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– Az Önkormányzat mindig is takaré-
kosan gazdálkodott, a baltával faragott 
költségvetési koncepciónak köszönhető-
en pedig a működtetésre kapott összege-
ket működtetésre, a fejlesztésre juttatott 
pénzt fejlesztésre költjük. Ilyen például a 
kerület által beszedett helyi adó, amely-
nek minden forintjából beruházásokat 
valósítunk meg. Idén a lehetőségeinket 
bővítette az év elejétől életbe lépő, új fi-
nanszírozási rendszer, amelyben az állam 
feladat finanszírozásra tért át. 

– Emellett átvállalták az adósságrende-
zést is. Ezzel is számolhatott a Kertváros?
– Az állam valóban átvállalta a kerü-
let adósságának 40 százalékát, az ebből 
származó megtakarítást is fejlesztésre 
fogjuk fordítani, de ezzel most még nem 
számoltunk. 

Lapunk 10-11. oldalán átfogó térképet 
találnak a már befejezett, és folyamat-
ban lévő munkálatokról.

Nyáron is a kerületiekért 
dolgozott az Önkormányzat

A nemzeti összetartozás 
jelképe

Kerületünk közterületeinek névadói között szinte már nem is 
találunk olyat, amely a kommunizmusra utalna. Rákosszent-
mihályon, a Szent Imre és a Szénás utca sarkán megbúvó kis 
tér azonban augusztus 20-ig Békés Imre nevét viselte. Nemzeti 
ünnepünkön viszont átkeresztelték, és ezután Csíkszentmihály 
nevét viseli.

Folytatás a 2. oldalon

Tevékeny nyár volt az idei, hiszen számtalan fel-
újítás zajlott összehangoltan a Kertvárosban. A 
kisebb munkák és a nagyobb beruházások össz-
költsége 1 milliárd 115 millió forint. Ezért megkér-
deztük Kovács Péter polgármestert, honnan volt 
minderre a kerületnek pénze?

Ünnep
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Szloboda Ágnes, az összejövetel bronzbarna ötlet-
gazdája és kerületünk strandjának többi törzsven-
dége már igazi baráti viszonyt ápolnak a sportléte-
sítmény dolgozóival, az ünnepséggel pedig idén is a 
színvonalas szolgáltatást és a kivételes bánásmódot 
szerették volna megköszönni. Mindannyian meg 
vannak elégedve a medencékkel, de örülnének egy 
újabbnak is.

Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket 
Üzemeltető Kft. ügyvezetője kiemelte: tárgyalnak 
az Önkormányzattal, hiszen tervezik a strand bőví-
tését egy újabb medencével és csúszdákkal, hogy az 
élménypark még teljesebb lehessen.   

Az intézményvezető elmondta: a szezon legláto-
gatottabb napján 1100 látogatójuk volt, de akadt 
olyan vendég is, aki a tömeg láttán visszafordult, 

Kedves 
      Olvasó!
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XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Önkormányzat

Tanítás, nevelés. Mindezekről beszélni 
nem csak az iskolakezdés előtt fontos. 
De milyen példák állnak gyermekeink 
előtt ebben az elgépiesült világban? 
Kézzel már nem kell írni, hiszen min-
den adatot tárol a mobil. Rajzolni nem 
kell, tudniillik a számítógépen van ilyen 
program is. Ha nem könyökölsz te is, 
leigáznak. Ha udvarias vagy, kinevet-
nek. Ha segítesz, kihasználnak. Ha ki-
mutatod az érzéseidet és bocsánatot 
kérsz, gyengének látszol. Az ősi érté-
kek, a nemzeti szimbólumok, sőt még 
az államalapító király mítosza is sárba 
tiporható, mert az trendi művészet. Az 
ilyen tükör azonban mindig homályos 
marad, mert homokra nem lehet szilárd 
alapokon álló házat építeni, ugyanis “A 
bölcs akarat nélkül cselekszik. Szavak 
nélkül tanít. Minden dolog hatását föl-
veszi magába. Létrehoz, de nem birto-
kol. Teremt, de kiengedi kezéből, amit 
teremtett. Művét beteljesíti, de nincs 
belőle haszna. Így hát semmije sincs, 
ezért nem is veszíthet semmit sem.” 

P Á L y Á Z A T 
A XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot ír ki
egészségügyi referens munkakör 

betöltésére.

a benyújtás határideje: szeptember 16.

A közszolgálati jogviszony határozatlan  
idejű, részmunkaidős, heti 20 órás 

elfoglaltságot jelent.

A munkakörrel kapcsolatban Müller Kinga 
intézményi irodavezető nyújt felvilágosítást a 

4011-733 telefonszámon.
A pályázattal kapcsolatban további információ 

a www.budapest16.hu honlapon található.

P Á L y Á Z A T
A XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki 
lakásépítés, vásárlás és felújítás 

céljára igénybe vehető 
helyi támogatásra. 

A helyi támogatást az Önkormányzat visszatérí-
tendő kamatmentes kölcsön formájában adhatja, 
amely a 2/2009. (I. 27.) rendelet alapján nyújt-
ható. Az eredményes pályázathoz a tájékoztató, 

illetve a rendelet ismerete elengedhetetlen.

a pályázati adatlap augusztus 26-tól  
átvehető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Ügyfélszolgálati irodáján, valamint letölthető a 

hivatal www.budapest16.hu honlapjáról.

a pályázatot szeptember 30-ig 
az ügyfélszolgálati irodán lehet leadni,

a határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bi-

zottság november 11-ig bírálja el.
Bővebb felvilágosítást Reinné Német Orsolya 

ügyintéző tud nyújtani a 4011-407-es 
telefonszámon.

Búcsúztak a nyártól

P Á L y Á Z A T
A XVI. kerületi Önkormányzat pályázatot 
hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére:

tatjána utca 9. szám alatti, 104537 hrsz. 
telek területe: 602 m², lakóház hasznos alapte-

rülete: 80 m², melléképület területe: 60 m². 
Az ingatlan kikiáltási ára: 22 872 forint.

bácskai utca 38. szám alatti, 105423 hrsz.
telek területe: 921 m², lakóház hasznos 

alapterülete: 82 m² .
Az ingatlan kikiáltási ára: 23 200 000 forint.

lőcs utca 19. szám alatti, 107090 hrsz. 
½ tulajdoni részarány. Telek területe: 555 m²,

épület alapterülete: 41,6 m².
Az ingatlanrész kikiáltási ára: 7 800 000 forint.

A benyújtás határideje: szeptember 6.
A pályázattal kapcsolatban dr. Lukács Titanilla 
Vagyonhasznosítási irodavezetőnél lehet szemé-
lyesen, telefonon (4011-480), illetve e-mailben: 

vagyoni@bp16.hu érdeklődni.

A Kertváros szerencsére azok közé a települések 
közé tartozik, ahol nő a gyereklétszám, ezért idén 
7 iskolában indul 3 első osztály, összesen pedig 
két osztállyal többet indítanak, mint tavaly, ame-
lyek létszáma átlagosan 25 fő lesz. Mire a 29 első 
osztályba járó kisdiákok felveszik ünneplőjüket 
a tanévnyitóra, addigra a tankönyvek is megér-
keznek lakóhelyünk 11 általános iskolájába. Dr. 
Csomor Ervin alpolgármester elmondta: habár 
az oktatási intézmények fenntartását január 1-je 
óta az állam végzi, a XVI. kerületi Önkormány-
zat továbbra is ingyenesen biztosítja a tanköny-
veket a Kertvárosban élő, és a kerületi működte-
tésű iskolákba járó tanulók számára. 

Mindennapos testnevelés
Az egészséges életmód jegyében szeptembertől 

többet mozoghatnak gyermekeink, hiszen foly-
tatódik a mindennapos test-
nevelés órák bevezetése, 
amelyeket már a mos-
tani 1-2., az 5-6. és a 
9-10. évfolyamokon is 
megtartanak majd. Ezek 
közül kettő lehet valamely 
egyesület keretei között végzett tánc 
vagy egyéb mozgásforma, illetve kiváltható va-
lamilyen iskolai sportkörökön való részvétellel.

Új tantárgyak
Az értékközpontú nevelés érdekében bevezetik 

a hittan-, illetve a hit- és erkölcstanoktatást is. 
A szülők már korábban, világnézetüknek meg-
felelően választhattak a két tantárgy közül. A 
különbség annyi, hogy míg a hit- és erkölcstan 
keretében az információkat tárgyilagosan, több 
nézőpontból megközelítve tanulják a diákok, ad-
dig a hittan tantárgy tartalmának meghatározása 
az oktató egyház joga és kötelessége, abba sem az 
iskola, sem az állam nem szól bele. 

Az óraszám-növekedés plusz órakeretben való-
sul meg, nem az eddig oktatott tantárgyak ká-
rára, ezért ezekkel párhuzamosan azok óraszáma 
nem fog csökkenni. Ha valaki módosítani szeret-
né a választható tantárgyat, annak erre év közben 
nincs lehetősége, a következő tanévre vonatkozó 
kérelmét pedig május 20-ig, írásban kell benyúj-
tania az intézményvezetőnek. 

Délután négyig tart a tanítás
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Budapesti XVI. Tankerülete arról tájékoztatott, 
hogy az általános iskolák valamennyi évfolya-
mán ezentúl 16 óráig tartanak a foglalkozások, 
amelyeken a tanulóknak kötelező részt venniük. 
A szülő kérésére azonban az igazgató felmen-
tést adhat ez alól, ha a gyerek sport vagy egyéb 
különórára jár. Kivételt képez, ha egész napos 
iskolaként működik az intézmény, amelynek 

keretében a nevelést és az okta-
tást a délelőtti és a délutá-

ni tanítási időszakban 
szervezik meg. 

Közösségi szolgálat
Azoknak, akik most kez-

dik el a 9. évfolyamot, három év 
alatt 50 óra, úgynevezett közösségi szolgálatot 
is kell teljesíteniük ahhoz, hogy megkaphassák 
érettségi bizonyítványukat. Mindez olyan, a kö-
zösség javát szolgáló tevékenység, amely fejlesz-
ti a diákok személyes és szociális érzékenységét, 
erősíti felelősségérzetüket és csapatmunkára ké-
szíti fel őket. Miniszteri rendelet határozza meg 
azt, hogy a fogadó intézmények és szervezetek 
mely területeken tevékenykedhetnek (egészség-
ügy, környezetvédelem, sport), aktuális listá-
jukat pedig az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet honlapján lehet megtalálni. A többi között 
ezek közé tartozik a XVI. kerületben is működő 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat is.

Folytatás a címlapról
Solymoskövi Péter, a Rákosszentmi-
hályért Kulturális Egyesület vezetője 
köszöntőjében elmondta: olyan ne-
vet szerettek volna választani, amely 
utal a nemzet egységére. Mivel már 
nyolc éve ápolnak jó kapcsolatot az 
erdélyi Csíkszentmihállyal, ezért a 
határon túli falut szerették volna név-
adónak. A Horváth János és Kratofil 
Zita önkormányzati képviselők által 
előterjesztett javaslatot a Képviselő-
testület elfogadta, és továbbította a 
fővárosi illetékeseknek, akik jóvá-
hagyták azt.

Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: az enge-
délyeztetés viszont nem volt egyszerű, hiszen a Fő-
városi Önkormányzat először azzal a tervvel állt elő, 
hogy a Békés Imre tér új neve legyen Moszkva park. 
Dr. Csomor Ervin alpolgármester megfogalmazása 
szerint azonban „kicsi ez a tér a nagy Moszkvához”, 
így ezt szerencsére elvetették. 

A térkeresztelőre Budapestre érkezett családjával a 
névadó faluban élő Izsák-Székely Lóránt is, aki fe-
leségével együtt a XVI. kerületben, az elsők között 
tette le az állampolgársági esküt 2011-ben. A min-
dig mosolygós, háromgyermekes családapa kiemel-
te: nagy büszkeséggel tölti el a határon kívül rekedt 

Utoljára szeptember 1-jén, va-
sárnap lehet megmártózni az 
Erzsébetligeti Strand kék vizé-
ben, ezután már csak az uszo-
da várja a látogatókat. Az idei 
szezon búcsúztatására most 
is összegyűltek az intézmény 
alkalmazottai és meghívóik, 
akik az elmúlt két évben a 
legszorgalmasabb strandláto-
gatókból kovácsolódtak baráti 
közösséggé.

és visszakérte a belépő árát. Idén egyébként 1500-
zal több polgár kereste fel a strandot, mint tavaly. 
Emellett az intézmény gyarapodott egy színvona-
las büfével és felújították a szaunát is. A trambulin 
azonban nem vonzott elég érdeklődőt, ezért jövőre 
nem állítják fel.

Rátonyi Gábor hangsúlyozta: a strand bevétele 
nem tervezhető, hiszen az időjárás rendkívül nagy 
szerepet játszik a látogatottság alakulásában. A mos-
tani változékony időben viszont már csak a legel-
szántabbak mennek be a vízbe. 

Gereben Sándor, a büfé üzemeltetője két tortát 
és szendvicseket ajánlott fel erre az alkalomra, a 
törzsvendégek pedig lilahagymás zsíros kenyeret és 
kovászos uborkát hoztak. A jóízű falatozás után me-
denceparti retropartyt tartottak, ezután viszont már 
csak a következő szezont várják.

Mészáros Tibor

A nemzeti összetartozás jelképe

A szeptember 2-án kezdődő idei tanévben számos változás lép élet-
be, amelyekről ezúton szeretnénk tájékoztatni kedves olvasóinkat, 
hogy megkönnyítsük azt a bizonyos iskolatáskát. 

nemzettársainkat ez az esemény. Ezzel a gesztussal 
ugyanis azok, akiket ők már 8 éve fogadnak be há-
zaikba a csíksomlyói zarándoklat idején, most őket 
is befogadták, erősítve ezzel azt a nemzeti összetar-
tozást, amely augusztus 20-ának legfőbb üzenete.

Ezután az éppen nálunk vendégeskedő moldvai 
csángó gyerekek közül két népviseletbe öltözött 
kislány népdalokat énekelt, Zánkai Gabriella felol-
vasta Reményik Sándor Erdély magyarjaihoz című 
versét, majd Kovács Péter és Izsák-Székely Lóránt 
leplezte azt a táblát, amely annak jelképe, hogy 
Csíkszentmihály és a XVI. kerületi Rákosszentmi-
hály még közelebb került egymáshoz.   

MunkaTársunkTól

Tanítani annyi, 
mint megmutatni a lehetőséget.

Tanulni annyi, 
mint élni a lehetőséggel.

(Paulo Coelho)
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Árpádföldi Turul-emlékmű
Az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége augusztus 19-én tartotta megemlé-
kezését a Turul-emlékműnél. A rendezvény elején Kovács Péter polgármester 
és Szatmáry László önkormányzati képviselő helyezett el koszorút a memen-
tó talapzatán, majd Kratofil Zita önkormányzati képviselő tartott előadást 
István király kiemelkedő jelentőségű életművéről.
Az új kenyeret Mariusz Novaczek, Árpádföld új plébánosa áldotta meg, az 
ősi magyar népdalokat és az ünnepélyt lezáró Himnuszt pedig Vikol Kálmán 
zenepedagógus játszotta el tárogatón.

Az Önkormányzat előtti Havashalom park-
ban, az államalapító Szent István király ün-
nepére összegyűlt kerületi polgárokat a Rácz 
Aladár Zeneiskola növendékei térzenével szó-
rakoztatták, majd nemzeti színű zászlók kísé-
retében vonult be a térre Kovács Péter polgár-
mester, Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkára, dr. Csomor Ervin 
alpolgármester, dr. Környeiné Rátz Katalin, 
Gilyén Ince és Horváth János önkormányzati 
képviselő, valamint Gödölle Márton, Mátyás-
föld és Cinkota új plébánosa, valamint Bíró 
Botond református lelkész.

A kerület vezetője ünnepi beszédében el-
mondta: Szent István alig 40 év alatt egy tel-
jesen új világot teremtett a magyarok számára. 
Erős, egységes és keresztény államot szervezett, 
megküzdött a külső és belső ellenséggel, pénzt 
veretett, bevezette az adózást, és szigorú tör-
vényeivel óvta a magántulajdont. Lefektette 

egy tisztességen és törvényes renden alapuló új 
állam alapjait. Mai szóhasználattal élve forra-
dalmi idők voltak ezek. 

Kovács Péter szerint hasonló folyamat ré-
szesei vagyunk most is Magyarországon, ahol 
szintén egy új ország van születőben. A hazug-
ság és az eladósodás rendszerét egyre inkább 
felváltja egy erős kézzel irányított, törvényes 
renden alapuló társadalom. Az új Alkotmány 
stabil alapot biztosít ahhoz, hogy elsősorban 
az országon belüli érdekek érvényesüljenek. 
A hazánkban működő külföldi cégek, illetve 
a bankok pedig szintén rákényszerülnek a 
közteherviselésre. A Parlament lélekben egye-
sítette a Kárpát-medence magyarjait, amikor 
megalkotta az állampolgárságról szóló tör-
vényt. Mindehhez alig négy évre volt szükség. 

A polgármester kijelentette: az alapok tehát 
adottak, ezután már csak rajtunk múlik, hogy 
a tisztesség, az igazság és a törvényesség rend-
szere meddig áll majd fenn. Adja Isten, hogy 
sokáig járjunk még az István király által kije-
lölt úton.

Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért fe-
lelős államtitkár azt emelte ki, hogy augusztus 
20-a a magyarság egyik legrégebbi gyökerekkel 
rendelkező ünnepe. István királyt 1083-ban 

avatták szentté, és ennek tiszteletére a későbbi 
királyok úgynevezett törvénynapot tartottak 
augusztus 20-án, amelyre az ország összes ve-
zetője összegyűlt az akkori fővárosban, Szé-
kesfehérváron. Ebből alakult ki később a mai 
nemzeti ünnep.

Az államtitkár elmondta: ilyenkor arra is 
emlékezünk, hogy István a nyugati intéz-
ményrendszer átvételével Európához csatolta 
Magyarországot, de a király gondosan ügyelt 
arra is, hogy megőrizze az állam függetlensé-
gét, távolságot tartson Rómától, a Német-Ró-
mai Császárságtól, valamint Bizánctól. Ezzel 
pedig mintegy 500 évre biztosította a magyar 
nemzet meghatározó szerepét a Kárpát-me-
dencében. Ezután jött Mohács, amellyel kez-
detét vette egy szenvedésekkel, kudarcokkal, 
török, Habsburg és szovjet megszállással ter-
helt újabb 500 év. Ennek most vége, és ismét 
azt a feladatot rótta ránk a sors, hogy mi is új 
országot építsünk, kifejezzük Európához való 
tartozásunkat, de akárcsak 1000 évvel ezelőtt, 

ma is akkor cselekszünk helye-
sen, ha nem asszimilálódunk a 
nyugati világhoz, hanem iden-
titásunkat, hagyományainkat, 
nemzeti értékeinket és érde-
keinket megőrizve leszünk a 
Nyugattal szorosan együttmű-
ködő része az uniónak. Ez az 
igazi örökség, amit Szent Ist-
ván ránk hagyott. 

Augusztus 20-a nemcsak az 
államalapítás, hanem az új 
kenyér ünnepe is, amit hagyo-
mányosan a kerületi egyházak 
képviselői áldanak meg. Bíró 
Botond református lelkész ar-
ról beszélt, hogy a mag elve-

tése utáni időszakban Isten munkálkodik he-
lyettünk. Életünkben sokszor adódnak olyan 
periódusok, amikor nem tőlünk függenek az 

események. Nemzetünk történelmében is sok-
szor voltak ilyen helyzetek, de az, hogy mégis 
létezünk, és ugyan veszteségekkel, de túléltük 
múltunk vérzivataros évszázadait, szintén az 
isteni gondviselés bizonyítéka.

Gödölle Márton atya egy keleti mondást idé-
zett, amely szerint a három legfontosabb kér-

dés: igaz vagy-e, szívből jössz-e, és használsz-e 
ott, ahova igyekszel. István e kérdések közül 
mindháromra igennel válaszolhatott volna. 
Habár utód nélkül távozott a földi életből, ha-
lálát belviszályok követték, mégis ő az, akire 
évszázadok múlva is úgy emlékezünk, mintha 
most is köztünk járna. Életműve ugyanis ma-
radandónak bizonyult. 

Ezután a Liget Táncakadémia növendé-
kei, valamint a Forgatag Művészeti Társaság 
mutatta be a Meskó Zsolt és Czomba Imre 
által megálmodott táncfantáziát Egy ország 
születése címmel. Az előadás a honfoglalás-
tól 1083-ig, István szentté avatásáig terjedő 
időszak eseményeit tárta elénk, a főszerep-
ben Egyházi Géza előadóművésszel. A mű, 
amely az államalapító király fiához intézett 
intelmeire épült, a zene és a tánc eszközei-
vel idézte fel az ország születését, a harcokat, 
és bepillantást engedett a hazájáért aggódó 
uralkodó lelki viharaiba, vívódásaiba is. Az 
Erzsébetligeti Színház által szervezett látvá-

nyos produkció után mindenki vehetett a 
szentelt kenyérből. Az utcabál közben termé-
szetesen tűzijátékot is láthattak a Kertváros 
lakói, akikhez az időjárás is kegyes maradt, 
így hajnali fél háromig rophatták a rock and 
rollt a Fifty’s Heaven együttes kerületi mu-
zsikusainak zenéjére.

Kovács Attila Galéria
A nemzeti ünnepek alkalmából tartott megemlékezések sora többnyire a Corvin Mű-
vészklub által rendezett kiállítással kezdődik. Így volt ez idén is, hiszen az erre az alka-
lomra elkészített műveiket a kerületi művészek augusztus 12-én mutatták be az Önkor-
mányzat Kovács Attila Galériájában.

A megjelenteket Kovács Péter polgármester köszöntötte, aki elmondta, milyen nagyra 
értékeli, hogy az alkotók minden évben új művekkel emlékeznek meg Szent Istvánról. 

Az államalapítás korának eseményeit Koltayné Zolder Klára ismertette, Sorki Dala 
Andor költő, festő, művésztanár a búzaszentelésről és a magyarok kenyeréről szóló saját 
költeményeit szavalta el, Matus Mihály tárogatón elevenített fel néhányat a régi ma-
gyarok népdalkincséből, Nagy Anna énekművész a többi között a Honfoglalás című 
film betétdalát énekelte, Strich Lászlóné pedig Kányádi Sándor Nagyanyó-kenyér című 
költeményét adta elő. A rendezvény végén Hernád Sándor diakónus szentelte meg a 
nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret, amelyből mindenki kapott egy-egy szeletet.

Pálfi tér
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre a hagyományokhoz híven, a Pálfi téren tartott ünnepsé-
get, ahol Zánkai Gabriella, a nagyobbik kormánypárt kerületi alelnöke mondott ünnepi beszédet. A 
szónok Szent István intelmei közül azt emelte ki, hogy sikeres nemzetek csak azok lehetnek, amelyek 
meg tudják őrizni sajátosságaikat, szigorú törvényekkel teremtenek rendet, és keményen büntetik azo-
kat, akik vétenek a tisztesség ellen. Szerinte ma Magyarországon ugyanezekért a célokért kell küzdeni, 
és csak az István által megteremtett alapokon lehet olyan államot létrehozni, amelyre büszkék lehetünk.
Az ünnepi gondolatok után Kovács Péter polgármester, Szatmáry László önkormányzati képviselő és 
Zánkai Gabriella, majd a civil szervezetek képviselői is megkoszorúzták az emlékművet. A kenyérszen-
telés szertartása természetesen itt sem maradhatott el.

Havashalom park
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A Csíkfalu környékéről augusztus 14-én érkezett 
diákokat idén a szokásosnál is gazdagabb program 
várta. Megfordultak a csillebérci kalandparkban, a 
Margit-szigeten, az Állatkertben, hajóztak a Du-
nán, ismerkedtek Budapesttel és a kerület uszodái-
val, végül részt vettek a Szent István-napi körmene-
ten is. Szállásukról önzetlen XVI. kerületi családok 
gondoskodtak. 

A diákokat meglátogatta Szatmáry Kristóf gazda-
ságszabályozásért felelős államtitkár is, aki a rákos-
szentmihályi plébánia közösségi termében elmond-
ta: munkája sokszor nagyon nehéz, néha azonban 
nem több, mint észrevenni egy már évek óta műkö-
dő, értékes civil kezdeményezést, és támogató szán-
dékkal melléállni. Ilyen helyi kezdeményezésekből 
nőtt ki az az állami támogatással működő program 
is, amely lehetővé teszi hazai iskolások számára a 
csoportos kiutazást határon túli magyarlakta terü-
letekre. Ezek a kirándulások hozzájárulnak a ma-
gyar-magyar kapcsolatok ápolásához, és erősítik a 
mai határainkon kívül rekedt honfitársaink kötő-
dését az anyaországhoz. Ugyanezt a célt szolgálja a 
moldvai csángók XVI. kerületi nyaraltatása is, így 
az államtitkár mind politikusként, mind sashalmi 
lakosként természetesnek tartja ennek támogatását. 

Szatmáry Kristóf ajándékot is hozott a tanulóknak, 
akik egy-egy Rubik-kockát, valamint egy-egy ma-
gyar címeres jelvényt kaptak. 

A XVI. kerületi csángó hétnek már hagyományai 
vannak. Ezek egyike a közösen meghallgatott szent-
mise, amit a népviseletben megjelenő gyerekek 
műsora követ. Az ősi, szent énekek előadása után 

pedig táncházat tartanak. A rendezvényre minden 
alkalommal ellátogat Kovács Péter polgármester is. 
A kerület vezetője üdvözölte a vendégeket és kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik támogatták 
a kezdeményezést, majd kijelentette: a XVI. Kerü-

leti Önkormányzat ezután is segíteni fogja a Bákó-
megyeiekkel való kapcsolattartást. 

A vacsora után az élő népzene hangjaira kéz a kéz-
ben táncolt magyar a magyarral, ezen az estén pedig 
azok is ismerősnek érezték egymást, akik akkor ta-
lálkoztak először.

Ezalatt mi Tamás Tünde és Gál Zsófia kísérő ta-
nároktól arról érdeklődtünk, hogyan választják ki 
a Magyarországra látogató gyerekeket. Mindketten 
jutalomtábornak nevezték a budapesti kirándulást. 
Azok a diákok kerülnek az utazó keretbe, akik év 
közben a legtöbbet tesznek az anyanyelv ápolásáért, 
és szorgalmasan látogatják a romániai rendszervál-
tás után alakult magyar házakat. Az anyaország iga-
zi élmény a diákoknak, akik hazatérésük után még 
hónapokig mesélik élményeiket társaiknak.

Petrovics Sándor, a szervező Kovász Egyesület 
elnöke kiemelte: a tavalyi rossz kilátások ellenére 
idén fordult elő először, hogy nem kellett törniük 
a fejüket azon, hogyan teremtsék elő a vendégek 
fogadásának anyagi hátterét. Eddig a XVI. Kerületi 
Önkormányzat volt a fő támogatójuk, és a lehető-
ségekhez mérten mindent megtett, most azonban 
Kovács Péter polgármester közbenjárására Szatmáry 
Kristóf államtitkár is a segítségükre volt. Emellett 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke is jelentős 
összeggel támogatta a kezdeményezést. 

Márton atya találkozónk alkalmából lépett be elő-
ször úgy a Pilóta utcai templomba, hogy az ő ke-
zében volt a kulcs, eddig mindig valaki más volt 
ebben segítségére. Az oltár közelében ültünk le be-
szélgetni eddigi életútjáról.

– Nagycsaládban nevelkedtem a Rózsadombon. 
Paptársaim egyike meg is jegyezte, hogy a budai 
Rózsadombról most érkeztem a pesti oldal Rózsa-
dombjára. A két végpont között azonban nem volt 
egyenes az út, mert Mátyásföld már a hatodik állo-
máshelyem.

– Mikor dőlt el, hogy a papi hivatást választja?
– Mivel rokonságunk is zömmel nagycsaládo-

sokból áll, én is sokáig ezt a példát tartottam kö-
vetendőnek. Gyerekek nevelésére és népes családra 
készültem, ahogy azt a környezetemben láttam. Így 
volt ez mindaddig, ameddig érettségi után részt 
nem vettem egy lelkigyakorlaton. Ekkor olyan él-
mények értek, amelyek hatására egészen konkrét 
meghívást éreztem Jézustól. Ettől a naptól kezdve 
nem volt kérdés, hogy merre vezet az utam.

– Hogyan indult el ezen az úton?
– Az első állomás a Piarista Gimnázium volt. Utá-

na egy évig kórházban dolgoztam afféle betegtolo-
gatóként, de ekkor már érlelődött bennem a papi 
hivatás. Majd már végleges tervekkel, lelkemben a 
krisztusi hívással teológiai tanulmányokat kezdtem 
Esztergomban, amelyeket a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Hittudományi Karán fejeztem be. 
1994-ben szenteltek pappá. 

– Mi volt a papi jelmondata?
– A 118. zsoltár egy sorát választottam, amely ere-

detileg így hangzik: „Dicső végzéseid útján futva já-
rok”. Én azonban egy kicsit módosítottam a szöve-

get, így végül jelmondatom ez a kissé átírt változat 
lett: „Végzéseid útját futva járom, mert szívemet ki-
tágítottad”. A futva szón van a hangsúly, mert nem 
az a naphosszat fotelban töprengő típus vagyok. 
Mindig sokat túráztam, kerékpároztam, dinamikus 
életet éltem, testileg és szellemileg is mozgékony 
embernek érzem magam. Az Egyházat egyáltalán 
nem az élet peremén megtűrt létezési formának 
gondolom. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy ahol a 
legértékesebb emberek, gondolatok és cselekedetek 
tűnnek fel, más szóval ahol az értékek halmozód-
nak, azok a helyek éppen a katolikus közösségek.

– Mai világunk nem kedvez a vallásos szemléletnek. 
Hogyan lehet ezeket a közösségeket mégis fenntartani, 
az ifjúságot „becsalogatni” a templomba?

– A becsalogatás a történelmi egyházak esetében 
nem a legmegfelelőbb kifejezés. Van némi becsa-
pással rokon utóérzés mögötte. Mi nem „csaloga-
tunk”, hanem felmutatunk egy évezredek óta alig 
változó értékrendet, és azt reméljük, hogy ez a példa 
követőkre talál. Az evangélium hiteles bemutatása, 
az őszinte szó ereje hatással van a jóérzésű emberek-
re. Azon áll vagy bukik a közösségek jövője, hogy 
tudunk-e a fiatalok számára egy követésre érdemes, 
értelmes, életszerű közösségi életet kínálni, amely 
az értékekre fogékony emberek számára alternatívát 
jelenthet a mai elvadult, a médiumok által sugallt 
kirakatvilággal szemben. Mátyásföldön Béla atya 
idejében is megvolt ez az alternatíva, hiszen itt közel 
200 fős cserkészcsapat működik. Meglátogattam a 
nyári táborukat, és azt láttam, hogy számtalan talp-
raesett, jó szemléletű fiatal vezeti a kisebbeket. 

– Hol szolgált korábban?
– Papi szolgálatomat Pestszentlőrincen, a Havan-

na lakótelepen kezdtem káplánként, majd három 
év után két évre Brüsszelbe kerültem, ott a Magyar 
Katolikus Misszió lelkésze lettem. A kint élő hon-
fitársaink, és az akkor már egyre szaporodó dip-
lomata családok lelki gondozása volt a feladatom. 
Ezután visszatértem Budára, ahol a városmajori 
plébánia káplánjaként dolgoztam. Innen tanulmá-
nyaim kezdetének helyszínére, Esztergomba veze-

tett az utam. A szemináriumban voltam prefektus, 
mellette pedig főiskolai tanár. Két év után kerül-
tem Pestszentimrére, ahol tíz évig voltam plébános. 
Sikerült egy nagyon szép közösséget formálni, és a 
gyülekezet létszáma egy kicsit még nőtt is ez alatt az 
idő alatt. Most pedig itt állok mátyásföldi szolgála-
tom kezdetén.

– Hogyan kezd hozzá a munkához?
– Megpróbálom 19 éves lelkipásztori tapasztalata-

imat felhasználni. Természetesen a teológiai alapel-
vek érinthetetlenek, de azt hiszem, a Pestszentimrén 
kialakult napi rutint egyelőre megpróbálom záró-
jelbe tenni. Ismerkedem a helyi viszonyokkal, ame-
lyek valószínűleg teljesen megfelelnek az én elkép-
zeléseimnek, hiszen egy jól kézben tartott, működő 
gyülekezetet örököltem. Ugyanakkor megfogadom 
idősebb pályatársaim tanácsát, akik azt tartják, 
hogy az új plébános akkor cselekszik helyesen, ha 
legalább egy évig csak ismerkedik a helyi viszo-
nyokkal. Megtapasztalja, ki kicsoda a környezeté-
ben, kitől milyen segítséget, teljesítményt várhat. 
Valahogy így kezdek neki a munkának, és magam 
is érdeklődéssel várom a fejleményeket.

– A cinkotai katolikus templomban is Ön tartja a 
szentmiséket.  

– Valóban, bár kinevezésem csak Mátyásföldre 
szól, hiszen egy pap csak egy templomnak lehet a 
plébánosa. Egyelőre azonban a papi létszám tartós 
hiánya miatt a cinkotai katolikusok lelki gondozása 
is az én feladatom. Időben mindez nehezen egyez-
tethető össze, de szerencsére Béla atya nem fog 
egyik napról a másikra kilépni a Pilóta utcai gyüle-
kezet életéből. Vállalta, hogy részt vesz a vasárnapi 
misézésben, így továbbra is köztünk marad.  

Gödölle Márton nem tűnik olyan személyiség-
nek, aki sokáig marad idegen új környezetében. A 
45 éves fiatalember pedig valószínűleg azt a kulcsot 
is megtanulja kezelni, amellyel az a képzeletbeli 
ajtó nyitható, amelynek túloldalán ott várakozik 
egy nyíltszívű katolikus közösség azzal a reménnyel, 
hogy hosszútávra megtalálta új lelki vezetőjét. 

Isten áldása kísérje Márton atya tevékenységét!

Mátyásföld új plébánosa 
Gödölle Márton

Amint arról korábban beszámoltunk, a Mátyásföldi Szent József temp-
lom plébánosa, dr. Bátorfi Béla pápai prelátus, érseki tanácsos 27 
év kerületi szolgálat után nyugdíjba vonult. Utódja, Gödölle Márton 
Pestszentimréről érkezett, és augusztus 1-je óta nemcsak Mátyásföld, 
hanem Cinkota katolikus híveinek lelki gondozását is ő látja el. 

Mészáros Tibor

Kormányzati támogatás 
a csángó gyerekek nyaraltatásához

Immár 10 éve, hogy az anyaországtól legtávolabb élő magyar 
népcsoport, a moldvai csángók gyermekei a XVI. kerületbe lá-
togathatnak. A vendéglátás megszervezése eddig minden év-
ben csak nagy erőfeszítések árán valósulhatott meg. Ettől az 
évtől azonban nemzettársaink fogadása új alapokra került, a 
jövőben magas színtű állami támogatást élvez.

Mészáros Tibor

Kovács Péter polgármester és Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető 
köszöntötte Baros György Jánosnét is 90. születésnapja alkalmából. 
Kati néni Veszprémvarsányban született, ezután Kistarcsán élt családjával, 
majd 1965-ben költöztek a kerületbe. Férje – akivel 52 évig voltak háza-
sok – villamosmérnökként dolgozott, később angolt és németet tanított, de 
franciául is beszélt. Két fiuk, egy unokájuk és három dédunokájuk született. 
Menye szerint Kati néni a világ legjobb anyósa, aki a szomszédaival is na-
gyon jó kapcsolatban van, családján kívül ők segítik a mindennapokban. A 
szépkorú ünnepelt olyan jó egészségnek örvend, hogy 87 éves koráig dolgo-
zott fodrászüzletben. Azóta napközben süt, főz és a lakásban tevékenykedik, 
délutánonként pedig tévét néz, de kötni is gyönyörűen tud. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester és Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető kö-
szöntötte Simon Istvánnét 100. születésnapja alkalmából. Zsófi néni Kisdomb-
egyházán született. Négy éves volt, amikor elvesztette édesanyját, aki sajnos nem 
élte túl 11. gyermeke születését. Ezután nemcsak a mezőn kellett dolgoznia, de még 
fiútestvéreiről is ő gondoskodott. 20 éves korában házasodott meg, de az első férje 
eltűnt a II. világháborúban. A család 1960-ban költözött a XVI. kerületbe. Zsófi néni 
Budapesten, a Keleti pályaudvar konyháján és Hűvösvölgyben dolgozott, éjjel akár 
100 lángost is megsütött a munkásoknak, majd a MÁV-tól ment nyugdíjba.

A szépkorú ünnepelt fiatal korában néptáncolt, egy esküvőn pedig még tavaly is 
éjjel 2-ig ropta, sőt külföldön is volt nyaralni a családdal. Szabadidejében a házban 
fellelhető rongyokból ülőkéket horgol és a kertben kapál. Zsófi néninek kitűnő hu-
mora van, amelyből két lánya, három unokája és három dédunokája is sokat töltő-
dik. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Nemesszeghy György 
elnök, 06-30/897-7764

Kalot „Jövőnkért” 
Népfőiskola Közhasznú 

Egyesület
XVI. kerületi Vöröskereszt

Veres Péter út 27. 
v é r a d á s

szeptember 3-án, kedden a szakrendelőben 
(1163 budapest, tekla utca 2/c.) 14 és 18 óra között. 

Mindenki lehet véradó, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még 
nem töltötte be 60. életévét. Kérjük a véradásra mindenki hoz-

za magával TAJ-kártyáját és személyi igazolványát!
A véradás életet menthet!

A KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 2013 őszi félévének első rendezvényét 
szeptember 3-án, kedden 18 órai kezdettel tartja 

a veres péter u. 27. számú épületben.
témáink: 

• elfelejtett gyógynövényünk a kökény • beszámoló a rutin kúráról
• a hónap táplálékkiegészítője a melatonin, az alvás hormonja

• gyógyítás Schüssler-féle sókkal
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A szervezet évtizedek óta dolgozik 
azon, hogy egészségesebb környezet-
ben éljünk. Ennek érdekében minden 
alkalmat felhasználnak arra, hogy fel-
hívják a figyelmet a legkárosabb kör-
nyezeti jelenségekre. A kerület kultu-
rális központjában megnyílt tárlat a 
kevéssé közismert alattomos gyilkos, 
az aprószemcsés por pusztító hatását, 
és a porszennyezés csökkentésének le-
hetőségeit mutatja be.

– Nem arról a porról van szó, amely 
egy földúton elrobogó autó nyomán 
kavarog a levegőben. Az apró port – 
szaknyelven a PM10-et – a 10 mik-
rométernél kisebb, de 0,001 mikro-
méternél nagyobb lebegő részecskék 
alkotják. Veszélyességük éppen a 
rendkívül apró méretükből adódik. 
A hagyományos por nagy része fenn-
akad orrunk és garatunk szűrőrend-
szerén, ami pedig bejut a tüdőnkbe, 
azt a légzőszervünk belső felületét sű-
rűn borító, hullámzó mozgást végző, 
kis csillószőrök „visszaadogatják” egé-
szen a garatunkig. Innen köhögéssel 
távolítjuk el ezeket a szemcséket. Az 
apró por ellen azonban nincs védelmi 
stratégiája szervezetünknek. Ellenőr-
zés nélkül jut át minden akadályon, 
a sejthártya sem állítja meg, így egé-
szen a sejtek belsejéig eljut. Ezeknek 
a szemcséknek a felületén parányi 
méretük ellenére sokféle szennyező-
dés megtapadhat, és a porrészecskék 
ezeket is magukkal viszik a sejtekbe. 
Így jutnak tüdőnk véráramába a ne-
hézfémek, ritka földfémek, nitrogén-
oxidok és sok más káros anyag. A vér 
pedig széthordja szervezetünkbe a ká-

Apró por, az 
a l a t t o m o s 
gyilkos

A nyári szünet után egy 
egészségügyi rendezvény-
nyel vette kezdetét az 
Erzsébetligeti Színház őszi 
programja augusztus 15-én. 
A kiállítást – amely az apró-
por-szennyezés egészség-
romboló hatására hívja fel a 
lakosság figyelmét – Horváth 
Zsolt, a Levegő Munkacso-
port igazgatója nyitotta meg.

– A nyári tábor szervezésekor abból indul-
tunk ki, hogy iskolánk két kiemelt oktatási 
területe az angol nyelv, és az alapfokú művé-
szeti oktatás. Ebből adódott, hogy a gondja-
inkra bízott gyerekek nyári programját ezekre 
alapoztuk. Szép és korszerű épületünkbe szí-
vesen hozzák a szülők csemetéiket, és az Ön-
kormányzat is támogatja a törekvéseinket. 
Horváth Gabriella – iskolánk angoltanára, 
és az új tanévtől kezdve már igazgató helyet-
tese is – személyében pedig megtaláltuk azt a 
pedagógust, aki szakmailag, illetve szervezé-
sileg is képes kézben tartani ezt a területet. A 
művészeti oktatásban Vikol Kálmán zenepe-
dagógusé a főszerep. Eddig bármelyik iskolá-
ban tanított, mindig eljutott tanítványaival 

valamilyen országos seregszemlére, és mindig 
valamilyen díjjal tértek haza. Legutóbb ez év 
márciusában a Csipikék először vett részt a 
Művészetek Palotájában megrendezett kórus-
találkozón, és korcsoportjában ezüst fokozatot 
kapott – mondta Dienes Anna igazgatónő. 

Az angol nyelvi táborra idén közel száz 
gyerek jelentkezett, akikkel az iskola nyelv-
tanárain kívül ELTE-s és amerikai egye-
temekről érkezett hallgatók is foglalkoz-
tak. Mindez annak is köszönhető, hogy a 
Lemhényi pedagógusai rendszeresen részt 
vesznek külföldi, kifejezetten kéttannyelvű 
iskolák tanárai számára rendezett tovább-
képzéseken. Megfordultak már Máltán, 
Angliában és Írországban is. 

– A foglalkozások természetesen egész nap 
angol nyelven folytak, ezek között pedig volt 
nyelvtani, zenés és kreatív kézműves munka, 
illetve ritmikus gimnasztika is. Engedményt 
csak a leendő elsősök esetében teszünk, akiket 
két éve szintén szívesen látunk nyári tábo-
rainkban. Tőlük nem várhatjuk el az angol 
nyelv ismeretét, de a nagyobbaktól már igen. 

Pedagógiai programunk részeként rajtuk kí-
vül külön foglalkozunk az első és második, 
valamint a harmadik és negyedik osztályo-
sokkal. Előbbiek intézményünkben, utóbbi-
ak pedig Velencén, testvériskolánk vendége-
ként töltik a vakáció napjait – tájékoztatott 
az intézményvezető. 

A zenei tábor ugyan kicsit kisebb lét-
számmal működik, mégis nagyon népsze-
rű a gyerekek körében. Ennek részleteiről 
Vikol Kálmán számolt be lapunknak.

– A zenének általában óriási vonzereje van 
a diákság körében. Nyári táborunknak nem 
az a célja, hogy élvonalbeli muzsikusokat ne-
veljünk, hanem az, hogy közelebb hozzuk a 
fiatalokat a művészet világához. A résztvevők 
között többen vannak, akik tanulnak vala-

milyen hangszeren, énekkarba járnak vagy 
egyszerűen csak érdeklődnek a zene iránt. 
Kínálatunk elég széles, a népzenén kívül 
foglalkozunk klasszikus- és könnyűzenével 
is. A gyerekek kézbe vehetik a hangszereket 
és meg is szólaltathatják őket. Egyszerű ze-
neszerszámokat magunk is készítünk. Egy 
műanyag csőre gumival rögzített fólia, amit 
„zúzolónak” hívunk, már alkalmas arra, 
hogy megszólaltasson egy dallamot. Ritmus-
hangszereket pedig sörös- és üdítős dobozok-
ból állítunk elő, amelyeket a diákok egyéni 
díszítéssel látnak el.

A tanulók felügyeletéből Oláhné Boros 
Szilvia tanárnő is kivette a részét, aki segített 
megszervezni a táborzáró bográcsozást is, 
ami fontos eszköze a gyerekek, a szülők és 
a pedagógusok közötti kapcsolattartásnak.

A Lemhényiben rátaláltak egy módszer-
re, amellyel valójában meghosszabbítják 
a tanévet, a gyerekek azonban mégsem 
érzik így, ugyanis szórakozva, játékosan, 
önfeledten és a megszokottnál szabadab-
ban tanulnak. 

Tábornézőben
A kerület kiváló általános iskolái közül a Lemhényi De-
zsőről elnevezett intézményben már négy éve sikeresen 
működik egy módszer, amit a nyári táborokban is kama-
toztatnak. Augusztus elején azért látogattunk el a Hősök 
fasorába, hogy meglessük, hogyan fejlődik az ottani diá-
kok angol és zenetudása.

Mészáros Tibor

Talán kevesen tudják, de már tíz éve annak, hogy az Európa Tanács egy 
szeptemberi napot a Nyelvek Európai Napjának nyilvánított. Az alka-
lomhoz kapcsolódóan a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NyESZE) 
kezdeményezésére ebben az évben is sor kerül a „Nyelvtudás Napja” 
elnevezésű rendezvényre, amely országszerte ingyenes lehetőséget kínál 
arra, hogy a nyelvtanulás iránt érdeklődők felmérhessék tudásszintjü-
ket, kipróbálhassanak nyelvórákat, illetve személyre szabott tippeket 
kapjanak a nyelvvizsgára történő sikeres felkészüléshez.

Mindezt azokban a minősített és ajánlott nyelviskolákban tehetik 
meg, melyek szakmai színvonalát és nyelvóráinak hatékonyságát a 
NyESZE Európai Nyelvi Díjas minősítési rendszere garantálja.

A csatlakozó intézmények mindegyike sokszínű és érdekes program-
mal, valamint különféle akciókkal és ajándékokkal várja az érdeklődő-
ket.

Így lesz ez a XVI. kerületben található, rákosszentmihályi nyelviskolá-
ban is, ahol bemutató órákat és  ingyenes próbanyelvvizsgát is tartanak.

A művész családja sohasem számított a XX. század 
második felében Magyarországot maga alá gyűrő 
politika kegyeltjének. Édesapja, aki nem titkolta 
a Rákosi-rendszerrel szemben táplált ellenérzéseit, 
csakhamar rákényszerült arra, hogy az addig szóra-
kozásnak tekintett festészetből tartsa el a családját. 
Ildikó ebben a légkörben nőtt fel, és nemcsak kéz-
ügyességből, hanem hazafias szemléletből is gazdag 
örökséget vihetett tovább.  

Gyermekkora óta fest, és amikor leteszi az ecsetet, 
gyakran ragad tollat, hogy versben, vagy elbeszélésben 
gondolja tovább mindazt, ami a vászonról lemaradt. 

Első önálló kiállítása 1989-ben volt. Rendszeresen 
részt vesz a Corvin Művészklub tárlatain. Festészeti 
stílusa alapján a naiv művészek közé sorolják, ez a 
jelző azonban csak a kifejezésmódra érvényes, gon-
dolkodására egyáltalán nem.

A 70 képből álló születésnapi kiállításon részt vett 
Kovács Péter polgármester is, aki megnyitóbeszé-
dében elmondta: Ildikó egy szerethető egyéniség, 
viszont nem próbálja a majdani néző elvárásaihoz 
igazítani mondanivalóját. Festményein és írásaiban 
őszintén megjeleníti saját véleményét hazájáról, 
annak közismert személyiségeiről, és ezt büszkén 
vállalja is. 

A művek szakmai értékelését Sorki Dala Andor 

70 évem 70 képben
Bereczkyné N. Érchegyi Ildikó közismert alko-
tója kerületünk művészeti életének. A Corvin 
Művészklub tagja élete fontos állomáshoz ér-
kezett. Hetvenedik születésnapja alkalmából 70 
festményét állította ki az Erzsébetligeti Színház 
Harmónia termében augusztus 22-én.

Mészáros Tibor

festőművész, költő vállalta, aki a kiállítót képíró-
ként és gondolatfestőként jellemezte, emellett fel-
hívta a figyelmet az anyag sokféleségére. Szerinte 
a művekből sugárzik a hazaszeretet, a vonzalom a 
hazai történelem nagy alakjaihoz, és megjelenik a 
magyarság kultúrájának ősi jelképe, a rovásírás is. 

A művész mély hitét bizonyítja, hogy saját imát 
is írt, amelynek legkifejezőbb sora így hangzik: 
„Kérlek, hogy még maradhassak,/ maradandót al-
kothassak!” 

A kiállítás megnyitóját Szentpéteri Csabáné nyug-
díjas pedagógus szavalatai, a Hegedűs Valér zongo-
raművész által előadott Liszt Ferenc darab és Matus 
Mihály tárogatójátéka tették teljessé. A tárlat szept-
ember 8-ig tekinthető meg.   

Nyelvtudás napja – szeptember 14. Mészáros Tibor

ros vegyületeket, amelyek egyes szer-
veinkben – sokszor éppen az agyban 
– felhalmozódnak. Szerencsés esetben 
csak rontják a légzés hatékonyságát, 
de nem ritka, hogy súlyos, akár ha-
lálos szövődményeket okoznak. A 
WHO adatai szerint Magyarországon 
évente 16 ezer halálesetért bizonyít-
hatóan az apró por a felelős. Immun-
rendszerünk ugyan felveszi a harcot, 
megpróbálja elpusztítani a szennye-
zett sejteket, de csak egy bizonyos 
határig képes erre. Különösen veszé-
lyeztetettek a gyerekek. Tudományos 
felmérések bizonyítják, hogy ha egy 
kisgyerek vérében tartósan magas az 
aprópor-szennyezés, felnőtt korára 
biztosan beteg lesz.

– Nemzetközi összehasonlításban Bu-
dapest milyen helyet foglal el?

– Nálunk egyedül Bukarest szeny-
nyezettebb, minden európai főváros 
levegője tisztább.

– Melyek a szennyezés legfőbb forrá-
sai?

– Az ipari szennyezés, a gépjármű-
vek által kibocsátott kipufogógáz, 

ezen belül is főleg a diesel üzemű au-
tók, valamint a fűtés.

– Mit tehet a lakosság a szennyezés 
csökkentése érdekében?

– Az ipari szennyezés esetében sem-
mit. Ez a hatóságok dolga. Itt nagyon 
szigorúan ellenőrzött szűrőberende-
zések tisztítják a távozó füstgázokat, 
és ma már – legalábbis Európában – 
nem az ipar a legfőbb bajforrás. Ami-
vel a lakosság jelentősen csökkentheti 
a mérgezést, az a közlekedés és a fűtés. 
Ha az emberiség nem látja be, hogy 
nem feltétlenül kell mindenhova 
gépkocsival menni, egyre több beteg 
ember lesz a világon. Jelentős válto-
zást hozna, ha a tömegközlekedést 
elektromos autóbuszokkal oldanák 
meg. Erre már van számtalan külföldi 
példa, és a kiállítás tablóin is bemu-
tatunk néhány konkrét javaslatot. A 
korszerű fűtőberendezések alkalma-
zása, illetve a lakások és a házak hő-
szigetelése is sokat segíthet. Emellett 
jó, hogy megtiltották az avarégetést, 
de még fontosabb, hogy törvény tiltja 
a műanyag, a gumi és a vegyi anya-
gokkal kezelt faanyagok eltüzelését is. 
A keletkező kén és sósav ugyanis már 
néhány év alatt szétmarja a fűtőbe-
rendezéseket, az ilyen cselekmények 
pedig nem szabálysértésnek, hanem 
bűncselekménynek számítanak.

Horváth Zsolt sashalmi lakos, mun-
kájával azonban az egész ország figyel-
mét szeretné felhívni arra, hogy sokkal 
egészségesebb autó nélkül közlekedni, 
a fűtés szabályozása pedig nemcsak a 
pénztárcánkat, hanem a szervezetün-
ket is kíméli. Bízzunk benne, hogy a 
szeptember 1-jéig látható kiállítás is 
segíteni fogja a szemléletváltást. 
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A legnagyobb beruházás idén a Batthyány Ilo-
na Általános Iskola rekonstrukciója, amelynek 
keretében egy új emeletet kapott a Georgina 
utcai épület. A munkálatok összköltsége 220 
millió forint, ennyit pedig még egyetlen okta-
tási intézményre sem költött az Önkormány-
zat a rendszerváltás óta.

Emellett közel 50 millió forint értékben fel-
újítás zajlott több oktatási intézményben is: 
megszépült a Centenáriumi Általános Iskola 
és Szakiskola tornatermi öltözője, az Arany 
János Általános Iskolában megújult a főbejá-
rat melletti vizesblokk, az aula pedig új fabur-
kolatot kapott, ugyanakkor a Göllesz Viktor, a 
Móra Ferenc és a Jókai Mór Általános Iskolá-
ban is végeztek renoválási munkákat.

Augusztus végére befejeződött az óvodák 
felújítása is. Idén a Cinkotai Huncutka Óvo-
da Jövendő utcai, a Napsugár Óvoda Lándzsa 
utcai, a Margaréta Óvoda Monoki utcai, illet-
ve a Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utcai 
tagintézményében cserélték ki a nyílászáró-
kat és korszerűsítették a hőszigetelést, amely 
összesen mintegy 80 millió forintba került. 
Emellett a Varázskorona Óvodában létrehoz-
tak egy KRESZ parkot.

2013-ban elkezdődött az orvosi rendelő felújítási program. Először a Margit utcai 
intézmény szépült meg, ahol a munkálatok ugyan még tartanak, de a rendelés 
már megkezdődhet az épületben. A beruházás költsége 22 millió forint.

Elkezdődött a Lándzsa utcai lakótelep közterületeinek megújítása is. Jelenleg a 
parkoló építés, illetve a lakótelep egyetlen földútjának szilárd burkolatú kiépítése 
zajlik. Szabályozzák az élelmiszerbolt körüli parkolást is, ősszel pedig a munká-
latok a központi park és a játszótér felújításával, valamint bővítésével folytatód-
nak. Mindezek összköltsége 144 millió forint. Az Erzsébetligetben ugyanakkor új 
parkolókat alakítanak ki, és megoldják a csapadékvíz elvezetést is közel 50 millió 
forintból. Emellett parkolókat építettek a Kalitka utcában is.

A nyár folyamán aszfalt burkolatot kapott a Hangos, az Iglói, a Fürdőhely és a Ku-
koricás utca, valamint burkolat felújítás volt a Párta utcában, ahol a vízelvezetési 
rendszert is korszerűsítették. Átépítették a járdát a Szent Korona utcában úgy, 
hogy szabályosan lehessen parkolni, és elkezdődött az Aranycsillag utca rekonst-
rukciója is. A Batthyány utcában és a Rákosi úton csapadékcsatornát épített az 
Önkormányzat, majd komplex felújítást végeztek: a közterület is megújult mind-
két helyen kerítéstől kerítésig, a járda dísz-, az úttest pedig új aszfaltburkolatot 
kapott. A Rákosi út fennmaradó szakaszán (Ilona és Lajos utca között) az ingat-
lanhatárok rendezése után végzik el a felújítást.

Tovább folytatódik a TEMPO 30-as övezetek kiépítése is, ősszel Mátyásföldön a 
Táncsics utcában és környékén, valamint Sashalomnak azokon a részein, ahol ez 
még nem történt meg. Ugyanakkor a fekvőrendőröket már elhelyezték az Állás 
utca és a Budapesti út által határolt területen.

Nyáron adták át a kerület első Trianon-emlékművét, amelynek környezetében 
elkészült a térvilágítás és a közterület-rendezés is.

XVI. kErülEtI fEjlEsztésEk

Margit utca - orvosi rendelő felújítása
Lándzsa utcai lakótelep 

út- járda- és parkolóépítés

Battyány Ilona Általános Iskola 
- emeletráépítés

Batthyány utca út- és 
csapadékcsatorna építés

Erzsébetliget - közterület felújítás
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de bízik abban, hogy egyre többen lesznek. 
Az érmek átadását megelőzően a labdazsonglőr 

Sűrű FX Tamás, magyar bajnok freestyler bemu-
tatójával szórakoztatta a közönséget. A díjakat 
többek között Kovács Raymund alpolgármester, 
Medák Sándor, az MLSZ Budapesti Igazgatóság 

Fegyelmi Bizottságának elnöke, 
valamint Kassai Viktor adta át.

Legjobb mezőnyjátékos Garcia 
Rafael (FC Fulham), a legjobb 
kapus Gruber Julian (Rapid 
Wien), a gólkirály Hajdujúk Raul 
(CFR 1907 Cluj),  a legjobb ma-
gyar játékos pedig Csipkés Ákos 
(FC Budapest Sólymok) lett.

– A torna jól sikerült, amelyben 
nagy érdeme volt támogatóinknak 
és a szülőknek is. Minden részt-
vevő csapattól pozitív visszajelzé-
seket kaptunk. A soron következő 
Future Cup szervezésével kapcso-
latban pedig már az is biztos, hogy 

jövőre két magyar alakulattal többen leszünk, így 
16-ról 18 csapatosra bővítjük a mezőnyt – mondta 
Czuk Henrik, a Sólymok vezetője.

A magyar focisták az erős nemzetközi mezőny-
ben is tisztesen helytálltak. Ezt a mérkőzéseken 
mutatott játék és kivételes küzdeni akarás is bizo-

nyította. A Videoton fiataljai egy helyet javítottak 
a tavalyihoz képest és tizenötödikek lettek, míg 
a kertvárosi együttes a tizennegyedik helyen zár-
ta a versenysorozatot. Az pedig az egész tornáról 
elmondható, hogy a fair play szellemét maximá-
lisan szem előtt tartva, sportszerű, és kifejezetten 
színvonalas mérkőzéseket játszottak egymással a 
csapatok. 

Helytörténet

A kerületet alkotó nagyközségek között kor-
ban messze a legrégebbi Cinkota. Evangélikus 
templomának feltárásakor, 1973-ban Melis 
Katalin régész bizonyítottnak találta, hogy a 
XI. század utolsó harmadában ott egy kör ala-
kú templomot építettek, melynek falai a XII. 
században a helyére épült román stílusú temp-
lom építésekor váltak feleslegessé. A temp-
lomhoz mindig tartozott lakott település is, 
ezért bizonyítottnak vehetjük, hogy Cinkota a 
XI. század utolsó harmadában már lakott volt.

Cinkota nevének eredetét nem ismerjük, de 
igen sok feltételezéssel találkozhatunk. Egye-
sek szerint avar eredetű, van, aki az itt élt 
szlávok nyelvéből következteti. Létezik egy hi-
vatkozás Forgách Ferenc püspök levéltárában 
talált irat, amelyen „vulgo czinkota” (micsoda 
madár) szerepel, ebből a cinkére következtet-
tek. Forgách Ferenc püspök viszont 400 évvel 
az első Cinkotával kapcsolatos írásos okirat le-
jegyzése után élt, így ez sem biztos adat.

Cinkota nevét első alkalommal IV. Béla ki-
rályunknak a Nyulak-szigeti apácakolostor 
1259-es alapításakor kiadott okiratában olvas-
hatjuk, mely szerint Cinkota földjét a kolostor 
megélhetésére rendelte. Ebben a latin nyelvű 
okiratban a „Scyngata” elnevezés szerepel. 
A további évszázadokban Cinkota nevének 
még a következő változataival találkozha-
tunk: Zimgota, Zingota, Zyngota, Zingotha, 
Scigata, Zimgata, Scinkata, Scynkata, Ziguta, 
Zinguta, Scinkotha. Forgách Zsigmond ná-
dor 1619-ben kelt adományozási okiratában, 
mellyel Cinkotát Beniczky Ferenc várkapi-
tánynak adományozta, a Czynkota változat 
szerepel. A XVII. század végétől viszont álta-
lánosan a Czinkota megnevezéssel találkoz-
hatunk, és ez maradt egészen az 1920 elején 
kialakított mai névváltozatig.

Cinkota területe 4075 kt. hold volt közel 

850 évig. Viszonylag pontos határait 700 éve 
ismerjük: kerületünk nyugati határán a mai 
Pirosrózsa utcáig, északon a Budapesti útig, 
keleten és délen pedig a kerületünk mostani 
határáig tartott. Cinkota első, adataiban pon-
tos térképét 1768-ban Jäger Henrik készítette 
el, első  kataszteri  térképét  pedig 1854-ben 
adták ki. Területe 1923-ban Sashalom, 1934-
ben Mátyásföld kiválásával csökkent, viszont 

Árpád- és Anna-telep hozzácsatolásával növe-
kedett, összesítve 1934-ben 2784 kt. hold lett.

1934-re így alakult ki a végleges határa a mai 
elnevezések szerint: délen és keleten  a kerület 
mai határvonala, északon nyugatról indulva  
a Budapesti út, Szlovák út, Timur utca és az 

Árpádföldi út vonala. Itt felhívnám a figyel-
met arra, hogy az Apponyi és Szelényi telepek 
csak 1950-től kerültek a kerülethez. A nyu-
gati határvonal délről a X-XVI-XVII. kerületi 
hármas határtól indulva - Forrásmajori  dűlő  
út - Íjász utca - Újszász utca - Nógrádverőce 
utca - Sarjú utca a Budapesti útig.

1902-ben a belügyminiszter az alábbi te-
lepülésrészeket hagyta jóvá Cinkotán belül: 
Mátyásföld, Laczkó-major, Forrás-major, 
Lucska-major, Ilona-telep, Ehmann- és 
Huszka-telep. Közülük Mátyásföld, 
Ehmann- és Huszka-telep, valamint a Lucs-
ka-major mára mint Cinkota része tárgy-
talanná lett. Viszont az azóta bekövetkező 
fejlődés eredményeként a következő telepü-
lésrészek jöttek létre: Ófalu a Szabadföld út-
tól délre eső terület a Vidámvásár  és a Gaz-
daság, valamint a  Rózsalevél utcák között. 
Újfalu a Szabadföld út északi oldalán az Os-
toros úttól keletre. Ilona-telep a Szabadföld 
út déli oldalán a Gazdaság úttól keletre. No-
va-telep a BHÉV volt áramfejlesztőtől észak-
ra eső terület az Ostoros út mellett. Zugló 
a Szabadföld út déli oldalán a Vidámvásár 
utca nyugati felén (Ezt a részt a köznyelvben  
Cuglaként is emlegették.) A Forrás-major a 
Bökényföld mellett, valamint a Laczkó-ma-
jor a Nagytarcsai út  és a Simongát utca sar-
kánál, elvesztette jelentőségét.

A Cinkotához tartozott Árpádföld  rövid 
történetét és határainak alakulását külön is-
mertetjük.

A településrészekről röviden
Ez év januárjának első napján volt 62 esztendeje, hogy a négy nagyközsé-
get, mint Budapest XVI. kerületét a fővároshoz csatolták. Hatvankét év nem 
kis idő, már a harmadik generáció nő fel azóta a kerületben. Nagy-Budapest 
létrehozása már az 1890-es években felvetődött. Az 1920-as évek végén 
még népszavazás is volt róla. Létrehozása után a politikai hatalom sok lépést 
tett annak érdekében, hogy felszámolja a régi községek határait és sokszor 
még a neveit is. A volt községek lakói ennek ellenére megőrizték lakóhelye-
ik elnevezéseit és annak határait. A lakosság cserélődött és gyarapodott, 
de továbbra is cinkotaiak, mátyásföldiek, szentmihályiak, sashalmiak és 
árpádföldiek maradtak. Az idő azonban nagy úr! Az emlékek sokszor torzítva 
maradnak fenn. A helységnevek eredete gyakran a valóság helyett legendákhoz kötődik. A határok eltolódnak 
az emlékezetben. Annak érdekében, hogy az érvényes jogszabályoknak megfelelően ismerje meg mindenki a 
településrészek és ezen belül az egyes telepek neveit és határait, rovatunk következő számaiban közöljük a 
hivatalos adatokat, bemutatva egyúttal az időközben történt történelmi változásokat is. 

lanTos anTal

Határkő a Pirosrózsa utcában

Cinkota község címerének mai másolata

Továbbra is szeretettel várjuk írásos, vagy képes emlékeikkel jelentkező olvasóinkat, 
az emlékeket szkenneljük, és rögtön visszaadjuk az eredetit. Képarchívumunk már 
most is igen gazdag, Budapest XVI. kerületének elődtelepüléseiről őrzött anyagunk 

megelőzte a Budapest Gyűjteményt és a Nemzeti Múzeum Fényképtárát is. 
Kérjük, gazdagítsa Ön is a kerület közös gyűjteményét!

Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény: 1165 Budapest, Veres Péter út 157. 
tel.: 401-0866; mobil: 06-30 4845264; email: helytortenet16@gmail.com 

Sport

A Future Cup Kovács Péter polgármester kezdőrú-
gásával vette kezdetét. A csoportmeccsek hosszab-
bítás nélkül, egyszerre két pályán zajlottak, és 18 
percesek voltak. Szükség is volt erre a megoldásra, 
hiszen a 16 csapat összesen 72 mérkőzést játszott. 
Az első napon 4 csoportban rúgták a bőrt, míg a 
továbbjutók és a kiesők között a második napra 
kialakult a végső sorrend. Az eredmények és a fon-
tosabb információk két nyelven, a magyar mellett 
angolul is elhangzottak. 

A Sólymoknak kifejezetten erős mezőnyben 
kellett teljesíteniük, ráadásul első mérkőzésüket a 
későbbi bronzérmes angol FC Fulhammel vívták, 
majd a tornán ezüst érmet szerző 
fehérorosz FC Bate Borisovval 
csaptak össze. A kerületiek saj-
nos mindkét együttestől vereséget 
szenvedtek.

– Most sajnos nem sikerült győz-
nünk, de jövőre újra lesz rá esély, 
hiszen a mutatott játék bíztató. 
Kissé álmosan kezdtünk, de vol-
tak ígéretes megmozdulásaink, és 
a csapat egy pillanatra sem adta 
fel – értékelte a látottakat Vejmola 
Tamás, az FC Budapest 2002-es 
korosztályának edzője. 

A kerületi focistáknak azért 
sem kell csüggedniük, hiszen a 
FC Fulham és a FC Bate Borisov is profi klubok, 
amelyek felnőtt csapatai a Bajnokok Ligájában 
játszanak, ugyanakkor az utánpótlás nevelésben is 

élen járnak. Éppen ezért tartották fontosnak, hogy 
Fehéroroszországból akár 22 órán keresztül is bu-
szozzanak azért, hogy ezen a rangos tornán részt 
vehessenek. 

A másik magyar csapat, a székesfehérvári Video-
ton FC fiataljainak sem volt könnyebb dolguk, hi-
szen már első meccsükön a torna dobogójáról épp 
csak leszorult SK Rapid Wiennel léptek pályára. 

Habár mindkét oldalon voltak helyzetek, és mind-
két együttes betalált az ellenfél hálójába, a meccs 
hajrájában a szerencse az osztrákokhoz szegődött, 
hiszen egy lecsorgó labdából megszerezték csapa-
tuk második, egyben a győzelmet is jelentő gólját. 

Tóth József, a Videoton vezetőedzője leszögezte: 
fő céljuk a tapasztalatszerzés volt. 

– Mi tanulni jöttünk Budapestre, hiszen én csu-
pán három hete vettem át a 2002-es csapatot, így 
még ismerkedünk egymással. A tornán való részvé-
telt azonban nagyon fontosnak tartom, hiszen ez egy 
kiváló erőpróba, ahol fel tudom mérni a játékosaim 
teljesítményét. 

A torna döntőjét a kolozsvári CFR 1907 Cluj 
és az FC Bate Borisov játszotta, a profi játékve-

zetésért pedig Kassai Viktor, valamint korábbi 
segítője, Vámos Tibor, a kerületi Táncsics iskola 
igazgatója kezeskedett. A mérkőzés rendes játék-
ideje nem hozott gólt, így büntetőrúgásokkal kel-
lett dönteni az első hely sorsáról. A győzelmet az 
erdélyi csapat kiváló reflexekkel megáldott magyar 
kapusa, Hendrick Ottó biztosította, aki lövést is 
hárított. 

– Nagyon jól éreztem magam Budapesten, ennél 
jobban nem is sikerülhetett volna számomra ez a 
hétvége. Nagyon szép a környék, és jó volt a pálya is. 
Mi még ilyen szép környezetben nem is játszottunk – 
dicsérte a körülményeket a kolozsvári hálóőr. 

A kupa minden bizonnyal jó helyre került, hi-
szen a tornát megnyerő kolozsváriak a román 
korosztályos bajnokság idei győztesei. Ráadásul a 
csapatnak sérülés miatt három alapjátékost is mel-
lőzni kellett ezen a hétvégén a kezdő hatosból. 

– Tökéletes volt a szervezés, ennél többet egy 11 éves 
gyereknek nem is lehet nyújtani. Remek volt a pálya, 
és a résztvevő csapatok is jelentős erőt képviseltek. Mi 
pedig remekül éreztük magunkat, amit jelentős mér-
tékben a házigazdáknak, és az FC Budapest játékosok 
szüleinek köszönhetünk, akiknél megszállhattunk. 
Természetesen Kolozsváron viszonozzuk majd ezt a 
vendégszeretetet – mondta az első magyar interjúját 
adó Mészáros János, a győztes csapat edzője, akinek 
együttesében jelenleg három magyar kisfiú játszik, 

Jubilált a Future Cup
Ötödik alkalommal hozta el a kerületbe a régió legkiválóbb focistáit az FC Bu-
dapest Sólymok augusztus 17-én és 18-án. A 2002-es születésű labdarúgók 8 
országból összesen 16 csapattal képviseltették magukat a Bátony utcai sport-
telepen, ahol a magyarok mellett osztrák, román, szlovák, cseh, fehérorosz klu-
bok, sőt az angol FC Fulham fiatal játékosai is bemutatták, hogy mire képesek. 
A nagyszabású utánpótlás tornát idén is támogatta az Önkormányzat.

kellner GerGely
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Tarnai Kiss László énekművész, számtalan 
művészeti díj tulajdonosa, rádiós és televíziós 

műsorvezető, a Dankó Rádió felelős szerkesztője
szeptember 15-én, vasárnap 15 órakor

ünnepli pályafutásának 40. évfordulóját 
az erzsébetligeti színházban. 

Aki szereti a magyar nótát, az operettet, a köny-
nyűzenét és a vidámságot, az siessen jegyet váltani, 
mert az árusítás már augusztus 26-án megkezdő-

dött. A belépődíj 1000 forint. 
Mindenkit szeretettel vár az ünnepelt.

– A magyar kerekesszékes vívók mérlege két bronz és 
egy ezüst. Éppen három érem, ahogyan jósolta.

– Pontosan, és összességében elégedett is vagyok 
ezzel a három éremmel. Nyílván benne maradt a 
lányokban még néhány érem, hiszen Dani Gyön-
gyi és Krajnyák Zsuzsanna egész évben 
sorra hozták az eredményeket a világ-
kupákon, most viszont egyéniben saj-
nos nem sikerült nekik, de egyáltalán 
nem vagyunk elkeseredve emiatt. Zsu-
zsinak volt egy olyan veresége, ami ben-
ne volt a pakliban, hiszen kikapott pár-
bajtőrben az orosz yuliya Efimovától, 
aki mindig is nagy ellenfele volt. A női 
tőr veresége viszont egy kicsit váratlan 
volt. Gyöngyi pedig most se tőrben, se 
párbajtőrben nem nyert érmet. Persze 
az utóbbiban nagyon nehéz dolga volt, 
mivel a csoportjában két paralimpiai 
bajnok és egy világbajnok is szerepelt. 
Kiszélesedett a mezőny is, hiszen most 
300 kerekesszékes sportoló indult az 
eddigi 150-170 helyett.  

– Hogyan értékeli a férfi tőr ezüstérmet?
– Óriási eredmény, ami azt mutatja, hogy Os-

váth Richárd, a londoni paralimpia bronzérmese 
egy világklasszis vívó. Az Európa-bajnoki arany-
érem, a világbajnoki ezüstérem és a paralimpiai 
bronzérem is mutatja, hogy abszolút kiegyensú-
lyozott versenyző. Az összes tétversenyen, ahol ed-
dig elindult mindenhol érmet szerzett. Már csak 

az a kérdés, hogy mikor lesz fényesebb az az érem. 
– A Budapesten rendezett világbajnokság egy in-

tegrált verseny volt. Mit jelentett ez a gyakorlatban?
– Azt, hogy a lehetőségekhez képest ugyanab-

ban az elbánásban részesültek a kerekesszékesek 
is, mint az ép versenyzők. A versenyszámok egy 

időben zajlottak, és néhány adandó alkalommal 
– amilyen Ricsi döntője is volt – a parasportolók 
küzdelmeit is a nagyterem emelt pástján rendez-
ték. A magyar szervezők éppen azért tették át a 
versenyt a Papp László Budapest Sportarénából a 
Syma csarnokba, hogy egy helyen vívhasson min-
denki.

– Mennyi pluszt jelentett a hazai rendezés?

Kovács Iván a Kertvárosban élő, kétsze-
res olimpiai ezüstérmes párbajtőröző 
két szempontból is érdekelt volt a bu-
dapesti vívó-világbajnokságon, hiszen a 
kerekesszékes vívók szövetségi kapitánya 
immár 4 éve, valamint a női párbajtőr 
csapat újdonsült vezetőedzője is egyben. 
Nekünk most a világversenyen szerzett ta-
pasztalatairól mesélt.

kellner GerGely

Kerületi edző a 
világversenyen

MTI Fotó-Földi Imre

– Erről a versenyzőket kellene megkérdezni, 
azonban az biztos, hogy sokkal több magyar néző 
volt kint a csarnokban, mint egy külföldi világ-
versenyen, így hangosabb is volt a buzdítás. Saj-
nos Ricsi személyében most csak egy döntős volt, 
aki valóban megízlelhette azt, hogy milyen érzés 
a nagyteremben a számtalan magyar néző előtt 
vívni. 

– A hazai pálya ellenére volt néhány jogtalan lap 
és téves ítélet is.

– Hazai pálya, vagy nem hazai pálya, ez most 
nem erről szólt. Mindezek egyszerű ítészi hibák 
voltak. Sajnos még van egy-két olyan amatőr zsű-
ritag a kerekeseknél, akiknek nem szabadna világ-
versenyen szerepelniük. Bízom benne, hogy ők 
előbb-utóbb lemorzsolódnak.

– A sorsolás sem volt túl szerencsés a mieink számá-
ra, hiszen mind egyéniben mind csapatban nagyon 
nehéz ellenfeleket kaptak.

– Ez valóban így történt, éppen ezért örülök, 
hogy a női párbajtőr csapat annak ellenére lett 
bronzérmes, hogy a világ legjobbjaival, a hong-
kongi gárdával kerültek össze, amelyet – bár papí-
ron nem mi voltunk az esélyesek – sima győzelem-
mel vertünk meg. Ez 4-5 éve még elképzelhetetlen 
lett volna. Nem volt különleges taktikánk ellenük, 
ez mind csak gyakorlás és rutinszerzés kérdése. 

– Hogyan értékeli ezt a hazai rendezésű világver-
senyt?

– Mindenféleképpen egy rend-
kívül pozitív élmény marad, még 
ha az eleje kicsit döcögősen is in-
dult. A rendezés fantasztikus volt, 
a nemzetközi csapatok közül min-
denki elégedetten hagyhatta el a 
magyar fővárost. Ráadásul most 
debütáltam a női párbajtőr szak-
ág vezetőjeként, és Szász Emese 
egyéniben rögtön a bronzéremig 
jutott. Szóval egy nagyon sikeres 
világverseny, és egy nagyon kelle-
mes élmény marad számomra ez 
a vébé.

– Mi a véleménye a Decsi István 
vezette KVSE-ről, amely idén után-
pótlás országos bajnok lett?

– Mindenképpen nagyon pozi-
tív dolognak, és hatalmas sikernek tartom, hogy 
a kerületünkben egy ekkora méretű vívóiskola 
működhet, ami ráadásul ilyen rövid idő alatt nagy 
sikereket ért el. Nem kell mondanom, hogy De-
csi István neve milyen sokat jelent a szakmában. 
Junior és felnőtt szinten is világbajnok tanítványai 
vannak, úgyhogy nála remek kezekben vannak a 
kertvárosi fiatalok.

Táncsics utca 10., 
Kőkuti Lászlóné 403-6920

Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület és a Nagycsaládosok  

Országos Egyesületének XVI. kerületi szervezete szeretettel 
meghívja Önt, kedves családját és ismerőseit 

szeptember 6-án 17 órára a corvini domini székházába, 
ahol Szőke Lajos, a mátyásföldi mentőállomás vezetője, a XVI. 

kerületi Vöröskereszt elnöke tart bemutatóval egybekötött elő-
adást elsősegélynyújtásról, újraélesztésről és gyermekbalesetek 

– például félrenyelés 
– esetén alkalmazandó eljárásokról. 

Jó, ha tudjuk, mi a teendő, amíg megérkezik a mentő! 
Az előadás ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

40 éves jubileum: 
         „Jöhet egy vallomás”

– A minap műtötték, hogy érzi magát?
– Köszönöm jól. Porcleválás miatt 

kellett műteni a térdemet. Már fél éve 
bajlódtam ezzel a sérüléssel, de úgy 
gondolom, hogy ez egy kis áldozat 
azért a hosszúra nyúlt pályafutásért, 
ami mögöttem van. Korábban csak 
kisebb bokasérüléseim voltak, ami 
nagy szerencse, hiszen 8 éves korom-
tól 38 éves koromig voltam első osz-
tályú versenyző. 

– Mindig is vívó szeretett volna lenni?
– A vívás mindig is tetszett, de 

magamtól fel sem merült volna ben-
nem, hogy ezt a sportágat válasszam. 
Angyalföldön, ahol felnőttem, min-
denki focizott lent a téren, így persze 
én is. 1963-ban azonban édesanyám 
javasolta, hogy próbáljam ki a vívást, 
mert nagyon elegáns sport.

– Hogyan folyt akkoriban a munka?
– Amikor gyerek voltam, még tár-

sadalmi rang volt vívóterembe járni. 
Nem úgy töltöttük el az edzésidőt, 
hogy négykor elkezdődött, fél hat-
kor vége volt, és mentünk is haza. 
Ellenkezőleg: aki tehette, előbb jött, 
átnézett a nagyobbak vagy a kisebbek 
edzésére is, és tanácsot adott a fiata-
loknak. Sőt, ha kellett, vívott is velük. 
Nálunk, a Kertvárosi Vívó Sport Egy-
letben (KVSE) most ezt a hangulatot 
és légkört szeretnénk meghonosítani. 

– Melyik volt az első komolyabb sikere 
versenyzőként, amelyre a legszívesebben 
emlékszik vissza?

– 15 évesen serdülő Magyar Bajnok 
voltam, illetve az 1985-ös Bécsvárosi 
Bajnokságon elért győzelem volt a 
legkomolyabb nemzetközi eredmé-
nyem. Itt a magyar versenyzők mel-
lett a nemzetközi élmezőny is képvi-

seltette magát. Többek között olyan 
sportolókkal is vívhattam, mint a 
86-os világbajnokság ezüstérmese, a 
lengyel Koniusz. Vele az elődöntőben 
mérkőztem, és a 10-es mérkőzésen 
végül 8-2-es hátrányból nyertem meg 
az asszót. 

– Mind a két fia klasszis kardvívó, 
a nemzetközi világversenyeken András 
négy, Tamás tizenhét érmet gyűjtött. 
Melyik fiával volt könnyebb dolga edző-
ként?

– Mindkettőjük egyszerű eset volt. 
Nem voltak nehézségeim, most sin-
csenek. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy nem voltak éles helyzetek, ki-
sebb konfliktusok, de mindketten 
nagyon motiváltak voltak, és annyira 
elszántak a sportág iránt, hogy azt 
gondolom, minden tréner örülne, ha 
ilyen versenyzők kerülnének a kezei 
alá.

– Edzőként milyen utat járt be? 
– A diplomámat 1982-ben szerez-

tem az akkori Testnevelési Főiskolán, 
mint vívó szakedző, azonban előtte 
egy évvel már Ózdon trénerkedtem. 
1983 és 1987 között egy barátom 
klubjában, a Csatornázási Művek 
Egyesületében dolgoztam. Eközben 
93-ig még aktívan versenyeztem is. 
Majd 87 és 93 között a Honvédban 
dolgoztam. Valójában innen számí-
tom az igazi szakmai munkám kez-
detét, hiszen akkor kezdtem el olyan 
kisgyerekekkel foglalkozni, akiknek 

először én adtam a kezükbe kardot. 
Innen 1993-ban a Dózsába mentem, 
ahol 2000-ig segítettem a munkát. 
2000 elején átigazoltam a BSE-be, 
ahol 2008 végéig voltam edző. 2009 
januárjában pedig hivatalosan meg-
alakult a KVSE, így azóta a kerület-
ben és a kerületiekért dolgozom.

– Mi motiválta abban, hogy egy klu-
bot alapítson?

– A motivációt egyértelműen a ke-
rületi vezetés adta. Magamtól nem 
tudtam volna elképzelni azt, hogy ez 
működhet. Aztán az élet úgy hozta, 
hogy lehetőségünk nyílt a klubváltás-
ra, így az Önkormányzattal közösen 
összefogtunk, és jelentős erőfeszítések 
árán létrehoztuk az egyesületet. 

– Számtalan díjjal ismerték már el 
szakmai tevékenységét. A Mesteredzői 
címen túl mi az, amit élete legnagyobb 
elismerésének tekint?

– Többször kaptam különböző kor-
mányszintű kitüntetéseket, minden 
korosztályban voltam az év edzője is, 
szóval sok ilyen oklevél és dicséret van 
már a vitrinben. Én mégis azt gondo-
lom, hogy ez a legutóbbi elismerés a 
legbecsesebb számomra. Ennek egy-
szerű az oka: ez nem egy eredmény-
ről, hanem a több mint harmincéves 
edzői pályafutásomról szól. Emellett 
idén nyáron a két fiammal együtt 
dolgozhattam a pekingi vívócsapat 
felkészítésén, és ez a közös munka 
minden díjat, illetve elismerést felül-

múlt. Éppen ezért nagyon boldoggá 
tenne, ha Szingapúrból Andris fiam is 
haza tudna jönni, és itthon is megta-
lálná a számítását.

– Mit szeret igazán a XVI. kerületben 
és Árpádföldön?

– A gyermekeim itt nőttek fel, 
szeretjük az itteni lakókörnyezetet. 
Amikor ide költöztünk, és be akar-
tam építeni a tetőteret, akkor három 
szomszéd is a segítségemre sietett. 
Családias és baráti légkör fogad itt 
mindenkit.

– Mivel tölti a szabadidejét?
A vívás tavasztól őszig szinte minden 

időmet kitölti. Ha mégis akad egy kis 
üresjárat, akkor teniszezem, hiszen ez 
a másik sport, amely maghatározó az 
életemben. 1985-től óriási teniszcsa-
tákat szervezünk Árpádföldön, ahol 
barátaimmal, volt versenytársaimmal 
mérjük össze tudásunkat. Olyan sze-
mélyek fordultak már meg itt, mint 
Szabó Bence, Szekeres Pál vagy Köves 
Csaba. Pali a szörnyű balesete előtt 
háromszor is megnyerte ezt a bajnok-
ságot. A küzdelmeket mind a mai na-
pig megrendezzük, persze azóta kissé 
átalakult a mezőny. Továbbá szívesen 
látogatom a kerületi uszodákat is. 

– Milyen tervei vannak még a jövőre 
nézve?

– Van feladat bőven: újabb fiatalo-
kat kell megnyerni a sportágunknak, 
folytatni kell az utánpótlásképzést, és 
mielőbb ki kell kerülnünk a nemzet-
közi porondra azokkal a versenyzők-
kel, akik már országos bajnoki címet 
szereztek. Ehhez, és a továbblépéshez 
azonban szükség van egy profi terem 
kialakítására, hiszen a külföldi sikerek 
eléréséhez még több időt kell foglal-
koznunk a feltörekvő tehetségeink-
kel. A kosárlabdától a kézilabdáig, a 
birkózáson át mindenkinek megvan 
az önálló iskolai helyszíne a Kertvá-
rosban, mi most azon dolgozunk, 
hogy nekünk is meglegyen. Ez lehet-
ne az elkövetkezendő komoly munka 
alapja. A jövővel kapcsolatos vágyam 
pedig az, hogy két fiammal, a KVSE 
edzőiként segítsük a kertvárosi fiata-
lok felkészítését, és együtt dolgozhas-
sunk a magyar vívás jövőjéért.

Fél évszázad a magyar kardért 
  – interjú Decsi Istvánnal, a KVSE elnökével

Decsi István, a kerületben élő kiváló szakember 50 éve kezdett el a vívással foglalkozni, 
és mára neve összeforrt a magyar karddal. Versenyzőként is eredményes volt, hamar 
első osztályú kardozó lett, és a sportág történetének legtöbb vidékbajnokságán 
álhatott fel a dobogó legfelső fokára. Ennél is sikeresebb azonban edzőként, hiszen 
két fia, András és Tamás édesapjuk irányításával számtalan éremmel gazdagította 
Magyarországot. A dinasztia legidősebb tagja idén nyáron abban a megtiszteltetésben 
részesült, hogy a Magyar Edzők Társasága a Mesteredzői Kollégium Mesteredzői címét 
adományozta számára a sportágban kifejtett nemzetközi eredményekben is gazdag 
sportedzői tevékenysége elismeréseként.

kellner GerGely

Sport

kossuth Eszter 
06-20/805-8857

Nótakör 

A nótakör legközelebbi 
összejövetele 

szeptember 11-én, szerdán 
17 órakor lesz 

Rákosszentmihályon, a 
Civilek Házában, Rákosi 

út 71. (volt posta). Kossuth 
Eszter, a nótakör vezetője 

várja a nótázni szerető 
állandó és új tagokat.
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„Kisgabó” 1994. augusztus 12-én, a Maglód ellen játszott felkészülési mérkő-
zésen lépett utoljára pályára. A meccs ötödik percében szögletrúgáshoz jutott 
a RAFC, amit Gabi, mint az egyik legtehetségesebb és legjobb rúgótechni-
kával rendelkező játékos végzett el. A beívelt labdát a védők hárították, majd 
visszaindult a középpálya felé, azonban alig jutott el a tizenhatos sarkáig, 
amikor hirtelen összeesett. Az életét már nem tudták megmenteni. A meccs 
természetesen félbeszakadt.

Ingatlan
 A Petőfi-kertben 2 egyetemista részére 
kiadó 2 szobás, bútorozott, összkomfortos 
ikerház fél,külön mérőórákkal.  40 E Ft 
+ rezsi + 2 hónap kaució. 407-0045, 20-
982-5352

55 nm-es igényesen felújított házrész 400 
nm-es saját kerttel eladó. 20-349-4099

Rákosszentmihályon Zuglóhoz közel 805 
nm-es telken, 86+70 nm-es ház eladó, két 
generációsra kialakítható. 39,5 M Ft. 20-
588-8048

Telket keresek Sashalmon, Rákosszentmi-
hályon, Mátyásföldön 600 nm-es bontan-
dó házrésszel, 20 M Ft körüli áron. 20-
588-8048

Szoba kiadó 30 nm-es rendszerető fiatal-
nak. Bringahely, pingpong. Szénás utca. 
30-499-5783

A Szolnoki úti garázssoron eladó egy saját 
villanyórás garázs. 06-20-802-1902

Sürgősen eladó! XVI. Corvinus lakópar-
ki, másfél szobás lakás zárható parkolóval 
12,5 M Ft-ért. 30-463-7916

Öröklakást-önkormányzatira! 34 nm-es, 
felújított konvektoros fűtésű, vízórás la-
kásomat ráfizetéssel hasonlóra cserélném. 
20-327-7398

Sürgősen eladó! XVI. Őrvezető utca köze-
pénél családi ház 800 nm-es telekkel 32 M 
Ft-ért. 30-463-7916

Sashalmon tulajdonostól 645 m2-es tel-
ken 84 m2-es családi ház garázzsal eladó. 
Irányár: 33,5 M Ft . 20/371-24-00

Csömörön 2171 m2-es szántó 2 M Ft-ért 
eladó, vagy XVI. kerületi ingatlant beszá-
mítok megegyezés szerint.  20/371-24-00

XVI. ker.ben Kisszentmihályon az uszoda 
vonzáskörzetében családias környéken el-
adó 6 éve épült társasház 61 nm-es, föld-
szinti, kertkapcsolatos lakás. 70-403-4496

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

Majdnem telekáron! Szentmihályon tulajdo-
nostól eladó 319 n-öles telken, 132 nm-es, 
egyszintes, komfortos, családi ház, garázzsal, 
melléképülettel. 405-1193, 30-554-6464

Cinkota-Strandfürdői HÉV-nél kiadó 55 
nm-es, kertes ikerház fél garázzsal. 60 E 
Ft+ rezsi. Szükséges 3 havi kaució. Max 3 
fő. 20-506-4657

Cinkota- Árpádföld határán első emeleti, 
kitűnő állapotú lakás eladó. 20,9 M Ft. 
70-337-7939

Szlovák út közelében 80 nm-es, száraz he-
lyiség kiadó raktárnak, csendes tevékeny-
ségre. 30-991-6439

Szentmihályi felújított kisházamat el-
adom, vagy másfélszobás lakásra cserélem, 
I. emeletig. 20-565-5688

Hirdetés

takarítás: irodaépületek, társashá-
zak, lakások napi és nagytakarítása, 
ablaktisztítás, gépi szőnyeg és kárpit-
tisztítás. Minden részletre kiterjedő, 
igényes munkavégzés, rövid határidő-
vel, korrekt áron. 30-201-0842

kertészeti cég vállalja közületek, 
társasházak, magánkertek zöldfelü-
leteinek fenntartását. Tervezés, kert-
építés, füvesítés, fű- és sövénynyírás, 
növényvédelem, gyomirtás, parlagfű 
mentesítés, fasorfenntartás, veszélyes 
fák kivágása, öntözőrendszer telepí-
tése. Több évtizedes szakmai tapasz-
talattal, igényes munkavégzés korrekt 
áron. 30-201-0842

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS. 
MINDEN MUNKA EGyKÉZBEN- 
ács,- kőműves,- festő,- burkoló,- víz-
szerelő,- stb. 30-479-2776

Tetőfedés, beázás elhárítás, kémény-
javítás, kőműves munkák, tetőjavítás. 
30-610-2382, 30-610-2376

Vegyes
Hotel Corvus Bük 3 csillagos Bükfürdő 
szállodában 3 nap 2 éjszaka félpanzióval, 
korlátlan wellnes használattal 2013. szept. 
30-ig bármikor felhasználható. 25 E Ft-
ért. 20-918-7317, 405-6484

Leanderek többféle színben, bromélia és 
aloe vera olcsón eladók Sashalmon. 403-
3179,  30-449-4411

Hévízi üdülés november 8-21-ig átadó. 
30-488-8835

Peugeot  207. Gazdaságos üzemeltetésű 
5 éves dízel autó kifogástalan műszaki és 
esztétikai állapotban reális áron eladó Sas-
halmon. 30-423-5425

Masszív csörlő, 25-szörös lassító áttételű 
dobján 12-es drótkötéllel eladó. 30-357-
4153

Gorenje kombi hűtő 30 E Ft-ért, új fű 
szegélynyíró 2 E Ft-ért eladó. 403-1090

Megkímélt állapotú, WEINBACH pán-
céltőkés pianínó 250 E Ft-ért eladó. 30-
665-7701

Film-Színház-Muzsika hetilap 1963-
1978-as komplett évfolyamai eladók. 30-
357-4153

Régi elektromechanikus A-W-V-mérők 
szakmai gyűjtőknek eladók. 30-357-4153

Eladó Hévízi 15. heti 6 fős üdülési jog. 
400-0703

Eladó: Hintaszék, infraszálas lepedő. 400-
0703

Nyugdíjast keresek kerti munkára, Sasha-
lomra. 30-971-5125

Eladó Samsung kombi hűtő alul fagyasz-
tós. 20-935-0486

Szobanövények olcsón eladók. Páfrány, 
fikusz, fikuszbenjamin- 403-2127

Eladó: Infra matrac, gyapjú ágynemű, 
campingfőző, hálózsákok, fényképezőgép. 
70-546-8331

Zepter RL-16 BGC edénykészlet (gyári 
csomagolás) eladó. 85 E Ft. 403-7116

FÉG gáz fűtőkészülék (cirkó) 18 kW- os 
25 E Ft, fürdőszobai gázbojler 20 E Ft. 
30-584-0485

Szőlőprés, daráló 10-5 L-es üvegdemizson 
eladó. 409-0379

Különleges infraszauna és BANG 
OLUFSTEN antik hifi center eladó. 20-
349-4099

150 cm-es öntöttvas kád 5000Ft, 60x80 
cm-es rozsdamentes mosogató 5000 Ft, 
mosógépmotor 2000 Ft, 70 W-os szag-
elszívó motor 1000 Ft, 120x45x42 cm-es 
horganyzott kád (teknő) 3000 Ft, 20 l-es 
fazék 3000 Ft. 409-22-40

Tetőcserép, bontott cserépkályha olcsón 
eladó. 30-408-0368, 256-9352

almási katalin vásárol! 
Magas áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, szobrokat, hangszert csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsukat, szőr-
mét, ezüstöt, ékszert (törtet is!) tel-
jes hagyatékot díjtalan kiszállással! 
Hétvégén is. 20-597-8280

karosszériajavítás- fényezés, teljes 
körű autószerviz, biztosítási kár-
ügyintézés, 1162 csömöri út 201. 
415-0844, 20-251-1513

Víz-gáz-fűtés-vízóraszereléssel, dugu-
lás elhárítás, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

A megemlékezésen Ocskó József, a 
klub elnöke köszöntötte a megjelente-
ket, mindenkinek sérülésmentes és él-
vezetes mérkőzéseket kívánt, majd arra 
kérte a résztvevőket, hogy sportszerűen 
játszanak. Ezután Varga Ferenc, a klub 
alelnöke, a kerület sporttörténésze em-
lékezett a fiatalon elhunyt tehetségre és 
édesapjára, aki két évvel ezelőtt követte 
őt. A beszédek után a Kovács család 
tagjai, Szatmáry László önkormányzati 
képviselő, a RAFC labdarúgói, vala-
mint a többi csapat képviselői is elhe-
lyezték koszorúikat az emlékhelynél.  

A mérkőzéseken szép számmal voltak 
kerületi szurkolók és vendég drukke-
rek, de a BLASZ I-ben szereplő csapa-
tok vezetői közül is kíváncsiak voltak 
néhányan arra, hogy mit tud az NB 

III-ból a közelmúltban kiesett RAFC.
A házigazda az első mérkőzését a 

Grunddal játszotta, és már a játék 
elején egygólos hátrányba került. 
Ezután azonban magukra találtak a 
kerületi focisták, és még négy gólt 
rúgtak. Győzelmükkel pedig a dön-
tőbe kerültek. A következő napon a 
sárga-kékek a másik győztes csapattal, 
a Budatéténnyel játszották a végső ösz-
szecsapást. Ez a kertvárosiak számára 
kitűnően kezdődött, hiszen hamar 
vezetéshez jutottak. Később a hazaiak 
két ajándék labdát adtak a Budatétény 
csapatának, amely élt is a lehetősé-
gekkel, így először egyenlített, majd 
a vezetést is megszerezte. A második 
félidőben azonban egy teljesen másik 
RAFC jött ki az öltözőből: ismét sokat 
járatták a labdát, és a széleken többször 

is sikerült az ellenfél védelme mögé 
kerülniük, amelynek eredményeként 
két gólt rúgtak, amivel megnyerték a 
döntőt 3-2-re. 

A torna legjobb játékosa a hazaiak 
kiválósága, Bánhidi Bence, a legjobb 
kapus pedig a Felsőpakony hálóőre 
lett. A második napon a döntő és az 
eredményhirdetés után pedig már nem 
maradt más, mint az ünneplés és a 
babgulyás elfogyasztása.

A RAFC-nál azóta újra kezdődtek a 
dolgos hétköznapok, hiszen időközben 
elrajtolt a felnőtt csapatok bajnoksá-
ga. A 2013-2014-es BLSZ I-es szezon 
első összecsapásán, augusztus 17-én a 
Nagytétényi SE érkezett a Pirosrózsa 
utcába, ahol egy 1-1-es döntetlennel 
zárult mérkőzést követően a hazaiak 
már első pontjukat is megszerezték.

ZENE
szeptember 14. szombat 
15:00 

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL – SZABAD 
SZOMBAT – SZABAD SZÍNPAD 3.0
Harmadik alkalommal rendezik meg a fesztivált he-
lyi amatőr előadóknak. A felhívás az Erzsébetligeti 
Színház honlapjáról tölthető le. 
Jelentkezési határidő: szeptember 10.
Szeptember 27. péntek 19:30 
JAZZ LIGET - SZABÓ MARIANN ÉS A 
GROOVy 
A repertoárban megtalálhatók jazz standerdek, a 70-
es, 80-as, 90-es évek, valamint napjaink slágereinek 
funkys, groovos “jazzy” átíratai. Belépő: 1000 Ft 

KIÁLLÍTÁS
Augusztus 29. csütörtök 
18:00 

ART FESZT V. KÜLÖNDÍJASOK TÁRLATA 
Kiállító művészek: Zilahi Ica Mária festő, Szűcs 
Katalin üvegművész, T. Gneth Gabriella textil-
művész. Megnyitja: Szepes Hédi művészettörté-
nész. Megtekinthető: szeptember 17-ig a Kamara 
teremben.
Szeptember 12. csütörtök 18:00 
AZ ÜSTÖKÖS – NAGy JÓZSEF KÉPZŐMű-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA 
Köszöntőt mond: Szabó Csilla igazgató. 
Megnyitja: Schrammel Imre iparművész, Kos-
suth-díjas keramikus, a Magyar Iparművészeti 

Főiskola egykori rektora, az MMA rendes tagja
Megtekinthető: október 13-ig a Harmónia Te-
remben 

NAGYRENDEZVÉNY
Szeptember 28-29. szombat-vasárnap 

X. kertvárosi vígasságok 
Színes programokkal, aktivitásokkal, koncer-
tekkel várjuk a kerület lakóit a hagyományos 
évadnyitó hétvégénkre! A részletes program 
hamarosan olvasható lesz az Erzsébetligeti 

Színház honlapján! 

Programajánló
1165 BuDAPEST, HuNYADVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.

Szeptember 14-én 

szombaton egész napos 
Szeptember Feszt 

lesz a RAFC-pályán. 

program:
10.00

házi teniszverseny, 
gyerekprogramok:

Varázsműhely Művészeti 
Alapítvány: Sz. Mátéfi Erika 
és csapata – ingyenes ját-
szóház – ügyességi vetélke-
dők – arcfestés – kézműves 

foglalkozások.

14.45 
RSC - MAFC 

labdarúgó mérkőzés
 

16.00
Bagdi Erzsi 

nóta- és dalénekes műsora

17.00
RAFC - Ikarus 

labdarúgó mérkőzés

17.30
 Pálfi doktor tánczenekara 

a 60-as, 70-es évek 
hangulatát idézi

19.00
GESAROL koncert 

 
Mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők!

Megszokott, színvonalas tanfolyamaink szeptembertől újra várják a látogatókat. 
A részletekről honlapunkon tájékozódhatnak vagy érdeklődhetnek személyesen is az Erzsébetligeti Színházban! 

Győzelemmel 
emlékezett 
a rAfC

A rákosszentmihályi Atlétikai és Football Club (rAFC) augusztus 9-én és 10-
én már huszadszor rendezte meg egykori játékosa, a tragikusan a futballpá-
lyán elhunyt Kovács Gábor emlékére létrehozott tornáját. A mérkőzéseken a 
rAFC mellett részt vett a Grund 1986 FC, a Felsőpakony KSE és a Budatétény 
SE felnőtt csapata is. A hazai alakulat ezúttal nem talált legyőzőre.

kellner GerGely

Sport
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Te t ő f e d ő - b á d o g o s - á c s -
tetőszigetelői munkákat vállalok 
garanciával, közületeknek is. 405-
5184, 30-931-3927

duguláselhárítás. fal-
bontás nélküli, szaksze-
rŰ, gépi tisztítás. fábián 
istván 20-317-0843

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

KŐMűVESMUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény, kerí-
tésépítés, kicsitől a teljes felújításig. 
Díjtalan kiszállás. 10 % kedvezmény! 
405-5769, 30-734-0411

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerek-
kel, napellenzők szerelése, javítása. 
Bemutatótermünk: Csömöri u. – 
Szlovák u. sarok. 409-2229, 20-523-
3801, 30-209-5987

FURULyA és ZONGORA okta-
tást vállal gyakorlattal rendelkező 
zenetanár. Már heti 1 alkalommal 
is hatékony! www.zongora-furulya.
hu, 20-436-6889




