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Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési 
Központ vezérigazgatója képekkel 
illusztrálva összefoglalta a gödöllői 
HÉV történetét. Ebben kitért arra, 
hogy a gödöllői vonal története 
még a XIX. században kezdődött. 
Ugyanakkor komolyabb felújításon 
utoljára 1941-ben, a II. világháború 
kitörése előtt esett át. Az elmúlt 80 
évben jelentős változás nem történt, 
aminek fényes bizonyítéka, hogy a 
forgalmi jelző- és biztosítórendszert 
még akkor építették ki, amikor Ma-
gyarországon a menetirány szerinti 
baloldalon közlekedtek a járművek. 
Ezt az örökséget a gödöllői HÉV 
még ma is őrzi.

A nagyszabású terv műszaki tartal-
ma magába foglalja a gödöllői és a 
csömöri HÉV teljes felújítását, a pályák kor-
szerűsítését, a sebességkorlátozások meg-
szüntetését, a peronok akadálymentesítését 
és P+R parkolók kialakítását. A végső cél, a 
XXI. század színvonalára emelni ezt a több 
százezer ember utazását érintő közlekedési 
szolgáltatást. És a terv természetesen tartal-
mazza a HÉV – 2-es Metró összekötését is, 
valamint a HÉV vonalát keresztező átjárók 
megszüntetését, kétszintes kereszteződések-
ké alakítását is.

A tervek szerint a 2-es Metró mindegyik 
szerelvénye kimenne Rákosfalváig, kiszolgál-
va ezzel az ottani lakótelepeket. Minden má-
sodik járat tovább menne Cinkotáig, amely 
így kiszolgálná a XIV. kerület érintett részét 
és a teljes XVI. kerületet, majd ebből min-
den második szerelvény tovább szállítaná az 
utasokat részben Gödöllő, részben Csömör 
irányába. A cél, jelentősen gyorsítani az agg-
lomerációból a fővárosba járók közlekedését, 
és átszállásmentes lehetőséget biztosítani a 
belváros felé. Az M0-áson a Flór Ferenc (ke-
repestarcsai) Kórház magasságában létesí-
tendő lehajtó és parkoló segítségével pedig 
a körgyűrűn érkezők is átszállhatnának a 
HÉV-Metró vonalra, és gyorsan elérhetnék a 
belvárost. A tervek előre láthatólag 2023-ra 
készülnek el.

Dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Ka-
binetiroda kormányzati államtitkára a köz-
lekedés fejlesztését az agglomerációs térség 

legfontosabb kérdésének nevezte. Elmondta, 
hogy a Kormány „meghallotta” a pestkörnyé-
kiek jogos közlekedési igényeit, és hatalmas 
fejlesztésbe kezdett. Példaként említette a 
Veresegyházi vonalat, ahol emeletes szerel-
vények közlekednek, de kitért arra is, hogy 
a programban jelentős útépítések is szere-
pelnek. Ilyen az M2-es út és a hozzá tartozó 
csomópontok megépítése. Csömör ország- 
gyűlési képviselőjeként jól ismeri az 1888-
ban épített csömöri HÉV problémáit is, és 
örömmel üdvözölte, hogy ebben az ügyben 
végre történhet valami.

Kutnyánszky Zsolt, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium közlekedési operatív 
programokért felelős helyettes államtitká-
ra arra hívta fel a figyelmet, hogy elődeink 
okos, átgondolt közlekedési koncepciójának 
köszönhetően Budapest Berlin, Prága és 
Hamburg, után a 4. legsűrűbb vasútháló-
zattal rendelkező 
város Európában. 
Ez egy fantasztikus 
adottság, hiszen 
nem feltétlenül kell 
új nyomvonalakon, 
méregdrága beruhá-
zásokkal hálózatot 
építeni, legfeljebb a 
meglévőt kell felújí-
tani. A helyettes ál-
lamtitkár elmondta 

azt is, hogy a veresegyházi, ceglédi 
és a nyári szezonban a balatoni vo-
nalakon közlekedő emeletes vonatok 
mellé 2022 végéig további 30 emele-
tes szerelvény fog megérkezni. Ezek 
az egyenként 600 férőhelyes szerel-
vények alkalmasak lesznek szinte a 
teljes elővárosi forgalom kiszolgálá-
sára.  

Vécsey László, Pest megye 6. szá-
mú, gödöllői központú választóke-
rületének országgyűlési képviselője 
kijelentette, hogy nem lehet elég 
nagyra értékelni a Kormány fejlesz-
tési szándékát az elővárosi közleke-
dést illetően, hiszen csak a Budapest 
északkeleti szelvényéhez tartozó elő-
városi közlekedés az összforgalom 
12 százalékát adja. Ezután a gödöl-

lőiek szempontjából elemezte, milyen ked-
vező hatással lesznek a megvalósuló tervek a 
város lakóinak közlekedésére.

Szatmáry Kristóf, a Kertváros és Alsórákos 
országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy 
a főváros közlekedésének csődje a legfőbb 
bizonyítéka annak, hogy a felújítási munká-
latok nem halogathatók tovább. Ha elkészül, 
hatása ahhoz lesz majd hasonlítható, mint 
amilyen gyökeresen megváltoztatta kerüle-
tünk útjainak terhelését az M0-ás körgyűrű. 
Az elővárosi közlekedés fejlesztése a XXI. 
század színvonalára emeli majd az érintett 
területek közlekedését.

A hozzászólások után az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium képviseletében 
Kutnyánszki Zsolt, a Budapest Fejlesztési 
Központ és a MÁV-HÉV Zrt. konzorciumá-
nak képviseletében pedig Vitézy Dávid látta 
el kézjegyével a támogatási szerződést. 

Mérföldkő a HÉV-Metró összekötésének megvalósításában
Amint arról korábban beszámoltunk, a Kormány 4,6 
milliárd forint uniós forrást biztosít a gödöllői és a 
csömöri HÉV-vonal teljes felújítására, és a 2-es Met-
róval való összekötésének tervezésére és előkészí-
tésére. Július 1-jén az első mérföldkövéhez érkezett 
a nagyszabású terv: a Budapest Fejlesztési Központ 
302. tárgyalójában az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) támogatási szerződést kötött a Bu-
dapest Fejlesztési Központ (BFK) és a MÁV-HÉV Zrt. 
konzorciumával. 

Kutnyánszky Zsolt, Vitézy Dávid és Szatmáry Kristóf

Körvasútsor, Egyenes utca, 
Cziráki sarok látványterve
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Kedves Olvasó!
Teljesen elbizonytalanodtam. Zenés, szabadtéri 
rendezvény, Erzsébet-liget. A színpadról olyan 
zene szól, hogy ritmusára még a székek és padok 
lába is megmozdul. Két aranyos, önfeledt, 6-7 
éves forma kislány fülig érő szájjal, és hihetetlen 
ritmusérzékkel táncol. Igazi fotótéma. Fogom a 
fényképezőgépet, és – megtorpanok. Belém hasít 
a trendi kérdés: nem fognak pedofilnak gondolni, 
ha ősz hajjal a fejemen kislányokra fogom a fény-
képezőgépet? Pedig én csak a szívderítő gyerme-
ki vidámságukat akartam megörökíteni.

Egy másik eset. Iskolanap, a végén egy kis álló-
fogadással. Az iskola igazgatója odakísér ahhoz 
az asztalhoz, ahol két gimnazista korú – 17-18 
évesek lehetnek – diáklány segít a nyomkodós 
termoszból kávét fakasztani. Azt hittem, udva-
rias vagyok a lányokkal szemben, amikor ezt 
mondtam az igazgatónak: milyen szép hölgyeket 
választottatok alkalmi háziasszonyoknak. Ennyi 
hangzott el, majd a csészével a kezünkben már 
mentünk is tovább. Amikor már hallótávolságon 
kívülre értünk, az igazgató zavartan megkért, 
hogy ilyet többet ne csináljak, mert ha csak az 
egyiknek is ügyvéd valamelyik szülője, már mind-
ketten mehetünk is a bíróságra zaklatás vádjával. 
Lefagytam, mint a számítógép. Apám egyik útra-
valója jutott eszembe: ha hölgyek, lányok társasá-
gában vagy, viselkedj úgy, hogy érezzék, ők nők, 
vagy azok lesznek. Hát innen üzenem apámnak, 
hogy vegye tudomásul ott fönt az égi országúton, 
a jószándékú tanácsa már nem érvényes, sőt ve-
szélyes. Itt lenn a Földön a világ a feje tetejére 
állt. És ő is jobban teszi, ha vigyáz, kinek mit 
mond ott fönt, mert eljöhet az idő, amikor azok, 
akik az angyalokat szépnek látják, azonnali beu-
talót kapnak a pokolba. És innen üzenem hölgy-
ismerőseimnek, hogy továbbra is látom ám, hogy 
szépek, csak már nem merem mondani.

MÉSZÁROS TIBOR

Megjelenik 34 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Mészáros Tibor (+36-30/260-0507)
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla 
Korrektor: Grób-Gönczi Mónika
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
E-mail: tibifoto@t-online.hu 

Szerkesztőségi fogadóóra hétfőn 14 és 15 óra között 
a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt. www.mediaworks.hu
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.
Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdetes@bp16.hu

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 lapunkban megjelenő cikkekhez a fotókat a cikkek szerzői készí-
tik. A fotós nevét csak az ettől eltérő esetekben közöljük.
A XVI. kerületi Önkormányzat központi száma: 
4011-400 vagy 4011-408.

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

Szatmáry Kristóf országgyűlé-
si képviselő elmondta, hogy a 
földutak fölszámolása a Kert-
városban is jól halad. 2021-
ben az említett program segít-
ségével 17 út, vagy útszakasz 
kapott, vagy kap szilárd, jó mi-
nőségű burkolatot. Ezzel már 
a 4 milliárd forinthoz közelít 
az az összeg amelyet a XVI. 
kerület erre a célra fordítha-
tott. A képviselő elmondta 
még, hogy a polgármesterrel 
közös céljuk, kerületünket a 
főváros egyik legvonzóbb ke-
rületévé tenni.        

Kovács Péter polgármester egy kis plakáton mutatta 
be azoknak az utcáknak a sorát, amelyek részesültek 
a Budapesti Útépítési Program által nyújtott anyagi 
forrásból. Ez az összeg 2021-ben már elérte az 1 mil-
liárd 592 millió 250 ezer forintot, amelynek megszer-
zésében Szatmáry Kristófnak fontos szerep jutott. 
Azokat az utakat, amelyek támogatásban részesültek, 
2022 első félévének végéig kell átadni. Így lesz ez a 
Varró utcával is. Ha a közbeszerzési eljárás sikeresen 
lezárul, még az idén megkezdődnek a munkálatok, 
ha valamiért elhúzódik, akkor csak jövő tavasszal, de 
a félév végére akkor is elkészül az új burkolat. 

A kis utcák is szilárd 
burkolatot kapnak
Már többször beszámoltunk a Budapesti Útépítési Programról, 
amelynek végén a fővárosban már egyetlen földút sem lesz. Most 
egy cinkotai zsákutca került sorra, a Varró utcának a Kocsmáros 
utcánál kezdődő szakasza.                                                          M.T.

Véradás helye: 
XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatal
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

Véradás ideje: 
Július 20. kedd 
13:00-18:00 óráig

A véradásra kérjük hozza magával személyi 
igazolványát, TAJ és lakcímkártyáját!

www.veradas.hu
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Újabb 
egészségügyi 
fejlesztés
Újabb 27,6 millióval növeke-
dett az az összeg, amelyet 
egészségügyi fejlesztésre for-
díthat a Kertváros.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
hathatós közbenjárásának köszönhetően 
újabb állami támogatást kapott a XVI. ke-
rület. A döntés alapján a Hunyadvár utcai 
orvosi rendelő felújítását 27 millió  608 
ezer  forinttal támogatja a Kormány. A ren-
delőintézet összesen 62 millió  423  ezer 
forintból újul meg. A munkálatok július 
12-én már el is kezdődtek, és várhatóan 
idén szeptemberben fejeződnek be.

Ebből az összegből a még ki nem cserélt 
nyílászárók helyett újakat építenek be, és 
kicserélik az épület két hosszabbik olda-
lán az ereszcsatornákat. Megújulnak az 
öltözők, a várók és a közlekedők, amelyek 
új burkolatot kapnak, kicserélik a ren-
delők szanitereit, továbbá sor kerülhet egy 
teljes festésre is. Megújul a fűtés is, télen 
már korszerű gázkazán és új radiátorok 
gondoskodnak a fűtésről. Végül felülvizs-
gálják a meglévő elektromos hálózatot is. 
A felújítás után egy korszerűbb épületben 
kaphatnak ellátást az itt működő rendelők 
betegei.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet

FŐÉPÍTÉSZ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.
A munkakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök:
A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 32. Tele-
pülés-, terület- és vidékfejlesztési, telepü-
lés-üzemeltetési feladatkör, I besorolási 
osztály.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök:
Az ellátandó feladatokat magában foglaló 
teljes körű főépítészeti tevékenység.
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság • cselekvőképes-
ség • büntetlen előélet • vagyonnyilatko-
zat-tétel

A benyújtás határideje: 2021. augusztus 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 

2021. augusztus 13.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2021. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának módjai:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal címére történő megkül-
désével (1163 Budapest, Havashalom utca 
43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: Főépítész
• Személyesen: Budapest, Havashalom 
utca 43. I. emelet 103. szoba
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpoliti-
kai referens részére a joka@bp16.hu e-mail cí-
men keresztül, a benyújtandó iratokkal együtt.

Az ellátandó feladatokról, a jogállásról, az 
illetményről és juttatásokról, az elvárt kom-
petenciákról, a pályázat részeként benyúj-
tandó iratokról, igazolásokról, a pályázati 
eljárásról, az elbírálás módjáról és rendjé-
ről minden részletre kiterjedő tájékoztatás 
olvasható az önkormányzat honlapján a 
www.bp16.hu oldalra kattintva az Állások 
címszó alatt. 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

FŐÉPÍTÉSZI REFERENS 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony, hat hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.
A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-
írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által el-
látandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 32. pontja szerint Település-, 
terület- és vidékfejlesztési, település-üze-
meltetési feladatkör I. besorolási, és II. be-
sorolási osztályban.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök:
Településképi eljárások lebonyolítása, ér-
kezett kérelmek elbírálása, határozatok 
elkészítése. A településképi bejelentési el-
járással kapcsolatos helyszíni ellenőrzések 
lebonyolítása. Az Önkormányzati Építészeti 
Műszaki Tervtanács működésével összefüg-
gő feladatok koordinálása, ellátása (ÉTDR 
rendszer kezelése, konzultációk és vélemé-
nyek előkészítése, megküldése). Szakható-
sági állásfoglalások előkészítése és kiadása.
Képviselő-testületi és bizottsági előterjesz-
tések készítésében való közreműködés. A 
Központi Címregiszter (KCR) nyilvántartás 

kezelése, lakossági megkeresések alap-
ján történő átvezetések lebonyolítása, lak-
címigazolások kiadása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Az elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának módjai:
• Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal címére történő megkül-
désével (1163 Budapest, Havashalom utca 
43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: Főépítészi referens.
• Személyesen: Budapest, Havashalom 
utca 43. I. emelet 103. szoba.
• Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpoliti-
kai referens részére a joka@bp16.hu e-mail cí-
men keresztül, a benyújtandó iratokkal együtt.
A pályázatról minden részletre kiterjedő – 
jogállás, illetmény és juttatások, jelentkezé-
si feltételek, elvárt kompetenciák, a jelent-
kezéshez benyújtandó iratok, igazolások 
– tájékoztatás olvasható az Önkormányzat 
honlapján, a bp16.hu oldalon az Állások 
címszó alatt.
A munkakörrel kapcsolatos további infor-
mációt Erdősné dr. Kocsis Helga Polgár-
mesteri Irodavezető nyújt, a 06/1-4011-421-
es telefonszámon.
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– A BUDAPESTI ÚTÉPÍTÉSI PROGRAMBAN 
A FŐVÁROSI KERÜLETEK SZÁMÁRA IDÉN 
IS LEHETŐSÉG NYÍLT ÚTÉPÍTÉSEKRE TÁ-
MOGATÁSI KÉRELMET BENYÚJTANI. A 
XVI. KERÜLET ESETÉBEN MILYEN DÖN-
TÉS SZÜLETETT?
– A Kertváros önkormányzata eddig a Prog-
ram minden fordulójában pályázott kor-
mányzati forrásra, ebben az évben sem volt 
ez másként. Azt a jó hírt tudom most meg-
osztani a kerületiekkel, hogy hasonlóan a 
korábbiakhoz, a benyújtott kérelmet teljes 
egészében tudtuk támogatni. Ez azt jelenti, 
hogy a mostani döntésünk értelmében 17 
utca fog megújulni. Ezzel közel 6,5 kilomé-
ternyi utat építünk. 

– A KORÁBBI ÜTEMEKKEL EGYÜTT EZ-
ZEL MÁR MINTEGY 25 KILOMÉTERNYI ÚT 
ÉPÜLT. VAN MÉG LENDÜLET A PROGRAM-
BAN?
– Amikor elkezdtük a munkát, én azt a célt 
tűztem ki magam elé, hogy a Főváros földút-
hálózatát, mint több évtizedes terhet, örök-
séget felszámoljuk. Ez azt is jelenti, hogy itt 
a kerületben is valamennyi földutat leaszfal-
tozzuk, és új utakat is építünk. Ebből a cél-
kitűzésből most sem engedek. A kormány 
támogatását meg tudtuk nyerni mindehhez, 
és ez az együttműködés a mai napig töret-
len. Miután pedig a jelenlegi fővárosi vezetés 
hátat fordított a kerületünknek, és útépítés 
terén 2024-ig egy fillért sem hajlandó költe-
ni a kezelésében lévő utakra, így a Budapesti 
Útépítési Programban megkapott kormány-
zati források még inkább felértékelődnek. A 
folytatással kapcsolatban pedig csak azt tu-
dom mondani, ha vannak céljaink és kellő 
akaratunk is hozzá, akkor folyamatosan tud-
juk fejleszteni otthonunkat. Ezért sem értem 
a Kertváros ellenzéki önkormányzati képvi-

Közlekedés-fejlsztési dömping a Kertvárosban
Újabb utak épülnek a Budapesti Útépítési Program
keretében és folytatódik a HÉV-Metró összekötése is
Az elmúlt hetek jó hírekkel szolgáltak a kertvárosi autós-és közös-
ségi közlekedők számára. A Budapesti Útépítési Programban is-
mét lezárult egy pályázati szakasz és újabb döntések születtek a 
HÉV-Metró összekötésével kapcsolatban is. Ezekről kérdeztük a 
Budapesti Útépítési Program vezetőjét, kerületünk országgyűlési 
képviselőjét, Szatmáry Kristófot.                         MUNKATÁRSUNKTÓL

selőit, akik nem emelték fel szavukat egy, a 
választóik érdekeivel szöges ellentétben álló 
döntés ellen. Bár közhely, de ezt a helyzetet 
most jól jellemzi a „nincs lehetetlen, csak te-
hetetlen” mondás.

– VÉGÜL AZ EMLÍTETT FORRÁSOK HIÁ-
NYÁBAN SEM KELL ÉVEKET VÁRNI A BE-
TERVEZETT FŐVÁROSI FENNTARTÁSÚ 
UTAK FELÚJÍTÁSÁRA.
– Valóban nem, de nem azért, mert a Fővá-
ros meggondolta volna magát. Kovács Péter 
polgármester úrral ugyanis úgy voltunk, 
hogy valamit lépnünk kell az ügyben. Jó-
magam is jeleztem a kormányzat felé, hogy 
nem szeretnénk a Főváros politikai döntése 
miatt évekig kátyúkkal borított utakon közle-
kedni. Gulyás Gergely miniszter úrral több 
alkalommal sikerült tárgyalni ebben az ügy-
ben, amelynek eredményeként jelentős kor-
mányzati támogatást kaptunk. Ebből a közel 
3 milliárd forintból nekiláthatunk annak a 
munkának, amely a Főváros döntése miatt 
veszélybe került. A Magtár és a Rózsa utca 
felújítása így hamarosan megkezdődhet.

– A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS HASZNÁLÓI 
SZÁMÁRA – ÉS BUDAPESTEN ŐK A TÖBB-
SÉG – FONTOS DÖNTÉSEK SZÜLETTEK A 
HÉV-METRÓ BERUHÁZÁS FOLYTATÁSÁ-
VAL. MENNYIBEN FOGJA MEGVÁLTOZ-
TATNI EZ A FEJLESZTÉS AZ ÉLETÜNKET? 
– Nem túlzás, ha azt mondom, ez a beruhá-
zás Kelet-Pest történetének egyik legjelentő-
sebb közlekedési fejlesztése lesz. Nem lesz 
olyan közlekedő, aki ne élvezné jótékony 
hatását. Biztosan sok autós fog áttérni majd 
a közösségi közlekedésre. 
Aki pedig mégis marad 
az autónál, annak példá-
ul nem kell majd a HÉV 
elvágó hatása miatt bosz-
szankodnia a Kertváros-
ban, mert megszűnnek 
a szintbeli vasúti átjárók. 
Metró-szintű összekötte-
tést teremtünk a belvá-
rossal, így valóban XXI. 
századi módon tudunk 
majd nap mint nap utaz-
ni. Ezért is fájó, hogy a 
mostani fővárosi vezetés 

bő másfél évet elvett a fejlesztés életéből. 
A előző ciklusban ugyanis a Főváros már 
megkezdte a tervezést, Cinkotáig már el is 
készültek az engedélyes tervekkel, de annak 
ellenére, hogy a főváros új vezetője választá-
si kampányban a folytatást, sőt a gyorsítást 
ígérte, pont az ellenkezője történt, leállítot-
ták a munkát. Nekünk, kertvárosiaknak ez 
a beruházás kiemelten fontos. Szerencsére 
sikerült elérnünk, hogy a kormány vegye át 
a HÉV-Metró összekötés projektjét, és a ter-
vezés befejezéséhez szükséges forrásokat is 
rendelkezésre bocsátotta. Úgyhogy folyta-
tódhat a munka!

– MILYEN KONKRÉT FEJLESZTÉSEK AZOK, 
AMELYEK BIZTOSÍTANI FOGJÁK NEKÜNK 
A MODERN UTAZÁSI FORMÁT A MOSTA-
NI HÉV-VONALON? 
– Sok-sok ilyen elemből fog állni a projekt. 
Például korszerű járművekre cseréljük a 
mostani szerelvényeket. A HÉV-ből valójá-
ban csak a nyomvonala marad meg, hiszen 
új lesz a pálya új, akadálymentes megállók-
kal, a metrószerű új vonatok pedig sűrűn, 
Rákosfalváig 2,5 percenként, Cinkotáig 5 
percenként fognak járni csúcsidőben. Az 
Örsnél történő összekötés miatt nem lesz 
átszállás, így a menetidőt ezzel is tudjuk 
csökkenteni. Egyúttal, ahogy már említet-
tem, a kerület teljes területén megszűnnek 
a szintbeli vasúti kereszteződések. Így nem 
kell várni a HÉV elhaladására a keresztirá-
nyú forgalomnál. Az új megállóknál kisebb 
új városközpontok jönnek majd létre. Mind-
ezeknek köszönhetően gyökeresen fog meg-
változni a Kertvárosban közlekedők élete.
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A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat főigaz-
gatója, dr. Kiss Marianna üdvözölte a meg-
jelenteket, és elmondta, szinte hazajöttek a 
Harmónia terembe, mert az itt berendezett 
oltópont hosszú hónapokra második ottho-
nukká vált.

Kovács Péter polgármester köszöntőjében 
azt emelte ki, hogy talán még soha nem 
tapasztalt terhelés nehezedett az elmúlt év-
ben az egészségügyi dolgozókra, de ő, aki 
naponta megfordult a ligeti oltóponton, azt 
tapasztalta, hogy mind a fehérköpenyesek, 
mind a színházi segítők példásan helytáll-
tak, és ennek köszönhetően négy hónapig 
folyamatosan és zökkenőmentesen folyt a 
lakosság oltása. Az Önkormányzat ezt egy 
jelképes ajándékkal kívánta honorálni, még-
pedig azzal, hogy minden oltóponton dol-
gozó – mintegy 300 ember – 5 alkalomra 
szóló uszoda-, illetve strandbelépőt kapott, 
amelyet július 1-jétől vehetnek igénybe kerü-
letünk két uszodájának valamelyikében.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő 
azt hangsúlyozta, hogy a Semmelweis-napi 
ünnepség talán létre sem jöhetett volna, ha 
az ország egészségügyi dolgozói nem telje-
sítenek erejük felett a kritikus időszakban. 
Ezért kiemelt köszönet és elismerés jár min-
den egyes egészségügyi dolgozónak, különös 
tekintettel arra, hogy a Kertvárosban az oltási 
hajlandóság országosan is az élvonalba tar-
tozott. Ebben pedig nyilván része volt annak 
is, hogy az erzsébet-ligeti oltóponton sokak 
egybehangzó véleménye szerint mindig jó 
volt a hangulat, kedvesen fogadták az oltásra 
érkező kerületlakókat, gördülékenyen folyt 
az oltás, és ennek híre ment kerületszerte. 

Ács Anikó egészségügyért felelős alpolgár-
mester arra emlékeztetett, hogy miközben a 
lakosságot arra szólították fel, hogy marad-
jon otthon, ha pedig mégis elhagyni kény-
szerül lakását, figyeljen a távolságtartásra, az 
egészségügyi dolgozók egyiket sem tudták 
betartani, ami fokozott kockázatot jelentett 
számukra, mégis helytálltak. Emlékeztetett 
arra is, hogy nem csak az oltópontokon, ha-
nem a háziorvosi rendelőkben is erő feletti 
munka folyt, hiszen a legtöbb helyen a dé-
lelőtti és délutáni rendelés közötti időt hasz-
nálták a védőoltások beadására. Továbbá az 
egészségügyi dolgozóknak nem volt nagy-
péntek, húsvét vagy hétvége, 
hiszen versenyfutás folyt a 
vírus terjedésével.

Az Önkormányzat vezető-
inek beszéde után Kuti Ró-
bert, kerületünk fiatal hege-
dűművésze adott koncertet a 
jelenlévők szórakoztatására.  

Ezután dr. Kiss Ma-
rianna adott rövid át-
tekintést arról, hogy 
nem a COVID19 
volt az első az em-
beriséget sújtó nagy 
járványok sorában. 
Összeállításában el-
hangzott, hogy az 
orvostudomány már 
azt hitte, világmére-
tű fertőző betegsé-
gekkel már nem kell 
számolnunk, mert 

az ismert kórokozókkal szemben kitűnő vé-
dőoltások állnak a rendelkezésünkre. Kide-
rült, hogy ez nem így van, hiszen új vírusok 
is megjelenhetnek. Így a védőoltás kifejlesz-
téséig a COVID19 vírus is szabadon szedhet-
te áldozatait.

Az emberiség történetében kiemelt helyet 
foglal el a fekete himlő, amely rendkívül sok 
áldozatot szedett, de a himlőnek köszön-
hetjük az első védőoltás kidolgozását is. Az 
1800-as évek végén Edward Jenner angol 
orvosnak ugyanis feltűnt, hogy a tehénhim-
lővel fertőzött fejőnők immunissá váltak a 
fekete himlő kórokozója ellen is. (A vakcina 
szavunkat is a teheneknek köszönhetjük: 
vacca /latin/ = tehén) A fejőnők védettségé-
ből kiindulva fejlesztették ki az első igazán 
hatékony védőoltást, amely gyakorlatilag vi-
lágszerte megszüntette a fekete himlőt. Az 
utolsó fertőzést 1979-ben, 42 éve jegyezték 
föl.

Végül a főigazgató ismertette az erzsé-
bet-ligeti oltópont összesített statisztikáját. 

Eszerint a színházban a há-
rom oltóponton összesen 20 
534 oltást végeztek. Ebből el-
sőkörös oltást 10 614, máso-
dik adagot 9728 személynek 
adtak be, AstraZeneca vakci-
nát 5362-en kaptak, Pfizert 
9987-en, Modernát 4609-en, 

Sinopharmot 384-en, az egykörös Janssent 
pedig 192-en. 

Ezután dr. Kiss Marianna bejelentette, hogy 
a Semmelweis-napon szokásos jutalom- 
osztás ezúttal nem a hagyományos módon 
történik, hanem a rendkívüli teljesítményre 
való tekintettel a Szakrendelő minden dolgo-
zója átlag bruttó 139 ezer forint jutalomban 
részesül. Az ehhez szükséges pénzügyi hát-
teret – 27 millió forintot – az Önkormányzat 
biztosította.

Az oltópont vezetésével megbízott dr. Tót 
Éva doktornőt az oltópont szakszerű mű-
ködtetéséért R. Törley Mária szobrászmű-
vész Szent György legyőzi a sárkányt című 
plakettjével ajándékozták meg. A doktor-

nőt váratlanul érte a kitüntetés, könnyeivel 
küszködve mondott köszönetet az ajándé-
kért és a kollégák valóban szűnni nem akaró 
vastapsáért. 

Majd elbúcsúztatták a nyugdíjba vonu-
ló Varróné Erdei Ilona asszisztensnőt és 
Szecsődi Gábor gondnokságvezetőt. A Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
elismerő oklevelét a Szakrendelő dolgozói 
közül Czank Erika vezető védőnő, Varga 
Mihályné Noémi, a belgyógyászat vezető 
asszisztense és Villás Pál Istvánné Gyöngyi-
ke röntgenasszisztens vehette át Kosztyuné 
Bertus Jolántól, a Kamara helyi elnökétől. 

Semmelweis-nap az oltóponton
Július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja 1992 óta a magyar egészségügy napja. Idén úgy adódott, hogy 
a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat ilyenkor szokásos házi ünnepségét az Erzsébetligeti Színház Harmónia 
termében tartották, abban a teremben, ahol néhány nappal korábban még oltópont működött. 
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Tradíció, sokoldalúság, szakmai és em-
beri igényesség, folyamatos megújulás, 
megalkuvás nélküli elhivatottság – talán 
ezekkel a kifejezésekkel lehet érzékel-
tetni leginkább annak a pedagógusnak 
a munkáját, akinek a neve, személye 
összeforrt a Corvin Mátyás Gimnázium-
mal. Már szülei is ennek az intézmény-
nek a tanárai voltak (Keszthelyi Rudolf 
„Szunyi” bácsi és felesége), így szinte 
természetes volt, hogy folytatja a családi 
hagyományt.

Juhász Jenőné kémia-fizika-technika 
szakon végzett az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Természettudományi 
Karán. 1991 óta dolgozik a Corvinban. Előtte   tíz évig a Hajózási 
Szakközépiskolában tanított. A három corvinos évtized alatt a kémia 
és fizika tanítása mellett hamar megtalálta az osztályfőnöki feladat, 
majd a munkaközösség-vezetés, később az igazgatóhelyettesi meg-
bízatás is. 

Gyermekközpontúságát jól tükrözi, hogy nem csak tanítani, de 
megszerettetni is kívánta a természettudományokat tanítványaival. 
Ennek érdekében szerepet vállalt egy 9-10. évfolyamos kémia tan-
könyv megírásában, rendszeresen előadásokat tartott kémiatanári 
konferenciákon, és felkérték oktatás-módszertani prezentálásra a 
XII. Nemzetközi Vegyészkonferencián is. Tapasztalatait, didaktikai 
meglátásait A kémia tanítása című módszertani folyóiratban publi-
kálta. 

Juhász Jenőné az iskolai tehetséggondozás fontos résztvevője, tan- 
óráin évtizedek óta alapozzák meg tudásukat orvosnak, vegyész-
nek készülő diákok. Régi tanítványai közül ma már sokan sike-
res szakemberként térnek vissza előadást tartani az alma materba 
egy-egy iskolai eseményre. A hagyományos tanulmányi versenyek 
mellett szívesen készít fel csapatokat kreatív, interdiszciplináris 
vetélkedőkre is. Szervezőképességét és szaktárgyi elhivatottságát 
jól tükrözi, hogy az elmúlt tanévben a teljes iskolát megmozgatva 
készített performanszt a periódusos rendszer évfordulójára. Igaz-
gatóhelyettesként rendszeresen szervezett nevelőtestületi tovább-
képzéseket. 

Szaktárgyi tudását és pedagógiai ismereteit saját intézményén kí-
vül is megosztotta, hiszen 20 éve folyamatosan szaktanácsadóként 
és érettségi vizsgaelnökként is tevékenykedett. 

  A Corvinban hat osztálynak volt az osztályfőnöke. A változó diák-
generációkhoz könnyen alkalmazkodott, hiszen legfőbb motivációja 
a gyerekeknek és saját hivatásának a szeretete. A következetes, sze-
mélyes példán és kölcsönös tiszteleten alapuló nevelés mellett diák-
jai számára feledhetetlen a humora és személyiségének szuggesztív 
ereje.

Iskolai évkönyv, diákalapítvány, hagyományőrző iskolai ünnepsé-
gek kitalálása és szervezése, az intézményi szintű közösségi szol-
gálat rendszerének kidolgozása, koordinálása is fűződik a nevéhez. 
Bármelyik tevékenységi körén belül dolgozik, mindig az igényesség, 
a szakmaiság, a felelősségtudat jellemzi.

Elhivatottság megalkuvás nélkül
A Corvin Mátyás Gimnázium Blanka nénije magas kitüntetést kapott
A patinás Corvin Mátyás Gimnáziumban július 2-án 
a szokottnál is ünnepélyesebb hangulatban zajlott a 
tanévzáró konferencia, hiszen része volt az iskola le-
gendás pedagógusa, Juhász Jenőné, Keszthelyi Blan-
ka nyugdíjba vonulás előtti búcsúztatása, aki nem 
sokkal korábban négy évtizedes, kiemelkedő pedagó-
gusi munkájáért Trefort Ágoston-díjban részesült.

Blanka néni családi élete is példaértékű. 1982-ben kötött házassá-
got, amelyből két leánygyermekük született. Az kisebbik az anyai 
nagyszülők példáját követve testnevelő tanár lett, a nagyobbik pedig 
az édesanya hivatását követve a vegyészmérnöki pályát választotta, és 
három unokával is megajándékozta a büszke nagyszülőket.

Juhász Jenőné nem az a típus, aki nyugdíjba vonulása pillanatától 
belesüpped az édes semmittevésbe. Ha tanítani már nem is szándé-
kozik, azért vannak tervei. Ezekről egyelőre csak annyit árult el, hogy 
az iskola 90 éves évfordulója alkalmából mindenképpen szeretné 
megosztani emlékeit a Corvin Gimnázium történetéről. 

Pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként 2021-ben megkap-
ta a XVI. kerületi Önkormányzat által alapított „Az év pedagógusa” 
címet. Emellett most már ott díszeleghet a vitrinben a pedagógusok-
nak adható egyik legmagasabb kitüntetés, a Trefort Ágoston-díj is.

Az évzáró konferencián köszöntöttek négy további pedagógust is, 
Lendvainé Kovács Erikát, Müller Jankát, Kasné Havas Erikát és Li-
gety Gyöngyit. Az ő munkájukat a Miniszter Elismerő Oklevelével 
jutalmazták.

Köszöntötték továbbá a nyugdíjba vonuló pedagógusokat, Juhász 
Jenőnén kívül Karsai Győzőnét és dr. Kobolka Istvánnét, akik Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet kaptak. 

Az évzáró konferenciát Ulmann Gergely 11. d osztályos tanuló sza-
valata (Szabó Lőrinc: A kíváncsiság), valamint Frankó Gergely 10. 
c-s diák klarinétjátéka (Óz, Somewhere, Over The Rainbow) színe-
sítette.

MÉSZÁROS TIBOR

Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere Dr. Maruzsa 
Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jelenlétében adja át 

Juhász Jenőnének a Trefort Ágoston-díjat.

Fotó: Bartos Gyula 

Ligety Gyöngyi, Juhász Jenőné, Lendvainé Kovács Erika, Müller Janka 
és Kasné Havas Erika.
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Díszdiplomák házhoz szállítva
2021-ben sok más rendezvény mellet a pedagógusnap is elmaradt, amelynek hagyományosan részét 
képezi a díszdiplomák átadása. Ennek pótlására az Önkormányzat vezetői személyesen kézbesítették 
a díszdiplomákat, és az okleveleket.

Ádám Jánosnét Kovács Péter polgár-
mester és Ács Anikó alpolgármester 
kereste föl, hogy átadják a vasdiplo-
mát, amely a tanítói oklevél átvételé-
nek 65. évfordulóján adható. 

A gyerekek Aliz nénije 1956-ban szerezte 
diplomáját a Budapest XVI. kerületi Tele-
ki Blanka Tanítóképzőben (ma Szerb Antal 
Gimnázium). A tanítóképző elvégzése után 
mindössze két évig tanított kerületünkön kí-
vül, Csömörön. Majd 1957-től egészen 1992-
ig, nyugdíjba vonulásáig végig a XVI. kerü-
letben dolgozott. Tanított a Táncsics utcai 
Iskolában, majd a Tanács oktatási osztályán 
rá bízták az osztályvezető-helyettesi teendő-
ket, a Hősök terei Általános Iskolában az 
igazgatóhelyettesi feladatokat látta el, 1971-
től pedig a Béla utcai iskola igazgatója volt.

Pályáját szakmai kitüntetések övezték. 
1975-ben a Kiváló Úttörőszervező, 1979-ben 
a Szocialista Kultúráért, 1984-ben a Kiváló 
Munkáért kitüntetést vehette át, 1987-ben az 
Úttörővezető Érdemérmet kapta meg, 2009-
ben pedig Eötvös József Emlékérem tulajdo-
nosa lett.

Életútjához és vasdiplomájához szeretettel 
gratulálunk! 

Június 28-án Ács Anikó alpolgár-
mester Bánfalvi Jánosné óvodape-
dagógusnak adta át a rubin okle-
velet, amely a diploma átvételének 
70. évfordulóján adható. 

Bánfalvi Jánosné 1930. június 19-én szüle-
tett Budapesten. A II. kerületi Szent Lélek 
téri Állami Óvónőképző Intézetben szerez-
te oklevelét 1951. júniusában. 1951-1956 kö-
zött Győr-Moson-Sopron megyében, Győr- 
sövényház községben dolgozott, ahol veze-
tő óvónői kinevezést kapott. 1953-tól már 
óvodai szakfelügyeleti feladatokat is ellátott. 
1958-ban férjhez ment, ezért Budapestre 
kérte áthelyezését. A szakmai elismerést 
gyorsan kivívta a fővárosban is, hiszen 1959 
szeptemberében kinevezést kapott a XVI. 
kerületi óvodafelügyelői munkakör betölté-
sére. 1971-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgo-
zója Díjat, majd 1975-ben Földes Ferenc-dí-
jat kapott. Gazdag pályafutása alatt számos 
szakmai kiadvány, szaklap létrehozásában 
vett részt, szakmai előadásokat, képzéseket 
tartott, segítette a Művelődésügyi Miniszté-
rium munkáját.

A rubin diplomához szívből gratulálunk!

Koczka Ferencné Juhász Éva 50 
évvel ezelőtt vette át tanítói okle-
velét. Az aranydiplomát Ács Anikó 
alpolgármester és Kovács Péter 
polgármester kézbesítette Cinkota 
közismert és népszerű pedagógu-
sának. Koczka Ferencné így mesélt 
pályafutásáról:

1965-ben érettségiztem Veszprémben. Az-
óta érzem hivatásomnak a pedagógusi pá-
lyát, ami kiskorom óta a vágyam volt. (Min-
dig „tanítónéniset” játszottam.) Apukám 
iskolaigazgató volt, anyukám varrást taní-
tott. Lányom magyar-olasz szakos tanár lett.

Munkámat a balatonfűzfői óvodában 
kezdtem képesítés nélküli óvónőként, majd 
a Balatonkenesei Állami Nevelőotthonban 
folytattam, mint gondozónő. 1968-1971-ig 
a Győri Tanítóképző Intézet nappali tago-
zatán tanultam, majd tanítói oklevelet sze-

reztem.  1971. augusztus 15-től a Budapest 
XVI. kerületi Batthyány Ilona Általános 
Iskolában tanítottam egészen nyugdíja-
zásomig. Itt 33 évet töltöttem, mint tanító 
és gyermekvédelmi felelős. Munkám so-
rán folyamatosan képeztem magam, elvé-
geztem a beszédművelést, matematikát, 
magyar nyelv és irodalmat, ének-zenét, 
Gordon-módszert, tanulásmódszertant, te-
hetségfejlesztést (ELTE Tanárképző Főis-
kolai Kar), valamint a legelső turnusban 
tettem le az ECDL-t (Európai Számító-
gép-használói Jogosítványt).

1980-tól gyermekvédelmi felelősként dol-
goztam. Noha időnként nagyon nehéz, és 
hálátlan feladatnak bizonyult, nagy türe-
lemmel és odaadással végeztem ezt a fela-
datot. Egy évig a kerületi gyermekvédelmi 
csoport vezetője voltam.

Hosszú évekig foglalkoztam az iskolánk 
tankönyveinek beszerzésével és terjeszté-
sével. Pedagógusoknak pedig szépirodalmi 
könyveket terjesztettem.

Tanítás mellett is több munkát végeztem: 
1972-ben a művelődési ügyosztály gyám-
ügyi csoportjánál gépírói munkát vállaltam. 
1975-ben a pénzügyi osztályon mellékállás-
ban előadói munkakörben dolgoztam. 

Az IKARUS-ba analfabétákhoz tanítókat 
kerestek. A kerületből ketten vállaltuk Bu-
cella Gézánéval e nemes, de igen nehéz 
feladatot.

A Góliát foci beindításánál – nő létemre 
– vállaltam az edzésüket.  Később a csapa-
taimmal több alkalommal kerületi I. helye-
zést értem el. A Góliát focit 9 évig vezettem. 

Osztályaimnak több szakkört, illetve tan-
folyamot is tartottam. Volt bérletünk a 
Zeneakadémiára, az Erkel Színházba, a 
Bábszínházba. Kéthetente kirándultunk. 
1987-ben külföldre, Németországba, utána 
pedig Olaszországba is eljutottunk. 

Munkám elismeréséért több kitüntetést is 
kaptam:
- Szakszervezeti tevékenységért
- Művelődési Miniszter „Eredményes mun-
kájáért” dicséret /1986/
- „Budapest Főváros XVI. kerület Közökta-
tásáért” kitüntetést /1994/
- A Magyar Köztársaság Oktatási Miniszte-
re 2004-ben a Pedagógus Szolgálati Emlé-
kérmet adományozta számomra.

A pedagógus pályán 37 évet töltöttem. 
Büszke vagyok arra, hogy több tanítványom 
kerületi és budapesti versenyeken is ki-
emelkedő teljesítményt ért el. Legnagyobb 
elismerésem azonban az, hogy a mai napig 
rengeteg visszajelzést, szeretetet kapok tő-
lük és szüleiktől is.
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Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere Peda-
gógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki Benisné Hepp Zsuzsa 
óvodapedagógust.

Dr. Márton Andrásné Szelepcsényi 
Klára rubin diplomáját Kovács Pé-
ter polgármester és Szász József 
alpolgármester adta át az ünne-
peltnek.

Klári néni édesapja vegyészmérnök volt, 
majd pedagógusi diplomát szerzett, és egy 
vegyipari középiskolában tanított. Onnan 
a Közgazdasági Egyetemre került, ahol tan-
székvezető docensként áruismeretet és tech-
nológiát oktatott. A családban a felmenők kö-
zött az édesapán kívül is számos pedagógus 
volt. Dr. Márton Andrásné ezt a családi ha-
gyományt követve 1951-ben tanítói oklevelet 
szerzett a Cinkotai Állami Tanítóképzőben. 
Tanítói munkáját Csömörön kezdte az ottani 
általános iskolában, ahol mint fiatal tanító, 
arra is szakított időt, hogy megszervezze a 
népművészeti tánccsoportot.
1961-ben a XVI. kerületi Baross Gábor utcai 
Általános Iskolában folytatta tanítói pályáját. 
Az ott eltöltött évek alatt szerteágazó pedagó-
giai munkát végzett. Majd 1978-ban a Cente-
náriumi Általános Iskolába került, ahol egé-
szen nyugdíjazásáig tanított. 1987-ben ment 
nyugdíjba. Ez azonban csak papíron történt 
meg, mert nem tudott megválni szeretett hi-
vatásától.  1998-ig dolgozott tovább az isko-
lában, mint napközis nevelő. Ám még ekkor 
sem ért véget a pályája, mert a 2001/2002-es 
tanévben a rákosszentmihályi Néri Szent Fü-
löp Katolikus Általános Iskolában – mond-
hatnánk levezetésképpen – napközis nevelői 
állást vállalt.
Pályája során több kitüntetést is kapott. 
1968-ban és 1969-ben Kiváló úttörőszerve-
zői oklevelet vehetett át, 1977-ben a Parla-
mentben kapta kézhez az Oktatási Minisz-
térium által adományozott Kiváló Tanító 
kitüntetést, 1988-ban pedig Pedagógus Szol-
gálati Emlékéremmel jutalmazták munkáját.
A múlt felidézése közben számtalan fotó, 
családi és iskolai emlékkép is előkerült. Szó 
esett a második világháború történéseiről is, 
például arról, amikor a szovjetek érkezése-
kor 1945 februárjában Csömör teljes lakos-
ságának 48 óra alatt el kellett hagynia a falut.
Klári néni közelít a 90. életévéhez, de min-
den névre, dátumra, fontos és kevésbé sors-
fordító eseményre pontosan emlékszik. 
Korát meghazudtoló szellemi állapotban, 
vidáman éli mindennapjait.  Az említett ki-
tüntetések mellé – mintegy a tanári pálya 
lezárásaként – most már odateheti a rubin 
díszoklevelet is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti 
lakóépületek utólagos 
hőszigetelésének pénzügyi támogatására

A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy Budapest Fő-
város XVI. kerületi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) vissza 
nem térítendő támogatást nyújtson a 
XVI. kerületi társasházi és lakásszövet-
kezeti lakóépületek, homlokzati, tető- 
és pincefödém, valamint homlokzati 
végfalak hőszigeteléséhez.

A pályázatok benyújtásának formai 
követelményei:
A pályázatokat 

a) magyar nyelven, 
b) papír alapon,
c) mindent kitöltve (kihúzva azt, 
ahol adat nem kerül feltüntetésre), 
d) A/4-es formátumban, 
e) a pályázati adatlapot és a nyilatko-
zatot aláírva, 
f) egy eredeti példányban, 
g) folyamatos oldalszámozással 
ellátva kell benyújtani.

Pályázatok benyújtásának módjai:  

a) Személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 
8. )
Ügyfélszolgálati idő munkanapokon: 
hétfő: 8.00-18.00; kedd: 8.00-16.00; 
szerda: 8.00-16.30; csütörtök: 8.00-
16.00; péntek: 8.00-13.30, vagy

b)  Postai úton (postacím: 1163 Buda-
pest, Havashalom u. 43.), 

c) Elektronikus úton a palyazat@bp16.hu 
e-mail címre.

Pályázatok benyújtásának határideje 
2021. szeptember 15.

A pályázattal kapcsolatban minden 
részletre kiterjedő tájékoztatás olvasha-
tó az Önkormányzat honlapján (bp16.
hu) a Pályázati felhívások címszó alatt.

Benisné Hepp Zsuzsanna 1980-ban szerez-
te meg óvónői képesítését a Kossuth Zsuzsa 
Szakközépiskolában, majd 1985-ben szerzett 
diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 
A Budapesti Műszaki Egyetemen tett közok-
tatási vezetői szakvizsgát 2012-ben, emellett 
ismereteit számos továbbképzésen bővítette.

1983-tól nyugdíjba vonulásáig, 2020-ig 
dolgozott a XVI. kerületben. A Sashalmi 
Manoda Óvodában több mint 30 évet tevé-
kenykedett, a három évtizedből kettőt óvoda-
vezetőként. Ez is bizonyítéka annak, hogy 
munkatársai tiszteletét, bizalmát, szeretetét 
vezetőként is élvezte. 

Óvodapedagógusi és intézményvezetői 
feladatait magas színvonalon, kiváló szakér-
telemmel látta el, hivatását szenvedélyesen 
szerette. 

Különös gondot fordított a családokkal való 
jó együttműködés kialakítására és fenntartá-
sára. Kollégái számára példamutató módon 
törekedett partnerként segíteni a családi és 
az intézményi keretek között történő nevelés 
összehangolását. 

Nagy elhivatottságot érzett a kiemelt figyel-
met, különleges bánásmódot igénylő gyer-
mekek neveléséhez. A kerületi intézmények 
közül intézményvezetőként, az óvoda dol-

gozóival szorosan együttműködve, elsőként 
vállalta fel az autizmussal élő kisgyermekek 
integrált nevelését, melyben nap, mint nap 
segítségére volt kollégáinak. 

A rábízott gyermekeket nagy szeretettel, 
türelemmel, értő figyelemmel, segítő gon-
doskodással vette körül. Törekedett minden 
gyermekhez megtalálni a kulcsot, kapcsola-
tot teremteni velük, együttműködve nevelni 
őket.

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! 
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– Karcagon születtem. Vallásos családban 
nevelkedtem, és 12 éves koromig ott is él-
tem, amikor a fővárosba költöztünk. Az az-
óta megszűnt Széchenyi István Gimnázium-
ban érettségiztem. Ez egy világi gimnázium 
volt, de az ott tanulók közül mégis többen 
választották a papi pályát. Ez feltételezésünk 
szerint egy korábbi iskolalelkésznek volt kö-
szönhető, akinek szelleme valahogy tovább 
öröklődött a későbbi generációkra is, és a 
szülők szívesen adták gyermekeiket ebbe az 
iskolába. Itt tanult Spányi Antal székesfehér-
vári megyéspüspök, Kozma György jezsuita 
atya és még jónéhány növendék, akik nem 
váltak híressé, de hűségesen teljesítették papi 
küldetésüket.

– ÖN IS ENNEK HATÁSÁRA VÁLASZTOTTA 
A PAPI HIVATÁST?
– A légkör bizonyára hatott rám is, de érett-
ségikor még nem volt bennem ilyen irányú 
elhatározás. Az útkeresés időszakát éltem. 
Elmentem betanított furatköszörűsnek a 
Ganz-Mávaghoz, ahol egy évig dolgoztam. 
Ott megtapasztaltam a munkásemberek 
életét is. Eközben alakult ki bennem egy vi-
lágnézeti elköteleződés, mivel templomba 
jártam a testvéreimmel, és a templomi hitta-
non is részt vettem, ahol fontos ismereteket 
szereztem a hit világáról. Ehhez könyveket 
is kaptam a hitoktató atyától, így szép lassan 
megszilárdult bennem az Isten és az egyház 
iránti szeretet. Ugyanakkor felmerült ben-
nem az is, hogy az általam megismert csodá-
latos világról a fiatalok közül milyen kevesen 
tudnak. Egyre inkább úgy gondoltam, hogy 
nekem feladatom, hogy megismertessem a 
fiatalokat az istenhittel. Ez a felismerés idő-
ben nagyjából egybe esett a II. Vatikáni Zsi-
nattal. Ennek egyik okmánya a világi aposto-
lok szerepéről szólt, azokról, akik a templom 
falain kívül élőkkel is megismertetik Isten 
tanításait. Úgy éreztem, hogy ez teljesen egy-
bevág az én törekvéseimmel.

Egy magányos templomi imádkozás köz-
ben jött az ötlet – talán nevezhetnénk isteni 
sugallatnak – hogy papként számtalan világi 
apostolt nevelhetnék. Néhány hónapos vívó-
dás és megfontolás után jelentkeztem Eszter-
gomba a Szemináriumba, ahova föl is vettek. 
18-an voltunk az évfolyamban, de közülünk 
11-et – nyilván „véletlenül” – villámgyorsan 

Út az aranymiséig
Előző lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy Nagy Zoltán esperest, 
a Sashalmi Krisztus Király Plébániatemplom plébánosát 50 évvel ezelőtt 
szentelték pappá. Ennek emlékére június 20-án celebrálta aranymiséjét. 
A plébános urat megkértük, meséljen az aranymiséig vezető út főbb ál-
lomásairól.                                                                     MÉSZÁROS TIBOR  

behívtak katonának. Az öt esztergomi év 
azonban nagyon szép volt, kitűnő tanáraink-
tól életre szóló útravalót kaptunk. Végül 1971-
ben Szabó Imre püspök úr szentelt pappá.

– HOL KEZDTE A PAPI SZOLGÁLATOT?
– Dorogbányán a bányalelkészségen kezd-
tem káplánként. Ám öt és fél hónap után 
áthelyeztek a Szigetközbe, Ásványráróra. Ás-
vány és Ráró korábban még két külön köz-
ség volt két önálló templommal. A plébánia 
Ásványon volt, plébánosom inkább ezt a te-
rületet gondozta, nekem pedig szinte szabad 
kezet adott, hogy Rárón vezessem a hitéletet. 
Kitűnő lehetőség volt arra, hogy a papi mun-
ka minden részletét megtanuljam, plébá-
nosom pedig szívesen látott el tanácsokkal, 
támaszom volt a kezdeti nehézségek leküz-
désében. 

A következő állomás a budapesti Rókus-ká-
polna volt. Ott 11 évig voltam káplán. Kitű-
nően működött a számomra nagyon fontos 
hitoktatás, a város minden részéről jöttek az 
érdeklődők, így közel száz ifjúsági hittanost 
oktattunk káplántársammal, Kállay Emillel.

– HOGYAN TŰRTE EZT A PÁRTÁLLAM?
– Néha bizony voltak konfliktusok. Ekkor 
már – a 70-es évek végén jártunk – Lékai 
bíboros volt a főpásztor, és megkezdődtek a 
híressé vált Nagymarosi Találkozók. Az azon-
ban, hogy ott közel 3000 fiatal gyűlt össze 
évente kétszer, már szemet szúrt a kommu-
nista pártnak, mert úgy érezték, hogy az egy-
ház kiveszi a kezükből az ifjúság irányítását. 
Nyomást gyakoroltak Lékai bíborosra, hogy 
fékezze a találkozókat.  Ugyanakkor Szent II. 
János Pál pápa Lékai bíboros vatikáni látoga-
tásakor szemrehányást tett a magyarországi 
főpásztornak, miszerint Magyarországon a 
fiatalságot elhanyagolja az egyház. Ez a haza-
térő bíborosnak kitűnő érv volt a hazai táma-
dásokkal szemben a Nagymarosi Találkozók 
folytatására. Ezek után nem, hogy fékezte 
volna, hanem kifejezve, hogy kénytelen tel-
jesíteni a pápa utasítását, a következő találko-
zón személyesen megjelent.

A Rókus-kápolna után Rákosfalvára kerül-
tem. Ott 15 évig voltam káplán. Törekvésem 
volt, hogy ne kelljen plébánosi feladatokat 
ellátnom, mert úgy láttam, hogy a rengeteg 
adminisztráció, a pénzügyek és egyéb köte-
lezettségek elveszik az időt a papi munkától. 
Ám ezt a nézetemet elődöm, György Attila 
hirtelen halála miatt fel kellett adnom. Egy 
ideig Bátorfi Béla mátyásföldi plébánossal 
közösen láttuk el a sashalmi szolgálatot, 

majd elkezdtek kapacitálni, hogy vállaljam el 
én a plébánosi feladatokat. Azt ígértem felet-
teseimnek, ha semmiképpen nem találnak 
mást, hát elvállalom. Nem találtak. Így most 
már 21 éve vagyok sashalmi plébános.

– HOGYAN ÁLL MOST AZ ÖN SZÍVÜGYE, A 
HITOKTATÁS?
– Öt óvodában és három iskolában 300-nál 
több hittanosunk van. Közösségeink is jól 
működnek. Kicsit bátrabbak vagyunk a prog-
ramokat illetően, mert a Meszlényi Zoltánról 
elnevezett közösségi házunkba nem csak szi-
gorúan hitéleti rendezvényeket engedünk be, 
de ezeknek is van közösségformáló erejük.

Sokan járnak templomba is. Egy püspöki 
kérdőív egyik kérdésére válaszolva egy ideig 
egyesével számoltuk a templomba érkezőket. 
Kiderült, hogy a négy hétvégi misén átlagban 
600 ember vesz részt. Ez azonban a vírus 
miatt most átmenetileg visszaesett. 

– A SASHALMI MESZLÉNYI ZOLTÁN KÖ-
ZÖSSÉGI HÁZ ÉPÍTÉSÉN KÍVÜL ÖN EGY 
MÁSIK ÉPÍTÉSÉT IS LEVEZÉNYELTE.
– A sashalmival párhuzamosan Árpádföl-
dön is plébános voltam 5 évig. Az árpádföldi 
Szabó Lajos Közösségi Házat a hívek igénye 
hozta létre. A munka jelentős részét azonban 
átvállalták a helyi hívek legtevékenyebbjei. 
Így ott is létrejött egy közösségi ház, amely az 
ottani kisebb gyülekezet igényeit maradékta-
lanul ki tudja szolgálni.

Zoltán atya templomon kívüli tevékenysége 
is számottevő. Vendégszónokként mintegy 
90 alkalommal tartott lelkigyakorlatos beszé-
deket, vagy lelki napot egyházi iskolák tanu-
lói számára. Ezzel párhuzamosan nevéhez 
320 rádiós elmélkedés is fűződik, amelyek 
az eredeti Pannon Rádióban hangzottak el. 
Országos lapokban 170, helyi lapokban 100 
cikke jelent meg.

Tapasztalatairól és a hit fontos kérdéseiről 
5 könyvet is írt. A Szeretetre születtünk tizen-
éveseknek szól az erkölcstanról. Az Istenben 
gazdagodni gyerekeknek mesél a hitoktatás-
hoz kapcsolódó történeteket. A Zsinórmérték 
afféle vallási lélekébresztő. A Megnyílt az ég a 
Hiszekegyről beszél fiataloknak és felnőttek-
nek. A Mikor lesz már egység? pedig a keresz-
ténység ökumenikus összefogásának fontos-
ságát fejtegeti.

Nagy Zoltán atya immár 21 éve pezsgő, lét-
számában is gyarapodó, igazi működő egyhá-
zi közösséget tart fenn a Krisztus Király plé-
bánia vezetőjeként. További tevékenységéhez 
Isten áldását és jó egészséget kívánunk!
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Az elektronikus médiumok közvetítésével végigsö-
pört a világon egy tánckihívás. Alapját a dél-afrikai DJ 
Master KG és Nomcedo Jerusalema című dala képezi. 
A világ minden táján összeálltak alkalmi közösségek, 
hogy átéljék a közös mozgás, az együtt lüktetés élmé-
nyét, és megalkossák saját koreográfiájukat e dal rit-
musára. Az egyes produkciók üzenetet közvetítenek. 
Elsősorban a koronavírus elleni küzdelemben részt 
vevő elcsigázott, a végletekig helytálló egészségügyi 
dolgozóknak üzennek a táncosok, hogy nagyra becsü-
lik helytállásukat, és értük szól a dal és a tánc.

Az erzsébet-ligeti oltópont működéséről készült egy videó. Ennek a 
záróképe szintén egy táncprodukció lesz, amellyel az oltóponton dol-
gozók csatlakoztak a Jeruzsalema-kihíváshoz. A Kertvárosi Egészség-
ügyi Szolgálat oltásban résztvevő fehérköpenyesei, az Önkormányzat 
vezetői és az oltópont működését segítő önkormányzati dolgozók, 

Erre táncol a világ

valamint az Erzsébetligeti Színháznak az oltásra jelentkezők irányí-
tásában résztvevő munkatársai álltak össze, hogy időt és fáradságot 
nem kímélve, a szinte embertelen kánikulával dacolva, a tánc nyel-
vén ők is üzenjenek mindazoknak, akik más emberek egészségének 
megvédése érdekében fáradoztak.
A produkció igen látványosra sikerült, amelyért köszönet illet min-
den résztvevőt, és kiemelt köszönet illeti Rappaport Dórát, a Színház 
szakmai igazgatóját, aki egykori táncosként sokat tett azért, hogy ez 
a produkció létre jöjjön. Fotóink a videofelvétellel egy időben készül-
tek a Színház előtti téren, nem sokkal a Semmelweis-nap eseményei 
után.  

Kerületünk lakója, Kozma Judit már koráb-
ban elindított egy mozgalmat a nejlonzacs-
kók kiváltására, és arra buzdított mindenkit, 
hogy aki teheti, varrjon kis, tornazsákra em-
lékeztető szütyőket, amelyeket az üzletekbe 
magunkkal vihetünk, és ebbe tehetjük a meg-
vásárolt portékákat. Előnyük, hogy sokszor 
felhasználhatók, ellentétben a nejlonszaty-
rokkal. Célszerű a kis zsákocskákat átlátszó 
anyagból – legcélszerűbb régi függönyből – 
készíteni, mert az ilyeneket jobban szeretik 
az üzletek pénztárosai.

Kozma Judit ötletét továbbgondolva hirdette 
meg az Erzsébetligeti Színház július 1-jére a 
Szütyővel a zöldebb jövőért! című rendezvé-
nyét. A Kertvárosi Szütyőkihívás indító ese-
ményére közel 300 zsákocska érkezett, mások 
mellett a Paplanáruház, a Kertvárosi Tarokk 
Klub, vagy a Rummikub Klub jóvoltából, de 
a Színház dolgozója, Salfay Marcsi is jelentős 
mennyiségű szütyővel járult hozzá a kínálat-
hoz. A kis mesterműveket egy végtelennek 
tűnő kötélre ki is akasztották a rendezők, így 

meg lehetett tekinteni azokat, és bátran el is 
vihettek belőlük, ha megtetszett valamelyik 
praktikus darab. 

A rendezvényen nem csak a természetvéde-
lemnek, de a művészetnek is hódolhattak az 

érdeklődők, hiszen a 
hazai rockzene híres 
gitárosa, Lukács Peta 
– több ismert együt-
tes, például a Bikini, 
vagy a Tunyoghi Band 
egykori tagja – tartott 
koncerttel egybekö-
tött gitárkurzust.

Július 1-jétől egyébként életbe lépett az a 
rendelet, amely az egész ország területén 
megtiltja az egyszer használatos műanyag 
poharak, evőeszközök, szívószálak, ételdobo-
zok, tányérok és tálcák használatát. Ez a lépés 
anyagi áldozatokkal is jár majd, mert van már 
olyan gyorsétterem, ahol fa kést és villát ad-
nak a műanyag helyett – darabonként 40 fo-
rintért.

A műanyag zacskók végnapjai
A környezetvédelemben az átlagembernél előbbre látó tudósok és kutatók már 
tudják, hogy ha jót akarunk magunknak, a soha el nem bomló műanyag zacskók 
használatáról – bármilyen célszerű is az alkalmazásuk – le kell mondanunk. Ennek 
érdekében július 3-át zacskómentes világnappá nyilvánították.                                            M.T. 
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Bodnár Tibi mindent tud a reggae-ről. A mű-
fajjal kapcsolatos érdekes tudnivalók, sztorik 
és híresebb együttesek bemutatása mellett 
megosztotta a közönséggel a legismertebb 
külföldi és hazai reggae-dalokat is. 

Amíg a felnőttek érdeklődéssel hallgat-

Reggae az Erzsébet-ligetben
Július 27-én Bodnár Tibor, a népsze-
rű Ladánybene 27 együttes basszus-
gitárosa tartott előadást Jamaica 
zenéjéről, a rengeteg stílusváltozat-
tal rendelkező reggae-ről.         M.T.

A szabadtéri miniszínpad előtt sok érdek-
lődő gyűlt össze, akiknek a száma a zenei 

illusztrációkkal gazdagon megtűzdelt műsor 
alatt egyre csak szaporodott. 

A felsorolásból a műfaj koronázatlan 
királya, Bob Marley sem maradhatott ki. 

ták az előadást, 
a gyerekek is jól 
érezték magukat. 
Voltak, akik egy 
békés kiskutya fö-
lötti anyáskodás-

ban találták meg örömüket, de voltak, akik 
a felnőtteket meghazudtoló ritmusérzékkel 
élték bele magukat a színpadról szétáradó 
zene ritmusába. 

Úgy tűnik, a Liget érrendszerébe lassan 
visszatér a COVID-csapás előtti vérkeringés. 
Ha többen beoltatták volna magukat, az őszi 
rendezvényekért, és saját egészségünkért 
sem kellene aggódnunk, a gazdasági követ-
kezményekről nem is beszélve.  
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– MI INDÍTOTT EL TÉGED AZ ÍRÓI PÁ-
LYA FELÉ?
– Sosem készültem írónak. Három fiam 
van, esténként sokat olvasunk nekik. 
Amikor már nagyobbak lettek, történel-
mi témájú műveket is elővettünk, Móra 
Ferenc, Benedek Elek meséit. A gyerekek 
érdeklődéssel hallgatták ezeket, sokat 
kérdeztek. Így érlelődött meg bennem 
a gondolat, hogy írok nekik egy könyvet, 
ami a múltunkról szól. Régésznek ké-
szültem, mindig is nagyon szerettem a 
történelmet. Ám végül mégis más irányt 
vett az életem, gyógypedagógus, konduk-
tor-tanító lettem, de a múlt iránti érdek-
lődésemet megőriztem.

– VOLTAK OLYAN OLVASMÁNYÉLMÉNYEK, 
AMELYEK INSPIRÁLTAK, HATOTTAK RÁD?
– Gyermekként nagyon szerettem a történel-
mi regényeket, például az Egri csillagokat, A 
kőszívű ember fiait, de Sienkiewicztől, Móra 
Ferenctől is szívesen olvastam. Elszomorít 
a tudat, hogy a mai fiatalság nemigen for-
gatja már ezeket a remek könyveket. Pedig 
szerintem ezek a klasszikus művek olyan 
értékeket képviselnek, amivel jó lenne, ha a 
mostani gyermekek is megismerkednének. 
Emellett szeretem a fantasy irodalmat is, 
a könyvemben nem véletlenül szerepel az 
időutazás. 

– A REGÉNYEDBEN TÖBB KÜLÖNBÖ-
ZŐ KORSZAK ELEVENEDIK MEG. MELYIK 
VOLT A KEDVENC?
– Nehéz kérdés. Csupa olyat választottam, 
ami közel áll a szívemhez. Az első rész a 
honfoglalás idejében játszódik. A második 
részben a szereplők a jövőbe is eljutnak. Itt 
megtapasztalják azt a környezeti pusztítást, 
amit az emberiség okozott alig egy emberöl-
tő leforgása alatt, majd hőseim a török kori 
Szigliget várában folytatják kalandozásaikat. 
A harmadik, az 1848-49-es szabadságharc 
alatt játszódó epizód, Görgey Artúr feldunai 
hadtestének hőstetteit meséli el, és betekint-
hetünk a gödöllői kastély lakóinak hétköz-
napjaiba is.  Az utolsó rész két idősíkon fut. 
Az egyik szál a 17. század végi Sopronba, az 
utolsó boszorkányüldözés korába kalauzol-
ja el az olvasókat, még a másik szál szintén 
Sopronba vezet, csak pár száz évvel később, 
és az 1921-es nyugat-magyarországi felkelést 
idézi elénk. A férjem Sopronban járt egye-
temre, ezért az ottani, Selmecbányáról szár-
mazó hagyományokat is szeretném belesző-
ni a történetbe.

– MILYEN FORRÁSOKAT 
HASZNÁLTÁL?
– Somogyvári Gyula Tűzoszlop 
című regénye segített a Görgey 
életrajzban. Egy másik könyve, 
az És mégis élünk című pedig a 
nyugat-magyarországi felkelést 
dolgozza fel. A honfoglalással 
kapcsolatos kutatásaim alapja-
ként László Gyula régészpro-
fesszor munkáit emelném ki. 

– BÁR A KÖNYVET NEM A BORÍTÓJA ALAP-
JÁN KELL MEGÍTÉLNI, DE ÚGY TUDOM, 
VAN EGY KIS KÜLÖNLEGESSÉGE?
– Igen, fluoreszkál a sötétben. A könyvben 
szereplő grafikák is különleges művészi 
igénnyel készültek. Több grafikus is dolgo-
zott az illusztrációkon, éppen ezért stílusá-
ban és a kivitelezés technikájában is teljesen 
eltérő a múlt és a jelenkor képi világa. 

– A KÖTETHEZ BÖJTE CSABA ÍRT ELŐSZŐT. 
HOGYAN KERÜLT Ő A LÁTÓKÖRÖDBE?
– Mikor kicsik voltunk, édesapám, Petrovics 
Sándor, a Kovász Egyesület elnöke is részt 
vett a dévai gyerekek nyári táboroztatásának 
megszervezésében, itt a kerületben. Ezek a 
határon túli magyar gyerekekkel együtt töl-
tött napok életre szóló élményt jelentettek 
nekem. Pályaválasztás előtt álltam épp, mi-
kor részt vettem Csaba testvér egyik előadá-
sán, melyben gyermekmentő munkájáról 
beszélt. Ez olyan hatással volt rám, hogy 
eldöntöttem, nem megyek régésznek, ha-
nem én is a gyermekek nevelését választom 
hivatásomul. Azóta is, minden reggel futás 
közben hallgatom a prédikációit. Szeretem, 
hogy egyszerűen, de mindig bölcsen fogal-
maz, utat mutat. 

Könyvem a Szülőföld Könyvkiadó gon-
dozásában jelent meg. Amikor felmerült, 
hogy jó lenne, ha valaki ajánlót írna a kö-
tethez, egyből Böjte Csaba neve ugrott 
be, aki nagyon pozitívan állt a felkérésé-
hez, és meghívott minket Dévára könyv-
bemutatót tartani. Így jött az ötlet, hogy 
szeretném a Dévai Szent Ferenc Alapít-
ványt támogatni a könyvek árából.  

– A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT TILT-
JA AZ IDŐUTAZÁSSAL KAPCSOLATOS 
MŰVEKET, MIVEL ÚGY GONDOLJÁK, 
EZ CSAK A MÚLTBA RÉVEDÉST ERŐ-

SÍTI, ÉS A POLGÁROK NEM A 
JÖVŐBE TEKINTENEK. MENY-
NYIBEN TUD A TE KÖNYVED 
TÖBBET MUTATNI ANNÁL, 
MINTHOGY PUSZTÁN VISZ-
SZASÍRJUK A MÚLT DICSŐ 
TETTEIT?
– Ha az ember ismeri ősei kul-
túráját, történelmét, a gyökereit, 
akkor ez a tudás saját életében 
is kapaszkodót jelenthet. Egyál-
talán nem volt célom a múltba 
révedni, és idilli állapotot feste-
ni. Szerintem a regény hátteré-

ben mindvégig ott vibrál a ki nem mondott 
félelem: a besenyők támadásától, a betegsé-
gektől, a vadállatoktól. Szerintem azért való 
felnőtteknek is a kötet, mert teljesen mást 
olvasnak majd ki a sorokból. A történelmün-
ket ismerni, a múlt hibáiból tanulni fontos 
dolog. Azon kívül őseink mérhetetlen tudá-
sát, mely évszázadokig az élet szerves részét 
képezte, kár lenne, ha hagynánk elveszni. 
Hiszen csak az utóbbi néhány évtizedben 
gyorsult fel úgy a technikai fejlődés, hogy 
kezdjük elveszíteni az egyensúlyt és szim-
biózisunkat a természettel, amit hosszú év-
századokig az emberek megéltek. Nem va-
gyok a technikai fejlődés ellen, sőt, hiszem, 
hogy józan mértékletességgel a hasznunkat 
szolgálják a digitális eszközök. Ám a múlt is-
merete épp úgy hozzátartozik az egészséges 
lélekhez, mint az, hogy lépést tudunk tartani 
folyton változó világunkkal. A gyerekek kí-
váncsiak. Olyan utat, csatornát kell hozzájuk 
találni, amin keresztül szólhatunk hozzájuk. 
A fontos az, hogy az élet minden terén tö-
rekedjünk az egyensúlyt kialakítani, így kap-
csolódhat össze a múlt és a jövő a jelennel. 
Szerintem a múlt pont a jövőt építi bennünk.

A teljes interjú az Önkormányzat honlapján 
(bp16.hu) olvasható.

„A múlt a jövőt építi bennünk”
A közelmúltban jelent meg Váradi Anna regénye, az Idővándor – Honfoglalás című könyv, mely egy történelmi 
kalandregény sorozat első része. Egy időutazással átszőtt történetbe ágyazva mutatja be a különböző törté-
nelmi korszakok jellegzetességeit. A könyvben egy csapat XXI. századi fiatal tapasztalja meg az időutazás 
csodáját. A történet főszereplői a honfoglalást megelőző és az azt követő évekbe jutnak vissza. A kötet ajánló 
sorait Böjte Csaba ferences szerzetes írta. A regény írónőjével identitásról, történelemről, gyermeknevelésről 
és az irodalom fontosságáról beszélgettünk.                                                                                GUETH ÁDÁM
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Helytörténet
Képeslap történetek 2.
Itt ülök a gép előtt, és ha akarom, ebben a pillanatban elérhetem a világ másik felén, Maberly egy kies, 
ám magányos birtokán élő unokatestvéremet, néhány másodperces késéssel még a reagálását is látha-
tom a monitoron. Százkilenc éve a kapcsolat eme módját el sem hitték volna eleink. Ők, ha távoli helyen 
(vegyünk konkrét példát: a cinkotai árvalányképző intézet és a pesti Rákóczi út 19. III. em. 33. távolságát) 
élő rokonaikkal kapcsolatot akartak teremteni, képes levelezőlapot (Mattot? Vagy fényest?) vettek, tollat 
ragadtak, leírták az üzenetet, bélyeget nyálaztak rá, majd elmentek a postára feladni. Furcsa módon akko-
riban a posta jól működött, feltehetőleg másnapra megérkezett Cinkotáról a Rákóczi útra a levél.

Kertvárosi Helytörténeti 
és Emlékezet Központ
1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Tel.: +36 1 604 83 42 
E-mail: szervezo@helytortenet16.hu
Web: www.helytortenet16.hu 

A több, mint száz esztendős képeslapot ifj. Krenedits Sándortól 
kaptuk nagy örömünkre. Krenedits úr az unokája Rákosszentmi-
hály neves főjegyzőjének, Krenedits Sándornak. A családi album-
ból került elő, a képen a levél küldője, Reich Berta az álló sorban 
balról a negyedik, ekkor még a Magyar Gazdasszonyok Országos 
Egyesülete cinkotai intézeté-
nek tanítója. Még ebben az 
évben, Rákosszentmihályon 
nyitott kézimunka-iskolát, 
Batthyány Ilona védnökségé-
vel. Három év múlva, 1915-
ben jegyezte el őt a főjegyző 
és június 26-án házasságot 
kötöttek. 

Miről mesél még a kép? A 
címzett, az édesapa: Reich 
Ottó. Talán nem sértünk csa-
ládi titkot, ha idemásolom a 
levelet: „Kedves, jó Tata! Kérem 
szépen az ügyvédnek írja meg a 
levelet, mert Cinkotán már nem 
volt időm s most innen nem 
akarom elküldeni. A túloldalon 
küldöm tiszt(es?) testületet. Kérem szépen még lehetőleg posta fordul-
tával 4 csomag levelezőlapot (2 fényes, 2 matt) és 1 csomag fényes pa-
pírt küldeni; a pénzt elszámolom. A grófné párnáján dolgozom, nagy 
munkát ad. Kezeit csókolja: Berta (és a képoldal névsora:) 1. Berkó 
Aranka 2. Kovács Piroska 3. Nagy Nelli 4. Reich Berta 5. Garam Iza 
6. Práger Emília 7. Gróf Batthyány Ilona 8. Dähmer Lujza,” 

A névsorból kiderül, a levélben említett grófnő: Batthyány Ilo-
na. Különösen öröm ez a helytörténeti gyűjteménynek, hiszen az 
eddig előkerült képei közül ez a legjobb. A testület valószínűleg 
az árvalányképző intézet nevelőtestülete. A nevek közül többen 
a felsorolt leányok között találhatók a Cinkotai Polgári Kör 1910. 
március 5-i táncestélyén a mátyásföldi Park vendéglőben.  A Rákos 
Vidéke így írt az eseményről: „A kör f. hó 5-én a mátyásföldi park 
vendéglőben élvezetes hangversennyel egybekötött, felelte sikeres tánces-
télyt rendezett. A hangversenyen közreműködött művészek: Diósyné 
Handel Berta, Erdős Richard, a m. kir. Operaház tag jai, Kelen Ida 
zongoraművésznő és Holub Jenő operaénekes előadásaikkal gyönyör-
ködtették a közönséget; az énekes művészeket zongorán Bellovics Imre, 
Mátyásföld közszeretetben álló elnöke, volt szíves kísérni. A hangver-
seny után a jókedvű közönség táncra perdült. A jókedvet fokozta a 
táncestély védnöknője, özv. Beniczkyné Batthyány Ilona grófnő jelen-
léte. (…) Leányok: Asbóth Olga. Bellovics Médi, Boronkay Janka és 
Margit, Chovancsák Lolla és Margit, Dávid Margit, Dähmer Lujza, 
Ehmann Gizella, Garam Izabella, Hrabál Jolán, Jobbágyi Miczi, Ke-
glevich Ilona grófnő, Kelen Ida, Kirschenbaum Kornélia, Környey Edit 
és Klára, Nagy Nelli, Paulheim Manci, Prágai Mimi, Paulheim Irén 
és Aranka, Schön Emi és Lujza, Szávoszt Ilona, Szirch Lili és Cázi, 
Szél Margit, Viola Böske, Verebélyi Ilonka, Zselló Ida.”

A kép a grófnő kastélyának parkjában készülhetett. Szépek a ru-
hák, a hölgyek hajviselete, a tekintetük – mennyi mindent mesél 
ez a kép egy ma aranykornak is nevezett, innen a távolból nyugodt 
világnak tűnő időszakról!

A fehér ruha egyenruhának tűnik, az árvalányokat nevelő taní-
tók egyenruhája, ami mégis 
hordoz valamit viselője egyé-
niségéből. Egy masni, egy 
gallér, egy gombsor, a csipke 
változatai, elképzelhető, hogy 
ki-ki maga varrta, tervezte sa-
ját ruháját. 

A tekintetek is gazdagok. 
Van köztük magabiztos, 
akkor talán szüfrazsettnek 
hívták. Van jóságos, ápolónő 
tekintet. Van olyan, aki ko-
molyan néz, mégis, mintha 
humor bujkálna a tekinteté-
ben. Van két szigorú, és egy 
álmodozó is. Reich Berta azt 
gondolom, a legfiatalabb. Bi-
zakodó tekintetében benne 

van a jövő, ami már nekünk múlt: jelentős tevékenységének ígé-
rete Rákosszentmihály iskolai, közösségi életében. Batthyány Ilo-
na idős özvegyként is fehér egyenruhában, övé a legegyszerűbb, 
semmi csipke, akár egy fehér szerzetesi köpeny. Karjával szárny-
ként köti össze a hét nevelőnőt, szeme körül a szomorú tudás rán-
cai, mégis szeretettel néz a kamerába. A korabeli csoportképek 
bája ül a megviselt, tépett régi levelezőlapon. 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy felhívást, 
GYŰJTŐPÁLYÁZATOT HIRDESSEK 

egy készülő, reprezentatív kötethez, 
KÉPESLAP-TÖRTÉNETEK lesz a témája, 

ahol helyi vonatkozású képeslapok történetét járjuk körbe. 
Az írott szöveg, az ábrázolt épületek, személyek, a 

fényképész, a kiadó, a küldő és a címzett – mindezek 
történeteit keressük, közöljük. 

A korszak az 1950 előtti, képeslap-író időszak. 
Kérjük, akinek ilyen helyi képeslapja, a képeslaphoz fűződő 

története van, küldje be a lap mindkét, szkennelt oldalát és 
a történetet a helytortenet16@gmail.com e-mail címre, 

vagy hívjon a +36 30 484 5264-es mobilszámon.
SZÉMAN RICHÁRD
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Bringás berkekben hagyomány, hogy a többnapos verse-
nyek vezető pozícióját elfoglaló kerékpárost sárga trikóval 
különböztetik meg a többiektől. Az élmenő mindaddig 
hordhatja ezt a megkülönböztető mezt, amíg az összetett 
verseny élén áll.

A hazai sporttörténelem lapjai sok olyan élsportoló emlé-
két őrzi, akik különleges körülmények között indultak el a 
siker útján. Szabó Lajos mindenképpen közéjük tartozik.

A főváros ostromakor, 1945 januárjában Szabóék a régi 
Aréna út egyik földszintes házában laktak, ahol az akkor 
15 éves Lajos az ablakból nézte az utcai harcokat. A nagy 
lövöldözés közben látta, hogy az egyik orosz katona maga 
előtt tol egy kerékpárt, amelyet „lefoglalt”, mint hadizsák-
mányt. A harcok hevében azonban nyűggé vált a kerékpár, 
és ott hagyta Szabóék háza előtt. Szabó Lajos gondjaiba vette a 
gazdátlan biciklit, és annyira feljavította, hogy már túrázni is le-
hetett vele.

Azokban az években igen közkedvelt sporteseménynek számí-
tottak a háztömb körüli versenyek, amikor is a nagymenők rajtja 
előtt tehetségkutató versenyeket rendeztek, a hétköznapi, úgyne-
vezett strapakerékpárt használó fiatalok számára. Természetes, 
hogy a kerek arcú Szabó Lajost – akit akkor neveztek el a brin-
gások “Dagadtnak” – mindig az indulók között lehetett látni, és 
egyre gyakrabban érkezett célba az elsők között. Éles Ferenc, a 
korszak egyik legnagyobb kerékpárversenyzője figyelt fel rá, és 
vitte magával 1947-ben az MTE kerékpáros szakosztályába.

Az ifimezőnyből 1950-ben öregedett ki, és akkor igazolt át az 
Újpesti Dózsába. Sorra nyerte a versenyeket, s így néhány hónap 
alatt I. osztályú versenyző lett. A nemzetközi mércével is komoly 
eredménynek számító első igazi siker, a már említett sporttörté-
neti eseményhez, a sárga trikóhoz fűződik. Az egykori NDK terü-
letének körversenyét 1951-ben a magyar válogatott nyerte a német 
és a csehszlovák csapat előtt. Szabó Lajos az ötödik napon vette 
át a vezetést, s kapta meg a sárga trikót, elsőként a magyar kerék-
pársport történetében. Jóllehet, a tíznapos küzdelemben végül a 
harmadik helyen végzett, de ez semmit nem von le az elért siker 
értékéből.

Két évvel később az 1953-as év ismét nagy eredményt hozott “da-
gadt” Szabónak. Öt év kényszerű kihagyás után,  ismét megren-
dezték a hagyományos Bécs-Budapest-Bécs kétnapos országúti 
viadalt. Az 514 kilométeres verseny egyéni győztese Szabó Lajos 
lett, a csapatküzdelmet Magyarország nyerte.

Tizenöt éven át versenyzett, ötvenszer volt magyar válogatott és 
45 bajnoki címet szerzett. Jellemzően hosszú távú menő volt, a 
200 kilométeres magyar bajnokságban ötször volt első. Miután 
abbahagyta a versenyzést, az Újpestnek és a válogatottnak lett az 
edzője 1972-ig. Irányításával az újpestiek országúton szinte min-
den bajnokságot megnyertek. Verhetetlen csapatot kovácsolt.

A sportban eltöltött 25 év után merőben másfelé ívelt a pályája. 
Tűzoltótiszti, majd főtiszti iskolát végzett, és nem kisebb feladat-

Az első magyar sárga trikós
Terveink között szerepel egy interjú kerületünk lakójával, a világra szóló 
sikert elérő kerékpárossal, Valter Attilával, aki a világ leghíresebb kerék-
párversenyén néhány napig a rózsaszín trikó viselője volt. Addig azon-
ban, amíg egyeztetési próbálkozásaink eredményre vezetnek – nem ki-
sebbítve ezzel Valter Attila érdemeit – ejtsünk szót egyik korai elődjéről 
Szabó Lajos kerékpárversenyzőről, aki szintén kerületünk, azon belül 
Mátyásföld lakója volt, és az első magyar sárga trikós címmel büszkél-
kedhetett.                                                                       MÉSZÁROS TIBOR

tal bízták meg, mint a Parlament tűzvédel-
mének az irányításával. Az ország házát 15 
évig őrizte, 1990-ben vonult nyugdíjba, és 
még 25 évig élvezte a nyugdíjas éveket.

(A forrásanyagot lánya, Szabó Györgyi, a Centenáriumi Általános 
Iskola egykori pedagógusa bocsátotta rendelkezésünkre.)  
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Az elsőkről... 
Az Árpád-ház meghatározás csak később vált közismertté. Tagjai 
magukat a Turul-nemzetség ivadékainak tartották. Anonymustól 
tudjuk, hogy anyját, Emesét, álmában egy madár (turul) ejtette teher-
be. Méhéből bővizű sebes patak áradt, amelyből született Álmos és 
harcosai, akik messzi földön sokasodtak és foglaltak új hazát, akiktől 
a dicső fejedelmek, szent királyok származtak.

Álmos (819-895) – halálának éve biztosabb – a magyarság első feje-
delme. A pusztai nomád szokások szerint halálával ereje, tehetsége 
fiába, Árpádba száll, benne öröklődik. Népének áldozataként az új 
haza küszöbén „Álmost Erdőelve országában megölték, és be nem jöhe-
tett Pannoniába.” (Képes Krónika)

Árpád (845-907 július eleje)
Attila fiának, Csabának szépunokája, Ed ükunokája, Ügek déduno-

kája, Előd unokája, Álmos fia. (a Képes Krónika szerint)
Személyéhez kötődik – vagy apjához – a vérszerződés, a hét vezér 

közös akarattal őt, mint legnagyobb hatalmút, pajzsra emelték és fe-
jedelmüknek ismerték el.

Árpád vezette, vezényelte a Honfoglalást, osztotta el a törzsek szál-
lásterületeit, gondoskodott a Kárpátok hágóinak védelméről, kijelölte 
a nyugati gyepűket. 896-ra befejeződött az újhaza teljes foglalása, 
Árpád magyarjai harcolva, vagy harc nélkül vették birtokba a földet. 
Az itt élő őslakók közül az avarok, akik – László Gyula szerint – ha-
sonló nyelvet beszéltek, békésen beolvadtak a magyarságba, hiszen 
a kettős honfoglalás elmélet szerint ők is „griffes-indás” motívu-
mokkal díszítő magyarok lehettek, akik 670 körül érkeztek, mint 
a többség előőrsei. Nem tudjuk, miért, de maradtak még a Volga 
mentén Julianus-barát által 1235-ben felkutatott magyarok, akikkel a 
századok során több kísérlet történt a kapcsolatfelvételre. A környe-
ző birodalmak veszélyesen terjeszkedő népnek tartotta a „betolako-
dókat”. Legnagyobb vállalkozásuk a Keleti Frank Királyság és a Ba-
jor haderő közös támadása 907 július 4-7. között. A Pozsonyi csata 
néven ismert, és elsöprő magyar győzelemmel végződő hadjáratot 
valószínűleg Árpád vezette – talán itt is esett el – három fiával (Üllő, 

Magyar szépmesék

Árpádok nyomában
Tarhos, Jutas). A külföldi hadtörténeti ku-
tatások kiemelten foglalkoznak a magyar 
könnyűlovassági harcmodor sikerével, a 
jól szervezett feudális haderő felett. Árpád 
győzelmével megerősítette a kialakuló 
Magyar Fejedelemség európai helyzetét, 
megvédte, sőt az Enns folyóig tolta ki ha-
tárait, befejezettnek, elfogadottnak nyil-
váníttatta a honfoglalást. A győzelem kö-
vetkezménye volt, hogy német földről 120 

évig nem érte fegyveres támadás az országot, de Endre, Bajnok Béla, 
Levente (a Vazul fiak) nyilazó száguldói akkor is megverték őket. 
Árpád a hagyomány szerint szűkszavú, de gyors észjárású volt, egy 
intés, egy szemvillantás, egy rövid parancs jellemző volt a természe-
tére. Ezt példázza Dugonics A. anekdotája.

„Árpád és a gót követ.
Természete volt a régi magyaroknak, hogy nem kedvelték a szószaporí-

tást. Árpád előtt egyszer a gótok követe hiábavaló, hosszú, cifra beszédben 
mondta el, mi járatban van. A fejedelem nem szólt rá semmit. 

– És mi a válaszod rá uram? – kérdezte végre a követ. 
– Mondd meg otthon – felelt Árpád –, hogy míg te beszéltél, én addig a 

szót rágtam és hallgattam.”
A honalapító fejedelem fiatal, erős államot hagyott utódjára, Zoltá-

ra, öt fia közül (Levente, Üllő, Tarhos, Jutas) a legifjabbra. A hagyo-
mányok szerint Óbudán temették. Árpád vére 400 éven át 4 magyar 
nagyfejedelem és 22 magyar király ereiben csörgedezett. De az euró-
pai uralkodóházak szinte mindegyike rokonságban áll vele.

A 22. magyar király, III. András 1301-ben meghalt, Ákos nembéli 
István nádor ezt írja: „Szent István első magyar király nemzetségének, 
vérének, törzsökének atyai ágon sarjadt utolsó aranyágacskája letört...” 
Ekkor még élt valaki a távolban, a sweitzi Töss apácakolostorában, 
egy magyar hercegnő,  III. András, az utolsó Árpád vér leánya, ki-
rálylány, aki az új gyóntatóatyának így mutatkozott be „Elsbeth von 
Ofen” , Erzsébet Budáról.

HEGYI ÁKOS (id.hegyiakos@gmail.com)

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés
Munkavégzés időtartama: július 19. – augusztus 6.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pon-
tosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a 
fent jelzett időintervallum betartására. A leggondosabb munkavégzés 
közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. 
A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, és az első 
mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen 
a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős 
dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeret-
nénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permete-
zendő platánfák 10 m-es körzetében (kerítésen be-
lül) érő gyümölcsfa, illetve zöldségfélék találhatók, le-
gyenek szívesek azt jelezni, lehetőség szerint írásban az  
info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-0258, 06-20/219-
54-08 telefonszámokon, hogy fokozott elővigyázatossággal vagy 
egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fo-
gyaszthatóságának érdekében.

Megadott címlista szerinti levéltetűirtást végzünk közterülete-
ken augusztus 30-ig, MOSPILAN 20SG 0,25 kg/ha közterüle-
ten engedélyezett készítményekkel. ÉVI: 14 nap, MVI: 0 nap 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Mospilan 20 SG 0,04%

14 Mérsékelten 
veszélyes

Kifejezetten 
veszélyes

Decis Mega  0,05%
Tazer 250SC 0,1 %

Wuxál általános 
lombtrágya

0,3%

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

FELHÍVÁS!
Kedves Barátaim! Az elmúlt évek megszorítása után végre 

kiszabadulhatunk egy kicsit a határokon túlra is. Már sokan kér-
ték, hogy szervezzek kirándulást Erdély különböző részeire. 

EZÚTTAL A MAROS MENTE A FŐ ÚTICÉLUNK.
2021. augusztus 16-tól 22-ig (7-nap 6 éjszaka)

A TERVEZETT PROGRAM:
1. nap: hétfő, Indulás korán reggel, úticél Galonya, 
            Auguszta Vendégház.
2. nap: kedd, Istenszéke. Egésznapos program.
3. nap: szerda, Kemény kastély, Teleki kastély, Hegedűgyár
4. nap: csütörtök, Maroshévíz Urmánczi kastély, Gyergyóditró, 
            Csomafalva, Felfalu
5. nap: péntek, Szentegyháza, Madarasi Hargita.
6. nap: szombat, Kofa vízesés, pisztráng ebéd
7. nap: vasárnap, indulás haza.

A program egyelőre tervezett, a részletek a helyi viszonyok 
függvényében változhat, de a színvonal nem fog változni.
A program közepes erősségű hegyi túrákat is tartalmaz, 

melyeken a részvétel fakultatív.
Elhelyezés az Auguszta Vendégházban, két-három fős szobák-

ban. Az ellátás félpanziós, napközben hideg élelemmel. 
A tervezett program teljes ellátás mellett előre láthatóan 
személyenként 80.000, -Ft. és 110.000, -Ft. között lesz, 

a létszám és a busz költségeinek függvényében.
ÉRDEKLŐDNI LEHET Solymoskövi Péternél  

a +3620 955 6840-es telefonon.
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ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vadgesztenyefák komplex védelme
Munkavégzés időtartama: augusztus 2 – 19.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pon-
tosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a 
fent jelzett időintervallum betartására. A leggondosabb munkavégzés 
közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. 
A permetezőszer a járműben semmilyen kárt nem okoz, és az első 
mosáskor eltávolítható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen 
a felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős 
dízelmotorok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeret-
nénk elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a permete-
zendő platánfák 10 m-es körzetében (kerítésen be-
lül) érő gyümölcsfa, illetve zöldségfélék találhatók, le-
gyenek szívesek azt jelezni, lehetőség szerint írásban az  
info@lakidar.hu e-mail címre, vagy a 06-1/405-0258, 06-20/219-
54-08 telefonszámokon, hogy fokozott elővigyázatossággal vagy 
egyáltalán ne kezeljük az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fo-
gyaszthatóságának érdekében.

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

engedélyezett készítményekkel. ÉVI: 14 nap, MVI: 0 nap 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Jármay Katalin, 4011-599, jarmaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Vertimec Pro 0,1 %
14 Mérsékelten 

veszélyes
Kifejezetten 

veszélyesTazer 250SC 0,1 %
Wuxál super 0,5 %

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

Milyen célt szolgálnak a védjegyek? 
Egyik fő funkciójuk a termék vagy szolgál-
tatás azonosítása annak érdekében, hogy azt 
meg lehessen különböztetni más hasonló 
vagy azonos terméktől. A védjegy kulcs- 
szerepet tölt be a vállalkozás márkavédelmi 
és marketing stratégiájában, és hozzájárul 
az arculat és a termék hírnevének pontos 
behatárolásához a fogyasztók szemében. A 
vállalkozás arculata és hírneve a fogyasztók 
szemében bizalmat, és a vállalkozáshoz hű-
séges ügyfélkört teremt. A védjegy hozzájá-
rul a cég jó hírnevéhez is, ugyanakkor egy 
jelentős forgalmi értékkel rendelkezik.

Miért előnyös a védjegyoltalom egy vál-
lalkozás számára? 
A védjegy lajstromozá-
sa esetén kizárólagos 
jogot biztosít a védjegy 
használatára, és meg-
akadályoz másokat 
abban, hogy azonos 
vagy megtévesztésig 
hasonló megjelölést 
alkalmazzanak és véd-

jegybitorlást kövessenek el. Márkavédelmi 
szempontból erősebb védelmet jelent az ol-
talmazott védjegy.

Akkor jó, ha egy védjegy könnyen olvas-
ható, megjegyezhető és kiejthető, mert az 
hamarabb megmarad a fogyasztók emléke-
zetében. A védjegy lehet egy szó vagy egy 
szóösszetétel, fantáziaszó, szabadon társít-
ható megjelölés, de lehet egy forma, betű, 
szám, ábra, kép, sík- vagy térbeli alakzat is. A 
fogyasztói döntést nagyban befolyásolja egy 
jól bevezetett és sokak által ismert védjegy. 
Ha a fogyasztó a védjegy alapján megbízik 
abban a termékben, akkor később is azt fogja 
választani és nem egy hasonló terméket.

Vannak áruvédjegyek, szolgáltatási védje-
gyek és úgynevezett tanúsító védjegyek, mint 

a Hazai termék, Magyar termék, Magyar ter-
mék nagydíj, Kiváló Magyar Élelmiszer. A 
tanúsító védjegy olyan speciális védjegyfajta, 
amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult 
által az anyagösszetétel, az áruk gyártási 
módja, a szolgáltatásnyújtás módja, illetve 
a minőség, pontosság vagy egyéb jellemző 
tekintetében tanúsított árukat vagy szolgál-
tatásokat megkülönböztesse az ilyen tanú-
sítással nem rendelkező más áruktól vagy 
szolgáltatásoktól. 

A védjegyeknek nagyon nagy szerepe van az 
élelmiszerek, használati cikkek és a tartós fo-
gyasztási cikkek piacán, a fogyasztók befolyá-
solására alkalmasak, ezért azokkal kapcsola-
tos reklámpolitika is jelentős szerepet játszik 
a fogyasztói döntés kialakításában.

Ajánlott a termékek 
megvásárlása előtt tá-
jékozódni és tudato-
san minőségi magyar 
terméket vagy élelmi-
szert választani!

DR. KOLYVEK 
ANTÓNIA

A védjegyek hatása a fogyasztói döntésre
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Széldeszka festést, kapuk-ke-
rítések festését, kisebb tető 
javításokat, ereszcsatorna 
tisztításokat vállalunk. Farkas 
Norbert 30-550-7761

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

Kertépítés, fakivágás, metszés, 
permetezés, fűnyírás, sövény 
nyírás, zöldhulladék elszállí-
tás. Minden, ami kerti munka. 
Farkas Norbert 30-550-7761

Régi festményt, gyűjteményt 
készpénzért vásárolok. Hagya-
tékot is. 20-260-8486

Kertépítést, öntözőrendszert, 
támfalak építését, térkő lera-
kását, fakivágást, bokrok ir-
tását és szállítását vállaljuk. 
Fűnyírást és növény telepítést. 
Szőcsi Dénes 20-348-8753

Szentmihályi Közérzetjavító 
Stúdió, 1162 Bp. Lajos utca 72. 
Cranio, Bowen, Kineziotape, 
köpöly, fülgyertya. Keress rá a 
google-ban vagy a facebookon! 
30-432-9092

INGATLAN
Tulajdonostól a Centin 56nm-es 
1+2 félszobás, IV. emeleti lakás 
eladó. 29,5 M Ft-ért. 20-504-
0902

Rigó-Pálya lakóparkban eladó 
67nm, 2 + fél szobás IV emeleti 
lakás 35,99M Ft-ért. 30-638-1990

Kétszobás összkomfortos búto-
rozott, kifestett lakás kiadó a VII. 
Kerületben. Azonnal költözhető! 
30-624-0697

Kiadó XVI. Kerület Szolnoki 
úton 2 szobás, felújított, teraszos 
52nm-es lakás. Külön víz, -gá-
zórás 120E Ft/hó + rezsi. 2 havi 
kaució szükséges. 30-482-4092

Albérletet keresek. 20-252-0255

Komfortos lakhelyet bérelnék 
hosszútávra. Gödöllői, csömöri 
HÉV vonalán. 20-252-0255

34 nm-es öröklakásomat cserél-
ném 30-35 nm-ig emeleti önkor-
mányzatira ráfizetéssel. 20-327-
7398

Ómátyásföldön különálló kisház 
összkomfortos kiadó egy nem 
dohányzó személy részére. 20-
925-5910

Kiadó 60 nm-es önálló lakóház 
kerttel Árpádföldön a HÉV állo-
máshoz közel 130E Ft/hó/rezsi + 
2 havi kaució. 30-607-2776

Pomázi panorámás zártkert eladó 
7 millió Ft.. Hétvégi ház építhető 
rá. T: 70/338-7789

VEGYES
Eladó 4 db Michelin Primacy HP 
radiál nyári gumiabroncs: 215/45 
R17 87W - Gyárt.év: 2018.06 hó, 
kitűnő állapotban, 5000 km -t fu-
tott. 30/877-6278

Gördíthető, fékes szoba WC.15 e 
Ft , tusolószék új 7 e Ft ,  irodai 
forgószék 4 e Ft . T: 70/338-1613

Átfolyós gázkonvektor (8l/perc) 
eladó. 20-398-0272

Kifogástalan 24-es, 6 sebessé-
ges, marokváltós kerékpár kis-
lánynak eladó. 70-201-1260, 20-
974-4989

Elektromos csiszológép 220V 5E 
Ft dekopír gép 3E Ft, férfi kerék-
pár 26-os, 8 sebességes % E Ft-ért 
eladók. 20-281-3658

Jó állapotú olajzöld bőr sarok ülő-
garnitúra eladó. 28-as férfi kerék-
pár eladó. 20-354-0244

Sürgősen eladó 42-es új férfi fe-
kete-barna cipők, 42-es fekete 
férfi csizma. 30-282-2202

2 db szilvakék bőrönd, húzható 
10E Ft-ért eladó. 403-6344

Eladó ágyneműtartós heverő 
210x90 cm. 403-1944, 30-689-
2892

Eladó kb. 70 db híres színészek-
ről, sportolókról szóló könyv. 1 db 
gyerekülés 120x90 ablak tokkal, 
elektromos kenyérszeletelő. 30-
451-5582

Különböző színű leanderek el-
adók. 20-5457-598

Benzines fém kasza, zárható fém 
hordó, kézi terménydaráló, elekt-
romos terménydaráló, női kerék-
pár kis hibával eladó. 409-1267

Eladó Grundig TV, egy hosszí-
tott bőrkabát, kerek étkező asztal, 
elektromos lábfürdető, Whirlpool 
szagelszívó fehér. 20-599-8756

Eladó Vass László intarzia képe. 
20-559-8756

Eladó nagy teljesítményű sarok-
csiszoló, fúrógép állvány és mű-
szer satuk 30-40% kedvezmény 
az eredeti árból. 30-282-2202

Szarvasi kávéfőző, Samsung TV, 
WC magasító, 2 medencés moso-
gató eladók. 409-0366

Megkímélt állapotú Siemens 
kombinált hűtőszekrény 25E Ft-
ért eladó. 20-425-0298

4 db WV 16”-os lemezfelni eladó. 
20-937-7674

Eladó jó állapotú ülőgarnitúra 
és felül töltős mosógép kedvező 
áron. 30-313-9916

Tandem kerékpár 28-as férfi el-
adó. I.ár: 18E Ft. 20-281-3658

Hagyományos, üzemképes Da-
ewoo televízió 3,5E Ft-ért eladó. 
20-451-7390

Eladó Koloniál szekrénysor bézs 
színű, bőrgarnitúra egy fotellel, 
réz tükör. 20-562-1649

Eladó réz virágtartó, réz tükör, fe-
hér konyhabútor, csempe ingyen 
elvihető. 20-562-1649

Eladó tábori menetmetsző kések-
kel ½” -2” méretig, grillsütő 8 
szeletes. 405-1160

Kis féldecis szeszes üveg nagyobb 
mennyiségben eladó. 20-527-
8342

2 db vászon bőrönd eladó. 403-
6344

Fondü készlet sajthoz-húshoz 
igényes tartozékokkal eladó. 403-
1335

V 4-es üzemképes vízmelegítő 
10E Ft-ért eladó. 20-590-5918

Fém tollaslabda ütők, darts táb-
la, porcelán játék étkészlet, me-
sekönyvek angolul eladók. 403-
1335

Eladó felújított Nugabest NM-
5000 turmániumos masszáz-
ságy, daganatos megbetegedé-
sekre, mozgásszervi panaszokra. 
20-416-7990

Légtisztító, Csepel 30-as elektro-
mos varrógép, kárpitbevonatos 
szivacs ágy, HWK 46/42 55W-os 
szivattyú, automata mosógép mo-
tor, fénycső armatúra, 560x460-
as mosdó, 2 db új zománcos 4-5 
l-es lábos fedővel eladók. 409-
2240

Eladó gyerekülés gépkocsiba 
(Tourago) 6-36 kg-ig megkímélt 
állapotban 15E Ft, napvitorla 
415x415x414 cm 3,5m tartóoszlop-
pal megkímélt állapotban 20E Ft-
ért. 20-383-9030

Villáskulcs 7 részes 8/9-30/32-ig, 
villáskulcs 5 részes 2/8-9/16-ig 
AEG 5l-es vízmelegítő csaptelep-
pel. Rozsdamentes beépíthető 
mosogatók eladók. 403-1335

Eladó Whirlpool mosógép, ágy-
nemű tartós fotelágy újszerű álla-
potban féláron. 405-1160

Eladó 155x190-es ágyneműtartós 
dekoratív franciaágy. 30-689-
2892

Eladó gázpalackkal működő me-
legítő, hordozható légkondi, lán-
cos emelő, hintaszék. 408-0498 
este

Panasonic rádiós magnó, mik-
ro sütő (forog, de nem melegít), 
Grundig digitális DVD eladók. 
70-426-8677

Eladó egy kis méretű grillsütő, 6 
db 3 m-es vasoszlop, 40 m feszí-
tődrót, 6 db drótfeszítő. Tel.: 409-
1436



Vízszerelés. Csapok, mosdók, 
WC-tartályok, WC-k, szifonok 
stb. Cseréje. Új vízvezetékek 
kiépítése, régiek cseréje. 20-
412-0524

Idősek ellátásában segítenék 
a kerületben. 1,2E Ft/óra. 30-
269-2655

Építés, bontás, kőművesmun-
kák, lakásfelújítás, burkolás, 
gipszkartonozás kőműves-
mestertől. 30-402-3033

Pedikűr, manikűr, műköröm a 
szépség és egészség jegyében! 
Facebook: Ági Kéz- és Lábva-
rázs. Tel: 30-851-8763 Bella 
Szépségszalon, Felsőmalom 
utca 3/a

Villanyszerelés, hibakeresés, 
villanybojlerek vizkőteleníté-
se, javítása, cseréje. Rácz Mi-
hály 30-296-5590; 260-7090 




