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»A Parlament elfogadta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló törvény módosítását, amely alapján ez év szeptemberétől 

a normatív kedvezmény alapján bővül azoknak a bölcsődébe vagy óvo-
dába járóknak a köre, akik ingyenesen étkezhetnek. 
(Képünk a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utcai tagintézmé-
nyében készült, ahol a Farkashalom utcai épületbe járó gyerekekre is fel-
ügyelnek mindaddig, ameddig az ottani felújítási munkálatok zajlanak.)
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Kezdődik a Csömöri út felújítása
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Csömöri út 
Körvasút sor és Szlovák út közötti szakaszának 
felújításáról szóló határozatot, a kivitelezést – a 
XVI. Kerületi Önkormányzat tervei alapján – 
az üzemeltető BKK Zrt. bevonásával végzik.

Az I. ütem (János utca - Szlovák út) munká-
latait még idén októberben elkezdik, a befeje-
zést pedig jövő tavaszra tervezik. A rekonstruk-
ció során a teljes pályaszerkezetet felújítják, és 
minden buszmegállónak öblöt alakítanak ki. 
Új parkolókat hoznak létre, és minden ingat-
lannál átépítik a kapubeállókat térkőből úgy, 
ahogy a korábban felújított szakaszon. Mind-
ezeken felül a Szlovák út előtt a jelzőlámpánál 
önálló balra forduló sávot alakítanak ki.

A munkálatok során forgalomkorlátozások és 
terelések lépnek életbe, amelyekről a későbbi-
ekben adunk tájékoztatást.

Előkészítés alatt van ugyanakkor a Csömöri 
út Körvasút sor és József utca közti, a 2009-es 
felújításból kimaradt szakaszának rekonstruk-
ciója is. A Körvasút sor és a Rózsa utca között 
a forgalmi rend megtartása mellett az út- és 
járdaburkolat megújul, illetve parkolókat épí-
tenek. Emellett a Rózsa utca és a Rákóczi utca 
között Zugló irányába buszsávot hoznak létre, 
a járdák és a kapubehajtók térkő burkolatot 
kapnak, a lehetséges helyeken parkolókat épí-
tenek. A Rózsa utcaival összehangolva a Pálya 
utcánál jelzőlámpás csomópontot alakít ki a 
BKK Zrt. Mindez feltehetőleg 2016 nyarán 
készül el.

Szépül a Hősök tere
Javában zajlik a rákosszentmihályi Hősök tere 
felújítása, jelenleg a Szent Korona utcai parko-
ló és járdaépítés, valamint a Köztársaság utca 
teljes szélességű rekonstrukciója zajlik. A szep-
tember végéig tartó munkálatok során a Szent 
Korona utca felőli oldalon merőleges parkolók 
épülnek, a gyógyszertár felőli párhuzamos par-
kolás azonban megszűnik. Mindkét oldalon 
akadálymentes járdát építenek, így már nem 
kell kerülgetni a rendelő előtti autókat.

Fontos változás, hogy a Köztársaság utca egy-
irányú lesz a Csömöri út irányába, és ehhez 
igazodik majd az új térkő burkolat szélessége, 
valamint mindkét oldalon parkolókat alakíta-
nak ki. Ugyancsak egyirányú lesz a Krenedits 
utca – ahol szintén létrehoznak új parkolókat 
– a Rákosi út felé. Mindezek mellett megújul-

nak az itteni járdák és az útburkolat is, az is-
kola és a tér között elbontják az évek óta lezárt 
utat, helyette pedig egy igényesen kialakított 
közösségi teret kapnak a lakók. Természetesen 
a Kölcsey iskola 100 éves épületének felújítása 
is halad, erről a következő oldalon olvashatnak 
bővebben. 

Szabályozott parkolás
A nyári szünetben elkezdődött a felújítás a 
cinkotai Négylovas utcában is, ahol a légve-
zetéket földbe helyezett kábelre cserélik, a 
Batthyány iskola udvarán lévő nagy romos 
transzformátorházat elbontják, helyette pedig 

jóval kisebbet helyeznek el a közterületen. A 
járda szélesebb lesz, a parkolást szabályozzák, 
a Szerb Antal Gimnázium felőli út beugróit is 
leburkolják, és megújul a zöldfelület is. Mivel 
sajnos az ELMŰ az új transzformátorházat 
nem tudta a korábban megígért időpontra 
leszállítani, ezért a késés veszélyezteti az isko-
lakezdésre tervezett befejezést, de a kivitelező 
ROK-LA Kft. garancia arra, hogy ez csak rövid 
idejű és minimális fennakadást okozzon.

Áteresz csere a Vidámvásár utcán
Augusztusban megkezdődik a Somkút utcai 
csapadékvíz elvezetés kiépítése a sportpálya 
felőli oldalon a Vidámvásár utcáig. Ezt köve-
tően felújítják a rossz állapotban lévő járdát és 
a kapubehajtókat. Ugyancsak augusztusban 
kezdődik a Vidámvásár utca Szabadföldi út és 
Batthyány Ilona utca közötti szakaszán a ka-
pubehajtók alatti átereszek cseréje és a kapu-
behajtók átépítése. A munkálatok idején helyi 
forgalomkorlátozás várható.

Szakaszos lezárás a Szlovák úton
Augusztusban és szeptemberben szakaszos fél-
pályás lezárás és 30 km/h-s sebességkorlátozás 
lesz a Szlovák út Gusztáv utca és Rákospalotai 
határút közötti szakaszán. A Máramaros utcá-
nál a Vízművek kicseréli a vízvezetéket, ezzel 
párhuzamosan csapadékvíz elvezetési hálózat 
épül a beépítetlen oldalon, minden utcánál át-
vágva a Szlovák utat és a patakba bekötés miatt 
a Rákospalotai határutat. 

Korszerűbb utak, utcák, terek

TISZTELT ÜGyFELEINK!
Az ügyfélbarát közigazgatás célja, hogy az állam-
polgárok a lakóhelyükhöz minél közelebb, egyabla-
kos rendszerben hatékonyan, gyorsan és egyszerűen 
intézhessék ügyeiket. Ezt a célt szolgálja a Budapest 
Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivata-
lának Okmányirodai Osztályán (1165 Budapest, 
Baross Gábor u. 28-30.sz.) kialakítandó kormány-
ablak is. 

A munkálatok miatt az intézmény augusztus 5-től zárva lesz, így 
augusztus 7-től változatlan ügyfélfogadási idő mellett kizárólag 
az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: lakcímbejelentés, egyéni 
vállalkozói ügyek, közlekedési igazgatási ügyek (bevont vezetői, il-
letve forgalmi engedélyekkel, rendszámokkal kapcsolatos ügyek), 
elkészült okmányok átvétele, személyadat- és lakcímnyilvántar-

tást érintő bevándorlási és kivándorlási ügyek.
Az ügyintézés helye: 1163 Budapest, Karát 

utca 18. Tel: 4011-604, 4011-636.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyéb okmány-

irodai ügyek a főváros, illetve az ország bármely 
okmányirodájában intézhetők. Ezek elérhetősé-
géről és ügyfélfogadási idejéről a 1818-as kor-
mányzati telefonvonalon, valamint az alábbi 
honlapokon kaphatnak bővebb információt az 

érdeklődők: www. magyarorszag.hu, www. nyilvantarto.hu, www. 
kormanyhivatal.hu.

A munkálatok alatt szíves megértésüket és türelmüket kéri Horváth-
né dr. Kovács Angelika hivatalvezető.

A megújult kormányablak és Okmányirodai Osztály nyitásáról a ké-
sőbbiekben adunk tájékoztatást.
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Kedves 
      Olvasó!

Augusztus 20-a az államalapítás mellett 
az új kenyér ünnepe is. Ilyenkor meg-
sütik a magyarok kenyerét, amelyhez a 
lisztet úgy készítik, hogy összekeverik 
az összes, honfitársaink által lakott te-
lepülésről származó gabonát. Jó lenne, 
ha idén ez az egység nem csak jelképes 
lenne, és népére büszke, egymás iránti 
szeretettel tudnánk ünnepelni. Ehhez 
persze elengedhetetlen a Nagyboldog-
asszony áldása, akinek első szent ural-
kodónk felajánlotta az országot. Az Ist-
ván a királyból Réka imájával kívánok 
békés megemlékezést minden kerületi 
polgárnak! “Óh Istenem, segíts rajtunk, 
Nyújts vigaszt a szenvedőknek! Tartsd 
a gonoszt távol tőlünk, Bocsáss meg 
a vétkezőknek! Légy az igaz, megértő 
Isten, Hisz végtelen a bölcsességed! 
Hozz mireánk békességet, Népeinknek 
világosságot! Óh Istenem, nézd el ne-
künk, Hogy nem vagyunk még Hozzád 
méltók! Légy az igaz, megértő Isten, 
Hisz itt a földön oly sok még a gond.”

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: MédiaLog Zrt.

1225 Budapest, Campona u. 1. "DC 10" ép. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 

csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Folytatás a címlapról
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők – akik eddig ingyen étkezhettek 
– természetesen továbbra is megtehetik ezt. 
Rajtuk kívül nem kell fizetniük ezentúl a há-
rom- vagy többgyermekes szülők csemetéinek, 
illetve azoknak, akiknek családjában tartósan 
beteg vagy fogyatékkal élő gyereket nevelnek, 
valamint aki olyan családban él, ahol az egy 
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 
meg a nettó minimálbér 130 százalékát, vagyis 
a 89 408 forintot (a bruttó minimálbér 105 
000 forint, a nettó 68 775 forint) sem. A jo-
gosultságot a fentiekről szóló határozattal vagy 
szakvéleménnyel kell igazolni. 

A kedvezmény igénybevételéhez ki kell 
tölteni az erről szóló nyilatkozatot (amely 
megtalálható az Önkormányzat hon-
lapján  – www.budapest16.hu –, illetve 
a kerületi bölcsődékben és óvodákban), 
majd leadni az intézményben. Ha a kicsi 
korábban nem volt jogosult az ingyenes 
étkezésre, akkor az első három esetben a 
nyilatkozathoz csatolni kell a szükséges 
igazolást. 

Lényeges, hogy a szeptember 1-jétől igénybe 
vehető kedvezmény alapján csak akkor étkez-
hetnek ingyenesen a gyerekek, ha a szülők az 
első nyilatkozatot minél előbb leadják. 

Új iskola a tanévkezdésre

Az iskolakezdéskor így nemcsak megújult régi és új tantermek, il-
letve vizesblokkok várják majd a nebulókat és a tanárokat, hanem 
egy korszerű ebédlő és a mai igényeknek mindenben megfelelő 
melegítő/tálaló konyha is. 

Már elkészült az iskola Hősök tere és utcafront felőli homlokza-
tának hőszigetelése, valamint a tér felőli homlokzat végleges szí-
nezése is. Az oktatási épületrészeken ugyanakkor nagy, olykor a 
100 főt is meghaladó kapacitással folynak a szakipari munkák, a 
kőművesek, a festők, a parkettázók, a hidegburkolók, az asztalo-
sok, az erős- és gyengeáram, illetve a fűtés-, víz- és csatornaszerelők  
megfeszített ütemben adják át egymásnak a munkaterületet. 

Mindezek mellett nagy erőkkel folynak az új tornaterem és zsi-
bongó (jobbra képünkön) szerkezetépítési munkálatai is, amelyek 
befejezési határideje október 31-e. A pinceszint és a földszint már 
elkészült, jelenleg a földszinti vasbeton pillérek építése folyik. A ta-
nítási időszakban ezen, az oktatási helyiségektől jól elhatárolt terüle-
ten már csak kisebb zaj- és porterheléssel járó feladatokat végeznek 
majd. A tornaterem különlegessége a zöldtető és homlokzat lesz.

»A Kölcsey Ferenc Általános Iskola idén 100 éves épületének bővítéssel egybekötött 
felújítási munkálatai megfeszített ütemben folynak. A kivitelezést végző  vállalkozók 
(Jukó Kft. és Veresmester Kft., mint közös ajánlattevők) a szerződéses feltételek és 

határidők betartása mellett mindent megtesznek annak érdekében, hogy az intézmény 
meglévő épületének, valamint a Köztársaság utca felőli új épületszárnyának a földszinti 
és emeleti szintjein a tanítás szeptember 1-jével zökkenőmentesen elkezdődhessen. 

Többen ehetnek ingyen
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Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Szatmáry László
»A XII. kerületben, Zuglige-
ten született 1950-ben.

»Három fiú édesapja és két 
unoka boldog nagypapája.

»1988-ban építették fel ottho-
nukat Rákosszentmihályon.

»33 éve működő építőipari cég 
tulajdonosa és vezetője.

»Kilenc éve tagja az Önkor-
mányzat Képviselő-testületé-
nek, és ügyvezető alelnöke a 
kerületi FIDESZ-nek.– Milyen volt a gyerekkora?

– Van egy bátyám. Édesapánk 
egy nagy gyár műszaki vezetője 
volt, amit az ő javaslatára keresz-
teltek át Vörös Szikráról Budapes-
ti Rádiótechnikai Gyárra. Mivel 
a Rákosi-rendszer ellensége volt, 
meggyőződésének megfelelően 
vett részt az 1956-os események-
ben. Ezért 15 társa mellett elsőren-
dű vádlottként hat év börtönre ítél-
ték, igaz, ebből csak mintegy 1,5 
évet kellett letöltenie. A megtorlás 
következményei azonban beárnyé-
kolták gyermek- és ifjúkorunkat. 
A Toldy Ferenc Gimnáziumban 
érettségiztem, de megbélyegzett 
édesapám miatt továbbtanulási ál-
mokat nem szövögethettem, ezért 
nagybátyám orvosi műszereket 
gyártó cégéhez mentem dolgozni. 
Közben kitanultam az orvosi mű-
szerész szakmát azzal a szándékkal, 
hogy egyszer átveszem a céget, de 
mire ez esedékessé vált, a vállal-
kozás tönkrement. Így 1980-ban 
építész-technikusi végzettséget 
szereztem, majd a Prosperitas Épí-
tőipari Szövetkezetnél építésveze-
tőként dolgoztam. Ott ismertem 
és szerettem meg a XVI. kerületet, 
mert ez a cég építette az Egyenes 
utcai és a Centenáriumi lakótelep 
egy részét. 1985-ben kezdtem el 
dolgozni annál az önálló, 100 szá-
zalékban magyar tulajdonú építő-
ipari kisvállalkozásnál, amelynek 
jelenleg a tulajdonosa és vezető-
je vagyok. Amikor a kollégáim 
nyugdíjba vonultak, kivásároltam 
a céget, és családi vállalkozásban 
folytattam tovább a feleségemmel 
és az egyik fiammal.

– Miért lett politikus?
– Édesapám mindig igyekezett 

távol tartani minket a politikától. 
Az ő története, a 2002-es jobbol-
dali választási vereség, a Kossuth 
téri és az azt követő nagygyűlések 

mégis arra sarkalltak, hogy vala-
milyen módon megpróbáljam se-
gíteni és befolyásolni szűkebb pát-
riánk és hazánk sorsát. Feleségem, 
Judit, legfiatalabb fiam Adrián és 
én is 2003-ban csatlakoztunk a 
Fidesz Polgári Szövetséghez azért, 
hogy ne ismét olyanok kerülje-
nek hatalomra, mint akik apámat 
elítélték. 2004-ben választottak 
kerületi alelnökké, 2006-ban pe-
dig felkértek, hogy induljak az 
1-es választókörzetben az önkor-
mányzati képviselői pozícióért. 
Bevallom, sokáig vívódtam, ho-
gyan tudom a képviselőséget ösz-
szeegyeztetni a munkámmal, de 
végül vállaltam a megmérettetést, 
és meg is választottak. Ez egyúttal 
azt is jelentette, hogy addigi, kerü-
leti középületeken végzett munká-
imról le kellett mondanom, mert 
összeférhetetlennek tartottam a 
képviselőséggel.

– Milyen bizottságok mun-
kájában vesz részt?

– Az első ciklusban a Kerü-
letfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottságon kívül tagja voltam 
a Gazdasági és Tulajdonosi Bi-
zottságnak, valamint beruhá-
zási és műszaki tanácsnokként 
is tevékenykedtem. Abban az 
időszakban készült el a 150 új 
út, a két uszoda, felújítottuk 
az Erzsébetligeti Színházat és 
az MLTC székházat, valamint 
a Lemhényi Dezső Általános 
Iskolát is. A következő ciklus-
ban továbbra is beruházási és 
műszaki tanácsnok maradtam, 
majd amikor Szatmáry Kristó-
fot államtitkárrá nevezték ki, 
átvettem tőle a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság vezetését.  
Emellett  tagja voltam a Kerü-

letfejlesztési és Üzemeltetési, 
valamint a Közbeszerzési Bi-
zottságnak is. A 2014-es vá-
lasztásokon már nem indult 
Gilyén Ince képviselőtársam, 
a Kerületfejlesztési és Üze-
meltetési Bizottság korábbi 
elnöke, ezért műszaki ember 
lévén engem kértek fel ennek 
a vezetésére. Emellett termé-
szetesen továbbra is tagja va-
gyok a Gazdasági és Pénzügyi, 
illetve a Közbeszerzési Bizott-
ságnak is.

– Milyen fejlesztések vár-
hatók a körzetében?

– A Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola épülete, a régi Rákos-

szentmihályi Községháza idén 100 
éves. Ebből az alkalomból felújít-
juk és korszerűsítjük az egész épü-
letet, valamint az előtte található 
Hősök terét is. A munkálatokra 
500 millió forintot biztosított az 
Önkormányzat. A főváros beru-
házásában elkészül a Csömöri út 
felújítása is, amely két részletben 
fog megvalósulni, a felüljárótól a 
Rákóczi útig pedig nyitunk egy 
buszsávot a BKK járatainak meg-
gyorsítására. A Szent Korona ut-
cai lakótelepen az önkormányzati 
tulajdonban lévő szolgáltatóház, 
valamint a Hősök terei Szakren-
delő belső felújítását is elvégezzük, 
valamint folytatódnak az út- és 
járdaépítések is.  Ezek a választá-
si programunkban meghirdetett 
terveink. Nekem azonban van-
nak saját képviselői álmaim is. Az 
egyik a 420 férőhelyes Holdvilág 

Kamaraszínház helyén a Rákos-
szentmihályi Kultúrház, illetve 
közösségi terem létrehozása, mert 
ennek a településrésznek nincs egy 
ilyen célokra használható épülete. 
Habár a benne lévő vetítőgépek, 
filmvágó eszközök és egyéb mozi-
gépészeti emlékek miatt szinte már 
így is egy mozitörténeti múzeum. 
Igaz, a János utcai tábort felújítjuk 
még ebben a ciklusban, de az nem 
fedi le ezt az igényt. Szeretném, 
ha megújulna Rákosszentmihály 
legrégebbi majorépülete, az R+Á 
Egyesület volt székháza, amely 
jelenleg életveszélyes. El tudnék 
képzelni benne a Cinkotai Tájház 
mintájára egy rákosszentmihályi 
emlékházat, amely állandó kiállí-
táson mutathatná be a település-
rész történetét. Mindezek mellett 
szeretném, ha újra meg lehetne 
nyitni a kisszentmihályi öregte-
metőt. Továbbra is segíteni fogom 
Tóth Ilona szülőházának felújítá-
sát, és a hozzá kapcsolódó inter-
aktív tanterem megvalósítását. A 
szentmihályi közösség érdekében 
részt veszek a Hittel a Nemzetért 
Alapítvány munkájában, amely-
nek köszönhető a Mindszenty-
szobor felállítása is. Kezdeménye-
zésemre közös munkával elkészült 
Rákosszentmihály saját zászlaja 
és himnusza. Képviselői indítvá-
nyom alapján felújítottuk a Csö-
möri út és János utca sarkán lévő 
hősi emlékművet, amit évente két-
szer megkoszorúzunk.

– Ön több civil szervezetnek is 
tagja.

– Igen, részt veszek a POFOSZ 
országos vezetőségének munká-
jában, ahol az alapszabály szerint 
teljes jogú tagok lehetnek az elítél-
tek gyermekei és unokái. Emellett 
tagja vagyok a Vitézi Rendnek és 
az 1956 Magyar Nemzetőrségnek 
is. Ezekbe a szervezetekbe hőse-
ink emlékének tisztelete vezetett, 
amit egy ismeretlen eredetű idé-
zettel tudnék összefoglalni: „Már-
tírok vére a kovász, amely össze-
tart egy nemzetet.” Ezt a szellemet 
szeretném továbbadni fiaimnak 
is, amely mellé odatenném még 
képviselői munkám Széchenyitől 
kölcsönzött mottóját: „Egynek 
minden nehéz, sokaknak semmi 
sem lehetetlen”.

» Mészáros Tibor
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Lomtalanítás 
  kevesebb bajjal»Ebben az évben július 12-e és 

22-e között lomtalanítottunk 
a Kertvárosban.  A hatóság 

helyi munkatársai mindvégig fo-
kozott figyelemmel kísérték a fo-
lyamatot, hogy mind a lakosság-
gal, mind a hasznosítható anyag 
után kutató lomisokkal betartas-
sák az előírásokat. 

Szász József alpolgármester elmondta: 
a lomtalanítást egy közös megbeszélés előzte 
meg, ahol a kerületi rendőrség, a közterület-
felügyelet, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
munkatársai és Víg András polgári védelmi 
referens vállalták, hogy a fent említett időszak 
alatt 24 órás szolgálatot ellátva, párosával jár-
őrözve vigyáznak lakóhelyünk rendjére és tisz-
taságára.

Az alpolgármester megköszönte ugyanakkor 
a kerületi polgárok együttműködését, akik a 
legtöbb helyen eleget téve Kovács Péter újsá-
gunkban közzétett felhívásának, az FKF Zrt. 
által előírt napon tették ki a lomokat, így le-
rövidült az az idő, amely alatt a lomisok zavar-
hatták a lakók nyugalmát.

Sike Csaba, a közterület-felügyelők vezető-
je a járőrözés tapasztalatait foglalta össze.
– Alapvető tapasztalatunk, hogy sokkal keve-
sebb volt a lom, és sokkal alacsonyabb volt a 
lomok közt guberálók száma is. A tavalyi in-
tézkedések jegyzőkönyveit összehasonlítva a 
mostaniaknál feltűnő, hogy míg 2014-ben 
zömmel a Nyírségből érkeztek a guberálók, 
most inkább Borsod és Jász-Nagykun-Szolnok 

megyéből. Sokkal kisebb felfordulást hagytak 
maguk után, nem verték szét a szeméthalmo-
kat, és nekünk is kevesebbszer kellett közbe-
lépnünk.

– Voltak különleges esetek?
– Ilyenkor mindig találkozunk agresszivitás-

sal is. Munkánkat mindig igyekszünk fotókkal 
dokumentálni, és amikor a fényképezőgép elő-
kerül, azon mindig felháborodnak. Idén egy 
olyan is volt a lomisok között, aki előrántott 
egy kisbaltát, de végül őt is sikerült jobb belá-
tásra bírnunk.

– Melyek voltak a legjellemzőbb esetek?
– Intézkedtünk, ha úgy pakolták a lomot, 

hogy közben akadályozták 
a járműforgalmat vagy nem 
voltak rendben a gépkocsik, 
illetve a személyek iratai. 
Ugyancsak büntettünk, ha 
a közterületet illemhelyként 
használták, és idén többször 
is találkoztunk olyan esettel, 
hogy az egyébként hivata-
losan kijelölt veszélyeshul-
ladék-gyűjtő helyre nem a 
megadott időben rakták ki 
az autógumit, a festéket, a 
vegyszereket, valamint az 
egészségre káros anyagokat, 
hanem amikor az elszállítók 
onnan már elmentek. Így ez 
külön intézkedést igényelt. 
Ez történt az Újszász utcában 
is, ahova Jászberényből jött 
egy 7,5 tonnás szállítmány. 
A megpakolt autó sofőrje 
szerint ő nem hozni, hanem 
vinni akarta a lomot, de ha-
sonló céllal jött egy kisebb 
teherautó Rákospalotáról is. 

– A kerület egyes pontja-
in, rendszerint nagyobb te-

reken néha hatalmas mennyiségű kidobott 
holmi gyűlik össze. Ezt a lomtalanítók hal-
mozzák oda vagy a lakosság?

– Ez a szokás azért alakult ki, mert a lakók 
ezzel szeretnék elejét venni annak, hogy a lo-
mokat őrző idegenek egész éjszaka az ő házuk 
előtt tanyázzanak, ezért kiviszik inkább egy kö-
zeli térre. A lomisok meg örülnek neki, mert 
"házhoz jön" az áru.

– Az idei tapasztalatok alapján mire figyel-
jen jobban a lakosság?

– Megdöbbenve láttuk, hogy sok helyen be-
engedik a guberálókat a kertbe, néhol még a 
lakásba is. Ez nagyfokú felelőtlenség. Voltak 
olyanok is, akik napokkal a megadott időpont 
előtt kitették a feleslegessé vált tárgyakat, majd 
panaszkodtak, mert két napig idegenek alud-
tak a házuk előtt, és ez zavarta a nyugalmukat. 
Éppen ezt lehetne elkerülni azzal, ha a lomokat 
a megadott napon tennék ki. A guberálók vala-
hogy mindig előbb értesülnek az időpontokról, 
mint az érintett lakosság, de az FKF Zrt. lom-
talanítási menetrendjének betartásával mini-
málisra lehet csökkenteni a kellemetlenségeket.

Az idei hulladékelszállítás a tavalyihoz ha-
sonlóan ellenőrzött körülmények között zaj-
lott. Nálunk egyetlen ehhez kapcsolódó bűn-
cselekmény, betörés, rablás sem történt, és az 
érdekelt csoportok konfliktusaiból adódó ösz-
szetűzések is elmaradtak, míg a szomszédos ke-
rületekben előfordultak hasonló esetek. Mind-
ez talán annak is köszönhető, hogy a házaknál 
korábban évtizedeken keresztül felhalmozott 
lomok zömét a lakosság már az elmúlt években 
elszállíttatta. 

» Mészáros Tibor

A közterület-felügyelők 560 munkaórát fordítottak 
az ellenőrzésre, ezalatt 1760 kilométert tettek meg 
gépkocsijukkal. 19 esetben kellett feljelentést tenniük 
16 esetben köztisztasági, három esetben közlekedési 
kihágásért. Helyszíni bírságot 34 esetben szabtak ki, 
amelynek összértéke 485 ezer forint. 92 személyt iga-
zoltattak, harmickettőt figyelmeztettek köztisztasági 
vagy közlekedési vétségért, három személyt pedig 
tetten értek veszélyes hulladék szabálytalan elhelye-
zésének kísérlete közben. 
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A kerületiek eddig a faültetési akció kereté-
ben fiatal, szabadgyökerű példányokat kaptak 
a könnyebb szállítás érdekében. A korábbi évek 
tapasztalatai alapján azonban idén több változást 
vezetnek be a fák jobb megmaradási esélyeinek 
érdekében. Ennek oka, hogy a szabadgyökerű 
fák ültetése és gondozása nagyobb odafigyelést 
igényel, ha ugyanis nem kerülnek azonnal föld-
be, akkor könnyen kiszáradhatnak. Emellett elő-
fordult, hogy végül nem oda ültették a fát, ahol 
megfelelően fejlődhetett volna, hanem vezeték 
alá, közlekedési tábla elé, közvetlenül kerítés 
mellé vagy a másik fához túlzottan közel. 

Idén ezért földlabdás példányok igényelhetők 
a korábbinál nagyobb 10/12-es törzskörmérettel, 
amelyek kiszállításáról a Kerületgazda Szolgálta-
tó Szervezet gondoskodik.

A fa ültetési helyét (amelyről e-mailben fotót 
is küldenek) a Környezetvédelmi Iroda dolgozói 
spray-vel megjelölik, az igénylőnek pedig ott kell 
kiásnia az 1x1x1 méteres ültetőgödröt a meg-
adott határidőig. A meghirdetett kiszállítás nap-
ján a Kerületgazda munkatársai a kiásott gödörbe 
állítják a fát, és a helyszínen hagyják a támrudat, 
az ültetés és beiszapolás az igénylő feladata, amit 
a szállítás napján köteles elvégezni. Az átvételt 
aláírással kell igazolni. Amennyiben a helyszínen 
nem található kellő méretű ültetőgödör, akkor a 
fát nem tudják az igénylőnek átadni.

A lakók az igényelhető fajták közül választ-
hatnak, de a Környezetvédelmi Iroda indokolt 
esetben változtathat ezen, például, ha vezeték alá 

túl nagy fát igényeltek vagy a meglévő, egységes 
fasorba más fajtát szeretnének ültetni. 

A jelentkezések iktatása a jelentkezés sorrend-
jében történik. 

A jelentkezés feltételei: az igénylőnek vállalnia 
kell az ültetést és a gondozást, amely csak az ül-
tetést követő beiszapolást, a rendszeres locsolást, 
tavaszi időszakban a fatányér kialakítását, az ülte-
tést követő őszi időszakban pedig a gyökér körüli 
felkupacolást jelenti. Az egyéb szakmai faápolást 
telefonos vagy személyes bejelentés alapján az 
Önkormányzat végzi;
• az utca aszfaltozott, csatornázott és kerületi ke-
zelésben legyen (nem lehet földút,  fővárosi vagy 
magántulajdonú út); 
• van elég hely a zöldsávban az ültetésre a kerítés 
és az úttest között (minimum egy méter)
• a tervezett helyen ne legyen olyan földalatti 
vagy földfeletti kábel, vezeték, amely akadályoz-
ná a fát a növekedésben. Vezetékek alá ugyanis 
csak alacsony fát érdemes igényelni.

A választható fák között van hárs, juhar és 
kőris, amelyek nagyobbra nőnek, ezért légveze-
ték alá nem ajánlottak, valamint berkenye, sárga 
kőris, gömbjuhar és díszkörte, amelyek kisebb 
növekedésűek, ezért légvezeték alá is ültethetők.

A Környezetvédelmi Iroda a lakossági igények 
alapján szerzi be a csemetéket, amelyek 220 cm 
törzsmagasságú sorfák, jól bírják a szmogos vá-
rosi levegőt, és gondozás szempontjából nem túl 
igényesek.

Ültessünk fát idén is!
»Az Önkormányzat idén is meghirdeti a lakossági faülte-

tési akciót, amelynek keretében ingyenesen igényelhe-
tők díszfák a lakóház előtti zöldsávba és közterületre. 

Jelentkezési határidő: szeptember 11.

Jelentkezni lehet írásban: a Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Környezetvédelmi Irodájánál a 1163 
Budapest, Havashalom utca 43. címen vagy 
e-mailben: kornyezet@bp16.hu.

Az alábbi adatokat kérik feltüntetni a jelentke-
zéskor: név, telefonszám, e-mail cím, értesítési 
cím, valamint az a cím, ahova a fát kérik (sa-
rokingatlannál az utcát jelölje meg). Telefonon 
történő jelentkezést nem fogadnak el.

A Környezetvédelmi Iroda a címeket szeptem-
ber-október folyamán ellenőrzi, hogy megfelel-
nek-e az akció feltételeinek, majd írásban értesíti 
a jelentkezőket a döntésről. A facsemeték kiszál-
lítására a lombhullás után, október végén, no-
vember elején a fagyok beállta előtt, meghatáro-
zott időpontban (amelyről előzetesen a megadott 
elérhetőségeken küldenek értesítést) kerül sor.

Fontos védőtávolságok:
• kiskoronás fa telekhatártól, épülettől mini-
mum 2 méterre 
• ajtó, ablak elé legkevesebb 2,5 méterre 
• kapubehajtótól legkevesebb 0,8 méterre
• középkoronájú fa telekhatártól, épülettől mi-
nimum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé legalább 3 
méterre, kapubehajtótól minimum 1 méterre
• nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől mi-
nimum 3 méterre, ajtó-, ablak elé minimum 3,5 
méterre (fasorban egységes törzsmagassággal) 
• kapubehajtótól minimum 1,5 méterre 
• a fák egymástól való ültetési távolsága 5 méter
• villanyoszloptól való védőtávolság 3 méter
Az igénylések ellenőrzése és elbírálása során 
fokozottan ellenőrzik, hogy a fenti távolságok 
a címen megtarthatók-e. A feltüntetett távol-
ságokat a fa későbbi fejlődése és a fenntartási 
munkák (szükségtelen gallyazások, fakivágások) 
minimalizálása érdekében biztosítani kell.

Fogadjon be Ön is 
egy csángó gyermeket 

otthonába!
A Kovász Egyesület 12. alkalommal 

rendez színes programokat a hozzánk 
érkező csángó gyerekeknek 

AuguszTus 18-A és 25-E KÖzÖTT. 
Információ és jelentkezés Petrovics Sándor-
nál a 06-30/655-9271-es telefonszámon.

Nyáron az nem hír, ha meleg van, a mostani forrósághoz azonban épp úgy nem va-
gyunk hozzászokva, mint a néhány héttel ezelőtti viharhoz. Most ugyanis nemcsak 
a málna olvad a szánkban, hanem az aszfalt is a lábunk alatt, hiszen a hőmérséklet 
napok óta tartósan 30 fok felett van, sőt a kánikulában több olyan nap is volt, amikor 
a 40 fokhoz közelített. Az előrejelzés szerint eső ugyan várható, de a forróság meg-
marad a következő hetekben is, ezért aki teheti, akár munka után is látogasson el az 
Erzsébetligeti strandra (képünkön). Mivel a nagy meleg fokozottan igénybe veszi a 
szervezetünket, ezért fogyasszunk minimum napi 3-4 liter folyadékot, és napközben 
lehetőleg hűvös helyen tartózkodjunk.
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»Éppen egy évvel ezelőtt adtunk hírt arról, hogy munkatársunk, 
Lantos Antal több évtizedes helytörténeti munkásságáért Podma-
niczky-díjat kapott. Most pedig újabb magas kitüntetésben része-

sült, ezúttal a Honismereti Szövetség aranyérmét vehette át.

Idén az Országos Honismereti Akadémia 
Szekszárdon tartotta évente ismétlődő ülését 
Együtt ezer éve – Nemzetalkotó népek és nem-
zetiségek a Kárpát-medencében címmel, ahol 
az ünnepi beszédek elhangzása után került sor 
a kitüntetések átadására. 

A Corvin Helytörténeti Klub elnökének, a 
polgármester által a helytörténet kutatásával, 
koordinálásával és publikálásával megbízott 
Lantos Antalnak munkáját a Honismereti 
Munkáért Emlékéremmel ismerte el a Hon-
ismereti Szövetség elnöksége. Ebből évente 
mindössze hármat ítélnek oda. Tóni bácsi a 23 

érvényes szavazatból 19-
et kapott, és a kitüntetés 
1992-es alapítása óta Bu-
dapesten ő volt az ötödik, 
aki átvehette. 

Lantos Antal 1929-ben 
született Rákosszentmi-
hályon, és ma is szülő-
házában él. Több mint 
30 éve foglalkozik helytörténeti kutatásokkal. 
Hivatalosan 2006-ban kapott megbízást az 
Önkormányzattól a XVI. kerület történetének 
feldolgozására. Akkor kezdte el lakóhelyünk 
levéltári adatokon, jegyzőkönyveken, hivatalos 
dokumentumokon nyugvó, szakszerű kutatá-
sát és feldolgozását. Eredményeit számtalan 
cikkben, könyvben publikálta. Rendszeresen 
ír, szerkeszt és lektorál helytörténeti kiadvá-
nyokat. Az Önkormányzat kéthetente megje-
lenő lapjában az ő kezdeményezésére állandó 
rovata van a helytörténetnek. Ő vetette fel, 
hogy a kerület fontos embereiről készüljenek 
szobrok, és ő állította össze a helytörténeti fa-
sor emléktábláin szereplő 56 kerületi potentát 
nevét tartalmazó listát is. 2001 óta más kerü-
leti lokálpatriótákkal együttműködve évente 
több helytörténeti kiállítást rendezett. Elsősor-
ban az ő érdeme, hogy a XVI. kerület törté-
nete a Helytörténeti Gyűjtemény épületében 
állandó kiállítás formájában is bármikor meg-
tekinthető, valamint az ő kezdeményezésére 
rendszerezik, bővítik és digitalizálják az egyes 
emlékeket. 

A kitüntetett összeállította a kerület térkép-
tárát. Széman Richárd fotográfussal és Tóth 

Miklós főépítésszel 
közösen Kerületünk 
épített világa címmel 
egy díszes kiállítású 
kötetben örökítették 
meg a Kertváros leg-
fontosabb épületeit, 
és ennek anyagát kiál-
lítás-sorozatban is be-

mutatták a lakosságnak. Lantos Antal azonban 
gondolt a gyerekekre is, akiknek Kerületünk 
története rajzokban kicsiknek és nagyoknak 
címmel háromkötetes kiadványban – amely-
hez Teszák Sándor grafikus készítette a rajzo-
kat – foglalta össze a legfontosabb helytörté-
neti tudnivalókat az iskolások számára is jól 
érthető módon.

Fontosabb önálló kötetei: Rákosszentmihály 
története, Rákosszentmihály születésének ok-
leveles emlékei, A rákosszentmihályi katolikus 
egyház története, Kerületünk ősi falvai Mo-
hács előtt, Sashalom története, Cinkota törté-
nete 1-3, Mátyásföld története és még számos 
helytörténeti füzet, amelyeknek száma már a 
40-hez közelít. 

Eddigi kitüntetései: Rákosszentmihályért 
emlékplakett, Budapest XVI. kerületéért em-
lékplakett, a Honismereti Szövetség emlék-
lapja 2008-ban, Podmaniczky-díj 2014-ben. 
Lantos Antal idén lesz 86 éves. Reméljük, 
hogy még sok, az eddigiekhez hasonló, értékes 
helytörténeti munkáját vehetjük a kezünkbe, 
és az ezekért járó elismerés sem marad el. A 
mostanihoz pedig szívből gratulálunk!

» Mészáros Tibor

Lantos Antal újabb 
kitüntetése

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázAToT ír KI 

lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára igénybe vehető 
helyi támogatás nyújtására, 

amely visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában adható 
az Önkormányzat 2/2009. (I. 27.) rendelete alapján.

Az eredményes pályázathoz a tájékoztató, illetve a rendelet ismerete elengedhetetlen.
A pályázati adatlap augusztus 24-től a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át, valamint letölthető a hivatal honlapjáról 

(www.budapest16.hu).
A pályázatot szeptember 30-ig lehet benyújtani 

az Ügyfélszolgálati Irodán, a határidő elmulasztása jogvesztő.
A pályázatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el november 30-ig.

Érdeklődni Vargáné Marcsik Zsuzsanna ügyintézőnél lehet 
a 4011-473-as telefonszámon.

Hello Suli – Vár a Buli
Augusztus 28. 14.00-17.00

Suliváró a XVI. Kerületi Vöröskeresztben 
a Kenedi Alap támogatásával.

(1163 Budapest, Veres Péter út 27.)

Ami rád vár: 
könyvsarok – nem harap, fogadj egyet örökbe, 

társas sarok – kő, papír, olló, 
alkoss füzetet – legyen színes a szürke hétköznap is, 

mesemozi – kakaó és kalács menü
A részvétel ingyenes, 

sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Aki országos történeti kutatásokban ér el 
kimagasló eredményeket, annak a Bél Má-
tyás plakett adható. A Honismereti szövet-
ség helytörténeti kutatásokban élen járó 
tagjait Honismereti Munkáért Emlékérem 
kitüntetésben részesítik. Emléklapot pedig 
azok kapnak, akik hosszú ideig szorgal-
mukkal és elkötelezett hozzáállásukkal se-
gítik elő a helytörténeti kutatásokat.
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Haszonné Kiss Katalin, a sashalmi tagkönyv-
tárat is magába foglaló budapesti könyvtárhá-
lózat 2. régiójának igazgatója köszöntőjében 
kiemelte: az olvasóliget gondolata az intéz-
mény 2013-ban elvégzett felújítási munkála-
tai idején merült fel. Arra gondoltak a könyv-
tár vezetőjével, Goldoványi Zoltánnal, hogy 
az épülethez tartozó, addig kihasználatlan 
árnyas kertet is a kultúra szolgálatába lehetne 
állítani. A kert egyik sarkába álmodtak egy né-
hány négyzetméteres színpadot is, ahol nyári 
táborok vagy gyerekrendezvények alkalmával 
egy-egy kisebb műsor is előadható. 

Mivel az ötletet Kovács Péter polgármester 
is jónak találta, ezért felkérték Varga Dániel 
tervezőt a szükséges tervek elkészítésére, ame-
lyek alapján a Kerületgazda Szolgáltató Szer-
vezet a közelmúltban el is készítette az olva-
sóligetet. A kerti asztalok és székek, valamint 
a miniszínpad fölé pedig úgynevezett napvi-
torlákat is kifeszítettek, amelyek részben a nap 
erejétől, részben a lehulló levelektől védik az 
olvasókat vagy a színpad szereplőit. A kert egy 
része díszburkolatot kapott, a többit viszont 
újrafüvesítették. 

Sajnos, azonban az átadás előtti napon lecsa-
pott kerületünkre a nyár eddigi legnagyobb 

Olvasóliget

»Az Önkormányzat támogatásá-
nak és a Kerületgazda Szolgál-
tató Szervezet munkatársainak 

köszönhetően ezentúl egy olvasóli-
get is várja a látogatókat a sashalmi 
könyvtár kertjében. 

vihara, amely a kert árnyasságát biztosító, sok 
évtizedes nyárfa koronájának felét leszaggat-
ta, az özönvízszerű eső ugyanakkor elmosta a 

frissen vetett fűmag 
jelentős részét. Mind-
ezek ellenére az olva-
sóligetet így is lehet 
használni.

Dr. Fodor Péter, a 
Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgató-
ja hangsúlyozta: ha 
minden kerületben 
ilyen segítőkészen és 
gyorsan sietnének az 
önkormányzatok a 
könyvtárak segítségé-
re, bizonyára sokkal 

könnyebb dolguk lenne, a konkrét megvalósí-
tásról ugyanis idén tavasszal esett szó először, a 
kivitelezés pedig három hónap alatt elkészült. 
A főigazgató azt is kiemelte, hogy a sashalmi 
könyvtár látogatottsága az elmúlt néhány év-
ben 50 százalékkal növekedett, amelyben az 
intézmény dolgozóinak szakszerű munkája 
mellett valószínűleg az is szerepet játszott, hogy 
a felújítás nyomán a környezet megszépült, 
vonzóbbá, otthonosabbá vált, és az olvasóliget 
minden bizonnyal még további látogatókat fog 
a könyvtárba csalogatni. Mindezért köszönetet 
mondott a XVI. Kerületi Önkormányzatnak. 

Jövőre már saját olvasótáborok rendezését is 
tervezik, a nyári félévben pedig a kis színpad 
író-olvasó találkozók, esetleg előadói estek 
helyszíne is lehet.

» Mészáros Tibor

Hollay Frigyesre emlékezünk 
Az R. Törley Mária által vezetett 

KERTVÁROSUNK 
ÉRTÉKEIÉRT EGyESÜLET 

megemlékezésre készül, amelyhez szükségük 
lenne minden fellelhető adatra, dokumentum-
ra, fotóra vagy történetre Hollay Frigyessel, 
a közismert és halála után is köztisztelet-
nek örvendő zenetanárral kapcsolatban. 

Akinek van ilyen a birtokában,  
kérjük, juttassa el egyesületünk székhelyé-

re (Táncsics utca 15.) vagy küldje el a 
ruszinal@t-online.hu email címre,  

illetve a XVI. Kerületi Újság szerkesztőségébe 
(Jókai utca 6., szerdánként 14.00 és 16.00 
óra között vagy e-mailen a foszerkeszto@
bp16.hu-ra). Az eredeti fotókat és doku-
mentumokat lemásoljuk és visszaadjuk. 

Kérjük, segítsenek, hogy megemlékező előadá-
sunkban minél teljesebb képet mutathassunk 
be mások mellett a népszerű Frici bácsiról is!

50 éves a Napközis tábor
AuguszTus 28-A 16.00 órA

Dr. Jakab Sándorné Hilda néni és Nagy Valéria táborvezető szeretettel meghívja az 
Önkormányzat vezetőit, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a Képviselő-testület tagjait, 

a XVI. kerületi civil szervezetek, intézmények, iskolák, óvodák vezetőit és dolgozóit, 
valamint az egykor a János utcában táborozó diákokat és szüleiket az 
50 éves évfordulóját ünneplő általános iskolai napközis táborba 

(János utca 141-153.), ahol üNNEpélyEs MEgEMléKEzésT tartanak. 
Hilda néni szeretne találkozni az egykor ott táborozó, azóta már felnőtt diákjaival, 
akiket nagy szeretettel vár egy kis múltidézésre az 5-ös számú faházban. Mindenki 

jöjjön, aki bármilyen módon kötődik a táborhoz! Ünnepeljük együtt az elmúlt 50 évet! 

Olvasóliget

   Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre 
1161 Budapest, Rákosi út 71.

---------------------------------------------------------------------------------
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre 9.30 órai kezdettel tartja 

hagyományos, kenyérszenteléssel egybekötött AuguszTus 20-I üNNEpségéT.  
szent István napján mindenkit szeretettel várunk a pálfi téri emlékműnél.
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– Vannak, akik hetente jelentkeznek nálunk az-
zal az igénnyel, hogy írjunk róluk. Ön jelentős 
művekkel a háta mögött miért nem fordít több 
energiát arra, hogy megismerjék?

– Nem az én stílusom. Nekem ez kellemetlen fel-
adat lenne, így nem vállalkozom rá. Kiállításokon 
rendszeresen részt veszek, és azt gondolom, ha elég 
jó, amit csinálok, úgyis feltűnik, ha meg nem vesznek 
észre, akkor nem ütöttem meg a mértéket.

– Hogyan lett szobrász?
– Én nem mondhatom el magamról, hogy már a 

bölcsőben szobrász szerettem volna lenni. Kezdetben 
inkább tervezni akartam, először gépészmérnökként, 
majd amikor ezt túl komplikáltnak találtam, akkor 
építészmérnöki álmokat szövögettem. Végül mégis a 
szobrászat mellett döntöttem, mert úgy gondoltam, 
azt jól tudnám csinálni. Bizonyára befolyásolt az is, 
hogy mesterember édesapám mellett megérezhettem 
a kétkezi alkotómunka szépségét, hiszen az ő műhe-
lyében mindennapos volt az ólomkristály-csiszolás, a 
tükör- és karácsonyfadísz készítés, ólomüveg berakás, 
ami egy idő után számomra érdekesebbnek tűnt, 
mint egy íróasztal mellett fehér papírra fekete vona-
lakból épületeket tervezni. Ezért elindultam a kerá-
mia, a szobrászat, a formázás irányába. Ám a lelkem 
legmélyén a legjobban a zeneművészi pálya vonzott. 
Tíz évig tanultam tangóharmonikázni a Fáklya-klub-
ban. Csak ezt a vágyamat mindig felülírta a megélhe-
tés. Ha újra kezdhetném, zenész lennék. 

– Melyek voltak az első lépések a szobrászat felé?
– Az első állomás a Szerb Antal Gimnázium volt, 

ahol négy évig tanultam kerámiakészítést Apostol Pé-
ter iparművésznél. Akkoriban ez ott órarendi tantárgy 
volt. A kerámia iránti lelkesedésem érettségi után is 
megmaradt, és némi keresgélés után így kötöttem ki 
az akkori Népstadion úton lévő Képzőművészeti Ki-
vitelező Vállalatnál (KKV), amelynek a kerámia sok-
szorosító műhelyében volt egykor Kisfaludi Strobl 
Zsigmondnak, a valaha élt egyik legnagyobb magyar 
szobrászművésznek a műterme. Ott sok ismert alkotó 
művét kiviteleztük, öntöttük, és így kerültem a szob-
rászat közelébe. Ez számomra kitűnő iskolája volt az 
öntőforma-készítésnek és a sokszorosításnak, ahol 
Marhoffer László volt a tanítómesterem. Ezekben az 
években tanultam a Vasutas Képzőművészeti Körben 
is, ahol Kirchmayer Károly és Benedek György volt 
a tanárom. Később fontos szerepe volt a látásmódom 
alakulásában Németh Ágnes szobrászművésznek, aki 
egy új művészeti felfogással ismertetett meg. Rajzot, 
festészetet, színtant tanultam nála, és mások társasá-
gában ő vitt ki a velencei biennáléra is.

– Meddig dolgozott a Képzőművészeti Kivitele-
ző Vállalatnál?

– 1978-tól 1982-ig, de közben egy évig az Iparmű-
vészeti Főiskola gipszműhelyébe meghívtak tanár-
segédnek. Onnan brigádvezetőként vettek vissza a 
KKV-hoz. Fél év után azonban úgy éreztem, tovább 
kell lépnem, és önállósítottam magam. A szükséges 
engedélyek beszerzése után otthon kezdtem el önteni, 
kivitelezni ismerős szobrászművészek alkotásait. Tóth 
Valéria és Kligl Sándor, a kitűnő szobrászházaspár 
hozta elsők között hozzám a műveit. Ezután évekig 
ezt a munkát végeztem, egyre szélesedő művészkör-
nek. Majd a gazdasági helyzet romlásával megfogyat-
koztak a megrendelések, és akkor kezdtem el saját 
tárgyak tervezésén gondolkod-
ni. Kezdetben az eladhatóságot 
tartottam szem előtt, hiszen el 
kellett tartanom a családot. Az 
akkor divatos tömeggyártásban 
azonban nem akartam részt ven-
ni. Ezért olyan kisplasztikákat 
kezdtem tervezni és gyártani, 
amelyeket iparművészeti termék-
ként lehetett értékesíteni. Mai 
kínálatunkban is vannak ilyenek, 
közülük a legsikeresebb a vadász-
jeleneteket ábrázoló sorozat.

– A Képzőművészeti Főisko-
lára nem felvételizett?

– Háromszor is nekifutottam, 
de egyszer sem sikerült. Aztán 
már nem is éreztem annyira a 
hiányát, hiszen tanulni nem csak 
intézményes keretek között lehet. Később Kő Pál és 
Török Richárd – akik neves szobrászok voltak, és jár-
tak a műhelyemben – azt tanácsolták, ne is erőltes-
sem, mert szerintük már nincs rá szükségem. Igazuk 
lett, mert 1994-ben felvettek a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületébe.

–  Milyen művei alapján alkothattak ilyen jó vé-
leményt Önről?

– Például India legendás miniszterelnökéről, 
Mahatma Gandhiról, Edith Piafról, egy jazztrom-
bitásról, két zongorázó kézről vagy Bob Marley-ről 
készült plasztikáimat olyan műveknek gondolom, 
amelyekre büszke lehetek. Egy ausztriai kiállításon 
a Gandhi első, a zongorázó kezek Ragtime cím-
mel harmadik díjat nyert. A megélhetést biztosító 
iparművészeti tárgyak elkészítésével párhuzamosan 
mindig igyekeztem időt szakítani az igazi művészet-
re is. Ehhez egy teljesen más lelkületre van szükség. 
Gandhi világszemlélete, tisztasága, emberi nagysága 
hosszú időre befolyásolta a gondolkodásomat. A mai 
zajos őrület, ami körülvesz minket, nekem nem iga-
zán tetszik. Fontos emberi tulajdonságok, értékes er-

A művészet 
munkása
»Világhy Árpád 55 éves szobrász, rákosszent-

mihályi őslakos. Három évtizede él boldog 
házasságban, amelyből három fiúgyermekük 

született. A családi ház melletti műhelyében dol-
gozik, ahol iparművészeti tárgyakat készít négy al-
kalmazott segítségével, ezzel párhuzamosan pedig 
szobrászművészként is alkot. Ózdon a közelmúltban 
szentelték fel azt a keresztutat, amelynek stációit ő 
készítette négy év alatt.  

kölcsi fogalmak kerültek a megsemmisülés közelébe. 
Hiányukkal naponta találkozom még a saját műhe-
lyemben is. Ha ezek elvesznek, gyermekeink biztosan 
szegényebbek lesznek. 

– Ön érzékeny ember. Egyszer szobrot készített 
Egy őrségi szarvasbogár halálának emlékére cím-
mel.

– Igen, Miklós fiammal éppen csodáltunk egy szar-
vasbogarat egy földúton. Váratlanul előkerült valahon-
nan egy Trabant, és még mielőtt megmenthettük vol-
na a szerencsétlen agancsost, laposra taposták az autó 
kerekei. Még ma is meghatódom, ha eszembe jut. 

– Erre az érzékenységre biztosan szüksége volt 
ahhoz, hogy az ózdiak megrendelésére elkészítse a 
keresztutat. Ők hogyan találtak Önre?

– Új, agilis plébánost kapott a gyülekezet, aki úgy 
gondolta, hogy a Bolyki templom előtt jó lenne 
egy Kálvária. Ózdra is szállítunk iparművészeti ter-
mékeket, és az ottani partnerünk ajánlott engem a 
plébánosnak. Négy évig dolgoztam a 14 stáción, a 
helyiek pedig nagy ünnepséget rendeztek az avatás-
ra, ahol jelen volt a város vezetése, és Palánki Ferenc 
egri segédpüspök egyenként áldotta meg a Krisztus 
szenvedésének állomásait ábrázoló domborműveket, 
majd mindegyik előtt elmondott egy imát a jelen-
lévőkkel közösen. Ezek a domborművek különösen 
kedvesek nekem, mert olyan is van köztük, amelyi-
ken az egyik Krisztus mellett álló alakban szeretett 

barátomat, Bakó László kőfaragót 
örökítettem meg.

– Ön hívő ember? 
– Meg vagyok keresztelve, de 

nem vagyok templomba járó. 
Ennek ellenére állítom, hogy kö-
zelebb vagyok Istenhez, mint sok 
„kirakat-hívő”, aki divatból jár mi-
sére. Hit nélkül ugyanis semmire 
nem megy az ember.

– Önnek már Csibi lászló fafa-
ragóval is volt az ózdihoz hason-
ló munkája.

– Igen, Csibi László a pákozdi 
emlékhelyen az ottaniak megren-
delésére állított fel hasonlóan em-
lékezetes és ünnepélyes körülmé-
nyek között 14 kopjafát az aradi 
13 vértanú és Batthyány minisz-

terelnök emlékére. A kopjafákra én készítettem el a 
hősök arcképét ábrázoló bronz domborműveket.

– A XVI. kerületben is vannak köztéri munkái.
– Valóban, én készítettem például az 

Erzsébetligetben a Szurmay tábornokot megörökí-
tő domborművet és a Pálfi téri hősi emlékmű is az 
én munkám. Ugyanott áll a tér névadójáról készült 
szobrom is.

– Hogyan tovább?
– Az eddig kitaposott úton szeretnék tovább menni, 

de a művészet terén még sok adósságot cipelek. Kü-
lönös szenvedély fűz néhány anyaghoz, olyanokhoz, 
mint a kő, az üveg, a bronz, az ólom és a krómacél. 
Ezek kombinációiból már készítettem néhány tü-
zes, erőt sugárzó térformát, de úgy érzem, ezekkel az 
anyagokkal még van dolgom a jövőben. A hatvanadik 
születésnapomon el tudnék képzelni egy olyan életmű-
kiállítást, ahova nemcsak a szobraimat vinném el, ha-
nem a tangóharmonikámat is, és ha valaki elénekelne 
egy-két Edith Piaf- sanzont, szívesen játszanám hozzá a 
kíséretet. Ettől nagy melegséget éreznék a szívem táján.

» Mészáros Tibor
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A szombat esti főpapi szentmise előtt Nowacek 
Máriusz plébános elmondta: az árpádföldi 
templom 1993-ig a váci püspökség gondosko-
dása alá tartozott. Akkor azonban II. János Pál 
pápa a Hungarorum Gens kezdetű pásztorleve-
lében az egyházmegyék határának megváltozta-
tásáról intézkedett, amelynek célja az volt, hogy 
az egyház területi szerkezete kövesse a társadal-
mi változásokat, így a Szent Anna templom az 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye fennha-
tósága alá került. Az árpádföldiek azonban még 
most is szeretettel emlékeznek a váci püspök-
séggel folytatott sok évtizedes együttműködés-
re, ezért hívták meg ezúttal is a váci főpapot.

Beer Miklós ünnepi prédikációjában arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen ünnepi al-
kalmak különösen alkalmasak arra, hogy a lel-
kipásztorok és a hívek újragondolják az egyház-
hoz, a hithez és Istenhez fűződő kapcsolatukat. 
Kritikus hangú eszmefuttatásában kiemelte: 
változó világunkban az egyik legfontosabb, 
hogy megállítsuk a család értékének elsorva-
dását, tudatosítani kell mindenkiben, hogy ez 
az élet természetes alappillére, és biztos csalá-
di háttér nélkül gyerekre és felnőttre egyaránt 

csak a lelki megpróbáltatás, a sodródás, illetve 
a bizonytalanság vár. Jelenleg ugyanis Európa 
egyre többször tagadja meg keresztény gyöke-
reit, és ezzel olyan erkölcsi rombolást indít el, 
ami egy idő után már nem lesz visszafordítható. 
Beszélt arról is, hogy kontinensszerte nagy gon-
dot jelent, ahogyan a katolikusok viszonyulnak 
hitükhöz, mert szerinte nem élnek hiteles ke-
resztényi életet. 

A kemény szavakat lágy muzsika követte. 
Henterné Istvánfalvy Andrea és Bolyki Zsu-
zsa Corelli, César Franck és Händel műveiből 
adott elő egy alkalomhoz illő összeállítást. A 
zeneművek között pedig Henter Csaba szaval-
ta el Nagy Miklós Mária születése című versét. 
Ezután a templomkertben kialakított zarán-
dokhely, a Lourdes-i tér megáldása következett. 

Lourdes-i barlang sok katolikus templom 
mellett található. Ezek nem valódi barlangok, 
hanem barlangbejáratot jelképező emlékhelyek, 
amelyekben rendszerint Szent Bernadett térdel 
a Szűzanya előtt, akinek egy folyó közelében 
nyíló barlangban tizennyolcszor jelent meg a 
Szűzanya. Utolsó jelenésekor elárulta a kislány-
nak, hol található a barlang bejáratának közelé-

Templombúcsú Árpádföldön
»Az árpádföldi Szent Anna templomban július 25-én és 26-án templombú-

csút tartottak a névadó tiszteletére, amelynek keretében Beer Miklós váci 
megyéspüspök jelenlétében avatták fel a templom mellé épített jelképes 

Lourdes-i barlang előtti kis teret, a vasárnapi nagymisét pedig P. Kercza Asztrik 
ferences atya celebrálta. 

ben egy gyógyító erejű forrás. Emellett azt kérte 
tőle, hogy vigye hírét a csodatevő forrásnak, és 
építsenek fölé zarándokhelyet. A Lourdes-i bar-
lang ma Európa legnagyobb, leglátogatottabb 
zarándokhelye, és sokan nyernek ott gyógyulást. 
Erre emlékeztetnek a hazai katolikus templo-
mok mellett épített jelképes Lourdes-i barlan-
gok, amelyek közül az árpádföldinek a környe-
zete most megszépült. Egy padokkal, lépcsőkkel 
ellátott kis közösségi teret alakítottak ki előtte, 
ahova bárki betérhet lelki békét keresve. 

» Mészáros Tibor
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– 1934-ben Pomázon születtem, ahol apámnak volt egy 30 főt foglal-
koztató fatömegcikk gyára. Egy ideig én is beálltam fakanalakat, húsvá-
gó deszkákat gyártani, mert nem akartak felvenni a középiskolába. Végül 
apám megvesztegetett egy illetékest, így sikerült bejutnom a Gépipari 
Technikumba, és azt 1954-ben kiváló eredménnyel el is végeztem. Az 
egyetemre aztán mégsem vettek fel, a fellebbezést pedig a felsőoktatási 
miniszter a kiválóan sikerült felvételi vizsgám és a felvételi bizottság ja-
vaslata ellenére személyesen utasította el apám kiemelkedő anyagi hely-
zetére hivatkozva. Gyáros fiának lenni tehát nem volt jó ajánlólevél.
– Volt „B” terve erre az esetre?

– Nem sokat kellett törnöm rajta a fejemet, mert behívtak katonának, 
ahol a tábori tüzérségnél lőelem-kidolgozó lettem. Műszaki ismereteim-
nek köszönhetően egységem kiváló eredményeket produkált a lövészet-
ben, így gyorsan kivételezett helyzetbe kerültem, időm nagy részét az 
osztályirodán tölthettem.

– Hogyan emlékszik a katonaság éveire?
– Ez az időszak életem egyik legfontosabb szakasza volt. Ezt akkor még 

nem tudtam, de ha felvettek volna az egyetemre, valószínűleg sohasem 
lettem volna az, aki. A szabadidőmet ugyanis nem fecséreltem el, hanem 
műszaki érdeklődésemtől hajtva beszereztem a szükséges szakirodalmat 
és tanár nélkül, teljesen önállóan, könyvekből megtanultam a karosz-
széria-tervezést a katonaidőm alatt. Ezzel akkoriban szinte senki nem 
foglalkozott. A hagyományos, úgynevezett arányos görbe szerkesztésnél 
végződtek a hazai ismeretek, de az általam elsajátított amerikai módszert 
senki nem tanulta meg.  Nekem két évem volt erre, és a végén már reg-
geltől estig autókat terveztem.

– Mi történt Önnel a katonaság után?
– 1956. október 18-án váratlanul feloszlatták az alakulatunkat, ben-

nünket pedig szélnek eresztettek. Az okát soha nem tudtuk meg. A for-
radalom eseményeiben én nem vettem részt, de nem is hagytam el az 
országot.  Velem ellentétben azonban az egyetemre felvett összes techni-
kumi osztálytársam disszidált. 

– Hogyan került az Ikarushoz?
– 1957 februárjában levelet írtam az Ikarus gyárnak, és kértem, hogy 

vegyenek fel tervezőnek. A kérelemhez csatoltam két autóbusz tervrajzot 
is. Zerkovitz Béla, az akkori főmérnök behívott, és néhány kollégájával 
együtt próbálta felmérni műszaki tájékozottságomat. Rajzaimat látva 
azonnal felvett formatervezőnek, és nyomban meg is bízott egy tervezési 
feladattal, majd a prototípus legyártásának vezetésével. Máig tisztelem 
a bátorságát, hiszen nem tudott rólam semmit, csak azt, hogy nem va-
gyok mérnök, mégis megbízott bennem, amivel egyénileg is kockáza-
tot vállalt. Én viszont teljesítettem a feladatot, és megterveztem azt a 
buszt, amit 1958-ban kivittek a lipcsei autókiállításra. Ez volt az Ikarus 
60B. Ebből fejlődött ki később a 620-
as típus. Akkor a gyár kínálatának 
gerincét a 180-as csuklós, az 556-os 
városi és az 557-es távolsági buszok 
képezték. Felmerült az igény, hogy 
készítsek egy új távolsági buszt, mellé 
pedig terveztem három városi válto-
zatot is, és ezeket együtt nyújtottam 
be a vezetőségnek. El is fogadták, és 
úgy gondoltuk, hogy abban az ütem-
ben, ahogy az előző típusok gyártá-
sára fordított költségek megtérülnek, 
lecseréljük a régi triót az újakra. Ám 
közben kiderült, hogy a 180-as, az 
556-os és az 557-es padlószerkezete 
használat közben olyan drasztikus 
korróziós károkat szenved, amelyek javíthatatlanok, és ezeket idő előtt 
ki kell vonni a forgalomból, sőt a gyártásukat is le kell állítani. Ezért na-
gyon sürgőssé vált az én típusaim gyártásának elkezdése. Kubinyi Ödön 
és Katona Béla, a két technológiai vezető tudta, hogy én már dolgozom 
a benyújtott típusok részletes tervezésén. Csakhogy ezek mindegyike 
teljesen eltérő karosszériát hordozott volna. Viszont az új család egyide-
jű felszerszámozására se kapacitása, se pénze nem volt a gyárnak. Ezért 
azt kérték, hogy az eddigi terveimet dobjam félre, és sürgősen tervezzek 
egy egységes karosszéria-elemekből álló városi és távolsági buszcsaládot. 
Nem voltam boldog, mert sok munkát tett feleslegessé az új helyzet, 

Nem volt róla papírja, 
csak értett hozzá

»Ha az Ikarus gyár 
történetéről esik 
szó, előbb-utóbb 

mindenképpen előkerül 
Finta László formater-
vező neve, akinek a gyár 
sok más típus mellett a 
legsikeresebb, legtöbb 
elismerést és hasznot 
hozó 200-as autóbusz-
családot köszönheti. A 
81 éves tervező sashal-
mi otthonában mesélt 
nekünk élete egyetlen 
munkahelyén, az Ikarus-
ban eltöltött éveiről.

de beláttam, ha nem lépünk, a gyár hamarosan termékválság elé néz. 
Ehhez jött még az Állami Tervhivatal és az Ipari Minisztérium elvárá-
sa, hogy fejlesszük fel a gyártókapacitást évi 7000 darabra. Így született 
meg kényszerből a nevemmel leginkább egybeforrt 200-as járműcsalád, 
amelyből a gyár bezárásáig 273 731 darab készült.

– A típusváltás a beszállítókat is érintette?
– A 200-as család igényei valóságos kis ipari forradalmat indukáltak. 

Beszállítóinknak is teljesen új, sokkal magasabb minőségi igényeknek 
kellett megfelelniük. A dunaújvárosiaktól korábban senki nem ren-
delt olyan méretű, és minden pontján azonos vastagságú lemezeket. 
Az üveggyárnak is új volt a korábbiaknál kétszer nagyobb, ragasztott, 
edzett üveg előállítása. A pvc padlót gyártó győri cég nagy áldozatok 
árán állt át a csúszásgátló korongokkal ellátott padlóborítás gyártására: 
miattunk beszerzett új gépük a beüzemeléskor felrobbant, és vezetőjük 
sajnos, a helyszínen életét vesztette. Új feladatot jelentett a faiparnak is a 

nagytömegű, minőségi padlófa szállítá-
sa. Ezeknek a cégeknek a 200-as család 
magasabb igényei miatt új technológi-
ákat kellett bevezetniük. Ugyanakkor 
megbízható és állandó megrendelőik 
voltunk, nem jártak rosszul velünk. 

– A 200-as család megszületésében 
Önnek elévülhetetlen érdemei van-
nak, amelynek gyártása nagy hasznot 
hozott a gyárnak. Kapott ezért vala-
milyen elismerést?

– A vezetőség annak rendje és módja 
szerint felterjesztett állami díjra, amit 
ki is osztottak, de én nem voltam a 
díjazottak között. A 200-as családért 
átadott elismeréseket hat olyan ember 

kapta, akik tudtak a fejlesztésről, de tevékenyen nem vettek benne részt. 
A miniszternek mind a hat közeli barátja „feltalált” valamit a 200-as 
családhoz, csak én, aki valóban a tervezője voltam, nem kaptam érte 
semmit. Ez még ma is fáj, ha eszembe jut.

– Mivel tölti most a napjait?
– Kedvenc szüleményemet még mindig nem tudtam elengedni: a 200-

as buszcsalád tervezésének és fejlesztésének történetét írom egy nemso-
kára megjelenő könyvhöz. 

» Mészáros Tibor
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Amiről a térképek beszélnek
Az emberiség kulturális fejlődésének csodálatos alko-
tásai az adott helyek és időpontok rögzítésére a térké-
pek. Természetesen nem önmagukban, hanem a többi 
fennmaradt írásos anyaggal együtt mutatják meg ne-
künk legjobban, hogy egy adott időben a kor embere 
hogyan látta az őt körülvevő világot. Az ábrázolás mód-

ja, technikája, tájolása és pontossága tájékoztat min-
ket a készítés megközelítő időpontjáról, körülményeiről 
és céljáról, háborúra kellett-e, vagy békés építésre, az 
adott időpontban akarták-e felhasználni, vagy az utó-
dok tájékoztatására szánták. Talán az utóbbi szándék 
hozta létre a művészi díszítésekkel ellátott térképeket.

Mint helytörténettel foglalkozó ember, 
mindig különös érdeklődéssel vettem kézbe 
a kerület múltjával kapcsolatos térképeket. 
Kiemelten érdekeltek azok, amelyek egymás-
utániságukban, a múltunkban végbe ment 
változásokat mutatják be. Nemrégiben dön-
töttünk arról, hogy az év utolsó negyedére 
megjelentetjük Kerületünk története tér-
képekben című reprezentatív könyvünket. 
Ehhez rendelkezésünk-
re állt a részemről már 
2003-ban összegyűjtött 
74 térkép, melyeket 
kiállításon is bemutat-
tunk. Ez év elejére hoz-
zá jött még 8, de újabb 
kutatásaink eredménye-
képpen már 25 új tér-
képnél tartunk.

Ekkor került kezembe 
Cinkota 1883-as katasz-
teri térképe, melyet a 
Földhivatal két éve adott 
át Budapesti Fővárosi 
Levéltárnak. Egyszerű, 
fekete-fehér, kézzel írott 
térkép. Amikor viszont 
kinagyítottuk, szó sze-
rint megdöbbentem, 
mert a rajta lévő tömén-
telen adattal előttem fe-
küdt Cinkota keserves 
múltja, és reményte-
len jövője. Mi keltette 
bennem, egy helytör-
ténelemmel foglalkozó 
emberben ezt az érzést? 
Mindenekelőtt az ada-
tok tartalma. Pontosan berajzolva ott volt 
a rengeteg, 500-nál is több keskeny, hosszú 
parcella, mindenikbe beírva a tulajdonos 
neve, a parcella helyrajzi- és telekkönyvibe-
tét-száma. Egy térkép mondanivalója akkor 
bontakozik ki igazán, ha összehasonlítjuk 
a rendelkezésünkre álló előzetes adatokkal. 
Szalay Péter 1784-es Cinkota birtoktérképén 
még csak 68 parcella volt. 1859-ben a hű-
béri rendszer megszüntetése után 90 egykori 
jobbágy és 3 zsellér kapott telket a hivatalos 
telekkönyv szerint. Ebből a volt jobbágyok 

szántóföldet, kaszálót és beltelket is kaptak. 
Tehát összesen 306 telek jött létre. Ezekből 
főleg az öröklések folytán a telkek száma 
majdnem kétszeresére nőtt. Ez lett a múlt 
tragédiája, de a jövő reménytelensége is.

Az összes telekszámot tulajdonosonként 
feldolgozni hosszú feladat. Ezért csak a ké-
sőbbi Sashalom kiindulópontját jelentő, mai 
Budapesti út, Pirosrózsa utca, Veres Péter és 

Thököly út közötti területet néztem át tüze-
tesebben. A Thököly úttól a Pirosrózsa utcá-
ig 118 hosszú, keskeny szántó volt, középső 
részükön mocsaras területtel. Meglepetésem-
re néhány csíkon a Lutska 367-es helyrajzi 
számú, 159-es telekkönyvi betét szerint a 
tulajdonos Ehmann Viktor volt. Íme a bizo-
nyíték, hogy mikor kezdte el Ehmann a te-
rület felvásárlását. A századfordulóra már az 
övé volt a terület 90 százaléka. A szájhagyo-
mány szerint nem egy tulajdonos a Nagyicce 
vendéglőben hagyta 2-3 holdacskája teljes 

összegét. Ehmann a mocsarat feltöltette, 
a területet felparcellázta, és ő lett Cinkota 
egyik leggazdagabb embere. 

Ezen kívül az akkori Cinkotán, 1883-ban 
még egy helyen volt földje Ehmann Viktor-
nak, a mai Veres Péter út északi oldalán a Ba-
ross Gábor utca és Arany János utca közötti 
területen, a református templomig. Az akkor 
még utcanév nélkül határolt terület közepe 

táján kialakítottak egy 
utcát, amit Ehmann 
feleségéről, Bujk Em-
máról Emma utcának 
neveztek el, és amelyet 
így hívnak a mai napig 
is. Ennek baloldali sa-
roktelkén építette föl 
Ehmann egyszerű vil-
lácskáját. Itt halt meg 
1927-ben felesége, 
majd 1928 szeptembe-
rében maga Ehmann 
Viktor is. A rengeteg 
keskeny, hosszú szán-
tóföld megmunkálási 
problémái mellett a 
másik nehézséget az je-
lentette, hogy egy-egy 
földműveléssel foglal-
kozó tulajdonosnak 
egymástól távol voltak a 
földjei. Az általam emlí-
tett területen például 16 
Szlaukónak volt földje, 
de azonos keresztnevűé 
egy sem volt egymás 
mellett. Tagay Mihály-
nak 8 helyen voltak 

szántói, de találtam olyat is, akinek 14 kü-
lönböző helyen kellett szántania és aratnia. 
Ebben volt Cinkota jövőjének tragédiája. A 
törpebirtokokból nem lehetett megélni. A 
férfiak elmentek Pestre dolgozni, a föld pe-
dig előbb-utóbb egy gazdagabb család birto-
kába került.

Így mutatta meg nekem ez az egyszerű, 
fekete-fehér, kézzel rajzolt térkép Cinkota 
múltját és jövőjét.

» Széman Richárd
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Első osztályban az öregfiúk
»Az MLTC öregfiúk labdarúgó csapata feljutott a korosztá-

lyos bajnokság legjobbjai közé. Ez alkalomból beszélget-
tünk a klub jelenlegi helyzetéről, jövőjéről és az új vezetés 

terveiről Zengő Ferenc klubelnökkel és Richter Miklóssal, a 
labdarúgó szakosztály vezetőjével. 

A Mátyásföldi Lawn Tennis Clubnak (MLTC) május 14-e óta új elnöke 
van Zengő Ferenc személyében. Elődje, Szemler István betöltötte 70. 
életévét, és 12 éves elnökség után úgy gondolta, elérkezett a nemzedék-
váltás ideje, vagyis jó lenne, ha a klubot a jövőben egy fiatalabb ember 
vezetné, ezért lemondott. 

– Szemler István szisztematikusan 
építkezve alakította ki azt a szerkezetet, 
amely alapján a klub működik. Ez az el-
gondolás alapvetően jó, de azért mindig 
van olyan terület, ahol lehet fejleszteni, 
korszerűsíteni. Az MLTC egy önkéntes 
alapon szerveződő társadalmi klub. A 
területet a XVI. Kerületi Önkormány-
zattól béreljük, ahonnan támogatást is 
kapunk. Én azt szeretném, hogy minél 
kevésbé függjünk ettől, és minél kisebb 
mértékben terheljük a kerület költségve-
tését. Hosszú távú tervem egy független 
MLTC. Szeretném, ha a tagság terhei-
nek minimális növekedése mellett lenne 
saját bevételünk például pályák bérbe-
adásából, rendezvények helyszínének biztosításából.

– Milyen szakosztályokkal működnek most?
– Három fő sportágunk a labdarúgás, a tenisz és a sakk. Három felnőtt 

focicsapatunk mellett van egy öregfiúk és egy veterán együttesünk. A jövőt 
az a közel 150 különböző korú gyerek jelenti, akik nálunk ismerkednek a 
labdarúgás fortélyaival. A tenisz szakosztály 135 fővel működik, de rajtuk 
kívül még legalább 30-40 nem klubtag is jár hozzánk ütögetni. Van egy 
OB II-es női csapatunk és egy OB III-as férficsapatunk is.  Sakkozóink 
pedig 4. helyezést értek el az országos bajnokság első osztályában, és csak 
egy hajszálon múlott a dobogó. Náluk várható némi változás, mert sajnos, 
az első osztályban anyagilag nem tudjuk vállalni a versenyeztetésüket, így 
valószínűleg a másodosztályban folytatják majd. Ez a három szakosztály 
mintegy 500 kerületi lakosnak biztosít sportolási lehetőséget.

– Milyen körülményeket tudnak biztosítani sportolóiknak?
– A klubházat 2007-ben az Önkormányzat felújította, öltözőink és a 

kiszolgáló helyiségek nagyon jó állapotban vannak. Teniszpályáink az ál-
landó karbantartásnak köszönhetően szintén jó minőségűek. A focisták 
számára óriási előrelépést jelentett a műfüves kispálya, amely jelentős 
mértékben tehermentesíti a nagypályát. Ez nagyon fontos, mert a nagy-
pályánk gyepszőnyege túl van terhelve. Ezért nagyon nagy szükség lenne 
legalább még egy műfüves kispályára vagy edzőpályára. Nagyon rossz 
minőségű viszont a salakos futópályánk, talaja kőkeményre tömörödött 
az évtizedek folyamán, vagyis ezen minél előbb változtatni kellene.

A labdarúgó szakosztály helyzetéről Richter Miklós szakosztályvezetőt 
kérdeztük.

– Azt a feladatot kaptam, hogy egy 
új szemléletet honosítsak meg a szak-
osztályban. Az újdonságok bevezetése 
azonban néha népszerűtlen lépésekkel 
is jár. Ilyen volt a tartalék csapat fel-
számolása. A hangsúlyt az utánpótlás 
nevelésére szeretném helyezni, és arra, 
hogy az általunk kinevelt játékosoknak 
stabil sportolási lehetőséget biztosít-
sunk. Szeretnénk gátat szabni annak az 
évtizedes folyamatnak, hogy mi kine-
veljük a játékosokat, majd más klubok 
elcsábítják őket. Ez volt az egyik fő oka 
annak, hogy a BLASZ I. osztályból a 
III-ba csúsztunk vissza. Mi sajnos, nem 
tudunk fizetni a sportolóinknak, de 
szeretnénk elérni, hogy az a csapat fizessen nekünk, amely elviszi a 
játékosainkat. Ez a világon mindenütt így működik. Ennek ellenére 
nem célunk egy tisztán pénzügyi alapon működő klub létrehozása, a 
profizmust csak szakmai értelemben kívánjuk meghonosítani. Törek-
véseink egy hangsúlyozottan családias légkörű, de biztos anyagi hát-
térrel rendelkező sportegyesület megszervezésére irányulnak. Olyanra, 
ahol mindenki jól érzi magát, és nem az aranyérem az egyetlen fok-
mérő. 

– Hogyan próbálják az elcsábított játékosok helyét kitölteni?
– Az alapoktól indulunk, és hosszabb távra tervezünk. Elindítjuk az 

iskolaprogramunkat, amelyben felkeressük a kerület iskoláit, és igyek-
szünk utánpótlást toborozni, mert jelenleg van olyan korosztályunk, 
amelyben nincs is csapatunk.

– Az öregfiúk azonban kiválóan teljesítettek.
– Valóban, az öregfiúk csapata csoportja második helyezettjeként be-

jutott az országos elitbe. Olyan NB I-es csapatok egykori nagy focis-
táival mérkőznek majd meg, mint a Fradi, az Újpest vagy a Honvéd, 
szóval nem lesz könnyű dolguk. De arra a tényre, hogy kerületünk 
egykor szebb napokat látott, NB I-es klubokban is megfordult labda-
rúgóiból egy ilyen erős csapatot tudtunk kiállítani, nagyon büszkék 
vagyunk. Többségük saját nevelésű játékos, és büszke arra, hogy az 
MLTC mezét viseli. Ezt szeretnénk kiterjeszteni az egész klubéletre, 
szeretnénk olyan légkört teremteni, hogy presztízse legyen annak, ha 
valaki az MLTC-hez tartozik.

» Mészáros Tibor
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A Budapest I. osztályban – a mezőnyből 
messze kiemelkedő Pénzügyőr csapata 
mögött – már a téli szünetet is a dobogón 
töltötte az Ikarus és a THSE-Sashalom. A 
tavaszi szezont az Ikarus egészen fantaszti-
kus sorozattal kezdte: az első hét mérkő-
zésből hetet megnyert. Majd a már emlí-
tett Pénzügyőr otthonában jött egy 5:1-es 
vereség, ám a csapat nem zuhant össze. 
A második hely szempontjából döntő 
fontosságú meccsen 2:1-re legyőzték a 
THSE-Sashalmot. Az utolsó öt forduló-
ban – amikor már biztos volt az ezüstérem 
– kissé kiengedtek (két győzelem – három 
vereség), de egész évi bravúros teljesítmé-
nyük előtt le a kalappal, óriási gratulációt 
érdemelnek.

Kiválóan teljesített a THSE – Sashalom 
gárdája is. A téli pihenőben – a jobb gól-
különbségük miatt – még az Ikarust is 
megelőzve a második helyen álltak. Azt, 
hogy a nagy helyi riválissal szemben végül 
alulmaradtak, főleg annak köszönhetik, 
hogy a jó szereplés mellett váratlan veresé-
gek is becsúsztak. A tavaszi mérleg: kilenc 
győzelem, két döntetlen és négy vereség, 
vagyis biztos harmadik hely. Ez a csapat is 
minden dicséretet megérdemel. Az egye-
sület motorja, Strebek Marcell és a többi-
ek rengeteg időt, illetve munkát fektettek 
abba, hogy egy jó baráti közösséget, és 
nem mellesleg kiváló csapatot alakítsanak 
ki. Ennek lett az eredménye a szépen csil-
logó bronzérem.

Harmadik, szintén az első osztályban 
szereplő csapatunk, a RAFC – az előző 
bajnokság bronzérmese – méltán pályáz-
hat a legbalszerencsésebb együttes címére. 
Már az őszi idény előtt több kulcsjátéko-

sát nélkülöznie kellett súlyos sérülések, 
műtétek miatt, tavasszal pedig volt olyan 
mérkőzés, ahol tíz csapattag sem tudott 
Vörös Péter játékos-edző rendelkezésére 
állni. Innen nézve a 8. hely, a „közép-csa-
pat” titulus nem nevezhető rossznak, sőt, 
az együttes összetartó ereje, küzdeni tudá-
sa dicséretet érdemel. 

A Budapest II. osztályban induló Rá-
kosszentmihályi SC (RSC) alaposan rá-
ijesztett a szurkolóira. A téli szünetet a 9. 
helyen töltötték (19 pont), 15-17 pont 
előnnyel a kiesők előtt. Tavasszal viszont 
érthetetlen visszaesés következett.  Az első 
10 mérkőzésen csak egy döntetlent értek 
el kilenc vereség mellett. Komoly veszély-
be kerültek, de szerencsére az utolsó öt 
fordulóra némileg összeszedték magukat 
(három győzelem, egy döntetlen, egy ve-
reség) és végül – mindössze három ponttal 
a legjobb kieső előtt – a 12. helyen végez-
tek, így bennmaradtak. 

A harmadosztályban a Mátyásföldi Lawn 
Tenisz Club (MLTC) képviseli kerületün-
ket. A vezetőség úgy döntött, hogy tehet-
séges ifjúsági játékosainak ad lehetőséget, 
hogy felnőtt bajnokságban pallérozódja-
nak. Zséli László edző jó munkát végzett: 
a fiúk ugyanis közvetlen az élcsoport mö-
gött, szép győzelmeket aratva a 6. helyen 
(44 pont) végeztek. Ha a fiatalok tovább 
fejlődnek, az MLTC-nek a következő 
idényben vérmesebb reményei is lehetnek.

Következő alkalommal a csapatok körüli 
változásokról és az új bajnokság rajtjáról 
fogunk beszámolni. Együtteseinknek jó 
szereplést, az érdeklődőknek jó meccseket, 
sok győzelmet kívánunk! 

» Varga Ferenc

»Néhány gondolat erejé-
ig tekintsünk vissza az 
elmúlt szezonra, kerüle-

ti csapataink teljesítményé-
re. Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy két csapatunk ki-
váló szerepléssel örvendez-
tette meg szurkolóit. 

az EVErlInG kft. 
– XVI. kerületi telephelyére keres:

• SZERKEZETLAKATOS munkatársat la-
katosi munkák ellátáshoz. 
• GÉPKEZELŐ munkatársat, vagy négy fős 
GÉPKEZELŐI BRIGÁDOT váltott mű-
szakra gumiszínezőgép folyamatos üzemben 
történő működtetéséhez. 

Jelentkezés és érdeklődés: 0670-621-3344.

– országos építési kivitelezésekhez, parképí-
tési munkákhoz keres:

• önjáró betonkeverőhöz (1,5 m3) KEZELŐ 
MUNKATÁRSAT 

• SEGÉDMUNKÁST 
Jelentkezés és érdeklődés: 0630-444-7163, 
allas@everling.hu

– országos építési kivitelezésekhez, parképí-
tési munkákhoz keres:

• KERTÉSZ, KERTÉPÍTŐ szakmunkást 
• ÖNTÖZŐRENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉ-
HEZ ÉS JAVÍTÁSÁHOZ értő munkatársat 

Jelentkezés és érdeklődés: 061-407-1589, 
allas@everling.hu

Vidékieknek szállással kapcsolatosan 
szükség esetén segítséget nyújtunk. 

Á L L Á S
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kiáll ítás
Augusztus 30. vasárnap 18:00 
TURCSÁNyI ANTAL FESTŐMŰVÉSZ 75 éves jubi-

leumi retrospektív kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja Barki Gergely művészettörténész.
A tárlaton - hosszú évek óta először - újra látható lesz a művész 18 
méteres underground című festménye is.
Megtekinthető október 15-ig a Harmónia szalonban, a Napfény fo-
lyosón, a Corvin Galériában és a Kamara teremben.

tánc
szeptember 4. péntek 20:00 

HÁZIBULI A GEMINI EGyÜTTESSEL
A népszerű zenekar házibulijain a Rock’n’roll-tól a mai slágerekig 
megszólal minden, mire táncolni jó.
Jegyek 1500 forintos áron a helyszínen válthatók. Előzetes asztal-
foglalás a 401-3060-as telefonszámon, és a recepcio@kulturliget.hu 
e-mail címen lehetséges.

Jön- Jön- Jön
Szeptember 26-27. szombat-vasárnap

XII. KErTVárosI 
VIgAsságoK

Töltsük együtt a Kertváros hétvégéjét az Erzsébetligetben! Megújult 
programokkal, kézműves játékokkal, kirakodóvásárral és sok megle-
petéssel várjuk a kerület polgárait a XII. Kertvárosi Vigasságokon.
Ízelítőül: Palinta társulat, Málna zenekar, KFT, Kerekes Band, Ko-
lompos táncház, főzőverseny, kertvárosi tehetségek bemutatkozása.
Gyújtsuk meg együtt a Kertváros pásztortüzét egy  fergeteges Tűzva-
rázs show keretében.
Az Öt Falu viadalával ezúttal megújult formában jelentkezünk - gye-
re és küzdj Te is egy nemes versengés során lakóhelyedért: lássuk, 
hogy Cinkota, Árpádföld, Mátyásföld, Rákosszentmihály vagy Sas-
halom lakói a legügyesebbek, legrátermettebbek.
A kedvelt játszóházak és foglalkoztatók mellett sok új programmal 
várjuk a gyerekeket.

sport

PRogRAMAJÁNLÓ
1165 BudapEst, hunyadVár utca 43/B. tElEfon: 401-3060.

Minden sportban fontos az utánpótlás, amelyből a 
hazai atlétikában nincs is hiány, hiszen idén összesen 
64 versenyszámban közel harmadannyival többen 
mérkőztek meg egymással, mint tavaly. Az pedig a 
kerület számára nagy büszkeség, hogy az újonc és 
serdülő korcsoportban összesítésben az Ikarus BSE 
fiataljai állhattak a dobogóra a legtöbbször.

Jeremiás Donát egyéni csúcsával a 100 és 300 mé-
teres gátfutásban is maga mögé utasította ellenfeleit, 
de szintén dupla aranyérmet szerzett Gulyás Johanna 
súlylökésben, valamint gerelyhajításban. A serdülő 
súlylökők között Szatló Nóra és Kovács László állha-
tott a dobogó legfelső fokára. Az 1,66 méteres, eddigi 
legjobb ugrásával Virók Sára lett a serdülő magasug-
rók közül az első, Bánszki Eszter pedig fedettpályás 
bajnoki címét védte meg új egyéni csúcsával az újonc 
rúdugró lányok között. 

Horváth Csongor ezüstérmes lett 800 és 1500 
méteren, Bérces Gergely ugyanakkor 100 méteres 
síkfutásban lett a második. A serdülő lányok között 
súlylökésben Balog Daniella, gerelyhajításban Szatló 
Nóra, az újonc fiúk között pedig Előházi Dániel áll-
hatott fel a dobogó második fokára. Az újoncok kö-
zül még Pap Márk 80 méter gáton, Kovács Botond 
távolugrásban és Urbán Zita 600 méteren lett má-
sodik. Az Ikarus éremgyűjteményét pedig bronzzal 
gyarapította Regényi Ákos 300 gáton, Rapai Fanni 
300 síkfutásban, Sólyom Bálint ötös ugrásban és Ko-
vács Botond 80 méter gáton.

Mindezeken felül az újonc lányok között a távol-
ugrás győztese, vagyis Kónya Enikő, az UTE atlétája 
átvehette a Kun Zita-emlékdíjat, amit a tragikusan 
elhunyt sportoló emlékére alapítottak. 

» VAN

Újoncok 
hada
»A Bátony utcai Sportcent-

rumban tartotta a Magyar 
Atlétikai Szövetség az idei 

Serdülő és Újonc országos 
Bajnokságot július 11-én és 
12-én. A kétnapos rendezvé-
nyen több mint 1200 indulót 
regisztráltak, a dobogón pedig 
egymást váltották az Ikarus 
BSE atlétái, akik nyolc ara-
nyat, kilenc ezüstöt és négy 
bronzot, vagyis összesen 21 
érmet szereztek.

Középen: Licht Vivien 80 gát

Virók Sára 
a dobogó 
legfelső fokán Kovács Botond, Budai Tamás (edző) és Bérces Gergely Az ezüstérmes Horváth Csongor id. Tomhauser Istvánnal
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A szennyvízcsatornázás eredményeként a XVI. 
kerültben összesen 700 családnak nyílik meg a 
lehetősége, hogy rákössön a fejlesztés során kiépí-
tett korszerű szennyvízhálózatra. Az utcai gerinc-
vezetékhez a háztartások a házi bekötőcsatornán 
keresztül tudnak csatlakozni, de az ingatlant és a 
bekötőcsatornát összekötő házi szennyvízhálózat 
megterveztetése, engedélyeztetése és kiépítése már 
az érintett ingatlantulajdonosok feladata.

Mely utcákban lehet rákötni az új 
csatornára?
Az új, korszerű szennyvízrendszer műszaki átadása 
minden szakaszon befejeződött, így – az üzemel-
tető Fővárosi Csatornázási Művek engedélyének 
birtokában – az érintett háztartások megkezdhe-
tik a rákötést a kiépült csatornára. Az ingatlanok 
tulajdonosai a Fővárosi Csatornázási Művek ügy-
félszolgálatától – személyesen a 1087 Budapest, 
Kerepesi út 19. (bejárat az Asztalos S. u. felől) 
szám alatti ügyfélszolgálati irodában, illetve telefo-
non a 06/1 455-4306-os számon, vagy e-mailben 
az ugyfelszolgalat@fcsm.hu címen kaphatnak bő-

vebb tájékoztatást a rákötéshez szükséges teendők-
ről. A rákötés egy szigorúan szabályozott folyamat, 
melynek lépéseiről az alábbiakban olvashatunk 
részletes tájékoztatást.

A tervezéstől a csatlakozásig
A házi rákötéshez elsőként egy megfelelő végzett-
séggel és mérnökkamarai tagsággal rendelkező 
szakemberrel meg kell terveztetni a telken belüli 
szennyvízhálózatot. 

A terveket kizárólag tervezői jogosultsággal ren-
delkező – a tervezői névjegyzékben szereplő (http://
mmk.hu/kereses/tagok), vízimérnök tervezési (VZ-
T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve település-
rendezési víziközmű tervezési (TV-T) – jogosultság-
gal rendelkező szakember készítheti el. Az elkészült 
terveket ellenőrzésre és jóváhagyásra be kell nyújtani 
a csatornahálózat üzemeltetője, az FCSM részére.

Az FCSM megvizsgálja a házi hálózat kiépítésére 
beadott terveket. Ha a benyújtott dokumentáció 
minden előírásnak megfelel, akkor állítja ki az 
érintett ingatlantulajdonos részére a SZOLGÁL-
TATÓI HOZZÁJÁRULÁST, illetve postázza az 

érintett lakosoknak a közszolgáltatási szerződés-
tervezetét is. A SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁ-
RULÁS kézhezvételével kiépíthetjük házi hálóza-
tunkat.

Ha a telken belüli munkák elkészültek, akkor a 
HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-
KÉRELEM kitöltésével lehet megkérni az FCSM 
hozzájárulását a házi csatorna használatbavételé-
hez. Ennek feltétele, hogy az érintett ingatlantu-
lajdonos aláírja a KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZER-
ZŐDÉST, amelyet a kérelem beadásáig el kell 
küldenie az FCSM részére.

Az FCSM HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁ-
JÁRULÁSÁNAK kézhezvételét megelőzően az új 
csatornára rácsatlakozni nem szabad, mert ezzel az 
építés alatt álló rendszerben kár keletkezhet. 

A beruházásról további információ és tájékozta-
tás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre: 

projekthonlap: www.bpcsatornazas.hu 
Információs e-mail cím: 
info@bpcsatornazas.hu 

zöld szám: 06-80-205-412

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MEGÉPÜLT AZ ÚJ SZENNYVÍZCSATORNA: 
ELINDULHATNAK A RÁKÖTÉSEK!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

»Befejeződtek a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó munkálatok a XVI. kerület eddig csatorná-
zatlan részein. A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt keretében, 

európai uniós támogatással megépített 16 kilométernyi csatornát az összes érintett szakaszon 
üzembe helyezték, így a háztartások megkezdhetik a rákötést a korszerű rendszerre. Cikkünk-
ben a legfontosabb információkat gyűjtöttük össze a szennyvízcsatornára való csatlakozáshoz.

Az áramfejlesztő óriást szigorú biztonsági in-
tézkedések betartása mellett lehet csak megte-
kinteni. A látogatóközpontban egy idegenve-
zető fotók, grafikonok és modellek segítségével 
mutatta be az atomerőmű működési elvét, 
amely sokkal korszerűbb, mint a hírhedt cser-
nobili. Utóbbi ugyanis grafitos erőmű volt, 
amivel az a baj, hogy ha rendkívüli esemény 
következik be az erőműben, a grafit a részé-
vé válik a láncreakciónak, és egy idő után már 
leállíthatatlanná válik a folyamat. Ezzel szem-

ben a Paksi erőműben a reaktor-
térben lejátszódó folyamat 10 
másodperc alatt leállítható, de 
rendkívüli esemény egyébként 
is kizárólag emberi mulasztás 
következtében jöhet létre. Az 
esetleges elemi csapásokkal már 
a tervezéskor számoltak, és ha ez 
mégis bekövetkezik, az erőmű emberi beavat-
kozás nélkül, önműködően leáll.

Az elméleti tájékoztató után a látogatók gya-
log, 11 emeletnyi lépcsőzést vállalva jutottak 
fel abba a zárt panorámahelyiségbe, ahonnan 
rá lehetett látni a négy reaktorból kettőre. A 
másik kettő a gigantikus épületnek egy másik 
szárnyában helyezkedik el.

Az erőmű működését egyébként több mű-
szer is folyamatosan ellenőrzi. A reaktorokat 
magába foglaló épületrészekben számtalan, a 
paksiak által hozzáférhetetlen, tőlük független 
kamera- és műszerhálózat továbbítja a percre 

kész adatokat egy nyugat-európai központba, 
ahol állandóan figyelemmel kísérhetik a ma-
gyar objektum pillanatnyi állapotát. Így a füg-
getlen rendszeren érkező adatokat nem lehet 
kozmetikázni.

A szakember kiemelte: a beton olyan anyag, 
amely megfelelő vastagságban teljesen elnye-
li az atomsugárzást, ezért a négy paksi reak-
tor mindegyikét három méter vastag betonfal 
veszi körül. Az atomerőmű egyébként korunk 
energia-igényének szinte megkerülhetetlen 
eszköze, különösen olyan szél- és vízenergiá-
ban szegény ország számára, mint hazánk. 

» Mészáros Tibor

Paksra látogattak
»Az országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 40 fős csoportja Kőkuti Lász-

lóné kerületi elnök vezetésével meglátogatta a Paksi Atomerőművet. 
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Déli Harangszó Baráti Kör
Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537

---------------------------------------------------------------------------------
CENTENÁRIUMI EMLÉKTÚRA 

AZ ISONZÓI CSATÁK HELySZÍNEIRE 
szeptember 18-21. 

Indulás 6.00 órakor a Pilóta u 1. számtól. 
Szlovénia átszelése, háromcsillagos tengerparti szállás Umagban. 

2. nap az Isonzó alsó folyása mentén doberdói emlékhelyek 
kegyeleti látogatása. 3. nap kirándulás az isztriai félszigeten. 

Úti és félpanziós szállásköltség: 58 000 forint/fő, 
helyfoglalás 35 000 forint előleg befizetésével.

Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es 
telefonszámon. Befizetés megbeszélés szerint a Veres Péter út

27. szám alatt, hétfőnként 17.00 és 18.00 óra között.

ajá
nl

ó

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

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók, napellenzők és műanyag nyí-
lászárók szerelése, javítása. XVI. 
ker. Rózsa utca 37. 409-2229, 
30-209-5987, 20-523-3801

KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10 % ked-
vezmény! 406-4095, 30-734-0411

üVEgEzés, ajtó,- ablak,- thermo,- 
tükör,- képkeret biztonsági üve-
gezés, biztosításra, közületeknek 
átutalással! Nyitva: 8-20-ig, sz. 
9-14-ig. 407-0410, XVI. Ijász u. 3/A

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

AszTAlos vállal: meglévő aj-
tók, ablakok javítását, cseréjét, 
kocsi beállók, teraszok, kerítések 
stb. építését. 30-265-9477

Régi és új könyveket, teljes könyvtá-
rakat, papír régiségeket, DVD-ket, 
hanglemezeket, CD-ket készpénzért 
vásárolunk. 266-3277, 20-922-0001

Kerületi cég keres friss nyugdí-
jas adminisztrátorokat irodai 
munkára.  Jelentkezni lehet a 
20/500-2396-os telefonszámon!

Ingatlan
Cserepartnert keresek! XVI. Kerületi ingat-
lant szeretnék 100 nm felett. Cserébe kerü-
leti, kis ingatlant és budapesti lakást adnék. 
20-936-0554

Egy gyerekes házaspár sürgősen albérletet 
keres a kerületben 50-60E Ft+ rezsiért. 20-
322-6220 

Különálló épületben szoba-konyha kiadó. 
400-2845

Árpádföldön külön bejáratú lakrész 1 fő ré-
szére kiadó. 409-1503

Eladó Nagytarcsa határában 12000nm szán-
tó. 70-286-3716

Cinkotán, a Szilas patak mellett 
5201nm-es szántó eladó. 70-299-3400

Rákosszentmihályon 551 nm-es telken 
eladó kétlakásos, külön bejáratú 153 
nm-es családi ház 29,9 M Ft-ért. 20-
500-2289

Sashalmon eladó kétgenerációs családi 
ház, 70nm külön bejáratú összkomfortos 
lakás, 120nm műhely, ipari árammal. 
740nm telek. Kiváló közlekedés. 403-
1246

Önkormányzati lakást vásárolnék emele-
tit 35nm-ig, vagy öröklakásomat cserél-
ném érték különbözettel önkormányza-
tira. 20-327-7398

ZÁRLAKATOS GyORSSZOL-
GÁLAT! ZÁRNyITÁS, ZÁRSZE-
RELÉS, RÁCSOK, KAPUK, KE-
RÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE. EGyÉB 
LAKATOSMUNKÁK. 30-299-1211

lAKásFElÚJíTás, épíTKEzés, 
MINDEN MuNKA Egy KézBEN. 
áCs, KŐMŰVEs, FEsTŐ, BurKo-
ló, VízszErElŐ, sTB. 30-479-2776

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rán-
dulások kezelésére hatékony mód-
szer a CSONTKOVÁCSOLÁS. 
Gerincterápia, masszázs, nyirok-
masszás, talpreflexológia. 70-347-
5077. Akár otthonában is.

XIX-XX. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak 
vétele készpénzért. Tel.: 06-
30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes 
Galéria: 1024. Bp. Szilágyi Er-
zsébet fasor 3.

Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával. 
Bádogos műhelyemben legyártá-
sokat is vállalunk 100 cm-es gé-
peken. 405-5184, 30-931-3927

OKJ-s dajka, pedagógiai- és 
gyógypedagógiai segítő szak-
képzés, felkészítés. 30-269-
1061, www.kaszaszakkepzes.hu, 
E-000766/2014

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
anyagi felelősséggel. KERTÉPÍ-
TÉS/ rendezés, füvesítés, gyepsző-
nyegezés, sövénnyírás, bozótirtás, 
térkövezés megbízhatóan, profi 
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348

1100nm-es, azaz 300nöl üres építési te-
lek tulajdonostól eladó. XVI. Viola u. 
67. 70-201-5161

Vegyes
Nyugdíjas hölgy vásárolna permetmen-
tes házikertből gyümölcsöt, zöldséget kis 
mennyiségben, egész szezonban. 70-341-
8819

A Jókai lakótelepen nyitandó CSEREBE-
RE HELyISÉG nyitásához támogatót ke-
resek. Ha hoz egyet, vihet másikat- gyerek 
ruhák, könyvek, játékok, ruhák, stb. Wil-
helm Ferenc. 30-933-2514

Mirabolan szilva eladó. 407-3523 (este)

Jól szituált, nyugdíjas zeneta-
nárnő NEVELŐNŐI állást vál-
lal, több éves gyakorlattal, 0-14 
éves korig. 70-5479988

XVI. kerületi nagyüzemi kony-
hára gyakorlott, 1-3 éves tapasz-
talattal rendelkező férfi konyhai 
kisegítőt, mosogatót keresünk! 
Jelentkezés: karrier@julienne.hu 
vagy 30-866-2722

Villanyszerelő. Hibakeresés, 
villanybojlerek vízkőtelenítése, 
javítása, cseréje. Rácz Mihály  
30-296-5590, 260-7090

LG mosógép 5 éves 28E Ft; új szagelszívó 
8E Ft; vörösróka bunda 20E Ft-ért eladó. 
20-918-7317; 405-6484

Bontott beltéri ajtók és mosdókagyló el-
adó. 20-588-8048

Július 9.-én a Bács utcában elveszett egy 
teknőctarka cica. Minden lábán más minta 
van. 30-575-1120

Fiatal citromfák, mikrohullámú sütő, 60 
L-es fagyasztószekrény eladó. Tel.: 409-1267
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