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Öt csapatnyi lelkes kis focista játszhatott bajnokságot a kerület 
legújabb műfüves pályáján, amit Szatmáry Kristóf gazdaság-
szabályozásért felelős államtitkár, Kovács Péter polgármester, 
Mészöly Kálmán, hatvanegyszeres válogatott focista, a magyar 
labdarúgás egyik nagykövete, valamint Szemler István, az MLTC 
vezetője adott át szeptember 8-án az Erzsébetligetben. Az MLTC 
sporttelepén található, 20x40 méteres műfüves pályához – amit 
a modern megvilágításnak köszönhetően este is lehet használni 
– tartozik egy kisebb lelátó is. A létesítmény a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében épült 
meg, és mintegy 24,5 millió forintba került. A költségekhez az 
Önkormányzat 7,3 millió forinttal járult hozzá.

Folytatás a 2. oldalon

Újabb műfüves pálya  
a jövő reménységeinek

Megint hangosak  
az iskolák
Szeptember 3-án országosan mintegy 100 
ezer kisdiák ült be először az iskolapadba. Az 
árpádföldi Arany János Általános Iskola elsőseit 
Kovács Péter polgármester és dr. Csomor Er-
vin alpolgármester kézen fogva vezette be az 
évnyitóra. 

Folytatás a 3. oldalon

9
Ismét 
gurulhat 
az Ikarus
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Folytatás a címlapról.
Az MLSZ országos programjának keretében olyan 
műfüves pályákat hoznak létre, amelyek segítségé-
vel a jövő tehetséges focistái jobb és modernebb 
körülmények között edzhetnek. Ebbe a program-
ba kapcsolódott be a Kertváros akkor, amikor a 
Képviselő-testület megszavazta az MLSZ-szel 
kötendő megállapodás aláírását, hiszen a kerület 
vezetésének mindig is szívügye volt a sport. Ko-
vács Péter ezért megköszönte az MLSZ-nek azt a 
támogatást, amit a műfüves pálya megépítéséhez 
nyújtott.

– Az ilyen modern pályák reményeim szerint hoz-
zásegítik a magyar labdarúgást ahhoz, hogy újra a 
világ élvonalába tartozhasson, és ne csak Andorrát, 
hanem olyan kiváló csapatot is meg tudjunk verni, 
mint például Hollandia. Bízom abban, hogy néhány 

év múlva a kerületben edző gyerekekből is válogatott 
focisták lesznek, hiszen a lelkesedés, a jó edzők és most 
már a modern pálya is megvan hozzá. 

Mészöly Kálmán nem először járt az MLTC-n, 
hiszen néhány évvel ezelőtt ugyanezen a pályán 
részt vett a lelátó átadásán, és a Vasassal egy mecs-
cset is játszottak itt. A labdarúgás egyik nagykövete 
elmondta: most is örömmel jött el a XVI. kerü-
letbe, hiszen láthatta azokat a kisgyerekeket, akik 
remélhetőleg majd a jövő válogatott futballistái 
lesznek. Szerinte nagy szükség lenne arra, hogy az 
itthoni bajnokság színvonala emelkedjen, hogy él-
vezetesebbek legyenek az NB 1-es mérkőzések, és a 
válogatott is fejlődhessen.

– Nektek azt kívánom gyerekek, hogy komoly mun-
kával tanuljatok meg jobbal, ballal és fejjel játszani, 
rúgni és lelkesedni a magyar színekért, és akkor a ma-
gyar labdarúgásnak is lesz sansza a színvonal eme-
léséhez. Szeptember 15-én egy nagy műfüves pálya 
átadása lesz az Ikaruson. Óriási dolog, hogy az Ön-
kormányzat az MLSZ mellé felzárkózva vállalkozik 
ezekre a dolgokra. Merem remélni, hogy ez mind a 
magyar labdarúgás fejlődését fogja elősegíteni.

Az Ikarus sportlétesítményében található kis mű-
füves pálya átadására május 17-én került sor, azóta 
pedig szinte minden nappal egyre több kisgyerek 
jelentkezik az edzőknél azért, hogy ott focizhasson. 
A sportos rendezvények sora azonban még koránt-
sem ért véget, az Ikaruson található nagy műfüves 
pálya átadóünnepségéről következő számunkban 
olvashatnak.

Önkormányzat

A fátyolfelhős idő ellenére derű és bol-
dogság csillogott minden lemhényis 
diák és tanár arcán, hiszen kerületszer-
te méltán lehetnek büszkék az eddig 
poros, de most már térkővel borított 
udvarukra, amelynek kialakításakor 

fontos szerepet játszott, hogy az itt 
elhelyezett eszközök fejlesszék a gyere-
kek képességeit és kreativitását is.

– Helyet kapott itt egy sakk és egy 
malomjáték, egy ugróiskola, egy csúsz-
dával ellátott, fából készült játékvár, 
valamint egy kisebb röplabdapálya is. 

Emellett pedig maradt még egy olyan 
szabad rész is, amit a diákok ötletei 
alapján alakítanak majd ki. – mond-
ta Dienes Anna igazgatónő, megkö-
szönve a szülők ötletét, valamint az 
Önkormányzat és a Tesco által nyúj-
tott anyagi segítséget.

Kovács Péter polgármester elmond-
ta: nagyon büszke arra, hogy az az is-
kola, ahova a nagymamája, édesapja, 
sőt még ő is járt, a kerület legszebb 
iskolája lett. 

– Nekem annyi közöm volt a dolog-
hoz, hogy az igényeket összehoztam a 
lehetőségekkel. A szülők képviselői több-
ször jártak nálam, hogy újítsuk fel az 
udvart, mert poros. Hála Istennek az 
iskolát sikerült összehozni a Tescóval, 
amely kifejezetten keresett egy olyan he-
lyet, ahol a társadalmi felelősségvállalás 
keretében valami szépet és jót tud tenni. 
Nagyon jó, hogy éppen egy angol-ma-

Mertek nagyot álmodni
Az iskolások életében talán az első tanévnyitó percei a legizgalmasabbak. A 
Lemhényi Dezső Általános Iskola tanulói azonban valószínűleg ennél is jobban 
várták azt a szeptember 4-i ünnepséget, ahol Kovács Péter polgármester és 
Dienes Anna igazgatónő átadták az intézmény gyönyörűen felújított udva-
rát. A munkálatokat – amelyeket az Önkormányzat mellett egy nagy üzletlánc 
is támogatott – egy XVI. kerületi vállalkozó, a Stoneland Kft. végezte el.

gyar két tannyelvű iskolát választottak, 
hiszen a Tesco egy angol tulajdonú áru-
házlánc. Nekik pedig kifejezetten jó, ha 
olyan gyerekek kerülnek ki az iskola-
padból, akik tudnak angolul.

Az ünnepséget színesítette a Vikol 
Kálmán által vezényelt Csipikék 
Gyermekkórus műsora, valamint az 
a ritmikus sportgimnasztikai bemu-
tató, amit Kovalik Imola tanított be. 
Kovács Péter polgármester a rendez-
vény végén együtt ugróiskolázott a 
gyerekekkel, illetve megkondította 
azt a Tell Vilmosról elnevezett csen-
gőt, amit Vikol Kálmán ajánlott fel az 
iskolának.

Újabb műfüves pálya  
a jövő reménységeinek

Sz. R. zS.

Az Önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet for-
dít az általa fenntartott nevelési-oktatási intézmé-
nyekre. Éppen ezért nemcsak az épületeket újítja 
fel, hanem rendszeresen továbbképzési lehetőséget 
is biztosít az óvodapedagógusok és a tanítók, ta-
nárok számára. A gyerekek motivációjának fenn-
tartásához ugyanis a legkorszerűbb módszertani 
és pedagógiai ismeretekre van szükség. A MIOK 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet ezúttal 
„Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásá-
ba való bevezetés” címmel rendezett egy négyal-
kalmas, 30 órás továbbképzést a Lemhényi Dezső 
Általános Iskolában augusztus végén, amelyen 28 
tanár vett részt. 

Balogh László előadásain a tanárok olyan pedagó-
giai elvekkel, módszertani és tanulásszervezési eljá-
rásokkal ismerkedhettek meg, amelyek a hatékony 
együttnevelést szolgálják. A tanúsítványokat dr. 
Csomor Ervin alpolgármester, Szász József, az Okta-
tási-, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke, 
valamint Kovács Katalin, a Művelődési Ügyosztály 
vezetője adta át a résztvevőknek.

Tanítva tanulnak

Szigethy MaRgit



3 A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA  2012. szeptember 16. Önkormányzat

Megkezdődött az iskola, de nem csak a 
kicsiknek nehéz az a bizonyos táska. Mi, 
felnőttek is egész életünkön át tanulunk 
valamit. A mondás azt tartja: az okos más 
kárán tanul, mégis a legtöbben elkövetjük 
saját hibáinkat. Persze jó, ha tudunk szá-
molni, ha folyékonyan olvasunk, ha van 
némi fogalmunk a természet rendjéről vagy 
az anyagok kölcsönhatásáról, de talán en-
nél is lényegesebb, hogy lélekben fejlődni 
tudjunk. Az elmúlt egy év is folyamatos 
tanulás volt számomra. Köszönöm munka-
társaimnak és mindazoknak, akik támoga-
tó segítségükkel vagy ellenző kritikájukkal 
hozzá járultak ahhoz, hogy lapunk fejlőd-
hessen, és még közelebb kerülhessünk a 
kerületi emberekhez. Kollégáimmal együtt 
továbbra is emberséggel, hittel és szeretet-
tel végezzük munkánkat, mert „Az életnek 
értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az 
emberek ügye felé fordulunk. {…} Ember 
vagy, tehát embermódra és az emberek kö-
zött kell élned. {…} Embermódra élsz, ha 
igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted 
és szavad alján a szándék van: nem ártani 
az embereknek.” 

Kedves 
      Olvasó!
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A szokásosnál is izgatottabban várta a tanévkezdést 
Jávor Annamária, az intézmény új igazgatója. Szavaiból 
mégis határozottság, pedagógiai szakértelem és a gyere-
kek iránti önzetlen szeretet áradt. Az eddig testnevelő ta-
nárként dolgozó pedagógus az idei olimpiát és a sportot 
állította követendő példaként a hallgatóság elé.

– Bízom benne, hogy sok szülő ültette maga mellé gyere-
két, hogy olyan műsort nézzenek, amely az életre nevel. A 
sport ugyanis mindenre megtanít, amire az életben szüksé-
günk lehet. Megtanít a fegyelemre, tiszteletre, növeli a mun-
kabírást, ráébreszt arra, hogy gyakorlással elérhető a kívánt 
cél. Megtanít kezelni a sikereket, és arra is, hogyan álljunk 
talpra az esetleges kudarcok után. Az olimpia ideje alatt 
megváltozott az ország is. Mindenki egy emberként szurkolt 
a versenyzőknek. Jó volt látni, hogyan hozza össze az embe-
reket a közös cél. Ezekben a pillanatokban különösen jó volt 
magyarnak lenni. 

Jávor Annamária először az elsősöket köszöntötte, akik 
közül sokan jártak előkészítő foglalkozásra az intézmény-
be. Míg a kicsiknek a tanulás jelenti majd az újdonságot, 
addig a nyolcadikosoknak már a pályaválasztáson kell 
gondolkodniuk. Ugyanakkor a többi diáknak is sok lesz 
a dolga, hiszen a tanórákon és a szakkörökön a legjobb 
tudásuk szerint kell teljesíteniük, amelyhez az iskola 
pedagógusai minden segítséget megadnak – mondta az 
igazgatónő. Jávor Annamária arra biztatta a szülőket, 
hogy mindig legyen elég idejük csemetéjükre, hiszen a 

Megint hangosak az iskolák
MéSzáRoS tiboR

Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin oktatásért felelős 
alpolgármester, Ancsin László jegyző, Szász József, az Oktatá-
si-, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke, valamint 
Kovács Katalin, a Művelődési Ügyosztály vezetője részt vettek 
a Móra Ferenc Általános Iskola évnyitóján is, ahol dr. Rét-
helyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának el-
nöke, korábbi nemzeti erőforrás miniszter mondott beszédet.  

szülői törődést és szeretetet még a legkiválóbb iskola vagy 
a legjobb pedagógus sem tudja pótolni. Tanártársainak 
pedig sok új ötletet, kitartó lelkesedést és kreativitást kí-
vánt, hogy magukkal tudják ragadni a gyerekeket, és át 
tudják adni nekik mindazt, amit szeretnének.

– Végezetül visszakanyarodnék a sporthoz. Szintén az 
olimpia alatt, az egyik rádiócsatornát hallgatva ütötte meg 
a fülemet a következő mondat: nem kiváló labdarúgókat ke-
resek, hanem lelkes fiatalokat. Focizni majd én megtanítom 
őket. Ezeket Sir Alex Ferguson, a Manchester United sport-
igazgatója mondta, és én maximálisan egyet tudok érteni 
vele. Ha a kitartás megvan, a többi megszerezhető – zárta 
beszédét az igazgatónő. 

Az ünnepi műsorban a kis elsősök és a már gyakorlot-
tabb versmondók mellett az énekkar tagjai között fellé-
pett Horváth Hanna 7. a osztályos tanuló is, aki a 2011-es 
budapesti népdaléneklési versenyen első helyezést ért el. 
Ezután Kovács Péter polgármester azzal biztatta az el-
sősöket, hogy amikor ő volt ennyi idős, ikertestvérével 
szintén szorongva, nagy izgalommal néztek az első iskolai 
nap elé. 

A kerület vezetője ezután szólt az új tanügyi reformról is.
– Az iskolák szakmai irányítását ezután átveszi az állam, 

és az Önkormányzat az épület tulajdonosaként a hátteret 
biztosítja majd ehhez. Én azonban úgy ismerem a kerületi 
pedagógusokat, hogy ebből a változásból sem a szülők, sem 
a diákok nem fognak érzékelni semmit. Az Aranyban már 
el is indult az a program, amit országosan csak most fognak 
bevezetni. Az iskolaotthonos oktatás azt jelenti, hogy a diá-
koknak reggel 8-tól délután 4 óráig tartanak foglalkozásokat 
az iskolában, amellyel kevésbé terhelik le őket. Ugyancsak 
újdonság a mindennapos testnevelésóra, amely kezdetben 
csak az első, az ötödik és a kilencedik osztályosok számára 
kötelező, a következő évektől azonban felmenő rendszerben 
minden évfolyamon bevezetik. 

A 2012-13-as tanév tehát a változások éve lesz az is-
kolákban. Útjára indul egy minden eddiginél átfogóbb 
tanügyi reform. Újdonságokat, módszertani változásokat 
azonban elsősorban az állam, a fenntartók és a pedagógu-
sok számára tartogat. Az oktatásért felelős szakemberek 
szerint, ha a végrehajtás jól sikerül, a diákok és a szülők 
csak az előnyeit tapasztalhatják meg.
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A szokásos szombati piaci forgatag 
ezen a napon kirakodóvásárral és ru-
habörzével is bővült. Akik szeretnek 
magasról letekinteni a világra, üres 
sörösrekeszekből építhettek feltűnő-
en ingatag tornyot maguk alá, és jut-
hattak egyre magasabbra mindaddig, 
amíg a rekesztorony össze nem dőlt 
alattuk. A próbálkozókat szerencsére 
biztosítókötél mentette meg a végze-
tes zuhanástól. A közösségi teremben 
gyerekprogramok, kick-box-, röp-
labda- és fitneszbemutató szórakoz-
tatta az érdeklődőket. 

Mielőtt kezdetét vette volna az esti 
ünneplés, Kozma Viktor, a Sashalmi 
Piac Kft. ügyvezetője megköszönte a 
vásárlóknak, hogy rendszeresen az itteni, minőségi 
portékákat választják, ami persze azoknak az áru-
soknak az érdeme, akik a felújítás nehéz időszakát 
átvészelve ma is állandó kínálatot biztosítanak. 
Kozma Viktor hangsúlyozta: aki itt szerzi be az 
élelmiszert, mindenképpen a magyar termékeket 
részesíti előnyben, és ezzel a hazai termelőket tá-

mogatja. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy 
továbbra is minden javaslatot, észrevételt szívesen 
fogadnak, ami javít a körülményeken. Ő maga pe-
dig úgy tekint a Piacra, mint egy egyéves gyerekre, 
aki megtette már az első lépéseket, de hordozza a 
gyermekbetegségeket, és még fejlődnie kell.

Kovács Péter polgármester beszédében arra emlé-

Aktuális

Egyéves a Sashalmi Piac
Már egy éve annak, hogy befejeződött a Sashalmi Piac felújításának második 
üteme, amely az Európai Unió támogatásával valósult meg. Az emberek meg-
szokták és megszerették az új létesítményt. Az őstermelők standjai, a tejtermé-
ket, pékárut és húst árusító boltok közkedveltek a kertvárosi polgárok körében, 
annál is inkább, hiszen nem csak hétvégén, hanem a hét minden napján látogat-
hatók. Az ökopiacon nem csak az ínyencek, de az egészséges táplálkozás hívei 
is megtalálják a kedvükre való bioélelmiszereket, a Sashalmi Közösségi Terem 
pedig folyamatosan telt házzal működik. Szeptember 8-án egész napos rendez-
vénnyel ünnepelték meg a kerületiek a létesítmény egyéves születésnapját.

MéSzáRoS tiboR

keztetett, hogy milyen sok ellenzője és kishitű kri-
tikusa volt a felújításnak. Jó néhányan mondták 
ugyan, hogy nem fog sikerülni, a tervekből mégis 
valóság lett. A kerület vezetője kiemelte: a Piac a 
bevásárlóhely szerepén kívül közösségi színtérré is 
vált. Szökőkútja körül, a padokon gyakran látni 
beszélgető embereket, akik a bevásárlás mellett egy 
kis csevegésre is szakítanak időt. Sokan látogatják 
a közösségi termet is, amely akár 300 fős esküvői, 
vagy vállalati rendezvény megtartására is alkalmas. 
Ezekre továbbra is várják a jelentkezőket.

Kovács Péter és Kozma Viktor ez-
után saját kezűleg ültettek el egy 
kerületi házaspár által felajánlott 
smaragdfát, amely a XVI. kerület jel-
képe is lehet: látványosan és gyorsan 
fejlődik, emellett nagyon szép lesz. 
Ugyanakkor a leghasznosabb növény 
a földön, ez köti meg a legtöbb szén-
dioxidot, levele pedig jó takarmány-
nak is.

A piaci rendezvények állandó kí-
sérője a jófajta sör, amit ezúttal az 
„Apagondozóban” szerezhettek be a 
gyerekprogramok végére várakozó 
apukák és persze az anyukák is. A 
kínálatban a világostól a barnáig sok-
féle színárnyalatot megtalálhattak az 
érdeklődők, akik igazi magyar pálin-
kákat és borokat is megkóstolhattak. 

Az estét a Boogie Fathers együttes koncertje zené-
sítette meg. 

Az Önkormányzat János utcai napközis táborában 
idén is sok szeretettel és érdekes programokkal várták 
a kerületi gyerekeket június 18-a és augusztus 31-e 
között. Miután a Kerületgazda Szolgáltató Szerve-
zet kitakarította a tábor területét, először a Herman 
Ottó, majd a Móra Ferenc, végül pedig a Jókai Mór 
Általános Iskola mintegy 80 pedagógusának irányítá-
sával, a kisebb és nagyobb diákok úszhattak, sport- és 
ügyességi játékokat játszhattak, valamint a Varázsmű-
hely által szervezett kézműves foglalkozásokon is részt 
vehettek, ahol papírból, bőrből, gipszből, textilből és 
nemezből sokféle szép és hasznos tárgyat készíthettek. 
A tanulók a Kerületgazdától bérelt busszal ellátogat-
tak a Gödöllői Kalandparkba, a Tropicariumba, a Pla-
netáriumba, az Állatkertbe, a Pál-völgyi-barlangba, a 
Naplás-tóhoz és a Sarkad udvarba is. Emellett a Vö-
röskereszt és a XVI. kerületi mentőállomás, a Tűz-
oltóság, illetve a Rendőrség munkatársai is tartottak 
bemutatót a tábor résztvevőinek.

Az évről évre egyre színesebb programkínálatnak 
köszönhetően idén 8826 diák fordult meg a János 
utcai táborban, ami 2251 fővel több, mint tavaly. 
A gyereklétszám 15 napon is meghaladta a 200 főt, 
június 26-án pedig összesen 226 kis tanuló töltötte 
hasznosan a vakáció perceit a létesítményben.

Egyre sikeresebb  
a János utcai tábor

Szeptember 1-jén ünnepelte meg-
alakulásának 40. évfordulóját a 
Centenáriumi lakótelepen műkö-
dő Összefogás Lakásszövetkezet. 
A rendezvényen részt vett Kovács 
Péter polgármester, valamint dr. 
Környeiné Rátz Katalin és Abonyi 
János önkormányzati képviselők 
is. Az eseményen Molnár István 
ügyvezető igazgató és Szabó József 
elnök köszöntötte a jelenlévőket. 
az Összefogás Lakásszövetkezet 

jogelődje 1972-ben azért jött létre, 
hogy a vállalatok és intézmények 
fiatal dolgozói lakáshoz juthassa-
nak. A tagok többsége az Ikarus 
és az EMG dolgozói közül került 
ki. A Szövetkezet fennállása óta 3 
lakótelepet építtetett meg a XVI. 
kerületben: a Centin 2561, az 
Ond vezér lakótelepen 468, az Os-
toros utcai lakótelepen pedig 313 
lakást és egy teremgarázst hoztak 
létre. Munkájuk eredményeként 

ma már ők látják el 67 épület 
3264 lakásának az üzemeltetésé-
vel, fenntartásával és karbantartá-
sával kapcsolatos feladatokat. Be-
vezették a lépcsőházi elszámolást, 
amely egyedülálló az országban, 
lakásaik ára pedig 25-30 száza-
lékkal olcsóbb volt a mindenko-
ri piaci árnál. Kovács Péter – aki 
egy ideig maga is lakott a Centin, 
szülei pedig még mindig ott élnek 
– hangsúlyozta: bármerre jár az 
országban, a kerületi lakótelepek 
magas színvonaláról mindenki 
hallott már. Talán ennek is kö-
szönhető, hogy olyan ismert sze-
mélyek költöztek ide, mint Áder 
János köztársasági elnök, Szerencsi 
Éva színésznő vagy Nagy Bandó 
András humorista, előadóművész.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a 2012-es helyi adók 
(építmény- és telekadó), valamint a gépjárműadó II. féléves 

befizetésének határideje szeptember 15-én lejárt! 
Aki erről megfeledkezett, minél előbb fizesse be tartozását, 

amelyhez csekket az Adóügyosztályon igényelhet. 
Érdeklődni a 4011-557-es telefonszámon lehet.
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mert úgy van kitalálva, hogy elemeiből egy egyszerű, 
összeszerelésre alkalmas műhelyben felépíthető. A 7 da-
rab sem ugyanabban a műhelyben készült. Amíg nincs 
folyamatos megrendelés, addig nem tudnánk egy gyá-
rat fenntartani. 

– A BKV nem lehetne állandó megrendelő?
– A BKV-nak ebben a kategóriában kevés járműve 

van. Nekik inkább a 12 méteresekre és a csuklósokra 
van tömeges igényük. De azért azt a néhányat, amit 
üzemeltetnek, szívesen legyártanánk.

– Kik gyártják a fődarabokat?
– A motort a Mercedes szállítja, az önjáró alvázat pe-

dig a Rába, magyar kormányművel és Alison automata 
váltóval. Ezután egy XVI. kerületi szerszámgyár terü-
letén bérelt műhelyben készül a vázszerkezet, és mint 
említettem, az összeszerelés már bárhol megtörténhet.

– Miért fontos Önnek a buszgyártás?
– Részben, mint egy gépjárműtartozékokat forgal-

mazó cég tulajdonosának személyes érdekem, hogy 
legyen autóbuszgyártás, hiszen akkor szükség van a mi 
termékeinkre is. Ezt megelőzi azonban az az érzelmi 
kötődést, amely a tizenhat, Ikarusban töltött évem alatt 
„szerelemmé” alakult a buszok iránt. Emellett megem-
líteném az ebben rejlő munkahelyteremtési lehetőséget 
is, hiszen a gyártásra érvényes arányszám ma 1:7. Ez azt 
jelenti, hogy ha egy gyártósoron egy ember dolgozik, a 
beszállítóknál további hét emberre van szükség a gyár-
tási folyamat kiszolgálásához. Ez a mai világban nem 
csekélység.

Idén tehát a nosztalgiázás mellett helyet kapott a 
remény is az Ikarus-napon. Bízzunk benne, hogy a 
kormányzati akarat találkozik a még meglévő szakér-
telemmel, az alkotó elszántsággal, és talán éppen egy 
XVI. kerületi székhellyel új korszak kezdődik a hazai 
autóbuszgyártás történetében.

Kovács Péter polgármester köszöntőjében elmond-
ta: a kerület vezetése a modern kor követelményeinek 
megfelelően szeretné visszaállítani az Ikarus sporttelep 
régi fényét. Ezért kapott rekortánborítást a futópálya, 
és ezért épült meg a május 17-én átadott kis műfü-
ves, valamint az MLSZ-támogatással létrehozott nagy 
műfüves pálya is. Így azonban az egykori dolgozóknak 
azon a területen kellett nosztalgiázniuk, amely feltehe-
tően szeptember végére kerül az Önkormányzat tulaj-
donába. Ezt azonban senki sem bánta. 

Szatmáry Kristóf államtitkár bejelentette: a kor-
mány éppen most teszi meg az első lépéseket az au-
tóbuszgyártás újraindítása érdekében. A közelmúltban 
ugyanis elfogadtak egy nemzeti autóbusz programot, 
amellyel a kormány hosszú távú célja az, hogy meg-
találják a szakembergárdát, a még fellelhető szellemi 
tőkét, esetleg a még ma is alkalmazható technológi-
ákat, illetve a gyártásra alkalmas helyeket, és erre az 
alapra építve állami szerepvállalással újraélesszék a 
magyar autóbuszgyártást. A tárgyalások megindultak 
arról is, hogy az állam visszavenné az Ikarus nevet 
azoktól, akik most jogosultak a használatára. Szatmáry 
Kristóf hangsúlyozta: bonyolult tárgyalások előtt áll a 
kormány, gyors eredményeket nem lehet várni, de a 
nemzeti buszgyártással kapcsolatban számítanak a volt 
ikarusosok részvételére is.

A beszédek elhangzása után a jelenlévők egyperces 
néma csenddel emlékeztek meg azokról, akik az Ikarus 
nevet naggyá tették, de már nem lehetnek köztünk. 
Ezután pedig Németh László vezetésével elindult a 
nosztalgiajárat, amelyre bárki ingyen felszállhatott. 
Azokat persze csalódás érte, akiknek emlékeiben a 
kalauznak szigorú tekintete és sűrű, szúrós bajusza 
volt, mert ezen a járaton egy csinos, hosszú hajú, fiatal 
hölgy tartotta kezében az erre a napra készült jegyeket. 
A tányérsapkája és a lyukasztója azonban ugyanolyan 
volt, mint a régi ellenőröké. A járaton korhű táncda-
lok, és a maihoz képest kissé kemény rugózás szóra-
koztatta az utasokat. 

Adamis Gábor az egykori Ikarus gyár vezérigazgató-
helyetteseként dolgozott. Pályafutását fejlesztőmérnök-
ként kezdte a vállalatnál, manapság ő is a buszgyártás 
újraindításán dolgozik. Ennek bizonyítéka az az S 91-es 
jármű, amelyből már hét darabot gyártottak skandináv 
megrendelők számára. Sajnálatos, hogy ez Magyaror-

szág jelenlegi legnagyobb autóbusz-exportja, hiszen hét 
jármű a gyár fénykorában alig több mint egy óra alatt 
jött le a gyártósorokról. Amiért azonban mégis igazán 
büszkék lehetünk erre, az az igényes skandináv piac el-
ismerése. A buszok átadását követően a svédek további 
árajánlatot is kértek, tehát a jövő még komolyabb meg-
rendeléseket is hozhat, esetleg újabb típusokkal. 

– Rögös út lesz, de örvendetes, hogy megvan a szán-
dék, és már megtörténtek az első lépések is. Az én ál-
láspontom pedig az, hogy azt a tudást, ami az emberek 
kezében és fejében felhalmozódott akkor, amikor még a 
gyár nagy számban gyártotta a buszokat, nem lehet csak 
úgy elhantolni. Már 2007 óta próbáljuk kollégáimmal 
átmenteni ezt a szellemi tőkét, és úgy néz ki, most fel-
csillant valami halvány reménysugár a távoli égbolton, 
hiszen törekvéseink találkoznak az állami akarattal.

– Az Ikarus bezárásával keletkezett űrt az elmúlt húsz év 
alatt nyilván lefedte valamelyik gyártó a piacon. Hogyan 
lehet oda újra visszakerülni?

– Minden piacon lehet találni egy olyan gyártmányt, 
amire van kereslet. Nem gyárthatunk 12 méteres bu-
szokat, mert ott a nagyokkal nem versenyezhetünk. De 
a midibuszok kategóriája olyan terület lehet, ahol ne-
künk is vannak lehetőségeink. Ez egy 8 méter hosszú, 
városi kivitelű, 40 fő befogadására alkalmas jármű. Ilyet 
világszinten sem sokan gyártanak, de igény lenne rá. 
Ezt bizonyítja a svéd és a norvég vásárlás is.

– Hol lenne igény egy ilyen méretű autóbuszra?
– Például a belvárosi közlekedésben, ahol szűk a hely. 

Nálunk a Várban, ahol az utak egy része barlangrend-
szer fölött megy, nehéz járművek alatt beszakadhat, 
vagy kisebb forgalmú helyeken, ahol nem olyan nagy 
az utasforgalom, például vidéki városokban, vagy nagy-
városok külső kerületeiben.

– Hol gyártották a már említett 7 darab buszt?
– Jelenleg nincs gyárunk. Ez azonban egyelőre, amíg 

nagy szériákra nincs megrendelés, csak látszólag hát-
rány. Az S 91-est ugyanis bárhol le tudjuk gyártani, 

Ismét gurulhat az Ikarus 
Megint lesz magyar buszgyártás

Elérkezett szeptember második szombatja, amikor az Ikaruson ismét 
tűz gyúlt a bográcsok alatt, a parkolóban újra megjelentek a buszok, 
és a legendás család tagjai megint együtt töltöttek egy feledhetetlen 
napot. Szeptember 8-án ugyanis ismét hagyományőrző Ikarus-napot 
tartottak. Az eseményen Kovács Péter polgármester és Adamis Gá-
bor volt vezérigazgató-helyettes mondott köszöntőt, Szatmáry Kristóf 
gazdaságszabályozásért felelős államtitkár pedig örömteli bejelentés-
sel szolgált. A rendezvény főszervezője Szabó Zsóka, az Otthonunk a 
XVI. Kerület Egyesület Ikarus klubjának vezetője volt. 

MéSzáRoS tiboR

Ikarus 311-es piros-fehér fényezéssel, 
csillogó díszlécekkel. Ez a példány 1964-
ben készült. Sorsa nagyon kalandosan ala-
kult. Személyszállító karrierje végén egy 
homokbányában szolgált irodahelyiség-
ként. Ezután cementtároló sufnivá válto-
zott, majd jött a nagy előrelépés: mostani 
tulajdonosa kitakarította, és kolbászt árult 
belőle az Ikarus gyár területén. Aztán még-
iscsak helyreállt a világ rendje, mert most 
az eredeti állapotának megfelelő küllemét 
visszanyerve, bérelhető nosztalgiajárat-
ként ismét a személyszállítás a fő feladata.
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H. Czékmány Ilona Vadak és virágok című kiállítása szept-
ember 3-án, a Kovács Attila Galériában nyílt meg. A művész 
középiskolai tanulmányait a budapesti Török Pál utcai Képző- és 

Iparművészeti Gimnázium grafika szakán végezte. Érettségi után 
tovább tanult, mentorai között ott volt dr. Barcsay Jenő, dr. Po-
gány Ödön és Komjáti György is. Aktív dolgozóként is rajzkész-
ségéből élt, de ekkor még művészi vágyait idő hiányában nem 
volt alkalma kiélni. Nyugdíjba vonulása, vagyis 1996 óta fest, és 
már számtalan témát feldolgozott. Most az erdő vadjait ábrázoló 
művei mellett virágcsendéleteket állított ki az Önkormányzat 
galériájában. A természeti képekhez kapcsolódó zenei asszociáci-
ókat Hegedűs Valér zongoraművész Bartók és Chopin műveiből 
válogatta össze és adta elő. A kiállítás szeptember 20-ig látható. 

GYERMEKPROGRAM
szeptember 29. szombat 
10.00 - TÖKMAG FILMSZÍNHÁZ

Szombat délelőttönként visszaidézzük a régi időket, 
amikor gyakori esti program volt a diafilmvetítés. 
10.00: A három kismalac, 11.00: A csillagszemű ju-
hász, 12.00: Mazsola és Tádé
Jegyek: 450 Ft-os áron (/diavetítés) a helyszínen 
kaphatók. 
szeptember 30. vasárnap 11.00
MARCIPÁN CICA - koncert-mesejáték 4-12 éves 
korig
Gábor Éva meséjéből írta: Gábor Éva, Zsámár Katalin. 
Rendező: Urbán Gyula. Marcipán cica szerepében: Hárai 
Ágnes. Jegyek: 850 Ft-os áron elővételben kaphatók.

EZ+AZ
szeptember 29. szombat 9.30-
12.00

LIGET TÁNCAKADÉMIA NyILVÁNOS NEM-
ZETKÖZI KURZUSAI
Délszláv kurzus Jorgos Antonopoulos vezetésével
Jegyek 900 Ft-os áron elővételben kaphatóak.

PÓDIUM
szeptember 20. csütörtök 
18.00 

SZENT KORONA BARÁTI KÖR
A Szent Korona küldetéséről, sorsáról, történetéről 
és hányattatásáról szólnak előadásaink a napi aktuá-
lis viszonyok között. A belépés díjtalan!

NAGYRENDEZVÉNY
szeptember 26. szerda 18.30
EIFERT JÁNOS- FOTóELŐADÁSA

A program az Európai Unió támogatásával az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Gyere inkább mihozzánk!
TÁMOP – 5.2.5/B-10/1-2010-0075

szepTember 22-23. 
IX. KerTVÁrOsI VIGAssÁGOK

„Ujjé a Ligetben…”
szepTember 22. szOmbAT
Egész nap: Főzőverseny
10:00 Kolompos koncert
11:00 Gigantocirkusz - Figurina bábszínpad
12:00 Kertvárosi tehetségek a nagyszínpadon
14:00 Trió Trixx artista csoport
15.00 Kertvárosi tehetségek a nagyszínpadon
16:00 A Körúti Színház bemutatója „Ujjé a Ligetben…”
17:00 Főzőverseny eredményhirdetés
18:00 Vastag Tamás
19:00 PASO Pannonia All Stars Ska Orchestra koncert
szepTember 23. VAsÁrNAp
10:00 Marcipán Trió gyerek koncert
11:30 Kalóz Show – Tomi bohóccal
12:00 Kertvárosi tehetségek a nagyszínpadon
13:30 SPIRIT színház bemutatója
14:30 Poór Péter
15:30 Varidance – Fergeteges táncok
16:30 Vodku koncert
17:30 Intermezzó Trió + Jász András 
19:00 Utcabál a Gesarol együttessel
Gyerekliget:
• Kisvonat • Mesegyár – Kiskörúti Színház in-
teraktív játéka • Művészeti Ökokaland – családi 
nap • Gyerkőc program – ügyességi népi játékok • 
Hagyományörző Ökolabirintus - a NKA támoga-
tásával • Tulipántos népi ládikó • Lego-kosabb já-
ték • Játékos IqA • Skodavilág • Groupama játék-
sátor • Sportszeglet • Sípálya – Fogarasi Síiskola • 
Mászófal • Extrém sportok • Artista foglalkoztató
erzsébetligeti Uszoda - szeptember 22. 
szombat
• Egészség- és sportnapi vizivetélkedő diákoknak
• Gyermek úszóverseny és egészségmegőrzési 
programok

KIÁLLÍTÁSOK
szeptember 18. kedd 18 óra 
RÁDóCZy GyARMATHy GÁ-

BOR GRAFIKUSMűVÉSZ KIÁLLÍTÁSÁ-
NAK MEGNyITóJA. A tárlatot megnyitja: 
Gedeon Péter, a Corvin művészklub vezetője. 
Közreműködik: Matus Mihály tárogatón. Meg-
tekinthető: október 14-ig a Harmónia teremben
szeptember 20.  csütörtök 18:00
ŐSZI TÁRLAT 2012 - A Corvin Művész Klub 
által kiírt pályázatra beküldött alkotások tárlata.
A megnyitón köszöntőt mond: Kovács Péter pol-
gármester. A tárlatot megnyitja: Gedeon Péter, 
a Corvin művészklub vezetője. Közreműködik: 
Hegedűs Valér zongoraművész és Fornosi Mihály 
gitárművész. A kiállítás megtekinthető: október 
21-ig a Corvin Galériában
szeptember 24. hétfő 18:00
TAKÁR EMŐKE EZ IS, AZ IS CÍMű KIÁL-
LÍTÁSÁNAK MEGNyITóJA
A tárlatot megnyitja: Hegedűs Valér zongoramű-
vész. Helyszín: Kovács Attila Galéria  (Polgármes-
teri Hivatal, Bp. XVI. Havashalom u. 43.) 
Megtekinthető: munkanapokon ügyfélfogadási 
időben október 11-ig.

JöN-JöN-JöN !!!
Ne meNJeN A KözpONTbA, 

NÉzze meG A KerTVÁrOsbAN!
október 5-6-7.,  10.00-19.00 
A LEGO – KOSABB  JÁTÉK!  LEGO ™ kockákból 
épített kiállítás és vásár
október 12. péntek 19.30 
JAZZ LIGET – PÁLINKÁS GERGELy ÉS ZE-
NEKARA
október 13. szombat 11.00
ALMA KONCERT

Programajánló
1165 BUDAPEST, HUNYADVÁR UTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.

Ha valaki nem ismerné a fenti képen 
sorakozó urakat, a látvány alapján 
alig hiszem, hogy bárki eltalálná, mi 
a foglalkozásuk, és milyen eseményen 
vettek részt. Megsúgom: ők élvo-
nalbeli karikaturisták. A nevettetés 
apostolai, és saját kiállításuk megnyi-
tóján rendezték ilyen zárt egységbe 
arcvonásaikat. Hogy miért? Hát ez a 
mai napig nem derült ki. Talán meg 
akarták tisztelni a szónokot? Mert a 
megnyitó beszéd egyáltalán nem volt 

olyan szomorkás, mint amilyen han-
gulat az urak arcán tükröződik. Sőt, 
kimondottan jó volt, rájuk nézve 
egyenesen hízelgő. Köztünk szólva, 
ha valaki például Teszák Sándort akár 
csak rövid időre is, de rá tudja venni, 
hogy komoly legyen, az bizony nem 
mindennapi teljesítmény. Most azon-
ban ez is megtörtént.

Fábry János, Dluhopolszky László, 
Teszák Sándor, Török Tivadar és Gál 
Tamás, alias T-Boy közös kiállításán 
életük, emlékeik, történelmünk és 

Előfordul, hogy az ember jó társaságba keveredik
városunk elé tartottak görbe tük-
röt, hogy véleményt mondjanak 
a maguk vitriolos eszközével, a 
gúnyrajzzal. A szeptember 5-én a 
kőbányai kulturális központban ki-
állított művek a gazdasági válságról, 
a MALÉV-csődről, az aktuálpoliti-
káról, az egészségügyről, a nyugdíj-
ról és más olyan témákról szólnak, 
amelyek napjainkhoz tartoznak. 

Bálint Szabolcs versekkel, Tóth Já-
nos István zeneszerző, gitárművész 
pedig néhány dallal színesítette a 
rendezvényt.

Kivételesen arra buzdítjuk Önö-
ket, hogy szeptember 25-éig va-
lamelyik délután ugorjanak át az 
egykori Patakiba, és nézzék meg a 
szoborarcú ötök nagyon is komoly, 
de mégis mosolyra ingerlő karika-
túráit. Higgyék el, érdemes! Önök 
is úgy fogják érezni, jó társaságba 
keveredtek. 

MéSzáRoS tiboR
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A Ghymes jövőre lesz 30 éves. Az 
együttes 1983-ban Szarka Gyula ve-
zetésével alakult meg Nyitrán olyan 
zenészekből, akik előtte rockot, ko-
molyzenét, régies zenét játszottak. Első 
táncházaikat és népzenei koncertjeiket 
a Nyitra melletti Gímes (régies írással 
Ghymes) községben rendezett ifjúsági 
táborban tartották, innen ered a név, 
amit 1984-ben vett fel a zenekar. Las-
san a népzenei elemek az alkotói elkép-
zeléseikhez igazodtak, és megszületett 
az egyedi, semmihez sem hasonlítható 
hangzás. A Ghymes zenéje egyszerre 
hat az értelemre, az érzelmekre és az 
érzékekre. 

A zenekar az elmúlt 29 évben 17 
önálló albumot jelentetett meg, ezek 
közül 8 platina és 3 aranylemez lett. 
Platina lett a Szikraszemű is, amelynek 
anyagát szeptember 21-én is hallhatja a 
közönség. A Ghymes pályafutása során 
25 országban turnézott, összesen leg-
alább 80 alkalommal léptek fel Iraktól 
Franciaországon át az Egyesült Államo-
kig. A zenekart számos díjra, elismerés-
re jelölték, Szarka Gyula és Szarka Ta-

Színpad

Vigyázz, kész, Ghymes! - kezdődnek a Kertvárosi Vigasságok
Egy világszerte ismert zene-
kar nyitja meg a kilencedik 
alkalommal megrendezendő 
Kertvárosi Vigasságokat szept-
ember 21-én. Az Erzsébetligeti 
Színházban a Ghymes együttes 
lép fel este 7 órától. A Szikra-
szemű koncert garantálja, hogy 
a háromnapos rendezvény jó 
hangulatban és színvonalasan 
kezdődik. A Kertvárosi Vigas-
ságok nyitóeseményének apro-
póján az együttes alapítójával, 
Szarka Gyulával beszél-
gettünk.

takácS t. LáSzLó

– Talán fel sem kellene tenni a kérdést, miért aktuális 
napjainkban Moliére műve. A cím embergyűlölőt jelent, 
és tulajdonképpen mindannyian ismerünk olyanokat a 
környezetünkben, akik elzárkóznak, gyűlölködnek. Önök 
milyen megfontolás alapján döntöttek a darab feldolgozá-
sa mellett? Mivel tudták maivá tenni?

– Mi igazából nem aktualizálunk. Tízféle karakter 
jelenik meg a darabban, ezeket az archetípusokat (ős-
jellem – a szerk.) igyekszünk megjeleníteni, szerethe-
tővé tenni, amelyek a mai világban is ugyanúgy jelen 
vannak, mint több száz évvel ezelőtt. Annak érdekében, 
hogy a fiatalokat is jobban elérjük, annyiban frissítet-
tünk, hogy a Quimby együttes dalai hangzanak el a 
jelenetekben. Ezek nem feltétlenül viszik előre a cselek-
ményt, inkább illusztrálják, aláfestik a hangulatot. Így 
lett mégis modern a feldolgozás.

– A Spirit Színházról tudható, hogy a fiatalokat, sőt a 
nagyon fiatalokat, a középiskolásokat is elsődleges célkö-
zönségnek tartják. Miért érzik fontosnak, hogy ehhez a 
korosztályhoz szóljanak?

– Nagyon sok inger éri ezt a korosztályt az egész világ-

ból és a médiából ebben 
az elektronikus társada-
lomban. Nehéz megtalálni az 
útjukat a rengeteg információ kö-
zepette, meg kell mutatnunk, hogy ilyen értékek is lé-
teznek. Szükség van rá, hogy megszólítsuk őket, hiszen 
ők fogják később alakítani, előre vinni a saját életüket 
és másokét, végső soron az egész világot. Tulajdonkép-
pen – egyszerűen mondva – övék a jövő. 

– A darabot nyáron mutatták be vidéki színpadokon, 
és augusztusban a fővárosban, a Városmajori Szabadtéri 
Színpadon. Mik az eddigi visszajelzések?

– A szabadtéri nyári játékokon adtuk elő, például 
Szentendrén, Szarvason. Nagyon szerették, a közönség 
visszajelzése abszolút pozitív, a szakmából is sokan gra-
tuláltak. Makranczi Zalán és Kolti Helga díjat is kapott 
alakításáért. Az ember persze már a színpadon érzi, 
hogy sikerült-e átadni azt, amiért feldolgoztuk, eléri-e 
a célt, érdemes volt-e megcsinálni. Úgy érzem, hogy 
igen, egy tartalmas előadást készítettünk.

– Mennyi időt, energiát követeltek az előkészületek, a 
próbák, mire úgy érezték, hogy összeáll az előadás?

Molière legjobbja 
az Erzsébetligetben

Szeptember 30-án az Erzsébetligeti Színházban mutatják be A mizant-
róp című darabot, amit a Spirit társulat visz színpadra. A Kertváros 
lakói a fővárosban az elsők között láthatják a művet, hiszen a nyár 
elején bemutatott darabot eddig vidéki szabadtéri színpadokon, 
valamint a Városmajorban játszották. A parádés szereposztás 
és az újszerű – a Quimby együttes zenéjével aláfestett – vál-
tozat különleges élményt ígér. A darabról és a társulatról a 
Spirit Színház ügyvezetőjével, menedzserével és színészé-
vel, Perjés Jánossal beszélgettünk.

takácS t. LáSzLó

más 2011-ben Kossuth-díjat kapott. A 
számtalan fellépés között szívesen emlé-
keznek azokra a koncertekre, amelyeket 
korábban a XVI. kerületben tartottak. 

– Korábban két alkalommal is játszot-
tunk már az Erzsébetligeti Színházban. 
Mindkét koncert nagyon jól sikerült, a 
közönség is rendkívül lelkesen fogadta 
a produkciónkat, így ezúttal is szívesen 
tettünk eleget a felkérésnek.

– A szeptember 21-i koncert a 2010-
ben megjelent Szikraszemű lemezükre 
épül. Hallhatunk emellett korábbi, nép-
szerű dalokat is, vagy esetleg újakat?

– Jellemzően egy-egy lemez dalaival 
turnézunk, ezek alkotják a műsor gerin-
cét. Természetesen minden alkalommal 
úgy állítjuk össze a programot, hogy 
legyen benne olyan, amit a közönség 
különösen szeret a korábbi zenék közül, 

illetve mutatunk újat is. Nincs két egy-
forma Ghymes-koncert.

– Két éve jelent meg a legutóbbi leme-
zük, mikorra várható a következő?

– Aktuális a kérdés, októberre tervez-
zük a megjelenését. Jelenleg zajlanak a 
stúdiómunkák. Címe még nincs az új 
albumnak, de annyit elárulhatok, hogy 
a zenei anyag illeszkedik a zenekar ha-
gyományaihoz, hangzásvilágához, még-
is mindig igyekszünk újítani, aktualizál-
ni is valamit.

– A Ghymes zenéje nem tartozik a mu-
latós kategóriába, mélyebb, összetettebb 
a hangzás és a szöveges mondanivaló is. 
Mégis gyakran lépnek fel fesztiválokon, 
bornapokon. Nem tartanak attól, hogy 
a közönség ezeken az eseményeken másra 
számít?

– Számtalanszor bebizonyosodott, 
hogy a mi zenénkre is mulatnak az 
emberek. A közönség igenis igényes, 
olyan emberek hallgatnak minket, akik 
gondolkodni is szeretnek, kedvelik ezt 
a hangzásvilágot. Úgy szórakoztatunk, 
hogy közben valami többletet adunk 
át, és bizony van befogadó közönsé-
günk minden alkalommal, akik ezt 
értékelik.

„Jobbat nem 
tudtam írni, és bizo-

nyos, hogy nem is fogok.” – 
írta Molière A mizantrópról, 

amelyet 1666-ban mutatott be 
a társulata. „A mizantrópot öt-
venévente újra kellene írni.” 

– mondta a darabról Dide-
rot egy évszázaddal 

később.

– Meglehetősen sok időt igényelt, hiszen sok-
szereplős a darab, akik sokféle helyről érkeztek, 
így nem volt könnyű egyeztetni a szereplőkkel, 
közreműködőkkel az időpontokat. Több mint 
kéthónapos próbafolyamat volt. Meglehetősen 
sokat dolgoztunk, próbáltunk, de mindenki szí-

vesen állt rendelkezésre. 
– Mik a tervek a darabbal, hol láthatja a közönség?

– Szeptember 30-án, vasárnap az 
Erzsébetligetben lesz a következő előadás, addig 
nem játsszuk máshol. Utána a Millenáris Teátrum-
ban október 28-tól minden hónapban egy vasárnap 
két alkalommal lesz műsoron. Emellett művelődési 
házakba, közösségi házakba, vidéki színházakba sze-
retnénk eljutni vele. 

– Korábban is jártak már az Erzsébetligetben. Szeretnek 
itt játszani? Mi a véleményük a XVI. kerületi színpadról?

– Nagyon szeretünk ott játszani. Az egész környe-
zet nagyon szép, és úgy látom, hogy az ott lakók is 
rendkívül pozitívan, érdeklődően állnak hozzá az 
előadásainkhoz. Korábban vittünk már oda egy csa-
ládi drámát, amely a Fiú a tükörből címet viseli, ezzel 
még vissza is térünk majd, illetve egy ifjúsági mű-
vet, a Haverom a Messiást. Annyira elégedettek va-
gyunk a kölcsönös partneri viszonnyal, hogy ebben 
az évben nyolc alkalommal is meghívást kaptunk az 
Erzsébetligetbe. Reménykedem benne, hogy állandó 
helyszínünk lesz, és sikerül az ott élőkhöz is közelebb 
vinni a színházat.
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Dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntötte 90. szü-
letésnapja alkalmából Budai Jánost, aki Gyomán 
született, de 1946 óta a Kertvárosban él. Németor-
szágban amerikai fogságban volt a II. világháború 
után, de miután hazajött, régi munkahelyén dolgoz-
hatott tovább autószerelőként, majd gépkocsivezető is 
volt. Mivel szerinte a hosszú élet titka a munka, ezért 
nyugdíjba vonulása után még 10 éven keresztül volt 
portás a kistarcsai kórházban. 80 évesen hagyta abba 
az aktív munkát, de azóta sem áll meg, tesz-vesz a ház 
körül, beszélget a szomszédokkal, akikkel nagyon jó 
kapcsolatot ápol feleségével együtt. Bár 8 év van köz-
tük, 1947 óta mégis boldog házasságban élnek együtt. 
Két fiuk mellett két unokájuk teszi boldogabbá min-
dennapjaikat, akik építőmérnöknek tanulnak. Isten 
éltesse János bácsit még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Kovács Gyulánét. Róza néni – 
kis megszakításokkal – már 12 éve lakik a kerületben, 
az utolsó öt évet egyik lánya és annak férje árpádföldi 
családi házában töltötte. Az idős hölgy ma már kerek-
esszékhez van kötve, pedig korábban tsz-dolgozóként 
igencsak aktív életet élt. Lánya elmondása szerint az 
édesanyja legjellemzőbb tulajdonsága a jószívűség. 
Egész életében igyekezett mindenét megosztani csa-
ládtagjaival, de a környezetében élő szomszédokkal, 
ismerősökkel is. Férje öt éve hagyta itt örökre Róza 
nénit, de így sem maradt egyedül, hiszen öt gyermeke, 
hét unokája, és három dédunokája segített neki elfújni 
a születésnapi tortán lévő gyertyákat. Az idős asszonyt 
szeretet és gondoskodás veszi körül, gondozását a csa-
lád semmiképpen nem bízná idegenekre. Isten éltesse 
még nagyon sokáig!       

Kovács Raymund alpolgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Gábos Miklósnét. 
Ha lenne olyan verseny, amelynek az volna a tétje, 
ki hány évet tagadhatna le valódi életkorából, Ági 
néni valószínűleg toronymagasan nyerne. Túl van 
egy válltörésen és egy minden nyom nélkül elmúlt 
agyvérzésen, szellemileg teljesen friss, a hírekből 

PROGRAM
Ünnepi köszöntőt mond Kovács Péter polgármester, 

dr. Csomor Ervin alpolgármester, 
Baloghné Szabó Olga szolgálatvezető

ÜNNEPI MŰSOR ÉS KÖZREMŰKÖDŐK
Konferál és verset mond R. Kárpáti Péter, 

Rácz Aladár Zeneiskola növendékei, Éles István humorista, 
Oszvald Marika operett énekesnő, 

Mátyásföldi Sztárzenekar -100 tagú cigányzenekar tagjai 
Horváth Zoltán művészeti vezetővel 

A MűSOR UTÁN ÁLLóFOGADÁS

A legszebb művészet tudod mi, derült szívvel megöregedni. 
Pihenni, hol tenni vágyol, szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. 
Nem lenni bús, reményevesztett, csendben viselni el a keresztet, 
Irigység nélkül nézni végig mások erős, tevékeny éltit. 

(Sík Sándor)

m e G h í V ó
Kedves Bajtársnők és Bajtársak!

Következő összejövetelünket 
október 1-jén, hétfőn du. 15 órakor tartjuk. 
Az összejövetel nyilvános, melyre meghívjuk 
minden tagtársunkat, támogató és hagyomány-
őrző tagjainkat, továbbá hívunk minden nem 
POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt politikai 
meggyőződése, vagy származása miatt üldöztek, 
bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, 
kitelepítettek, megaláztak, vagy hátrányos hely-

zetbe kényszerítettek. 
Helyszín: 1163 Sashalom, Veres Péter út 27. I. 

em. tanácsterem.
Napirenden: az 1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc méltó megünneplésének előkészítése, 

megbeszélése.
Tájékoztatunk továbbá mindenkit, hogy ösz-
szejöveteleinket rendszeresen, minden hónap 
első hétfőjén délután, 15 órai kezdettel tartjuk 
a Veres Péter út 27. szám alatti közösségi ház I. 

emeleti tanácstermében.  

pOFOsz XVI. kerületi 
szervezete

Veres péter út 27. , Tel.: 06-70/239-5264 
Lovag vitéz palla László elnök

Visszaállítják  
a keresztet
A Szurmay sétányon a teniszpályák sarkánál 
1932-ben, a Lawn Tennis Club fennállásá-
nak 20. évfordulójára kőkeresztet állítottak. A 
mostani külkereskedelmi főiskola építésekor 
azonban klerikális jelképnek nyilvánították, és 
a Pilóta utcai templom háta mögé száműzték a 
jubileumi kőkeresztet. Az MLTC vezetősége a 
klub alapításának 100. évfordulója alkalmából 
most visszaállítja eredeti helyére ezt a 80 éves 
helytörténeti emléket. Ezért szeptember 23-án 
16 órára minden hagyománytisztelő, lokálpat-
rióta lakótársat és érdeklődőt szeretettel várnak 
az Erzsébetligeti Színház és a teniszpályák kö-
zötti út, valamint a Szurmay sétány találkozásá-
hoz egy kis ünnepségre, ahol Bátorfi Béla plébá-
nos szenteli fel a kőkeresztet.

naprakész. Lánya, Erzsébet – aki a gondját viseli – 
szerint édesanyja az elmúlt kilencven évéből hetve-
net biztosan mosolygással töltött.

Ági néniék Beregdarócról költöztek Mátyásföldre 
1947-ben. Férje azt vallotta, hogy a férfinak el kell 
tartania a családot, így az ünnepelt főállású anya-
ként tevékenykedett. Az évek múlásával négy uno-
kával és hét dédunokával gazdagodott a család. Ági 
néni lánya sokat utazik Németországba, ahova őt is 
magával viszi, hogy láthassa unokáit és dédunokáit.

Ági néni még kapálgat a kertben, bár időnként már 
leül a kis sámlira megpihenni. Legendás leveseket 
főz, amelyek már a legkisebb családtag számára is 
fogalomnak számítanak. Nemrég a távoli dédunoka 
semmiképpen nem akarta megenni az elé tett levest. 
Anyukája egy darabig sikertelenül próbálkozott, 
majd eszébe jutott a varázsige: a dédimama küldte 
postán. A kislegény az utolsó cseppig kikanalazta.

Ági néni családjának még sok-sok finom levest, az ün-
nepeltnek pedig sok, az ideihez hasonló mosolygós szü-
letésnapot kívánunk. Isten éltesse még nagyon sokáig!

A XVI. kerületi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
október 1-én, hétfőn 14 órakor 

a Corvin Művelődési házban tartandó  
(1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/B) 

„IDŐSEK VILÁGNAPJA” 
alkalmából rendezett ünnepségre
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Dohogok és a dohogásom célszemélye röviden: 
M.T. Így magunk között elárulhatom Önöknek, 
hogy már nagyon régen vártam erre a percre, hogy 
megmondjam neki a magamét. Ez az ember, ez 
az M.T. egy zugfirkász, aki előre megfontolt szán-
dékkal azt írta rólam 4 évvel ezelőtt kaján gri-
masszal és óriási szalagcímekkel, hogy egy 70 éves 
rossz gyerek vagyok. Az értékelhetetlen fércmű-
véből megtudhattam, hogy hiába a szépkorúság, 
a férfiasan deres haj, a szuggesztív megjelenés, a 
gyermeteg, neveletlen, középső csoportos viselke-
désem nem tesz eléggé felnőtté.

Nem is igazán dohogok, sőt még élvezem is, 
hogy végre visszavághatok M.T.-nek, ennek a fi-
ókirodalmárnak, a 4 évvel ezelőtti porig alázásá-
ért, a sértéseiért.

M.T. a szűz jegyében született, éppen 60 éve. Ő 
még nem tudja, de ez a kor már inkább kór, vi-
gyázni kell még a koleszterinre is.

Azt azért be kell vallanom, hogy M.T. közel sem 

néz ki 60 évesnek, szilfid, enyhén atletikus alkat, 
egészséges barna bőrű, római arcéllel. Garantáltan 
letagadhat akár egy egész hetet is.

Egy picit komolyabban most bemutatom Önök-
nek Mészáros Tibort, aki jó barátom és remélem, 
hogy ezután is az marad. A bemutatásban csak 
hozott és ellenőrzött anyagokra támaszkodom, 
társaim a tudomány, a grafológia és a csillagászat.

A szűz jegyében született, a szüzek pedig fegyel-
mezettek és barátságosak, természetes számukra a 
segítőkészség. Biztosan nem Ő a kivétel! A szűz 

jegyű ember maximalista, mindenkit végighallgat, 
kellő kritikával szemléli a világot, és rendkívüli in-
telligenciával dolgozza fel az információkat.

Dr. Lénárd Ágota szerint „Nem baj, ha valaki 
ballábbal kelt fel, az a baj, ha úgy is marad!” Hát, 
Tibi barátom mindig idejében lépést vált. 

Azt írják, hogy a szűz jegyű ember nyitott a vi-
lágra és szeret utazni. Ez nagyon nem igaz Tibire, 
hiszen nyitott ugyan, de neki már Nagyiccénél 
honvágya van. 

Most pedig jöjjön egy baráti összegzés. Igaz, 
hogy lopott anyag, de minden szava igaz és vál-
lalható. 

Mészáros Tibi olyan ember, akivel sohasem 
történik semmi rendkívüli, egyszerűen létezik, 
dolgozik, teszi a dolgát. Nem fecsérli az idejét, az 
energiáit külsőségekre, nem építgeti a nimbuszát, 
egyszerűen csak egy szeretnivaló pacák. Egyetlen 
hibája a Szabadság utca Tímár Mihályának, hogy 
nem szereti a resztelt májat és a csülkös pacalt.

Tudom, hogy az Önkormányzat felköszönti a 
90 éveseket. Kívánom neki, hogy kapja meg Ő is 
ezt az ajándékot 30 év múlva és Isten bizony, én 
is ott leszek!

„Azok az emberek, akik zenével, szí-
nekkel, virágokkal töltik meg életüket,  
sohasem öregszenek meg.”

Mészáros Tibor ilyen ember. A Kertváros 
legtöbb eseményén jelen van, fotóival és jel-
legzetes stílusú írásaival már 10 éve megha-
tározó színfoltja újságunknak. Embersége, 
segítőkészsége és munkabírása példaértékű 
mindannyiunk számára.

Isten éltessen nagyon sokáig születésnapod al-
kalmából, a következő 60 évre pedig még ennél 
is több zenét, színt és virágot kívánok Neked!

Szabó Réka Zsuzsanna

Mindketten ugyanabban a cipőben járunk. 
Gyerekkorunk óta a képek bűvöletében élünk, 
ezt választottuk szakmánknak is. Több, mint 
tíz éve egyazon területen cserkészünk: ebben a 
kertes „vadonban”, hogy lencsénk elé, tollunk 
alá kerüljön valami megörökítésre méltó kép, 
pillanat. Lehetnénk ellenfelek is. De Tibivel, 
mert lehet, együtt kell dolgozni. Embersége 
felülír minden harcot, taktikát, szakmai irigy-
séget, ami a mai élethez, azt hinnénk, nélkülöz-
hetetlen. Legyen így ez még néhány évtizedig!

Széman Richárd

Mészáros Tibi munkája során bejárja kerüle-
tünk egészét a hatalmas terektől az aprócska 
zugokig. Meghallja nemcsak a kerület vezetői-
nek hangját, hanem tolmácsolja felénk az egy-
szerű emberek véleményét és érzéseit is. Le-
írja, fényképezi a kerület sok-sok történetét, 
de a szíve Mátyásföldé. Kívánom, hogy még 
sokáig élvezhessük a hozzánk szóló sorait, az 
életünket bemutató képeit.

Lantos Antal

Dohogok.. .
-Szák

„Az élet olyan, mint 
egy zongora: hogy vé-
gül mit hozol ki belőle, 
csak attól függ, hogyan 
játszod.”

Afonyi Zsuzsa

Egy napon született több tudóssal, köztük a Nobel-díjas Szent-Györgyi 
Alberttel, több híres állami vezetővel, köztük XIV. Lajos francia királlyal, 
több sportolóval, köztük Kutasi György olimpiai bajnok vízilabdázóval, több 
színésszel, köztük Benedek Tiborral, aki Benedek Miklós édesapja és Bene-
dek Tibor nagypapája volt, de még számos művész, zenész és akadémikus is 
ünnepli szeptember 16-án a születésnapját. A csillagok akkori állása szerint 
tehát mindenképpen egy különleges képességekkel megáldott újszülöttnek 
kellett aznap világra jönnie. Ezzel a néhány sorral kollégánkat, Mészáros 
Tibort szeretnénk köszönteni 60. születésnapja alkalmából.

60
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A szelektív hulladékgyűjtés nem azt jelenti, hogy a 
műanyag konténerek mellé minden olyan, a háztar-
tásban keletkezett hulladékot, feleslegessé vált lomot, 
tönkrement műszaki cikket vagy használt autógumit 
le lehet tenni, amelyekre már nincs szükségünk. A 
szelektív hulladékgyűjtés ugyanis azt a célt szolgálja, 
hogy egészségesebben éljünk, és a környezetünket se 
szennyezzük. A nem rendeltetésszerűen használt kon-
ténerek, a szél által elfújt műanyag zacskók és papír-

darabok, valamint az eső áztatta elektronikus hulladék 
épp úgy szennyezi a környezetet, mint ha egy helyre 
dobálnánk mindezeket. 

A Kertvárosban található szelektív hulladékgyűjtő 
szigetnél külön gyűjthetjük a szemetet. A kék színű 
konténerbe dobhatjuk a papírt, a sárga és szürke szí-
nűben helyezhetjük el a műanyag, illetve fémdobo-
zokat, emellett pedig van egy fehér színű konténer a 
fehér és egy zöld színű a színes üvegeknek is. 

A szelektív hulladékgyűjtés nem vesz több időt 
igénybe, mint ha mindent egy helyre dobálnánk. 
Számtalan bútoráruházban lehet már olyan kukákat 
kapni, amelyek segítségével már eleve szelektíven tud-
juk gyűjteni a szemetet. Ha azonban valaki erre nem 
akar külön költeni, akkor is számos egyszerű és prakti-
kus módja van annak, hogy minél kevesebb felesleges 
hulladékot halmozzunk fel a háztartásunkban. 

A boltokban már egyre kevesebb műanyag zacskót 
árulnak, ezzel szemben egyre több az újrahasznosított 
anyagból készült táska. A vászonból vagy egyéb tartós 

Környezetünk

Szelektálni, de okosan anyagból készült szatyrokat évekig tudjuk használni, 
a papírzacskók pedig a papírhulladék mellett más 
szemét tárolására is alkalmasak. Már vannak olyan 
élelmiszer áruházak, ahol nem csak a boros-, illetve 
pezsgősüvegeket veszik vissza, hanem a műanyagot 
is. Így amikor vásárolni megyünk, egyúttal az üres 
üvegektől is megszabadulhatunk, sőt még némi apró-
pénzt is kapunk értük, amit természetesen levonnak a 
vásárlás árából.

A háztartásokban keletkező veszélyes vagy elektroni-
kus hulladék elszállításával sem kell vesződniük a kert-
városi polgároknak, hiszen az Önkormányzat évente 
több alkalommal szervez gyűjtési akciót, a megunt 
vagy tönkrement használati cikkeket pedig a kerület 
több pontján is le lehet adni. A használt elemeket 
szintén átveszik a bevásárlóközpontokban, de a Ön-
kormányzat épületében és az iskolákban is van már 
használtelem-gyűjtő.

Az égetés nem csak tilos, hanem veszélyes is, külö-
nösen a mostani aszályos időszakban. A kiskertekben 
felhalmozódott zöldhulladékot azonban másként is el 
lehet távolítani, illetve fel lehet használni. A kerületi 
Önkormányzat már évek óta lehetőséget biztosít a kert-
városi lakóknak arra, hogy saját otthonukban komposz-
táljanak. Ehhez még egy edényt is biztosítanak ingye-
nesen. Természetesen van olyan zöldhulladék, amely a 
földbe kerülve mérgező hatással bír. Az ilyen kerti sze-
metet csak zsákokba kell tenni, és a Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezet munkatársai minden ősszel ingyenesen 
elszállítják. 

Ha valaki illegális szemétlerakókat ér tetten, azon-
nal értesítse a kerületi rendőrséget (407-8455) vagy a 
mezőőrséget (06-20/331-8001)! Lehetőleg írja fel az 
elkövetők autójának rendszámát, amely segíthet a ha-
tóságnak a nyomra vezetésben. Ha az illető rendelkezik 
okostelefonnal, készítsen fényképet az esetről, és küld-
je el az Önkormányzat E-poldi rendszerébe, amelynek 
elérhetősége az interneten: www.govcenter.hu/epoldi.

Legyünk egy kicsit igényesebbek környezetünkre, 
hiszen ha vigyázunk rá, akkor gyermekeink és unoká-
ink is épp olyan szép, zöld, csendes és nyugodt Kert-
városban élhetnek, ahol most mi. 

Habár a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket azért találták ki, hogy óvjuk a környe-
zetünket, azok nem rendeltetésszerű használatával talán több kárt okoznak az em-
berek – főként saját maguknak –, mint ha továbbra is ugyanoda dobálnák az összes 
hulladékot. A Kertvárosban jelenleg több mint 20 szelektív hulladékgyűjtő sziget 
található. A körülöttük lévő terület azonban szinte kivétel nélkül elszomorító és 
felháborító képet mutat. A konténereket nem rendeltetésszerűen használják vagy 
felborogatják, a szemetet sok esetben a gyűjtők mellé rakják, így a szél elfújja azt, 
ennek pedig a környezet látja kárát. Mivel a Kertvárosban nagy hangsúlyt fektetünk 
az illegális hulladéklerakás visszaszorítására, ezért a komolyabb károk elkerülése 
és a lakók egészségének megvédése érdekében az Önkormányzat, a XVI. kerüle-
ti Rendőrkapitányság és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat összehangolt ellenőrzést 
tart szeptember 17-e és 30-a között. 

Szigethy MaRgit
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A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
„Tanösvény kialakítása a Naplás-tó körül” című 
pályázatának keretében 800 ezer forintot nyert 
az Önkormányzat, a sétaút információs tábláinak 
elkészítéséhez és kihelyezéséhez pedig további 1 
millió 650 ezer forinttal járult hozzá Kovács Péter 
polgármester. Ebből az összegből a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat ötletei alapján 18 oktatópontot 
és három szalonnasütő helyet alakítottak ki a kirán-
dulók nagy örömére.  
– A tanösvény gondolata abból a felismerésből 
eredt, hogy gyakran találkoztunk olyan családok-
kal, akik már a tőlük tíz méterre lévő fák, növények 
nevét sem ismerték. Szerettünk volna változtatni 
ezen, és azt is reméltük, hogy ha az odalátogatók 
többet tudnak a közvetlen környezetükről, talán 
jobban is vigyáznak rá. Így született meg a tanös-
vény gondolata. Megszereztük rá az elvi támogatást, 
majd a pénzt is. Megterveztük és mi magunk meg 

is valósítottuk, sokszor szabadidőnket feláldozva. 
Kialakítottuk az útvonalat, majd tizennyolc helyen 
állítottunk fel fa keretbe foglalt, környezetbe illő 
táblákat. Ezeken színes képek és szakszerű ismer-
tetők mutatják be a környezetükben fellelhető ösz-
szes virágot, fát, bokrot, madarat, állatot. Minden 
nagy táblához tartozik még két kisebb is, amelyek 
további információkat tartalmaznak a helyi öko-
szisztémáról. Közülük az egyik átfordítható, egyik 
oldalán egy kérdéssel, a másikon a helyes válasszal. 
– Mi a véleményük az embereknek a tanösvényről?
– A tapasztalatok alapján elmondhatom, nagyon 
népszerű a sétaút. Nem csak a XVI. kerületből, de a 
X., XVII. és XVIII. kerületből is vannak rendszeres 
látogatóink. Az általános iskolások részére összeál-
lítottunk egy félnapos programot, amely a termé-

Vandálok áldozata lett a tanösvény
Festői környezetben és csodaszép tavaszi időben avatták fel a 
Naplás-tó környékét bemutató tanösvényt március 17-én. Azóta 
nemcsak az ország különböző helyeiről érkező kirándulóknak 
nyújt feledhetetlen élményt, de Budapest néhány kerületéből is 
jönnek iskolás csoportok, hogy testközelből csodálhassák meg 
az itteni gazdag növény- és állatvilágot. Az emberi ostobaság-
nak azonban nincs határa, ugyanis vandálok egy csoportja egy 
ideje rendszeresen megrongálja a kihelyezett oktatótáblákat. 
Az ügyről Oláh Csaba, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője 
adott tájékoztatást. 

MéSzáRoS tiboR szetről szóló ismertetőn, és a kellemes sétán kívül 
tartalmaz egy kis „bográcsromantikát” is, általában 
paprikás krumplival vendégeljük meg a gyerekeket. 
Ám előtte kitöltetünk velük egy kérdőívet a séta-
úton látottakról, és mindenki kap egy részvételt iga-
zoló oklevelet is. Az iskolai csoportokat is minden 
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidőnkben vezetjük 
végig a tanösvényen. Szerencsére a Rákosmenti Me-
zei Őrszolgálatnál olyan csapat jött össze, amelynek 
tagjai küldetésnek tekintik a természet védelmét, és 
a róla szóló ismeretterjesztést.

– Mennyire időtállóak az ismeretterjesztő táblák? 
– Igen jó minőségű, akácfa gerendákat használtunk 
betontuskókba ágyazva, hogy képesek legyenek el-
lenállni az évszakok változásainak és az idő múlá-
sának is. 
– Mostanában azonban nem csak az időjárással, és az 
idő vasfogával kell dacolniuk a tábláknak.

Úgy tűnik azonban, hogy az ész nélküli rongá-
lásnak nincsenek határai, ugyanis a közelmúlt-
ban az Erzsébetligetben található tanösvény 
tábláit is tőből kitörve, a bokrok közé dobálva 
találták meg. Ezért felhívjuk a XVI. kerületi 
polgárok figyelmét, hogy aki hasonló vanda-
lizmussal találkozik, azonnal értesítse a XVI. 
kerületi Rendőrkapitányságot (407-8455) vagy 
a mezőőröket. 
Emellett szeretnénk tudatosítani minden ron-
gálóban, hogy tettével nem csak másoknak, de 
saját magának is súlyos károkat okoz, hiszen ha 
a környezetünkben élő növények nem lesznek 
egészségesek, ha a parkokban elhatalmasodik a 
szemét, és nem lesz pad, ahova leüljünk, akkor 
gyermekeink sem fognak majd a jó levegőn 

játszani. Megbetegszenek és ez visszafordítha-
tatlan következményekkel járhat. óvjuk hát 
kertvárosi értékeinket, mert sokaknak nem 
adatik meg, hogy ilyen festői környezetben él-
hessenek. 

– Valóban, sajnos, egy ideje gyakran találkozunk 
vandál pusztítással a tanösvényen. Ennek szenvedő 
alanyai éppen az oktatótábláink. Általában brutális 
erővel kidöntik, szétrugdossák azokat. Legtöbbször 
nem viszik el, tehát nem a faanyag kell nekik, csak 
magáért a rombolásért csinálják. Először a kisebb 
tábláinkat rugdosták le az állványokról, de legutóbb 
a Szilas-patak befolyásánál már a betonba ágyazott, 
15 centis akácoszlopot törték ki tőből, és dobták be 
táblástól a nádasba. Pedig ehhez igen nagy fizikai 
erő szükséges. Mi mindig kint vagyunk a területen, 
de eddig sajnos még nem sikerült elfognunk a ron-
gálót. Ezért kérjük a lakosságot, ha bárki bárhol ha-
sonló cselekményt észlel, azonnal hívja a 400-1263-
as, vagy a 06-20/593-5266-os telefonszámot, és mi 
a terepjárónkkal rögtön a helyszínre megyünk. 
– Hol lehet a baj?
– Sajnos a fejekben. Addig, amíg a természetvédel-
mi területen nem győzzük a szemetet összeszedni, és 
a szárazság miatt elrendelt általános tűzgyújtási tilal-
mat hirdető plakátjainkat letépik, majd azzal gyújt-
ják meg a tüzet, addig még sok a tennivaló. Csakis 
a szemléletváltás segíthet. A környezettudatos élet-
módra való oktatás és nevelés. Mi, a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatnál napról-napra igyekszünk ten-
ni ezért. Kijavítjuk a megrongált objektumokat, és 
elszántan dolgozunk azon, hogy egyszer mindenki a 
sajátjának érezze azt a környezetet, amelyben él. De 
addig is kérjük a lakosságot, segítsenek a rongálók 
nyomára bukkanni. Hiszen a tanösvény közpénzből 
készült, az ő adóforintjaik is benne vannak, így ők is 
károsultjai a vandalizmusnak.
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Magyar Lajos sütőmester, Sashalom. 1884-ben 
született Diósdon. Szakmáját Válban tanulta ki atyja 
mellett. Mint segéd, Budapesten dolgozott. 1931-ben 
Válon lett önálló, 1935-ben pedig Sashalomban önál-
lósította magát. Végigküzdötte a világhábo-
rút az orosz és az olasz fronton. Kitüntetései: 
bronz v. é., Kcsk seb. érem. Neje: Gyelics 
Eszter, gyermekei: László és Eszter.

Maráczy Antal sütőmester, Rákosszentmi-
hály. 1877-ben született Törökbecsén, régi 
nemesi családból. Szakmáját Nagybecskere-
ken tanulta ki. Mint segéd, Aradon, Újvi-
déken, Szolnokon és Budapesten dolgozott. 
1928-ban a fővárosban,1931-ben pedig 
Rákosszentmihályon önállósította magát. 
A világháborúban Krakóba vezényelték az 
élelmezéshez, majd az orosz fronton küz-
dött. Neje: Albíni Emma, nevelt gyermekük: 
Albíni Vera. Feleségének első férje: Zigedits-
Sprenzl Antal hősi halált halt. 

Mayer Henrik malomtulajdonos, 
Cinkota. 1876-ban született Újvidéken. Az 
iskola végeztével a textilkereskedelmi pá-
lyán működött. Tíz évig önálló kereskedő 
volt szülővárosában, ahol az evang. egyház 
pénztárosa volt. Hzafias magatartása miatt kénytelen 
volt elhagyni Újvidéket. Megaalapította a pestszent-
erzsébeti kötödét. 1930 óta cinkotai lakos és malom-
tulajdonos Volt községi képviselő. A világháborúban 
részt vett. Neje: Rogovits Erzsébet. 

Mikusi Sándor kőművesmester, Rákosszentmi-
hály.  1883-ban született Jánosházán. Szakmáját 
Budapesten tanulta ki és mint segéd a fővárosban 
és a környékén dolgozott. 1908-ban önállósította 
magát Rákosszentmihályon. Számos villát és családi 
házat épített Az ő alkotása a Világmozgó épülete is. 

A világháborúban az orosz fronton harcolt és öt évig 
orosz hadifogságot szenvedett. Ipartestületi elöljáró. 
Neje: Szekeres Erzsébet, gyermekei: Margit, férjezett 
Harbasch Józsefné és Sándor építési rajzoló. 

Moldován Ferenc kovács és bognár mester, 

Sashalom.1895-ben született Mezőtóháton. Gyula-
fehérváron iskolázott, iparát pedig Szegeden tanulta 
ki. Mint segéd, Budapesten is működött. 1920-ban 
önállósította magát Sashalomban. Részt vett a világ-
háborúban, előbb Marosvásárhelyen szolgált, azután 
Szegeden a repülőtéri szerelőműhely vezetője volt. 
Mint szakaszvezető szerelt le. 1930 óta az ipartestület 
elnöke, az iparoskör társelnöke, községi képviselő, a 
Háztulajdonosok Egyesületének is társelnöke, stb. 
Neje: Bauer Rozália, gyermekei: Ilona és Margit.

Neszterovics Márton asztalos m, Mátyásföld. 

1894-ben szül. Sátoraljaújhelyen. Két gimnáziumi 
osztályt végzett, azután kitanulta iparát. Mint segéd 
Budapesten, Párisban, Belgrádban és Siófokon dol-
gozott. 1928-bn Mezőtúron önállósította magát, 
1931-ben Pedig Mátyásföldön. Végigküzdötte a vi-

lágháborút több fronton és három ízben 
megsebesült. Mint huszárőrmester szerelt 
le. Kitüntetései: nagy- és kisezüst, bronz 
v. é. Kcsk seb. érem, német kisezüst vit. 
érem. Neje: Fazekas Erzsébet. 

Noszál Béla lakatosmester, vendéglős, 
ipartestületi elnök, Cinkota. Itt szül. 
1892-ben. Mesterségét Cinkotán tanulta 
ki és 1923-ban önállósította magát.  Ven-
déglőjét 1929-ben létesítette. Választott 
közs. képviselő,  1932 óta az ipartestület 
elnöke.  Az iparoskör volt alelnöke. Részt 
vett a világháborúban. Neje kalivoda Ro-
zália, gyermekei: Rozália, Béla és Gizella.

Noszkó B. Lajos vendéglős, Cinkota-
Árpádföld. 1888-ban szül. Budapesten. 
Négy középiskola elvégzése után kita-
nulta iparát. Mint segéd, Londonban, 
Párisban,Ostendében és Budapesten 
gyarapította szakismereteit. Apja halála 
után, 1908-ban átvette ennek budapesti 

vendéglőjét. 1922-ben nyitotta meg árpádföldi ven-
déglőjét. A világháborúban az orosz fronton harcolt 
és hadifogságba esett, melyből 1920-ban tért haza.

Ollé János hentes- és mészáros mester Cinkota. 
Itt született 1901-ben. Iskoláit elvégezve Marca-
liban tanulta ki az iparát. Mint segéd, Budapesten 
dolgozott.1924-ben önállósította magát Cinkotán. 
Három évig szolgált a nemzeti hadseregben és mint 
szakaszvezető szerelt le. Az iparoskör vezetőségi tagja, 
azonkívül tagja az ipartestületnek, a Sportclubnak és 
a Gazdakörnek.                                       Folytatjuk.

Mesteremberek (Kis életrajzok) 3. rész
Folytatjuk megkezdett sorozatunkat a harmincas évek mesterembereiről, emlékeztetőül a bevezetőből néhány gondolat: Rovatunk egy 
kedves, fiatal olvasója a minap egy könyvvel lepett meg, az 1938-ban Zsemley Oszkár szerkesztette Rákospalota és Rákosvidék című, 
környékünk korabeli településeinek történetét bemutató művel. A kölcsönbe kapott érdekes kordokumentum végén örömmel fedez-
tem fel a harmincas évek közepén településeinken élt mesteremberek, tisztviselők rövid életrajzának valószínűleg nem teljes, de igen 
fontos lajstromát. Sok tanulsággal szolgál a mini életrajzi lexikon. Vegyük példának a szakmák előfordulási arányát településeinken. 
Asztalos mestert Mátyásföldön, kőművest Sashalmon, fűszerkereskedőt Rákosszentmihályon, vendéglőst és hentest Cinkotán és Ráko-
sszentmihályon jegyzett föl többet a korabeli krónikás. Érdekes az akkori mesterek nagyarányú világlátási kedve, vagy kötelezettsége 
is, megtudhatjuk a listából, hogy mielőtt végleg letelepedtek egy-egy településen, mennyi helyet – országon belül és kívül – jártak be, 
hogy megismerjék szakmájuk csínját-bínját. Az első világháború ekkor még közel volt, árnya is rávetül az életrajzokra.

SzéMan RicháRd

Nem kell búsulnia, ha lemaradt az autóbuszos Kertvárosi 
Időutazásról, hiszen szeptemberben még három izgalmas 
városnézésre invitál a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény.

Felnőttek és gyerekek, egyénileg és csapatban egyaránt 
részt vehetnek szeptember 22-én, szombaton a játékos 
mátyásföldi városismereti portyán, ahol egy feladatlappal 
a kézben lehet közeli helyszíneket felkeresni, és a teszt kér-
déseire válaszolni. Például arra, hogy ki volt az a híres hon-
védelmi miniszter, akinek szobrot állítottak itt? A helyesen 
válaszolók ajándékkal térhetnek haza. A Kertvárosi Vigassá-
gokon 10 és 17 óra között keresse a Gyűjtemény standját 
az Erzsébetligetben!

Ha arra kíváncsi, jóképű volt-e a cinkotai házasságszé-
delgő asszonyirtó, vagy miért átlőtt nyakú fekete hattyú 

volt a földesúr Beniczkyek címerében, akkor nevezzen be 
szeptember 26-án, szerdán 14 órakor Cinkota gyalogos 
felfedezésére. Betérünk a látványos parkkal büszkélkedő 
gimnáziumba, a százéves tájházba, a legenda szerint bün-
tetésből épített katolikus templomba, és az ezeréves múltú, 
ma evangélikus templomba, ahol felcsendül az orgonaszó.

Szintén kétórás gyalogos, idegenvezetéses városnézést ja-
vaslunk azoknak, akik a patinás ómátyásföldi villanegyed 
tüzetesebb megismerésére vágynak. Vajon kártyaadósságból 
miként született 120 éve egy „luxuslakópark”, és hogyan 
szórakoztak tehetős eleink? Szeptember 30-án, vasárnap 10 
órától kiderül! Útba ejtjük a festett kazettás mennyezetű kis 
evangélikus templomot és a helytörténeti gyűjteményt is. 
Jelentkezés a 06-20/9310-800 telefonszámon. 

Portyázzunk együtt a kerületben! Dedikálással egybekötött 
helytörténeti könyvvásárt 
tartunk szeptember 26-án 

szerdán ½ 9 és 11 óra 
között, illetve 15 és 17 óra 
között a sashalmi postán 

ahol az érdeklődők megvá-
sárolhatják eddig meg-
jelent kiadványainkat. 

Helyszín: Jókai úti 1. számú 
postahivatal előtere.
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szepTember 15. (szOmbAT)
• 3. Cinkotai falunap a Tájházban, 
szüreti felvonulás, makettkiállítás 
(Batthyány Ilona utca 16.)
• 15.30: Szász József, cinkota önkor-
mányzati képviselőjének megnyitó 
beszéde a Tájházban
• Mikó Magdolna és Dr. Szabó Zsu-
zsanna (XVI. kerületi Szlovák Önkor-
mányzat  elnöke, Országos Szlovák 
Önkormányzat tagja) köszöntője

szepTember 17. (hÉTFŐ)
• 14.00-14.45: Szlovák nyelvóra-bemutató
• 15.00: Iskolatörténeti állandó és időszakos kiállítás 
• Batthyány- és Petőfi-szobák – állandó kiállítás
 
szepTember 18. (KeDD) 
• 14.00-tól: Taekwondo bemutató, Sárga-tenger 
Taekwondo Klub
• 14.30-tól: Gyeplabda bemutató, Hort SE
• 14.45-től: Diák-tanár mérkőzések, családi ver-
senyek

szepTember 20. (CsÜTörTöK)
• 18.00: Kórustalálkozó az evangélikus 
templomban

szepTember 26. (szerDA)
egészségnap szűrővizsgálatokkal

• 12.00-17.00: Számítógépes talpvizs-
gálat
• 14.00-16.00: Vérnyomás-, súlymé-
rés, tanácsadás (XVI. ker. védőnői 
hálózat) 

• 14.00-17.00: Egészségvédelem, megelőzés
Egészség- és szépségápolási tanácsok
Termékbemutatók: Bioptronlámpa, vérnyomás-
mérő, masszírozógép
• 17.00-19.00: Nyugdíjas - találkozó (Helyszín: 
az iskola ebédlője)
 
szepTember 29. (szOmbAT)
• 10.00: Cinkotai Tájház - Gyülekező
• 11.00: Kétnyelvű Istentisztelet az evangélikus 
templomban
• Wallaszky Pál emlékünnepség

CINKOTA 7

 Batthyány Ilona Általános Iskola
1164 Budapest, Georgina u. 23.  •  Tel./fax: 400-2195

Web: www.cinkota23.sulinet.hu  •  E-mail: iskola@cinkota23.sulinet.hu

CINKOTAI TÁJHÁZ 
NyITVA TARTÁSA A CINKOTA HÉTEN:

Szombat:  (szept.15.) 10:00 - 18:00
Vasárnap:  12:00 - 17:00
Kedd:  11:00-  13:00
Szerda:  13:00 - 15:00
Szombat:  13:00-  17:00

Csoportoknak előzetes bejelentkezés a
06/30/6916078 –as telefonszámon 

(1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16. )

A CINKOTA 7 KIEMELT TÁMOGATóI:
XVI. kerületi Önkormányzat 
Kulturális és Sportbizottsága

Cinkotai Gazdakör
Szlovák Önkormányzat

Batthyány Ilona Alapítvány

A programok szervezője: 
Dr. Csánkné Melegh Judit 

(mobil: 06306916078)

szeptember 15-29.szeptember 15-29.

A Tündérek Háza prog-
ramja kiemelten fog-
lalkozik a gyermekek 
érzelmi intelligenciá-
jának fejlesztésével. A 
tündérnyelv használa-
tával a gyerekek meg-
tanulhatják az önálló 
konfliktuskezelést, felis-
merni érzelmeiket, „va-
lós” problémájukat, és 
ezt el is tudják mondani 
azokat. Ezáltal képesek 
lesznek a barátságos kapcsolatteremtésre és a sze-
retetteljes együttműködésre.

A játékos foglalkozások (drámajáték, mese, 
vers, bábozás, tánc, zenés torna, mozgásos játé-
kok, népi dalos játékok, kézművesség, különbö-
ző rajzolási, festési technikák, mintázás) nemcsak 
keretet adnak a tündérnyelv megismerésére, gya-

korlására, hanem hatására 
ügyesebbek lesznek, fejlőd-
nek a kicsik.

Az újonnan jelentkező 
gyermekek szeptember 15-
től minden páratlan szom-
baton 10 és 13 óra között 
vehetnek részt a Tündérek 
Háza foglalkozásain. Az 
első másfél órás találkozás 
ajándék, ez az alkalom a 
szülővel és a gyermekkel 
való játékos, interaktív 

ismerkedésről szól. A régebb óta járók számá-
ra szeptember 22-től minden páros szombaton 
szintén 10 és 13 óra között lesznek a foglalko-
zások. A velük készült fotók megtekinthetők a 
Facebookon, Tündérnyelv Tünde-Kriszti olda-
lán. Jelentkezni továbbra is a www.tundernyelv.
hu honlapon lehet. 

Újra megnyitja kapuit a Tündérek Háza

KÖZLEMÉNY
Magyarországon 2012 őszén a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) és az Európai Unió Statisztikai Hiva-
tala (EUROSTAT) együttműködési megállapodásá-
nak megfelelően kerül sor az 

Európai egészség és társadalmi 
részvétel (TÁRS-) felmérésre. 

Az adatgyűjtést a KSH végzi, az Eurostat előírá-
sai alapján. A felmérés elsősorban az európai uniós 
adatigényeket és a közösségi szociálpolitikai dönté-
sek megalapozását szolgálja, ezért az országok nagy 
többségében azonos időpontban, egységes előírások 
szerint hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek többsége számára bár-
mikor elérhető társadalmi részvételi lehetőségeket, 
tevékenységeket vizsgálja. A TÁRS-felmérés elsősor-
ban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyaté-
kossággal élők társadalmi akadályozottságát kutatja, 
összehasonlítva egészséges társaik lehetőségeivel.

Magyarországon a TÁRS-felmérés 530 településen, 
a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakos-
ság körében, 10 893 fő megkérdezésével zajlik

SZEPTEMbER 15. ÉS OKTóbER 31. KÖZÖTT.
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérde-

zőbiztosok a fenti időszakban keresik fel a véletlen 
mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdőívet 
töltenek ki az egészségi állapotukról, a társadalmi 
részvételi lehetőségeikről, a munkavállalásról, tanu-
lásról, közlekedésről, szórakozásról, társas kapcso-
latokról és életkörülményeikről. A kérdőív vizsgálja 
azokat az akadályokat, amelyekkel az emberek a 
társadalmilag szokásos tevékenységeik során szem-
besülhetnek. A válaszadók többségét hordozható 
számítógép  (laptop) segítségével kérdezik ki, mások 
hagyományos, papír kérdőíven válaszolhatnak. A vá-
laszadás önkéntes.

A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH az in-
formációs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 
a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény (Stt.) elő-
írásainak szigorú betartásával kezeli, csak statisztikai 
célra használja fel, név és cím nélkül, az egyéni azo-
nosítást kizáró módon. A felmérés megkezdése előtt 
a mintába bekerült személyeknek tájékoztató levelet 
küldünk. További tájékoztatás: tars@ksh.hu

Jó Ilona minden évben bizonyítja, hogy jó fény-
képezőgépe, jó szeme és jó útvonaltervei vannak. 
Idén a tengerpartok felé vette útját, a főszerepet 
pedig a hullámokra, a kikötőkre és a napfényre osz-
totta. A kék és zöld víztükrök, a fehéren fodrozódó 
hullámok, a hajók és a part között feszülő kötelek 
kiválóan alkalmasak arra, hogy egy szeptemberi 

kiállításon erős nosztalgiát ébresszenek a nézőben 
a búcsúzó nyár iránt. Ha valaki bele szeretne szip-
pantani ebbe a sirályoktól hangos, sós tengeri leve-
gőbe, október 7-ig még megteheti az Erzsébetligeti 
Színház Napfény Galériájában, ahol augusztus 30-
án Baán Katalin fotóművész nyitotta meg Jó Ilona 
nyarat idéző fényképkiállítását. 

„Szlovák nemzetiségi hét” 
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A most táborozók korosztálya a régi kiválóságokat ke-
vésbé ismeri, Gedó György mégis hamar megtalálta a 
hangot a gyerekekkel.

– Ballábas focista voltam, és egy alkalommal éppen me-
zítláb kellett egy salakos  pályán fociznunk, amikor meg-
elégeltem a rohangálást, és elindultam hazafelé. Útközben 
az ökölvívók terme előtt haladtam el, amikor az egyik 
társam tréfából belökött a teremajtón. Szó szerint hason 
csúszva érkeztem meg. Kócziha János, későbbi nevelőedzőm 
pedig felemelt a földről, és azt mondta, „Ha már ilyen nagy 
lendülettel érkeztél, akkor szívesen megtanítalak bokszol-
ni.” Hát így lett belőlem ökölvívó.

Méghozzá nem is akármilyen, hiszen a Vasas SC papír-
súlyú (48 kg) öklözője négy olimpián is szerepelt. Me-
xikóvárosban nem állt mellé a szerencse, egy vitatható 
bírói döntés miatt a harmadik fordulóban leléptették. 
Gyakorlatilag ez igaz a harmadik (1976.) és a negyedik 

(1980.) olimpiájára is. Az 1972-es müncheni ötkarikás 
játékokon szerzett aranyérmével azonban örökre beírta 
a nevét a magyar sport történelmébe. 

– Négy olimpián szerepeltem, ezzel mindenképpen 

Olimpiai láz a napközis táborban
Ma már hagyománynak számít, hogy a 
János utcai napközis táborban többször 
is tartanak olimpiai napot. Az ötletgazda 
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör. Idén 
júliusban az 1972-es müncheni ökölvívó 
olimpiai bajnok, Gedó György, au-
gusztusban pedig a Sydneyben, Athén-
ban és Londonban is olimpiai döntőt 
vezető röplabda-játékvezető, Hóbor 
Béla volt az esemény vendége.

RieRSch taMáS

Sport

Borovitz Tamás, a Varjú Vilmosról elnevezett olim-
piai baráti kör elnöke elmondta: mivel minden, 
a Kertvárosban élt sportlegendáról szeretnének 
megemlékezni, ezért állítottak emléktáblát Hajós 
Alfréd után most a kiváló súlylökőnek is.

– Nagyon meglepett az a szeretet és odafigyelés, 
amit a baráti körtől kaptunk és kapunk folyama-
tosan. Mi, a férjemmel mindig szerényen éltünk, 
nem szerettük magunk körül a felhajtást. Vili egész 
életében egy céltudatos és fegyelmezett ember volt, 
jómagam pedig a nyugodt hátteret próbáltam biz-
tosítani neki. Nagyon örülök, hogy a szellemiségét a 
mai napig ápolják, és hogy mindez jó hatással van a 
mai fiatalokra. Emellett nagyon büszke vagyok Zsófi 
unokámra is, aki nagyapja nyomdokain haladva ma 
már az Ikarus atlétája, és eddig szép eredményeket 
ért el – mondta özvegy Varjú Vilmosné, miután fia, 
az egykori válogatott kézilabdázó, ifj. Varjú Vilmos 
és Kovács Péter polgármester közösen leleplezték 
az emléktáblát.

– Hálával tartozunk a Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Körnek, mert az elmúlt öt évben rengeteg 
neves sportolót, sportvezetőt és sportújságírót hív-
tak meg a kerületbe. Velük a helyi fiatalok is talál-
kozhattak, ami azért is jelentős, mert számunkra 
is fontos, hogy igazi példaképeket állíthassunk a 
gyerekeink elé – mondta a kerület vezetője.

A Lajos utcai emléktábla családi összefogásból 
valósult meg. A salgótarjáni Kollár-család már a 
kezdetektől tagja a Varjú Vilmos Olimpiai Bará-
ti Körnek. Ha tehetik, személyesen is részt vesz-
nek a programjaikon. Emiatt, illetve a klubelnök, 
Borovitz Tamás iránt érzett tiszteletük jeleként 
ajánlották fel az emléktáblát, amit aztán saját ke-
zűleg készítettek el.

Emléktáblát kapott Varjú Vilmos
Varjú Vilmos születésének 75. évfordulója alkalmából emléktáblát avat-
tak az egykori sportoló lakhelyén, a Lajos utca 7. szám alatt szeptember 
7-én. Az ünnepségen megjelent Kovács Péter polgármester, a Magyar 
Olimpiai Akadémia és az UTE Atlétikai Szakosztályának tagjai, valamint 
Novák Dezső és Gedó György, a kerületben élő olimpiai bajnokok. 

RieRSch taMáS

csúcstartó vagyok az ökölvívók között. Emellett két Eu-
rópa-bajnokságot nyertem ’69-ben és ’71-ben, 1975-ben 
pedig harmadik voltam. Világbajnokságon mindössze 
egyszer, 1974-ben indultam, éppen a kétéves sorkatonai 
szolgálatom kellős közepén, és a havannai vb-t egy sérülés 
miatt kénytelen voltam feladni. Itthon nyolc országos baj-
noki címet szereztem, és a pályafutásom során vívott 597 
mérkőzésből 586-ot megnyertem ebből 57-et kiütéssel. Egy 
döntetlen mellett pedig mindössze tíz alkalommal szenved-
tem vereséget.

Gedó György a Vasas, majd az egri Kordax SE edzője 
volt. Itt súlyos sportbalesetet szenvedett: egy nehézsúlyú 
tanítványa úgy mellkason ütötte, hogy két csigolyája is 
eltört, és a törött csontok fontos mozgásszervi idegeket 
is elvágtak. Ennek következtében lebénult az egyik lába, 
sokáig kerekesszékkel tudott csak közlekedni, és évekig 
kórházi kezelésekre járt.

Gedó György neve hallatán előszeretettel emlegetnek 
fel egy 1989-es esetet. Akkor ugyanis nagy vihart kavart, 
hogy a népszerű és mindig szókimondó öklöző egy ci-
pőpucoló készlettel kivonult a Hősök terére, ahol ezzel 
a furcsa módszerrel az olimpiai bajnokok nagyobb meg-
becsülése mellett tüntetett.

– Az akcióm nem alaptalan és nem is öncélú volt. 
Lemhényi Dezső és Tass Olga ugyanis maguk számoltak 
be arról, hogy a nehéz anyagi körülményeik miatt kény-
telenek voltak az aranyérmüket értékesíteni. Ez háborított 
fel engem.

A Gedó-akciónak meg is lett a foganatja, a rendszer-
váltást követő első magyar kormány ugyanis napirendre 
tűzte, és a parlamenttel el is fogadtatta, hogy az olimpi-
án érmet szerzett sportolók életjáradékot kapjanak.

– A nehézségek ellenére is boldog embernek vallhatom 
magam, hiszen mind a mai napig igényt tartanak az 
ökölvívók a szolgálataimra, sok barátom van, és ha végig-
megyek az utcán, bizony még sokan megállítanak, hogy 
megveregessék a vállamat. Ez a szeretet pedig kölcsönös.

Ifj. Varjú Vilmos és családja

 Gedó György
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– Aki azt gondolja, hogy Krisztiánnak szerencséje volt 
a bírókkal, illetve, hogy az ítészek bármit is manipulál-
tak volna, az nem ért a tornához, és nem ért a sporthoz 
sem. A tornában ugyanis egyszerű elveken alapulnak a 
szabályok, a bírók pedig egy fikarcnyit sem térhetnek el 
azoktól – összegezte a Londonban történteket dr. Ka-
rácsony István tornabíró.

A supervisor véleményét azért is érdemes elfogad-
ni, mert nem volt nála tapasztaltabb szakember az 
ötkarikás játékokon. Dr. Karácsony István ugyanis 
Londonban már a nyolcadik olimpiáján bíráskodott. 
Emellett az elmúlt 27 évben, amióta nemzetközi bíró-
ként dolgozik, 21 világbajnokságon, 15 Universiaden, 
14 Európa-bajnokságon, 7 világkupadöntőben és 2 
Jóakarat Játékokon is rutint, illetve tapasztalatokat 
gyűjthetett. 

– Krisztián gyakorlatát anyagerősség szempontjából két 
bíró értékelte, az ő döntésüket kellett nekünk ellenőrizni. 
Ebben az esetben teljesen mindegy volt, hogy magam is 
magyar vagyok, hiszen ez a szabályoknak köszönhetően 

Bírák bírája: dr. Karácsony István
Berki Krisztián londoni győzelméért 
egy egész ország szurkolt. Az UTE 
tornásza olyan tökéletes gyakorla-
tot mutatott be, amilyet eddig talán 
még senki sem. Az aranyérem sorsa 
mégis csak egy bírói döntésen múlt. 
Dr. Karácsony Istvánnak az idei 
ötkarikás játékokon egy amerikai és 
egy kanadai kollégájával együtt az 
volt a feladata, hogy a gyakorlatot 
értékelő bírókat felügyelje. 

RieRSch taMáS

egy nagyon objektív értékelési rendszer. De ugyanez igaz 
a bemutatott gyakorlat esztétikájára is, erről ugyanis 7 
ember mondott véleményt, és az ő közös döntésük eredmé-
nye volt, hogy kitől mennyi pontot vonnak le. Nemzetkö-
zi bíróként is kijelenthetem, hogy Berki Krisztián teljesen 
megérdemelten nyerte meg az olimpiai bajnoki címet, a 
szabályok szerint ugyanis az ő gyakorlata volt a legjobb.

A világ egyik legtapasztaltabb tornabírója valaha 
maga is aktív tornász volt. A Budapest Honvéd és a 
TF színeiben versenyzett, és a ’60-as években tagja 
volt a válogatott keretnek is. Legkiválóbb eredményét 
1971-ben produkálta, amikor megnyerte az országos 
összetett tornabajnokságot. Pályafutását befejezve 

A tornán több mint 700 atléta vett 
részt, az őket kísérő edzőkkel és hozzá-
tartozókkal együtt telt ház volt a sportte-
lepen. Sátor László, a Budapesti Atlétikai 
Szövetség főtitkára szerint ma már kevés 
olyan helyszín van, ahol egy ilyen volu-

menű versenyt meg lehetne rendezni.
– A Bátony utcának nem csak híre, ha-

nem varázsa is van. A fővárosi és vidéki 
klubokból is szeretnek idejönni a verseny-
zők. Amikor helyszínt keresünk egy-egy 
rendezvénynek, szinte sugallják nekünk, 
hogy az Ikaruson legyen a verseny.

A szép környezet és a 
kiváló sportolási körül-
mények mellett lehet még 
valami a kertvárosi leve-
gőben, hiszen a Budapest-
bajnoksággal egyidőben 
Szekszárdon is atlétikai 
versenyt rendeztek. Ott 
viszont a szervezőknek 
szinte lasszóval kellett 
fogniuk a résztvevőket. 
A mátyásföldi verseny 

vonzerejét azonban az is növelte, hogy 
a szakemberek az itteni eredményeket 
is figyelembe vették annak a Budapest 
válogatottnak az összeállításakor, amely 
szeptember 5-e és 10-e között az olaszor-
szági Majanóban megrendezett nemzet-
közi serdülő atlétikai versenyre utazott. 

Id. Tomhauser István, az Ikarus BSE 
Atlétikai Szakosztályának vezetője, aki 
a Budapest-válogatott vezetőedzője is, 
elmondta: több mátyásföldi atlétának 
is jó esélye volt arra, hogy bekerüljön a 
csapatba.

– A majanói versenynek komoly rangja 
van. Az Ikarus már évek óta résztvevője 
az eseménynek, és azzal a nem minden-
napi bravúrral büszkélkedhet, hogy a 
verseny történetében a külföldi csapatok 
közül elsőként tudott győzni, illetve hogy 

Az Ikarus Atlétikai Centrumban rendezték meg a Budapest Egyéni Serdülő Atléti-
kai Bajnokságot szeptember első hétvégéjén, ahol a házigazda csapat atlétái 10 
arany-, 9 ezüst- és 8 bronzérmet szereztek. A versenyt szervező Budapesti Atlétikai 
Szövetség a gyerekek, valamint az ifi, a junior és a felnőtt versenyzők számára is 
lehetőséget adott a megmérettetésre.

Egyre népszerűbb az Ikarus Atlétikai Centrum

RieRSch taMáS

ezt a győzelmét a következő évben meg is 
ismételte. 

Az idei szezonban valószínűleg még 
egy komolyabb versenyt tartanak majd 
az Ikarus Atlétikai Centrumban: ok-
tóber 13-a és 19-e között az  ügyességi 
csapatbajnokságnak is ez a létesítmény 
ad otthont.

testnevelő és edző lett. 21 évig a Ferencváros férfi 
tornászait edzette, mellette egy ideig az ifjúsági ma-
gyar válogatott szövetségi kapitánya, majd a felnőtt 
keret edzője is volt. Később a Testnevelési Egyetemen 
kapott munkát, ahol 9 éven át sikerrel vezette a tor-
natanszéket. 

– 1996-ban, az atlantai olimpiát követően beválasz-
tottak a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) Technikai 
Bizottságába. Ez a grémium az, amely hivatott képezni, 
vizsgáztatni és kiválasztani majd ellenőrizni a világver-
senyeken szerepet kapó tornabírókat. Ez egy rendkívül 
megtisztelő feladat, ám ennek is vannak hátrányai. Eb-
ben a pozícióban ugyanis hiába láthattam testközelből 
Berki Krisztián gyakorlatát, mégsem szaladhattam oda 
hozzá, és nem gratulálhattam neki. Ezt persze később 
azért bepótoltam.

Dr. Karácsony István 1978-ban költözött a kerület-
be. Gyakorló pedagógusként a Centenáriumi lakóte-
lepen kapott lakást. 2003-ban aztán ómátyásföldre 
költözött, ahova mindig örömmel tér haza. Az év egy 
részét ugyanis kénytelen külföldön tölteni. Az olim-
pia után különösen sok helyre hívják, hogy előadá-
sokat tartson a tornasport szabályairól. Utazásairól 
mindig feljegyzéseket készít, mert eltökélt szándéka, 
hogy az eddig összegyűjtött élményeit egyszer könyv 
formájában is megjelenteti. Az írás egyébként sem áll 
messze tőle, eddigi pályafutása során már számtalan 
szakkönyvet írt a tornáról, de a saját élményeit eddig 
még sosem osztotta meg a sportrajongókkal. Az írást 
azonban egyelőre még hanyagolnia kell, mert már Kí-
nába, Koreába, Csehországba és Finnországba is meg-
hívták. Arról nem is beszélve, hogy a FIG októberben 
tartja  tisztújító közgyűlését Mexikóban.

– A nyolc olimpiával a jelenlegi tornabírók között 
csúcstartó vagyok, de az abszolút rekord egy magyar 
elődömhöz, Herpich Rezsőnéhez (később Nagy Jenőné 
néven szerepelt) fűződik, aki pályafutása során 11 olim-
pián szerepelt.
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Ingatlan
Elcserélném 67 nm-es lakásomat a Jókai-
ról a környékre, önálló házrészre. 20-994-
6844

Szlovák út közelében 80 nm-es helyiség 
raktárnak is kiadó. 30-991-6439

Sashalmon ötlakásos társasházban 84 nm-
es, 3 szobás lakás + garázs + tároló eladó. 
Irányár: 26,8 M Ft. 20-266-6423

Erzsébet-ligetben teniszpályánál erkélyes, 
51 nm-es lakás, 12 M Ft-ért eladó. 407-
3874

Eladó építési telek a XVI. kerületben, 
1130 nm-es, Ferenc utcánál. 36,5 M Ft. 
30-231-2667

Sürgősen eladó! XVI. Őrvezető utcában 
háromszintes családi ház 800 nm-es telek-
kel, 39,9 M Ft-ért. 30-463-7916

Rákosszentmihályon kétszintes, 5+1 szo-
bás családi ház sürgősen eladó. 35 M Ft-
ért. 20-512-0071

Kiadó! XVI. Újszász utca 45/B 1+fél 
szoba, összkomfortos, bútorozott, egye-
di mérőórás mfsz-i lakóparki lakás, kocsi 
beállóval 65 E Ft+ rezsi + 1 havi kaució. 
30-463-7916

4 lakásos társasházban 58 nm-es lakás, 
teremgarázsos tárolóval 21,3 M Ft-ért el-
adó. 30-498-1742

2 szobás lakás kiadó a XVI. ker. Bányai 
E. utca 3-ban, II. emeleten. 55 E Ft/ 
hó+rezsi (külön gáz, vízóra, konvektoros, 
loggiás), 2 hó kaució. 30-482-4092

Mátyásföldön a Koronafürt utcában eladó 
tulajdonostól egy felújított, 51 nm-es in-
gatlan. 30-460-4366

Mátyásföldön szép, 2 szobás, 51 nm-es, 
erkélyes lakás eladó 12,5 M Ft-os irány-
áron. 20-296-8045

Eladó a Vívó utcában 34 nm-es, felújított, 
egyszobás, összkomfortos, III. emeleti la-
kás alacsony rezsivel. Irányár: 8,3 M Ft. 
30-261-1966

Rákosszentmihályon eladó 250 n-öles tel-
ken 2 lakásos családi ház (100 nm és 40 
nm). 20-512-3886

Eladó ikerház fél 60 nm, 2 szoba, össz-
komfort, 537 nm-es telekkel Rákosszent-
mihályon rendezett környezetben. 20,5 
M Ft-ért. 30-402-9347

Szentmihályon csendes, panorámás, sze-
parált ikerház fél eladó. Azonnal költöz-
hető! Irányár: 21,5 M Ft. 20-487-1192

Vegyes
Bordó, plüss ülőgarnitúra jó állapotban 30 
E Ft-ért eladó. 20-383-8254. debora48@
vipmail.hu

Vásárolnék használt játékokat: társasjáté-
kot, LEGO-t, diavetítőt, filmeket három 
kisfiam részére. Elmegyek érte. 407-2852, 
70-938-8806

Vadonatúj, 8 részes rozsdamentes edény-
készlet 8 E Ft-ért, új Philips kávéfőző 3 E 
Ft-ért eladó. 405-6484, 20-918-7317

Koloniál ülőgarnitúra (szétnyitható re-
kamié + 3 fotel + dohányzó asztal) akár 
darabonként is eladó. 30-771-3429

Szőlőprés, zománcozott üst, kis demizso-
nok eladók. 403-1813

Eladó új 80 l-es gázbojler olcsón. Tető-
bontásból 4-5 m-es gerendák olcsón el-
adók. 405-4068

2 db Leander (piros, fehér) eladó. Irányár: 
20 E Ft. 405-2613

1 db 40 literes szőlőprés + szőlődaráló + 
100 literes zománcos fazék 35 E Ft-ért el-
adó. 20-969-3061

1 db szőlőprés + szőlődaráló 25 E Ft-ért 
eladó. 20-969-3061

2 db FÉG vízmelegítő keringető szivaty-
tyúval és Eudórago automata mosógép 
eladó. 30-451-552

22-es fehér húsdaráló, műanyag hengeres 
hurkatöltő 15 E Ft-ért eladó. 20-969-
3061

Alig használt STUBAI  szekerce 10 E Ft-
ért eladó. 20-969-3061

Új hatágú natúr bükkfa  állófogas 6 E Ft-
ért eladó. 20-969-3061

Eladó 110 kg-os rozsdamentes kétkezes 
súlyzó tárcsákkal, 2 db 10 kg-os , 2 db 15 
kg-os gyári egykezes súlyzó 38 E Ft-ért. 
20-969-3061

1972-es Trabant sp 601-es kisebb hibával, 
2013 okt-ig műszaki vizsgával 250 E Ft-
ért eladó. 20-329-0037

1 karos, 3,5 T-s racsni (láncos emelő) el-
adó. 405-2656

Eladó 3 db alu Romantik radiátor óarany 
színű. 60 x 120, 60 x 140, 60 x 190-es. 
70-433-1653

Eladó 4 db fénycsöves lámpatest 120 cm 
hosszú, 2x30 W os, tükörreflexes. 70-433-
1653

Használt betonkeverő gép 150 l-es, 35 E 
Ft, gyorsdaraboló gép 380 V-os, 3,2 Kw-
os, 35 mm átm. 40 E Ft-ért eladó. 20-
594-5038

H-O méretű villanyvasutat, terepasztal 
tartozékokat (sín, alagút, házak, fák) ven-
nék. 20-915-1656

Eladó WILO STRATOS D32-1-7, 
WILO TOP SD32-7 fűtési szivattyú. 20-
966-4091

Straus ütve fúrógép új, 20 E Ft-ért, O2-es 
hegesztőkészülék 40 E Ft-ért eladó. 20-
594-5038

2 éves oltásokkal, chippel ellátott kan 
tacskó ingyen elvihető, költözés miatt. 
70-503-5567

Kanapé nyitható, 50 E Ft-ért, ágy nyit-
ható 30 E Ft-ért, fotelágyak 15 E Ft-ért 
eladók. 20-266-6423

Eladó fali hajszárító búra, 16-os kerékpár, 
gyermekheverő. 20-461-9811

Színház kelléknek varrógép régi rádiók, 
strucctoll legyezők, fejdíszek eladók. 20-
345-6001

20 literes szőlőprés 6 ezer forintért eladó 
30-442-3633

Déli harangszó baráti Kör
ŐszI TúrÁK 

2012. SZEPTEMbER 29. 
BÚCSÚTÚRA NOSZVAJ-BOGÁCSRA
Noszvaj: kastély megtekintése, szilvalekvár 

beszerzése télre. Bogács: fürdés,  
szüreti felvonulás, pincesoron borkóstolás

Indulás: reggel 7 órakor. 
Részvételi díj: 3500.- Ft / fő

2012. OKTóbER 20. 
ŐSZBÚCSÚZTATó A MÁTRÁBAN

Gyöngyöstől Sirokig
Indulás: reggel 7 órakor. 

Részvételi díj: 3500.- Ft / fő

Jelentkezni lehet: Szuhaj Péterné 403-2622
Befizetés hétfőnként 17 és 19 óra kö-

zött a Veres P. út 27. sz. alatt.

Dr. Onyestyák György, 
Tel.: 06-20/395-3537

SZEPTEMbER 22-ÉN 9-TŐL 12-IG 
a Meszlényi Zoltán közösségi házban 

RuhAOSZTÁST TARTUNK. 
Szeretettel vár mindenkit a Karitasz csoport. 

XVI. ker., sasvár u. 23.

meszlényi zoltán 
közösségi ház 

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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

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

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,

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

Matematika, fizika tantárgyakból 
oktatás, korrepetálás, vizsgára felké-
szítés. 404-0643, 20-226-2935

40. házassági évfordulóra Med-
nyánszky László, Scheiber hugó 
festményt vásárolnék. 30-303-
6940

Fonott bútorok és fonott áruk ren-
delésre készítése. 20-252-8993, 
403-9827

Nemesszeghy György 
elnök, 06-30/897-7764

Szeretettel köszöntünk, és hívunk mindenkit minden hónap első keddjén 
a XVI. Veres Péter u. 27. szám alatti épületben 
18 órakor kezdődő ingyenes foglalkozásainkra.

Akik kérik, és megírják e-mail címüket, a funkcional@t-online.hu címre, 
azoknak teljes ismertetőt küldünk a foglalkozásokról. 

OKTóbER 2. 
• Belső (vegetatív) szabályozásunk egyensúly-rendszerei. 
• Tüneti kezelés helyett, végleges gyógyulás
• Gyógynövényes és egyéb természetgyógyászati beavatkozások
• Egyensúlyt megbontó tévedések

Kalot „Jövőnkért” 
Népfőiskola Közhasznú 

egyesület
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KÖNyVEKET (régit, újat), könyv-
tárakat, 1945 előtti képeslapokat, 
fényképeket antikváriumnak vásá-
rolok! Díjtalanul házhoz megyek! 
20-425-6437 

Redőnyök, szúnyogháló-rendsze-
rekkel, napellenzők szerelése, javí-
tása. Bemutatótermünk: Csömöri 
u. – Szlovák u. sarok. 409-2229, 
20-523-3801, 30-209-5987

Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával, közü-
leteknek is. 405-5184, 30-931-3927

Bádogos-tetőfedő-tetőszigetelő, új 
munkát és felújítást is vállal. 409-
2069, 20-510-0013

F E S T É S - M Á Z O L Á S -
TAPÉTÁZÁS garanciával, kedvez-
ményekkel, ingyenes felméréssel. 
TISZTASÁG, PONTOSSÁG! 20-
994-7726, 256-4425

ZÁRCSERE, AJTó-ABLAK JA-
VÍTÁS, SZIGETELÉS, BÚTO-
ROK JAVÍTÁSA, ASZTALOS-
MUNKÁK. 30-755-2209

XVI. kerületi ASZTALOS ajtók, 
ablakok javítását, szigetelését, zár-
cserét , egyedi bútorok készítését 
vállalja. Ingyen kiszállás! HÉTVÉ-
GÉN IS! Kiss Ernő 30-447-4853

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS. 
MINDEN MUNKA EGy KÉZ-
BEN! –ács,- kőműves,- festő,- bur-
koló,- vízszerelő,- stb. 30-479-2776

Konténeres sitt, lom, zöld hulladék, 
termőföld szállítása 4-6-8 köbm-es, 
nyitható konténerekkel. Nyugdíjas-
nak és kerületieknek kedvezmény! Er-
dei Sándor, 409-0933, 30-944-1106

Kedvezményes EXCEL, OFFICE 
oktatás magánszemélyek és cégek 
részére kezdőtől profi szintig. 30-
950-3291, Molnár Mátyás

Víz-gáz-fűtés-vízóraszerelés ügy-
intézéssel, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

Burkolás! Azonnali kezdéssel. Igé-
nyes munka, kedvező ár. Hívjon 
bizalommal! 20-500-9909

DuGuLÁSELhÁRÍTÁS. FAL-
bONTÁS NÉLKÜLI, SZAKSZE-
RŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁbIÁN 
ISTVÁN 20-317-0843

KŐMÚVES MUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kertépítés, kicsitől a teljes felújítá-
sig. Díjtalan kiszállás. 10 % kedvez-
mény. 405-5769, 20-955-4079

Háznál vállalok lazító, frissítő masz-
százst. 20-931-3584 este 8 után.

Egyetemi ANGOL nyelvszakos 
tanárnő oktatást vállal az Erzsébet 
ligetben. Érettségire, nyelvvizsgára 
felkészítés. 407-2137, 20-387-5450

50 éves, megbízható nő takarítást 
vállal. 30-683-6545

Méregtelenítő-gyógyító talpmasz-
százs. Házhoz megyek! Ár: 1500 Ft. 
20-949-0594

Tapasztalt Műegyetemista matema-
tika és fizika korrepetálást, érettsé-
gire felkészítést vállal. 20-206-0012

Tetőjavítások, beázás elhárítás, tetőszi-
getelés, kéménymunkák, gyorsgarázsok 
készítése. Kerek Dániel. 30-610-2382

Megunt, kidobásra szánt könyveit 
boldogan elszállítom. Nem vagyok 
kereskedő. 20-956-4084
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