
XVI. KERÜLETI 
ÚJSÁGAZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA • www.bp16.hu

XXVII. évfolyam 14. szám • 2018. július 18.

Cinkotai 
Egészségház

KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER ÉS MÉSZÁROS PÉTER MIKLÓS, A BAU-TRADE 
KFT. ÜGYVEZETŐJE JÚLIUS 9-ÉN ALÁÍRTA A SZABADFÖLD ÚT 18. SZÁMÚ INGAT-
LANON ÉPÍTENDŐ CINKOTAI ORVOSI RENDELŐ KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSÉT. A 
JELENLEG OTT ÁLLÓ ÉPÜLET LEBONTÁSA UTÁN MEGKEZDŐDIK AZ ÉPÍTKEZÉS, 
AMELYNEK EREDMÉNYEKÉNT EGY KORSZERŰ, ÚJ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDHET 
A FELNŐTT-, A GYERMEK- ÉS A FOGORVOSI RENDELŐ, VALAMINT A FENNTARTÁ-
SI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN MÉG NÉHÁNY KIADHATÓ ÜZLETHE-
LYISÉGNEK IS JUT MAJD HELY. AZ ÁTADÓT 2019 ÁPRILIS VÉGÉRE TERVEZIK. 

ZÁRVA

Az igazgatási szünet időtartama 
alatt az Igazgatási és Ügyfélszolgá-
lati Iroda fszt. 8. szobájában bead-

ványok, kérelmek leadhatók. 
A Polgármesteri Hivatal 

augusztus 6-tól a megszokott 
ügyfélfogadási rend szerint 

várja az ügyfeleket.
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt kertvárosi lakosok! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a XVI. 
kerületi Polgármesteri Hivatalban 

(Havashalom u. 43.) 
július 16-a és augusztus 5-e 

között igazgatási szünet lesz. 
Ez alatt az idő alatt az 

ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
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Ültessünk fát idén is!
AZ ÖNKORMÁNYZAT IDÉN IS MEGHIRDETI A LAKOSSÁGI FAÜLTE-
TÉSI AKCIÓT, AMELYNEK KERETÉBEN INGYENESEN IGÉNYELHETŐK 
DÍSZFÁK A LAKÓHÁZ ELŐTTI ZÖLDSÁVBA ÉS KÖZTERÜLETRE.  

Az akcióban igényelhető fák tulajdonságai 
és a pályázási feltételek:
• Földlabdás példányok igényelhetők 10/12-
es törzskörmérettel.
• Egy ingatlan elé maximum 5 fa igényelhető.
• A földlabdás fák kiszállításáról a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet gondoskodik.
• A fa ültetési helyét a Környezetvédelmi 
Iroda dolgozóival lehet egyeztetni (telefo-
non, e-mailen, a helyszínen, vagy helyszín-
rajz segítségével), az igénylőnek a megbe-
szélt helyen kell kiásni az 1x1x1 méteres 
ültetőgödröt a megadott határidőig. Ameny-
nyiben a helyszínen nem található kellő 
méretű ültetőgödör, a fát nem tudjuk az 
igénylőnek átadni.
• A kiszállítás napján a Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezet munkatársai a kiásott gö-
dörbe állítják a fát, és a helyszínen hagyják 
a támrudat, illetve a törzsvédő hengert, az 
ültetés és beiszapolás az igénylő feladata, 
amit  a szállítás napján köteles elvégezni. 
Szállításkor az igénylő aláírásával igazolja, 
hogy a kért fát átvette.
• Az igényelhető fajták közül választhatnak a 
lakók, de az Iroda dolgozói változtathatnak a 
fajtán indokolt esetben, pl: vezeték alá túl nagy 

fa igénylése, meglévő egységes fasorba más 
fajta ültetése, nem elegendő ültetési távolság.

A választható fák :
• Hárs, juhar és kőris, amelyek nagyko-
ronájú honos fajok, árnyékot adnak, ked-
vező mikroklímát teremtenek és magas  
pormegkötő képességgel rendelkeznek.
• Pirosvirágú vadgesztenye, lepényfa, 
gömbkőris, csörgőfa, és közepes méretű 
kőrisfajták (pontosat a faiskolai készlet is-
meretében tudunk mondani), amelyek kö-
zepes növekedésűek, ezért légvezeték alá is 
ültethetők, jó várostűrő képességük garan-
tálja, hogy sokáig díszítsék a kerületet.
• Galagonyafa, díszkörte, alacsony juhar 
és júdásfa, amelyek kifejezetten alacsony 
növekedésűek, és lehetővé teszik, hogy 
akár nagyon keskeny zöldsáv és alacsonyan 
húzott vezeték mellett is elférjenek. Eze-
ket a fákat csak kifejezetten olyan helyre 
ajánljuk, ahol nagyobb fafaj kiültetése nem 
megoldható. 

Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai után 
reméljük, idén sok új fával gazdagíthatjuk 
a kerület állományát!

Jelentkezési határidő:
szeptember 3.

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

Az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: név, 
telefonszám, e-mail cím, értesítési cím, va-
lamint az a cím, ahová a fát kérik (sarokin-
gatlannál az utca jelölésével). 
Telefonon történő jelentkezést nem foga-
dunk el.
A jelentkezések iktatása beérkezési sor-
rendben történik. 

A Környezetvédelmi Iroda a címeket szep-
tember-október folyamán ellenőrzi, hogy 
megfelelnek-e az akció feltételeinek, majd 
írásban értesíti a pályázókat a döntésről.

A facsemeték kiszállítására a lombhullás 
után, október végén, november elején a fa-
gyok beállta előtt kerül sor.
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Kedves Olvasó!
Ilyenkor a nyaralásról és az önfeledt pihenésről szok-
tam írni. A szabadság idejére vidáman elköszönök, 
hogy még vidámabban térhessek vissza. Most azonban 
gyászol a kerület: Horváth János önkormányzati kép-
viselő vasárnap visszaadta lelkét a Teremtőnek. Van, 
amikor az újságírónak sincsenek szavai, ezért munka-

társaim nevében az Újságért felelős Kulturális és Sport 
Bizottság elnökététől egy rockballadával búcsúzunk.  
„Játszd el a dalt, ami sose szólt, Vedd fel a fehér gitárt,  
Játszd el a régi húrokon, Az utolsó utazást, Idegen árnyak a 
színpadon, Folyik a show tovább, Csillagok hullnak, Szület-
nek újak, És Te messze jársz...Zöld csillag, kihunyt az égen, A 
csónak partot ért, Hideg csendben fekete minden, Legyen az 
álmod szép.” 
Isten áldjon és a Szűzanya oltalma kísérjen, Képviselő Úr!

Horváth János 1961-ben született Debre-
cenben, de nyolcéves koráig családjával 
Hajdúdorogon élt és ott kezdte az álta-
lános iskolát is. Ezután a XVI. kerületbe 
költöztek és addig Árpádföldön laktak, 
amíg a házuk fel nem épült Rákosszent-
mihályon, ahol mozdonyvezető édesap-
jával, szakácsnőként dolgozó édesanyjá-
val és két húgával éltek.

A kerületi Arany János Általános Iskola 
elvégzése után a Bánki Donát Szakközép-
iskolában érettségizett. Közben elkezdett 
kézilabdázni, és 14 évesen a Vasasban, 
majd a jogutódjában, a Solymárban ját-
szott, de mivel az nagyon messze volt la-
kóhelyétől, átigazolt a rákosszentmihályi 
KÉV-Metróba. Onnan került a csömöri 
Szilasmenti TSZ csapatába, amellyel ifi-
ként az NBI A, felnőttként pedig az NBI 
B osztályában szerepelt. Sportpályafutá-
sának egy ínszalagszakadás vetett véget 
24 éves korában.

Hobbija a zene volt. 11 évig hegedült, 
majd basszusgitározott egy együttesben, 
de a sérülése miatt azt is abba kellett 
hagynia. A rockzenétől viszont sosem 
szakadt el.

Első munkahelyén, a KÉV-Metrónál 
közlekedésgépészként tevékenykedett, 

Türelemmel viselt, rövid, de súlyos 
betegség után, életének 57. évében elhunyt 
Horváth János önkormányzati képviselő

és a budapesti metróvonalak építésénél 
a gépjárműpark logisztikáját végezte kol-
légáival. A rendszerváltás után azonban 
eljött onnan, és haláláig egy magyar ipari 
festőberendezéseket gyártó, illetve for-
galmazó cégnél dolgozott műszaki irá-
nyítóként. 

Feleségével, Horváthné dr. Kovács An-
gelikával 1990-ben kötöttek házasságot. 
1992-ben megszületett fiuk, Ádám, aki 
örökölte édesapja sportszeretetét, mert 
korábban ő is kézilabdázott és jelenleg 
az egri főiskolán tanul testnevelő edző 
szakon.

Horváth János barátai szerint már gye-
rekkorában kitűnt segítőkészségével, tör-
ténelemtanára pedig megjósolta, hogy 
politikus lesz. Ehhez kiváló példái voltak, 
hiszen egyik nagyapja részt vett az 1956-
os forradalomban, a másik pedig Hajdú-
dorogon a II. világháborúban a városháza 
gondnokaként a szovjetek elől mentette 
a falu élelmiszerkészletét. A rendszervál-
tás után, a berlini fal lebontásánál érezte, 
hogy tennie kell valamit a közért, akkor 
kezdett el dolgozni a Fideszben aktivista-
ként, majd 2000-ben lépett be a pártba. 

2009-ben Kovács Attila halála miatt 
megüresedett egy képviselői hely Rákosz-
szentmihályon. Kovács Péter polgármes-
ter felkérésére akkor elindult az időközi 
választáson és fölényes győzelmet aratott. 
Korábban a Kulturális és Sport Bizottság 
külsős tagjaként, 2010-től pedig annak 
elnökeként tevékenykedett. Büszkeség-
gel töltötte el, hogy hozzájárulhatott a 

többi között „A XVI. Kerület Ifjú Sport-
tehetsége” program megalkotásához, a 
Tóth Ilonka Emlékház megnyitásához, a 
Segesvár játszótér kialakításához és leg-
nagyobb álma, a Szentmihályi Kulturális 
Központ létrehozásához. 

Hovárth Jánosnak két küldetése volt: az 
emberek és Babba Mária szolgálata. Gö-
rögkatolikus hitben nevelkedett és min-
denekfelett tisztelte a Szűzanyát, ezért 
tizenháromszor látogatott el hozzá Csík-
somlyóra, ahova a kertvárosiakon kívül is 
sokakat magával vitt. Az idei zarándokla-
ton ő mentette meg annak a hölgynek az 
életét, akit megtámadt egy medve. 

Mivel csángó gyökerei is voltak, Szé-
kelyföldet a második otthonának érez-
te. Éppen ezért sokat munkálkodott 
azon, hogy a tavaly Csíkszentmihállyal 
aláírt testvértelepülési megállapodás 
létrejöjjön, 2013-ban pedig az ő kezde-
ményezésére neveztek el teret a faluról  
Rákosszentmihályon.

Távozásával hatalmas űrt hagyott maga 
után. Családján kívül rokonainak, szám-
talan barátjának, kollégáinak és isme-
rőseinek fog hiányozni mindig jókedvű 
egyénisége és mosolya. Emléke örökké 
szívünkben él. Nyugodjon békében!

Horváth Jánost július 23-án 11 órakor 
kísérjük utolsó útjára a Cinkotai Temető-
ben. Lelki üdvéért július 27-én 18 órakor 
a Rózsák terei Istenszülő Oltalma görög-
katolikus templomban és július 31-én 18 
órakor a Rákosszentmihályi Szent Mi-
hály Plébániatemplomban imádkozunk.

ISTEN, HAZA, CSALÁD: AZOK AZ ÉRTÉKEK, AMELYEK A LEGFONTOSABBAK 
VOLTAK SZÁMÁRA. ROCKZENE ÉS SPORT: AZOK A KEDVTELÉSEK, AMELYEK 
NÉLKÜL NEM VOLT TELJES AZ ÉLETE. RÁKOSSZENTMIHÁLY: AZ ÖRÖK SZE-
RELEM. FELMENŐI GENERÁCIÓKRA VISSZAMENŐLEG POLITIKUSOK VOL-
TAK, ÉPPEN EZÉRT BÜSZKÉN VÁLLALTA EZT A JELZŐT, ÉS MINDIG BECSÜ-
LETESEN, FÁRADTSÁGOT NEM KÍMÉLVE DOLGOZOTT A KERTVÁROSÉRT. 
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Magyarország gazdasági sikereinek fenn-
tartása érdekében szükségessé vált az 
Európán kívüli országokkal folytatott ke-
reskedelem fejlesztése és új kapcsolatok 
kialakítása, amelyeknek egyik célpontja 
az ázsiai gazdasági óriás, Kína. Ez a folya-
mat a két ország között már évekkel ko-
rábban elkezdődött. Qingpu óriási kerület, 
ezért több közigazgatási egységre oszlik. 
Jiang Dao Rong polgármestert, a kül-
döttség vezetőjét mások mellett elkísér-
te az egyik ottani kerületi közigazgatási 
körzet vezetője, Qingpu ipari parkjának 
helyettes ügyvezetője, a rendőrkapitány 
helyettese, és eljött a kerület egyik tele-
pülésének polgármestere is.

A vendégeknek Kovács Péter polgármes-
ter mutatta be a Kertvárost. Látogatást 
tettek a Napsugár Bölcsődében, a Mátyás-
földi Fecskefészek Óvodában, az Erzsébet-
ligeti Színházban és a Szerb Antal Gim-
náziumban is. Ezután az Önkormányzat 
tárgyalótermében Kovács Péter dr. Erdő-
közi György aljegyző, Szabó Tamás kabi-
netvezető és dr. Czeglédi Beáta, a testvér-
települési kapcsolatokért felelős referens 
jelenlétében elmondta, hogy az öt telepü-
lésből egyesült városrész a főváros pesti 
oldalának legvonzóbb kerülete, amelynek 

kertvárosi jel-
legét szigorú 
intézkedések-
kel igyekeznek 
megőrizni. Be-
szélt a lakosság 
létszámáról, az 
ingatlanárak-
ról, az új építési 
szabályzatról, 
parkja inkról , 
kiserdőinkről, a zöldfelületekről, egyik 
büszkeségünkről, a Naplás-tóról, és fon-
tosabb intézményeinkről, majd ismertette 
az Önkormányzat felépítését és működé-
sét is.

A kínai küldöttség vezetője kiemel-
te: látogatásuk célja a két ország közötti 
együttműködés elősegítése, de szívesen 
tanulmányozzák azokat az államigazga-
tási területeket is, amelyekről úgy gon-
dolják, hogy a magyarok előrébb járnak. 
Ilyen például a közigazgatás felépítése és 
működése, vagy a közbiztonság. Röviden 
ő is bemutatta az általa vezetett Qingpu 
kerületet, amely elsősorban méreteiben 
és a lakosság létszámában különbözik a 
mi 33,5 négyzetkilométeren elterülő 73 
ezer lakosú Kertvárosunktól. Qingpu te-

rülete ugyanis 680 négyzetkilométer, és 
nagy népsűrűség mellett 1,2 millió lakosa 
van. Fontos közlekedési útvonalak halad-
nak át rajta, amelynek következtében két 
nagy repülőteret is üzemeltetnek, és igény 
van egy harmadikra is, amely már terve-
zés alatt áll. Qingpu ökológiailag Sanghaj 
egyik legszebb része nagy vízfelületekkel.

A kölcsönös bemutatkozás után ebéd-
szünet következett, majd folytatódott ke-
rületünk bemutatása. Délután a vendégek 
látogatást tettek a XVI. Kerületi Rendőrka-
pitányságon és a XVI. Kerület Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálatának Jókai utcai 
szakrendelőjében, majd útba ejtették a 
Sashalmi Piacot, a Reformátorok terét, az 
Erzsébetligeti Uszodát és Strandot, és a 
cinkotai evangélikus templomot.   

MÉSZÁROS TIBOR

Kertvárosi-kínai kapcsolatok
A KAPCSOLATOK SZOROSABBRA FŰZÉSÉNEK ÉR-
DEKÉBEN A KÍNAI SANGHAJ VÁROS QINGPU KE-
RÜLETÉNEK KÜLDÖTTSÉGE JÁRT NÁLUNK JÚLIUS 
6-ÁN AZZAL A CÉLLAL, HOGY MEGISMERKEDJE-
NEK A KERTVÁROSSAL EGY KÉSŐBBI EGYÜTTMŰ-
KÖDÉS MEGALAPOZÁSA CÉLJÁBÓL. 

A testületi ülésről 
jelentjük

RENDKÍVÜLI TANÁCSKOZÁSRA GYŰLTEK ÖSSZE AZ 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAG-
JAI JÚLIUS 3-ÁN. MIVEL IDŐKÖZBEN MÓDOSÍTÓ 
JAVASLAT ÉRKEZETT A KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLY-
ZATRÓL (KÉSZ) SZÓLÓ ELFOGADOTT, DE MÉG KI 
NEM HIRDETETT RENDELETHEZ, A TESTÜLET AZZAL 
EGYÜTT FOGADTA EL A KÉSZ-T. EMELLETT A KÉP-
VISELŐK DÖNTÖTTEK ARRÓL IS, HOGY A HŐSÖK 
TERE 7-9. SZÁM ALATT MŰKÖDŐ RENDELŐBEN A 
FOGORVOSI PRAXISJOGOT DR. TÓKOS ROZÁLIÁTÓL  
DR. KIRCHMAIER RÉKA ÁGNES VEGYE ÁT.

A legnagyobb közösségi oldalon korábban meghirdetett Hónap 
babája elnevezésű versenyre egy olyan fotóval lehet nevezni, 
amelyen az apróság a XVI. Kerületi Önkormányzat által fel-
ajánlott fürdőlepedőben látható. Ez annak a babakelengyének a 
része, amit minden kertvárosi újszülött ajándékba kap néhány 

babaápolási cik-
kel együtt. A sza-
vazatok alapján 
a májusi nyertes  
Borsányi Beli-
án lett. Az aján-
d é k c s o m a g o t, 
amely vásárlási 
utalványt és ba-
bafotózást is tar-
talmazott, Szász 
József alpolgár-
mestertől vette 
át a család.
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Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Votisky Anna
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
E-mail: foszerkeszto@bp16.hu • Telefon: 407-1732
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 

Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. 
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 

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. 
Fenntartjuk a jogot az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 
hiányában – kihagyására.

A XVI. Kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat kétheti lapja
........................................................................................................................

Szatmáry Kristóf elmondta: 2006-ban hozták meg azt a dön-
tést, amelynek értelmében a XVI. kerület középső szakasza 
felett jelölték ki azt a légifolyosót, amelyen a repteret elhagyó 
gépek egy jelentős része útnak indult. Ennek következtében el-
sősorban Mátyásföld, Sashalom és Rákosszentmihály kapta a 
legnagyobb zajterhelést. Most azonban a HungaroControl Zrt. 
egy olyan megoldást dolgozott ki, amely nemcsak az Európai 
Unió legújabb előírásainak felel meg, de figyelembe veszi a 
kertvárosi lakosok jogos panaszait is. 

A részletekről Kovács Péter elmondta, hogy eddig a felszál-
lást követően egy 15 fokos útvonal-módosításra kényszerültek 
a gépek, majd a kerületünk fölé kanyarodva folytatták útjukat 
(piros vonal). Az új műszeres, szabvány indulási eljárás (SID) 
erre már nem kötelezi őket, egyenes vonalban szállhatnak fel, 
ami biztonságosabb is, és ezzel a Kertvárostól egy kilométerrel 
távolabbra is kerül a felszállás útvonala (zöld vonal). Ezáltal 
megszűnik a helyi ingatlanok felett alacsonyan kanyarodó légi 
járművek látványa, és az emelkedéskor nagy tolóerővel mű-
ködő hajtóművek sem a házak felé irányulva zúdítják ki a zajt 
magukból. A légifolyosó vonalvezetését úgy próbálták meg-
rajzolni, hogy az nagyobb zöldterületek felett, vagy például 
Kőbánya esetében iparterület felett menjen, lehetőség szerint 
kikerülve a sűrűn lakott városrészeket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezután nem is látunk 

majd repülőgépet, és egyáltalán nem hallunk repülőzajt. Az 
azonban nem mindegy, hogy ez a zaj milyen távolságból ér-
kezik. Így azt remélhetjük, hogy nem lesz zavaróbb, mint a 
közúti közlekedés, vagy a HÉV által keltett menetzaj. Fontos 
még az is, hogy a már korábban kiharcolt részeredményeket 
a mostani intézkedések nem érintik, tehát azok is érvényben 
maradnak. Így 5.00 és 8.00 között továbbra is Budapesttől ki-
felé szállnak fel a repülők, és a reggeli időszakban elért 50 szá-
zalékos forgalomcsökkenés is megmarad.

Az új felszállási rendszer augusztus 16-án lép életbe, vagyis 
már csak egy hónapig kell elviselnünk a jelenlegi állapotokat, 
utána viszont tartós javulásra számíthat nemcsak a Kertváros, 
hanem a szomszédos kerületek, sőt néhány Pest környéki te-
lepülés lakossága is. 

MÉSZÁROS TIBOR

Jelentősen csökken a felszálló 
repülőgépek által okozott zaj
SZATMÁRY KRISTÓF ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÉS KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER JÚLIUS 4-ÉN SAJTÓTÁ-
JÉKOZTATÓN JELENTETTE BE, HOGY AUGUSZTUS 16-TÓL A KERTVÁROSBAN VÉGRE VALÓBAN JELENTŐSEN 
CSÖKKENNI FOG A FELSZÁLLÓ REPÜLŐGÉPEK ÁLTAL OKOZOTT ZAJ. A HUNGAROCONTOL ZRT.-VEL HOSSZÚ 
ÉVEK ÓTA FOLYTATOTT EGYEZTETÉSEIK ÉS KITARTÓ TÁRGYALÁSAIK UGYANIS NEMCSAK RÉSZEREDMÉNYE-
KET HOZTAK, HANEM EGY ÁTFOGÓ, HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS SZÜLETETT.
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SZEMÉTSZEDÉS ÉS NÖVÉNYZETRENDEZÉS 
A SZENTMIHÁLYI TEMETŐBEN  

JÚLIUS 29-ÉN 9 ÓRAKOR, 
a Civil 16 Egyesület és Budapest Főváros XVI. kerületi 

Önkormányzat közös szervezésében! 
Várunk minden érdeklő-
dőt és kertészkedni szere-
tő, tenni akaró kertváro-
sit a Temető utca végén. 
Kesztyűk, zsákok, sze-
métszedő csipeszek ren-
delkezésre állnak. Kerti 
szerszámokat, lapátot, ge-
reblyét, söprűt, metszőol-
lót, aki tud, hozzon magával.

Meghívó
2018. augusztus 13. hétfő 18:00

Szent István napi 
történelmi kiállítás

Helyszín: Kovács Attila Galéria
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Megnyitja: Koltayné Zolder Klára 
művészeti író, a Corvin Művészklub vezetője

A kiállítás ötletgazdája: Gy. Erdei Júlia
Köszöntőt mond: Kovács Péter polgármester

Közreműködnek: 
Sorki Dala Andor Nívó-díjas költő, képzőművész, 
Szentpéteryné Sebestyén Gabriella irodalom, 

Matus Mihály tárogató
A kiállítás megtekinthető 2018. szeptember 6-ig.

1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/c
401-3060 · www.kulturliget.hu · info@kulturliget.hu
w w w . f a c e b o o k . c o m / k u l t u r l i g e t

FOLYTATÓDIK A CSÖMÖRI ÚT 
KÖRVASÚT SOR ÉS JÓZSEF UTCA KÖZÖTT SZAKASZÁNAK 

MÁJUSBAN KEZDŐDÖTT FELÚJÍTÁSA.
Július 17-től a Csömöri út Rákóczi út és Pálya utca közötti sza-
kasza egyirányú lesz a centrum irányába, ezért változik a 31-es, a 
130-as, a 92-es, a 92A és a 277-es autóbusz közlekedése. A Csö-
möri út május óta érvényben lévő, a József utca és a Rákóczi utca 
közötti szakaszának, a belváros felé történő egyirányúsítása to-
vábbra is érvényben marad.
 
A Szlovák út és Újpalota felé közlekedő 31-es és 130-as autóbusz a 
Csömöri út – Rózsa utca – Szent Korona utca – József utca – Csömö-
ri út terelt útvonal után ismét az eredeti vonalon jár. Az autóbuszok 
nem érintik a Pálya utca, a Rákóczi út és a József utca megállókat. 
Az autóbuszokra az alábbi ideiglenes megállókban lehet felszállni:
· Rózsa utca: a 144-es autóbusz megállóhelye,
· Rákóczi út: ideiglenes megállóhely a Szent Korona utca 75-77. sz. előtt,
· Csömöri út: a 92-es és 92A autóbusz megállóhelye.

A Kistarcsa felé közlekedő 92-es és 92A autóbusz a Csömöri út – 
Rózsa utca – Szent Korona utca – József utca terelt útvonal után 
ismét az eredeti vonalán jár. Az autóbuszok nem érintik a Pálya 
utca, Rákóczi út, a József utca és a Szent Korona utca megállókat. 
Az autóbuszokra az alábbi ideiglenes megállóban lehet felszállni:
· Rózsa utca: a 144-es autóbusz megállóhelye,
· Rákóczi út: ideiglenes megállóhely a Szent Korona utca 75-77. sz. előtt,
· Szent Korona utca: ideiglenes megállóhely a Szent 
   Korona utcában a József utca kereszteződése előtt.

Az Örs vezér tere M+H felé közlekedő 277-es autóbusz a Rákóczi 
út –  Rákosi út – Batthyány utca terelt útvonal után ismét az ere-
deti vonalán jár. Az autóbusz nem érinti a Batthyány utca, a Szent 
Korona utca és a Rákosi út megállókat. Az autóbuszra az alábbi 
megállókban lehet felszállni:
·Csömöri út: ideiglenes megállóhely a Rákóczi úton a Csömöri út 
kereszteződése előtt,
· Szent Korona utca: ideiglenes megállóhely a Rákóczi úton a 
Szent Korona kereszteződése után,
· Batthyány utca: 144-es busz megállóhelye.
A Bosnyák tér felé közlekedő 277-es autóbusz a Batthyány utca 
– Szent Korona utca – Rákóczi út terelt útvonal után ismét az ere-
deti vonalán jár. Az autóbusz megáll a Szent Korona utca 75-77. 
sz. előtt kihelyezett ideiglenes megállóban.

Változik a forgalmi rend 
a XVI. kerületi Csömöri úton

További információk: dr. Kozma Enikő pályázati és jogi 
referens (0620-533-6338, 401-1583, kozmaeniko@bp16.hu)
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LOMTALANÍTÁS 2018 – az FKF Zrt. tájékoztatója

Körzet A lomkikészítés 
időpontja

A veszélyes hulladék gyűjtésének címe
(A lomkikészítés utáni napon)

1. július 22. vasárnap Ikarus téren, a Margit utca 139-cel szemben lévő közterületen
2. július 23. hétfő Piros rózsa utca - Bányai Elemér utca sarkán lévő közterületen
3. július 24. kedd Újszász utca 50-nel szemben lévő közterületen
4. július 25. szerda Diósy Lajos utca 28., (a volt szelektív gyűjtő helye)
5. július 26. csütörtök Bugac téren lévő közterületen
6. július 29. vasárnap Baross utca - Szlovák út sarkán, a zsákutcában lévő közterületen
7. július 30. hétfő Bugac téren lévő közterületen
8. július 31. kedd Körvasút sor - Csömöri út sarok, a felüljáró alatti közterületen
9. augusztus 1. szerda Budapesti út 147. számmal szemben lévő közterületen

10. augusztus 2. csütörtök Körvasút sor - Csömöri út sarok, a felüljáró alatti közterületen

Kérjük, ne helyez-
zenek ki a háztar-
tásokban naponta 
képződő hulladékot, 
ipari, mezőgazda-
sági, szolgáltatatási 
tevékenység követ-
keztében keletkezett 
hulladékot, veszélyes 
hulladékot, építési 
törmeléket, gumiab-
roncsot, zöldhulla-
dékot (ág, nyesedék, 
lomb, fű), szénport, 
hamut, földet, elkü-
lönítetten gyűjtött 
üveg, papír, műanyag 
és fém hulladékot, 
gépjárműroncsot.

Kérjük, hogy a lo-
mokat a lakóházak 
előtti, a gyűjtő jár-
művekkel jól megkö-
zelíthető közterületre 
helyezzék ki, de ne az 
úttestre tegyék, mert 
akadályozhatják a 
forgalmat, illetve bal-
esetet okozhatnak!

A lomtalanítással kapcsolatban az FKF Zrt. honlapján (www.fkf.hu), 
valamint a 0680/353-353-as ingyenesen hívható zöld számon lehet tájékozódni.

Kérjük, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében
 csak a megjelölt időpontban készítsék ki a lomokat! Az elszállításra a következő napon kerül sor.

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok átvételére az elszállítás napján (a kikészítést követő napon) ideiglenes gyűjtő-
pontok létesülnek, amelyeknek címe megtalálható az alábbi táblázatban. A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok: sütő-
olaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos műanyag flakon, oldószerek, higítók, növényvédőszerek, akkumulátor, 
szárazelemek, elektromos és elektronikai hulladék, gumiabroncs, szórópalack, fénycső, gyógyszerhulladék. 
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szült fotónk jól adja vissza az utazásunk 
vidám hangulatát. (…) Nem is gondoltam 
volna, hogy hat nap alatt ilyen sokféle ter-
mészeti, történeti kincset tudunk végig járni, 
ennyiféle életmódot, mesterséget, szép tájat 
ismerhetek meg. Köszönöm a szép élményt!” 
(G.L.)

Borbély-Ragány Gyöngyvér
igazgatóhelyettes

Nérisek a felejthetetlen Erdélyben

A hat nap gyorsan elröpült a számtalan, 
igen tartalmas programnak köszönhető-
en. Ezek sikeréhez nagyban hozzájárult 
a két szállásadónk, Gáll Levente (Csík-
madaras) és Varga Ákos (Székelyvarság), 
akik megismertettek bennünket a székely 
ember gondolkodásmódjával, beszédstí-
lusával, találékonyságával és nem utolsó 
sorban, hitével, hagyománytiszteletével 
és példaértékű hazaszeretetével. Sokat 
tanulhattunk tőlük, élvezettel hallgat-
tuk őket. A bőséges kulturális program 
mellett túrázásra is jócskán jutott idő, 
de a kulináris élvezetek, a helyi ízek sem 
maradtak el. Látogatást tettünk Nagy-
szalontán, Bánffyhunyadon, Körösfőn, 
Csíkmadarason, a Madarasi-Hargitán, 
Csíksomlyón, a Görgényi-havasokban, 
Parajdon, Korondon, Farkaslakán, Szej-
kefürdőn, Székelyderzsen, Madéfalván, 
Csíkkarcfalván, Csíkszentdomokoson, a 
Gyilkos-tónál, a Békás-szorosban, Zetel-
akán, Keresden, Fejéregyházán, Segesvá-
ron és Vajdahunyadon. 

Nagy élmény volt számunkra a csík-
szentdomokosi Márton Áron testvéris-
kolában tett látogatásunk is, ahol kölcsö-
nösen, rövid műsorral kedveskedtünk 
egymásnak, majd barátságos mérkőzé-
sen vettek részt a fiúk és a lányok. 

A diákok a sűrű program ellenére is lel-
kesen helytálltak, sőt tartalmas kiselőa-
dásokkal készültek. Talán mindannyian 
elmondhatjuk, hogy a nem kis fáradtság 
ellenére is öröm volt az együtt töltött né-

hány nap, diáknak és tanárnak 
egyaránt. 

Néhány idézet a gyerekek által 
készített útinaplókból: 

„Nagyon szép és gazdag élmé-
nyekkel tértünk haza a kirándu-
lásról. Úgy érzem, hogy jobban 
összehozta az osztályokat, és 
rengeteg új információt kaptunk. 
Örülök, hogy erre az utazásra 
lehetőségünk adódott, ha lehet-
ne, újraélném az egészet. Innen 
is köszönjük mindenkinek, aki 
hozzájárult, hogy elmehessünk 
Erdélybe.” (R.H.)

„…Nagyon hálás vagyok és 
szerencsésnek érzem magam… 
Ezzel az utazással többek let-
tünk, összetartóbbak, talán ki-
csit felelősségteljesebbek is. És 
végre megismerhettük Erdélyt, 
a régi Magyarország egy részét, 
és bele is láttunk egy „különálló 
kis világba”. És egy dologban mindenki 
egyetértett, hogy ezt a hetet nem felejtjük 
el soha.” (K.K.)

„… igazán a körösfői templom látogatását 
vártam, mert arról én tartottam a kiselőa-
dást. Nagyon örültem, hogy valóban olyan 
szép és különleges élményt adott, mint ami-
lyet a felkészülés közben sejtettem, főként mi-
kor felnéztem a templombel-
sőben a gondosan díszített 
fakazettás mennyezetre. A 
körösfői templom előtt ké-

A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. ÉV-
FOLYAMÁNAK 35 DIÁKJA ÉS NÉGY KÍSÉRŐTANÁRA MÁJUS 7. ÉS 
12. KÖZÖTT ERDÉLYBEN JÁRT A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATNAK 
KÖSZÖNHETŐEN. EZZEL TÖRTÉNELMET IS ÍRTUNK AZ ISKOLA 
ÉLETÉBEN, HISZEN ILYEN HOSSZÚ UTAZÁSON MÉG EGYETLEN 
OSZTÁLY SEM VETT RÉSZT. 

PIHENJEN a történelmi Magyarország legszebb vidékén, a festői szépségű
TUSNÁDFÜRDŐN, ERDÉLYBEN!

Kedvezményes pihenés a XVI. Kerületi Önkormányzat felújított, minden igényt kielégítő
panziójában. A további részletekről érdeklődni kizárólag 

a vagyoni@bp16.hu e-mail címen lehet.

Bővebb információkat az apartmanról az Önkormányzat honlapján 
(www.budapest16.hu) találhatnak az érdeklődők.
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Öt nap? Hogyhogy? Hiszen abból az első 
és az utolsó csak utazás! Igen, de az az 
út, amin megközelítettük úti célunkat, bi-
zony beszédes volt. A Király-hágót elhagy-
va, a románná vált városok és falvak után 
egyre szebb tájakra érkeztünk, megjelen-
tek a takaros, magyarok lakta települések. 
Csíksomlyón elfoglaltuk a szállásunkat, 
ahol tiszta szobák, kellemes, kerti játé-
kokkal teli udvar várt minket a Nárcisz 
Panzióban. 

A vacsora előtt – amelynek első fogása 
a hagyományos székely leves, vagyis a 
Csorba volt – elsétáltunk a kegytemplom-
ba, amely a magyarság összetartozásának 
szimbólumává vált Babba Mária szobor-
ral együtt nagy hatással volt a diákokra. 
Mivel a fiatalok 11 különböző iskolából ér-
keztek, a templom kertjében egy játékos 
bemutatkozást rendeztünk, majd igye-
keztünk kipihenni az igen korai kelés és 
az út fáradalmait.

A második napon megismerkedtünk 
testvértelepülésünk polgármesterével, 
Izsák-Székely Lóránttal. Ő sajnos beteg-
sége miatt nem tudott velünk tartani falu-
jába, ahol először a csíkszentmihályi ró-
mai katolikus vártemplomot mutatta be 
Tankó Szilveszter plébános. A templom 
belső falán feltárt freskó megtekintése 
után mindenki kapott egy Szent Mihályt 
ábrázoló képet, aminek a hátoldalán lévő 
imát együtt mondtuk el, majd egy kato-
likus népének is felcsendült. Ezután a 
szemben lévő Arany János Általános Is-
kola igazgatója, Bogos Tibor mutatta be 
azokat a körülményeket, amelyek között 
a csíkszentmihályi gyerekek tanulnak. A 
kertvárosiak régies fekete táblán hagytak 
üzenetet székely társaiknak. Megdöbben-
tette őket a tantermek nem túl korsze-
rű berendezése, az iskola udvarán lévő 
focipálya állapota, és az, hogy a székely 

diákoknak is román nyelven kell vizsgáz-
niuk, 1-től 10-ig terjedő skálán kapott osz-
tályzatokért. 

Ezt követően ámulatba ejtő tájakon 
átbuszozva érkeztünk meg Gyimesfel-
sőlokra, az Árpádházi Szent Erzsébet 
Gimnáziumba. Ott a líceum alapítója, a 
gyimesiek „papbácsija”, Berszán Lajos 
atya osztotta meg a kerületi diákokkal az 
intézmény létrehozásának nehézségeit, 
de nem az akadályokra, hanem az azokat 
legyőző hitre fektette a hangsúlyt, majd 
az onnan kikerült fiatalok eredményes-
ségét és kitartását állította példaként a 
mieink elé. Megemlítette, hogy itt a nyári 
szünet a szülőkkel közös földművelést je-
lenti, és hangsúlyozta: a határok eltolása 
sem feledteti a térség lakóival, hogy hova 
tartoznak igazán, és éppen ezért milyen 
fontos a közös nyelv, a hit, a hagyomány 
és a népviselet. Szavai szemlátomást 
megérintették az egész más élethez szo-
kott kamaszainkat.

Az ebédet aznap egy meredek hegyol-
dalon található esztenán fogyasztottuk el, 
ahova lovas szekéren jutottunk el. Az étel 
is a pásztorok eledele volt: friss tepertő, 
pityókás kenyér, zsír, lilahagyma, orda, 
juhsajt és saját sütésű kolbász, az inniva-
ló pedig hideg forrásvíz. A diákoknak tár-
sasága is akadt három boci és egy kutya 
személyében.

A bőséges ebéd után már busszal az 
ezeréves határ, illetve a közelében lévő 
Rákóczi-vár romjai felé vettük az irányt, 
közben csángó kísérőnk népének erede-
téről és mindennapjairól beszélt. Ez a tar-
talmas nap tartogatott még egy esti sétát 
is számunkra, amelynek keretében meg-
tekintettük Csíkszereda főterén a Mako-
vecz Imre által tervezett Milleneumi „an-
gyalos” templomot.

A harmadik napot a csíkszeredai Már-

ton Áron Főgimnázium közelmúltban 
felújított épületében kezdtük, ahol Varga 
László igazgató avatott be minket a kö-
zépiskolás diákok és Székelyföld legjobb 
líceumának mindennapjaiba. Ezután a 
csíkkarcfalvi erődtemplomról tudhattunk 
meg többet, majd Gyergyószentmiklóson 
a Salamon Ernő Elméleti Líceumban foly-
tattuk az ismerkedést az erdélyi diákok 
életével. Lakatos Mihály igazgató beszélt 
néhány ismert tanítványukról, köztük 
Erőss Zsoltról, majd meg is énekeltette 
a csapatunkat, miközben harmonikán 
kísért bennünket. Az iskolában elköltött 
ebéd után a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szo-
ros felé vettük az irányt. 

A legfelemelőbb érzés mégis az Ezer 
Székely Leány Napja ünnepségen való 
részvételünk volt, ahol a csíki települé-
sekről szekereken és lovakon érkezett, 
székely népviseletbe öltözött fiúk, lányok, 
férfiak, nők, kisgyerekek és csecsemők 
egész sora képviseltette magát. A székely 
összetartozás jelképévé nőtt, 87. alkalom-
mal megrendezett esemény egyébként a 
fiataloknak ismerkedési lehetőséget biz-
tosít. A csíksomlyói kegytemplomban 
megtartott szentmise után a tömeg felsé-
tált a Nyeregbe, hogy ott énekkel, tánccal, 
kirakodó vásárral tegye még vidámabbá 
ezt a napot.

Miután elbúcsúztunk kedves székely 
vendéglátóinktól, lélekben sokkal gaz-
dagabban vágtunk neki a hazafelé tartó 
útnak. Arra gondoltunk, hogy az itthon 
várakozó szülőknek is átadjuk mindazt 
a csodát, amelyben részünk volt, ezért 
megérkezésünkkor elénekeltük a székely 
himnuszt. Reméljük, hogy mindenki 
megértette: Erdély nemcsak egy látvá-
nyos földrajzi hely, hanem a magyarsá-
gunk része.

HASZNOSI TAMÁSNÉ

AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ EL-
MÚLT ÉVEKBEN A KERÜLET-
BEN LÁTTA VENDÉGÜL A 
HATÁRON TÚLI TESTVÉRTELE-
PÜLÉSEINK DIÁKJAIT. EBBEN 
AZ ÉVBEN AZONBAN A KERT-
VÁROSI FIATALOK UTAZHATTAK 
AZ ERDÉLYI CSÍKSZENTMIHÁLY-
RA, AHOVA SZÁSZ JÓZSEF AL-
POLGÁRMESTER IS ELKÍSÉRTE 
ŐKET. A PROGRAMOT MOST IS 
A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZE-
LŐ TÁMOGATTA.

Tovább erősödő testvértelepülési kapcsolat
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– FÉRJE, SZAKÁCS GÁBOR SZINTÉN IS-
MERT EMBER A XVI. KERÜLETBEN. VELE 
HOGY ISMERKEDETT MEG?
– Gáborral mindketten a Sasvár utcai 
templomba jártunk. De komolyabban a 
munkahelyünkön ismerkedtünk meg, a 
kisegítő iskolában, amit ma Göllesz Viktor 
intézményként ismer a kerület, ahol gyó-
gypedagógusként dolgoztam.

– HOGYAN KERÜLT KAPCSOLATBA A 
ROVÁSÍRÁSSAL, AMELYNEK MA MÁR 
MINDKETTEN A LEGELKÖTELEZETTEBB 
HAZAI ISMERŐI ÉS NÉPSZERŰSÍTŐI?
– Ez édesapám hagyatéka, aki cserkész-
ként került kapcsolatba ezzel a különösen 
értékes nemzeti kincsünkkel, és engem is 
megismertetett vele. Az apai példát követ-
ve én is megpróbáltam továbbadni minél 
szélesebb körben a tanítványaimnak, mi-
közben egyre fontosabbnak éreztem az 
ápolását és életben tartását.

– EZÉRT ROVÁSÍRÁS VERSENYEKET IS 
RENDEZTEK.
– Igen, de ez Gábor ötlete volt, és renge-
teg munkát fektetett a szervezésükbe. Az 
elsőt 1998-ban hirdettük meg itt a kerü-
letben, és mi is meglepődtünk, hogy közel 
száz diák küldte el a nevezését. A sikert 
látva – a Móra Ferenc Általános Iskola 
és az Önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően – a versenyt kiterjeszthettük 
a teljes Kárpát-medencére. Ezzel megnyílt 
az út a jelenlegi határainkon túl élő, ma-
gyar anyanyelvű gyerekek részvétele előtt 
is, ugyanakkor lehetőséget teremtett a ro-
vásírás még szélesebb körű megismerte-
tésére is.

– ÖNÖKNEK JELENTŐS GYŰJTEMÉ-
NYÜK VAN AZ ÍRÁSMÓD TÖRTÉNETÉ-

– MILYEN CSALÁDBA ÉRKEZETT? 
– Tősgyökeres sashalmi vagyok, sőt ma is 
abban a házban lakom, ahova születtem. 
Édesapám mérnöki diplomát szerzett és a 
Phöbus Villamos Vállalatok Részvénytár-
saság vezetőjeként teremtette meg a család 
életének anyagi hátterét, édesanyám pedig az 
otthon melegét biztosította.

– MELYIK ISKOLÁBA JÁRT?
– A mai Lemhényi Dezső Általános Iskolá-
ba, amit akkor Hősök fasorai iskolának hív-
tak. Onnan mentem tovább a Corvin Má-
tyás Gimnáziumba, amely akkor még nem 
szakközépiskolaként működött, így humán 
osztályban érettségiztem. A Corvinban Csa-
ba László tanár úr művészettörténet órái 
olyan nagy hatással voltak rám, hogy művé-
szettörténész szerettem volna lenni. Ennek 
már gyerekkoromban is voltak csírái, mert 
az otthon fellelhető, ilyen tárgyú könyvekbe 
„beleírtam” a gondolataimat a szüleim nagy 
elkeseredésére. Az ELTE azonban – mivel 
templomba jártunk, valamint nagyapám és 
dédnagyapám felvidéki kántortanítók vol-
tak – nem ilyen osztályidegen hallgatóktól 
remélte a szocializmus teljes felépítését, 
ezért nem vettek fel. Mégis sikerült tovább-
tanulnom, ugyanis Illyés Gyuláné Flóra 
néni (akit édesanyám ozorai lányként sze-
mélyesen ismert) többször is igazgatója volt 
a Gyógypedagógiai Főiskolának. Amikor 
megtudta, hogy az ELTE-ről eltanácsoltak, ő 
hívott a főiskolára, amit el is végeztem.

Papírra rótt történelem
FRIEDRICH KLÁRA PEDAGÓGUS – AKI NEMCSAK TANÁRKÉNT VÁLT ISMERTTÉ, 
HANEM A ROVÁSÍRÁS EGYIK LEGJELENTŐSEBB HAZAI NÉPSZERŰSÍTŐJEKÉNT 
IS – BETÖLTÖTTE 70. ÉLETÉVÉT. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL BESZÉLGETTÜNK 
ÉLETÚTJÁRÓL ÉS SZENVEDÉLYÉRŐL, A ROVÁSÍRÁSRÓL.

RŐL, A FONTOSABB RÉGÉSZETI LELE-
TEKRŐL SZÓLÓ DOKUMENTUMOKBÓL 
ÉS A MÁIG MEGISMERT, ROVÁSÍRÁSSAL 
ELLÁTOTT TÖRTÉNELMI RELIKVIÁKBÓL.  
MILYEN SORSOT SZÁNNAK ENNEK?
– Szeretnénk teljes egészében a XVI. kerü-
letre hagyni ezt a kincset. Kovács Péter pol-
gármesterrel, illetve a Kertvárosi Helytör-
téneti és Emlékezet Központ vezetőjével, 
Villányi Péterrel is tárgyalásokat folytatunk 
erről. Még nem tudom, megvalósítható-e, 
de én annak örülnék igazán, ha a Cinkotai 
Tájházba kerülhetne ez az anyag. 

– HOGYAN KAPCSOLÓDIK A ROVÁSÍRÁS 
CINKOTÁHOZ?
– Az ottani evangélikus egyház történeté-
nek kiemelkedő alakja, Wallaszky Pál, aki 
1780-tól volt legősibb településrészünk 
lelkésze, az első magyar irodalomtörténet 
megírása mellett behatóan foglalkozott a 
rovásírással is.

– ÖN ÉS A FÉRJE JELENTŐS SZAKIRO-
DALMAT IS LÉTREHOZTAK AZOK SZÁ-
MÁRA, AKIK MEG AKARNAK ISMERKED-
NI EZZEL AZ ÍRÁSMÓDDAL.
– Kilenc könyvet írtam, ebből négy közös 
munka a férjemmel, Szakács Gáborral, 
ötnek pedig én vagyok az egyedüli szer-
zője. Emellett közel száz publikációnk is 
megjelent a témakörben. Ezekből szinte 
mindent meg lehet tudni a rovásírásról. A 
könyveinket a külföldön dolgozó gyerme-
künk támogatásával adjuk ki. 

– JELENLEG MIN DOLGOZIK?
– Készül a tizedik könyv, amelyről egyelő-
re nem szeretnék részleteket elárulni, és 
mellette folyamatosan írok sorozatot egy 
felvidéki és egy erdélyi újságban is.

MÉSZÁROS TIBOR

A családtagok közül nyolcan is jelen voltak, amikor 
Kovács Péter polgármester felköszöntötte LÓCZI 
MIKLÓSNÉT 90. születésnapja alkalmából. Mária 
néni Jászfelsőszentgyörgyön született és 1947-ben 
költözött a fővárosba, mert a férje budapesti volt. 

A Cipőbolt Kereskedelmi Vállalatnál dolgozott 
kezdetben bolti eladóként, majd üzletvezetőként. A 
Baross téri üzletben sokan vásárolhattak nála a ke-
rületiek közül is. Később a vállalat tanboltjában ok-
tatta az eladónak jelentkező fiatalokat, akik nagyon 
szerették őt. 

Mária néni sokáig csak a szakmájának élhetett, 
mert hat gyermeke közül csak kettő maradt életben. 
Fia és lánya azonban nagy változást hozott az életé-

ben, mellettük már nem tudott minden nap eljár-
ni, ezért bedolgozói munkát vállalt egy bőrdíszmű-
ves vállalatnál. Így otthon készítette a ridikülöket, 
pénztárcákat, miközben elláthatta a gyerekeket is. 
1982-ig dolgozott, és közben négy unokával, illetve 
egy dédunokával is gyarapodott a család. Férjét 18 
évvel ezelőtt vesztette el. Őt nem pótolja az sem, 
hogy szerettei gyakran meglátogatják.

Mária néni sajnos kerekesszékben tölti napja-
it, mert lábai már nem engedelmeskednek úgy, 
ahogy ő szeretné. Így leginkább olvas, vagy régi fil-
meket néz. A hosszú élet titka szerinte a nyugalom 
és a családi egyetértés. Isten éltesse még nagyon 
sokáig!
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A Nyugdíjasok
 Segítő Szolgálata 

INGYENESEN 
SZÁLLÍTJA

 a kerületi betege-
ket a kertvárosi 

szakorvosi 
rendelőkbe és 

a kistarcsai 
kórházba. 

Bejelentkezni a 
06-40/200-801 

üzenetrögzítős 
telefonon lehet.

– MIT KELL TUDNI A BELICZAY GYULA 
NEVÉVEL FÉMJELZETT VERSENYRŐL?
– A rendezvény a Duna szlovák oldalán, 
Révkomáromban, Beliczay Gyula szülőhe-
lyén zajlott június 8-án öt korcsoportban. 
A névadó mérnökként és zeneművészként 
is maradandót alkotott, emlékét ezzel a 
rendezvénnyel is őrzik a helyiek – mondta 
Horváthné Kerekes Andrea.

Eszter szóló hegedű kategóriában indult, 
ahol arany minősítést szerzett. A kama-
razenében pedig Fekete-Kovács Mátéval 
közösen ezüst minősítést kaptak. 

– A GYEREKEK TÖBBSÉGE ZONGORÁZ-
NI SZERETNE. TE MIÉRT A HEGEDŰT 
VÁLASZTOTTAD?
– Én is a zongorát választottam volna, de a 
beiratkozáskor a zongoristáknál túl hosszú 
volt a sor, így átálltam a hegedűsök közé. 
A beiratkozás gyorsan ment, de várólistára 
kerültem, így csak 2011 januárjában, hé-
tévesen kezdhettem el ismerkedni a hang-
szerrel – mesélte Eszter.

– ZENÉLT VALAKI A CSALÁDBAN?
– Édesanyám elmondása szerint a nagy-
mamám hegedült, így nem nagyon elle- 
nezték a hangszerválasztást.

– MENNYIRE MEG-
TERHELŐ ISKO-
LA MELLETT ZE-
NEÓRÁKRA JÁRNI?
– Nekem belefér, 
mert nem sportolok 
rendszeresen, nálam helyette van a zene, 
tehát az iskola után a tanulás mellett a heti 
egyórás hegedűórára, két óra zenekari pró-
bára és természetesen elég sok gyakorlásra 
kell időt szakítanom. 

– MIT JÁTSZOTTÁL A VERSENYEN?
– Komarowszkij A-dúr hegedűversenyé-
nek 1. tételét.

Fekete-Kovács Máté szintén hétéves korá-
ban kezdett hegedülni.

– TE MIÉRT DÖNTÖTTÉL A HEGEDŰ 
MELLETT?
– Egyik testvérem csellózik, a másik zon-
gorázik, a harmadik pedig gitározik, ezért 
én egy negyedik hangszert akartam válasz-
tani – mondta Máté.

– NEKED SEM OKOZ PROBLÉMÁT AZ 
IDŐBEOSZTÁS?
– Nekem sajnos vannak ezzel gondjaim, mert 
versenyszerűen vívok a Kertvárosi Vívó Sport 

Szólóban és duóban
HORVÁTHNÉ KEREKES ANDREA TANÍTVÁNYAI, A 
RÁCZ ALADÁR ZENEISKOLA NÖVENDÉKEI, GÁBRIEL 
ESZTER ÉS FEKETE-KOVÁCS MÁTÉ A BELICZAY GYULA 
HEGEDŰ- ÉS KAMARAZENEI VERSENYEN ARANY-, IL-
LETVE EZÜST MINŐSÍTÉST KAPTAK. A RÉSZLETEKRŐL 
A TANÁRNŐT ÉS AZ IFJÚ MŰVÉSZEKET KÉRDEZTÜK.

SZABÓ LAJOS ISTVÁNT 95. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Kovács Péter polgármester. La-
jos bácsi Cinkotán született, majd Sashalmon járt 
elemi és polgári iskolába, végül lakatosinasnak állt. 
Első munkahelye az Uhri testvérek üzeme volt – eb-
ből nőtt ki később az Ikarus Karosszéria és Jármű-
gyár –, ahol 1943-tól 1993-ig, vagyis nyugdíjba vo-
nulásáig dolgozott. Ezt csak az 1944 augusztusától 
1948 augusztusáig tartó kényszermunka szakította 
meg a Szovjetunióban. Később a lakatos részlegtől 
megvált és a munkavédelmi osztályra került. Lajos 
bácsi sok társadalmi feladatot is vállalt: tagja volt a 
Fővárosi Tanácsnak, dolgozott a szakszervezetben, 
14 évig volt a Nyugdíjas Bizottság és 20 évig a Kerületi Lakáselosztó Bizottság elnöke. 
Az ünnepelt 1950-ben kötött házasságot, két gyermekük született. Feleségével közösen örültek 
az öt unokának és a dédunokának is. Tavaly szeptemberben azonban párja elhunyt, Lajos bácsi 
pedig mindezt nehezen dolgozza fel.
A rendet és a tisztaságot nagyon szereti, bár ennek fenntartása ma már elsősorban gyermekei 
érdeme. Az ünnepelt napjai békésen és csendesen telnek, lánya szerint szeret jókat enni, és 
elégedett a sorsával. Isten éltesse még nagyon sokáig! 

Egyesületben, emiatt néha egy-egy hegedűó-
rát vagy zenekari próbát ki kell hagynom.

– ESZTERREL DUÓBAN INDULTATOK A 
HEGEDŰSÖK VERSENYÉN. MELYIK MŰ-
VET ADTÁTOK ELŐ?
– Vivaldi d-moll  kettősversenyének 1. téte-
lét Gárdos Éva tanárnő kísértével.

– MILYENNEK ÉREZTED A FELLÉPÉSETE-
KET?
– Olyan produkció nincs, amin ne lehetne 
javítani, de Eszterrel jól tudunk együtt ze-
nélni. Azt hiszem, az ezüst minősítés jól 
tükrözi a teljesítményünket.

– A SIKERES SZEREPLÉS UTÁN GON-
DOLTÁL ARRA, HOGY ZENEI PÁLYÁRA 
LÉPJ?
– Egyelőre csak hobbizenész vagyok, úgy 
gondolom, 15 évesen még nem kell dön-
tenem, de még bármit hozhat a jövő. 
Amennyire tudom, így van ezzel Eszter is.

MÉSZÁROS TIBOR
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Mátyásföldön a vagyonosabb réteg vásá-
rolt telket, a legkisebb megvásárolható 
telek 600 négyszögöles volt, és szigorú 
szabályok határozták meg az építtetést, 
itt nagypolgári villák épültek. A szentmi-
hálypusztai telepeken 2-300 négyszögö-
les telkeket mértek ki családi ház építte-
tésére, így az utóbbi hamarabb népesült 
be, tehetősebb iparo-
sokkal, kereskedőkkel. 
Mátyásföldre neves bu-
dapesti színházak színé-
szei költöztek, a szent-
mihálypusztai telepekre 
néhány színészen kívül 
az operaház majdnem 
teljes technikai veze-
tősége. Utóbbiakról 
(Spannraft Ágoston dí-
szletfestő, Nietsche Jó-
zsef „fővillámvilágosító 
és a színpadi hatásvilá-
gosítás főfelügyelője”, 
Riedl Frigyes „kasírozá-
si felügyelő”, Christofa-
ni József technikai, gé-
pészeti felügyelő, színpadmester) Róluk 
Spannrafton kívül nagyon kevés életrajzi 
adatot találtam, a két Spannraft Ágoston 
díszletfestőt, apát és fiát bemutattam a 
Ceruza toll és ecset című kötetben (KHF 
46). Ha színpadról beszélünk, általában 
mindenkinek a játszó színészek jutnak 
eszébe, pedig a „technikai” szakemberek 
nélkül a színpad egyszerű szavalóver-
seny helyszíne lenne.

A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 43. 
kötetében, a Humor és építészet 1900 
körül című reprint kiadásban Lantos An-
tallal bemutattunk két századfordulós, 
alkalmi sajtóterméket, a Mátyásföldi Hir-
lapot és a Tündérálom című Almásy Pál 
telepi (mai elnevezéssel) műsorismerte-
tőt. A két lapból kiderül, hogy a század-
forduló környékén a két nyaralótelepen 

Nyaralótulajdonos fővárosi színészek
A KIEGYEZÉS UTÁN AZ EGÉSZ ORSZÁG, ÍGY A FŐVÁROS ÉS KÖRNYÉKE IS LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁSOKAT PRODUKÁLT. 
A VISZONYLAGOS POLITIKAI NYUGALOM ÉS A GAZDASÁG MEGLÓDULÁSA NYOMÁN A PESTTŐL KELETRE ESŐ, 
DE MÉG BELÁTHATÓ KÖZELSÉGBEN LEVŐ FALVAK, TELEPEK FRISS LEVEGŐJE VONZERŐT JELENTETT A FŐVÁRO-
SI, TEHETŐSEBB POLGÁRSÁG SZEMÉBEN. ELŐSZÖR CSAK RÁKOSFALVÁIG MERÉSZKEDTEK, MAJD A GÖDÖLLŐI 
DOMBSÁG HEPEHUPÁS, LIGETES TÁJAIT, SZENTMIHÁLYPUSZTÁT ÉS A CINKOTAI BENICZKYEK BIRTOKÁN LÉVŐ, 
A HATVANI UTAT SZEGÉLYEZŐ KISERDŐT IS BIRTOKBA VETTÉK. MINDKÉT TERÜLETET PARCELLÁZTÁK. SZENTMI-
HÁLYPUSZTÁN TÖBB TELEP ALAKULT KI, A KÉT LEGNAGYOBBAL, AZ ALMÁSY PÁL-TELEPPEL ÉS A JÓZSEF FŐHER-
CEG-TELEPPEL AZ ÉLEN. A CINKOTAI KISERDŐ LIGETEIT AZ ÚTKAPARÓ HÁZ KÖRÜL PEDIG AZ 1887-BEN MEG-
ALAKULT MÁTYÁSFÖLDI NYARALÓTULAJDONOSOK EGYESÜLETE VÁSÁROLTA MEG A FÖLDBIRTOKOS BENICZKY 
GÁBORTÓL. A BUDAPESTI HELYIÉRDEKŰ VASÚT 1887-ES ELINDULÁSA CINKOTÁIG TOVÁBB FOKOZTA A KÖRNYÉK 
VONZEREJÉT. SORRA JELENTKEZTEK A TELKET VÁSÁRLÓK, NYARALÓT ÉPÍTTETŐK, KÖZÖTTÜK A FŐVÁROS SZÍN-
HÁZAINAK NEVES SZÍNÉSZEI IS.                                                                (Részlet a szerző készülő, Színpad című könyvéből.)

Helytörténet

tíznél több neves fővárosi színész töltötte 
nyarait és közülük néhányan később ki is 
költöztek ide. Ez a fejezet főleg róluk szól 
majd,

A felsorolt művészekben egy a közös: 
kisebb-nagyobb mértékben mindnyájan 
részt vettek a helyi kulturális életében is. 

A legkorábbi helyi, nyomtatott értesítés a 
színházzal is kapcsolatos 
kulturális életről Mátyás-
földön kelt 1897-ben, ez 
a Verő György által szer-
kesztett és írt Mátyásföl-
di Hirlap. A négyoldalas 
kiadvány Paulheim József 
építész, nyaralótulajdonos 
tiszteletére és az általa 
felújított Parkszálló fel-
szentelésére megrende-
zett ünnepség humoros 
bemutatása. A kiadvány-
ból kapjuk meg az első 
névsort is a Mátyásföldön 
nyaralótulajdonos főváro-
si színészekről. Érdemes 
megemlíteni, hogy a lap 

a színházi életben sem ismeretlen Heltai 
Jenő (aki szintén mátyásföldi nyaralótulaj-
donos volt) Mátyásföldről szóló versét is 
közli. Álljon itt a lapban megnevezett nya-
ralótulajdonos (vagy vendégként itt nyara-
ló) művészek névsora: 

Strelisky Sándorné, Béni Irma – akinek 
a férje a neves budapesti színházi fényké-
pész volt, Gazsi Mariska, Kűry Klára, Li-
geti Juliska, Margó Célia – az ő férje Verő 
György, a neves író, librettista, (Életrajza: 
KHF 42), Nógrádi Jolán, Szamosi Elza, 
Vízvári Gyula, Vízváriné Szigeti Jolán, 
Vízvári Mariska, Zilahyné Singhoffer Vil-
ma. Az ünnep maga mai meghatározással 
összművészeti happening volt, amiben a 
megjelenés évében álló 80 villa tulajdono-
sainak színe-java részt vett. Kukkantsunk 
bele a Bellovits Imre zeneszerző által ren-

dezett „előadásban” szereplő nem szí-
nész „műkedvelők” foglalkozásába: Ter-
mészetesen az egyik főszereplő maga az 
ünnepelt, Paulheim József építész volt. 
Verő a leírásban dramatizálja a szereplé-
sét: „…nemsokára táborkarától követve a 
térre ugratott I. Paulheim József. Strelis-
ky ( a fényképész SzR.) elébe lovagolt és 
harsány hangon jelentette, hogy a kivo-
nult helyőrség áll: 40 férjből, 50 aggle-
gényből, 27 iskolás fiúból és 30 milimá-
riból. (A szó jelentése tejesasszony, ami 
valószínűleg a humornak egy mára élét 
vesztett megnyilvánulása lehetett SzR) 
I. Paulheim József ellovagolt a csapatok 
arcvonala előtt, miközben a katonai ze-
nekart helyettesítő Steinzinger úr köz-
megbotránkozásra elénekelte a <Gott 
erhaltet>” (Ez utóbbi az osztrák császári 
himnusz volt.) Steinzinger Géza polgári 
foglalkozása pénztáros volt. Az ünnepség 
civil szereplői között volt még Mautner 
Adolf nagykereskedő, Miksó Imre kultu-
rális minisztériumi tanácsos, az építési 
vállalkozó Neuschloss testvérek, Marcell 
és Ödön, Palágyi Kálmán rendőrfelügye-
lő, Pozsgay Tivadar számtanácsos. 

A lapnak külön színházi rovata is volt, 
ami az alábbi hírt közölte: „Örömmel 
értesültünk arról, hogy Mátyásföldön 
legközelebb állandó viaszkabinet és ál-
latsereglettel egybekötött verkli üti föl 
tanyáját. Lelkesen üdvözöljük a jelentő-
séges művészeti eseményt és Jászai Mari 
úrnővel óhajtjuk, vajha Mátyásföld egy 
második magyar Bayreuth lenne e nem-
zet történetében. Doktor Barokalditól, a 
városligeti népczirkusz igazgatójától a 
kulturtörekvések e nemes bajnokától ez 
alkalomból több üdvözlő sürgöny érke-
zett.” Mint látjuk, az irónia át-meg átszö-
vi az írást (pontosabban: az egész lapot), 
a megtörtént események keverednek az 
iróniával dramatizált leírásokkal. 

SZÉMAN RICHÁRD
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Finta László Pomázon született, 
ahol édesapjának fatömegcikk gyára 
volt. Mire elérte a középiskolás kort, 
ez már kizáró oknak számított, így 
nem vették fel a gimnáziumba. Mű-
szaki érdeklődése és nyilvánvaló te-
hetsége ellenére is csak komoly apai 
összeköttetés árán jutott be a Nép-
színház utcai Gépipari Technikum-
ba, amit kitűnő eredménnyel el is 
végzett. Természetesnek tűnt, hogy 

ezek után jelentkezik egyetemre, de oda sem vették fel. A fellebbezés 
elutasításában édesapja kiemelkedő anyagi helyzetére hivatkoztak. A 
reménytelennek tűnő továbbtanulásra a katonaság hozott megoldást, 
amely utólag élete egyik legfontosabb, legszerencsésebb szakaszának 
bizonyult. A rengeteg szabadidőt kihasználva beszerezte az összes le-
hetséges szakirodalmat, és tanár nélkül, csupán könyvekből, önállóan 
megtanulta a karosszéria-tervezést. Az amerikai technológiát megsze-
rezték a szovjetek, és ennek magyar fordítása volt elérhető a katonai 
könyvtárban. Formatervezéssel akkoriban szinte senki nem foglalko-
zott, aki pedig mégis, az 1956-ban elhagyta az országot. Így amikor 
1957-ben jelentkezett az Ikarus gyárba, némi vizsgáztatás után, és a 
magával vitt komplett karosszériaterveket látva, azonnal alkalmazták 
formatervezőként. Karrierjének legsikeresebb terméke a 200-as autó-
buszcsalád volt, amely megkérdőjelezhetetlen szakmai tekintélyt, is-
mertséget és sok elismerést hozott számára. Ebből a járműcsaládból 
az Ikarus megszűnéséig 273 731 darab gördült le a gyártósorról. Egyéni 
műszaki megoldásai és az általa tervezett buszok anyagigénye hatással 
volt a magyar háttéripar több ágának fejlődésére is.

Kiemelkedő tevékenysége és a gyár ezáltal keletkező gazdasági eredmé-
nyei ellenére a hivatalos elismerés sokáig elkerülte. Vezetői természete-
sen felterjesztették állami díjra, amit azonban az akkori miniszter hat 
barátja kapott meg, pedig közülük valószínűleg nem is mindegyik tudta, 
merre van az Ikarus. Erre mindig fájó szívvel gondolt. A rendszerváltás 
után viszont a Munkácsy- és Jedlik Ányos-díjat is átvehette, ami némi 
elégtételt jelentett számára. A nevével összeforrt 200-as családot még a 
80. életévéhez közeledve sem tudta elengedni, könyvet írt róla. Szemé-
lyében egy igazi műszaki tehetség, egy valódi alkotó szellem távozott.

Finta László 84 évet élt. Emlékét nem csak családtagjai, kollégái és 
tisztelői, hanem az ipartörténeti kiadványok is őrizni fogják.  Nyugod-
jon békében!

ELHUNYT FINTA LÁSZLÓ MUNKÁCSY- ÉS JEDLIK 
ÁNYOS-DÍJAS IPARI FORMATERVEZŐ, AZ IKARUS  
KAROSSZÉRIA ÉS JÁRMŰGYÁR TALÁN LEGFONTOSABB 
SZEMÉLYISÉGE AZOK KÖZÜL, AKIKNEK ELÉVÜLHETET-

LEN ÉRDEMEI VOLTAK AB-
BAN, HOGY A GYÁR TERMÉ-
KEI A VILÁG MINDEN TÁJÁN 
ISMERTEK ÉS KERESETTEK 
VOLTAK.

Terike néni Diósgyőrben 
született, ahonnan nagyon 
szép gyermekkori emlékeket 
őrzött. Édesapja vájárként 
dolgozott, akinek nagy szük-
sége volt a jó levegőre, ezért 
sokat járta az erdőt gyereke-
ivel, miközben megtanította 
nekik minden fa, bokor, vi-
rág és gyógynövény nevét.

Terike néni jó tanuló volt, ezért érettségi után a Miskolci 
Állami Tanítóképzőbe iratkozott be, ahol 1955-ben diplo-
mázott, majd a diósgyőri Vasgyári Leányiskolában kezdett 
tanítani, és azt gondolta, hogy onnan megy nyugdíjba. 
Négy évvel később azonban lakást kapott egy vadonatúj is-
kola közelében, így ott folytatta pályafutását. Közben férj-
hez ment, és 1960-ban megszületett a fiuk. Ezután még 
két munkahelyváltást és költözködést követően a családfő 
foglalkozásához igazodva a fővárosba költöztek, akkor már 
négytagú családként, hiszen 1967-ben megszületett a lá-
nyuk is. 

Rákosszentmihály kezdetben elkeserítő volt Terike néni 
számára, mert a korábbi aszfaltos utakból álló, rendezett 
város helyett egy sáros utcákkal teli, falusi környezetben 
kellett élniük. Új munkahelyén, a Békés Imre Utcai Álta-
lános Iskolában azonban annyi volt a gyerek, hogy a kö-
rülményekkel nem nagyon értek rá foglalkozni, hiszen 
kollégáival három műszakban tanítottak. Később persze 
a viszonyok megváltoztak, és megszerette új környezetét, 
majd 1976-ban megpályázta a cinkotai Georgina utcai (ma 
Batthyány Ilona) Általános Iskola igazgatói pozícióját, amit 
el is nyert. Ezzel régi álma teljesült. Élete egyik legszebb 
szakaszaként emlékezett azokra az évekre, hiszen sok elis-
merést kapott a szakmától és a szülőktől is. Tanári hitvallá-
sa így hangzott: „Az iskola legyen olyan, amilyen a gyerek-
nek jó, ne a gyereket formáljuk olyanná, hogy megfeleljen 
az iskolának.” Ezt az elvet kollégái közül sokan követték. A 
Batthyányból ment nyugdíjba 1991-ben.

Azért, hogy szellemét karban tartsa, 2008-ban csatlako-
zott a Corvin Művészklubhoz. Békés lelki világát megjele-
nítő szövéseivel és festményeivel önálló és kollektív kiállí-
tásokon is megjelent. 

Emlékét szerettein kívül pedagógustársai és sok száz ta-
nítványa is őrzi. Nyugodjék békében!

ÉLETÉNEK 82. ÉVÉBEN 
ELHUNYT KOMÁROMY-
NÉ PONGÓ TERÉZIA 
GYÉMÁNTDIPLOMÁS 
PEDAGÓGUS.

Déli Harangszó Baráti Kör Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/395-3537

Szeptember 28 - október 2. 
TÖRTÉNELMI EMLÉKEINK 

NYOMÁBAN 

Galícia, honvédsírok, várak, kastélyok az 
I. világháború lezárása és az újjáalakuló 

Lengyelország 100.évfordulója  emlékére 
autóbuszos körút Dél-Lengyelországban.

ELLÁTÁS: félpanzió, elhelyezés 2-3 
ágyas, fürdőszobás szobákban

SZÁLLÁS: 2 éj Bukowinán a tátrai 
fennsikon az Anna panzióban, majd 2 éj 
a KRASICZYN KASTÉLYSZÁLLÓBAN    
ÚTVONAL: Budapest, Donoval, Árvavá-
ralja, Chyżne, Orawka, Bukowina, Tatr-

zanska, Gorlice, Biecz, Przemysl, Dukla, 

Bártfa, Eperjes, Budapest
Részvételi díj: 42 ezer forint plusz 

belépőkre 100 zl és 10 euro. 
EU egészségbiztosítási kártya kötelező.                      
Érdeklődni Korompay Katalinnál lehet a 

403-4745-ös vagy a 0620/482-7912-es 
telefonszámon, illetve e-mailen: 
korompaykatalin@gmail.com.   
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10 éves a Szentmihályi dr. Konrád Ferenc Uszoda

Kovács Péter elmondta: a kerület vezetői büszkék arra, hogy 
a Kertvárosban két uszoda is szolgálja a lakosság egészségét, 
de tudomása szerint azok a rákosszentmihályiak, akik meg-
fordultak az Erzsébetligeti Uszodában is, a sajátjukat barátsá-
gosabbnak érzik. A medencék mérete, illetve a szolgáltatások 
megegyeznek, és talán külső megjelenésében a mátyásföldi 
díszesebb is, a dr. Konrád Ferenc nevét viselő intézmény 
mégis közelebb áll a helyiek szívéhez.

A polgármester beszélt arról is, hogy az első 10 év meg sem 
látszik az épület állapotán és környezetén, ami elsősorban a 
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezető-
jének, Rátonyi Gábornak és munkatársainak az érdeme, ami-
ért külön elismerés illeti őket.

A beléptető rendszerek által rögzített adatok alapján a látoga-
tottságban nincs jelentős eltérés a két uszoda között. Az, hogy 
a számok szerint a mátyásföldi intézményt többen keresik fel, 
kissé csalóka, hiszen abban a Strand közönsége is szerepet 
játszik. A megnyitás óta összesen 1 707 770 látogató belépé-
sét regisztrálták az elektronikus kapuk. Az uszodák közül az  
erzsébetligetiben 947 344, a szentmihályiban pedig 760 426 
vendég  fordult meg. Az utóbbiak közül különösen szeren-
csés pillanatban lépett be az előtérbe Hargitai Béláné és lá-
nya, Csilla, akiket az ünnepélyes alakalomból uszodabérlettel 
ajándékozott meg az intézmény. 

A KERÜLET KÉT USZODÁJÁT MINDÖSSZE FÉL ÉV KÜLÖNBSÉGGEL ADTÁK 
ÁT, ÍGY A SZENTMIHÁLYI DR. KONRÁD FERENC USZODA MUNKATÁRSAI IS 
ÜNNEPELTEK JÚLIUS 10-ÉN. A JELES ÉVFORDULÓRA KOVÁCS PÉTER POL-
GÁRMESTER MELLETT MEGHÍVTÁK AZ INTÉZMÉNY NÉVADÓJÁNAK ÖZVE-
GYÉT, ILONA ASSZONYT IS.

Miután felvágták az óriástortát, Kovács Péter az első szele-
tet Konrád Ferencnének nyújtotta át, de a finomságból jutott 
mindenkinek, aki éppen úszni érkezett vagy hazafelé indult. 

MÉSZÁROS TIBOR

Tarnai Kiss László tanítványai – Balázs 
Anikó, Lőrincz Roland, Oláh Kati, Blas-
kó Bernadett, Gergeliczky Tibor, Csuti 
Csaba, Kökény Andrea, Tarnai Mar-

cell László, Kalina Enikő és Dócs Péter 
– mindent megtettek azért, hogy a kö-
zönség jól szórakozzon. A szünet után 
pedig nagy meglepetésben volt része a 
jelenlévőknek. A megszokott magyar 
nóta, operett és musical számok helyett 
ugyanis rockzenét hallhatott a nagyér-
demű. A művész bemutatta a Tarnai 
Rock Bandet, amit 40 éve készült létre-
hozni. A Tarnai Marcell László (ének), 
Koczák János (szólógitár), Szabó Sán-
dor (basszusgitár, vokál), Szebellédi Já-
nos (dobok, vokál), Tarnai Kiss László 
zenekarvezető (ének, orgona, zongora, 
szintetizátor) felállásban indultak el a 
közönség meghódítására, amely a jelek 
szerint sikerült is.

TARNAI KISS LÁSZLÓ ELŐADÓMŰVÉSZ IDÉN SEM FELEDKEZETT MEG 
ÉLETE ELSŐ MUNKAHELYÉRŐL, A GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZ-
MÉNYRŐL, ÍGY ISMÉT MEGRENDEZTE JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMŰSORÁT 
AZ ERZSÉBETLIGETI SZÍNHÁZBAN, AMELYNEK BEVÉTELE AZ INTÉZ-
MÉNY KÖLTSÉGVETÉSÉT GAZDAGÍTJA. 
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A sikeredző újabb 
kitüntetése

– AZ UTÓBBI ÉVEKBEN EDZŐI MUN-
KÁJA NYOMÁN TÖBB KOMOLY DÍJAT 
ÉS KITÜNTETÉST KAPOTT. MONDHAT-
JUK, HOGY MOST ÉRKEZETT A PÁLYÁ-
JA CSÚCSÁRA?
– Az edzői munkát egy folyamatnak gon-
dolom, amit különböző szintű sikerek 
kísérnek. Az edző ugyanúgy fejlődik, 
mint a sportolók, halmozódik a tudás és 
a tapasztalat. Kezdetben az is nagy ered-
mény, ha egy versenyzőm klubszinten le-
farag néhány századmásodpercet addigi 
legjobbjából. Én ezeket az eredményeket 
annak idején abszolút sikerként éltem 
meg. Amikor Kiss Dániel Európa-bajno-
ki bronzérmet szerzett, akkor azt gondol-
tam a pályám csúcsának.  Most azonban 
természetesen Baji Balázs tavalyi világ-
bajnoki bronzérmét érzem abszolút si-
kernek.

– EDZŐNEK LENNI MUNKA, VAGY ÉL-
VEZET?
– Azt hiszem, ennek a foglalkozásnak 
minden percét élvezni kell, mert csak 
így lehet eredményt elérni. Ez úgy le-
hetséges, hogy amíg egy kívülállónak 
az edzések monoton szenvedésnek tűn-
hetnek, mi ismerjük ennek a szerepét 
a sikerhez vezető úton. Tudjuk, hogy 
hova szeretnénk eljutni, ezért azoknak 
a részeredményeknek is nagyon tudok 
örülni, amelyeket a végső cél felé halad-
va érünk el. Ha például egy háromhetes 
edzőtáborból úgy térünk vissza, hogy el-
végeztük a szükséges munkát, és megte-
remtettük egy későbbi sikeres szereplés 
feltételeit, az nagyszerű érzés. Szerintem 
ezt a munkát csak ilyen szemlélettel le-
het végezni.

– BIZONYÁRA VOLTAK KUDARCAI IS. 
EZEKKEL MIT LEHET KEZDENI?
– Az embernek a siker szárnyakat adhat, 
de nem csak ezek viszik előre az ügyet, 
a kudarctól is lehet erősödni. Az igazi 
sportembert nem elkedvetleníti, hanem 
megerősíti, ha nem jönnek az eredmé-
nyek. Olyankor eszébe jut a sok elvégzett 

munka, elkezdi elemezni a történteket, 
levonja a következtetéseket, megtalálja 
az okokat, és ennek az új tudásnak a bir-
tokában már remény van arra, hogy leg-
közelebb ő legyen az első.

– KEZDŐ EDZŐKÉNT VOLT OLYAN TER-
VE, HOGY VILÁGBAJNOKOT NEVEL?
– Csak nagyon kevés trénernek adatik 
meg, hogy tanítványa egy világverseny 
helyezettje legyen. Akinek van realitásér-
zéke, nem jelentheti ki, hogy ez így lesz. 
Bevallom, én sem számítottam erre. Már 
csak azért sem, mert ha feltételezzük, 
hogy megvan az edzőben az ehhez szük-
séges tudás, még kell legalább egy átlag-
nál tehetségesebb versenyző is, aki ezt 
megvalósítja. Arra, hogy ilyennel össze-
akad az ember, semmi biztosíték nincs. 
Azt hiszem azonban, hogy ha nem ta-
lálkozom Kiss Danival és Baji Balázzsal, 
akkor sem lettem volna boldogtalan, ha 
„csak” annyit érek el, hogy egy tanítvá-
nyom egy serdülő bajnokságon nyer, és 
látom, ragyog a szeme a sikertől. Ráadá-
sul ebben sokszor közel annyi munka 
van, mint amikor egy szupertehetséggel 
dolgozom.

– ABBAN, HOGY ADÓDIK-E EGY KI-
EMELKEDŐ TEHETSÉG AZ EDZŐ 
ÉLETÉBEN, AZÉRT NEM CSAK A SZE-
RENCSÉNEK JUT SZEREP. EGY NEVES 
EDZŐNEK NEM KELL KERESNIE A TE-
HETSÉGEKET, SAJÁT ÉRDEKÜKBEN ŐK 
FOGNAK JELENTKEZNI A MESTERNÉL. 
BAJI BALÁZS ESETÉBEN EZ ÍGY VOLT.
– Valóban, de ne gondolja senki, hogy Ba-
lázs korábban rossz kezekben volt. Sőt. 
Medovánszky János mind sportszakma-
ilag, mind pedagógiailag egy élvonalbeli 
szakember, és volt olimpiai résztvevő ta-
nítványa is. Az idős mester féltő gonddal 
adta át nekem Balázst, és követte pályafu-
tását akkor is, amikor már nálam edzett. 
Nagyon jó barátság alakult ki köztünk. 
Azt hiszem, nem jobbat tudtam nyújtani 
Balázsnak, mint az előző edzője, hanem 
egy más szemléletet, ami az addigi isme-

AZOK UTÁN, HOGY A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT DÍSZPOLGÁRI 
CÍMMEL TÜNTETTE KI MÁRCIUS 15-ÉN, A MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA 
JÚLIUS 7-ÉN ORMAI LÁSZLÓ-DÍJBAN RÉSZESÍTETTE IFJABB TOMHAUSER 
ISTVÁNT, AZ IKARUS BSE ATLÉTAEDZŐJÉT. AZ EDDIG ELVÉGZETT MUNKÁ-
RÓL ÉS AZ ELISMERÉSRŐL BESZÉLGETTÜNK A SIKERES SZAKEMBERREL. 

reteire épülve még lefaragott az eredmé-
nyéből néhány tizedet. A jó edző és a jó 
sportoló találkozása azonban kölcsönös 
szerencse, hiszen ha a tanítvány kijut 
nemzetközi versenyekre, vele az edző is 
belekerül egy olyan nemzetközi közegbe, 
ahol számtalan további szakismeretet le-
het szerezni.

– MIT KELL TUDNUNK AZ ORMAI 
LÁSZLÓ-DÍJRÓL?
– Ormai László a semmiből hozta létre 
és vezette világsikerre a Statisztika asz-
talitenisz szakosztályát. A róla elnevezett 
díj elnyerése nagy megtiszteltetés. Talán 
nem véletlen, hogy a névadó életpályája 
és az Ikarus atlétikai szakosztály meg-
alakulása, illetve fejlődése között érzek 
párhuzamot. Nálam annyiban hasonló 
a helyzet, hogy édesapám alapította meg 
az Ikarus atlétikai szakosztályát egy el-
hanyagolt salakpályán, de a kezdeteknél 
már én is ott voltam, végigjártam vele az 
eddig megtett utat, és ma már nagyon 
fontos műhelyként tartanak számon ben-
nünket a Magyar Atlétikai Szövetségben. 

– TALÁN EZT A KÖZÖS TÖREKVÉST 
TÜKRÖZI AZ IS, HOGY ÉDESAPJA 
UTÁN NÉHÁNY ÉVVEL ÖN IS A XVI. KE-
RÜLET DÍSZPOLGÁRA LETT. NEM SOK 
OLYAN CSALÁDRÓL TUDUNK, AHOL A 
VASÁRNAPI EBÉDNÉL KÉT DÍSZPOL-
GÁR ÜL AZ ASZTALNÁL.
– Jó érzés arra gondolni,  hogy ő lega-
lább annyira büszke a díjamra, mint én, 
és természetesen a díszpolgári plakettet 
ugyanott őrzöm, ahol az Év Edzője-, illet-
ve az Ormai László-díjat. 

MÉSZÁROS TIBOR
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Remekelt az MLTC

Amikor 2014-ben az MLTC kiesett a Bu-
dapest II. osztályból, a vezetőség Zséli 
Lászlót, az ifjúsági csapat edzőjét azzal 
bízta meg, hogy fiatal csapatával indul-
jon el a felnőttek között a III. osztály-
ban. Az ifjak már az első években sem 
vallottak szégyent az idősebbek között, 
mostanra pedig beérett a kiváló tréner 
munkája, hiszen néhány rutinosabb já-
tékossal kiegészülve, több mérkőzésen 
gólparádét rendezve, fölényesen nyerték 
meg a bajnokságot és kerültek fel a II. 
osztályba. 

Tulajdonképpen már az őszi idény vé-
gén bajnokavatást lehetett volna rendez-
ni, mivel pontveszteség nélkül, 10 pont 
előnnyel álltak a tabella élén. A tavaszi 
folytatás is bravúros volt: a 19. forduló-
ig nem vesztettek pontot és akkor már 
matematikailag is bajnokok lettek! Ez-
után óhatatlanul is kissé kiengedtek, az 
utolsó hét fordulóban két győzelem és 
három döntetlen mellett két vereség is 
becsúszott, de ez semmit nem von le a 
remek teljesítmény értékéből.

 A csapat gólkülönbsége 120:32 lett, és 
végül 7 ponttal szereztek többet a máso-
dik Csillaghegynél. 

Végeredmény: 
1. MLTC: 66 pont  

2. Csillaghegy: 59 pont, 
3. „33” FC: 26 pont

Bár a siker természetesen az edző és a 
kiváló csapat érdeme, két játékosról kü-
lön is szólni kell. A 24 éves Nagy Ádám 
az egész osztály gólkirálya lett 39 talála-
tával, amit egyenletesen elosztott: ősszel 
húszat, tavasszal tizenkilencet termelt. 
Az MLTC saját nevelésű játékosa más-
hol nem játszott és azzal a ritka bravúr-
ral dicsekedhet, hogy csapatának mind 
a 26 mérkőzésén végig a pályán volt. Ez 
országos szinten is ritka teljesítmény.

A másik kiváló sportember Tóth Péter 
Attila, aki szintén egy percet sem ha-
gyott ki a 26 meccsből és 21 góljával a 
góllövő lista 5. helyezettje lett. Szintén 
csak az MLTC-ben játszott egész pálya-
futása során, amely nem rövid: a kiváló 
focista már 43 éves. Tóth Péter Attilát 
nyugodt szívvel nevezhetjük a fiatalok 
példaképének.

Zséli László csapatának jár az őszinte 
gratuláció, és sikeres szereplést kívá-
nunk a II. osztályban!

A Budapest III. osztály 3. csoportjában 
szereplő Rákosszentmihályi SC (RSC) 
már kevesebb dicséretet érdemel. A ta-
valy a II. osztályból kiesett csapattól a 
játékosok egyéni képességei alapján töb-
bet lehetett várni, viszont már az őszi 
végeredmény is sejtette, hogy itt nem 
lesz feljutás. Egy csapat messze kiemel-
kedett a mezőnyből: a THSE-Szabad-

kikötő II együttese 10 ponttal vezette a 
mezőnyt. Az RSC öt meccset is elvesz-
tett, de a dobogótól nem volt messze: a 2. 
Hegyvidék II és az ISSIMO (24-24 pont) 
csupán négy ponttal előzte meg, így az 5. 
helyen állt 20 ponttal. 

A tavaszi rajt azután a dobogós remé-
nyeket is eloszlatta: az első hat fordu-
lóban egy győzelem és egy döntetlen 
mellett négy vereség következett. A hát-
ralévő hét fordulóban igazolta a csapat, 
hogy jobb sorsra érdemes: három győ-
zelem és négy döntetlen mellett vereség 
nélkül fejezték be a bajnokságot. Az RSC 
az elsőtől (THSE) 31 ponttal, a harmadik-
tól (ISSIMO) 13 ponttal elmaradva a 7. 
helyen végzett. 

E sorok írója abban a megtisztelte-
tésben részesült, hogy részt vehetett a 
csapat évzáró buliján. Szimpatikus, jó 
szellemű baráti társaság az RSC, de ha a 
következőkben jobb eredményeket akar-
nak elérni, komolyabban kell venni a fo-
cit, főleg az edzéslátogatásokat. Hiszen 
tudjuk: jó eredményt csak munkával le-
het elérni.

A 2018/19. évi Budapest Bajnokság I – 
II osztály rajtja augusztus 18.

A II. osztály szeptember 1-jén indul.
A csapatok pihenője lassan véget ér, 

kezdődhet a felkészülés!
VARGA FERENC

Nagyszerű szereplés az U18-as Válogatott Viadalon

A viadalon Csehország, Szlovákia, a házigazda Szlovénia és természetesen ha-
zánk legjobb tizennyolc éven aluli atlétái mérték össze tudásukat, az egyéni 
versenyeken túl pedig a szokásoknak megfelelően csapatversenyt is hirdettek. 
Az Ikarusból három versenyző kapott meghívást a korosztályos válogatottba, 
és mindhárman nagyszerűen szerepeltek. 2000 méteres akadályfutásban ket-
tős győzelmet szereztek középtávfutó lányaink: Urbán Zita győzött edzőtársa, 
Szőke-Kiss Anna előtt. Idősebb Tomhauser István tanítványai óriási egyéni 
csúcsokat futottak. Zita tíz, Anna pedig majdnem huszonöt másodperccel 
múlta felül legjobbját. Rajtuk kívül ezüstérmével Pap Márk is hozzátette a ma-
gáét a csapat teljesítményéhez. Ifjabb Tomhauser István versenyzője gát szá-
mokban is remek eredményeket ért el idén, most azonban 100 méteren futott 
be a második helyre.

AZ U18-AS VÁLOGATOTT VIADALT A SZLOVÉNIAI PTUJBAN RENDEZ-
TÉK MEG JÚNIUS 9-ÉN. AZ ESEMÉNYEN ELSŐSORBAN AZ IFJÚSÁGI 
KOROSZTÁLYOS VERSENYZŐK VEHETTEK RÉSZT, DE A SZABÁLYOK 
ÉRTELMÉBEN FIATALABBAK IS BEKERÜLHETTEK A CSAPATBA. 
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Balázs 14 éves, az Ikarus BSE atlétika szakosztályának serdülő 
korosztályos rúdugrója. Kerületi lakosként a Jókai Mór Általá-
nos Iskola diákja, ahol sportszakra jár. Már négyévesen úszni 
tanult, később focizni kezdett el, de végül az atlétikát választotta. 
Hat éve sportol az Ikarusban: az alapokat Nagy József és Vékony 
Judit ismertette meg vele, majd 2016-ban Lőrincz Milán koráb-
bi rúdugró lett az edzője. A trénert nem hagyta cserben „tehet-
ségradarja”, Balázs ugyanis tavaly a nyári országos bajnokságon 
megugrotta a három métert, ezzel az eredménnyel pedig a dobo-
gó legmagasabb fokára állhatott fel. A téli OB-n is szép sikerrel 
zárt, igaz, akkor csak bronzot szerzett.

Idén már a serdülő korosztályban képviselteti magát, ahol az 
eddigi legjobb eredménye 3,2 méter. A két év alatt elért fejlő-
dés pedig önmagában is elismerésre méltó eredmény. A sport 
mellett azonban nagyon fontos a tanulás is, amit Lőrincz Milán 
megkövetel minden növendékétől. 

– Ha az év végén kettes vagy annál rosszabb jegy szerepel a bizo-
nyítványban, nem járhatunk edzésre. Nem mehet az edzés a tanulás 
rovására. Ez az egyik legfontosabb szabály – mondta Balázs. 

A Kőszegváry családban egyébként minden gyerek sportol. Ba-

lázs bátyja kosárlabdázik, húga 
pedig szintén a rúdugrást kós-
tolgatja az Ikarus pályáján. A 
család számára viszont fon-
tosabb a mozgás és az egész-
séges életvitel, mint az elért eredmények. Persze a rendszeres 
edzés a legtöbb esetben sikerrel párosul, így történt ez Balázsnál 
is. Az első helyhez azonban tökéletes mozgásdinamika szüksé-
ges, amelyhez a szellemi koncentráció mellett elengedhetetlen a 
professzionális felszerelés. Az önkormányzati támogatásnak kö-
szönhetően ezt nem a családnak kell állnia, és még az edzőtábor 
költségeit is ebből fedezik.

Balázsnak most az a célja, hogy július közepén, a Miskolcon 
megrendezendő országos bajnokságon megugorja a 3,4 méte-
res magasságot, ami edzéseken már sikerült neki, de versenyen 
még nem. Később pedig szeretne kijutni az olimpiára és az 
Európa-bajnokságra, akárcsak példaképei, Baji Balázs és edző-
je, Lőrincz Milán. Kellő kitartással, idő és munkabefektetéssel 
mindez sikerülhet, hiszen a jövő generációja csodákra képes. 

VARGA TIBOR

Három méter felett is a földön jár
KERÜLETÜNK NAGY FIGYELMET FORDÍT A SPORTRA, AZ EGYESÜLETEK ÉS A 
SPORTOLÓK TÁMOGATÁSÁRA, A SPORT UGYANIS A FIZIKAI FEJLŐDÉS ÉS AZ 
EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL MELLETT NEVEL, JELLEMET FORMÁL, TISZTELETRE TA-
NÍT. KÜLÖNÖSEN A FIATAL TEHETSÉGEKET SEGÍTI AZ ÖNKORMÁNYZAT, HISZEN 
A JÖVŐ GENERÁCIÓJÁBÓL NŐNEK KI AZOK, AKIK TOVÁBB ÖREGBÍTIK MAGYAR-
ORSZÁG HÍRNEVÉT. KÖZÜLÜK AZ EGYIK KŐSZEGVÁRY BALÁZS.

Az első napon mind-
járt egy címvédésnek 
örülhettek a kertvá-
rosiak. Gyürkés Vik-
tória ugyanis az 1500 
méter első kilométe-
rét a második helyen 
„utazva” tette meg, 
majd olyan ritmust 
vett fel, amit a me-
zőny többi tagja kép-

telen volt követni. Újabb háromszáz méter 
megtétele után bő húsz méteres előnyre 
tett szert, amit tovább növelt, és a végén 
fölényesen diadalmaskodott. Néhány perc-
cel a befutó után pedig már igyekezett is 
levezetni, hogy a következő nap kihívására  
maximálisan felkészüljön. Ez elég jól si-
került, ugyanis a fő számának mondható 
3000 méteres akadályfutáson szintén meg- 
győző versenyzéssel, magabiztosan győzött. 

Viki így két bajnoki címmel, illetve cím-
védéssel a zsebében fókuszálhat az Euró-
pa-bajnokságra, ami augusztus 7. és 12. 

között lesz Berlinben. A Berkovics Imre 
irányításával készülő középtávfutó sportoló 
idén már kétszer megjavította egyéni csú-
csát 3000 méteren, tehát önbizalommal 
telve várhatja a folytatást.

A felnőtt me-
zőnyben szerzett 
két bronzérem 
után Detrik Ba-
lázs felért a hazai 
súlylökő mezőny 
tetejére, és egyéni 
csúcsát centimé-
ter pontossággal 
beállítva aratott 
győzelmet. Az 

utolsó sorozatban ugyan egyik riválisa né-
mileg megközelítette Balázst, de megelőzni 
már nem tudta. Fontos ugyanakkor kiemel-
ni, hogy az ikarusos sportoló edzője, Kovács 
Gyula számos korosztályos bajnoki cím és 
korosztályos válogatott siker után így már 
egy felnőtt versenyzőt is a dobogó csúcsára 
segített. 

AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓAN SZÉKESFEHÉRVÁRON RENDEZTÉK MEG A 
123. MAGYAR BAJNOKSÁGOT JÚNIUS 22. ÉS 24. KÖZÖTT. A BREGYÓ KÖZI ATLÉ-
TIKAI CENTRUMBAN A NYÁR ELLENÉRE HŰVÖS IDŐ FOGADTA AZ INDULÓKAT.

Meggyőző eredmények a magyar bajnokságon
Két szép ezüstérmet is gyűjtöttek verseny-

zőink. Kéri Tamás akkor hozta a szezon 
legjobb formáját, amikor arra a legnagyobb 
szükség volt. A végre egészségesen készülő 
rúdugró korábban már szerzett bajnoki cí-
met, idei legjobb teljesítménye most a má-
sodik helyhez volt elegendő. Etédi Endre 
tanítványa azonban látja a fejlődés lehető-
ségét, és ne legyen kétségünk afelől, hogy 
mindent meg is tesz a cím visszahódítása 
érdekében. 

Rab Attila évek óta biztos pont, meghatáro-
zó ember a felnőtt gerelyhajító mezőnyben. 
Híresen jó versenyzőtípus, aki az utolsó 
sorozatra rendre összekapja magát. Ebben 
most sajnos edzője, Kőrös András elmon-
dása szerint egy kisebb sérülés akadályozta, 
ami miatt két dobást ki is kellett hagynia, 
így be kellett érnie a második hellyel.

Dénes Ervin két versenyszámot is vállalt, 
a 3000 méteres mellett az 5000 méteres 
akadályfutásban is rajthoz állt. Mindkét 
versenyét egyéni csúccsal teljesítette, és az 
előbbiben bronzérmet szerzett. Ervinről is 
elmondható, hogy rendkívül következetes, 
kemény munkával dolgozott meg a sike-
rért, és egyre komolyabb résztvevője az aka-
dályfutó mezőnynek.   

MUNKATÁRSUNKTÓL
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Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

Értelmiségi, leinformálha-
tó házaspár idős személlyel 
gondoskodó, tartási szerző-
dést kötne. 30-277-6622

KÉMÉNYBÉLELÉS, KON-
DENZÁCIÓS KAZÁNOK 
bekötése, szerelt kémény 
építés, szakvélemény ügyin-
tézés. 06-30-680-6814

Életjáradéki szerződést köt-
nék házra, vagy lakásra a 
XVI. kerületben 70 éven 
felüli személlyel havi fix ösz-
szegű fizetéssel. 30-941-4533

Kolonics Attila visszatért

Kolonics Attila volt a parancsnoka egé-
szen tavaly augusztus 24-ig az Újszász 
utcában működő, rendkívül fontos kato-
nai raktárbázisnak. Ez biztosítja mind-
azokat a használati és felszerelési tár-
gyakat, amelyek a magyar honvédelem 
működéséhez szükségesek. Akkor egy-
éves egyetemi szintű felsővezető-képző 
tanfolyamra vezényelték, így átmene-
tileg átadta a parancsnokságot Dolányi 
Sándor alezredesnek. A tanév letelt, Ko-
lonics ezredes visszatért, és ünnepélyes 
keretek között vette át a csapatzászlót a 
megbízott parancsnoktól.

Először Dolányi Sándor gratulált a to-
vábbképzés sikeres teljesítéséhez, majd 
beszámolt a parancsnoksága alatt tör-
tént fontosabb eseményekről. Elmondta, 
hogy minden feladatot sikeresen teljesí-

tett a Raktárbázis, annak el-
lenére, hogy több előre nem 
látható tennivalót is kaptak. A 
parancsnokok és az állomány 
lelkesedése azonban mindig 
átsegítette őket ezeken a ne-
héz időszakokon.

A régi-új parancsnok, Kolonics 
Attila elsősorban a jövőről be-
szélt, a kormány ugyanis döntött 
a Magyar Honvédség jelentős 
fejlesztéséről, ezért a Raktárbá-
zis feladatai ennek arányában megsokszo-
rozódnak, így az állomány is bővülni fog.

Baráth István szintén a megnövekedő 
feladatokra figyelmeztette sorállományú 
és vezető beosztású kollégáit, de kijelen-
tette, hogy az eddigi teljesítményeket látva 
nem aggódik, mert a Raktárbázis szemé-

lyi állománya megfelelő vezetés mellett 
minden feladat ellátására alkalmas.

A beszédek elhangzása után elisme-
réseket és jutalmat kaptak azok, akik 
kiemelkedő munkát végeztek az elmúlt 
időszakban. 

MÉSZÁROS TIBOR

ÜNNEPÉLYES ÁLLOMÁNYGYŰLÉST TARTOTTAK A MAGYAR HONVÉDSÉG ANYAGELLÁTÓ RAKTÁRBÁZISÁN JÚLI-
US 9-ÉN, AHOL JELEN VOLT KOVÁCS PÉTER POLGÁRMESTER, BARÁTH ISTVÁN DANDÁRTÁBORNOK, A LOGISZ-
TIKAI KÖZPONT PARANCSNOKA ÉS NEMES TAMÁS EZREDES, A LOGISZTIKAI KÖZPONT TÖRZSFŐNÖKE IS. 

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vadgesztenyefák komplex védelme 
Munkavégzés időtartama: augusztus 6. – augusztus 24.
Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudják pon-
tosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de igyekez-
nek betartani a fent jelzett időintervallumot. A leggondosabb 
munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parko-
ló autókra hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt 
nem okoz és az első autómosáskor eltávolítható, könnyűszerrel 
lemosható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a fel-
használás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős 
dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is 
szeretnénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő 
vadgesztenyefák 10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyü-
mölcsfa ill. zöldségfélék találhatóak, legyenek szívesek felénk 
jelezni lehetőség szerint írásban az info@lakidar.hu e-mailcím-
re vagy munkanapokon 8:00 – 15:00 között a 061 40-50-258 
telefonszámon, hogy a jelzett címen a lakó kérésére fokozott 
elővigyázatossággal vagy egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a 
gyümölcsök, zöldségek fogyaszthatóságának érdekében.

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Dimlin 25WP 0,05 %
14 0 Nem

veszélyes
Kifejezetten 
 veszélyes  Tazer 250 SC 0,1 %

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási 
idő, *nk: nincs korlátozás

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin • Telefon: 40-11-599 

• E-mail: jarmaykata@bp16.hu 

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterületeken 
szeptember 30-ig MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterületen enge-

délyezett készítményekkel. (ÉVI:14 nap, MVI:0 nap)

Nyugdíjas kerti munkát vál-
lal. 1E Ft/óra. 407-3942

Főállású és Nyugdíjas MO-
SOGATÓT keresünk 16. ke-
rületbe! Jelentkezni: 
raktar@cateringeszkozok.hu

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090
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Asztalos vállal: meglévő ajtók, 
ablakok szigetelését, javítását, 
régi ablakszárnyak thermo 
üvegre alakítását, elöregedett 
szigetelő gumik cseréjét, régi 
és új fa lépcsők gyártását, javí-
tását. 30-265-9477

Számítógépek javítása hely-
színen, hétvégén is. Vírusír-
tás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. 
Ingyenes kiszállás. 
Aradi Zoltán 70-519-2470; 
szerviz@szerviz.info

Catering eszközökkel foglalko-
zó vállalat keres SZÁLLÍTÓ és 
RAKTÁROS munkakörbe kol-
légát! Munkaidő: 8-16 óráig, 
gyakori reggeli-délutáni-hétvé-
gi plusz munka. Munkavégzés 
helye: Budapest 16. kerület, 
Jelentkezés: raktar@caterin-
geszkozok.hu, 30-341-5697 

Dr. Boda László ügyvéd, pol-
gári, társasági, családi jog. 
30-200-1526




