen ennek

köszönhetõ, hogy a védett oldal ví-
zinövényei között olyan óriásira is
megnõhet egy-egy gyanakvó, óva-
tos, rejtõzködõ harcsa vagy ponty,
amilyenrõl az utóbbi idõben a tó-
parti hírek szólnak. 

Az egyik horgász a sporttársak
szeme láttára, több mint három
órán át küzdött egy harcsával,
amelyik végül leszakította magát a
horogról. Az odasereglõ horgász-
társak is látták, amint a nagy hal
többször a felszínre vetette magát,
megmutatva szokatlan méreteit.
A bámészkodók közül a legtapasz-
taltabbak egybehangzóan ötven
kiló körülire becsülték az állatot.

A zöldnövényzetre vonatkozó kerületi elõírások

Mielõtt megragadnánk a baltát

Ilyen esetben is értesíteni kell a környezetvédelmi irodát

Nyári nagyüzem. Vadászat a legendás harcsára

A Horgászegyesületek Budapesti Szövetségének elnöke,
dr. Nagy András, és az ügyvezetõ elnök, Terdik József a
Naplás-tóra vonatkozó horgászati szabályokról tájékoz-
tatta lapunkat. Arról is meséltek, hogy a kerületi termé-
szetvédelmi terület horgásztársadalmát mostanában egy
ötvenkilósra becsült harcsa tartja izgalomban.

Szabályok a Naplás-tónál
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M. T.

H armincöt év bizony elég
okot adott a táborveze-
tõknek, hogy visszaem-

lékezzenek a kezdetekre. Az öt-
letadó, dr. Jakab Sándorné, Hilda
néni szorgalmasan gyûjtötte a
fellelhetõ relikviákat, hogy tab-
lókat szerkesszen belõlük egy
emlékkiállításhoz, Péteri Ildikó
meghívta a régi táborlakókat, se-

gítõ pedagógusokat, iskolaigaz-
gatókat.

A jubileumi ünnepségen Lan-
tos Antal, a kerületi helytörténé-
szek elsõ embere egészen a török
idõktõl kezdve ismertette kerüle-
tünk e részének, az egykori rét-
nek és a tábornak a történetét.
Személyes emlékeibõl egy bol-
dog, szabad gyerekkor képe raj-
zolódott ki, ahol még báró Pod-
maniczky Emil is együtt játszott a

40-50 fõs gyereksereggel, nem
átallt elvegyülni az egyszerû
munkás- és cigánycsaládok sarjai
között. Ennek a boldog világnak
vetett véget a hivatal jó szándékú
tévedése, amely azóta is fáj Lan-
tos Antalnak: bekerítették a rétet,
és ezzel a mesevilág véget ért.
Késõbb felépültek a faházak, és
nyáron napközis tábor mûködött
a hajdani korlátlan szabadságot
jelentõ rét helyén. 

Ebbõl az idõszakból Hilda né-
ninek vannak szép emlékei, aki
felügyelõ tanárként sok nyarat
töltött a táborban. Vezette a
számháborúkat, a vetélkedõket, a
rókavadászatot, vitte kirándulni,
úszni a tábor apró népét, és pró-

bálta megregulázni õket. Kamarás
Heléna egykori táborlakó is visz-
szaidézte az akkori eseményeket:
a kék Ikarus buszt, amelyik a
Centi lakóteleprõl hordta õket a
táborba és haza, vagy a zuhanyo-
zót, ahol vidáman lehetett pan-
csolni.

Az ünnepségen Szatmáry László
önkormányzati képviselõ arra
emlékeztetett, hogy az évforduló
valószínûleg egyúttal egy új kor-
szak kezdetét is jelenti a tábor éle-
tében, mert az önkormányzat a
hagyományok megõrzése mellett
egy gyermek-szabadidõközpont
építését tervezi a végletesen elöre-
gedett faházak helyére, megtartva
a nyári táborozás lehetõségét is.

RIERSCH TAMÁS

A nõi mûkorcsolyázók közül elsõként
1989-ben a japán Midori Ito próbálko-
zott meg a legnehezebbnek tartott há-

rom és fél fordulatos ugrással, a tripla axellel.
Európa-bajnoknõnknek, Sebestyén Júliának ez
a mozdulat sajnos sosem jött össze, de az
olimpiai szereplések terén sikerült messze
túlszárnyalnia példaképét.

A 2004-es budapesti jégtánc és mûkorcso-
lya Európa-bajnokság nõi egyéni versenyé-
nek gyõztese minderrõl július 22-én mesélt a
János utcai napközis táborban. Aznap a négy-
szeres olimpikon sportolónõ volt a szentmi-
hályi tábor díszvendége a Varjú Vilmos Olim-
piai Baráti Kör meghívottjaként. 

Az idei vancouveri téli olimpián részt vevõ
magyar csapat zászlóvivõjét elkísérte dr.
Kozári Józsefné, aki korábban a Magyar Jég-
sport Szövetség elnöke volt, három téli olim-
pián is vezette a magyar csapatot, és éveken
át nemzetközi versenybíróként is tevékenyke-
dett. Klári néni mentora, támogatója volt a
Tiszaújvárosból a fõvárosba felkerült fiatal
sportolónak, s mivel az idõs sportvezetõ tagja
a kertvárosi olimpiai baráti körnek, így Sebes-
tyén Júlia is gyakran megfordul a kerületben.

A vancouveri téli olimpia után a pályafu-
tását végleg befejezõ mûkorcsolyázónõ több
mint tíz éven keresztül a világ élvonalához
tartozott. Ráadásul megcsinálta azt, amire a
sportágban eddig egyedül a háromszoros
olimpiai és tízszeres világbajnok norvég
Sonja Henie volt képes: egymás után négy

olimpián is rajthoz állt. (Csak éppen a nor-
vég elõd mindezt a két világháború között
produkálta.) – A kedvenc olimpiám a 2002-
es Salt Lake Cityben megrendezett verseny
volt – mesélte Sebestyén Júlia a táborozó
gyerekeknek. – A legjobb eredményemet,
egy nyolcadik helyezést is ott sikerült elér-
nem. De az idei vancouveri olimpiára is jó
érzésekkel gondolok vissza.

Július 22-én tehát egy fél nap erejéig az
olimpia volt a téma a János utcai táborban. A

gyerekek hamar belelendültek a kérdésekbe,
Sebestyén Júliát egy idõ után nemcsak a
sportról, hanem a kedvenc sütijérõl és a ku-
tyájáról is faggatták. Miután a díszvendég
autogramot osztott, a baráti kör jelen levõ tag-
jai egy olimpiai tesztet is kitöltettek a gyere-
kekkel. Ebben az iskolák csapatai közül a Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola volt a
legjobb, a gárda tagjai Borovitz Tamástól, a ba-
ráti kör elnökétõl egy pekingi olimpiai képet,
illetve ötkarikás kitûzõket nyertek.

Harmincöt éve nyitotta meg kapuit a János utcai napkö-
zis tábor. Az évfordulóra a kerület egy nyugdíjas peda-
gógusa, dr. Jakab Sándorné, Hilda néni hívta fel a figyel-
met. Az évforduló megünneplésének szervezését az ép-
pen soros táborvezetõ, Péteri Ildikó, a Sashalmi Tanoda
igazgatóhelyettese vállalta magára.

Gyermek-szabadidõközpont építését tervezik

Jubileum a napközis táborban

A tripla axeltõl a négy olimpiáig

Sebestyén Júlia autogramosztás közben. Sokaknak lehet példakép
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RIERSCH TAMÁS

B úr Csilla, a Polgármesteri
Hivatal Építési Osztályá-
nak vezetõje hívta fel rá a

figyelmünket, hogy 2008 októbe-
rétõl az építtetõnek az építésügyi
hatóság felé be kell jelentenie (az
építési tevékenység egy idejû
megkezdése mellett) az 50 négy-
zetméter vagy annál kisebb brut-

tó alapterületû 2,5 m vagy annál
kisebb építménymagasságú, em-
beri tartózkodásra nem alkal-
mas, vagy nem emberi tartózko-
dásra szolgáló építmény építését.
Ekkor is ellenõriznie kell a ható-
ságnak, hogy az építésügyi
egyéb jogszabályoknak is megfe-
lel-e az építmény. Ha a hivatal
szakemberei félévenkénti ellen-
õrzéseiken szabálytalanságot fe-

deznek fel, akár a visszabontást
is elrendelhetik.

Az iroda vezetõje hozzátette, a
legjobb lenne, ha az ilyen vagy
egyéb kerti építményt építõk a
munkálatok megkezdése elõtt tá-
jékozódnának a jogszabályokról
(erre legalkalmasabb fórum az
Építési Osztály), illetve egyeztet-
nének a szomszédokkal is. Az
emberséges és másokat is tiszte-
letben tartó hozzáállással meg-
õrizhetõ a jószomszédi viszony,
az akár évekig eltartó pereskedé-
seket is meg lehetne elõzni.

Most is van ilyen szomszédvi-

tás ügyünk- mesélte az osztály-
vezetõ. - Egy szomszéd telken,
de a kerítéshez közel tervezett
kerti építmény miatt háborodott
fel az egyik kerületi lakó. Az
ügyet csak nehezíti, hogy a jog-
szabályok sem tisztázzák egyér-
telmûen: mi és meddig számít
kerti építménynek. Ebben az
esetben is az történt, hogy az
építtetõ nem egyeztetett az épít-
kezés elõtt, így a szomszéd csak
a munkásoktól tudta meg, hogy
épül valami a kerítése mellé, és
szinte ijedtében robbantotta ki
ezt az ügyet.

A kerület oktatási palettá-
ját már hatodik éve színesí-
ti a sashalmi Waldorf-isko-
la. Az intézmény egyre job-
ban érzi magát a kertváros-
ban, ezt bizonyítja, hogy
három éve már önálló óvo-
dát is mûködtet. Az ovi ed-
dig egy kisebb családi ház-
ban mûködött. 

RIERSCH TAMÁS

M ostanában megélén-
kült a Hársfa utca –
Rákosi út sarkán levõ

önkormányzati ingatlan környé-
kén az élet. Az évek óta üresen
álló épületet ugyanis szülõk és
gyerekek lepték el. A lelkes kis
csapat azonnal nekikezdett a he-
lyiségek felújításának.

Nemrégiben ötéves idõtar-
tamra bérbe adtuk a létesít-
ményt a Rákosmenti Waldorf
Pedagógiai Alapítványnak –
tudtuk meg dr. Csomor Ervin al-
polgármestertõl. – A Hársfa ut-
cai ingatlan, amelyben korábban
iskola, majd egy háztartásigép-
szerviz mûködött, már évek óta
üresen állt. Érdeklõdõ bõven
akadt, de konkrét ajánlatot csak
a Waldorf alapítványtól kap-
tunk. Az alapítvány két dolgot is
vállalt: egyrészt, hogy az óvodá-
ba felvett gyerekek 75 százalék-
ban kerületiek lesznek, más-

részt, hogy egy-két éven belül
két óvodai csoportot is indít.
Mind az iskolának, mind az óvo-
dának a kerületi önkormányzat
a felügyeleti szerve, és eddig az
alapítvány által mûködtetett ok-
tatási intézményekkel soha sem-
mi probléma nem volt.

A Waldorf-iskola hat éve köl-
tözött a XVII. kerületbõl Sasha-
lomra. Ugyanakkor az óvoda to-
vábbra is a szomszédos kerület-
ben maradt. Idõközben Sashal-
mon is igényelték az óvoda léte-
sítését, a többgyerekes szülõk
egyre nehezebben tudták vállal-
ni, hogy reggelente ingázzanak a
XVII. kerületi ovi és a XVI. kerü-
leti iskola között. Három évvel
ezelõtt a Mátéháza utca egyik

családi házában hoztak létre egy
egycsoportos Waldorf-óvodát. 

Az oviba 25 fõnél több gyereket
nem tudtunk elhelyezni – mondta
Gerley Éda szülõ –, ennél viszont
minden évben többen jelentkez-
tek hozzánk. Ezért folyamatosan
kerestük annak a lehetõségét,
hogy miképpen tehetnénk szert
egy nagyobb épületre. Így talál-
tunk rá a Hársfa utcai önkor-
mányzati ingatlanra, amely alkal-
masnak tûnt legalább két óvodai
csoport elhelyezésére.

Az épület a XVI. kerületi önkor-
mányzat óvodabõvítési terveiben
is szerepelt, de a számítások azt
igazolták, hogy nem lenne gazda-
ságos egy kétcsoportos óvodát
önállóan üzemeltetni.

Az épület elsõsorban egy ala-
pítványi vagy egyházi óvoda mû-
ködtetésére alkalmas – mondta az
alpolgármester. – Egy kis létszá-
mú, családias hangulatú óvoda
létrehozása anyagilag túlságosan
megterhelõ lett volna az önkor-
mányzatnak.

A Waldorf-óvoda színesíteni
fogja a kerület oktatási, nevelési
palettáját. Az épületen dolgozó
szülõktõl megtudtuk, hogy az
idén nyáron valószínûleg még
csak az egyik csoport elhelyezésé-
hez szükséges helyiségeket tudják
kialakítani, így szeptemberben
még csak egy csoportban indulhat
meg az élet. A másik csoport indí-
tását 2011 szeptemberére tervezik.

A Waldorf Óvodába 4 éves
kortól várják a gyerekeket, adott
esetben már 3 éves kortól is felvé-
telt nyerhetnek a jelentkezõk. A
Waldorf nevelési módszer sajá-
tossága, hogy az óvodában csak
délelõtt tartózkodnak a gyere-
kek, ebédelni már hazamennek.
A délelõtthöz tartozik, hogy a
gyerekek felnõtt irányítással ma-
guk készítenek ételt maguknak
(például hetente egyszer kenye-
ret sütnek), amit 11-kor egy na-
gyobb tízórai keretében közösen
el is fogyasztanak. 

A sashalmi Waldorf-iskolába
jelenleg 1–8. osztályig 146-an ta-
nulnak. A diákok között évrõl év-
re nõ a kerületiek aránya.

A felvett gyerekek 75 százalékban kerületiek lesznek

Nyár lévén idõszerû a kérdés, hogyan építkezzünk. Nem
csak a szabadtéri munkáknak kedvezõ idõjárás miatt,
hanem egy rendeletmódosítás miatt is érdemes szót ejte-
ni az építkezésekrõl.

Ismerni a jogszabályokat, egyeztetni a szomszéddal

Hogyan építkezzünk?

Szeptemberben nyílik a Waldorf-óvoda
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Akurultáj szó jelentése a
hun-türk hagyományokat
õrzõ népek szóhasznála-

tában törzsi gyûlést jelent. A Nagy-
Kurultáj e népek leszármazottai-
nak hagyományõrzõ összejövetele.
Abban, hogy a seregszemlén való-
ban olyan népek képviseltették
magukat, akiknek a távoli múltban
valóban közös õseik voltak, meg-
határozó szerep jutott a genetika
rohamos fejlõdésének, a DNS-vizs-
gálatnak.

Bíró András Zsolt, a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum Em-
bertani Tárának kutatója éppen ezt
a lehetõséget használta fel a 2006-
os tudományos expedícióján gyûj-
tött régészeti minták elemzésekor.
Az ottani madjar törzs temetkezési
helyeirõl származó DNS-minták
Y-kromoszóma-analízise során
minden kétséget kizáróan bebizo-
nyította, hogy a kazahsztáni mad-
jarok és a Kárpát-medencei ma-
gyarok nemcsak névrokonok, de
vérrokonok is. Közben a DNS-
vizsgálat módszerével egymás
után derült fény más ázsiai népek,
így a törökök, üzbégek, kirgizek,
türkmének, kínai népcsoportok,
mongolok, jakutok, azerbajdzsá-
niak, baskírok, ujgurok, tatárok és
az európai bolgárok rokonságára. 

A finnugor rokonságról szóló el-
mélet a genetikai bizonyítékok tük-
rében a jövõben valószínûleg a
nyelvészet területére korlátozódik.   

A Nagy-Kurultáj fõszervezõje,
Bíró András Zsolt kérdésemre el-
mondta, az összejövetel célja a bi-
zonyított rokonság fényében a kö-
zös hagyományok õrzése, a ma-
gyar azonosságtudat erõsítése, a
magyarság nem legendákon, ha-
nem bizonyítékokon nyugvó törté-
netének hiteles bemutatása, terjesz-
tése, a tiszta õsi magyar kultúra
megõrzése, tiszteletteljes emléke-
zés az õsökre és a kapcsolat ápolá-
sa a velünk rokon népekkel.

A nagy törzsi gyûlés anyagi hát-
terét a Magyar-Turán Alapítvány
biztosítja. Az alapítvány személyes
kapcsolatok révén értesült arról,
hogy az Erzsébetligeti Színház
Harmónia terme alkalmas ilyen
nagy létszámú vendégsereg foga-
dására. Így vált Szatmáry László
képviselõ közbenjárásával a Nagy-
Kurultáj részesévé a XVI. kerület.

Az érkezõ – nagyrészt orosz
nyelven beszélõ – vendégeket Ko-
vács Péter polgármester fogadta.
Ki is járt a vendégeknek a magas
szintû fogadtatás, a küldöttségek
résztvevõi mind magas rangú ál-
lami vezetõk, tudományos intéz-
mények igazgatói, egyetemek
tanszékvezetõi, országos lapok
munkatársai, filmesek, hagyo-
mányõrzõk vagy õsi sportok kép-
viselõi voltak. Miután mindenki
megérkezett, Kovács Péter pol-
gármester köszöntötte a vendége-
ket, kifejezve örömét, hogy kerü-
letünk vendégül láthatta a rangos
küldöttségeket. A közös gyöke-
rek, kultúra és hagyományok
megemlítése után a polgármester
hazánk õsi jelképére, a kerecsen-
sólyomra utalt, amely bármerre is
repüljön, nemcsak a Kárpát-me-
dencén belül nézhet le testvéri né-
pekre, hanem számos helyen tõ-
lünk keletre is.

Ezután Baloghné Szabó Olga és
munkatársai felszolgálták a Terüle-
ti Szociális Szolgálat konyhája által

készített ízletes vacsorát, miközben
Vikol Kálmán vezetésével a Vadró-
zsák népi együttes autentikus ma-
gyar népdalokkal szórakoztatta a
vendégeket.

A vacsora után a legnépesebb
küldöttség vezetõje, Kazahsztán
parlamentjének szenátora, Serik
Akilbayev köszönte meg polgár-
mesterünknek valamennyi kül-
döttség nevében a vendéglátást, és
egy kazah népviseletre jellemzõ
sapkát, valamint egy, a turáni térsé-
get ábrázoló faragványt ajándéko-
zott kerületünk vezetõjének. Ko-
vács Péter ezután a Sarkad udvar
által felállított jurtához kísérte a ka-

zah szenátort, és Szabó Péter szob-
rász-fafaragó Nagy-Magyarorszá-
got ábrázoló faragott dombor-
mûvével viszonozta a szenátor
gesztusát. 

A rendezvény a Sarkad udvar
hagyományõrzõ együttesének mû-
sorával ért véget, akik az épület
mellett felállított jurta elõtt közös
tánctanulásra is meghívták a ven-
dégeket.

A szenátor 
és a hagyományok

A tizenkét delegáció magas rangú
tagjai között is szemmel látható te-
kintély övezte Serik Akilbayevet, a
Kazah Köztársaság szenátorát.
Akilbayev tudós ember, a jogtudo-
mányok professzora, szakterülete a
törvényhozás. A Kazah Legfelsõ
Bíróság tagja, ügyész. Így önként
adódott a kérdés, amelyet Avar
Ákos tolmács segítségével tettem fel
a politikusnak: 

– Hivatalból vagy magánemberként
vesz részt a Nagy-Kurultáj rendezvé-
nyein?

– Minden embert érdekli a
múltja. A családjáé és a népéé egy-
aránt. Amikor hallottam a legelsõ,
még kazah területen rendezett
kurultájról, felkeltette az érdeklõ-
désemet. Akkor még magánem-
berként megismerkedtem a rende-
zõkkel, és kerestem a lehetõséget,
hogy részt vegyek a tevékenysé-
gükben.

– Hazájában az állam fontosnak
tartja a hagyományok õrzését, támo-
gatja az erre irányuló törekvéseket?

– Egy ideje már tevékenykedtem
a kurultájt szervezõkkel együttmû-
ködve, amikor állami szinten meg-
fogalmazódott az igény, hogy újra-
írják Kazahsztán történetét. Termé-
szetesen nem egy új mesére gon-
doltak az illetékesek, hanem a hite-
lességet tûzték ki célul. Mert akár-
csak önöknél, nálunk sincs a múl-
tunk minden részlete hitelt érdem-
lõen igazolva. Éppen a meséket, le-
gendákat szeretnék kizárni a múlt
megismerésébõl. Lehet, a valóság
kevésbé érdekes, de a tudomány
csakis tényekkel dolgozhat. Termé-
szetesen nagyon felkeltette az ér-
deklõdésünket a DNS-vizsgálat, hi-
szen annak eredménye cáfolhatat-
lan. Így mostanában már jut némi
pénz a kutatások finanszírozására
vagy egy ilyen népes delegáció
utaztatására is, mint a miénk.

– Mit jelent önnek a Nagy-
Kurultáj?

– Magánemberként egy nagy
személyes élményt. Az õsöket
megtestesítõ lovasok száguldása
korabeli öltözékben, lószerszám-
mal, fegyverekkel, harci játékok-
kal különleges látnivaló. A százez-
res tömeg sem mindennapi lát-
vány, különösen úgy, ha tudjuk:
aki eljön, mind a közös múlt tiszte-
lõje. Van a levegõben valami ösz-
szetartozás. Ugyanakkor a kurul-
táj nem csak a múltról szól. Remek
alkalom az õstörténet kutatása
ürügyén új kapcsolatokat építeni,
barátságokat kötni, örülni a közös
eredetnek, de tisztelni az eltérõ vo-
násokat is. Miközben ezen mun-
kálkodunk, akaratlanul is egyre
szorosabb kötelék keletkezik kö-
zös gyökerû népeink között, és ez
nagyon pozitív hozadéka a nagy
törzsi gyûléseknek. Remélem, ez
is hagyománnyá válik.

Az országos médiumok nagy terjedelemben foglalkoztak
az augusztus 6. és 9. között Bugacon megrendezett hagyo-
mányõrzõ seregszemle, a Nagy-Kurultáj eseményeivel,
amelynek kerületünk is részesévé vált. Augusztus 5-én a
Bugacra igyekvõ tizenkét küldöttség – több mint kétszáz
delegált – egy baráti vacsorára megállt az Erzsébet-ligetben.

A Nagy-Kurultáj résztvevõi Mátyásföldön

A közös múlt tisztelete
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Az Erzsébetligeti Színház
bejáratánál eddig nem a
megszokott látvány fogadta
az arra járókat. Hiányoztak
az új mûsorokra csalogató
plakátok, nem volt sarkig
tárva az ajtó, hiszen a ház
augusztus 9-ig még nyári
szabadságát töltötte. Az ese-
ménytelenség azonban lát-
szólagos volt, bent ugyanis
komoly munkák folytak. A
részletekbe Szabó Csilla, a
mûvelõdési ház igazgatója
avatja be olvasóinkat.

M.T.

Mint ismeretes, néhány
évvel ezelõtt kívül-belül
megújult az Erzsébetli-

geti Színház épülete. Akkor azon-
ban a következõ szezon kezdetéig
sem idõ, sem pénz nem volt a szín-
pad felújítására. – Most elérkezett
a színpad rendbetételének ideje.
Elõször tüzetesen felmértük a
színpad mûszaki állapotát, a tartó-
szerkezeteket, a függönymozgató

eszközöket és a közönség számára
láthatatlan, de a mûködés szem-
pontjából fontos területeket –
mondja Szabó Csilla, az intézmény
igazgatója. 

A függönyvonó szerkezet vizs-
gálatakor rábukkantak egy óriási,
majdnem hibátlan, leereszthetõ
gyöngyvászonra, amelyik mozifil-
mek vetítésére alkalmas. A felmé-
rés során a vezetõségnek az is nyil-
vánvalóvá vált, hogy az önkor-

mányzat támogatása ellenére is
csak a nézõknek látható hiányos-
ságokat tudják kijavíttatni. Ez azt
jelenti, hogy az õsztõl induló szín-
házi elõadások már sokkal jobb
körülmények között zajlanak, de
tennivaló azért így is marad bõ-
ven. – Elsõsorban a színpadra
koncentrálunk, amelyet táncpro-
dukciók biztonságos kiszolgálásá-
ra is alkalmas megfordítható vé-
dõborítással látunk el. Szabvá-

nyosra cseréljük az oldallépcsõket,
és leváltjuk a szakadt, elöregedett
függönyöket is, amelyeket a jövõ-
ben könnyen kezelhetõ, mûszaki-
lag megbízható szerkezet mozgat
majd. A új színpadot terveink sze-
rint a kertvárosi vigasságokon,
szeptember 24-én avatjuk fel a
Presidance táncjátékával – hang-
súlyozza az igazgatónõ.

A Corvin Mûvelõdési Ház célja
elsõsorban a kerületi igények ki-
szolgálása. Ezért az eddig bevált,
gyermekeknek, felnõtteknek és
idõsebbeknek szóló programokat
a jövõben szeretnék kibõvíteni. A
szeptemberben induló évad tervei
között szerepel egy Éles Béla-vígjá-
ték, majd a Körúti Színház pre-
mierje, a Bolond lány. A Pannon
Várszínház A miniszter félrelép és
A dzsungel könyve produkciókat
hozza el, a Turay Ida Színház pe-
dig a Csak semmi szex, angolok
vagyunk címû kétrészes vígjáték-
kal érkezik, de határon túli színhá-
zak és a Duna Mûvészegyüttes is
vendégszerepel a kerületi intéz-
ményben.

Július közepén Gy. Erdei
Júlia munkáiból nyílt kiál-
lítás a Kovács Attila Galé-
riában. Megszokott filcmo-
zaik képei helyett a Mily’
szép a világ tárlaton most
pasztell- és akvarellrajzait
állították ki. 

MÉSZÁROS TIBOR

E rdei Júlia nem ismeretlen a
kerület mûvészetkedvelõ
közönsége elõtt. Többször

megcsodálhatták már apró, színes
filcdarabokból összerakott mo-
zaikképeit, de elõfordult, hogy a
Corvin Mûvészklub kollektív ki-
állításainak némelyikén egy-egy
ceruzarajz alján az õ nevét olvas-
hattuk. Nagyon kevesen tudják,
hogy Gy. Erdei Júlia a grafikus-
mûfajokban is otthonosan mozog.

Gy. Erdei Júlia a képzõ- és
iparmûvészeti gimnáziumot vé-

gezte el, ahol alapfeltétel volt a
rajzkészség. Majd egy nyomdába
vezetett az útja, ahol kromoli-
tográfiát tanult. Ez az eljárás a
színes plakátnyomás eszköze
volt, ami nagy szakértelmet, jó
ízlést és ügyes kezet igényelt. 

A nyomdában mûvészeti ön-
képzõkör is mûködött, amelyet
Hegyi György, a mozaikkészítés
mestere vezette. Akkoriban ne-
hezen lehetett mozaikkõt szerez-
ni, Hegyi György rábeszélte a
mûvésznõt, hogy a mozaikkoc-
kákat helyettesítse filckockákkal.
Így lett Gy. Erdei Júliából filcmo-
zaikmûvész.

Gy. Erdei Júlia most mellékvá-
gányra tette a filccel való mun-
kát, jelenleg szívesebben készít
rajzokat, pasztellképeket. A mû-
vek precíz kidolgozásán túl nagy
gondot fordít a képek elnevezé-
sére. Erre talán a legjobb példa a
Lórelei címû ceruzarajz, amely

egy lófejet ábrázol hosszú, nõi
hajra emlékeztetõ sörénnyel.

Megnyitóbeszédében Koltayné
Zolder Klára, a Corvin Mûvész-
klub vezetõje rávilágított a kiállí-
tás címe – Mily’ szép a világ –,
Petõfi Sándor költészete és a kiál-
lított mûvek által ábrázolt világ
összefüggéseire. A megnyitóbe-

széd közben maga az alkotó, Er-
dei Júlia olvasott fel néhány vers-
idézetet Petõfi mûvei közül,
olyanokat, amelyek szorosan
kapcsolódtak a kiállított képek-
hez. Matus Mihály tárogatómû-
vész hazafias dalokat adott elõ
ezen az egykor üldözött hang-
szeren.

Az új színpadot a kertvárosi vigasságokon avatják fel

Felújítás az Erzsébetligetben

Meglepetés a Vitrinben

Szeptember végén itt már nyugodtan rophatják a táncosok

Koltayné Zolder Klára méltatja az alkotót
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(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.)
Augusztus 9-tõl újra szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinkre. Részletes
programajánlónk megtalálható a www.kulturliget.hu honlapunkon.

KIEMELT AJÁNLATAINK:
SZÜNIDÖDÕ – KALANDJÁTÉK NAPOK az Erzsébetligeti parkban:
Augusztus 10-én, kedden 10–12 óráig: Bátorságpróba a ligetben.
Augusztus 11-én, szerdán 10–12 óráig: Kincskeresõ kalandnap. 

KIÁLLÍTÁS A CORVIN GALÉRIÁBAN
Augusztus 12-én, csütörtökön 18 órakor Károlyi Hedvig, Gedeon Péter és
Csobaji Zsolt kiállítása nyílik. Megtekinthetõ: szeptember 13-ig.

KIÁLLÍTÁS A KAMARA GALÉRIÁBAN
Augusztus 19-én, csütörtökön 18 órakor Kádas Attila Enrico – Designer
különleges kiállítás megnyitója lesz a Kamara Galériában. 
A tárlat 2010. szeptember 21-ig látható a Kultúrházak éjjel-nappal progra-
munkban.
Szeptember 18–19-én tárlatvezetéssel és meglepetésprogramokkal várjuk
a kicsiket és a felnõtteket.

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

2010. augusztus 20-án.
Helyszín: a XVI. kerületi polgármesteri hivatal elõtti park, 1163 Havas-
halom u. 43.
17 órától térzene. 17.30 órától ünnepi mûsor: Köszöntõt mond Kovács Pé-
ter polgármester, közremûködik az Árvácska együttes Csíksomlyóról –
Ökomenikus kenyérszentelés – Kedves Károly – Pintér Géza – Madlena
Gyula – Keresztút – rock oratórium – végül utcabál és színpadi show a Roll
Skate Boogie Zenekarral. A részvétel díjtalan!

Szent István napi ünnepség

(1163 Budapest, Havashalom u. 43. Önkormányzat I. emelet. Tel.: 401-1400.)
2010. augusztus 16-án, hétfõn 18 órakor Szent István-napi csoportos ki-
állítás nyílik a Kovács Attila Galériában. Megtekinthetõ: szeptember 2-ig.

Kovács Attila Galéria

Fegyveres apródképzésen, középkori mulatságokon vehetsz részt, vív-
hatsz, íjászkodhatsz, elkészítheted használati tárgyaidat. Lesz szalonnasü-
tés, vetélkedõk, kirándulások, nyeremények és még sok más izgalmas
program a Sarkad udvarban rendezett táborokban.
Gyere hozzánk táborozni!
Tábornyitás reggel 7–8 óra között, táborzárás 16 órakor.
Táboridõpontok: VIII. 9–13-ig, VIII. 16–20-ig, VIII. 23–27-ig. A tábor rész-
vételi díja: napközis tábor 5 napra 18 000 Ft/fõ. Napközis tábor egy napra
4000 Ft/fõ. A tábor díja tartalmazza a foglalkozásokat, a hazavihetõ tárgya-
kat, a meleg ebédet és az uzsonnát is.
A nomád edzõtábor már elindult, de még lehet jelentkezni: vasárnapig tart.
(VII. 19–25). A gyerekek jurtában és sátrakban alszanak, napi háromszori
étkezést, zuhanyozási, tisztálkodási lehetõséget biztosítunk.
Fõ programjaink: testedzés, kard és más közelharci fegyveres gyakorlatok,
íjászat, fegyverkészítés, pajzskészítés, csaták és párviadalok, íjászverseny,
legenda- és történelemismeret.
Egyéb programok: kézmûvesség, szalonnasütés, bográcsolás, lepénysü-
tés, tánc és ének, jurtaépítés, fegyveres bemutató gyakorlása, mesemon-
dás, vendég elõadók (fegyveres, táltos, fegyverkovács és egyéb hagyomá-
nyainkról), vetélkedõk és sok más érdekesség.
A tábor összege: 33 000 Ft/fõ. A hét utolsó napjára meghirdetett íjászver-
seny nevezési díja a tábor részvételi díjában benne van!
Bõvebb felvilágosítás: weboldal: arpadnepe.uw.hu  
Telefon: Urbán Péter 06-20/473-5963, Trombitás Enikõ 06-70/242-6798.
E-mail: arpadnepe@freemail.hu 
Folyamatos beiratkozási lehetõség, és a tábor helyszíne: Budapest XVI.
ker. Rákosi út 224. Sarkad u. sarok (Sarkad udvar).

Kézmûves- és íjásztáborok 
egész nyáron a Sarkad udvarban!

(Telefon: Dr. Onyestyák György, 403-3560.)
Augusztus 14. (6 óra) Andrássy-birtokok mentén Gömör vármegyében és
a Szádelõi völgy (Betlér, Krasznahorka stb.). Útiköltség: 4800 Ft/fõ.
Augusztus 20–22. (6 óra) „A Mosoni síkság és a Szigetköz kultúrtörténe-
ti értékei”. Útiköltség és szállás félpanzióval: 18 000 Ft/fõ.
Szeptember 11. (6 óra) Erkel-emlékút a kerek évforduló kapcsán. Gyula,
Gyomaendrõd, Békés stb. Útiköltség: 4000 Ft/fõ.
Szeptember 18–19. (6 óra) Észak-Erdély visszatért (1940)!!! Kalotaszeg
és a Szilágyság szépségei (Csucsa, Kalotaszentkirály, Magyarvalkó, Bélesi
tó, Sztána (Varjúvár), Egeres, Zilah, Zsibó stb.). Félpanziós szállás Ma-
gyarvistán. Útiköltség: 13 000 Ft/fõ.
Szeptember 25. (7 óra) Noszvaj és Bogács: egy tartalmas nap, fürdés, szü-
reti felvonulás és a szilvalekvár jegyében. (Ilcsik István: 405-6185.) Úti-
költség: 3500 Ft/fõ.
Jelentkezés Szuhaj Péternénél: 403-2622.
Kirándulásaink a szokott helyrõl, a Bp. XVI. kerület Veres Péter út és a Pi-
lóta utca sarkáról indulnak. Jelentkezés és az útiköltség befizetése kedden-
ként 17 és 19 óra között a Veres Péter út 27.-ben.

Kalandok a Déli Harangszó Baráti Körrel

(XVI. ker. Cibakháza u. 45–47. Telefon: 06-20/377-0330.)
Nemzeti ünnep!
Az ÁPÉK egyesület meghívja a XVI. kerület tisztelt lakóit a 2010. augusztus
19-én 18 órakor tartandó Szent István-napi ünnepségére. Kenyérszentelés,
ünnepi mûsor. Az ünnepséget megtiszteli: Kovács Péter polgármester, or-
szággyûlési képviselõ, Szász József frakcióvezetõ, dr. Varga János képvise-
lõ és Kratofil Zita képviselõ. Az ünnepség helye: árpádföldi emlékhely (tu-
rulszobor, Katymár utca és Timúr utca sarok). 

Az ÁPÉK vezetõsége.

Árpádföldi Polgárok Érdekközössége

Bakacsi Béla táncdalénekes elõadómûvész önálló estje!
2010. szeptember 3-án, pénteken 16 órai kezdettel szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt az Árpádföldi Közösségei Egyesület kertjében (Menyhért
u.) tartandó táncos mûsorára. Jegyek elõvételben: 1200 Ft/fõ. 
Érdeklõdni lehet telefonon: 06-20/377-0330.
Belépõjegy váltható: az ÁKE helyiségében: kedd, csütörtök 16–18-ig.
(XVI. ker. Cibakháza u. 45–47., bejárat a Menyhért utcáról.) 

Árpádföldi Közösségei Egyesület

(1165 Budapest, Táncsics u. 7. Telefon: 06-30/337-9088.)
Nyári babamuzsika a Rácz Aladár zeneiskolában. 
Minden szerdán 10 órától játékos-zenés foglalkozások 30 percben, 8 hó-
napostól óvodás korig.
A babamuzsika-foglalkozásokon a kicsi babák, gyerekek korosztályának
való mondókák, versikék, dalok, ölbeli játékok kerülnek elõ, melyek alkal-
masak a kicsik beszédkészségének, ritmusérzékének és zenei hallásának
fejlesztésére. Babák és mamák közösen tanulják és újratanulják gyermek-
korunk kedves mondókáit, verseit, körjátékait. A gyerekek ritmushangsze-
reket használhatnak, élõ hangszeres zenét hallgatnak.
A foglalkozásokat vezeti: Vályi Nagy Viktória zenetanár, 06-30/337-9088.

Rácz Aladár zeneiskola
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2010. szeptember 5-én rendezzük meg a Vasúttörténeti Parkban (Buda-
pest, Tatai út 95.) az egyenlõ esélyek napját. Nehezítettséggel élõ és egész-
séges gyermekek számára szeretnénk megmutatni az együttélés lehetõsé-
geit, az elfogadás fontosságát. Játékos elõadásokkal, feladatokkal, kiállítá-
sokkal, szaktanácsadással, különbözõ egészségügyi szûrésekkel várjuk a
gyermekeket.
A rendezvény ingyenes, ahova olyan orvosok, pedagógusok, elõadómûvé-
szek jönnek el, akik átérezve az ügy fontosságát, szeretnék bemutatni az
integrált oktatás lehetõségeit, és tenni szeretnének egy új szemléletmód
létrejöttéért. 

Takács Katalin 
pedoaudiológus

Egyenlõ esélyek napja

2010. szeptember 25., szombat 10 óra, Megyeháza (1052 Budapest, Vá-
rosház u. 7.)
A Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet az országos felmenõ rendszerû ver-
senyek idõpontjához igazodva 2010. szeptember 25-én 10 órától rendezi
meg a hagyományos Pest megyei versünnepet a Megyeházán.
A program Pest megye amatõr ifjúsági és felnõtt versmondóinak találko-
zója, szakmai napja és egyben felmenõ rendszerû verseny is, hiszen itt vá-
lasztja ki a zsûri azokat a versmondókat, akik a megyét képviselik majd
például az Illyés Gyula országos versmondóversenyen.
Várjuk azokat a budapesti versmondókat is, akik szeretnének az országos
versenyre továbbjutni, mert számukra is ez az elõválogató.
Részvételi feltételek: A versenyre 14 éves kortól lehet jelentkezni a Pest
megyei versbarátoknak és az országos versenyre készülõ budapesti vers-
mondóknak. A jelentkezõk a magyar és a világirodalom teljes körébõl sza-
badon választhatnak 2 verset. Egy-egy mû elõadásának terjedelme nem
haladhatja meg a 4 percet. 
Az országos versenyre jelentkezõknek még nem kell a felhívás minden kri-
tériumának megfelelni, de a zsûri kér egy-egy verset az országos kiírás
szerint is. (Ez a felhívás megtalálható a www.pmkult.hu oldalon is.)
Nevezési határidõ: 2010. szeptember 18. Nevezéseket (jelentkezõ neve,
életkora, elérhetõsége, a mûvek szerzõ-cím felsorolása) a Pest Megyei Köz-
mûvelõdési Intézet címére küldhetik: 1052 Budapest, Városház u. 7. Fax:
06-1/318-6806, e-mail: pmki@pmkult.hu, szadmari@pmkult.hu. További
információ kérhetõ Szádváriné Kiss Máriától (e-mail: szadmari@pmkult.hu,
tel.: 06-20/264-4296). 
A felhívás és jelentkezési lap honlapunkról, a www.pmkult.hu oldalról is
letölthetõ.

Pest Megyei versmondónap

2010. augusztus 16-án, hétfõn 14–18 óráig a Magyar Vöröskereszt MIN-
DENKI számára nyilvános véradást szervez. Helye: XVI. kerületi Vöröske-
reszt iroda (1165 Budapest, Veres P. u. 27.).
Ha Ön egészséges, elmúlt 18 éves, és még nem töltötte be 60. életévét,
jöjjön el a véradásra.
Nagyon fontos, hogy hozza magával személyi igazolványát, lakcímkártyá-
ját és taj kártyáját, mert ezek nélkül nem lehet vért adni!

Véradás

Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre hagyományos, kenyérszente-
léssel egybekötött Szent István-napi ünnepségét augusztus 20-án 9.30
órakor rendezi a Pálfi téren, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A Polgári Kör Vezetõsége

Kenyérszentelés a Pálfi téren

Augusztus 22-én 18 órától a XVI. kerületben vendégül látott csángó gye-
rekek és kísérõik részvételével csángó est lesz a Rákosszentmihályi temp-
lomban, majd azt követõen a plébánián (1161 Bp., Templom tér). A mise
után búcsúest, gyerekek mûsora, táncház. 
Petrovics Sándor (06-30/655-9271), Ebneth Frigyes (06-30/311-8485).

Csángó est Rákosszentmihályon

A Corvin Mûvelõdési Ház felhívást intéz a XVI. kerületi alkotómûvészekhez,
hogy munkáikkal jelentkezzenek a hagyományosan megrendezésre kerülõ
2010. évi õszi tárlatra. 
A megnyitó 2010. szeptember 16-án, csütörtökön 18 órakor lesz a Szín-
házi Galériában (aula).
Beadási nap: 2010. szeptember 6., hétfõn 9–14 óráig és szeptember 7.,
kedden 14–19 óráig a mûvelõdési házban (1165 Budapest, Hunyadvár u.
43/b.). Koordinátor: Koltayné Zolder Klára, a Corvin Mûvészklub vezetõje.
Témafelelõs: Szakács Barbara, telefon: 401-3060.
Pályázati feltételek: maximum két alkotást, átlag méretû munkát (festmény
esetében 50x70 cm) fogadunk el egy pályázótól. Ettõl eltérõ esetben, kér-
jük, egyeztessenek a koordinátorral. A mûveket kiállításra kész állapotban,
ép keretben, akasztóval, névvel, címmel, mérettel, a technika megjelölésé-
vel kérjük beadni. 
A kiállításra kerülõ mûvekrõl és a díjak odaítélésérõl szakmai zsûri dönt. 
A kiállításra nem kerülõ mûveket legkésõbb 2010. október 12-ig kérjük el-
szállítani!

A Corvin Mûvelõdési Ház felhívása – Õszi tárlat

A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(KMRNYI) felhívja a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, õstermelõk figyel-
mét, hogy a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás határideje 2010.
április 30-án lejárt. 
Aki ezt a kötelezõ adatszolgáltatást eddig az idõpontig elmulasztotta, köte-
lezettségét – többek között a biztosított foglalkoztatottak érdekében – ha-
ladéktalanul szíveskedjék pótolni! Az adatszolgáltatást továbbra is elmu-
lasztókat az Igazgatóság levélben fogja felszólítani a kötelezettségük telje-
sítésére. Az ügyfélszolgálataink várják jelentkezésüket!
Ügyfélfogadási helyszínek: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a., 2700 Cegléd,
Táncsics Mihály utca 4.; 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.
Ügyfélfogadás: hétfõn 8–18 óráig, keddtõl csütörtökig 8–15 óráig, pénte-
ken 8–13 óráig.
Telefonos ügyfélszolgálat a nyilvántartási ügyekben: Telefon: 323-6400;
323-6460, fax: 323-6112. Postacím: 1430 Budapest, Pf. 38. 
E-mail: onyfbudapest@onyf.hu 
Azokkal szemben, akik a kötelezettségnek az ismételt felszólítás ellenére
sem tesznek eleget, mulasztási bírságot szabunk ki.
Az 1997. évi LXXX. törvény 5. §. (3) szerint biztosítottak, illetve azon fel-
szolgálók számára, akik közvetlenül a fogyasztótól részesülnek borravaló-
ban, az adatszolgáltatás benyújtásának jogszabály által biztosított határ-
ideje továbbra is 2010. augusztus 31.
Bõvebb információ, ügyintézési tájékoztató az alábbi honlapon olvasható:
www.onyf.hu

Felhívás elmulasztott nyugdíjbiztosítási
adatszolgáltatás pótlására!

Az OTP 
a XVI. kerületi 

kulturális 
rendezvények 
támogatója.
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MÉSZÁROS TIBOR

K isebbségben voltak
azok a hatvanas évek
közepén, akik nem

akartak zenekart alapítani. Egy
szõke, vékony, sashalmi srác,
Szakács László a nyugati zenével
fertõzött többséghez tartozott,
ezért két osztálytársával létre is
hozta elsõ, tiszavirág-életû ze-
nekarát. 

Az együttes a tanárok rosszal-
lása miatt félbeszakadt iskolai
koncerttel indult, számtalan
konfliktusuk volt, nem léphettek
fel. Az akkori társadalom nehe-
zen tûrte az új zenei irányzat és a
hozzá tartozó külsõségek terje-
dését a fiatalok körében. De a sok
év alatt mégiscsak kikristályoso-
dott az a formáció, amely Ge-
sarol néven vált híressé, és állan-
dó szereplõje lett a magyar rock-
zene színpadainak. Az együttes-
hez csatlakozott egy idõre a P.

Mobil-os Schuszter Lóránt és Vi-
kidál Gyula, illetve Fekete Gábor a
Skorpióból. 

Hogy a Gesarol még ma is lé-
tezik, a zenekar mai vezetõjének,
Pótz-Nagy Ágoston gitárosnak
köszönhetõ. Ágoston már ott
volt a kezdeteknél is, nagy áldo-
zatokat vállalt a csapatért, és
egészen biztos, hogy nélküle a
Gesarol nem élte volna túl a vi-
haros múltat. 

A jubileumi koncerten fellé-
pett Szakács László, az éppen ha-
zalátogató, Ausztráliában élõ
alapító tag, aki minden próba
nélkül úgy ült a dobok mögé,
mintha folyamatosan együtt ját-
szana a bandával, úgy énekelt,
ahogy a régi szép idõkben meg-
szokták tõle. Szakács László tem-
peramentuma, tehetsége, elõ-
adásmódja olyan pluszt adott a
koncerthez, amelynek a közön-
ség és a zenésztársak is szívbõl
örülhettek.

Szakács László még 1980.
szeptember 15-én disszidált, elõ-
ször Németországba. Elõtte itt-
hon Ikarus néven alapított
együttesével évi kétszáz koncer-
tet adtak, ahol a csapat hasznos
tagja volt Galla Miklós, az angol
humor hazai nagykövete. De
Szakács ott volt a Hobo Blues
Band megalakulásánál is. Né-

metországban egy szerencsésen
induló zenei karriert váltott fel
Ausztráliára, amirõl ma sincs
meggyõzõdve, hogy a legjobb
döntése volt. Az azonban biztos,
hogy két dolog élete végéig ál-
landó kísérõje marad: a zene és a
honvágy. Szívesen jön haza így
is, de még szívesebben tenné, ha
lenne kihez.

M. T.

A z Art 16 Mûvészcsoport
elnöke, A. Bak Péter ál-
tal szervezett alkotótá-

borba bárki jelentkezhet, aki
vonzódik a képzõmûvészethez.
Így az idén is csatlakoztak helyi
alkotók az Art 16 tagjain kívül a
csapathoz. Így az amatõrök ta-
nulhatnak a befutott mûvészek-
tõl, a haladók csiszolhatják tu-
dásukat, a neves alkotók elles-
hetik egymás mesterfogásait.
Lábatlanból senki nem szokott

úgy távozni, hogy ne vinne ma-
gával valamilyen új ismeretet,
új technikai megoldást, mester-
fogást.

Az alkotáshoz szükséges mû-
termet a lábatlani Arany János
Alapfokú Mûvészeti Iskola biz-
tosította. A tábor minden évben
ajánl témaötleteket a táborlakók-
nak: A. Bak Péter az idén a lábat-
lani épületeknek és az ott élõ em-
berek mindennapjainak ábrázo-
lását javasolta. A résztvevõk
szorgalmasan dolgoztak a neve-
zetes épületek megörökítésén. 

A tábor hétköznapjainak nagy
részét az alkotómunka töltötte
ki. Majd esténként elérkezett a
borkóstolás ideje, amikor a mû-
vészek valamelyik szponzor pin-
céjében vitatták meg a nap ese-
ményeit, az alkotómunka mi-
kéntjét. 

Az utolsó napon közös kiállí-
tás nyílt a helyi Gerenday-ház-
ban. Ebben az évben is sokszínû
anyag jött össze a tábor résztve-
võinek mûveibõl. A patinás falai
között megrendezett tárlaton
negyvenöt munkát állítottak ki:
olajfestményeket, akvarelleket,
pasztellképeket, grafikákat,
szobrokat, tûzzománcot.

Az alkotótábor záró kiállítása
fontos kulturális eseménnyé nõt-

te ki magát Lábatlanban. A helyi
mûvészvilágon kívül a megnyi-
tót most is megtisztelte jelenlété-
vel Török István, a város polgár-
mestere, önkormányzati képvi-
selõk és a környezõ települések
polgármesterei. 

Részben a korábbi táborzáró
kiállításokon szövõdött az a kap-
csolat is, amelynek gyümölcse-
ként idén áprilisban, a Lábatlan-
ban és környékén alkotó mûvé-
szek az Erzsébetligeti Színház
Napfény galériájában vendéges-
kedtek. 

Ezt a látogatást az Art 16 Mû-
vészcsoport októberben fogja vi-
szonozni, amikor a XVI. kerületi
mûvészek a Gerenday-házban
rendeznek tárlatot.

Négy évtizedes fennállását ünnepelte a Gesarol

Kerületünk rocklegendája
A XVI. kerület egyik kulturális értéke a Gesarol együt-
tes. A rockzene hazai emlékkönyvébõl kihagyhatatlan
sashalmi csapat elszántan küzdött a mûfaj hazai megho-
nosításában, örök konfliktusban volt a fennálló hata-
lommal. Ám a Gesarol minden nehézséget átvészelve ma
is él. Megalakulása után négy évtizeddel, most július 21-
én a városligeti sörsátorban koncertezett.

A XVI. kerület mûvészei ötödik alkalommal vehettek
részt a július elején megrendezett lábatlani alkotótábor-
ban. A festõien szép környezetben az egymást félszavak-
ból is értõ mûvésztársaság gyûlt össze.

Alkotótábor a Dunakanyarban

Szakács László és Pótz-Nagy Ágoston
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SZÉMAN RICHÁRD

Ez a füzet kaleidoszkóp. A
képek, elbeszélések benne
színes üvegcserepek, válto-

zó formáikat, színeiket: a pillanato-
kat retinám rögzítette, az elbeszé-
léseket magnóra vettem, ami látha-
tó, fényérzékeny anyagra másol-
tam, és a végsõ, kész történet (pil-
lanatok sora) – a szavakat, monda-
tokat, képeket rakosgatva – állt
össze a számítógép tükrén. Min-
den, amit leírtam, hû a mesélõk ál-
tal elmondottakhoz. Csak hangu-
latokat, színeket tettem hozzá, a
történeteken nem változtattam.
Nem pontos jegyzõkönyv ez az
írás, inkább hangulatjelentés, ho-
gyan éltek elõdeink ezen a 33 és fél
négyzetkilométeren, az elmúlt,
lagymatagnak nem mondható XX.
század során. Történeteink vissza-
emlékezések. Ha nevet kéne adni,
lírai helytörténetnek nevezném,
mesés dokumentumoknak, hiszen
az emberi emlékezet nem levéltár
(ott a tévedéseket is pecsét õrzi). A
történetek elcsúszhatnak néhol, le-
gyünk elnézõk velük és mesélõik-
kel, mint ahogy elnézõk voltunk,
amikor a nagyszüleink meséltek a
fiatalságukról, lehet, egy kicsit szí-
nezték, lehet, hogy máshogy emlé-
keztek a megtörtént dolgokra, de
mi csüngtünk ezeken a története-
ken, és századszor is szívesen
meghallgattuk. Azok a történetek
is õk voltak. 

Állandóan változó kerületi ka-
leidoszkópunk képsorainak, törté-
neteinek határok közé szabott vál-
tozata ez az írás, mert bármeddig
lehetne folytatni ezt a játékot. Be
kellene menni minden házba, la-
kóikat az életükrõl faggatni, végte-
len, állandóan változó történetet
kapnánk az elmúlt korról, s mint a
gyerek, csillogó szemmel figyel-
hetnénk, milyen színes is ez a mi
világunk. 

A történetek elrendezésében az
idõrendet választottam. Cinkota,
Rákosszentmihály, Mátyásföld,
Sashalom, Árpádföld a végsõ sor-
rend, a települések kialakulását,

önállóvá válását is figyelembe vé-
ve. A terület a Pesti-síkság és a Gö-
döllõi-dombság határa, a XIX–XX.
század fordulóján a Grassalkovi-
chok, Beniczkyek õsi földje, egyben a
székesfõvárosban élt polgárok
kedvenc kirándulóhelye is. Pata-
kok, ligetek, virágillatú rétek vonz-
zák a poros pesti utcákat megunt
keménykalapos, sétapálcás kirán-
duló fiatalembereket, oldalukon
derékban fûzõvel még karcsúbbá
szorított, hatalmas virágkosár-
kalapot viselõ hölgyekkel. Az õsi
Czinkotán a tót telepesek leszár-
mazottai a földjeiken gazdálkod-

nak, õk befele törekednek a fõvá-
rosba, éjjel indulnak fel szekereik-
kel Pestre, hogy a piacon hajnalban
jó helyet kapjanak. A Czinkotától
északra fekvõ, Grassalkovich-bir-
tokként kialakuló Szentmihály-
pusztán, a pesti polgárok által a
Beniczky családtól megvásárolt li-
getes területen, a késõbbi Mátyás-
földön sorra épülnek fel a nyara-
lók. Elindul a HÉV, elõször a gõz-
vontatású Mukival, majd 1911-tõl
villamosítva. Fürdõk épülnek Rá-
kosszentmihályon, Cinkotán, Má-
tyásföldön. Egyre többen költöz-
nek ki a jó levegõjû településekre,
épülnek a házak, a Sashalomdomb
körüli mocsarat Ehmann Viktor le-
csapoltatja, felparcellázza, itt már a

kisebb pénzû polgárok is vásárol-
hatnak kisebb telkeket, építhetnek
rá kicsi, de csinos, élhetõ házakat.
Kialakulnak, önállóságot nyernek
az új nagyközségek. A hol Rákos-
szentmihályhoz, hol Cinkotához
csatolt Árpádföld is fejlõdik. Törté-
neteink általában itt kezdõdnek, a
XX. század kezdetén, és valahol a
vége felé fejezõdnek be. A század

elejének gyors fejlõdése ezeket a te-
lepüléseket is jellemzi. Az elsõ vi-
lágháború kitörésével aztán itt is
megtorpan az élet, Trianon, világ-
válság, második világháború, fa-
siszta és kommunista diktatúrák,
ahogy az ország, úgy településeink
sorsába is beleégetik jeleiket. 

A történetek bár helyi jellegûek,
mindegyikre rányomja bélyegét a
Kárpát-medence néhány iszonyú
vihara és kevés napsütése is. A
történelem alakítja az emberi sor-
sokat, kapcsolatokat, változtatja
meg a települések, utcák, terek,
épületek formáit, stílusát, díszíté-
seit. Minden különálló történet
egy-egy ház és a benne élõk törté-
nete. Hol az emberi történet az

erõsebb, hol pedig a ház a megha-
tározó. A padlás igen fontos része
volt egykor minden háznak. Ide
kerültek ládák mélyére azok a tár-
gyak, amiket az ember nem dob
ki, mert emlékek egy régi korról,
képek, folyóiratok, levelek, az elõ-
dök tevékenységeinek a nyomai.
Gyerekkorom csodavilága volt a
padlás ládája, a titkok feneketlen
tárháza. Dobozokban sorakoztak
benne képek, képeslapok, a szé-
pen cizellált ezüst óraalkatrészek,
réz fogaskerekek. Egy megsárgult
borítékban milliárdos õsökre utal-
tak a papírpénzeken a gyermek-
nek követhetetlen nagyságú szá-
mok. A furcsa illatú képeslapok
oldalain olyan világokban lehetett
elmerülni, amikrõl akkoriban csak
az idõsebb rokonok történeteiben
hallottunk. Mára már ritka az
ilyen padlás. Tetõtérnek hívják,
belakják az emberek, lomokat
egyébként sem õrzünk meg, jobb
esetben szelektíven dobjuk ki,
hogy valakik bálákba csomagol-

ják, és nagy ügyesen küldjék kelet-
re, lassan majd körbeér, és akkor
majd kilökhetjük a világûrbe, van
ott még elég hely. Elektronikus le-
veleinket pedig, ha el is olvassuk,
olvasás után rögtön a lomtárba ke-
rülnek. A jövõ kutatói lehet, hogy
mûanyagzacskókból, flakonokból
mérik le majd korunk hétköznap-
jait? De ha jól keresünk, ma még
találhatunk olyan helyeket, ahol a
fiókokból, dobozok mélyérõl, és
nem utolsósorban az elmúlt koro-
kat megélt emberek emlékezeté-
bõl kincseket hozhatunk elõ, a
nemrég véget ért XX. század törté-
nelmének mozaikkockáit. Egy le-
tûnt világra rácsodálkozó kalei-
doszkópot.

A Kertvárosi helytörténeti füzetek következõ, 22. száma
Széman Richárd 2007-ben, a kerületi Fórum újság olda-
lain megjelent cikksorozatát fogja össze, egészíti ki ke-
rek egésszé. A közeljövõben megjelenõ könyv bemutatá-
sára közöljük a szerzõ bevezetõjét.

Házak, életutak

A Nagy utca képe a korabeli Cinkotáról (a mai Vidámvásár utca eleje)
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ZSIGMOND TÜNDE

Több mint száz éve, 1916-
ban létesült a Magyar Álta-
lános Gépgyár (MÁG) az

Újszász utcában. A 9,3 kilométe-
ren elterülõ repülõgépgyártó
üzem és repülõgép-motorgyár a
Fokker céggel együttmûködve
gyors vadászgépeket kezdett
gyártani. A MÁG repülõgép-sze-
relõ hangárja a füvesített repülõtér
nyugati sarkában létesült. 

1918. július 4-én innen száll fel a
magasba egy Brandenburg típusú
repülõgép, majd megindult a
Bécs–Budapest közötti rendszeres
légi járat. A trianoni békeszerzõ-
dés következtében a MÁG-nál lé-
võ teljes repülõanyagot megsem-

misítették, repterünk, az akkori
Magyar Légiforgalmi Társaság re-
pülõtere azonban megmenekült.
A Mátyásföldi repülõtér a két
világháború között Európa egyik
jelentõs forgalmú repülõterévé
vált. A belföldi rendszeres járato-
kon kívül külföldi légitársaságok,
a Franco-Roumain (késõbb CID-
NA) francia–román társaság, a
Deutsche Lufthansa, majd 1931-tõl
egy olasz és osztrák társaság jára-
taival nagy forgalmat bonyolítot-
tak repterünkön. 

A külföldi légitársaságok gé-
pei ekkoriban nemcsak kereske-
delmi, hanem technikai okokból
is kénytelenek voltak leszállni
Budapesten. Az üzemanyagtar-
tályok feltöltésére, a gépek át-

vizsgálására, a személyzet váltá-
sára ugyanis a Mátyásföldi repü-
lõtéren került sor. 

1936-ban, a budaörsi reptér
megnyitása elõtt egy évvel, ahová
fokozatosan telepítették át a pol-
gári és sportrepülést, már nyolc
nagy külföldi légitársaság gépei
érintették Mátyásföldet. 

A második világháborút átvé-
szelõ repülõteret a Szövetségi El-
lenõrzõ Bizottság gépei használ-
ták. 1948-tól kiképzõ század mû-
ködött itt.

Szomorú eseménye volt a Má-
tyásföldi repülõtérnek, hogy a
kerületi szovjet laktanyából csa-
ládjával együtt 1956 októberében
Nagy Imre miniszterelnököt in-
nen vitték el szovjet gépek. 

Az „ideiglenesen” hazánkban
tartózkodó szovjet hadsereg tá-
vozása után hosszú éveken ke-
resztül tartottak repülõs bemu-
tatókat és repülõnapot itt. A
rendszerváltozás utáni elsõ re-
pülõnapot 2000 augusztusában
rendezték.

ZS. T.

Zsóka kutyasétáltatás köz-
ben nyitotta fel az utcai sze-
metes tetejét. Mindig hig-

gadtan bölcs, elegánsan öltözõ ba-
rátnõm elszörnyedt a látványon:
egy egész csigacsorda kúszott-má-
szott szemmel láthatóan kétség-
beesetten a gusztusosnak cseppet
sem nevezhetõ környezetben. 

Visszatette a tetõt, s aztán elgon-
dolkodva lépdelt tovább kutyája
mellett. Hazamentek, de Zsóka nem
tudott nyugodni. Mit keresnek a csi-
gák a kidobott flakonok, csokipa-
pírok, használt kutyatisztasági zacs-

kók között? Visszament a szemetes-
hez. Komótosan, egyenként vette ki
belõle a csigákat, majd biztonságos
helyre rakta õket. Késõbb ellenõriz-
te, hogy túlélték-e a meghurcolta-
tást. Pár óra elteltével megkönnyeb-
bülve látta, hogy védencei elégedet-
ten legelésznek a fûben. 

Zsóka, mint oly sokan mások,
nem rajong különösebben a csigá-
kért. Sõt, kukákban sem szeret tur-
kálni. Érzi azonban azt, hogy van
valami, ami még ennél is sokkal
fontosabb, s talán nem árt, ha mi is
az eszünkbe véssük: az Élet, le-
gyen bármennyire is alsóbbrendû,
nem a szemetesbe való.

Csigák és emberek

Kerületünkben sokan töltjük szabadidõnket a Légcsavar
utcából nyíló hatalmas területen, a Mátyásföldi repülõté-
ren. Nyáron gyakran gyönyörködhetünk itt a modelle-
zõk magasban cirkáló színes gépmadaraiban. Arra, hogy
e helyen nem is oly rég még nagygépes repülés is folyt,
biztos sokan emlékeznek Ötfalu lakói közül. Az viszont
talán kevésbé köztudott, hogy a Mátyásföldi repülõtér
volt az elsõ állandó repülõtér Budapesten. Sorozatunk
elsõ részében rövid történeti áttekintést próbálunk adni
repterünkrõl, a Mátyásföldi repülõtér nagy alakjairól, a
nálunk született világrekordokról, a reptéren folyó kö-
zösségi és sporttevékenységekrõl számolunk be.

A Mátyásföldi repülõtér (1. rész)

Múlt és jelen: a nagygépes 
repüléstõl a modellezésig

A közelmúltban megje-
lent a 2009-es politikai
karikatúrákat kötetbe
foglaló kiadvány, amelyet
DVD-formátumban is ki-
adtak. Munkatársunk,
Teszák Sándor, a közis-
mert karikaturista abban
az elismerésben része-
sült, hogy a lapunkban, a
XVI. Kerületi Újságban
2009-ben megjelent raj-
zai közül kilencet beválo-
gattak az említett kiad-
ványba, amelybe össze-
sen tizenöt rajzoló mûvei
fértek be. Gratulálunk!

(M. T.)

Gratulálunk!

A két háború között nem modellek szálltak a reptérre
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RIERSCH TAMÁS

N em új keletû a problé-
ma. A kerületi önkor-
mányzathoz is eljutot-

tak a panaszok, de az ügyben te-
hetetlen, a lomtalanítás ugyanis
a Fõvárosi Közterület-fenntartó
(FKF) Zrt. reszortja. A vállalat
évente egyszer összegyûjti a ház-
tartásokban felgyülemlõ lomo-
kat. Az FKF Zrt. minden év ele-
jén írásban tájékoztatja az önkor-
mányzatot a lomtalanítás idejé-
rõl. – Múlt évben megpróbáltuk
rávenni a céget, hogy rövidítse le
a kerületben zajló lomtalanítás
idejét – mondta el lapunknak
Kovács Raymund alpolgármester.
– Az FKF Zrt.-nél azonban arra
hivatkoztak, hogy nem dolgoz-
tathatják az embereket munka-
idõn túl vagy hétvégén. Mi ak-
kor azt javasoltuk nekik, hogy a
kerületi önkormányzat felvállal-
ja a túlórák kifizetését is, csak
minél gyorsabban történjen meg
a lomtalanítás, de a cég vezetése
ettõl az ajánlatunktól is elzár-
kózott.

Az FKF Zrt. minden évben hi-
bát hibára halmoz. Mert hiába
értesíti zárt levélben a lakosságot
az akcióról, azzal nem számol,
hogy ezekhez a levelekhez bárki
könnyedén hozzájuthat. Más-
részt elég csak a cég központi
számát felhívni, egy bediktált
irányítószám és cím alapján
készségesen elárulják a lomtala-
nítás idõpontját.

Ennek volt köszönhetõ egye-
bek között az is, hogy a Centená-
riumi lakótelepet már egy héttel
a július 19-én történõ lomtalaní-
tás elõtt elárasztották a guberá-
lók. Az ügyben természetesen
megkerestük a fõvárosi cég sajtó-
irodáját is. – A guberálókkal kap-
csolatos panaszok eljutnak az
FKF Zrt.-hez is – nyilatkozták. –
Az FKF Zrt. hatósági jogkörrel
nem rendelkezik, így a guberá-
lással szemben semmilyen intéz-

kedési lehetõségünk nincs. A
jogszabályok hatósági jogkörrel
a rendõrségen kívül a kerületi
önkormányzatok jegyzõit, a Fõ-
városi Közterület Felügyeletet és
az ÁNTSZ-t ruházták fel. Ponto-
san a guberálás visszaszorítása
és a közterületi rend megõrzése
érdekében kérjük a lomtalanítást
megelõzõ tájékoztató levelünk-
ben, hogy a lomokat legkoráb-
ban a szállítást megelõzõ nap
délutánján helyezzék ki elszállí-
tásra. A körzetek beosztását is
úgy készítettük el, hogy az adott
napra meghirdetett területrõl
mindent el tudjunk szállítani. Az
elszállítással kapcsolatosan a
postaládákba eljuttatott tájékoz-
tató levélen kívül telefonon lehet
még információt kérni ügyfél-
szolgálati irodánktól. Ahhoz,
hogy telefonon információhoz
jusson valaki, meg kell adnia a
pontos lakcímét és a nevét, amit
a nyilvántartásunkban ellenõr-
zünk. Egyezés esetén az adott
ingatlanra vonatkozó dátumot
megadjuk. Egy hívónak csak egy
címrõl adunk tájékoztatást. Vél-
hetõen a guberálók vagy a posta-
ládákból szereznek meg levele-
ket, vagy elõzetesen összeírnak

címeket és neveket, és ezeket
megadva szerzik be lomtalanítás
idõpontjára vonatkozó informá-
ciókat. Az elõzõ évek tapasztala-
tait lehetõségeink szerint igyek-
szünk figyelembe venni. Ennek
köszönhetõen változtattunk pár
éve a kiértesítés rendszerén, de
ennek alapján változtatjuk idõ-
szakonként a kerületek lomtala-
nítási idõpontjait és a körzethatá-
rokat is. Az adott évi lomtalaní-
tásról a kerületi önkormány-
zatok képviselõvel minden év
elején egyeztetünk.

Az idei lomtalanítás alkalmá-
val megfigyelhetõ volt, hogy a

lakosság nagy része csak az utol-
só pillanatban tette ki a lomokat,
amelyre viszont azonnal lecsap-
tak az akció kezdetét váró gube-
rálók. A fent említett hatósági
jogkörének a kerületi önkor-
mányzat, a rendõrség is eleget
tett. Naponta rendszeresen jár-
õröztek a lomtalanításra kijelölt
körzetekben. A Centin például
július 15. és 19. között 249 igazol-
tatás volt, a guberálók közül 46
fõt elõállítottak, négy körözött
személyt mindjárt le is tartóztat-
tak. Ám sem a rendõrség, sem az
önkormányzat nem tilthatta meg
a guberálóknak, hogy az utcán
tartózkodjanak. Még akkor sem,
ha egyértelmû volt, hogy az ille-
tõk az autójukban, utánfutójuk-
ban töltik az éjszakát is.

Már sokadszor bebizonyoso-
dott, hogy a lomtalanítás jelenle-
gi rendszere rossz – vonta le az
idei akcióról a tanulságokat az
alpolgármester. – Sokkal rugal-
masabban kellene változtatni a
begyûjtésre kijelölt területeket,
kisebb területekre kellene fóku-
szálni, és ott hatékonyabban kel-
lene lebonyolítani az akciót. Eh-
hez azonban egy olyan cégveze-
tésre lenne szükség, amely képes
reagálni a problémákra. Az õszi
választásoknak immár az is a tét-
je lesz, hogy ezeknél a cégeknél
is megfelelõ emberek kerüljenek
pozícióba.

A lomtalanítás néhány éve már nem ugyanazt jelenti, mint
régen. Ma már ritkán vállalkoznak az emberek arra, hogy
a lomok között régiségeket vagy más, még használható tár-
gyakat keressenek. A guberálók tömeges megjelenése je-
lentõs mértékben csökkentette a lomtalanítási kedvet.

Ismét gondokat okozott a lomtalanítás

Guberálók rohama
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A Dél-Afrikában megrende-
zett labdarúgó-világbajnok-
ság a XVI. kerületben minden
korábbi vébénél nagyobb
reklámot kapott. Köszönhe-
tõen Vámos Tibornak, a Tán-
csics Mihály Általános Iskola
és Gimnázium igazgatójá-
nak, aki játékvezetõ-asszisz-
tensként több fontos felada-
tot is kapott a viadalon.

RIERSCH TAMÁS

– Milyen reményekkel utazott ki a
vébére?

– Erõs Gábor kollégámmal 2006
óta vagyok Kassai Viktor játékveze-
tõ asszisztense. Az elmúlt négy
esztendõben fokról fokra sikerült
elõrelépnünk. Miután eldõlt, hogy
tagjai leszünk a világbajnoki játék-
vezetõ-keretnek, magunk is szá-
molgattuk, mi várhat ránk. Elõze-
tesen úgy gondoltuk, a csoport-
küzdelmek során két mérkõzést
kaphatunk, s amennyiben sikerül-
ne ezeket nagyobb hiba nélkül le-
vezetni, akkor a nyolcaddöntõben
is kaphatunk még egy mérkõzést.
Azt, hogy az elõdöntõben is szere-

pet kapunk, álmainkban sem gon-
doltuk volna.

– Asszisztensként lengetett a favorit
braziloknak, a meglepetéscsapat Uru-
guaynak, az egyetlen afrikai tovább-
jutónak, Ghánának, illetve a legutóbbi
világbajnokság két döntõsének, a ké-
sõbbi világbajnok spanyoloknak és a
bronzérmes németeknek. Melyik volt a
legnehezebb feladat?

– Mindegyik feladat egyformán
nehéz volt. A legnehezebbnek
mégis a nyitókörben a Brazília–
Észak-Korea találkozót éreztem,
mivel a brazilok váratlanul egy na-

gyon szervezett koreai csapattal ta-
lálták szembe magukat, és a máso-
dik félidõben nagy elánnal támad-
tak. Ráadásul éppen az én oldala-
mat erõltették. Végül Maicon, a bra-
zilok jobbszélsõje innen rúgta az el-
sõ gólt. Hihetetlen nagy iram volt
az USA–Ghána meccsen is, ahol az
afrikaiak hosszabbításban csikar-
ták ki a gyõzelmet. A német–spa-
nyol találkozó a két évvel ezelõtti
EB-döntõ és a két csapat formája
miatt rendkívül nagy érdeklõdés
mellett zajlott. Itt minden döntés-
nek fokozott jelentõsége volt.

– Ez a vébé nemcsak a csapatokról,
hanem a játékvezetõkrõl is szólt. Önök
hogy élték meg ezt a pluszfigyelmet?

– Minden vébé egy kicsit a játék-
vezetésrõl is szól. Ugyanakkor van
az éremnek egy másik oldala: a já-
tékvezetõk is emberek, akiknek
egy pillanat alatt kell jó döntést
hozniuk. A játékvezetõk minden
tornán egy önálló csapatot alkot-
nak. Most is így volt. Az, hogy saj-
nálatos módon történt néhány sú-
lyos tévedés, benne van a játékban.
Mi megpróbáltunk arra koncent-
rálni, hogy minél kevesebb hibát
vétsünk.

– Negyvenkét napot töltöttek Dél-
Afrikában, ennyi idõ alatt meg lehetett
szokni az ottani viszonyokat?

– Dél-Afrika egy fantasztikus or-
szág, tele meglepetésekkel. Egy eu-
rópai embernek csodának számít,
hogy oroszlánokkal találkozhat,
megkóstolhatja a krokodil, az anti-
lop vagy a zsiráf húsát, hogy olyan
piacra téved, ahol rajta kívül nem
sok fehér ember van. De meg kell
mondanom, ez az idõ nagyon
hosszú volt, és már nagyon hiány-
zott a családom. 

– A kislányát és kisfiát mivel sike-
rült meglepnie?

– Természetesen vuvuzelával,
meg Zakumival, a vébé kabala-
állatával. De a fõ ajándék az a
jabulani volt, amellyel az USA–
Ghána nyolcaddöntõ mérkõzését
játszották.

Jól lengetett a mátyásföldi iskolaigazgató

Csodák Dél-Afrikában

A Barcelona Mátyásföldön
Az elmúlt évek sikercsapata, az FC Barcelona, valamint az idei esz-
tendõ egyik sikercsapata, az angol FC Fulham utánpótláscsapata is
pályára lép azon a nemzetközi gyerek labdarúgó tornán, amelyet au-
gusztus 20-21-én rendeznek a XVI. kerületben.

MUNKATÁRSUNKTÓLA

Gyermek utánpótlás szinten Magyarország legrangosabb focieseménye évek
óta a Dalnoki Jenõ, tavaly óta a Future Cup néven ismert nemzetközi torna. A
rendezvény fõszervezõje, egyben a FC Budapest Sólymok egyesület vezetõje,

Czuk Henrik elmondta, az idei év is bõvelkedik nagy nevekben. Az FC Budapest Sóly-
mok az elmúlt másfél évben megvetették a lábukat a XVI. kerületben, ezért döntöttek
úgy, hogy itt rendezik meg a tornát. Az ötletet az önkormányzat is felkarolta, a szak-
mai felügyeletet a Sólymok partnere, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia vállalta.
Czuk Henrink fontosnak tartja, hogy már kicsi korban színvonalas képzést kapjanak a
gyerekek, ehhez nagymértékben hozzájárul egy ilyen rangos torna. Örömmel támo-
gattuk a rendezvényt - mondta Kovács Raymund alpolgármester -,  hiszen a kerület
elsõsorban az utánpótlás sportjáról híres, és ez a rendezvény tovább erõsítheti ezt a ha-
gyományt. A tornának az MLTC Bökényföldi úti sporttelepe ad otthont. Augusztus
20-án, pénteken 9 órától a csoportmérkõzéseket tartják, a torna szombaton a helyosz-
tókkal és a döntõvel ér véget. Mindkét nap folyamatosan zajlanak a mérkõzések 9 órá-
tól 16 óráig. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak, a belépés díjtalan.
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény az
önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény 
(a névelõk /a, /az/ nem számítanak szónak) föladható postán: 

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett HIRDE-

TÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@freemail.hu e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.

XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Vitézy Zsófia

Tördelõszerkesztõ:
Imrik László

Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztõségi fogadóóra 
szerdánként 14–16 óráig 

a polgármesteri hivatalban: 
(1163 Havashalom u. 43.)

Tel./fax: 4011-586

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt.
8200 Veszprém, Házgyári u. 12.
Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné

1042 Bp., Rózsa uzca 39. 06-30-828-0463
Hirdetésfelvétel:

06-20-982-5352 vagy hirdet16@freemail.hu
A szerkesztõségünkbe beküldött kézira-
tokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira-
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem
küldünk vissza.
Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely
függvényében jelentetünk meg. Fenntart-
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté-
sére vagy – hely hiányában – kihagyására.

ÉPÜLETTERVEZÉS, teljes körû ügy-
intézés, költségvetés-készítés, felelõs
mûszaki vezetés, tanácsadás, érték-
becslés. 20/254-4471

Épületasztalosi munkákat (galéria,
elõtetõ stb.) és egyedi felnõtt- és gye-
rek- bútorok készítését vállaljuk.
Hortobágyi József, 70/771-0973.

Tetõfelújítások, beázás elhárítás-meg-
szüntetés, kéményjavítások, tetõtér
be- és ráépítés. Ingyen árajánlat. 
30/869-8146, 30/869-8149.

KERTÉPÍTÉS-KERTFENNTARTÁS.
Minden, ami kerttel kapcsolatos! Terve-
zés, kivitelezés, tanácsadás. Öntözõ-
rendszer építés, térburkolás. Referenci-
ákkal. 20/378-4632, prokert@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBON-
TÁS NÉLKÜLI, SZAKSZERÛ GÉPI
TISZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN,
20/317-0843.

Redõnyök, szúnyogháló-rendszerek-
kel, napellenzõk szerelése, javítása. Be-
mutatótermünk: Csömöri u. – Szlovák
u. sarok. 409-2229, 20/523-3801,
30/209-5987.

Bádogos-tetõfedõ-tetõszigetelõ, új
munkát és felújítást is vállal. 409-2069, 
20/510-0013.

NYUGDÍJASOK, figyelem! Internet-
használatra oktatás szombatonként 
14 órától. 406-4444, informatikai szak-
üzletben.

ANGOL–MAGYAR tanítás, vizsgára
felkészítés tanártól 2000 Ft/60 perc.
www.angol-magyartanitas.hupont.hu
30/542-3644.

ASZTALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSZÍ-
TÉS konyhabútorok, javítások és ki-
sebb-nagyobb munkák. 30/914-8928.

Kozmetikus vagy fodrász szeretnél
lenni? Gyere hozzánk tanulónak egy
gyönyörû szépségszalonba mesterfod-
rászhoz. 20/951-0134.

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS ga-
ranciával, kedvezménnyel, ingyenes
felméréssel. 20/994-7726, 256-4425.

Sashalmon új 55 nm-es lakás hozzátar-
tozó 20 nm szuterén/tárolóval 58 E Ft
+ rezsi kiadó.405-6484, 20/918-7317.

Olasznyelv-oktatást vállal egyetemet
végzett lány, kezdõtõl a nyelvvizsgára
való felkészítésig. 405-6484, 
20/918-7317.

TV asztal szép állapotban, 4 E Ft, nõala-
kos sorszámozott Hollóházi porcelánok
8 E Ft eladó. 405-6484, 20/918-7317.

XVI., Rózsa utcában, 250 n-öl, kétszin-
tes, 1989-ben épült, 140 nm-es, ameri-
kai konyhás, +3 szobás, dupla komfor-
tos, teraszos családi ház, 42 nm-es egy-
szobás, lakható melléképülettel, garáz-
zsal, gyümölcsössel 42,9 M Ft irány-
áron eladó. 30/950-4551, 321-2396.

XVI., Szent Korona utcában,110 n-öles
telekkel, 60 nm-es, kétszobás, teljesen
szeparált, családi házrész, 30 nm-es,
komfortos, lakható melléképülettel,
garázzsal, 18,5 M Ft irányáron eladó, 
30/950-4551, 321-2396.

120 nm-es, összkomfortos, klasszikus
alföldi tanya 15 500 nm-es halastóval,
gyümölcsössel eladó! 30 M Ft. 
30/218-7442.

XVII. kerületben rendkívüli akció
Szeptember 1-ig! 100m2 - 19,9MFt-tól!
Jolly-Joker projekt: www.minoseg-
magyar.hu 0630-5221099

ANGOL nyelvoktatást, vizsgafelkészí-
tést, internetes óraadást vállalok egyé-
neknek és csoportoknak. Számlaképes
tanárként. Kedvezményes havidíj! 
70/941-4960.

Lakásomon SZABNI-VARRNI megta-
nítom. Nõi szabómester. 407-2906.

Cserépkályha, kandallótervezés, épí-
tés, átépítés, tisztítás, 10% kedvez-
mény. GARANCIÁVAL. 30/868-0021.



HIRDETÉS

18



HIRDETÉS

19



20

HIRDETÉS


