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Az Önkormány-
zat rendet 
akar, nem 
büntetést

Az Ikarus pályát az Ikarus Karosszéria és Járműgyártó 
Vállalat az ott dolgozók és a kerületi lakosok spor-
tolásának céljából tartotta fenn, amelyhez anyagi 
forrást is biztosított. Az Ikarusnak korábban NBII-
es focicsapata volt, és ifjúsági válogatott meccset is 
rendeztek a pályán, valamint ott tartották a május 

1-jei ünnepségeket. Ahogy a gyár a hanyatlás útjára 
lépett, elkezdődött a Sportegyesület kálváriája is, a 
cég ugyanis folyamatosan csökkentette a sportolók-
nak juttatott támogatást, majd végül meg is szüntette 
annak folyósítását, a szakosztályokat pedig leépítette. 

Folytatás a 2. oldalon

Előző számunkban adtunk 
hírt arról, hogy a XVI. Kerüle-
ti Önkormányzat tulajdonába 
került a Bátony utcában talál-
ható Ikarus sporttelep teljes 
területe, miután a Földhivatal 
szeptember 6-án bejegyezte 
az adásvételi szerződést. Az 
alábbiakban a sportcentrum 
kalandos sorsáról olvashatnak 
összefoglalót.

Miénk a pálya

Kovács Pétert, az Országgyűlés Sport- és Turizmus Bizott-
ságának tagját Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte fel, 
hogy koordinálja azt a programsorozatot, amelynek cél-
ja, hogy népszerűsítse a hazai tájakat, ízeket és értékeket, 
vagyis a hungarikumokat. Emellett pedig arra ösztönözze 
az itthon vagy külföldön élő honfitársainkat, hogy ebben 
az időszakban keressék fel szülőfalujukat vagy egy általuk 
szeretett települést. 

A kormányzat elkötelezett a magyar kultúra és értékek 
megóvása iránt, ezért célunk az, hogy olyan hellyé alakít-
suk Magyarországot, ahova érdemes hazatérni – mondta 
kerületünk vezetője.

Az ötlet a Magyar Televízió Zrt. Magyarország, szeretlek! 
című műsora alapján született meg, és 992,3 millió forin-
tos kormányzati támogatásból valósul meg, de csatlakozott 
hozzá a Magyar Turizmus Zrt. is. Aki ezen a hétvégén ott-
hon marad, ne felejtse el bekapcsolni a televíziót, hiszen a 

közmédia csatornáin a 20 órás műsorfolyam keretében az 
Erzsébetligetet is kapcsolják, ahol a X. Kertvárosi Vigas-
ságok eseményei zajlanak majd. Mi mégis arra buzdítjuk 
a kerület lakóit, hogy inkább személyesen látogassanak ki 
a helyszínre, és gyűjtsenek fabatkákat, hogy az Öt falu vi-
adalán a sajátjuk győzedelmeskedjen. Kedvcsinálóként a 
részletes programot a 13. oldalon olvashatják. 

Magyarország, szeretlek!

Módos Péter kötöttfogású 
birkózó, a Kertvárosi SE ver-
senyzője bronzérmes lett 
55 kilogrammban a Buda-
pesten szeptember 16-a és 
22-e között rendezett világ-
bajnokságon. A kiváló ered-
ményhez ezúton is gratulá-
lunk. A kerületi sportolóval 
a felkészülésről és a verse-
nyen szerzett tapasztalata-
iról következő számunkban 
olvashatnak interjút.

Szent Mihály napjához és a Turizmus Világnapjához kapcsolódva szeptember 27-e és 29-e között 
1305 település kínál különleges programokat országszerte a magyar polgároknak. Az 
egyedülálló kezdeményezés céljáról tartott sajtótájékoztatót Kovács Péter pol-
gármester, országgyűlési képviselő, Rákay Philip, az M1/M2 programigazgatója, 
Horváth Gergely, a Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese, illetve 
Lencsó Rita, az MTVA kommunikációs igazgatója. 
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óvodába. Ezért is volt nagy szó, hogy elvi szinten 
már megállapodtunk. Biztos vagyok abban, hogy 
mivel akkor észérvekkel nem tudták a javaslatomat 
megtorpedózni, annak elutasítása mögött nem lehe-
tett más, mint nyers politikai indíték, amit egyéb-
ként folyosói beszélgetések alkalmával a tudtomra is 
adtak – mondta az alpolgármester.

A szocialista önkormányzat elutasító magatar-
tása után az Egyesület magára maradt. Mivel az 
akkori Önkormányzattal nem sike-
rült megállapodni, ezért az Ikarus 
Rt. a Felikon Kft.-nek értékesítette 
a sportpályát, a Baross Gábor utcai 
óvodát és az Ikarus Művelődési Há-
zat.

Az új tulajdonos azzal riogatott, 
hogy bezárják a pályát, mivel kimon-
datlanul is mindenki sejtette, hogy 
lakóparkot akartak építeni a terü-
leten. Mindez ugyan nem valósult 
meg, de ebben a helyzetben az elnök-
ség úgy érezte, hogy így nem lehet 
az utánpótlást nevelni, ezért 2004 
végén felkérték az Önkormányzatot, 
hogy vásárolja meg a sporttelepet. 
Számtalan ígéret elhangzott, de ér-
demi előrelépés nem történt egészen 
2005 júniusáig, amikor az Ikarus 
Sportegyesület vezetői megtudták, 
hogy a Képviselő-testületi ülésen 
napirenden lesz a pálya sorsa. Mivel  
nem látták biztosítva a kedvező ki-
menetelt, ezért Nagy József ügyveze-
tő elnök tüntetést szervezett a hivatal 
elé. A rendszerváltás óta a kerületben 
rendezett legnagyobb demonstráci-
ón hangos szavakkal, Ikarus dalokat 
énekelve igyekeztek az összegyűlt 
gyerekek, szülők és a klub jó érzésű 
támogatói meggyőzni a képviselőket 
arról, hogy döntsenek a pálya meg-
vétele mellett. Mindezek hatására a 
Testület megszavazta a sportterület 
háromötöd részének, 300 millió fo-
rint plusz áfáért történő megvásárlását, amit Sza-
bó Lajos Mátyás polgármester be is jelentett az 
összegyűlt tömegnek.

Az Önkormányzat tulajdonába került részen 
a nagyméretű füves pálya, a salakos futópálya, a 
nagyméretű földes pálya és egy szabad területen 
kívül más nem volt. A nyolchektáros területből 
mindez öt hektárt foglalt el. A maradék három 

hektáron volt az öltözőépület, a tekepálya, az 
asztalitenisz terem, egy kisméretű tornacsarnok, 
a vendéglő és még több sportpálya is. Az Ön-
kormányzat által megvásárolt területen tehát 
egyáltalán nem volt öltöző és tisztálkodó hely-
ség, ezért havi 1 millió forintot fizettek a rossz 
állapotban lévő öltözőépületért, az emellett lévő 
tornatermet pedig a tulajdonostól az Egyesület 
vette bérbe további százezrekért. 

Következő számunkban arról olvashatnak, 
hogy ezeket az irdatlan állapotokat miként szá-
molta fel a 2006-ban megválasztott, Kovács Pé-
ter polgármester vezette Önkormányzat, és az 
öltözőépület, a rekortán, valamint a műfüves 
focipályák megépítése után milyen fejlesztéseket 
terveznek a jövőben azért, hogy az Ikarus való-
ban egy XXI. századi sportkomplexum lehessen.

Miénk a pálya
Folytatás a címlapról

Az igazi vesszőfutás akkor kezdődött, amikor 
1999 végén az Ikarus gyár vezetősége bejelentet-
te, hogy nem kíván tárgyalni a sportpálya mű-
ködtetéséről az Ikarus BSE-vel. A klub azonnal 
lépett: új elnökséget választottak. Ennek ellenére 
az Ikarus gyár feltett szándéka volt, hogy nyo-
másgyakorlással elérje az Egyesület megszűnését, 
holott akkor az atlétika és a futball szakosztályon 
kívül működött még a teke- és az asztalitenisz 
pálya, a tornaterem, valamint egy vendéglő is a 
területen. Ezután viszont már csak a sportpályák 
és az öltözőépület használatát engedélyezték a 
klubnak. 

A kialakult rossz viszony okáról megkérdeztünk 
több akkori érintettet, de mindenki másként 
emlékszik a történtekre.  Az viszont biztos, hogy 
mivel a bevételt hozó tevékenységet megszüntet-
ték, az Egyesület a régi formájában már nem mű-
ködhetett tovább. Miután a 2000-ben választott 
új elnökség rendezte az adósságokat, illetve egy 
magánszemély kifizette a TB hátralékot, amely 
jelentős összeg volt, az Ikarus sorsát szívükön vi-
selő további magánszemélyek próbáltak segíteni 
a klubnak.

2002 júniusában dr. Csomor Ervin terjesztet-
te elő azt a javaslatot, amelynek értelmében az 
akkor nehéz gazdasági helyzetben lévő Ikarus 
Rt.-től az Önkormányzat megvásárolta volna a 
teljes sportpályát és a Baross Gábor utcai óvodát 
is összesen 312 millió forintért. A Szabó Lajos 
Mátyás vezette Képviselő-testület azonban egy 
szavazat híján nem támogatta a megállapodást.

– Véleményem szerint az Önkormányzat 1990 
óta a legnagyobb baklövését azzal követte el, hogy a 
hosszas tárgyalásokon kialkudott árat nem fogadta 
el. Pedig az Ikarus akkor szorult helyzetben volt, 
amely abból adódott, hogy az Önkormányzat meg-
támadta a hajdani Ikarus vállalat és az Ikarus Rt. 
között, a jóléti és a sportingatlanok átjátszását le-
hetővé tevő szerződést. A bíróság ezután az ingatla-
nokra perfeljegyzést rendelt el. Ugyanakkor mind-
ezt leszámítva is igen feszült volt abban az időben 
az Önkormányzat és az Ikarus Rt. közötti viszony, 
hiszen a cég egyszer biztonsági őrökkel még azt is 
megakadályozta, hogy a gyerekek bemehessenek az 

Szigethy Margit
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„Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi 
országom, újra meg újra Hazajön a fiad. 
Messze tornyokat látogat sorba, Szé-
dül, elbusong s lehull a porba, Amely-
ből vétetett. Mindig elvágyik s nem me-
nekülhet, Magyar vágyakkal, melyek 
elülnek S fölhorgadnak megint.”
Ady Endre, az egyik legmagyarabb 
költő valószínűleg elcsodálkozna, ha 
ma élne, és értesülne arról, hogy saját 
hazánkat kell itthon népszerűsítenünk. 
Nem értené, miért nem szereti a ma-
gyart a magyar, és miért vágynak el 
sokan arról a földről, amelyért „apá-
ink vére folyt”. Ő az az ember volt, aki 
Szent Mihály útján kívül számtalan táját 
bejárta a világnak, mert hajtotta a sze-
relem és a tudásvágy. Aztán mégis haza 
jött, hogy mindezt itthon kamatoztassa, 
mert ő Magyarországon volt otthon. 
Kövessük a példáját, és legyünk büsz-
kék arra, amink van, és amik vagyunk, 
mert csodálatos helyen élhetünk, emel-
lett pedig különleges képességeket és 
tudást bízott ránk a Teremtő, csak tud-
nunk kell élni vele.

Kovács Raymund elmondta: az elmúlt időszak-
ban számtalan olyan beruházást hajtott végre az 
Önkormányzat, amely a közterületeket érintette. 
A többi között ilyen volt a Havashalom park és az 
Erzsébetliget felújítása, új parkolók építése vagy a 
lakótelepek köztereinek élhetőbbé tétele. A munká-
latok természetesen folytatódnak, de ahhoz, hogy 
mindez sokáig szép maradjon, vigyázni kell azok 
épségére is. 

– Egyre nagyobb lakossági igény mutatkozott arra, 
hogy legyen, aki a játszótereken ügyel a szabályok be-
tartására, az éjszakai randalírozókat rendreutasítja 
vagy fellép a közterületen alkoholt fogyasztók ellen. 
Mivel az Önkormányzatnak is érdeke ezek megféke-
zése, ezért 4 fővel létrehoztuk a közterület-felügyeletet, 
amelynek tagjai felváltva, főleg az esti órákban és hét-
végén fognak járőrözni – mondta az alpolgármester.

A közterület-felügyelők vezetője Sike Csaba hatá-
rozottan és szakértelemmel áll a megoldandó fel-
adatok elé. Az első heti ismerkedés után társaival 
együtt már bele is vetették magukat a munkába, és 
feltérképezték azokat a helyeket, ahol gyakori a ki-
rívóan közösségellenes magatartás.

– A délutáni órákban kiemelten figyelünk az Imre 
utcai HÉV-megállóra és a Centenáriumi lakótelepre. 
A Sashalmi Piacon inkább hétvégén leszünk jelen a 
bűnmegelőzés érdekében, hiszen ilyenkor több a zsebes 

és az illegális árus a területen. Emellett többet járőrö-
zünk a Havashalom parkban és a Jókai lakótelepen is. 
Noha még csak rövid ideje végezzük tevékenységünket, 
már több lakó is megköszönte a munkánkat, hiszen 
visszajelzéseink szerint például a Margit utcában és 
környékén csökkent az utcai szeszesital-fogyasztás.

A közterület-felügyelők minden nap jelentést ké-
szítenek az aznapi intézkedéseikről, és rendszeresen 
egyeztetnek Ancsin László jegyzővel.

– A közterület-felügyelők természetesen a rendőr-
séggel és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal szorosan 
együttműködve végzik munkájukat. Feladatuk első-
sorban a rend fenntartása, a köztéri alkoholfogyasztás 
és randalírozás megfékezése. Emellett közreműködhet-
nek az ebrendészeti feladatok (póráz nélküli sétálta-
tás) ellátásában, az illegális szemétlerakás megfékezé-
sénél, a rendszám nélküli járművek elszállíttatásánál, 
a zöldfelületen történő parkolás miatti bírságolásnál, 
illetve az égetési tilalom, a KRESZ vagy a közerkölcs 
megsértése esetén is. Fontos megjegyezni, hogy a köz-
terület-felügyelők hivatalos személyek, akik képesíté-
süknek megfelelően igazoltathatnak, átvizsgálhatják 
a ruházatot vagy a gépjárművet, előállíthatják és 
meg is bilincselhetik a bűnelkövetőt – hangsúlyozta 
a jegyző.

A közterület-felügyelőket főként munkaidőben, 
az alábbi telefonszámokon lehet elérni: 4011-450, 
06-20/808-9769, 06-20/624-8979.

A Képviselő-testület június 19-i ülé-
sén Kovács Raymund alpolgármes-
ter javaslatára döntött a kerületi 
közterület-felügyelet létrehozásáról 
azért, hogy a kertvárosi polgárok 
még nagyobb biztonságban él-
hessenek. A közterület-felügyelők 
szeptember 2-án már munkába is 
álltak, és több intézkedést hoztak.

Az Önkormányzat rendet akar, nem büntetést

Stabil gazdálkodás
Az államháztartásról szóló törvény rendelkezé-
se szerint a polgármester köteles tájékoztatni a 
Képviselő-testületet az Önkormányzat gazdálko-
dásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig. 
Kovács Péter előterjesztőként elmondta: a XVI. 
Kerületi Önkormányzat gazdálkodása kiegyensú-
lyozott és stabil, ahogy azt eddig is megszokhatták 
a kerületi polgárok. Mivel ezzel mindenki egyet 
értett, így a képviselők elfogadták a javaslatot. 

Új patika nyílhat Kisszentmihályon
Dr. Csomor Ervin előterjesztőként elmondta: egy 
gyógyszerész új patika nyitásának szándékával ke-
reste meg az Önkormányzatot. Ez azonban csak ak-
kor valósulhat meg, ha az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalnál az Önkormányzat kezdeményezi mind-
ezt. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasla-
tára ezért azt a javaslatot fogadták el, amely szerint 
kérelmezik az új közforgalmú gyógyszertár létesíté-

A testületi ülésről jelentjük
A nyári szünet utáni első rendes ülését 
szeptember 18-án tartotta a Képviselő-
testület. A legfontosabb napirendekről az 
alábbiakban olvashatnak összefoglalót.

sére irányuló pályázat kiírását Rákosszentmihály te-
rületére akkor, hogyha az a József utca, Rákospalo-
tai határút, Csömör közigazgatási határa, Csömöri 
út által határolt területen valósul meg.

Létrejöhet a Tóth Ilona emlékház
Kovács Péter előterjesztőként kiemelte: már régóta 
szeretnének a kerület díszpolgárának, Tóth Iloná-
nak egy emlékhelyet létrehozni a szülőházában. 
Ennek érdekében létrejött egy egyesület, amely-
lyel már tárgyalt a polgármester. Mivel a tárgyi 
emlékek rendelkezésre állnak, ezért a képviselők 
megszavazták azt a javaslatot, amely szerint az ér-
tékbecslő tanácsára az Önkormányzat 18,3 millió 
forintért vásárolná meg az ingatlant.  

Bursa Hungarica
Az Önkormányzat 2000-ben csatlakozott először 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. Az „A” típusú pályázaton 
elnyerhető ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév, míg a ,,B” típus-
nál 3x10 hónap, vagyis hat egymást követő félévre 
lehet támogatást kapni. A csatlakozást természete-
sen idén is megszavazta a Testület. A pályázati felté-
teleket következő számunkban tesszük közzé.

Sz. r. zS.
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Szatmáry Kristóf elmondta: az elmúlt 30-40 év-
ben mindig drágult valamilyen közszolgáltatás ja-
nuár 1-jétől. A rendszerváltás után a közműválla-
latokat egy rosszul sikerült magánosítás keretében 
külföldi cégeknek adták el, amelyek a fejlesztések 
fejében extra profitot kaptak. Ennek következmé-
nye az, hogy a térségben a magyar 
polgárok fizetnek a legtöbbet ará-
nyosan a munkabérükből a közüze-
mi díjakért. Az államtitkár kiemelte: 
a villany ára kétszeresére, a gázé pe-
dig háromszorosára nőtt 1990-2000 
között. A mostani kormány volt az első, amely rá-
szánta magát arra, hogy mérsékelje a rezsidíjakat, 
amely nem segély, ezért minden magyar állampol-
gárnak alanyi jogon jár.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legutób-
bi vizsgálatai azt mutatják, hogy a szolgáltatók 
nem mindig járnak el a jogszabálynak megfele-

lően, ezért a rezsicsökkentés sem jöhet létre. A 
szakemberek 73 szolgáltatót vizsgáltak meg, és 56 
ezer esetben találtak valamilyen szabálytalanságot, 
amelyek többségében egyáltalán nem tájékoztat-
ták a számlán a fogyasztókat a rezsicsökkentésről. 
Ezért 560 millió forint kötbért rótt ki az állam a 
szolgáltatókra, amely visszakerül a fogyasztókhoz. 

Pintér István kiemelte: 2013. január 1-jétől a 
földgáz, az áram és a távhő árát mérsékelték 10 
százalékkal, majd július 1-jétől csökkent a víz, a 
kéményseprés, a hulladékelszállítás, illetve a pa-
lackos gáz díja is. A hatóság feladata, hogy fellép-
jen azokkal szemben, akik megsértik a fogyasztók 
érdekeit, esetleg sorozatosan visszaélnek azok 

jogaival. Fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság a magánszemélyek prob-
lémáinak orvoslására jött létre, a cégek, vállalkozá-
sok ügyeivel kapcsolatban a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal jár el. Lényeges, hogy 
a panasszal először a szolgáltatóhoz kell fordulni, 
a hatóság szakemberei csak ezután tudnak foglal-

kozni az üggyel.
Az általános kérdések után ke-

rült sor az egyéni fogyasztóvédelmi 
panaszok megvitatására. A részt-
vevők közül volt olyan, akinek 
villamosenergia számláján nem tün-

tették fel a kompenzációt, de elhangzottak kérdé-
sek a vízmérők leolvasásával, a kéménydíjakkal és 
a gázszolgáltatással kapcsolatban is. 

A rezsicsökkentést november 1-jétől tovább foly-
tatja a kormány, hiszen 11,1 százalékkal csökken 
a gáz, a távhő és a villamos energia ára minden 
lakossági fogyasztó számára.

A rezsicsökkentés nem segély
A fogyasztói tudatosság növelése érdekében a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság lakossági fórumot 
tartott a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalók-
ról szeptember 18-án a Jókai utcai irodaházban. Az 
általános tájékoztató után Szatmáry Kristóf gazda-
ságszabályozásért felelős államtitkár, Pintér István, 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója, 
illetve Kovács Péter polgármester válaszolt a kertvá-
rosi polgárok kérdéseire, akik konkrét problémákkal 
érkeztek a rendezvényre. 

2006 óta húzódik a Kertváros hiányzó szennyvízcsatornáinak kiépítése, azóta 
ugyanis mindez a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik. Így a kerület 
sem állami normatívára, sem uniós támogatásra nem adhatott be igényt ezzel 
kapcsolatban. 

Most azonban végre elkezdődik a csatornák kiépítése 
a kerület valamennyi hiányzó szakaszán. A Főpolgár-
mesteri Hivatal tájékoztatása szerint október elején 
megkezdik a kivitelezést a Rozsos utcában (Csömöri 
út – Baross utca, Cserkút utca – Irha utca között), a 
Vágás utcában (Alsómalom utca – Olló utca között), a 
Szilas-patak utcában (Baross utca – Viola utca között) 
a Viola utcában (Szilas-patak utca – Damjanich utca 
között) és a Ferenc utcában (Szilas-patak utca – Dam-
janich utca között).

Október közepén várható a Temesvári utca, a Kassai 
utca és a Szent Imre utca Szilas-patak és a főgyűjtő közötti szakaszának csator-
názása is. Októberben kezdődik a kivitelezés a Simongát utcában is, amellyel 
kapcsolatban most készül az ütemterv. 

November elejére várható a Vízgát utca és a Nagyvárad utca Csallóközi 
utcára kötő szakaszának, illetve a Béla utca Sarkad utca melletti szakaszának 
csatornázása.

A főváros ígérete szerint a megkezdett munkát jövőre folytatják a többi utcá-
ban, és év végéig valamennyi hiányzó szakasz elkészül. 

Azokban az utcákban ahol a jelentkezéseket már leadták a lakók, a csatorna-
építést követő évben elkészül a szilárd útburkolat. 

A kivitelező az érintett ingatlanok tulajdonosait az útlezárások előtt szóróla-
pon értesíti.

A Kerületfejlesztési és üzemeltetési iroda tájékoztatója

Októberben kezdődik a 
szennyvízcsatorna építés

Közérdekű

Veres Péter út 27. , 
Tel.: 06-70/239-5264 

Lovag, vitéz Palla László elnök
POFOSZ XVI. 

kerületi szervezete

A következő összejövetelt 
október 7-én, hétfőn 15 órakor tartják. 

A rendezvény nyilvános, amelyre meghívják a tagtársakat, a támogató 
és hagyományőrző tagokat, valamint invitálnak minden nem POFOSZ 
tagot is, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása miatt 
üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára elhurcoltak, kitelepítettek, 

megaláztak, vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
Helyszín: Veres Péter út 27. I. em., tanácsterem.

Napirenden: az októberi programok, a forradalom tiszteletére rendezendő 
kiállítás, és a központi megemlékezésen való részvétel megbeszélése.

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A XVI. kerületben lakó 45–65 éves nők, akiknek utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló 

meghívót kapnak, amin szerepel, mikor várják őket 
a HT Medical Centerben vizsgálatra. 

(1173 Budapest, Pesti út 177., tel.: 253-6195) 
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton, 

amely térítésmentes!
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve tel.: 465-3823. 

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható
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Köztudott, hogy a dolgozni vágyó diákok nagyon 
nehéz helyzetben vannak, hiszen a diákszövetkezetek 
sok esetben kemény és népszerűtlen munkákat aján-
lanak számukra, ráadásul, aki nem kapcsol időben, az 
rendszerint elfelejtheti a nyári keresetet. A kormány 
ezen a helyzeten igyekezett változtatni, hiszen az ön-
kormányzatoknál elsősorban irodai adminisztratív 
területen végzett nyári feladatokért, a diákmunka 
általános bérezéséhez képest vonzóbb jövedelem- és 
munkatapasztalat-szerzési lehetőséget kínált a tanu-
lóknak.

A program kertvárosi megvalósítása során mind a 
munkaügyi kirendeltség, mind a foglalkoztató jól 
vizsgázott.

– Egyértelműen hatalmas siker volt ez a program, 
hiszen a XVI. kerületben a jelentkező diákok döntő 
többségének sikerült megfelelő munkához jutnia az Ön-

kormányzat által fenntartott valamely intézményben – 
emelte ki Pelek Zsolt, Budapest Főváros Kormány-
hivatala XVI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségének 
vezetője.

Az országos szinten is nagy érdeklődést kiváltó kez-
deményezésben olyan fiatalok vehettek részt, akik 
igazolni tudták, hogy aktív nappali hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkeznek.

– Az állami szektorban nyáron is ugyanannyi, sőt 
néha még több munka adódik, mint az év többi részé-
ben. A kertvárosi diákok a Gamesz szervezésében olyan 
változatos feladatkörökben próbálhatták ki magukat, 
mint a napközis táborban végzendő gyermekfelügyelet, 
a kerületi okmányiroda, vagy olyan „diákbarát” tevé-
kenységek, mint az adatrögzítés, egyéb adminisztráció, 
leltározás. Az összes oktatási intézmény leltározását 
ugyanis nyáron végezzük, amikor ezzel nem zavarjuk 
a tanítás menetét, az ezzel kapcsolatos papírmunka 

pedig nem elhanyagolható mennyiségű. Az ilyen, és 
ehhez hasonló pozíciókban kiválóan alkalmazható ez 
a fajta munkaerő – hangsúlyozta a diákmunka-prog-
ram előnyeit dr. Ivicz Mihály Zsolt, a XVI. Kerületi 
Gazdasági Működtető- Ellátó Szervezet (Gamesz) 
vezetője. 

A kezdeményezés további előnye, hogy a résztvevő 
fiatalok beleláthattak a közintézmények működé-
sébe, és saját munkavégzésük során tapasztalhatták 
meg a közösség szolgálatának fontosságát. Ennek 
eredményeként több kerületi diákmunkás szívesen 
visszatérne később a közszférába. 

A program finanszírozása teljes mértékben a kor-
mányzati forrásból származó másfél milliárd forint-
ból valósult meg, hiszen a résztvevő önkormányzatok 
száz százalékos bérköltség-támogatást kaptak az al-
kalmazott diákok után. A nagy sikerre való tekintet-
tel remélhetőleg mindez jövőre is folytatódhat.

A kisebb gyerekek életkori sajátosságuknál fog-
va nehezebben tudják alkalmazni a szülőktől, 
pedagógusoktól tanult szabályokat. Esetükben 
sokkal célravezetőbb lehet a szabad, nem sza-
bad fogalmának rögzítése. A szülők értessék 
meg a kicsikkel, hogy elmenni bárkivel, bárho-
vá szigorúan csak az ő engedélyükkel szabad. 
Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy nem 
mindenki közeledik jó szándékkal feléjük. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a kicsik számá-
ra a mesékben megjelenő rossz külseje mindig 
csúnya, koszos, vagy szakadt, esetleg ápolatlan. 
Ritkán feltételezik az ápolt és kedves emberek-
ről, hogy esetleg rosszat akarnak. Emellett hív-
juk fel a figyelmüket arra, hogy a nők ugyan-
olyan gonoszak lehetnek, mint a férfiak, ezért 
legyenek óvatosak.  

A gyerekek nehezen mondanak nemet egy fel-
nőttnek, hiszen arra tanítjuk őket, hogy fogad-
janak szót. Éppen ezért gyakorolni kell velük 
a nemet mondást. Meg kell értetnünk velük, 
hogy nem szabad magyarázkodni, visszakérdez-
ni, ismeretlen emberek kérdéseire válaszolni. 
Semmilyen módon ne bocsátkozzanak beszél-
getésbe, mert az az idegen számára előnyös, hi-
szen alkalma nyílik a meggyőzésre, illetve arra, 

hogy a gyereket elbizonytalanítsa. Fontos, hogy 
a kicsi ne hagyja magát megérinteni sem.

Legyen egy titkos jelszó, amit játékosan tanít-
sunk meg a gyereknek. Ez lehet egy kifejezés 
vagy akár egy mozdulat, amit csak a szülő és ő 
ismer. Ha idegen szólítja meg őket bármilyen 
történettel, a kicsi számára is könnyen ellen-
őrizhető a hitelessége, ha megkérdezi tőle azt a 
bizonyos jelszót.

Azok az emberek, akik rossz szándékkal akar-
nak a gyerekekkel kapcsolatba lépni, minden 
esetben kerülik a feltűnést. Éppen ezért az óvo-
dásokat és az iskolásokat meg kell tanítani arra, 
hogyan hívhatják fel magukra a figyelmet, ha 

úgy érzik, hogy bajban vannak. Ezzel sokat te-
hetnek saját biztonságuk érdekében. Természe-
tesen nem elég, ha csak elmondjuk, mit kellene 
csinálniuk, ezeket a szituációkat fontos elgyako-
rolni velük. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy 
ilyenkor bátran sikíthatnak, kiabálhatnak, sőt 
el is futhatnak. Lényeges azonban, hogy olyan 
helyet keressenek, ahol segítséget kaphatnak, és 
ahol lehetőleg biztonsági személyzet is dolgozik 
(irodaház, bank, üzlet stb.). 

Amennyiben az óvodák, az iskolák vagy más 
oktatási intézmény közelében korábban nem 
látott, gyanúsan viselkedő, illetve akár csak 
céltalanul lődörgő személyeket látunk, kérdez-
zük meg, segíthetünk-e valamiben. Ha az ille-
tő rossz szándékkal tölti ott az idejét, ez már 
eltérítheti, hiszen tudja, hogy felfigyeltek rá. 
Ha arra gyanakszunk, hogy valaki rossz szán-
dékkal közeledik egy gyerekhez, értesítsük a 
rendőrséget a 107-es vagy a 112-es ingyenesen 
hívható számok valamelyikén. A XVI. kerületi 
kapitányság a 407-0767-es telefonszámon ér-
hető el. Emellett jelezzük a látottakat az iskola 
vezetése vagy a pedagógusok felé, hiszen minél 
előbb tesszük ezt meg, annál hamarabb kerül 
rendőrkézre a bűnöző.

Gyermekeink védelmében
Az elmúlt időszakban a közösségi portálokon több levél és beszámoló jelent meg arról, hogy 
veszélyben vannak óvodás és iskoláskorú gyermekeink. Emellett bejelentések is érkeztek a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányságra azzal kapcsolatban, hogy ismeretlen személy(ek) el akarják „ra-
bolni” őket az iskolából. Ezúton szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy az eddigi információik 
mindezt nem támasztják alá. Fel kívánjuk hívni ugyanakkor mindenki figyelmét arra, hogy gyer-
mekeink biztonsága érdekében, fel kell készíteni őket az esetleg személyüket érő támadásra. 

Sikeres volt a nyári diákmunka program
A XVI. kerületben is sikeresen lezárult a kormány új programja, amelynek 
célja a diákok nyári munkavállalásának elősegítése volt. Ennek keretében 
június 15-től augusztus 31-ig támogatták a nappali tagozatos, 16 és 25 év 
közötti fiatalok négy-, hat- vagy nyolcórás nyári foglalkoztatását, akik a 
helyi önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményeknél 
vállalhattak munkát. 

Kellner gergely
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Az új intézményvezetőt jól ismerik a pedagógu-
sok, a szülők és a diákok is, hiszen Piroska néni-
nek ez az első munkahelye. Lapunknak a többi 
között arról is mesélt, hogy számára az első min-
dig a gyerek.

– Minden felmenőm csömöri, ott születtem, és 
ma is ott élek a családommal. Ott jártam általá-
nos iskolába, majd felvettek a budapesti Madách 
Imre Gimnázium biológia szakára.

– Mikor gondolt először arra, hogy tanár legyen?
– Ez nem az én ötletem volt, hanem a biológia 

tanáromé, de egyáltalán nem volt ellenemre. Ő 
gondolta úgy, hogy megvannak azok a tulajdon-
ságaim, amelyek a tanításhoz szükségesek. Szü-
leimet, főleg édesanyámat azonban meg kellett 
győzni arról, hogy számomra ez a jó választás. A 
Budapesti Tanítóképző Főiskolára nyertem felvé-
telt, ahol egy évig tanultam, de a jó tanulmányi 
eredményeim alapján a második évtől átvettek a 
Tanárképző Főiskolára, és ott kaptam diplomát 
biológia-földrajz szakon 1985-ben. Ezután kezd-
tem el dolgozni az akkor még Georgina utcai Ál-
talános Iskolában.

– Hogyan sikerült a pályát összeegyeztetni a csa-
ládi élettel?

– Egy év tanítás után már megérkezett Piroska 
lányom, így egy hosszabb szünet kezdődött a pá-
lyámon. Három gyermekem született, és mind a 
három a Batthyányba járt. Ez azonban már csak 
szép emlék, hiszen a lányom 27 éves, a fiaim pe-
dig 24, illetve 22 évesek.

– Később Ön is visszaült az iskolapadba.
– Igen, 2000-ben a főiskolai mellé még szerez-

tem egy egyetemi diplomát is a debreceni egye-
tem földrajz szakán.

– Olyan időszakban vette át az iskola vezetését, 
amikor szinte minden változik.

– Mivel nekem szívügyem az oktatás, lakóhe-
lyemen, Csömörön is benne voltam az oktatási 
bizottságban, így van némi rálátásom a pest-
környéki települések helyzetére. Ennek ismere-
tében elmondhatom, hogy nálunk a reformok 
bevezetése sokkal zökkenőmentesebben történt, 
mint máshol. Ennek két oka van. Egyrészt mi 
már jó előre készültünk, tanulmányoztuk az új 
rendelkezéseket, így nem kerültünk időzavarba. 

Másrészt Kovács Katalin személyében olyan ve-
zetőt kapott a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ XVI. Tankerülete, akinek minden in-
tézményvezetővel évek óta tartó személyes kap-
csolata van, ismeri az összes iskolát, a pedagógu-
sokat, az intézmények állapotát, ami nagy előny 
a Kertvárosban. Így bennünket nem rázott meg 
az átállás.

– Hogy alakul a felújítás?
– Az iskola felújítása egy három éves program 

keretében zajlik. Az idei emeletráépítés a má-
sodik szakasz. Korábban a bejárat környékét, 
a portát újították fel. Most nyáron következett 
az emeletráépítés, amellyel végre kiválthatjuk az 
általunk csak zöld épü-
letnek nevezett, mára 
már nagyon elavult és 
egészségtelen felvonu-
lási épületet. A mi dol-
gunk csak annyi, hogy 
biztosítsuk a munká-
sok bejutását, elősegít-
sük a mozgásukat, és 
persze megszervezzük 
a tanítást addig, amíg 
a munkálatok folynak. 
Az első két héten vál-
tott műszakban taní-
tottunk. A felső szint 
október 9-ére készül 
el, akkor az őszi szünet 
alatt át is tudunk köl-
tözni a zöld épületből. 

– Milyen tervekkel lát hozzá az iskola vezetésé-
hez?

– Elődöm, Mikó Magdolna nagy érdeme, hogy 
lehetővé tette számunkra egy új pedagógiai prog-
ram kidolgozását. Ez az elsőtől az ötödik évfo-
lyamig terjedő korosztályt érinti. Iskolánknak 
fontos hagyományai vannak, amelyeket termé-
szetesen tovább kell vinni, de a kor szelleméhez 
igazodva, a nyelvtanítást szeretnénk megerősíte-
ni. Alsós és felsős nyelvtanáraink is vannak, így 
angolt és németet elsőtől kezdve heti két órában 
tanulnak a gyerekek. E két választható nyelv mel-
lé hetedikben társul egy második, a francia vagy 
az orosz. Ezeket ötödik osztálytól szakkörök ke-
retében is lehet gyakorolni. 

Továbbra is kiemelt célunk a tehetséggondozás. 
Ennek érdekében alakítottunk egy munkaközös-
séget a kiemelkedően tehetséges gyerekek fejlő-
désének elősegítésére. Egy ilyen irányú szakképe-
sítéssel rendelkező pedagógusunk ad tanácsot a 
munkacsoport tagjainak, akik elsőtől nyolcadi-
kig kísérik figyelemmel a kiemelkedő adottságú 
diákjainkat.

– Igazgatóként tanít is?
– Nagy bánatom, hogy csak néhány órát tanít-

hatok. Pedig akkor vagyok boldog, ha a gyerekek 
között lehetek. Ha csak tehetem, igyekszem ve-
lük lenni.

– Az iskolán kívül mire jut még ideje?

– Három éve a Csömöri Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke vagyok. Tavaly elindítot-
tuk a nemzetiségi óvodai nevelést és a nemzetisé-
gi iskolai oktatást. Idén már két csoport, illetve 
osztály indult, így ott is van feladatom.

Dunavölgyi Illésnét megválasztásakor a tantes-
tület többsége támogatta. A gyerekek érdekeit 
mindig szem előtt tartó, önmagát folyamatosan 
képző pedagógus azonban minden bizonnyal a 
kétkedőket is meggyőzi arról, hogy kinevezése jó 
döntés volt. 40 kollégájával együtt ugyanis folya-
matosan azon dolgozik, hogy a cinkotai oktatási 
intézmény minden diákja olyan tudást szerez-
zen, amellyel később is meg tudja állni a helyét 
az életben.

Új fejezet kezdődik 
a Batthyányban

Kerületünk egyik legrégebbi oktatási intézmé-
nye, a cinkotai Batthyány Ilona Általános Iskola 
több okból is új korszak kezdetéhez érkezett. Az 
intézmény hét új tanteremmel bővülve, megújult 
infrastruktúrával, új pedagógiai program szerint 
kezdte meg a 2013/2014-es tanévet. Aki pedig 
mindezt kézben tartja, az Dunavölgyi Illésné, az 
új igazgató, akinek szívügye az oktatás. 

Mészáros Tibor
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Október 12-én délelőtt 10 és 13 óra között 
NYÍLT DÉLELŐTT 

A Kézművelők és Hagyományőrzők Egyesülete várja a 7 év feletti gyerekeket 
és szüleiket, akik szeretnének íjászkodni, dárdát hajítani, agyagot gyúrni, 

fazekaskodni, rajzolni, lovacskázni és játszani. A belépés ingyenes.
Információ: Trombitás Enikő 06-70/519-7896 •  www.sarkadudvar.hu

A Lándzsa utcai lakótelep közepén álló épület 
közel egyidős a körülötte magasodó, sokemeletes 
házakkal, vagyis a felújítás nem tűrt halasztást. 
Kovács Péter, a körzet önkormányzati képvise-
lője elmondta: nagy öröm a kerület vezetői szá-
mára, ha azt a rendkívül fontos munkát, amit 
az óvodapedagógusok végeznek, segíteni tudják 
olyan körülmények megteremtésével, amelyek 
között könnyebb a munka, műszakilag bizton-
ságosabb az épület, fenntartása gazdaságosabbá 
válik, és nem utolsó sorban a megszépült kör-
nyezetben a gyerekek is jobban érzik magukat. 

A polgármester kiemelte: az idei óvoda felújí-
tásokat pályázati pénzből szerették volna megva-
lósítani, de az elbírálás annyira elhúzódott, hogy 
az Önkormányzat úgy döntött, azokat önerőből 
finanszírozza. Emellett úgy tűnik, ha a gyerekek-
ről van szó, a kerületi kivitelezők még a szokott-
nál is gondosabban végzik a munkájukat, amely 
a Lándzsa utcai intézmény esetében 20 millió 
forintba került. Az óvodások mindezért egy me-
sejátékkal mondtak köszönetet.

Horváth Zsoltné a felújítás részleteiről tájé-
koztatta a büszke szülőket, akik megtudhatták, 
hogy az épületet kívülről átfestették, hőszigetelt-
ék a padlást, a régi fűtőeszközt kicserélték egy új 
fali kazánra, amely meleg vizet is szolgáltat. Új 
ereszcsatorna védi a falakat az esővíztől, és újak a 

Egy iskola, 
négy óvoda
A kerületi nevelési-oktatási intézmé-
nyek évek óta az „Egy óvoda – egy 
iskola” Felújítási Program keretében 
válnak szebbé a nyári vakáció ideje 
alatt. A jól bevált gyakorlat maradt, 
csak a számok változtak. Idén ugyan-
is egyszerre négy óvoda újult meg. 
Ebből az alkalomból a Napsugár Óvo-
da Lándzsa utcai tagintézményében 
szeptember 19-én, a Margaréta Óvoda 
Monoki utcai részlegében pedig szept-
ember 20-án tartottak ünnepséget. A 
rendezvényeken jelen volt Kovács Pé-
ter polgármester, dr. Csomor Ervin al-
polgármester, Ivicz Mihály, a GAMESZ 
vezetője, Müller Kinga Intézményi iro-
davezető, Kaczur Ilona és Kovács Tibor 
műszaki ellenőr, valamint a kivitelező 
cégek képviselői is.

nyílászárók is. Az egyik szülő szerint az ovi most 
lépett be a XXI. századba, hiszen a korszerűsí-
tésnek köszönhetően az épület ökoházként fog 
működni, ami a közüzemi számlákon jelentős 
megtakarítást eredményez majd.

A Monoki utcai tagóvoda tetőszerkezetét néhány 
éve felújították, de akkor a folytatásra nem volt 
lehetőség. Ezért most került sor az épület hőszige-
telésére és az elhasználódott nyílászárók cseréjére 
is. Minden helyiséget kifestettek, és elvégezték a 
kisebb belső javításokat is, ami összesen mintegy 
20 millió forintba került. Kovács Péter a jelen 
lévő szülőknek elárulta: dr. Csomor Ervin javasol-
ta neki azt, hogy mindenképpen kezdjenek bele 
a felújításba mind a négy helyszínen, ezzel pedig 
évtizedekre stabilizálták az intézmények állagát. 

A kerület vezetője megköszönte a szülőknek, 
hogy türelemmel és megértéssel viselték azt az 
időszakot, amíg a munkálatok folytak, és a Pé-
terke utcába kellett vinni gyermeküket. Végül 
elismerését fejezte ki az óvoda dolgozóinak, akik 
megszervezték a kicsik zavartalan gondozását. 

Az óvodások énekes ünnepi műsorát követően 
Reiszné Disztl Magdolna intézményvezető és a 
szülői munkaközösség vezetője a köszönet szavai 
mellett elmondták: ezen a helyen korábban is 
pedagógiai munka folyt, ezért a felújítás nem-
csak a mai használóknak okozott örömet, hanem 
azoknak is, akik évtizedekkel ezelőtt még iskolás-
ként jártak a mostani óvoda épületébe.

MéSzároS tibor
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Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadóra 
az Európai Mobilitási Hét megnyitóján, a Nyugati 
pályaudvar épületében került sor szeptember 16-
án. Az ezt követő fogadást pedig a Királyi váróter-
mében tartották, ahol Eszter dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettestől vehette át az oklevelét. 

– Természetesen nagyon örültem, amikor megtud-
tam, hogy különdíjban részesültem, hiszen nagyon sok 
rajz közül választották ki éppen az enyémet. A terem 
pedig csodálatosan szép volt, biztosan nem felejtem el 
egyhamar – emlékezett vissza a kislány. Az elismerés 
értékét tovább növeli, hogy idén rekordszámú, több 
mint kétezer gyerek nevezett, és még a határon túl-
ról is érkeztek rajzok a pályázatra. 

Az idei mobilitási hét célja ráirányítani a figyelmet 
arra, hogy tiszta levegővel egy egészségesebb, boldo-
gabb Európában élhetünk. 

– A rajzomon egy rollerrel közlekedő kislány látható, 
aki így egyértelműen nem szennyezi a levegőt. Ráadá-
sul a képre egy szelektív kukát is rajzoltam, amivel 
az újrahasznosítás fontosságára is fel szerettem volna 
hívni a figyelmet – mondta a kertvárosi tehetség.

A Jókai Mór Általános Iskola 4. b osztályos tanu-
lója egy éves diákbérletet is kapott jutalomképpen, 
és már most biztos benne, hogy jövőre is készít raj-
zot erre a versenyre. Emellett határozott véleménye 
van az autómentes nap és a környezetvédelem je-
lentőségéről is.

 – Fontos, hogy minél kevesebbet közlekedjünk au-

tóval, és ne szennyezzük a levegőt, hiszen ha például 
a tömegközlekedést választjuk, akkor sokat segítünk a 
környezetünknek – hangsúlyozta Eszter.

Az elismerés természetesen felkészítő tanárának, 
Kiss Tiborné Jakus Ágnesnek is köszönhető, aki 
nap mint nap foglalkozik a kislánnyal. 

– Ági néni egy kiváló pedagógus, akinek a keze alatt 
csiszolódott, és mind a mai napig csiszolódik a kis-
lányom. Sokat köszönhetünk neki – mondta Antal 
Erika, Eszter édesanyja.

A mindössze tízéves kislány fiatal kora ellenére 
már számtalan versenyen ért el kitűnő eredményt 
képességével. Két éve a BKV Zrt. Mikulás napi rajz-
versenyén harmadik lett. Tavaly a Napsugaras Éle-
tért Fesztivál elnevezésű megmérettetésen megosz-
tott első helyezést ért el a legjobb ötlet és kreativitás 

Péntek:
17:45 – Gyülekező, megnyitó
18:00 – Start
20:00 – Park mozi (Filmvetítés a parkban, 
             kispárna, pléd szükséges)
22:00 – FutóParty (Vidám 3 körös játékos 

verseny, nevezési díj: amit utána 
megennél, meginnál egy jó be-
szélgetés közben)

Szombat:
09:00 – Aerobic óra
10:00 – Nordic walking bemutató, 
             kipróbálási lehetőség

12:00 - Zumba
14:00 – Gerincjóga
16:00 – Nyújtás óra
17:00 – The Fleet Street – unplugged 
18:00 – Befutó
18:05 – Üzenetekkel teli lufik elengedése
18:15 – Iskolák közötti verseny 
             eredményhirdetés, tombola
További programok szombaton:
• BodyRope bemutató és 
   kipróbálási lehetőség
• Ügyességi játékok
• Okosjáték játszósarok,
• GPS játékok, amelyek keretében próbára 
   teheted idő és távolság érzékedet

Martin Eszter, a kis rajzmester
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai Mobilitási Hét és Au-
tómentes Nap alkalmából 12. alkalommal hirdetett rajz-, fotó- és csa-
ládi kreatív pályázatot. A megmérettetésen a „Tiszta levegő – Mozdulj 
érte!” jelmondathoz kapcsolódó alkotásokkal lehetett részt venni. Egy 
kerületi tehetséget is elismerésben részesített a zsűri, Martin Eszter 
ugyanis rajzával Budapest Főváros Különdíját érdemelte ki.

kategóriájában. Majd szerepelt a Kölyökbirodalom 
által meghirdetett rajzpályázaton is, ahol második 
lett szintén a legjobb témaválasztás és kreativitás 
kategóriájában. Emellett tavaly is második helyezett 
lett a kőbányai önkormányzat mesefesztiválján. Ez-
zel a rendezvény mesekönyvébe is beválasztották a 
rajzait.

Egyik legnagyobb nemzetközi elismerését az idei 
évben érte el: az Európai Unió Környezetvédelmi 
Bizottsága által meghirdetett, „Mit jelent nekem az 
erdő?” elnevezésű rajzpályázaton 36 ország több mint 
9 ezer pályaművéből Eszteré bekerült a 99 finalista 
közé, és így szeptemberben egy kiállítás erejéig még 
Brüsszelt is megjárta az alkotása. Sőt, időközben 
még az is kiderült, hogy a kertvárosi diák bronzér-
met nyert a Japán Nagykövetség által szponzorált 43. 
nemzetközi gyermek művészeti rajzversenyen. 

Martin Eszter, a balkezes kis tehetség nagyon sze-
ret kerékpározni és rollerezni, emellett kitűnő tanu-
ló, és tavaly még a kerületi mesemondó versenyen is 
második lett. A rajz mellett a környezetismeret tan-
tárgy az egyik kedvence. Bevallása szerint, ha felnő, 
akkor is rajzzal akar foglalkozni, hiszen illusztrátor 
vagy rajztanár szeretne lenni.

Kellner gergely

szeptember 27. 18.00 – szeptember 28. 18.00

A rendezvény célja, hogy minél több kerületi lakos 
mozogjon, sportoljon együtt, ezzel is erősítve a kö-
zösségi szellemet. A lényeg, hogy minél több kört 
teljesítsünk 24 óra alatt futva, sétálva vagy akár 
kézen állva.  A legtöbb kört teljesítő iskola aján-
dékban részesül. Kapcsolódva a Kertvárosi Vigas-
ságokhoz és az Öt Falu viadalához, a programokon 
a résztvevők fabatkákat gyűjthetnek, amelyeket 
vasárnap estig dobhatnak be az Erzsébetligeti Szín-
háznál található gyűjtőállomáson. Tavaly a részt-
vevők 305 kört teljesítettek a 24 óra alatt. Balogh 
Ádám idén a 24 órát egymaga teljesíti.

Jelentkezés a www.otfalu.hu honlapon, bővebb információ a www.facebook.com/otfalu oldalon.

P rogramok 

A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy fokozottan ügyeljen a park tisztaságára!
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Ötödik alkalommal szervezi meg őszi lomb-
gyűjtési akcióját a XVI. Kerületi Önkor-
mányzat. Ez a kezdeményezés egyedülálló a 
fővárosban. A program során a Főkert kom-
poszttelepére ingyenesen viszi el az avart és a 
kerti hulladékot a begyűjtést végző Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet. 

Kovács Raymund alpolgármester a lomb-
gyűjtéssel kapcsolatban elmondta: a több 
száz tonna kerti hulladék elszállítása sok időt 
vesz igénybe, ezért kérik a kertvárosi polgá-
rok türelmét és megértését. Az alpolgármes-

ter kiemelte: az Önkormányzat idén is levél-
ben tájékoztatja a kerületi lakosokat arról, 
hogy mikortól lehet kirakni a zsákokat. 

Felhívjuk ugyanakkor a tisztelt kerületi la-
kók figyelmét, hogy a Fővárosi Önkormány-
zat tiltott közösségellenes magatartásról szó-
ló rendelete szerint idén is tilos mindenfajta 
kerti hulladék égetése. Aki vét a rendelkezés 
ellen, az közigazgatási bírsággal sújtható, 
amelynek mértéke 150 ezer forintig terjed-
het. Ennek elkerülése érdekében javasoljuk 
a komposztálást. 

Harmadik alkalommal 
hirdetett szemétszedési 
akciót a Vidékfejlesztési 
Minisztérium, a Belügy-
minisztérium, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium, valamint az 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) azért, hogy 
lakókörnyezetünk és hazánk egész területe tisztább legyen. A 
szakadó eső ellenére a szeptember 14-i eseményhez most is csat-
lakozott a XVI. Kerületi Önkormányzat. A lelkes önkéntesek 
Kovács Péter polgármester, Szatmáry Kristóf gazdaságszabályo-
zásért felelős államtitkár és Szász József, Cinkota önkormány-

zati képviselőjének vezetésével egész nap derekasan helytálltak, 
és összesen 260 zsákot töltöttek meg a különféle hulladékok-
kal. A kis csapat – amelynek tagjai között Vincze Ágnes ön-
kormányzati képviselő mellett ott voltak a Corvin Mátyás és a 
Szerb Antal Gimnázium diákjai, valamint az Öt Falu Egyesület 
vezetője, Szlaukó Gábor is – a Nógrádverőce utcánál és a Naplás 
tó környékén, valamint a Margit és a Sarjú utca találkozásánál 
tisztította meg lakókörnyezetünket. A takarításban részt vet-
tek a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat, valamint a kerületi polgárőrség munkatársai is. A 
szemétszedéshez szükséges kesztyűket és zsákokat az OHÜ biz-
tosítja, az elszállításról pedig szintén a cég gondoskodott.

– A szervezők nevében köszönjük az önkéntesek segítségét, akik 
nemcsak a Kertvárosból csatlakoztak hozzánk, hanem jöttek a 
XVII. kerületből, Csömörről és más környező településekről is. Az 
50 lelkes környezetvédő egyetértett abban, hogy nem kell megvárni 
a hasonló akciókat, hanem helyi kezdeményezések által is hozzájá-
rulhatunk környezetünk tisztaságához, ahogy tettük ezt májusban 
is – mondta Szász József. 

Természeti értékeink megóvásának érdekében szükség van arra 
is, hogy nap mint nap figyeljünk környezetünk tisztaságára. 
Gyűjtsük szelektíven a szemetet, ne dobjunk el semmit az ut-

cán, a veszélyes hulladékot pedig az arra kijelölt 
helyeken adjuk le. Ne égessünk el semmit, 

és ha lehet, inkább kerékpárral vagy 
gyalogosan közlekedjünk. Mindezzel 
nemcsak tisztább, de egészségesebb 
lesz környezetünk és mi magunk is. 

Lombgyűjtés

Mivel több lakossági megkeresést is 
kaptunk a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekkel kapcsolatban, ezért meg-
kerestük az FKF. Zrt.-t, amely az aláb-
bi tájékoztatást adta. 

A Fővárosi Önkormányzat uniós támoga-
tással megkezdte Budapest teljes területén 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer bevezetését 2013 március végén. 
A XVI. kerületben október folyamán kezdi 
meg az FKF Zrt. a háztartások számára az új 
szelektív hulladékgyűjtő edények kiszállítá-
sát,  amelynek pontos üteméről a www.fkf.
hu házhoz menő szelektív gyűjtés aloldalán 
lehet részletesebben tájékozódni.

A rendszer keretében a papír, valamint a 
műanyag és a fém hulladékot gyűjtheti sze-
lektíven a lakosság, ehhez valamennyi csalá-
di ház, illetve társasház 2 db gyűjtőedényt 
kap. A környezettudatos és környezetbarát 
szemléletnek köszönhetően azokban a ke-
rületekben ahol már „házhoz mentek” az új 
kukák, a lakosok mintegy 70-80 százaléka 
gyűjti rendszeresen szelektíven a hulladékot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtés az alap közszolgáltatás részévé 
vált. A kukák átvétele és rendeltetésszerű 
használata tehát mindenki számára kötele-
ző. Ha valaki kommunális hulladékot helyez 
a szelektív edényekbe, első ízben felszólítást 
kap, a szállítás költségét pedig kiszámlázzák 

az ingatlantulajdonos felé. Aki folyamato-
san megsérti a kukák használatának szabá-
lyait, szabálysértési bírságra számíthat.

A családi házas övezetekben havonta egy 
megadott időpontban szállítja el az FKF a 
szelektív hulladékot, más napokon ezeket 
a kukákat nem üríti a társaság, így érdemes 
ezt feljegyezni. A pontos szállítási időpon-
tok megtalálhatók a www.fkf.hu webolda-
lon.

A Fővárosi Önkormányzat ezúton is sze-
retné megköszönni a lakosságnak a gyűjtés-
ben való aktív részvételét, és kéri a program-
ba most bekapcsolódó lakosokat is, hogy 
támogassák a rendszer bevezetését, hiszen 
a főváros tisztasága, az új, környezetbarát 
módszer sikere elsősorban rajtuk múlik.

Házhoz hozzák 
a szelektív hulladékgyűjtőket
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Tájak, virágok és fény költözött a Kovács Atti-
la Galéria vitrinjébe szeptember 9-én, amikor 
Komoróczky Farkas Orsolya, a Corvin Mű-
vészklub tagja állította ki akvarelljeit. A művésznő 
1996 óta elkészült műveiből válogatta a kiállítás 
anyagát. 

Az alkotó szívesen fest a szabadban. Tájképei 
mindegyike a természet egy darabját tárja a néző 
elé. A tárlatot megnyitó Simonyiné Zentai Má-
ria művésztanár a művek közül a vízparti képeket 
emelte ki, amelyek ábrázolására különösen alkal-
mas az akvarell technika. A közel két évtizedet átfo-
gó anyagot minősítve az alkotó folyamatos művészi 
érésére, fejlődésére hívta fel a jelenlévők figyelmét.

A festmények által megjelenített hangulatokhoz 
illő zeneműveket Hegedűs Szabolcs zongoramű-
vész válogatott. Édesapja, Hegedűs Valér, a kerület 
közismert zongoraművésze arra tanította őt, hogy 
igazi művészet csak ott lehetséges, ahol jelen van a 
három T: a tudás, a tehetség és a tisztesség. Azóta 
minden művészi produkcióban ezt keresi, és öröm-
mel állapította meg, hogy ezen a kiállításon mind-
hármat meg is találta.

Jó Ilona Hangulatok című fotókiállítása szept-
ember 5-én nyílt meg az Erzsébetligeti Színház 
Napfény Galériájában. A művésznő már negyedik 
alkalommal mutatta be legújabb képeit, amelyek 
rafinált koncepcióktól mentes, magyarázatra nem 
szoruló, egyszerűen gyönyörködtető, szép fotók.

Az egyszerűség és a gyönyörű színek mellett a fo-
tók legfőbb ereje a gondos kompozíció. Látásmód-
jával a velünk született, divatirányzatoktól nem 
fertőzött szépérzékünket találja telibe, ezért nagyon 
szívesen nézegetjük az alkotásokat.

A falakon 40 fotót láthatnak az érdeklődők, ame-
lyek mindegyike a hazai táj szépségeiből merít. A 
kiállítás érdekessége, hogy a művész nem adott cí-
met az alkotásoknak, hogy még ezzel se befolyásolja 
azt a hatást, ami a nézőt éri. A tárlatot Baán Katalin 
fotóművész nyitotta meg, a szép dallamokról pedig 
Varju Katalin énekművész gondoskodott.

Kovács Péter polgármester köszöntötte Nemoda 
Lászlónét 90. születésnapja alkalmából. Rozi 
néni Jászfényszarun született, és a jászárokszállá-
si tánciskolában ismerte meg férjét 16 éves ko-
rában, majd 67 évig éltek boldog házasságban. 
1950-ben költöztek a Kertvárosba, mert Rozi 
néni férje építésvezetőként a fővárosban kapott 
munkát. Egy fiuk, két unokájuk és két déduno-
kájuk született. 

Az ünnepelt gyerekkorában sokat dolgozott a 
földeken, majd ápolónőnek tanult, és báró Apor 
Gizellánál vizsgázott, később mégis egy kertészet-
ben vállalt állást. A mai napig szeret a jó levegőn 
tevékenykedni, a szőlőt is saját maga gondozza, 
de szeret varrni is, férjével pedig sokat utaztak 
Görögországba.  

Rozi néni a nehézségek ellenére elégedett, hi-
szen szerinte a tisztességes emberi bánásmód a 
hosszú élet titka. Isten éltesse még nagyon sokáig!

– Az esemény a közművelődés helyi intézménye-
ire kívánja ráirányítani a figyelmet. Jelképes ér-
telemben az elnevezés is azt sugallja, hogy ezek a 
helyszínek éjjel-nappal nyitott kapukkal várják a 
kultúra iránt érdeklődőket. Ezért minden évben 
meghirdetjük a Szabad szombat – szabad színpad 
elnevezésű rendezvényünket, amelyre bárki nevez-
het, aki úgy érzi, hogy zenei produkciójára kíváncsi 
a közönség. Mi biztosítjuk a színpadot, igény esetén 
a felszerelést is. 

– Kik élnek a lehetőséggel?
– Nem csak kezdők. Fellépőink között vannak 

olyan együttesek is, amelyeknek már van múltjuk, 
de szeretnék szélesebb körben is megismertetni ma-
gukat. Ugyanakkor jelentkeznek olyanok is, akik 

nem bemutatkozni, hanem szórakoztatni szeretné-
nek. Meg persze olyanok is, akik most ismerkednek 
a színpad világával.   

– Milyen stílusú zenéket hallhatott a közönség?
– Nagyon széles volt a skála. A The Fleet Street 

tagjai csak néhány éve kezdték a közös munkát egy 
sashalmi pincében, idén viszont már saját számok-
kal jelentkeztek. A másik véglet a Torzonborz Ze-
nekar, akik a 60-as, 70-es évek igényes, dallamos 
zenéjét játszották. Ők már több mint 40 éve alakul-
tak, kedvenc műfajuk a punk és a rock. A Beyond 
The Scope feldolgozásokat játszik magyar és külföl-
di rockbandáktól. A kéttagú Nevermind akusztikus 
gitárokon rock és lightrock dallamokkal érkezett. 

Mivel a kertvárosi közönség szereti a kertvárosi 
fellépőket, ezért közülük többen szerepelnek a kü-
lönféle ligeti rendezvényeken is.

Szabad szombat – szabad színpad
Harmadik alkalommal csatlakozott az Erzsébetligeti Szín-
ház a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű, országos köz-
művelődési akcióhoz szeptember 14-én. A rendezvény 
céljáról Vaszta Pált, a Corvin Művelődési Ház zenei műso-
rokért felelős munkatársát kérdeztük.

MéSzároS tibor

Beyond The Scope

Torzonborz Zenekar

Szentmihályi esték
Október 5., szombat 16 óra 

Helyszín: Rákosszentmihályi Plébánia (1161 Budapest 
Templom tér 3.) A Szentmihályi Esték vendége Gajdics Ottó 

tanár, újságíró, a Lánchíd Rádió ügyvezetője, a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa, valamint Pilhál 
György író, újságíró, a Magyar Nemzet főmunkatársa lesz. 

Téma: A leírt, vagy kimondott szó ereje, az írástudók 
felelőssége, a sajtószabadság. 

Október 1-től látható 
Gedeon Péter építész „Históriás 

szép házak Magyarországban” 
c. grafikai és szöveges kiállítása  
a Helytörténeti Gyűjtemény 

„Írás-kép” galériájában. 
1165 Budapest, Veress Péter u. 157. 

Tel.: 401-0866. 
Rajzok, mesék, történetek.
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ket, diktatúraellenes gondolatokat hordozni. En-
nek ellenére sem lehetett azonban szakirodalmat 
beszerezni, mert ha voltak is ilyen kiadványok, 
nem adták oda a művészeknek. Az ötvösséget pedig 
különben is „úri huncutságnak” tekintették, mert 
művelői színes- és nemesfémeket használtak. Azaz 
használtak volna, mert hozzájutni ilyesmihez sem 
lehetett, hiszen forgalmazásuk állami monopólium 
volt. Ők azonban így is boldogok voltak, mert ráta-
láltak az alkotás örömére. 

Ebben döntő szerepe volt Győri Dezső szobrász-
művésznek, akitől az alapokat tanulták meg a főis-
kolán, és ugyancsak hálás szívvel gondolnak Borsos 
Miklós szobrászművészre, aki a szabad művészi 
szellem világával ismertette meg tanítványait.  

Mindezeknek köszönhető, hogy a 82 éves művész 
ilyen vidám, színes, a szürreális és valósághű ábrá-
zolás mezsgyéjén egyensúlyozó, korszerű anyagot 
állított ki a Harmónia teremben. 

A művek nagy része azzal a különlegesen aprólé-
kos, pontos kollázs technikával készült, amelynek 

egyetlen ismert művelője Nagy 
József. Ám ezeken kívül ízelítőt 
kaptunk a művész valóban ki-
vételes rajzkészségéből és ötvös-
munkáiból is. 

A rendhagyó kiállítás al-
kalmából a rendezők külön-
leges ajándékkal lepték meg 
az alkotót és a közönséget: a 
megnyitón a Körúti Színház 
négy művésze, Placskó Emese, 
Angyal Anita, Lipták Péter és 
Pecsenyiczky Balázs a Meseau-
tó című musicalből adott elő 
néhány slágert. A tárlat októ-
ber 13-ig tekinthető meg.   

Szabó Csilla igazgató bevezetőjében elmondta: az 
alkotó 1931-ben született Kiskunhalason egy órás-
mester fiaként. Már gyerekkorában kiderült, hogy 
képszerű látással ajándékozta meg a sors, és emellé 
még jó kézügyességet is kapott. Mindezek ellenére 
inkább a szép fémtárgyak vonzották, ötvös szeretett 
volna lenni. Ezért jelentkezett az Iparművészeti Fő-
iskolára, de nem vették fel. Közölték vele ugyanis, 
hogy a nagy tudású ítészek véleménye szerint tel-
jesen alkalmatlan a továbbtanulásra. Kiemelkedő 
rajzkészsége azonban zavarba hozta a felvételi bi-
zottságot, ezért átirányították a szegedi Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskolára, ahol rajz-földrajz szakra 
nyert felvételt. Közben az atlétikával is jó viszonyt 
ápolt, ami máig tartó barátságokkal gazdagította 
életútját.

Később ismét jelentkezett az Iparművészeti Főis-
kolára, kitartásának pedig meglett az eredménye: 
ötvösnek tanulhatott. Ő maga erről azt gondolja, 
csak azért, mert a sok Nagy József között nem tud-
ták azonosítani.

Az intézményben több olyan csoporttársa volt, 

Kultúra

A kerület kulturális központjában gyakori jelenség, 
hogy a pótszékekre is szükség van, de az azért még itt 
is szokatlan, hogy egy előadás jegyei öt nap alatt az 
utolsó darabig gazdára találjanak. Különösen akkor, 
ha a meghívó szándékosan szűkszavú, az ünnepelten 
kívül csak jó szórakozást és meglepetésvendégeket ígér. 

Már a műsorvezető – dr. Klement Zoltán, aki a 
Duna Televízió időjárás jelentője, majd a Kíván-
ságkosár című műsor egyik házigazdája – személye 

is meglepetés volt. Az általa készített rövid interjúk-
ból megtudhattuk, hogy Tarnai Kiss László általános 
iskolai tanulmányai mellett elkezdett zongorázni. A 
gimnázium elvégzése után szerencséjére nem vették 
fel a Szegedi Tudományegyetemre, mert akkor va-
lószínűleg soha nem lett volna zenész. Egy kedves 
ifjú hölgy hatására azonban mégis egyetemista lett 
Budapesten, az ELTE Gyógypedagógiai Karán. Már 
abban az időben tanított a mai Göllesz Viktor isko-
lában, később nyolc évig volt a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola pedagógusa. Ezzel párhuzamosan 

Nagy József, a Corvin Művészklub 
tagjának több évtized alatt szüle-
tett alkotásait bemutató kiállítá-
sa szeptember 12-én nyílt meg az 
Erzsébetligeti Színházban. A tárlat 
talán azért kapta Az üstökös címet, 
mert a ritka égi jelenség pályáján 
végighaladva hosszú csóvát, soká-
ig látható nyomot hagy maga után, 
hasonlóan egy művészi életműhöz, 
amely szintén dacol az elmúlással.

Az üstökös

akik később neves művészek lettek. Közülük a leg-
jobb barátság Schammel Imre iparművészhez, Kos-
suth-díjas keramikushoz, az azóta egyetemi szintre 
emelkedett Iparművészeti Főiskola 
egykori rektorához fűzi mind a 
mai napig, aki ezért is vállalta el a 
kiállítás megnyitását.

Schammel Imre kiemelte: barát-
ságuk és művészi pályájuk 1952-
ben kezdődött. Így a diktatúra 
legsötétebb éveiben kellett utat 
találniuk alkotói terveik, vágyaik 
megvalósítására. Valamivel köny-
nyebb dolguk volt, mint a képző-
művészeknek, mert többek között 
Révai József kultuszminiszter az 
iparművészetet úgynevezett kis-
művészetnek tartotta. Olyannak, 
amely nem tud veszélyes eszmé-

MéSzároS tibor

MéSzároS tibor

Jöhet egy vallomás
Tarnai Kiss László pályafutásának 40. évéhez érkezett. A kerüle-
tünkben lakó énekes, zenész, énektanár ebből az alkalomból kö-
zös ünneplésre hívta a közönséget, tanítványait és pályatársait az 
Erzsébetligeti Színházba.

zenei karrierje is elindult. Bekerült az országjáró elő-
adóművészek világába, ahol először keresett zongora-
kísérőként, majd magyarnóta énekesként egészítette 
ki iskolai fizetését. Ez az út vezetett később a Magyar 
Rádió, majd a Magyar Televízió vezető szerkesztői 
székéig. Ma pedig a Dankó Rádió tölti ki idejének 
többségét, ezért a fellépések kissé háttérbe szorulnak. 
A cél azonban a magyar nóta feltámasztása, és szerin-
te ez olyan misszió, amely megéri az áldozatot. Az 
ünnepelt a 90-es évek közepén nyitotta meg magán 
énekiskoláját, ahol több, ma már országosan ismert 
előadó bontogatta szárnyait. Közülük többen – Dócs 
Péter, Felföldi Gergő, Smidéliusz Éva, Szőllősi Eme-
se, Kalina Enikő, Kovács Böske, Kökény Andrea 
vagy Oláh Kati – fel is léptek a gálaműsoron. Fiai 
közül Dániel, a P-Mobil együttes basszusgitárosa, 
Marcell László pedig énekesi pályára készül. 

Tarnai Kiss László a jubileum alkalmából énekelt 
operettet, táncdalt, magyar nótát, kísérte tanítványa-
it, és saját szerzeményeiből is bemutatott egy csokor-
ra valót, amelyek között felcsendült az est címadó 
dala, a Jöhet egy vallomás is. Ezután a meglepetés-
vendégek – Nagy Ibolya, Poór Péter és Madarász Ka-
talin előadását hallhatta a közönség.

Közben azonban az ünnepeltet is érte egy meglepe-
tés. Dr. Klement Zoltán műsorvezető néhány perc-
re megállította a zenefolyamot, hogy Nógrádi Tóth 
István, a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Országos 
Egyesületének elnöke a zene és a magyar nóta 40 éve 
tartó szolgálatának elismeréséül életműdíjat nyújtson 
át Tarnai Kiss Lászlónak, aki emellett egy tortát és 
egy székely zászlót is kapott Kolcsár Géza tábornok-
tól.
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ZENE
Október 4. péntek 20:00 
GEMINI HÁZIBULI

Hamisítatlan házibuli hangulat, remek slágerekkel 
és rengeteg talpalávaló muzsikával.
Jegyek 1500 Ft-os áron kizárólag a helyszínen 
válthatók, elővételre nincs lehetőség. Asztal-
foglalás a 401-3060-as telefonszámon vagy a 
recepcio@kulturliget.hu email címen.
Október 13. vasárnap 15:00 
ŐSZI NóTAPARÁDÉ
Magyar nóták, operett-egyvelegek, fergeteges cigány 
show és a Mátyásföldi Sztárzenekar a 100 tagú Ci-
gányzenekar virtuóz szólistáival. Jegyár: 1400 Ft

CSALÁDI PROGRAMOK
Október 2. szerda 10:00 
LIGETI BABA KLUB 

A klubba várunk mindenkit, szülőket, nagyszülő-
ket, családokat, akiket érdekelnek a legújabb gyer-
meknevelési és életmódbeli irányzatok. A látogatók 
rendelkezésére állnak kölcsönözhető hordozóeszköze-
ink, könyveink és szakképzett hordozási tanácsadó 
segítségét is igénybe vehetik.  
Október 5. szombat 10:00 
MANóMOZI 
Interaktív diafilmvetítés és Kerekítő Tippentő foglal-
kozás 1-4 éveseknek. A foglalkozást vezeti: Benedek 
Krisztina népdalénekes, néptánc pedagógus. 
Jegyár: 1200 Ft (egy felnőtt + egy gyerek). Családi 
jegy: 2000 Ft (két felnőtt + két gyerek) 
Október 13. vasárnap 11:00 
ALMA ZENEKAR KONCERTJE 
Az egyre népszerűbb együttes országszerte több száz 
koncertet ad évente. Októberben nálunk is bemu-
tatják legújabb dalaikat, és nosztalgiáznak a régi 
műveik eljátszásával. A gyerekek, sőt a szülők is 

aktív részesei és formálói lesznek a sok vidámsággal 
fűszerezett műsornak. 
Jegyek: gyerek 1000 Ft, felnőtt 1400 Ft, családi 
4500 Ft
Október 15. kedd 9:00 és 11:00 
PAPó ZENEDÉJE 
A Gyerkőc Bérlet első előadása. A Kiss Ferenc első 
könyvéből készült mű egy szórakoztató gyermekpro-
dukció, ami a koncert-színházi élmény mellett isko-
lán kívüli tanóraként is értelmezhető legyen szó ze-
néről, irodalomról, hagyományról, népművészetről. 
A koncerten a kötetben megjelenő hangszerekkel is 
megismerkedhetnek a gyerekek. 4-10 éveseknek
Jegyár bérlettel: 1000 Ft, bérlet nélkül: 1100 Ft 
Gyerkőc Bérlet: 2000 Ft (2+1 előadás)
Október 19. szombat 11:00 
FÉLŐLÉNy – Spirit Színház előadása 
Igazi családi színház gyerekeknek és felnőtteknek, 
amely Békés Pál regényéből készült. Életre szóló ta-
nulsággal, színvonalas, modern és fülbemászó zené-
vel. 4 éves kortól. Jegyár: gyerek 800 Ft, felnőtt 
1200 Ft, családi 3600 Ft.
Október 20. vasárnap 10:30 
KOLOMPOS TÁNCHÁZ 
A Kolompos együttes koncertjein a népi hangszere-
ken megszólaltatott élő muzsika erejével tanítja és 
szeretteti meg a népzenét a gyerekekkel a mulatságok 
alkalmával egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódó me-
sékkel. 2-8 éveseknek. Jegyár: 900 Ft, családi jegy: 
3000 Ft (2 felnőtt +2 gyermek). 
KIÁLLÍTÁS

Szeptember 30. hétfő 17:00 
METAMORPHOSIS 
Modell Divatiskola Iparművészeti, 

Ruha-és Bőripari Szakközépiskola és Szakiskola ta-
nár – diák kiállítása, amely a DESIGN Hét 2013 

programjának része. Megtekinthető: október 13-ig 
a Napfény Galériában 
Október 10. csütörtök 18:00 
ŐSZI TÁRLAT 
A Corvin Művész Klub ismét meghirdeti hagyomá-
nyos Őszi tárlatát, amelyre várják az alkotásokat, 
amelyeket október 8-án lehet leadni az Erzsébetligeti 
Színházban. A részletes kiírás és a feltételek a www.

kulturliget.hu oldalon olvashatók. 
EZ+AZ
Október 5. szombat 17:00 

TÁNCOLó KERTVÁROS
Folytatjuk nagy sikerrel elindult táncház-sorozatun-
kat az idei évadban is. Magyar táncházzal várjuk a 
családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt. A program 
az NKA támogatásával valósul meg. Jegyár: 900 Ft 
Október 8. kedd 18:00 
„GESZTENyEVIRÁGZÁS” – Az összefogás estje.
Jótékonysági estet szervezünk a Liget Táncakadémi-
ával közösen, hogy megújulhassanak a színház tánc-
termei. Fővédnök: Kovács Péter polgármester
Fellépnek: Papadimitriu Athina, a Duna Művész-
együttes szólistái, valamint a Liget Táncakadémia 
növendékei és tanárai. Jegyár: 1500 Ft (további 
támogatójegyek vásárolhatók a helyszínen)
Október 12. szombat 14:00 
II. KERTVÁROSI TEHETSÉGKUTATó 
Nagy sikerű tehetségkutató versenyünk döntője, te-
hetséges fiatal fellépőkkel. A belépés ingyenes. 
Október 19. szombat 9:00 – 12:00 
NyITOTT NEMZETKÖZI TÁNCKURZUS
A Liget Táncakadémiával együttműködve folytat-
juk tánckurzusainkat. Ezúttal dél-szláv táncokat 
tanulhatunk Jorgos Antonopoulos és Halász Gergő 
vezetésével. További időpontok: november 11., 
december 14. Jegyár: 900 Ft 

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

                        Október 9. szerda
                                 10.00-10.30 Hordozóeszköz bemu-
tató, hordozási tanácsadás – Szabó Vera (hordozo.hu)
10.30-11.00 Ringató – Hazay Annamária
11.00-12.30 Szülés utáni depresszió, család-
tervezés – Dr. Erős Erika pszichiáter, Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet
15.00-16.00 Immunerősítés természetesen – Mádai 
Andrea természetgyógyász, fitoterapeuta
16.00-17.00 Gyermekünkre leselkedő veszélyek. 
Gyakori sérülések és ellátásuk – Köllner Katalin, 
Sárai Éva, a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi 
Szolgálatának Védőnői Szolgálat
17.00-17.30 Maminbaba – hordozós latin fitness – 
Molnár Enikő

17.30-19.00 TaMiNa - Támogatás Minden Nap – 
Vasas Éva integratív gyermekpszichológus, Terjékné 
Csillag Eszter

Október 10. csütörtök
10.00-11.15 Erőszakmentes kommunikáció a kis-
gyermekes hétköznapokban – Szentpéteri Julianna, 
EMK tréner, mediátor
11.15-12.45 A kisgyermek egészséges fejlődése 0-3 
éves korig, a korai prevenció és a korai fejlesztés je-
lentősége - Horváth-Szinnyai Bori gyógypedagógus, 
mozgásterapeuta
16.00-17.30 Mese mese mátka, avagy mesék könyv-
ben és képernyőn. Kinek, mikor, milyen a jó mese 
– Szerémi Andrea gyermekpszichológus, terapeuta

17.30-19.00 Gyermeknevelés a család mentális állapo-
tában – Fóris Marietta Csip-Csup Csodák Magánóvoda

Október 11. péntek
10.00-10.30 Baba-mama jóga – Farkas Zsuzsanna, 
Alory
10.30-12.30 Éjszakai gondoskodás – Toma Ildikó 
hordozási tanácsadó, alvásszakértő, hordozo.hu
15.00-15.45 Baby’s Best Start – Helen Doron 
bemutató óra, baba angol 6-22 hónapos korig
16.00-16.45 Kezeslábas babaszínház
17.00-18.00 Csimota könyvbemutató
16.00-18.00 Papírszínház
18.00 Tombolasorsolás, ugrálóvár

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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– Mikor alakult meg az együttes?
– Mi korábbról ismertük egymást yorgosszal, hi-

szen többször dolgoztunk már együtt. 2002-ben 
aztán szakmailag és zeneileg is végleg egymásra 
találtunk. Akkor ő vetette fel az ötletet, hogy pá-
rosítsuk össze az általam képviselt elektronikus és 
könnyűzenét az ő népzenei stílusával. Akkor ala-
kult meg a Balkan Fanatik. A fanatik szó a zene, 
és a világzene iránt érzett fanatizmusunkra, míg a 
balkan yorgosz görög származására utal.

– Honnan származik az ötlet, hogy a közép-kelet-
európai népzenét az elektronikus zenével vegyítsék?

– yorgosz volt az ötletgazda. Ő már 30-40 éve 
ezzel foglalkozik, hiszen magyarországi görög gye-
rekként a hazai néptánckultúrában nevelkedett, 
és ez jelentős hatással volt rá. Már fiatal kora óta 
többféle produkcióban, mint például a Gépfolk-
lórban vagy a Barbaroban próbálta ötvözni a nép-
zenét először a rockkal, majd a könnyűzenével. 

– A zenekar egyik fő célja tehát, hogy a fiatalok 
számára modern eszközökkel népszerűsítsék a hagyo-
mányos népzenét? 

– Így igaz, és azt mondhatom, hogy tíz év után 
végre elértük ezt a célunkat, hiszen a korábban egy 
kicsit periférián kezelt népzenei kultúrát sikerült 
közelebb hozni a fiatalok és azok számára is, akik 
maguktól nem nagyon hallgatják vagy művelik a 
népzenét ma Magyarországon. 

– Az együttes előszeretettel nyúl a csángó népdal-
kincshez is.

– Az egész régió népzenei kultúrájából szok-
tunk meríteni, de valóban a legtöbbet az erdélyi 
népdalokból vettük át, hiszen azoknak van olyan 
hangulatuk és olyan dallamvezetésük, amelyek a 
leginkább közel állnak hozzánk, és a leginspirálób-
bak számunkra. 

– Már első lemezük is az év legjobb világzenei al-
buma lett hazánkban 2004-ben, és azóta is számos 
szakmai elismerésben részesültek. Mi a siker titka? 

– A kitartásunk és a fanatizmusunk mellett a 
legutóbbi, Ölelj magadhoz című albumunkon 
még közérthetőbb hangszerelésben és előadás-
módban csendültek fel a dalaink, így a korábbi-
akhoz képest talán könnyebben sikerült elnyer-
nünk a szélesebb közönség tetszését is. Emellett 
a koncerteken személyesen is találkozhatunk a 
közönséggel. 

– Néhány daluk angolul is megszólal.
– Erre nagy szükség van, hiszen úgy gondoljuk, 

hogy azt az egyedi, Kárpát-medencei népi kultú-
rát, amelyből mi is élünk és táplálkozunk, még 
mindig nem ismeri a világ. Mi így igyekszünk 
megértetni, hogy kik vagyunk, és milyen a mi kul-
túránk. A célunk tehát az, hogy kinyissuk a világ 
szemét és fülét.

Az együttes már dolgozik új albumán, az elké-
szült dalokat a jól ismert slágerekkel együtt pedig 
a kertvárosi közönség is hallhatja, ha ellátogat a 
Balkan Fanatik koncertjére.  

Hagyomány a színpadon 
A X. Kertvárosi Vigasságok idén egy igazi zenei csemegét kínál a kerüle-
tieknek, ugyanis Magyarország legmenőbb elektro-etno bandája, a Balkan 
Fantik lép fel szeptember 28-án az Erzsébetligetben. Az együttes a világzenei műfaj 
egyedi hazai színfoltja, amely a két alapember – Lepés Gábor és Yorgosz Tzortzoglu 
– mellett vendégzenészekkel kiegészülve, elektronikus alapú népzenei feldolgozá-
sokat készít. „Lepével” csángó népdalokról, régiós imázsteremtésről és az új albu-
mukról is beszélgettünk.

Kellner gergely

Ajánló

A X. Kertvárosi Vigasságok keretében a következő programok várják a vendégeket az Erzsébetligeti Uszodában
V. Egészség- és Sportnap • Szeptember 28. szombat

Nyitva tartás: 
mély medence: 8.00-11.15, 13.30-20.00-ig, 

tanmedence: 11.15-20.00-ig, 
szauna pezsgőfürdő: 8.00-20.00-ig.

9.00-14.00-ig: a XVI. Kerület Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálata tart ingyenes 
egészségszűrést és tanácsadást (gyer-
mekfogászat, urológia, diabetológia: 
vércukormérés, lábvizsgálat, dietetikai 

tanácsadás, vérnyomásmérés, 
testtömegindex számítás, bőrgyógy-
ászat, drogmegelőzés).
10.15: Az Országos Mentőszolgálat 
és a Mentő Múzeum kiállítása, mentő-

autó és mentési bemutató. A Vöröske-
reszt és az Országos Mentőszolgálat 
elsősegélynyújtási bemutatója. 
11.15-13.30-ig: a XVI. kerületi iskolák 
vízi vetélkedője az uszodában. 
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Sashalom nevének sincs több évszázados 
múltja. A mai Rákosszentmihály és Sashalom 
határán álló jelentősebb dombot (ahol ma a 
polgármesteri hivatal áll) nevezték a XIX. szá-
zad második felében Sashalom dombnak (vagy 
Határi hegynek is, hisz a két terület határvona-
lát jelezte). Itt megjegyezném 
azt, hogy Győrffy György 
Pest megye című munkájában 
Farkashalmáról a következő-
ket írta: „A XVII. században 
is tudták, hogy azonos a mai 
Sashalommal. Ma a halom és a 
városrész neve Rákosszentmi-
hály, Budapest, XVI. kerület 
délnyugati részén, a Kerepesi 
út mellett.” Erről csak annyit, 
hogy Szentmihály sohasem 
volt a Kerepesi út mellett. A 
téves megállapítás cáfolatára 
csak egy mondatot idéznék 
Myklh mesternek az 1325. 
május 8. után végzett határ-
járásának jegyzőkönyvéből: 
„…Majd a Rakus folyónál 
nyugat felé fordul, s ott van 
egy földhatárjel, majd délről a 
Farkasholm nevű domb olda-
lán egy földhatárjel…”  Ezek 
szerint Farkashalma a Rákos-
patak nyugati oldalán volt, 
tehát így nem lehetett a mai Rákosszentmihály 
vagy Sashalom területén. Még megemlíteném, 
hogy a XVI-XVII. századi határjárási iratokban 
többször is találkozhatunk Farkashalma emlí-
tésével, de Pestről jövet sohasem találkoztunk 
azzal, hogy átkeltek volna a Rákos-patak keleti 
oldalára. 

Három jelentős történelmi esemény mellett (ezek 
a magyar kapitalizmus fejlődésének felgyorsulása, 
Budapest fővárossá válása, és a BHÉV 1888-as el-
indulása) Sashalom létrejötte egy élelmes és talp-
raesett vendéglőshöz, Ehmann Viktorhoz köthető, 
aki felismerte, hogy a Budapestre került jelentős 
munkás és kistisztviselői tömegek számára olcsó 
lakhatási lehetőséget kell biztosítani. Ehmann az 
1880-as évek elejétől a Beniczky Gábor tulajdonát 
képező Nagyitze vendéglő bérlője, majd tulajdo-
nosa volt. Az állandó pénzügyi zavarokkal küzdő 
Beniczkytől fokozatosan megvásárolta Cinkotának 

a Kerepesi úttól északra eső mocsaras területét. A 
mai Batsányi úttól nyugat felé eső területet részben 
lecsapolta, majd feltöltötte, és viszonylag kis tel-
keket kialakítva, azokat részletre áruba bocsátotta.  
A Batsányi úttól keletre eső részt nászura, Husz-
ka Gyula parcellázta. A fejlődés rohamos volt. Az 
1900-as 437 fős lakosságszám 1910-re már elérte a 
3292 főt, 1949-ben pedig a 13763-at. 

Sashalom Cinkotától való elválását hivatalosan 
először 1917-ben kezdeményezték a képviselők. 
Először 1919. május 16-án rendelte el a belügyi 
népbiztos a Cinkotához tartozó Ehmann-telep 
Sashalom néven való nagyközségé alakulását. 
Ezt 1919. szeptember 25-én a belügyi államtit-
kár hatályon kívül helyezte. Ennek a rövid idő-
szaknak egyetlen pozitívuma az volt, hogy 1919 
júliusában dr. Wlassits Pál kidolgozta Sashalom 
és Mátyásföld határvonalát, amelyet a későbbi 
rendeletek is elfogadtak. 

Másodízben Böhm Józsefnek és társainak 
1922. október 10-i kezdeményezésére, 1923. 
január 20-án engedélyezte rendeletével a bel-
ügyminiszter Sashalom önállóvá válását. Ezután 
többen javasolták a nagyközség nevének meg-
változtatását Pestsashalomra, de ezt a belügymi-
niszter elutasította a mássalhangzók torlódására 
hivatkozva. 

Sashalom véglegesen jóváhagyott területe 564 
kat. hold, azaz 325 hektár. A belügyminiszter ál-
tal jóváhagyott határai a mai utcanevek szerint: 
északon a Budapesti út, nyugaton a Pirosrózsa 
utca, majd a hármas határig, beleértve a déli 
oldalt is a kerületünk határa. Keleten a buda-
pesti úttól indulva Futórózsa utca – Veres Péter 
út – Őrvezető utca meghosszabbított vonala – 

Őrvezető utca – Újszász utca – 
Repülőtér keleti határa a Ballada 
utcával párhuzamosan. 

Sashalmon négy telep alakult 
ki. Ebből kettőt az Ehmann- és 
Huszka-telepet még 1902-ben 
jóváhagyta a belügyminiszter. 
Mindkettő a parcellázó nevét vi-
seli. 

Az Ehmann-telep határai: Bu-
dapesti út – Pirosrózsa utca – Ve-
res Péter út – Batsányi út. 

A Huszka-telep határai: Buda-
pesti út – Batsányi út – Veres Pé-
ter út – Futórózsa utca. 

Nagyicce-telep határai: Veres 
Péter út – Sárgarózsa utca – Pesti 
határút – Lobbanó utca – Hősök 
fasora.

Újtelep határai: Veres Péter út 
– Hősök fasora – Lobbanó utca 
– Pesti határút – Repülőtér keleti 
határa a Ballada utcával párhuza-
mosan – Újszász utca – Őrvezető 
utca, majd annak meghosszabbí-

tott vonala. 
Az Újtelepet még parcellázása előtt Dühöngő-

nek nevezték az ott uralkodó erős széljárás miatt. 
Megemlíteném, hogy a Körvasút és Pirosrózsa 

utca közötti területet, benne a Festetich kastély-
lyal, csak 1950. január elsejével csatolták a XIV. 
kerülettől a XVI-hoz. A terület az Alsó Rákosi-
rétek része volt.

A településrészekről röviden 3.
Rákosszentmihály után Sashalom másodikként lett önálló nagyközség 
a XX. században. A település lényegesen különbözik Cinkotától és Rá-
kosszentmihálytól, hiszen nincs évszázadokra visszanyúló múltja, mint 
az előbbieknek. Igaz ugyan, hogy még a XIX. század utolsó negyedé-
ben fogant, de már ízig-vérig egy új társadalom: a XX. század szülöttje. 
Sashalmot nem felsőbb hatalmak alapították vagy hozták létre, hanem 
egyszerű munkásemberek, altisztek és kistisztviselők tömegei, akik fe-
delet kerestek maguk és családjuk számára.

lantoS antal

Határkő a Pesti határúton 

Sashalom Balogh Antal 1930-ban kiadott térképén

A Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 
akciója a Kertvárosi Vigasságokon! 

Akcióinkon átlag húsz százalékos enged-
ménnyel áruljuk 500 forinton felüli köny-
veinket! (például a Kerületünk épített világa 
6300 helyett 5000 Ft-ért lesz kapható!) Az 
akciók ideje és helye: 2013. szeptember 28-
29. 10.00.-18.00: Erzsébetliget, Kertvárosi 
Vigasságok. 
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Múltidéző

A hideg, esős idő miatt egy sátorban gyűltek össze 
a gyár egykori dolgozói és családtagjaik emlékezni 
a régi szép időkre, és latolgatni annak esélyét, vajon 
lesz-e még egyszer buszgyártás Mátyásföldön.

Először Kovács Péter köszöntötte a megjelenteket, 
akikkel azt a jó hírt osztotta meg, amely szerint már 
a sporttelep egésze az Önkormányzat tulajdonába 
került. Így újabb távlatok nyílnak meg az Ikarus 
Atlétikai Centrum fejlesztése előtt.

A másik jó hír, hogy megkezdődött a gyár jelen-
legi hasznosításának átszervezése. A polgármester 

szerint a fennálló nehézségek 
ellenére sem kétséges, hogy a 
tárgyalások végül eredményesek 
lesznek, és bízik abban is, hogy a 
hajdan világszerte keresett buszo-
kat előállító gyár területén újra 
magyar járműveket fognak gyár-
tani a közeljövőben.

Szatmáry Kristóf államtitkár 
szintén jó hírrel érkezett. A tavalyi 
Ikarus napon bejelentette, hogy a kormány elfoga-
dott egy programot a nemzeti autóbuszgyártásról. 
Ennek megvalósításában megtörtént az első lépés: 
az állam a külföldi befektetőtől visszavásárolta a Rá-
bát. A győri vállalat tengelyeket szállít a Volvonak. A 
Volánbusz a svéd céggel közösen pályázott, és több 
mint 50 csuklós busz legyártására kaptak megrende-
lést. A Volvo kínálatából viszont hiányzik egy midi-
busz. A szerződés lehetővé teszi, hogy ezt mi szállít-
suk, a gyártás pedig folyhatna az Ikarus gyárban is. 
A szerződéseket a közeljövőben írják alá.

Adamis Gábor, egykori vezérigazgató-helyettes 
szintén minden évben résztvevője az Ikarus napnak. 
Ő először azokra emlékezett, akik idén már nem 
jöhettek el a rendezvényre. Ezután azonban ő is 
csak jó hírekkel szolgált. Egy évvel ezelőtt ugyanis a 

„Nem az a fontos, hogy az eső elmossa-e a főző-
versenyt, hogy süt ránk a Nap, vagy beszorulunk 
a sátorba, hanem az, hogy mi, volt ikarusosok 
ma is egy családot alkossunk, és együtt legyünk, 
amíg ez lehetséges. Ha pedig még a mi életünk-
ben netán újra örülhetünk a buszgyártás meg-
erősödésének, az már csak hab a tortán.”          

(Adamis Gábor)

Nosztalgia és remények
Az Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület Ikarus klubja Szabó Zsóka vezetésé-
vel szeptember 14-én ismét egész napos nosztalgiázásra hívta a Bátony ut-
cai sporttelepre mindazokat, akik valamilyen módon kötődnek a kerület egykor 
világhírű autóbuszgyárához, az Ikarushoz. A rendezvényen részt vett Kovács 
Péter polgármester és Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért 
felelős államtitkár is.

Dohogok 
Kerületünkben 72.000 ember él 335 km2-en, 
1058 utcában, mintegy háromszázezer folyó-
méternyi úton. Emiatt szeretnék dohogni most. 
Illetve dehogy szeretnék, de mivel felfedeztem 
Kertvárosunk kevésbé csodás arculatát, kényte-
len vagyok élni vele.

A rendszerváltásig a Lenin út, az Április 4. köz, 
a November 7. tér meg az Élmunkás utca mellett 
szép számmal voltak a kerítéseken, a házak falán 
olyan táblák, mint a „Tiszta udvar, rendes ház”.  
Most sem a tábla az, amelynek hiánya szembe-
tűnik, hanem az, hogy jó pár házra nem lehet-
ne kiakasztani. Nekem hiányzik mind a tábla, 
mind a tiszta udvar, rendes ház. Minden utcá-
ban akad szép számmal olyan épület, amely nem 
pályázhatna mostanság erre a címre, pedig több 
szerszám is akad erre a célra: ásó, kapa, gereblye, 
amelyeket érdemes néha kézbe venni. 

Nézzünk egy átlagos, se nem hosszú, se nem 
rövid helyi közterületet, mondjuk a Géza utcát. 
Ezt ismerem a legjobban, hiszen fiatalságomból 
itt töltöttem hetvenöt kemény évet. Mint min-
den utcának, ennek is megvan a múltja, jelene. 

Az utca névadója állítólag Erős Ferenc, aki 
szociális munkásként is tevékenykedik, és min-
den találkozásunkkor fennen hangoztatja, hogy 
magának vindikálja e jogot. Mivel megbízható, 
korrekt embernek ismerem, így nincs okom azt 

feltételezni, hogy galád módon becsapna, csupán 
a Ferenc név miatt van bennem némi kétely. De 
hát kinek higgyen az ember, ha nem a barátjá-
nak? 

Szóval ragadjunk ki néhányat a Géza utca nem 
követendő példáinak sorából: a kerítés az Ikarus 
egyen világát idézi, mint oly sok minden, ami az 
idő tájt készült a kerületben. Ikarus ugyan már 

nincs, és a kerítésre is inkább mondható, hogy 
csak volt. Ez azonban nem zavarja annak gazdá-
it: a lepattogott festék és a viharvert állapot ele-
gyét egy remek ötlettel igyekeztek helyreállítani, 
ezért esetenként színes szőnyegekkel fedték le. 
Így szinte a valaha volt összes művészeti irányzat 
megtalálható a húsz méternyi ingyenes tárlaton, 

de különösen a kubizmus hatása jelentős. 
Ez viszont csak a belépő a csodák palotájához. 

A járdát feláldozták a világ megmentésének ol-
tárán: brazil esőerdőket megszégyenítő burjánzás 
dívik a betoncsíkok mellett, helyett. Igazi ar-
borétum, amely mellé épphogy csak a kis táb-
lák nincsenek ledöfve, rajtuk a latin felirattal: 
Taraxacum officinale, Stellaria media, Glechoma 
hederacea, Daucus carota. A nevek a járdán és az 
udvaron kívül a következőket takarják: gyermek-
láncfű, tyúkhúr, kerek repkény, vadmurok.

Ahol pedig flóra, ott a fauna: a derékig érő nö-
vénycsodák nem hiába szökkentek szárba, negy-
ven csirke, jérce, tyúk és kakas élvezi a számukra 
Kánaánt jelentő apró szigetet itt, közelebbi lak-
helyünk kebelén. 

Polgártársaim, az Állatkert felfalta a Vidám-
parkot, és immár a külterületekre is kivetette a 
hálóját. Legalábbis a sakálketrecre hajazó tömény 
„illatok” ezt erősítik meg bennem. Úgy tűnik, a 
jelek és a látvány szerint kerületünkben minden 
kultúra megfér, színesítve amúgy is látványos 
Kertvárosunkat. 

Azt kell viszont mondanom, hogy az ilyen 
kerttulajdonosokra nem illik E. Esar mondása: 
„Egyetlen dolog van, ami megterem a kertem-
ben: a fáradtság.”

Mi lehet a megoldás? Bábel óta keressük a vá-
laszt. Most valaki végre megírhatná az olvasói 
rovatba.

MéSzároS tibor

Rába, a Webasto és a Molitus cégtrió még csak hét 
darab autóbuszt gyártott. A Budapesti Közlekedési 
Központ azonban igényt tart 20 darab hazai gyár-
tású autóbuszra, amely európai szabványokhoz való 
igazítása már folyamatban van. Emellett jelentke-
zett az a svéd vevő is, aki korábban már vásárolt bu-
szokat az említett cégcsoporttól. Ha sikerül elérni, 
hogy a megrendelések folyamatossá váljanak, ismét 
készülhetnek buszok a mátyásföldi műhelyekben.

A köszöntők után az egykori kollégákból kisebb 
csoportok alakultak, amelyek jó hangulatú beszél-
getések közben idézték fel az egykori közös történe-
teket. Mindennek hátterét pedig az a kiállítás adta, 
amelynek tablóin a gyárban készült járműveket 
csodálhatták meg a jelenlévők, vagy az éppen elka-
pott életképeken derülhettek a hajdani résztvevők. 

-SzáK
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Hideg idő, szemerkélő eső és erős szél fogadta a 
versenyzőket a szeptember 14-i csapatbajnoksá-
gon, ahol még három nadrágban is fáztak a gye-
rekek.  

– A legtöbb atlétát, 30 főt az Ikarus nevezte a 
versenyre, és még úgy is a miénk volt a legnépesebb 
csapat, hogy sérülés miatt sajnos két versenyzőnk 
végül visszamondta a szereplést. Jelenleg az Ikarus 
Atlétikai Centrum az ország egyik legkorszerűbb, 
legjobban felszerelt pályája. A többi között ez az 
oka annak, hogy a vidékiek is szeretnek ide jönni 
versenyezni – hangsúlyozta idősebb Tomhauser 
István, az Ikarus BSE atlétikai szakosztályának 
vezetőedzője. 

A verseny során a fiatal fiúk és lányok 100, 300, 
800, 3000 méteres futásban, 100 és 300 méteres 
gátfutásban, 3 kilométeres gyaloglásban, magas-
ugrásban, távolugrásban, rúdugrásban, súlylö-
késben, diszkoszvetésben, kalapácsvetésben és 
gerelyhajításban tehették magukat próbára a csa-
patversenyek során.

A résztvevők maximum két versenyszámban in-
dulhattak, amelynek a célja az volt, hogy ne egy-
egy tehetséges versenyzőt terheljenek túl, és vég-
eredményben a csapatok tényleges teljesítménye 
döntsön az eredményekről. 

– Az atlétika egyéni sportág, de ebben a korosz-
tályban a gyerekek mégis szívesebben versenyeznek 
még csapatban, hiszen ez hatalmas motivációt je-
lent számukra – mondta ifjabb Tomhauser Ist-
ván, a kerületiek módszertani vezetője. Ezután 
azt is megtudtuk tőle, hogy ez a jelentős tömeget 
megmozgató sportesemény egyben a szeptem-
ber 28-án, szintén az Ikarus BSE központjában 
megrendezendő horvát, szlovén, szlovák, cseh, és 
magyar serdülő válogatottak közötti nemzetközi 
verseny előválogatója is egyben, vagyis akik itt 
jól szerepeltek, azok kiérdemelték, hogy a hónap 
végén majd a válogatott mezét is magukra húz-
hassák. 

A esemény sikeres lebonyolításában segédkeztek 
a házigazdák idősebb korosztályú atlétái is, akik 
technikai munkatársként járultak hozzá a rende-
zés magas színvonalához. 

A nagyszámú adat feldolgozása, és kiértékelése a 
versenysorozat befejezését követően is még hosszú 
ideig tartott. Éppen ezért az amúgy is fárasztó nap 

végén a szervezők már nem akarták tovább vára-
koztatni az edzőket, a szülőket és a gyerekeket, 
ezért az ünnepélyes eredményhirdetést, illetve a 
díjátadót az egy héttel későbbi, szintén az Ikarus 
sporttelepen megrendezett, következő serdülő or-
szágos megmérettetésre halasztották. Ekkor már 
az időjárás is kegyesebb volt a fiatal sportolókhoz, 
hiszen a szeptember 21-én és 22-én megtartott 
négy-, öt- és hatpróba versenyeken ezúttal ragyo-
gó napsütés és késő nyári meleg örvendeztette 
meg a részvevőket.

A Magyar Atlétikai Szövetség helyszínen tartóz-
kodó szakmai igazgatója, korábbi válogatott at-
léta, Spiriev Attila a rendezéssel kapcsolatban el-
mondta, hogy már hosszú ideje maximálisan meg 
vannak elégedve az Ikarus sportlétesítményével, 
és szakmai stábjával egyaránt. 

– Mindenki számára fontos, hogy Magyarország 
fiataljai, ilyen remek színvonalú pályán készüljenek. 
A klubbal és a helyi szervezőkkel kialakult kitűnő 
kapcsolat, valamint a pálya egyedülálló minősége 
a garancia arra, hogy a szövetség a közeljövőben is 
fontos versenyeket hoz majd a kerületbe.

A két hétvége összesített eredményei alapján a 
fiúk serdülő csapatbajnokságát az Ikarus BSE, 
a lányokét a Budapest Honvéd nyerte. Mivel a 
lányok az előkelő negyedik helyen zárták a baj-
nokságot, illetve a fiúk jelentősebb előnyre tet-
tek szert a mögöttük végzett klubokkal szemben, 
így az összesített pontverseny alapján az ország 
28 klubja közül az Ikarus BSE lett az ország leg-
eredményesebb egyesülete. A 2013-as országos 
serdülő csapatbajnokság második helyén a Gö-
döllői EAC, harmadikon a Budapest Honvéd SE 
végzett.

Az összetett bajnokságon is jól szerepeltek a ke-
rületi sportolók, hiszen egyéniben és csapatban 
is többször dobogóra állhattak. Hatpróbában 
Tóth Zsombor országos bajnoki címet nyert, míg 
négypróbában Kovács Noel második, Tano Leo-
nardo valamint Szatló Nóra pedig a harmadik he-
lyen végzett. Emellett a négypróbás mezőny csa-
patküzdelmei során a 13 éves lányok és a 13 éves 
fiúk együttese is második, a 14 éves fiúké pedig a 
harmadik helyen zárta a versenysorozatot.

Az Ikarus atlétái tehát mind a két hétvégén meg-
elégedve és sikerélményekkel térhettek haza a pá-
lyáról, hiszen a sok edzés, és edzőik remek mun-
kája ismételten meghozta gyümölcsét.

Serdülő országos bajnok 
az Ikarus

Két egymást követő hétvége is az atlétikáról szólt az Ikarus Sporttelepen, 
ugyanis szeptember 14-én rekordszámú sportoló részvételével a Bátony 
utcában rendezték meg az idei országos Serdülő Atlétikai Csapatbajnok-
ságot, majd szeptember 21-én és 22-én szintén az Ikarus adott otthont 
a serdülők összetett országos bajnokságának is. A két viadalon összesen 
harminc versenyszámban 28 egyesület közel 700 versenyzője mérte ösz-
sze tudását. A házigazdák remekül szerepeltek a megmérettetésen, hi-
szen a sok kiváló egyéni teljesítmény mellett mind a fiúk mezőnyében, 
mind a lányokkal összevont összesített pontok alapján az Ikarus BSE 
nyerte az országos csapatbajnoki címet.

Kellner gergely
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Ha valami történik a RAFC pályán, akkor a szá-
lak Ocskó Józsefhez, a klub elnökéhez vezetnek, 
ezért tőle érdeklődtünk a rendezvény kulissza-
titkairól.

– Kezdetben volt a Sörnap. Hosszú évekig 
ezzel a címmel rendeztük meg nyárbúcsúztató, 
őszköszöntő összejövetelünket. Az elmúlt idő-
szakban azonban a Sashalmi Piacon is több ha-
sonló nevű eseményt tartottak, ezért a mienket 
átkereszteltük Szeptemberfesztre. Persze csak 
a név új, továbbra is helyi művészeket hívunk 
fellépni. Célunk az, hogy mielőtt végleg beáll a 
rossz idő, a környék lakossága, a RAFC rajon-
gói, illetve mindazok, akik szeretnek jókat enni 
és inni, egyszer még közösen mulassanak, szóra-
kozzanak egyet a szabadban. Az esetek többsé-
gében ilyenkor még jó idő szokott lenni. Idén 
sajnos nem így történt.

– Mennyire írta át az eső a forgatókönyvet?

– A legnagyobb csalódás a gyerekeket érte, 
mert a délelőttre tervezett összes nekik szóló 
műsor elmaradt. Délutánra kicsit javult a hely-
zet, és a Rendőrtiszti Főiskola Tonfa Csoportja 
már meg tudta tartani rendőrségi és katonai kö-
zelharc bemutatóját.

– A meghívó gazdag zenei programot is ígért. 
– Ez meg is valósult, mert mire a Kertvárosi 

Angyalszemek, a roma közösség zenekara lépett 
a színpadra, már elfogadható volt az időjárás. 
Ők hagyományos cigányzenével, és annak roc-
kosított változatával szórakoztatták az egyre gya-
rapodó közönséget. Az őket követő Bagdi Erzsi 
népdalénekes már népes publikum előtt adta 
elő műsorát, amit magyar nótákból, musical- és 
operett részletekből állított össze. A funky és jazz 
műfajt a Boogie Fathers zenekar képviselte, a 60-
as és 70-es évek slágereivel pedig Pálfi Doktor 
Tánczenekara szórakoztatta az egybegyűlteket. 
Az estét a Gesarol zárta, koncertjükön pedig any-
nyian tomboltak, mintha jó idő lett volna.

– Természetesen a sport sem maradhatott ki a 
programok közül.

– Az aszfaltos pályán csúszókorong (amely nem 
tévesztendő össze a jégen játszható curlinggel – 
a szerk.) bemutatót tekinthettek meg az érdek-
lődők. A focipálya azonban természetesen több 
nézőt vonzott, hiszen két bajnoki mérkőzésen is 
szurkolhattak kedvenceiknek a kertvárosi rajon-
gók. Az RSC – MAFC BLSZ II-es találkozója 
után a régi idők fociját idéző kerületi rangadóra 
került sor, ahol a RAFC az Ikarust látta vendé-
gül a BLSZ I. bajnokság keretében. 

A nagy érdeklődéssel várt mérkőzés rangját az 
is emelte, hogy a kezdőrúgást Szatmáry Kris-
tóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár 
végezte el. Az államtitkár azonban nem érke-
zett üres kézzel, hiszen hat darab vadonatúj 
focilabdát ajándékozott a csapatoknak. Ezután 
Kovács Péter polgármester társaságában együtt 
szurkoltak a csapatoknak, amelyek közül a há-
zigazda győzedelmeskedett 2:1-re.

Ének és foci az esőben
A RAFC pályán szeptember 14-én rendezték meg az 
egész napos Sashalmi Szeptemberfesztet. A gazdag kul-
turális és sportprogramokat csak az eső zavarta meg. A 
rossz idő ellenére azonban sokan látogattak ki a pályára, 
ahol az esti RAFC-Ikarus rangadó kezdőrúgását Szatmáry 
Kristóf államtitkár végezte el, a zsúfolt lelátón pedig he-
lyet foglalt Kovács Péter polgármester is. A rendezvényt 
a XVI. Kerületi Önkormányzat támogatta.

Sport

MéSzároS tibor

Gesarol koncertKertvárosi Angyalszemek Bagdi Erzsi népdalénekes
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mérkőzésen két helyen eltört. Begipszelték ugyan, 
de a profi játékos levágta azt, és a többi mérkőzé-
sen beinjekciózva, befáslizott kézzel végigjátszotta 
a megmérettetést. Ennek érdekében egy orvos ülve 
aludt a játékos mellett, és óránként akupresszúrával 
gyógyította a sportolót azért, hogy ő pihenni tudjon.  

Mocsai Lajos aggodalmát fejezte ki a magyar kézi-
labdázás jövőjével kapcsolatban, mert a mostani fér-
fi válogatott tagjainak életkora a riói olimpiára már 
jóval 30 év felett lesz. De talán erre is  megoldást 
nyújthat a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Aka-
démia, ahol szeptemberben kezdi meg középiskolai 
tanulmányait 30 fiú és 30 lány. Az intézmény főigaz-
gatója Mocsai Lajos, egyik oktatója pedig Kovács 
Péter. Rajtuk kívül még Hajdu János, Csoknyai Ist-
ván, Gyurka János, Juhász István, valamint Kovács 
László is erősíti a tanári kart. Az Akadémián a tervek 
szerint nemcsak játékosokat, hanem a jövő edzőit és 
játékvezetőit is képzik majd. Az intézményt – ahol 
Mocsai Lajos elmondása szerint az utánpótlásképzés 
mellett kiművelt emberfőket is oktatnak – évi 200 
millió forinttal támogatja a kormány.

a sportoló pedig belehalt sérüléseibe. A trénernek 
ebben a helyzetben erőt és nyugalmat kellett sugá-
roznia a csapat felé annak ellenére, hogy még meg is 
álmodta a történteket. A szakember nem engedett 
semmilyen nyomásnak, játékosaival – akik sokkha-
tás alatt voltak – olyan edzéstervet hajtatott végre, 
amellyel végül is nyertek a soron következő Bajno-
kok Ligája mérkőzésen úgy, hogy előtte való nap 
részt vettek társuk temetésén, amely kilenc órán 
keresztül zajlott. Mocsai Lajos hatalmas lelkierőről 
tett tanúbizonyságot akkor, amit át tudott adni csa-
patának is. Marian Cozma édesanyja köszönetkép-
pen nekik adta azt a Mária ikont, amit el akartak 
temetni a sportolóval, édesapja pedig azt mondta, 
hogy elvesztette a fiát, de nyert helyette 15 másikat. 

Kovács Péter játékosként a Budapest Honvéd csa-
patával hatszor nyert magyar bajnokságot és kupát 
1970 és 1984 között, 1982-ben pedig a Bajnok-
csapatok Európa Kupáját is megszerezte. 1984-től 
1991-ig Németországban játszott, ahol szintén 
nyert bajnokságot és kupát is. Magyar válogatott-
ként öt világbajnokságon és három olimpián vett 
részt, négyszer a világválogatottban is szerepelt. 
Magáénak tudhatja az Európa Gólkirálya címet, 
mint a földrész összes bajnokságának legeredmé-
nyesebb játékosa. Edzőként több magyar csapatnál, 
a Magyar Kézilabda Szövetség technikai igazgató-
jaként, illetve a Nemzetközi Kézilabda Szövetség 
edzőbizottságának tagjaként is tevékenykedett, 
emellett tréner volt Németországban, Romániában 
és Törökországban is.

Kovács Péter többek között Nagy László világ-
klasszis kézilabdázóról mesélt egy anekdotát a je-
lenlévőknek. Az átlövő 15 évesen kosarazott és ké-
zilabdázott is. Édesapja profi kosárlabdázó volt, de 
az egyik meccsen tanácsot kért a trénertől, melyik 
sportág felé terelje fiát. Kovács Péter természetesen 
a kézilabdát javasolta, és azt mondta, hogy a fiatal-
ból négy éven belül válogatott játékos lesz. Az edző 
nem sokat tévedett, hiszen Nagy Lászlónak csak há-
rom év kellett ahhoz, hogy a nemzeti együttesben 
lőjön hálót szaggató gólokat. 

Legendás mérkőzéseket természetesen Kovács Pé-
ter is játszott, amelyek közül kiemelkedett az 1986-
os svájci világbajnokság, ahol ezüstérmes lett a ma-
gyar válogatott. A szakember bal karja a harmadik 

Szakértelem és profizmus egy helyen

Mocsai Lajos játékosként több magyar klubnál 
szerepelt, és hússzor volt válogatott. Jelenleg a ma-
gyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. 
Mindig határozott, szerteágazó tudással rendelke-
zik és folyamatosan képzi magát, ezért számtalan 
szakkifejezést használ nyilatkozatai alkalmával is. A 
hihetetlen munkabírású szakembert sokan bekép-

zeltnek tartják, ő azonban csak a játékra és a játé-
kosokra koncentrál, akiket sokszor azzal is próbál 
ösztönözni, hogy kulturális programokat szervez 
nekik. Több olimpiai, világbajnoki és Európa-baj-
noki címet szerzett irányításával a magyar férfi, il-
letve női kézilabda válogatott, emellett pedig klub-
csapataival is számtalan bajnokságot és kupát nyert. 
Elismerései közül a legkiemelkedőbb az az edzői 
életműdíj, amit 2002-ben vehetett át, és amelyben 
eddig csak négy európai szakember részesült.

Mindezek ellenére a trénert már többször bírálták, 
a többi között azért is, mert Sydneyben a magyar 
női válogatott nyert helyzetből, az utolsó pillanat-
ban mégis elvesztette a dánok elleni döntőt. Mocsai 
Lajos ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: ő soha nem 
adja ki a játékosait, de ott többeknek olyan súlyos 
sérüléseik voltak, amelyeket eltitkoltak előle azért, 
mert minden áron győzni akartak. Persze ennek el-
lenkezőjére is volt példa, legutóbb például Izland 
ellen a londoni olimpián, ahol időn túli góllal nyert 
férfi csapatunk. A szakember ezzel kapcsolatban ki-
emelte azt a hangulatot, amely a stadionban uralko-
dott, ahova még olyanok is beültek szurkolni, akik 
nem értenek a kézilabdához, a magyar virtus mégis 
magával ragadta őket. 

Mocsai Lajos edzői pályafutásának legszörnyűbb 
pillanata Marian Cozma halála volt. A Veszprém 
csapatának román származású játékosát 2009. 
február 8-án szíven szúrták egy szórakozó helyen, 

Mocsai Lajos, a legsikeresebb magyar kézilabdaedző, egyetemi docens és 
Kovács Péter, háromszázhuszonháromszoros válogatott, világbajnoki ezüst-
érmes kézilabdázó volt a vendége a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör szept-
ember 12-én megtartott rendezvényének az Erzsébetligeti Színházban. A 
két szakember játékosi és tréneri pályafutásáról, valamint a balatonboglári 
Nemzeti Kézilabda Akadémiáról is mesélt a hallgatóságnak. 

Október 3-án 17.00 órakor 
Madár, vagyis Erdei Zsolt

olimpiai bronzérmes, világbajnok 
és többszörös Európa-bajnok ökölvívó lesz 
a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendége.

HELYSZÍN:
Erzsébetligeti Színház  (XVI. Hunyadvár u. 43/b)

A belépés ingyenes, 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.  

Sport

PiroS CeCil
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Ingatlan
Cserepartnert keresek: kerületi kertes csalá-
di házat szeretnék, amiért kis kertes házat és 
belvárosi lakásokat kínálok. 20-936-0554

Keresek Mátyásföldön 60 nm-ig telket bon-
tandó házzal. 20-242-0576

XVI. ker legszebb részén 150 n-öl, 1 szintes, 
5 szobás, szuterénes ház 55 M Ft. 407-3447

Mátyásföldön 100 nm-es lakást keresek II. 
emeletig. 30-541-6383

ó-Mátyásföldi 3 generációs, 300 n-öles, 2 
ház, 2 bejárat, 7 szobás, eladó 69 M Ft. 20-
913-4783

ó-Mátyásföldön 150 n-öl nyeles telken 70 
nm-es, pincés ház, 29 M ft-ért eladó. 30-
471-1316

Eladó Pécel Gárdonyi Géza u 16/b egy sor-
házi, 67 nm-es lakás. Irányár: 15,8 M Ft. 
28-455-128, 30-271-9426

Különálló házban szoba-konyhás, gázkon-
vektoros lakás Cinkota- Ilonatelepen reális 
áron kiadó. 400-28453

Cinkotán 1600- as telek 72 nm-es házzal el-
adó. Ingatlanosok kíméljenek! 30-696-0669

Csömörön 2171 nm-es szántó 1,8 M Ft-ért 
eladó, vagy XVI. kerületi ingatlant beszá-
mítok megegyezés szerint. 20-371-2400, 
409-2240

Sashalmon tulajdonostól 645 nm-es telken 
84 nm-es családi ház garázzsal eladó. Irány-
ár: 33,5 M Ft. 20-371-2400

Árpádföldön 73 nm-es, kétszobás, nagy te-
raszos lakás eladó. 70-337-7939

Szentmihályon csendes, panorámás, szepa-
rált ikerház fél eladó. Azonnal költözhető! 
Irányár: 20,5 M Ft. 20-487-1192

Eladó! XVI. Őrvezető utca 22-ben három-
szintes, családi ház 800 nm-es telekkel. 32 
M Ft-ért. 30-463-7916

Eladó! XVI. Újszász u 45/B J1, földszinti, 
másfél szobás, bútorozott, zárható parkolós 
lakóparki lakás 12,5 M Ft-ért. 30-463-7916

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

Vegyes
Eladó Belarus típusú pianínó. 20-311-1154, 
ár megállapodás szerint.

Munkanélküli anyukámnak továbbtanulás-
hoz gimnáziumi 9-12. évfolyami könyvekre 
lenne szüksége. 20-291-5462

Esztergapad E1-es patronokkal 100 ezer Ft-
ért eladó. 409-0495

Páfrány (különleges) fikusz, 1, 1,5 m-es el-
adó. 403-2127

Eladó! Garázsban felgyűlt ruha, bútor, 
konyhai gép, sport és camping cikkek stb. 
30-463-7916

Eladó! Tálaló szekrény, étkező asztal 6 szék-
kel, mobil klíma, mobil víztisztító, indukci-
ós főzőlap, db-ja 1000 Ft. 30-463-7916

Eladó! Hordozható Casio SA-20 szintetizá-
tor, 39-es női bőr gyógycipő. 409-1267

Eladó demizsonok 5-50 l-ig, 16 részes origi-
nál edénykészlet, kis prés. szőlődaráló, sür-
gősen. 405-6141

Borkészítők! Csemege-borszőlő 1,5 g háztól 
olcsón eladó. 407-0968, 70-620-3285

Szőlőprés és kettő nyugágy, párnázott, ösz-
szecsukható és fanyelű teniszütő eladó. 409-
0379

Bontott, tisztított nagyméretű tégla kb. 
120 db és ikersejt tégla kb. 80 db olcsón 
eladó. 30-952-0675

20 nm sárga, bontott, műanyag hul-
lámlemez, kétféle bontott, tisztított 
cserép és kúpcserép eladó. 30-952-0675

150 cm-es öntöttvas kád 5000 Ft, 
60x80-as rozsdamentes mosogató 5 E 
forintért, szagelszívó motor 1000 Ft, 
120x45x42 cm-es horganyzott kád 
3000 Ft, stb eladók. 409-2240, 20-
371-2400

Eladó egy személygépkocsi utánfutó és 
egy 100 l-es betonkeverő. 20-365-4488

Autós gyerekülés Maxi-cosi állítható 
akár 10 éves korig. 20-467-3930

   AAz Erzsébetligeti lakóparkban   
771 nm-es, I. emeleti, 3 szobás, 

cirkós, tehermentes lakás tulajdonostól 
azonnal költözhetően eladó. Irányár: 19 
M Ft. 20-403-5357

Takarítást vállalnék. Árpádföldön 
és környékén. Délután 5 óráig be-
zárólag, óránként 1 E Ft-ért. 70-
328-3767

Karosszériajavítás- fényezés, tel-
jes körű autószerviz, biztosítási 
kárügyintézés, 1162 Csömöri út 
201. 415-0844, 20-251-1513

LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÉPÍT-
KEZÉS. MINDEN MUNKA 
EGyKÉZBEN- ács,- kőműves,- 
festő,- burkoló,- vízszerelő,- stb. 
30-479-2776

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

ALMÁSI KATALIN VÁSÁROL! 
Magas áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, porce-
lánokat, szobrokat, hangszert csil-
lárt, könyveket, csipkét, bizsukat, 
szőrmét, ezüstöt, ékszert (törtet is!) 
teljes hagyatékot díjtalan kiszállás-
sal! Hétvégén is. 20-597-8280

Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelői 
munkákat vállalok garanciával, kö-
zületeknek is. 405-5184, 30-931-
3927

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL. VÍZ, GÁZ, 
FŰTÉSSZERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

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

Nemesszeghy György 
elnök, 06-30/897-7764

Kalot „Jövőnkért” 
Népfőiskola Közhasznú 

Egyesület
Az őszi félév következő ingyenes rendezvényét 

október 1-jén, kedden 18 órai kezdettel tartjuk a Veres Péter út 27. alatt.
Témáink:

- Arcdiagnosztika. A Szentmihályi Egészségközpont bemutatkozása
- A hónap gyógynövénye a csodálatos kakukkfű

-  A hónap táplálék-kiegészítője a szemünket védő lutein
A jelenlévők az előadás végén ismertetőt kapnak az elhangzottakról.
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Tetőfedés, beázás elhárítás, kémény-
javítás, kőműves munkák, tetőjaví-
tás. 30-610-2382, 30-610-2376

MATEMATIKA, FIZIKA tantár-
gyakból oktatás, korrepetálás, vizsgára 
felkészítés. 404-0643, 20-226-2935

Idősgondozást vállalok nagy tisz-
telettel, mély érzéssel, maximális 
megbízhatósággal, tapasztalattal. 
20-313-8242

MATEMATIKA tanítása, korrepe-
tálása általános és középiskolások-
nak szaktanártól, gyakorlattal. Ház-
hoz megyek! 70-311-0539

KŐMŰVESMUNKÁK, BURKO-
LÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10% ked-
vezmény! 405-5769, 30-734-0411

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