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Ötöst kaphat a kerület, ha műfüves pályaépítésről van szó, hiszen a 
cinkotai Szerb Antal Gimnáziumban átadták a Kertváros ötödik ilyen lé-
tesítményét március 17-én. A Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) 
ezúttal Nyilasi Tibor hetvenszeres magyar válogatott, kétszeres ma-
gyar és háromszoros osztrák bajnok egykori labdarúgó képviselte, aki 
Kovács Péter polgármesterrel és Szatmáry Kristóf államtitkárral együtt 
vágta át a pálya megnyitását jelképező nemzetiszínű szalagot. Az ün-
nepélyes percek után a diákok természetesen azonnal birtokba vették 
a pályát, és az erős szél ellenére egy kiváló hangulatú mérkőzést ját-
szottak a tanárok ellen.

Folytatás a 3. oldalon

Zöld-fehér Nyíl az új pályán

Úgy tűnik, az időjárás is kedvez az idei beruházásoknak, hiszen a kora tavaszi 
időben javában zajlanak az új kertvárosi játszótér építési munkálatai, amit az 
1970-ben létrehozott János utcai napközis tábor Szentmihályi Uszodával hatá-
ros, Segesvár utcai elhanyagolt részén alakít ki az Önkormányzat. Ennek for-
rását a kormány adósságátvállalási programjának segítségével tudták megte-
remteni, amellyel kapcsolatban Kovács Péter polgármester és Szatmáry Kristóf 
gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, kerületi parlamenti képviselő tar-
tott sajtótájékoztatót március 20-án.                                    Folytatás a 2. oldalon

Gyermeknapra elkészül a kerület legnagyobb játszótere

Tisztelt adózó!
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az idei évre vonatkozó gép-
járműadó-értesítő levelek késve érkeztek meg a kerületi 
polgárokhoz. Habár az önkormányzati adóhatóság már 
február 27-én továbbította azokat, a munkával megbízott 
külsős cég mégis a megadott határidőn túl postázta a le-
veleket. Miután értesültünk a problémáról, azonnal módo-
sítottuk a befizetési határidőt annak érdekében, hogy az 

adózókat ne érje anyagi veszteség.
Éppen ezért, aki 2014. március 31-ig befizeti a gépjárműadó-

ját, annak nem kell késedelmi pótlékot fizetnie.
Az okozott kellemetlenségért elnézést kér az Adó Ügyosztály.

A családbarát cím után a XVI. Kerületi Önkormányzat most 
elnyerte a Fogyatékosság-barát munkahely elismerést is. A 
díjat – amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Salva 
Vita Alapítvány 2010-ben hozott létre – Kovács Péter polgár-
mester vette át Soltész Miklós szociális és családügyért fele-
lős államtitkártól március 24-én. 

Folytatás a 4. oldalon

Fogyatékosság-barát 
Önkormányzat
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let vezetője hangsúlyozta: örömmel építenek utakat, újítanak fel oktatási és 
nevelési intézményeket, de legszívesebben mégis csak játszótereket létesítenek, 
amelyek közül a legnagyobb a Segesvár utcai lesz. 

Mindez pedig nemcsak a rákosszentmihályi gyerekeknek nyújt majd egy 
újabb szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget, de a Kertváros határain túl is 
növeli a városrész vonzerejét, hiszen a létesítmény elérhető közelségben van a 
XV. kerületi fiatalok számára is.  

A felújítás keretében egyedi, magyar tervezésű és magyar alapanyagból ké-
szült játszóeszközöket építenek – amelyek között lesznek forgók, csúszdák és 
faragott játékok is – alattuk új, esésvédő burkolatot helyeznek el, az egészséges 
faállomány megtartása mellett pedig újabb zöldfelületeket alakítanak ki, gye-
pesítenek és cserjéket is telepítenek. A játszótér négy részre tagolódik, ame-
lyek egy falut (a legkisebbeknek), egy várost (a nagyobbacska gyerekeknek), 

egy gyárat és egy dombot (a legnagyobb fiatalok-
nak) szimbolizálnak majd. Ezeket egy sétány és 
egy „várfal” választja el egymástól. Az apróságok 
és a nagyobbak is felfrissülhetnek az ivókútnál, a 
szülők pihenhetnek a padokon, sőt a játék idejére 
a bicikliket is elhelyezhetik a kerékpártárolóban. 
A tervezők ugyanakkor a környezet védelmére is 
gondoltak, hiszen a normál hulladékgyűjtők mel-
lett szelektív edényeket is kihelyeznek. A beruhá-
zás összköltsége közel 65 millió forint. A létesít-
ményt a jövőben a János utcai tábor és a Segesvár 
utca felől is meg lehet közelíteni, hiszen egy min-
denki számára nyitva álló, közösségi terület lesz.

Arra is kíváncsiak voltunk, mikor újítják fel a Cinkotai Strand előtti parkot, 
ezért megkerestük Szász József ötletgazdát. Cinkota önkormányzati képviselője 
elmondta: a napokban kezdődnek meg a Cinkotai Strand előtti elhanyagolt 
terület felújításának munkálatai. Az Önkormányzat célja ugyanis az, hogy a 
legősibb kerületrész idősebb és fiatalabb lakóinak is legyen egy találkozóhelye, 
ahol akár fizikai erőnlétüket is fejleszthetik a kihelyezett fitneszeszközök segít-
ségével. Ennek alapötletét egyébként a közeli nyugdíjas klub tagjai adták. Az 
Önkormányzat által, 2012-ben felújított hősi emlékmű ugyanakkor díszkivilá-
gítást kap, emellett a lakossági igényeknek megfelelően a régi lámpatesteket is 
kicserélik vagy felújítják, hogy a park este is biztonságos legyen azok számára, 
akik azon keresztül mennek haza. A beruházás keretében gyepesítenek, cserjé-
ket telepítenek és fákat is ültetnek, a patak medrét pedig lépcsős rendszerűvé 
teszik. A padok és a lócák kellemes pihenést tesznek lehetővé, a hulladékgyűjtők 
kihelyezésével tiszta maradhat a környezet, sőt a parkban tartózkodók még a ke-
rékpárjaikat is elhelyezhetik a tárolókban. Szász József hangsúlyozta: ha mindez 
elkészül, akkor a közparkban nemcsak kulturált körülmények között pihenhet-
nek vagy sportolhatnak a cinkotaiak, de az ott gyalogosan közlekedők, vagy a 
HÉV-re várakozók is rendezett körülmények között tölthetik idejüket. A beru-
házás szintén júniusra készül el, összköltsége pedig több, mint 26 millió forint.

Folytatás a címlapról
Szatmáry Kristóf elmondta: az elmúlt négy évben a legnagyobb problémát 

az önkormányzatok eladósodottsága jelentette, 2014 február végére azonban a 
kormány részben vagy teljes egészében átvállalta a települések tartozásait. Így 
történt ez a XVI. kerület esetében is, ezért az államtitkár az ezt tanúsító bi-
zonyságlevelet átadta a polgármesternek. Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: mivel 
az állam 6 milliárd forintnyi adósságot vállalt át lakóhelyünktől, ezért az Ön-
kormányzat éves szinten plusz 500 millió forintot 
tud fordítani a Fejlődő Kertváros II. Program ke-
retében megvalósuló olyan fejlesztésekre, mint a 
Segesvár utcai játszótér, vagy a Szilas-patak menti 
pihenőpark. 

Kovács Péter kiemelte: az Önkormányzatnak 
soha nem volt működési hitele, gazdálkodása 
évek óta stabil, de éppen azért bocsátott ki köt-
vényt, hogy előrehozzák azokat a beruházásokat, 
amelyekre már régóta szükség volt. Idén 3 mil-
liárd forintot szánnak fejlesztésre, és ehhez jön 
még az az összeg, amit az adósságátvállalás miatt 
nem kell törlesztő részletként kifizetni. A kerü-

Gyermeknapra 
elkészül a kerület 
legnagyobb játszótere

Találkahely Cinkotán

A repülőgépzaj csökkentéséről egyeztetett Kovács Péter pol-
gármester  és Szatmáry Kristóf államtitkár, kerületi parla-
menti képviselő a HungaroControl Zrt. vezetőivel, Szepessy 
Kornél vezérigazgatóval és Hangyál Gyula légiforgalmi igaz-
gatóval március 21-én.

Szepessy Kornél a találkozón kiemelte: a HungaroControl Zrt. rendszeresen 
egyeztet a repülőtér környezetében lévő önkormányzatok, a Budapest Air-
port, valamint a légitársaságok vezetőivel, és saját hatáskörén belül mindent 
megtesz a légi járművek környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése 
érdekében.

Szatmáry Kristóf elmondta: a XVI. kerületi lakókkal folytatott konzultációk 
során kiderült, hogy a kertvárosi polgároknak sok problémát okoz a repülőgép-
zaj, éppen ezért a kormányfővel folytatott tárgyalásai során is kiemelten foglal-
koztak ezzel a területtel. Az államtitkár hangsúlyozta: a lakosságot főként az éj-
szaka és hétvégén közlekedő repülők zaja zavarja, amit vélhetően egy megfelelő 
szabályozással meg lehet oldani. Gondot jelent ugyanakkor az is, hogy az észak 
és északkelet felé tartó gépek a Kertváros légterén keresztül szállnak fel. Ennek 
megoldására más alternatív megoldást keresnek. Súlyos probléma az is, hogy a 
korábbi években a felszálló gépek pályáját 15 fokkal eltérítették a kerület felé, 
így ezt az igazságtalan terhelést is orvosolni kell, emellett a le- és felszálló jára-
tok irányának meghatározását is szigorítanák. Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: 
mindenképpen a lakóhelyünk nyugalmát megzavaró repülőgépzaj csökkenté-
sére fognak törekedni, de olyan megoldást keresnek, amely a többi budapesti 
kerületnek is megfelel.

Szigethy Margit

Még csendesebb lesz 
a Kertváros
Még csendesebb lesz 
a Kertváros
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Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

„Tapasztaltad már, hogy türelmes csak 
akkor lehetsz, ha tudod, hogy valami 
értelme van? Értelmetlenül kibírni 
valamit, az nem türelem, hanem elvi-
selés. Az összeszorított fogsor nem tü-
relem. A szeretet türelme - a valódi tü-
relem - a másik ember világnézetével, 
hitével, jellemével és puszta lényével 
szemben tanúsított mélységes megér-
tés. (…) Jó, hogy a másik másmilyen! 
Még akkor is, ha néha irritál. Hiszen 
két egyforma levél sincs.” Fogadjuk 
el, hogy a világ az emberi karakterek 
sokszínűségétől szép. A tavaszt sem a 
szürke egyhangúsága, hanem a rózsa-
szín cseresznyevirágai, a sárga arany-
esője és az üde zöld levelei miatt sze-
retjük annyira. Ébredezik a természet, 
eszméljünk rá mi is: álmodozni jó, de a 
rögeszme könnyen válhat betegséggé. 
Mindenki egészségre vágyik, de a vi-
rágoskert is csak akkor pompázik, ha 
kemény, kitartó munkával megadjuk 
neki a megfelelő gondoskodást. 

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Kellner Gergely
Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14–16 óráig 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 4011-723

Nyomtatás: Ringier Kiadó Kft. - Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.ringier.hu
Terjeszti: Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 

nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 
csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Folytatás a címlapról
Az MLSZ Országos Labdarúgó Pályaépítési Prog-
ramjának keretében egy 20x40 méteres pályával gaz-
dagodott a patinás cinkotai oktatási intézmény, ahol 
a világításnak köszönhetően már este is focizhatnak 
a tanulók. A beruházás összköltsége 25 millió forint, 
amelynek 30 százalékát fizette az Önkormányzat. 
Az átadó ünnepségen részt vett dr. Csomor Ervin 

és Kovács Raymund alpolgármester, Szász József, 
Cinkota önkormányzati képviselője, Kovács Ka-
talin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest XVI. Tankerületének igazgatója és Ivicz 
Mihály, a Gamesz vezetője is. 

Inotai István igazgató köszöntője után Szatmáry 

Kristóf elmondta: focizni bárhol lehet, de egy jó 
pálya minden bizonnyal még jobb teljesítményre 
ösztönzi majd a rajta futballozókat. Az államtitkár 
ugyanakkor megköszönte a XVI. Kerületi Önkor-
mányzatnak és az MLSZ-nek, hogy létrehozták a 
pályát.

Kovács Péter szerint jó, hogy végre Cinkotának 
is van egy műfüves focipályája, amelyre már nagy 
szükség volt. A polgármester emellett bejelentette, 
hogy a közeljövőben megépül a hatodik ilyen léte-
sítmény is, hiszen az Ikarus Sportcentrumban ha-

marosan átadják a kerület hatodik műfüves pályáját 
is.

Nyilasi Tibor kiemelte: 1990 és 2010 között 1000 
sporttelep szűnt meg, amelyek helyén ma benzin-
kút, lakótelep vagy bevásárlóközpont van. 2010-
ben azonban az MLSZ a kormánnyal közösen el-
indította azt a pályaépítési programot, amelyben 
közintézmények és iskolák is részt vehetnek. 2016-
ig szeretnének megépíteni 1000 pályát, amelyekből 
napjainkra 500 már el is készült. 

A Ferencvárossal edzőként is bajnokságot nyerő 
kiváló sportoló először öt évvel ezelőtt járt a Szerb 
Antal Gimnáziumban, és akkor még a betonon 
meccseltek. Véleménye szerint csak a hazai pálya 
előnyei miatt nyertek a diákok egy góllal, az új lé-

tesítményben minden 
bizonnyal sokkal igaz-
ságosabb eredmények 
születnek majd. 

Nyíl végül gratulált 
az Önkormányzat és az 
iskola vezetésének, hogy 
csatlakoztak ehhez a ki-
váló kezdeményezéshez, 
a gyerekeknek és a ke-
rületi polgároknak pe-
dig jó sportolást kívánt, 
hiszen a pálya mindenki 
számára nyitva áll majd. 
A lelátót pedig már 

most is zsúfolásig megtöltötték azok a diákok, akik 
arra voltak kíváncsiak, hogyan „bólint Nyíl”. Noha 
az FTC örökös bajnoka most csak egy kezdőrúgás 
erejéig lépett pályára, azon kívül azonban sok ifjú 
focistával beszélgetett, és jó tanácsokkal is ellátta 
őket. Úgy tűnik, ezekre szükségük is lesz a jövőben, 
hiszen a 

Kovács Péter, Kovács Raymund és Szatmáry Kris-
tóf által erősített tanári együttes ezúttal diadalmas-
kodott, és 2-1-re győzött a diákok ellen, az első gólt 
pedig az államtitkár szerezte.

Zöld-fehér Nyíl az új pályán
Sz. r. zS.
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Kovács Péter az egyeztetésen bejelentette: a leg-
frissebb rendőrségi statisztikák alapján a XVI. to-
vábbra is a főváros legbiztonságosabb 
kerülete, a bűncselekmények száma 
pedig a korábbi adatokhoz képest 
28,3 százalékkal csökkent. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy 1500 alá 
esett az ismertté vált bűnesetek szá-
ma évente, amely az Önkormányzat 
és a helyi rendőrség közötti folyama-
tos és jó kapcsolatnak is köszönhető. 

Szatmáry Kristóf hangsúlyozta: 
tovább kell dolgozni a kedvező hely-
zet fenntartásán, valamint az Ön-
kormányzat és a Belügyminisztérium közös célja 
az is, hogy további javulást érjenek el a bűnözés 
visszaszorításában. Emellett a polgármesterrel 
egyetértésben tervezik a közterületek állapotának 
fejlesztését is, ezzel kapcsolatban pedig vizsgálják, 
hogyan tudnának a munkába minél több közfog-
lalkoztatottat bevonni.

Dr. Kontrát Károly a kormány 2010-es ígéreteire 
emlékeztetett, a Belügyminisztérium ugyanis célul 
tűzte ki a közrend helyreállítását, és a közbizton-
ság megteremtését, hiszen egy társadalom mű-

ködésének legfontosabb közösségi értéke a rend. 
Ennek érdekében a rendőrség létszámát több mint 
3500 fővel megemelték. Emellett ez év február 
28-án tett esküt 1200 tiszthelyettes, akiknek je-
lentős része a Budapesti Rendőr-főkapitányság ál-
lományában teljesít majd szolgálatot. Kicserélték 
ugyanakkor a gépjárműparkot, a bérelt autókat új, 

Ismét a XVI. a legbiztonságosabb kerület
A Kertváros közbiztonságával kapcsolatos kérdésekről tárgyalt dr. 
Kontrát Károllyal, a Belügyminisztérium államtitkárával Kovács Péter 
polgármester és Szatmáry Kristóf államtitkár, kerületi parlamenti kép-
viselő március 12-én.

MéSzároS tibor

saját gépkocsik váltották fel, valamint rendezték 
a rendőrség kötelékébe tartozók bérét is. A par-
lamenti államtitkár szerint ezeknek a reformok-
nak az eredménye az, hogy négy év alatt országos 
szinten 70 ezerrel mérséklődött az ismertté vált 
bűncselekmények száma. Budapest területén 5,9 
százalékos a csökkenés, amelyhez képest valóban 
figyelemre méltó a Kertváros eredménye. Ez a 
kiváló teljesítmény azonban természetesen csak 

a kerületekkel való szoros együttmű-
ködéssel valósulhatott meg. Az állam-
titkár külön köszönetet mondott a 
XVI. kerület vezetésének azért, hogy 
jelentős összegeket fordít a közrend 
fenntartására, így a nagy forgalmú 
helyeken és a lakótelepeken felszerelt 
kamerarendszerekre, amelyek külö-
nösen hatékony eszközei a bűnmeg-
előzésnek. 

Végül dr. Kontrát Károly kiemelte: 
jelentős előrelépésnek tekinti az állam 
szerepvállalását az önkormányzatok 

adósságának átvállalásában. Ezzel a két lépcsőben 
lezajlott adósság-konszolidációval – amelynek má-
sodik üteme február 28-án zárult – a XVI. kerület 
6 milliárd forintos adósságtehertől szabadult meg. 
Így az ennek visszafizetésére tervezett összeg fel-
szabadult, más fontos célokat szolgálhat, egy része 
akár a közbiztonságot is erősítheti.

Fogyatékosság-barát 
Önkormányzat

Folytatás a címlapról
Magyarország 2007-ben írta alá a fogyatékosok jo-
gairól szóló egyezményt, amelynek második cikke-
lye az ésszerű alkalmazkodás követelményeiről szól. 
A Fogyatékosság-barát logó pedig azt kommunikál-
ja, hogy a munkáltató pozitívan fogadja a fogya-
tékkal élő személyek jelentkezését. Mindez fontos 
társadalmi szemléletformáló eszköz, amely azt fejezi 
ki, hogy a megváltozott munkaképességűek számá-
ra pozitív intézkedésekre van szükség hátrányaik 
leküzdéséhez és esélyegyenlőségük biztosításához, 
hiszen ha lehetőséget kapnak, akkor ők is képesek 
értékteremtő munkát végezni ugyanúgy, mint bárki 
más.

Soltész Miklós kiemelte: a kormány és az Ala-
pítvány Segítő Vásárlás elnevezésű programjának 
köszönhetően egyre többen ismerik és támogatják 

azokat a munkahelyeket, ahol fo-
gyatékkal élő emberek állítanak elő 
bizonyos termékeket. Emellett fon-
tos lépés volt a helyi támogatás és a 
rehabilitációs kártya bevezetése, hogy 
a kis- és magánvállalkozások is minél 
több megváltozott munkaképességű 
személyt foglalkoztathassanak. Ennek 
eredményeként 16 ezerrel több fogya-
tékkal élő dolgozik, mint 2010-ben, 

ugyanakkor 40 százalékkal csökkent az álláskeresők 
száma ezen a területen. 

Kovács Péter elmondta: a 
XVI. Kerületi Önkormányzat 
már évek óta kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy megváltozott 
munkaképességű dolgozókat 
foglalkoztasson. A Rehab-XVI. 
Kft.-nél jelenleg 52, a Polgár-
mesteri Hivatalban pedig 2 
fogyatékkal élő kolléga tevé-
kenykedik. Emellett az Önkor-
mányzat tavaly decemberben 
csatlakozott a „Jobb veled a vi-
lág” elnevezésű programhoz is, 
amelynek keretében idén még  
két megváltozott munkaké-
pességű dolgozót alkalmaznak 

majd. A Humán Ügyosztály Szociális és Intézmé-
nyi Irodájának munkatársai ugyanakkor részt vet-
tek úgynevezett érzékenyítő tréningen is, amely-
nek keretében megismerkedhettek a hallássérültek 
mindennapjaival. Mindezeken felül a Kertvárosban 
található a Szivárvány Lakóotthon, ahol értelmi fo-
gyatékosokat gondoznak, akik létrehoztak egy ker-
tészetet, és 2010 óta ők tartják rendben a kerületi 
uszodák növényeit, illetve a fogalomcsillapító ládák 
virágait is.  

A polgármester hangsúlyozta: nem minden mun-
kahelyen nézik jó szemmel, ha 
valaki megváltozott munkaké-
pességű, vagyis kerekes székes, 
hallás-, vagy látássérült. Az 
Önkormányzat leginkább úgy 
támogatja a fogyatékkal élőket, 
hogy munkát ad nekik. Emel-
lett technikailag is segíti őket, 
hiszen a Polgármesteri Hivatal-
ban évek óta van lift és a moz-
gássérültek számára fenntartott 
mellékhelyiség, a legújabb be-
ruházás keretében pedig a há-
zasságkötő terem felújításakor 
gondoltak arra, hogy az ügyfe-
lek lépcsőzés nélkül is be tudja-
nak jutni az épületbe. 

Sz. r. zS.



5
2014. március 26. Aktuális

Gyártásközi ellenőrző látogatást tartott 
Karin Olafsdotter, Svédország magyaror-
szági nagykövete (a kép jobb szélén) , és 
Albert Johannesson, a megrendelő képvi-
selője (a kép bal szélén) abban a Demeter 
utcai műhelyben, amit az Önkormányzat 
bocsátott az Adamis Gábor által veze-
tett Webasto Kft. buszgyártó részlegének 
rendelkezésére. Adamis Gábor, az Ikarus 
egykori vezérigazgató-he-
lyetteseként folyamatosan 
a magyar buszgyártás újra-
indításán munkálkodik. A 
cége által gyártott nyolc-
méteres midibuszok 40 
személyt tudnak szállítani. 
Mivel kis helyen is elférnek, 
így kifejezetten alkalmasak 
a belvárosi szűk utcákban, 
vagy az agglomerációban 
való közlekedésre. Az Ika-
rus egyik utolsó, norvég 
megrendelője révén kerül-

tek kapcsolatba a svédekkel, akik először 
két buszt rendeltek, de annyira meg voltak 
elégedve a járművekkel, hogy újabb négy 
darabot kértek. Adamis Gábor elmondta: 
világszerte igyekeznek kiszorítani az autó-
kat a városközpontokból, ezért megnőhet 
az igény a midibuszokra. A Demeter ut-
cai műhelyben jelenleg négy ilyen jármű 
készül. 

Gulyás Zoltán, a Lanta Consulting Kft. ügyveze-
tője hangsúlyozta: az Ikarus Egyedi gyáregység, 
vagyis a megnyitó helyszíne régen a kisszériás, ma-
gas minőségi követelményeknek megfelelő autóbu-
szok gyártásának helyszíne volt. Ezt a hagyományt 
szeretnék folytatni azzal, hogy széleskörű szakmai 
összefogással elindítják a hibrid hajtású, pótkocsis 
járművek gyártását. Ehhez azonban nem csak a 
műszaki hátteret kell megteremteni, hiszen a gazda-
ságpolitikai támogatás legalább olyan fontos, mint 
az egykori világhírű gyárból átmentett 
szakértelem. 

Székely Endre, az Esco Befektetési 
és Pénzügyi Kft. vezetője elmondta: 
a beruházáshoz szükséges forrást a 
Kutatásfejlesztési és Innovációs Alap 
segítségével teremtik elő, a kísérleti 
fejlesztés időszaka pedig két és fél évig 
fog tartani.

A készülő pótkocsis busz főbb mű-
szaki tulajdonságait Vadnai Zoltán, 
a Lanta Consulting Kft. projektve-
zetője ismertette a jelenlévőkkel. A 
járműiparban jelenleg nem létezik 
olyan, szériában gyártott közlekedé-

si eszköz, amely pótkocsis szerelvényként hibrid, 
szóló járműként tisztán elektromos hajtású lenne. 
A kutatás eredményeként azonban létrehozható ez 
az autóbusz egy diesel generátoros akkumulátoros 
töltő egység segítségével. A többfunkciós jármű 
így egyszerre többfajta közlekedési igénynek is 
megfelel, hiszen egy gépjárművezetővel kiszolgálja 
a csúcsidőszak, illetve az azon kívüli, alacsonyabb 
utasforgalmú igényeket is. Emellett kisebb a ká-
rosanyag-kibocsátása is, mint egy normál műkö-
désű járműnek. A fejlesztés alapja az Ikarus EAG 
E 91-es típusa, a kész busz pedig 45 embert tud 

majd szállítani. Ha azonban pótkocsi is csatlakozik 
hozzá, akkor akár 100 utas is kényelmesen elférhet 
rajta.  

Szatmáry Kristóf kiemelte: a járműgyártás a hazai 
gazdaság egyik húzóágazata. Állami kézben ugyan 
már csak a győri Rába gyár maradt, de van lehető-
ség a további fejlesztésekre, hiszen a kormány az 
uniós források 60 százalékát kívánja erre a célra for-
dítani. Hazánknak ugyanakkor valószínűleg nem a 
tömegtermelésre, hanem a kisszériás gyártmányok 
előállítására célszerű berendezkednie. Az államtit-
kár hangsúlyozta: a magyar buszgyártás újraindítá-

sának érdekében már 2012-ben létrehozták 
a Magyar Autóbusz Programot, az pedig kü-
lön öröm lenne, ha ennek a Kertváros lehet-
ne az egyik legfontosabb helyszíne.

Kovács Péter elmondta: nagyon örül an-
nak, hogy ismét buszok gyártását tervezik 
az Egyedi gyáregységben, hiszen ez számta-
lan új munkahelyet teremt, és hasznosítja a 
régi szakértelmet is. A polgármester emellett 
kijelentette: büszke arra, hogy a kerület veze-
tése elutasította azt a befektetői elképzelést, 
amely bevásárlóközpontokkal tarkított la-
kóparkká alakította volna az Ikarus egész te-
rületét, hiszen akkor most nem lehetne újra 
buszokat gyártani Mátyásföldön. 

Új pótkocsis jármű
készül Mátyásföldön

Az Ikarus Egyedi Kft. és a Lanta Consulting Kft. legújabb innová-
ciós beruházásának keretében elektromos és szerelvényes üze-
mű hibrid hajtású pótkocsis jármű prototípusát kezdik el fejlesz-
teni Mátyásföldön. A március 21-i nyitórendezvényen részt vett 
Szatmáry Kristóf államtitkár, a Magyar Autóbusz Program felelő-
se, és Kovács Péter polgármester is. 

Svéd utakon a magyar midibuszPÁLyÁZ AT
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat 32/2012. (XI. 26.) rendelet 

14. § alapján pályázatot hirdet 
az Újszász u. 88. szám alatt lévő Szobabérlők Házában üres 

és megüresedő 21 m2-es, komfortos lakóegységekre.
A lakóegység bérleti díja 6510 forint/hó + 16 602 forint/hó 

szolgáltatási díj.
A kaució mértéke 3300 forint/m2, azaz 69 300 forint.

A pályázat benyújtásának határideje: április 15. 14.00 óra.
A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodáján vehetők át.
A pályázat elbírálásának határideje: június 15.

Az eredményről minden pályázó írásban kap értesítést a lezá-
rást követő 60 napon belül.

MéSzároS tibor

Az Ikarus mátyásföldi gyára 1955-ben kezdte meg az autóbuszokhoz 
csatolható pótkocsik gyártását.

A Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
ingyenesen szállítja a kerületi betegeket a kertvá-
rosi szakorvosi rendelőkbe és a kistarcsai kórház-
ba. Bejelentkezni a 06-40/200-801 üzenet-

rögzítős telefonon lehet.
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Az a választópolgár, aki a XVI. kerületben lakik, a 
szavazáskor két szavazólapot kap: 
- egy egyéni választókerületi jelölt megválasztására 
szolgáló szavazólapot;
- és egy országos lista megválasztására szolgáló sza-
vazólapot (az országgyűlési választáson nemzetisé-
giként regisztrált választópolgár pártlista helyett 
nemzetiségi listára szavazhat).

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt tele-
pülésen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le szavazatát.

Az átjelentkezést április 4-én 16 óráig, a külkép-
viseleti névjegyzékbe való felvételt március 29-én 
16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon 
vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely sze-
rint illetékes választási irodán (XVI. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal, 1163 Budapest Havashalom u. 
43. fsz. 8. szoba, tel: 401-1473).

Ha Ön mozgásában korlátozott, és emiatt nem 
tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, 
hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a 
mozgóurnát. Ezt azonban csak írásban teheti meg. 
A mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi válasz-
tási irodától, a szavazás napján 15 óráig a lakóhelye 
szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérheti.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét 
arra, hogy a választási értesítőt figyelmesen ol-
vassák el, mivel az tartalmazza, hogy a voksolásra 
jogosult személy lakcíme melyik szavazókörhöz 
tartozik, továbbá, hogy az melyik önkormányzati 

intézményben (szavazóhelyiség) található. 
A választás menete: a szavazatszámláló bizottság 

először megállapítja az Ön személyazonosságát és 
azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személy-
azonosság és a lakcím vagy személyi azonosító 
igazolására a következő, érvényes igazolványok 
alkalmasak:

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazol-
vány (régi, könyvecske formátumú) vagy

- személyazonosító igazolvány (kártya formátu-
mú), vagy útlevél, vagy vezetői engedély (kártya 
formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány 
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). 

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem 
rendelkezik a szavazás napján, vagy azok érvényes-
sége lejárt, akkor nem élhet választójogával. Ezért 
kérem, hogy okmányai érvényességét ellenőrizze 
időben, és szükség esetén gondoskodjon arról, 
hogy azok a szavazás napján érvényesek legyenek.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy 
a Polgármesteri Hivatalban Választási Információs 
Szolgálat működik, ahol munkatársaim készséggel 
állnak a rendelkezésükre. Telefonon: 4011-627 
vagy 4011-638, e-mailben: hvi@bp16.hu.

További információkat találhatnak az országgyű-
lési képviselők választásával kapcsolatban a www.
valasztas.hu, valamint a www.budapest16.hu web-
oldalakon is.

Ancsin László,
a Helyi Választási Iroda vezetője

A XVI. kerületi Választási Iroda tájékoztatója

Csizmazia Ferenc vagyok, 25 éves, a Szociáldemokraták Ma-
gyar Polgári Pártjának képviselőjelöltje a XVI. kerület 13.sz. 
választókörzetében és egyben a Szociáldemokraták Országos 
Ifjúsági Tagozatának elnöke. Ebben a kerületben születtem, 
tanultam, jelenleg is itt élek, dolgozom. A BME Nemzet-
közi Gazdálkodási szakán államvizsgáztam, munka mellett 
politológus hallgató vagyok a Szegedi Tudományegyetemen.

Fiatalként miért választottam a Szociáldemokratákat?  
Mindazért, ami a párt „8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 
óra szórakozás” programjában szerepel. Mindazért, ami 
a párt „15 pont”-s tervében van. Mindazért a történelmi 
eszmeiségért, aminek alapja a szolidarítás, igazságosság. 
Mindazért, ami ma hazánkban sürgető, megoldásra váró 
kérdésekre igaz és megteremthető válaszokat nyújt. 

A Szociáldemokraták programjaiban megtaláltam mind-
azt, amelyekkel azonosulni tudok és a megvalósításban ak-
tívan részt kívánok venni. Legyen társadalmi együttérzés 
az elesettekkel, szegényekkel, idősekkel! „Abban az ország-
ban, ahol nyugdíjasnak lenni nem jó, ott fiatalnak lenni 
sem érdemes” Sok barátommal megszakadt a kapcsolat, 
mert külföldre mentek dolgozni, pedig „Ha munka van, 
minden van!” Fiatalként jogunk van európai szintű okta-
táshoz: a tandíj teljes eltörlése, ingyenes internet kiépítése, 
ingyenes nyelvoktatás – ezt javasoljuk! „Élsport helyett 
tömegsport, stadion helyett, grundok”, mert pihenni, szó-
rakozni is kell!

Célunk a javuló életminőség: „Nem a gazdagok, hanem 
a szegénység ellen harcolunk”!

Az Élőlánc Magyarországért jelöltjeként indulok, mely a 
tisztességet és emberséget hivatott visszavinni a parlament-
be, felszámolva a társadalom módszeres kifosztására kiépült 
politikai színházat. 
Első munkahelyem EMG volt, majd a Villamosipari Kuta-

tóintézet tudományos munkatársa lettem. 1995-2002 között 
a MÉSZOV nevű cég főmérnöke voltam. 31 éve Szentmi-
hályon lakom, feleségem Rácz Éva, kettőnknek 5 gyerme-
ke, és 5 unokánk van. A közéletében 89 óta veszek részt, az 
MDF színeiben kétszer voltam önkormányzati képviselő. A 
pártpolitikából kiábrándulva 10 éve független vagyok. Ala-
pítója vagyok a kerületi Civil Fórum újságnak. „Ha megírja, 
mi közreadjuk” állandó rovatomban évek óta az Önök és a 
kerület problémáival foglalkozom.

1994-ben kezdeményezője voltam az Öt Faluért Alapítvány 
létrejöttének, melynek ma is vezetője vagyok. 10 éven keresz-
tül az alapítvány adta ki a Fórumot, így a hirdetési bevétele-
iből a 90-es évek második felében közel 3 millió forint ösz-
töndíjat osztottunk szét a tehetséges, de nehéz sorsú kerületi 
diákoknak. 
Alapítványi tevékenységeim közül kiemelném: - határon 

túli magyar iskolák támogatását (könyvek, számítógépek, 
kerékpárok, csoportok nyaraltatása stb.), - minden évben 
háromszor megrendezett fórumfutást, - iskoláknak rendezett 
különféle történelmi és irodalmi vetélkedőket, - székely és 
helyi iskolai együtteseknek rendezett közös néptáncgálát. A 
mai napig aktív tájfutó, csapatban többszörös magyar bajnok 
vagyok.                                                           Hargitai István

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket a 2014. április 6. napjára (vasárnap) kitűzött 

országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Egyéni képviSElőjElöltEk 
A Xvi. kErülEtbEn

(a szavazólapon szereplő sorrendben)

dr. Salha Omár 
Negyedik Köztársaság Párt (4K!)

karácsony gergely 
Magyar Szocialista Párt, Együtt - 

A Korszakváltók Pártja, Demokratikus 
Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, 

Magyar Liberális Párt 
(MSZP, EGyÜTT, DK, PM, MLP)

Szatmáry kristóf 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – 

Kereszténydemokrata Néppárt 
(FIDESZ-KDNP)

Hargitai istván lászló 
Élőlánc Magyarországért

tóth lászló 
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 

(JESZ)
bognár tibor 
Összefogás Párt

Csizmazia Ferenc istván 
Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja 

(SZOCIÁLDEMOKRATÁK)
kredits krisztina 

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 
(JOBBIK)

Mizsei lászló 
Lehet Más a Politika (LMP)

A választások előtt a képviselőjelöltek mindig bemutatkozhatnak újságunk hasábjain. Mivel azonban Bognár László és 
dr. Salha Omár nem élt ezzel a lehetőséggel, ezért az alábbiakban hét jelöltről olvashatnak információkat.
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Karácsony Gergely vagyok, a Párbeszéd Magyarországért 
(PM) országgyűlési képviselője, a kormányváltó erők, az 
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP közös jelöltje a választóke-
rületben. Magyarországnak, és a XVI. kerületnek is vál-
tozásra van szüksége. Bármit is állít a fideszes pártpropa-
ganda, az Orbán-kormány nagyon rossz irányba viszi az 
országot. Ráadásul 2014-től Budapest sokkal kevesebb 
EU-s forrást fog kapni, mint a 2007-től mostanáig tartó 
időszakban. Ha megkapjuk a választók bizalmát, akkor 
helyben és országosan is olyan politikát valósítunk meg, 
ami valóban az emberek gyarapodásáról szól. Megalomán 
látványberuházások helyett (stadionok, múzeumi negyed) 
az emberek életét valóban segítő beruházásokat indítunk. 
• 250 000 új, valódi munkahelyet teremtünk. A fiatalok-
nak garantáltan munkát vagy képzést adunk.

• Másfélszeresére, 100 000 forintra emeljük a nettó minimál-
bért úgy, hogy a munkáltatók bérterhei nem növekednek.
• Jelentősen csökkentjük az alapvető élelmiszerek árát.
• Igazságos és fenntartható lesz a rezsicsökkentés. Épületszi-
getelési programot indítunk – családi házakra és lakótele-
peknek egyaránt
• 100 000 forintos nyugdíjig minden 65 év feletti 24 000 
forint pluszpénzt kap, hogy meg tudja fizetni a gyógysze-
reit.
• Radikálisan csökkentjük, majd megszüntetjük az elvisel-
hetetlenül hosszú kórházi várólistákat.
• Felszámoljuk a gyermekéhezést.
• Felújítjuk a gödöllői HÉV-et és összekötjük a 2-es metróval.
• Befejezzük a csatornázást a XVI. kerületben.
• Rendbe tesszük az Örs vezér teret. 

Szatmáry Kristóf vagyok, a Fidesz-KDNP országgyűlési 
képviselőjelöltje. 1993-ban a tenni akarás hozott a poli-
tikába, mert a hazámért és a XVI. kerületiekért akartam 
dolgozni. 10 évig voltam önkormányzati képviselő. Mi-
vel mindig itt éltem, sok választót személyesen ismerek, 
tisztában vagyok az itteniek mindennapi örömeivel és 
nehézségeivel. Négygyermekes családapaként ismerem a 
bölcsődéket, az óvodákat és az iskolákat – amelyek közül 
többet felújítottunk és kibővítettünk az elmúlt években 
–, a korszerűsített Szakrendelőt, a felújított Sashalmi 
Piacot, az új Erzsébetligeti Strandot és az Ikarus sport-
centrumot. 

A kertvárosi közösségért 2010-től már országgyűlési 
képviselőként, 2011-től pedig a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium államtitkáraként is tehettem. Olyan, a kerü-
letünkben élőket is érintő ügyekben dolgoztam, mint a 
kis-, és közepes vállalkozások fejlesztése, a fogyasztóvé-
delmi jogok kiterjesztése, vagy a több mint százezer gyer-
mek üdültetését biztosító Erzsébet-program beindítása. 

A jövőben is olyan ügyeket szeretnék képviselni, ame-
lyek a helyieknek fontosak. Számomra minden személyes 
ügy, ami a XVI. kerületben történik. A Kertváros fejlődé-
se pedig nem állhat meg, ezért folytatni kell az óvoda, az 
iskola és az orvosi rendelő felújítási programot, az utak 
korszerűsítését, tovább erősíteni a közbiztonságot, csök-
kenteni a repülőgépzajt, össze kell kötni a HÉV-et és a 
metrót, valamint bővíteni kell a sportolási lehetőségeket 
mind az ifjúság, mind az idősebb korosztály számára. 

Tóth László vagyok, húsz éve élek a XVI. kerületben, szol-
gáltatás területén dolgozom. Alapítója vagyok a Magyar 
Demokrata Fórumnak. 

Programom középpontjában a családok és életminőségük 
javítása szerepel, ami átfogó társadalmi probléma mert ki-
terjed minden szegmensre ami körülvesz mindannyiunkat. 
Minden gyerek családban nőjön fel! Ne tegyük ki a jövő 
nemzedékét egyéni, pillanatnyi vélt vagy valós érdekeink 
nevezőjének. A legjobb „befektetés” a gyerek! 

A mai kiélezett politikai helyzetben két pólusú parla-
ment esélye is fennáll. A társadalom színesebb amit a köz-
vélemény kutató intézetek jeleznek. A törvények, kérdések 
finomhangolása szükségessé tenné minél több párt jelen-
létét a parlamentben.

Szavazzon ránk a JESZ-MDF szövetségre. „A nép jóléte 
a legfőbb törvény”

Kredits Krisztina Sashalmon él, közgazdász, két gyermek 
édesanyja, a Jobbik XVI. kerületi képviselőjelöltje, a Fő-
városi Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 
alelnöke, a Jobbik fővárosi ingatlan-visszaéléseket vizsgá-
ló kabinetjének vezetője. Céljairól így ír helyi program-
jában: „Támogatjuk a helyi kis- és közepes vállalkozáso-
kat. Az M0 autópálya adta lehetőségek kihasználásával 
ipari parkokat hozunk létre, ahol újraindítjuk a főváros 
nagy múltú üzemeit. A BKV jegyeket terhelő ÁFA 5%-
ra történő mérséklésével csökkentjük a jegyárakat. Meg-
valósítjuk a M2 metró-Gödöllői HÉV összekötését. A 
HÉV síneket a kerület központjában kéreg alá vezetjük. 
A fizetős parkolási zónákat csökkentjük, a parkolási maf-
fiát megszüntetjük. A térfigyelő kamerarendszer fejlesz-

tése mellett, több gyalogos rendfenntartót biztosítunk a 
közterületeken. Zéró toleranciát hirdetünk a bűnözők-
kel, a többségi társadalmi normákat be nem tartókkal 
szemben. Önkormányzati szintig elszámoltatjuk a po-
litikusbűnözőket. Sürgősségi gyermekorvosi ügyeletet 
létesítünk a XVI. kerületben. Növeljük az „egynapos” 
sebészetek számát. Ingyenessé tesszük a fogászati ellátást. 
Erősítjük a házi betegápoló és idősgondozó szolgálatot. 
A szociális rendszer teljes átszervezésével, munkahelyte-
remtéssel és a munkásszállások újraélesztésével javítunk 
a fedélnélküliek életkörülményein. Otthonteremtési 
programunkkal a piaci árak alatt biztosítunk bérlakást 
a fiatal családok számára. A Jobbik teljes programja el-
érhető. 

Tisztelt kerületi polgárok!
ifj. Mizsei László vagyok, a Lehet Más A Politika 16. ke-
rületi országgyűlési képviselőjelöltje. 65-ben születtem 
Pesten. Rákoscsabán nőttem fel, pont olyan családi házas 
környezetben, mint ahol most is lakom már több mint 27 
éve, Árpádföldön. Kedvesemmel 25 éve vagyunk házasok. 
Ikreink, lányom és fiam már 24 évesek. Foglalkozásom 
hangmester, civil környezetvédő vagyok, kedvenc kedvte-
léseim a fotózás és a steampunk kézművesség. 

Ugye így néz ki egy hagyományos szabvány politikusi 
bemutatkozó? Ez után jönne az iskolák, munkahelyek és 
eddigi hőstettek felsorolása, de ezt már megtettem máshol 
épp elégszer, így most eltekintenék tőle, ha megengedik. 
Inkább a segítségüket kérem!

Gondolkodott már arról, hogy jutott idáig az ország? 
Hogy mi vezetett ide? Hogy már megint két oldal és 
rengeteg indulat feszül egymásnak a közös gondolkodás 
helyett? Hogy már megint százezrek, milliók fognak nem 
valamire, hanem ismét valami ellen szavazni? Vagy belefá-
sulva nem szavazni senkire? Rájött végre, hogy ez az egész 
csak egy színjáték? Hogy itt csak az a lényeg, hogy amíg 
ön azzal van elfoglalva, kit kell szeretni vagy utálni épp, a 
háttérben a hatalommal szerzett pénz és a pénzel szerzett 
hatalom az egyedüli hajtóerő? Ki akar kerülni ebből a vesz-
tes játszmából? Segítsen nekem leváltani a jobb és baloldali 
maszkok mögé bújtakat, a pénzért, hatalomért mindenre 
képeseket, azokat, akik idáig taszították az országot, önö-
ket, engem, mindenkit. Ha elegen akarjuk, sikerülni fog!
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A Napsugár Óvoda Cziráki utcai tagintézményébe 
járó apróságok egy csoportja benevezett a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 
Főosztálya által szervezett bábversenyre, ahol 3. 
helyezést értek el március 6-án. 

A 9 ovis által bemutatott „Úton az erdei óvodá-
ba” című bábjelenet eszközeit (fénysorompó, fej-
bábok, sínek) Kaczurné Salánki Anita és Szikszai 
Erzsébet óvodapedagógusok készítették. A témát 
azért választották, mert az intézmény közel van a 
HÉV nyomvonalához, így a kicsiknek nap mint 
nap alkalmazniuk kell a közlekedési szabályokat 
annak érdekében, hogy biztonságosan át tudjanak 
kelni a síneken. A szervezők célja a gyermekbalese-
tek megelőzése, és a gyalogos közlekedési szabá-
lyok játékos gyakorlása volt, a résztvevőket pedig 
társasjátékkal jutalmazták. Az óvónők ezúton kö-
szönik a szülők  segítő közreműködését.

Dr. Halabuk Ágnes intézményvezető köszöntője 
után Kovács Péter hangsúlyozta a gyermekjóléti 
munkában résztvevő családgondozók feladatainak 
fontosságát. Arra kérte ugyanakkor a jelenlévőket, 
hogy fokozottabban figyeljenek a jelzőrendszer 
működésére akár pedagógusként, akár gyermek-
védelmi szakemberként dolgoznak. 

Gáspár Magdolna, a Gyermekjóléti Központ ve-
zetője felhívta a figyelmet a kerületi jelzőrendszer 

hiányosságaira, hiszen vannak olyan oktatási in-
tézmények, ahol nincsenek tudatában jelzési kö-
telezettségüknek. Éppen ezért Kovács Katalinnal 
már egyeztetnek arról, hogyan lehetne a rendszer 
működését hatékonyabbá tenni. A legfontosabb 
ugyanis az, hogy akik naponta sok időt töltenek 
a gyerekekkel, azok azonnal jelezzék, ha bárme-
lyikük veszélyeztetettségét észlelik. Ez a probléma 
sajnos a védőnők beszámolói szerint egyre korábbi 
életkorra  tolódik, hiszen gyakran már a várandós-

ság idején is szükségessé válik a jelzés.
Dr. Csomor Ervin szociális ügyekért 

is felelős alpolgármester kiemelte: ed-
dig a bűntető jogban volt egy olyan 
jogszabály, amely alapján a tanú és a 
feljelentő is kérhette az adatainak zár-
tan történő kezelését. A közelmúltban 
módosított gyermekvédelmi törvény 
pedig mindezt külön kérés nélkül ki-
terjeszti a jelzőrendszer tagjaira is. Az 
alpolgármester szerint ez egy nagyon 
fontos lépés, amelyről mindenkit tájé-
koztatni kell. 

Az elfogadott javaslatok között szere-
pel a Gyermekjóléti Szolgálat és a XVI. 
kerületi Kábítószerügyi Egyeztetető 
Fórum közös szervezésében megvaló-
sítandó, függőség témájú programso-
rozat. 

Bábverseny a 
közlekedés-
biztonságért

A jelzőrendszer fontossága
A Napraforgó Gyermekjóléti Központ március 6-án tartotta az éves gyer-
mekvédelmi tanácskozását, amelynek két fő témája a gyermekjóléti alap-
ellátás és a jelzőrendszer átfogó értékelése volt. A rendezvényen ezúttal 
is részt vett Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin alpolgármester 
és Kovács Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 
XVI. Tankerületének igazgatója is.

A K&H gyógyvarázs program 8 évvel ezelőtt azért 
indult, hogy a járóbeteg szakellátásban, illetve a 
kórházakban a gyerekek kezelése fájdalommentes, 
gyógyulásuk pedig gyorsabb legyen. 

Dr. Kiss Marianna elmondta: a támogatásból a 
Hősök terén található rendelő gyermekfogászatát 
fejlesztik, amellyel a kerületünkben élő 10 300 
apróság részesülhet kíméletesebb és szakszerűbb 
fogászati ellátásban. A Szakrendelő igazgatója ki-
emelte: a kicsik fogászati kezelése nagy gyakorlatot 
és odafigyelést igényel, valamint fontos a megnyug-
tató környezet, és olyan eszközök használata, amely 
a gyerekeknek a legkisebb fájdalmat okozza, illetve 
minimálisra csökkenti a beavatkozás időtartamát. 
A támogatásból vásárolható műszerek megköny-
nyítik a mindennapi betegellátást, hiszen a  poli-

merizációs lámpa segítségével elvégezhető 
barázdazárás következtében felnőtt korban  
jóval kisebb valószínűséggel alakul 
ki fogszuvasodás az örlőfogakon, 
az apex lokátorral a gyökérkezelés, 
illetve a gyökértömés kíméletes és 
gyors, a jó műszerrel elvégzett 
gyökértömés pedig csökken-
ti az eltávolított fogak szá-
mát, és így felnőttkorban 
kiválthatja  a fogpótlást. 
A soft laser ugyanakkor 
alkalmas a gyerekkor-
ban gyakori gyulladásos 
szájbetegségek (herpesz, 
ínygyulladás, csonthártya-
gyulladás) kezelésére.

Kevesebb fájdalom, egészséges gyerekfogak
A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának (KESZ) gyermekfo-
gászata bruttó 2,1 millió forintot nyert a K&H gyógyvarázs gyermek-egész-
ségügyi pályázatán. Az összeget modern gyógyászati eszközök vásárlásá-
ra fordítják. A március 18-i ünnepélyes átadón részt vett dr. Csomor Ervin 
egészségügyért is felelős alpolgármester, dr. Kiss Marianna, a KESZ vezetője, 
és a K&H Csoport képviselői is. 

Dr. Csomor Ervin szerint nem a hatalom vagy 
a pénz, hanem az egészség a legfontosabb az 
életben, hiszen, ha egészségesek vagyunk, akkor 
bármit el tudunk érni. Éppen ezért hasznos célt 
szolgál, ha a cégek az egészségmegőrzésbe fek-
tetik a pénzüket, de ők is csak akkor lehetnek 
biztosak a sikerben, ha közvetlenül a támoga-

tottnak adják át az összeget. Az alpolgármes-
ter elmesélte, hogy gyerekkorában ő is félt a 

fogorvostól, és a rendelőben 
csak két dolog érdekelte: a 

lehető leghamarabb haza 
szeretett volna menni, és a 
beavatkozásnál minél ke-
vesebb fájdalmat szeretett 

volna érezni. Dr. Cso-
mor Ervin szerint az új 
eszközök hozzásegítik a 
kerületi szakembereket 
ahhoz, hogy a megszo-
kott magas színvonalon, 
még korszerűbb módon 
végezzék prevenciós 
munkájukat a kertvárosi 
apróságok érdekében. 

Sz. r. zS.

Sz. r. zS.
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Tarnai Klára tagintézményvezető – aki idén az Év 
pedagógusa kitüntető címben részesült – hangsú-
lyozta: mindannyiunknak azon kell fáradoznunk, 
hogy a világot gyermekeinkhez méltóvá tegyük. 
Az elmúlt 20 évvel kapcsolatban pedig elmond-
ta: dr. Balla Miklósné kérvényezte a kis létszámú, 
fejlesztő tagozatos osztályok indítását, hogy ezzel 
megteremtsék a lehetőséget a XVI. kerületben is a 
kudarc nélküli tanulásra azoknak a gyerekek-
nek, akiknek időszakos felzárkóztatás 
szükséges néhány év külön neve-
léssel. Így jött létre az akkor még 
az Ida utcai iskolához tartozó 
Szent Imre utcai intézmény, és 
indult el az első osztály 12 fő-
vel, Szakács Gáborné gyógype-
dagógus, logopédus és Ruskó 
Mártonné szaktanácsadó ta-
nító lelkes munkájával. A jó 
tapasztalatok és a növekvő igény 
miatt ezután az igazgatónő kérvé-
nyezte a második osztály indítását is. A 
felvett diákok közül azonban nem mindenkinek 
volt elég az itt töltött két éves felzárkóztatás, ezért 
újabb kérvények után további osztályok indultak, 
és a kicsik már negyedikig is az iskola tanulói le-

hettek. Ezzel öt évig lehetett biztosítani a speciális 
fejlesztést, a létszám pedig a szakértői vélemények 
alapján változott: egyik évben például 91 gyerek 
hét osztályban tanult az intézmény falai között.

Tarnai Klára kiemelte: 2002-től napjainkig az 
Önkormányzat segítségével a kezdeti elavult olaj- 
és cserépkályhás fűtés helyett korszerűsítették a 
rendszert és új vízelvezető hálózatot alakítottak ki. 
Új tornaépületet építettek, felújították a tanterme-
ket, a folyosók és az udvar burkolatát, valamint a 
vizesblokkot is. Kicserélték a tetőt és a nyílászáró-
kat, valamint hőszigetelték az épületet. Emellett 

leválasztottak logopédiai tanter-
meket és akadálymentesítették 
az iskolát.

Az intézményvezető szerint a 
Gölleszben dolgozó pedagógu-
sok hivatástudatából fakadóan 
a náluk tanuló diákok többsé-
génél sikeres munkát végeztek. 
Mindezt többek között az olyan, 

korábban végzett növen-
dékek is bizonyít-

ják, mint pél-
dául Armuth 

G á b o r , 
Domaházy 
Ákos, Pócz 
G e r g e l y 
vagy Vékás Dávid. Ugyanak-
kor a kerületi, a területi és a 

megyei versenyek eredményei, 
valamint a számtalan továbbta-

nulási siker is jól példázza, hogy az 
ide járó gyerekek a kitartó és szorgal-

mas tanulás révén később megállják a helyü-
ket az életben. Mindehhez pedig a pedagógusok 
is hozzájárulnak azzal, hogy folyamatosan képzik 
magukat, illetve több mint tíz éve főiskolás hall-

gatókat is fogadnak tanítási gyakorlatra. 
Tarnai Klára mindezek után köszönetet 
mondott munkatársainak a kitartó és ál-
dozatos tevékenységükért. 

Szatmáry Kristóf kijelentette: azért 
fogadta el örömmel a Göllesz iskola 
meghívását, mert szerinte ez az intéz-
mény példázza legjobban azt, amit ő is 
vall, vagyis, hogy a világ tökéletessége 
az ember tökéletlenségéből adódik. Azt, 
hogy minden jót és szépet tovább lehet 
tökéletesíteni pedig saját maga is meg-
tapasztalhatta, hiszen az ő 
gyermekei is igénybe vették 
ennek az intézménynek a 
szolgáltatásait. Az állam-

titkár hangsúlyozta: ehhez a munká-
hoz óriási türelemre és odaadásra van 
szükség a pedagógusok részéről. Ép-
pen ezért külön köszönetet mondott 
azoknak a tanároknak, akik az elmúlt 
20 évben hozzájárultak az iskola fenn-
maradásához. Megígérte ugyanakkor, 
hogy mindent megtesz majd annak 
érdekében, hogy továbbra is segítse a 
munkájukat. 

Kovács Péter elmesélte, hogy neki 
is vannak személyes tapasztalati a 

Minden gyermek egy csoda
Huszadik születésnapját ünnepelte a Göllesz Viktor Óvoda, Álta-
lános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézmény Szent Imre utcai Beszédjavító Általá-
nos Iskolája március 14-én. A vendégek között ott volt Szatmáry 
Kristóf államtitkár, kerületi parlamenti képviselő, Kovács Péter 
polgármester, dr. Csomor Ervin alpolgármester és Kovács Ka-
talin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XVI. 
Tankerületének igazgatója is. A diákok a jubileum alkalmából 
zenés, verses műsorral készültek, sőt még egy angol nyelvű je-
lenetet is előadtak.

Göllesszel kapcsolatban, hiszen az ő beszéde sem 
volt hibátlan gyerekkorában. A polgármester is 
méltatta azt a türelmet és elszántságot, amellyel az 
itteni pedagógusok újra és újra igyekeznek segíteni 
a nebulóknak abban, hogy a későbbiekben semmi-
lyen beszédhibájuk ne legyen. 

A kerület vezetője a tanárok mellett dr. Csomor 
Ervin alpolgármester munkáját is megköszönte, 
aki ösztönözte az intézmény körülményeinek javí-
tását és a felújításokat. 

A méltató szavak után a gyerekek vették át a 
terepet, és a gyakorlatban is bebizonyították azt, 
amiről a intézményvezető beszélt: zongorán virtu-
ózként játszani, énekelni vagy verset mondani az 
ide járók is ugyanolyan tökéletesen tudnak, mint 
bármelyik kerületi iskola diákjai. Egy valamiben 
azonban biztosan különböznek: ők sokkal inkább 
érzik, mit jelent az a szó, hogy szeretet, hiszen az 
itt oktató pedagógusok fokozottabban figyelnek a 
nevelés fontosságára, így Tarnai Klára szavaival élve 
munkájuk eredményeképpen beérik a gyümölcs, és 
csiszoltabbá válik a gyémánt. 

„Kezet 
csak megfogni 

szabad, elereszteni vétek, 
ellökni átok, 

Egymásba simuló kezek 
tartják össze az eget, 

s a Világot.”  
(Albert Camus)

Sz. r. zS.
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Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Oláh Gyulát, akinek édesapja 
székely volt, de ő már Budapesten született. Az ünne-
pelt 1981-ben költözött a kerületbe, amikor elvette 32 
évvel fiatalabb, második feleségét. Gyermekkel sajnos 
nem ajándékozta meg a sors, sajnos már öccse sem él, 
de mindenért kárpótolja szerető társa, aki hűségesen 
gondoskodik róla. Gyula bácsi dolgozott udvartakarí-

tóként, esztergályosként, műszerészként és textilfestő-
ként, 16 évig pedig a Kavicsbánya Vállalatnál az anyag-
beszerzési osztály vezetője volt. Onnan ment nyugdíjba 
1984-ben, de ezután még 7 évig portásként fogadta a 
rákosszentmihályi szakrendelőbe érkező betegeket. A 
II. világháború alatt háromszor fogták el a szovjetek, de 
mind a háromszor sikerült megszöknie. Ha jó az idő, 
Gyula bácsi sétál a környező utcákban, beszélget az is-
merősökkel, majd hazamegy, és nézi a tévét. Ma már 
nincs más vágya, mint élvezni sok munkával megterem-
tett otthonának kényelmét és felesége szeretetét. Legyen 
így még nagyon sokáig, Isten éltesse Gyula bácsi! 

ÉrtÉkesítÉsre hirdetett 
telkek És lakóháZas iNgatlaNok

benyújtási határidő: 2014. március 31., 9.00 óra
       Cím:                        Típus            Hrsz.        Terület (m²)      Kikiáltási ár
Vágás utca ......................Telek .......115601/92 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................Telek .......115601/95 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/96 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa 
Vágás utca ......................Telek .......115601/99 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa
Vágás utca ......................Telek .......115601/100 .....923 .....16.614.000  Ft+áfa 
Olló utca 21. ..................Telek .......115601/93 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 19. ..................Telek .......115601/94 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Olló utca 17. ..................Telek .......115601/97 .......920 .....16.560.000  Ft+áfa
Lucernás utca 14. ...........Telek .......117576/14 ......1230 ....21.000.000  Ft+áfa

A teljes pályázati anyag megtalálható 
a www.budapest16.hu honlapon.További információt 

Lukács Titanillánál személyesen, telefonon (4011-550), illetve 
e-mailben: vagyoni@bp16.hu kaphatnak az érdeklődők.

Jövendő utca 1/C ...........Telek .......116643/3 .........800 .....19.800.000  Ft+áfa
Cukornád utca  ...............Telek (osztatlan közös tulajdonból 1/2 tulajdoni hányad)
  ................................................116587/15 .......529 .....7.950.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 55. ....Telek .......104074/5 ........1359 ....15.923.950  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 61. ....Telek .......104014/5 ........1359 ....15.629.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 65. ....Telek .......104014/7 ........1081 ....12.432.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 67. ....Telek .......104014/8 ........1349 ....15.514.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 69. ....Telek .......104014/9 ........1128 ....12.972.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 71. ....Telek .......104014/10 .......967 .....11.121.000  Ft+áfa
Bácskai utca 38. ...... Lakóházas .......105423 ............921 .....23.200.000 Ft
Tatjána utca 9. ........ Lakóházas .......104537 ............602 .....22.872.000 Ft
Sasvár utca 86/c  .............Telek .......101061/10 .......632 .....16.179.200  Ft+áfa
Sasvár utca 86/a ..............Telek .......101061/18  ......750 .....19.200.000  Ft+áfa
Sasvár utca 86/b .............Telek .......101061/17  ......842
és Keringő utca ...............................+101061/19 .....+80 .....21.555.200  Ft+áfa
Csömöri út 17.  ..............Telek .......110956 ...........1153 ....21.300.000  Ft+áfa
Lőcs utca 19. ..................Telek (osztatlan közös tulajdonból 1/2 tulajdoni hányad)
......  ................................................107090 ............256 .....5.400.000 Ft

Dr. Csomor Ervin köszöntötte Koroknai Pálnét 
90. születésnapja alkalmából. Ilonka néni Kistel-
ken született, de már fiatal kora óta a kerületben 
él. A Nemzeti Étteremben dolgozott, amely egy-
kor a Blaha Lujza téren volt. Mosogatónak vették 
fel, de olyan jól főzött, hogy szakácsi feladatokat 
is ellátott, tésztát gyúrt, a vezető pedig csak az ő 
palacsintáját volt hajlandó árulni. 8 évesen már ő 
készítette el a családnak az ebédet. Mivel a II. világ-
háború idején mosott és főzött is a szovjet katonák-
nak, ezért hoztak nekik enni, sőt még mosószap-
pant is kaptak tőlük. Ilonka néninek 6 gyermeke, 9 
unokája és 11 dédunokája van. Az ünnepelt kiváló 
humorának köszönhetően vidáman telnek napjai. 
Többször volt már kórházban, de mindent megtesz 
azért, hogy egészségét megőrizze: szeret kertészked-
ni és sétálni. A hosszú élet titka szerinte az, hogy 
sokat mozogjon az ember. Isten éltessen még na-
gyon sokáig!

a Nyugdíjasok 
Segítő Szolgálata 

ingyenesen szállítja a kerületi 
betegeket a kertvárosi szakorvosi 

rendelőkbe és a kistarcsai kórházba. 
Bejelentkezni a 06-40/200-801 

üzenetrögzítős telefonon lehet.

Hilda néni emlékei
Dr. Jakab Sándorné Hilda néni egész életében 
óvodák és iskolák napköziotthonaiban végezte 
önfeláldozó munkáját. Most a János utca nap-
közis táborról rendezett kiállítást, amely április 
7-én 18 órakor nyílik meg az Önkormányzat I. 
emeletén, a Kovács Attila Galériában. A Hilda 
néni emlékei című tárlatot Paor Lilla előadómű-
vészt nyitja meg. Beszédet mond Péteri Ildikó, 
a Sashalmi Tanoda igazgatóhelyettese. Közre-
működnek a iskola II. c osztályos tanulói, akik 
Hantó Györgyi irányításával adják elő ünnepi 
műsorukat. Hilda néni a kiállítással szeretné rá-
irányítani a szülők figyelmét a napközis táborra, 
amely továbbra is biztonságos és programokban 
gazdag megoldást kínál a gyerekeknek a vaká-
ció tartalmas eltöltésére. A tárlat április 18-ig 
tekinthető meg. 
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– A Duna szlovákiai oldalán, egy 
kis faluban, Dunamocson születtem 
magyar család gyermekeként, majd 
Párkányba költöztünk. Így saját 
bőrömön éreztem a kisebbségi lét 
hátrányait, de úgy érzem, manap-
ság leginkább az előnyeit. Szüleim 

nevelésének köszönhetően mindig 
fontos volt a nemzeti öntudat meg-
őrzése, hiszen a tisztességesen elvég-
zett munka mellett ez egy természe-
tes „feladat” volt számunkra.

A párkányi magyar gimnázium el-
végzése után bátyám példáját követ-
ve Budapestre költöztem. Itt jártam 
egyetemre, hiszen ez volt a legköze-
lebbi nagyváros. Az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán végeztem, de 
emellett politológiát is tanultam. 
Már 25 éve, 1991-től foglalkozom 
a kisebbségek támogatásával. Fon-
tos állomás volt, hogy 2000-ben 
létrehoztuk a Kisebbségekért – Pro 
Minoritate Alapítványt, amelynek 
azóta is a kuratóriumi elnöke va-
gyok.

– Mi a célja a Pro Minoritate Ala-
pítványnak?

– Független, közhasznú szerve-
zet, amely a hazai, illetve más Eu-
rópában élő etnikai és nemzetiségi 
kisebbségeket támogatja, különös 
tekintettel a határon túli magyarok-

ra. Részt kívánunk venni továbbá a 
közép- és kelet-európai kisebbségek 
hatékonyabb védelmében is.

– Minden évben figyelemmel kísér-
hetjük az időközben Tusnádfürdőre 
költözött, mind programját, mind az 
előadók és a fellépők számát tekintve 

nagyon megerősödött 
nyári szabadegyete-
met. Ezzel nyilván 
a szervezőmunka is 
megsokszorozódott.

– Valóban, az elő-
készületek egész éves 
munkát igényelnek, 
de az eredmények 
kárpótolnak bennün-
ket a fáradságért. 

– Melyik volt az Ala-
pítvány legutóbbi ren-
dezvénye?

– Éppen nemze-
ti ünnepünk előtt 

egy hónappal tartot-
tuk a XVIII. Csángó 

Bált a Petőfi Csarnokban, amikor 
is csángómagyar fellépők gazdagít-
ják a budapesti közönség farsangi 
szokásait, de már folynak a XXV. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
előkészületei is, amely idén július 
22-27. között lesz.

A közel 20 éve a XVI. kerület-
ben lakó kitüntetettünk azonban 
nemcsak az Alapítványnál végzett 
tevékenységére büszke, hanem arra 
is, hogy három gyermek édesanyja, 
akik közül idősebbik fia, Mátyás 
már követője az anyai hagyomány-
nak, hiszen résztvevője a kisebbsé-
gekért végzett szervezőmunkának. 
Az édesanyának, Tárnok Máriának 
azonban közéleti tevékenységén túl 
meg kell felelnie még egy fontos fel-
adatnak is. Rá hárul ugyanis a csa-
láddal kapcsolatos feladatok több-
sége is, hiszen férje, Kovács Péter 
polgármester idejének nagy részét 
leköti a kerület vezetése.

Tárnok Mária kitüntetéséhez szív-
ből gratulálunk!

– Vallásos családból származom. A 
XIII. kerületben, a Szent Margit 
templom környékén nőttem fel, 
ahol az ottani plébánost 1960-ban 
börtönbüntetésre ítélték. Bűne az 
volt, hogy túl sok fiatalt tudott maga 
köré gyűjteni, és bevezetni a vallás 
világába. Vele kap-
csolatban lényeges 
még, hogy Mind-
szenty bíboros 
szentelte pappá, és 
ez szerepet játszott 
az én kötődésem 
kialakulásában is a 
hercegprímás em-
léke iránt. Emellett 
15 évig szervezője 
voltam a templomi 
énekkar fellépései-
nek, amivel bejár-
tuk az országot, és 
úgy éreztem, misz-
sziót teljesítünk az 
akkori vallásellenes 
szemlélettel szemben.

– Mikor költözött a kerületbe?
– Éppen a rendszerváltással egy 

időben, akkor már három gyermek-
kel, akik mellé később még újabb 
két testvér érkezett. Bevallom, az 
angyalföldi nagy gyülekezet után 
akkoriban tele voltam hiányérze-
tekkel. Apósomnak panaszkodtam 
erről, aki fontos tanácsot adott: 
Sándor, akkor neked itt van felada-
tod. 

– Ebből lett a Kovász Egyesület? 
– Arra még várni kellett egy kicsit, 

de fiatal, templomba járó szülőkből 
kezdett egy közösség formálódni. A 
szikrát Fülöp Dezső plébános terve 
adta. Az elévülhetetlen érdemeket 
szerzett atya ugyanis kijelentette: 
katolikus iskolát akar létrehozni, 
mert ez a jövő útja. A nemes cél 
szolgálatára alakult meg 18 évvel ez-
előtt a Kovász Egyesület, amelynek a 
vezetője lettem. Kulturális, közéleti 
és hitéleti tevékenységet folytatunk. 
Az iskola anyagi hátterének megte-
remtésére létrehoztuk a Néri Szent 
Fülöp Iskoláért Alapítványt, majd 

nem sokkal később egy másikat, 
a Hittel a Nemzetért Alapítványt, 
amelynek célja pedig Mindszenty 
József emlékének és szellemi ha-
gyatékának megőrzése, ismertetése, 
valamint egy, a bíborost ábrázoló, 
egész alakos szobor létrehozása volt. 

– Ezek a nagyszabású tervek mara-
déktalanul megvalósultak. Az iskola 
működik, a szobor áll, avatása szere-
pel Koltay Gábor Mindszentyről ké-
szített filmjének látványos fináléjában 
is. Mit terveznek még?

– Szeretnénk megmenteni, majd 
történelmi oktatási központtá ala-
kítani Tóth Ilona, kerületünk fia-
talon kivégzett mártírja árpádföldi 
szülőházát. Ezért létrehoztuk a Tóth 
Ilonka Szülőházáért Alapítványt, 
és nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a kuratórium elnökévé válasz-
tottak. Az Önkormányzattal közö-
sen igyekszünk megvalósítani ezt a 
tervet, akárcsak a csángó gyerekek 
nyaraltatását, amelyre idén már 
11. alkalommal kerül sor. Emellett 
szervezünk búcsút is Szent Mihály 
napján, rendezünk vetélkedőket is, 
és négy éve indítottuk a Szentmihá-
lyi Esték sorozatot, amelyre olyan 
vendégeket hívunk meg, akik az er-
kölcs, a kultúra, a nemzeti és a pol-
gári értékek szószólói. 

Petrovics Sándor kitüntetéséhez is 
gratulálunk!

Állami elismerésben részesültek
MéSzároS tibor

Öt évvel ezelőtt mutattuk be olvasóinknak Tárnok Máriát, 
a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor főszer-
vezőjét, aki a határon túli magyarokért végzett tevékeny-
sége elismeréséül a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést vehette át dr. Áder János köztársasági elnök 
megbízásából Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások mi-
niszterétől a Művészetek Palotájában március 15-én. 

A Nemzetgazdasági Minisztériumban Varga Mihály 
pénzügyminiszter adta át a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést a határon túli magyarságért, valamint a ma-
gyar szellemi örökség megőrzése érdekében végzett 
közösségi tevékenysége elismeréséül Petrovics Sándor-
nak, a Kovász Egyesület és a Tóth Ilonka Szülőházáért 
Alapítvány elnökének. 

Fotó: EMMI, Bartos Gyula
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Tizenhatodik alkalommal sétáltak végig Cinkotán azok 
az emlékezők, akik Dernovics Mihály vezetésével ősi te-
lepülésrészünk azon pontjait keresték fel, amelyek kap-
csolódnak az 1848-49-es eseményekhez. Az evangélikus 
templom szomszédságában található Öregtemetőben idén 
is meglátogatták Beniczky Ödön sírját, akiről Cinkota föl-
desuraként más érdemei mellett azt is feljegyezték, hogy 
a jobbágyfelszabadítást elrendelő Áprilisi törvények meg-
jelenése előtt néhány héttel már felszabadította saját job-
bágyait. A jelenlévők ugyanakkor meglátogatták Tabódy 
Ida, Magyarország első női díszpolgárának síremlékét is, 
aki noha később élt, de munkásságának köszönhetően a 
pozsonyi Magyar Királyi Állami Tanítónőképző tovább 
működhetett a mai Szerb Antal Gimnázium épületé-
ben. A következő állomás az evangélikus parókia udvara 
volt, ahol a legenda szerint Aulich Lajos a kútkáván állva 
hirdette ki a Habsburg-ház trónfosztását. Itt emlékeztek 
meg Melna Mihály lelkészről is, aki támogatta a szabad-
ságharcot, és ezért később zaklatásoknak volt kitéve. In-

nen Hrúz Ádám, Petőfi Sándor nagybátyjának egykori 
házához sétáltak a résztvevők, ahol a költő is többször 
megfordult. Végül az Országzászlónál Szatmáry Kristóf 
államtitkár, kerületi parlamenti képviselő mondott ün-
nepi beszédet. Március 15-ét olyan ünnepnek nevezte, 
amely a modern értelemben vett magyar nemzet szüle-
tésére emlékeztet. Az elnyomás ellen a szabadság kivívá-
sa érdekében ugyanis azok is összefogtak, akik valamely 
nemzetiséghez tartoztak. Ez szerinte üzenet lehet a ma 
élő nemzedékek közemberei és politikusai számára is. A 
megemlékezés végén Dernovicsné Tanács Anna elszaval-
ta Petőfi Sándor A nemzethez című költeményét, majd 
az ünneplők – köztük Kovács Péter polgármester és Szász 
József önkormányzati képviselő – elhelyezték koszorúi-
kat az emlékműnél.

Az árpádföldi turul emlékműnél Szatmáry 
Kristóf államtitkár, kerületi parlamenti képvi-
selő beszédében kiemelte: nekünk, magyarok-
nak – néhány más szerencsésebbnek mondott 
nemzettel szemben – olyan ünnepeink vannak, 
amelyek nemcsak néhány ember által aláírt 
szerződésekhez kötődnek, hanem olyanok, 
amelyeket szenvedéllyel, hittel és küzdelemmel 
vívtunk ki. Ezek közül is kiemelkedik 1848. 
március 15-e, hiszen ez a modern magyar 

nemzet születésének a napja. Akkor ugyanis a 
polgárok olyan, máig ható elvek mellett tették 
le a voksukat, mint a nemzet függetlensége, az 
önrendelkezés és a haza mindenek felettisége. 
Ma már szerencsére nem vérrel és fegyverekkel 
küzdünk, de a mindenkori helyzethez igazod-
va most is tudunk bátrak, és kemények lenni. 
Ez az örökség pedig kitörölhetetlenül a magyar 
embereké, amíg csak létezik magyar nemzet, 
Magyarország és Európa. 

Ezt követően a résztvevők elhelyezték 
az emlékezés koszorúit: Szatmáry Kristóf 
Antalóczy Csabával, Kovács Péter polgár-
mester Kratofil Zita önkormányzati képvise-
lővel, Balázs Gyula, az Árpádföldi Közösségi 
Egyesület elnöke Weyde Gyulával, az Árpád-
földi Polgárok Érdekközösségének elnökével, 
Jávor Annamária, az Arany János Általános 
Iskola igazgatója pedig Fóris Ágnes és Sző-
kéné Küri Zsuzsanna igazgatóhelyettesekkel 
koszorúzott. Végül a Margaréta Óvoda apró-
ságainak, illetve az Arany diákjainak műsorát 
hallgathatták meg a jelenlévők.

A rákosszentmihályi Pálfi téren a Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola tanulói keltették életre a 
forradalom legfontosabb eseményeit. Előadásuk 
azt a folyamatot mutatta be, hogyan tud hazá-
jukat szerető, lelkes emberek jobbító szándéka 
tömegeket mozgató történelmi eseménnyé széle-
sedni. Emellett azt is bebizonyította, hogy a 166 
évvel ezelőtti forradalom a fiatalok emlékezeté-
ben is élénken él.

Március 15-e jelentőségéről Solymoskövi Pé-
ter, a Rákosszentmihályért Kulturális 
Egyesület elnöke beszélt, aki elmondta: 
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc politikai rendszerekkel dacol-
va vált a magyar szabadság jelképévé. 
A társadalom lelkében pedig akkor is 
a legszentebb ünnepek egyike maradt, 
amikor idegen országok idegen hősei-
nek megünneplése volt a hivatalos el-
várás. Ennek ereje abban rejlik, hogy 
másfél évszázaddal ezelőtt a nemzet 
öntudatra ébredt és cselekedett, saját 

igaza biztos tudatában fordult szembe elnyo-
móival. A győzelem ugyan rövid életű volt, de 
a szabadság szeretetét azóta sem tudták kitöröl-
ni sem fenyegetéssel, sem erőszakkal. Lényeges 
ugyanakkor, hogy 1848 szellemét utódaink is 
örököljék. A rendezvény végén Kovács Péter 
polgármester, Szatmáry Kristóf államtitkár, 
kerületi parlamenti képviselő valamint a helyi 
pártok és a civil szervezetek képviselői is elhe-
lyezték az emlékezés virágait.

Napfény és harangszó köszöntötte a kertvárosi 
polgárokat március 15-én a Pilóta és a Prodám 
utca találkozásánál található hősi emlékmű-
nél, ahol az Önkormányzat és az Erzsébetligeti 
Színház szervezett ünnepséget. A térzenét a 
Rácz Aladár Zeneiskola fúvószenekara játszotta 
Vaszlik Kálmán vezényletével, a zászlófelvonás-
hoz pedig a Magyar Honvédség Anyagellátó 
Raktárbázisának katonái álltak díszőrséget. 

Kovács Péter polgármester ünnepi beszédében 
szép és felemelő pillanatnak nevezte 1848. már-
cius 15-ét, amelyre szívesen emlékezünk. Szerin-
te akkor a vértelen forradalommal a magyar tár-
sadalom egy évszázadot lépett előre azzal, hogy 
kivívta a szabadságot, eltörölte a feudalizmust és 
megindult a polgárosodás. A kerület első embe-
re kiemelte: felemelő érzés lehetett akkor élni, 
mert az emberek tudták, hogy közös akarattal 
és bátorsággal bármi sikerülhet. Persze akkor is 
voltak olyanok, akik a munka helyett inkább sa-
ját önös érdekeiket tartották szem előtt, ugyan-
akkor sajnos voltak hosszabb időszakok a ma-
gyar történelemben, amikor nem a munkának 
volt becsülete, hanem az ügyeskedésnek.

– Petőfi talán őket nevezte „sehonnai, bitang 
embernek”. Ha 1848-ban ők alapítottak volna 
kormányt, akkor talán nem állnánk itt most, mert 
eltűntünk volna a nemzetek nagy olvasztótégelyé-
ben. Lehet, hogy németül beszélnénk, vagy talán 
oroszul. Hál’ Istennek nem így történt, mert ne-
künk volt Batthyánynk, Kossuthunk, Széchenyink, 
Petőfink és Deákunk. Tisztelet hát a bátraknak!

A polgármester kiemelte: az elmúlt négy évben 
részese volt annak az Országgyűlésnek, amely-
nek többsége tisztelettel adózott a bátraknak, 
és bátor lépésekkel, új törvények elfogadásával 
megújította az országot. 

– Tudom, hogy nem minden alakult tökéletesen, 
de ma Magyarország jobban teljesít, mint koráb-
ban. Megint tisztelete van a kemény munkának, 
megéri családban élni és gyereket vállalni, azok 
boldogulnak, akik keményen dolgoznak, és azok 
nem boldogulnak, akik ügyeskednek. Büszke va-
gyok, mert nagy erőfeszítés volt, de megérte. 

Kovács Péter leköszönő országgyűlési képvi-
selőként megköszönte a kerületiek bizalmát, 
akik az elmúlt négy évben támogatták par-
lamenti munkája során, és megígérte, hogy 

„Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.”

Ünnepelt a Kertváros
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Az Erzsébetligeti Színházban meg-
tartott ünnepi Képviselő-testületi 
ülésen Kovács Péter polgármester a 
Himnusz eléneklése után Isten áldá-
sát kérte nemcsak a magyar népre, 
hanem a kertvárosi polgárokra, és 
különösen azokra, akik kitüntetésben 
részesültek. A kerület vezetője kijelen-
tette: nagyon büszke a díjazottakra 
és szívből gratulált nekik. Ezután dr. 
Csomor Ervin és Kovács Raymund 
alpolgármester társaságában átadta a 
„Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú 
Tehetsége” címeket, amelyeket idén 
a Magyar kultúra és irodalom kategó-
riában Erdélyi Zsombor táncművész-
nek, a Magyar tudomány kategóriá-
ban pedig Balogh Ádám kémikusnak 
ítéltek oda. A „Budapest Főváros XVI. 
kerület Sporttehetsége” pályázat kere-
tében 12 hónapon keresztül pénzbe-
li támogatást kap Ancsin Boglárka 
műugró, Baaken Mátyás vívó, Bartha 
Nikola Erika karatés, Bíró Roland 
sumós, Borbély Levente sportlö-
vész, Decsi Tamás vívó, Ducz Barba-
ra taekwondós, Kádár Fanni atléta, 
Kecskés Levente Zsolt atléta, Kercsó 
Magos Zsuzsanna kerékpározó, Kern 
Bianka Diana kardvívó, Kornéth 
Bálint vízilabdázó, Kornéth Emese 

Anna kardvívó, Kőrizs András kerék-
pározó, Kövér Kristóf kungfus, Kri-
zsán Szabolcs dzsúdós, Kurucz Anna 
Magdolna mountain bike-os, Ludvig 
Benjamin atléta, Mogyoróssy Márton 
kardvívó, Nagy Mátyás Róbert íjász, 
Orosz Donát jégkorongozó, Paluska 
Botond jégkorongozó, Paulovics Péter 
gyorskorcsolyázó, Perlaki Anikó úszó, 
Rein Péter László birkózó, Sebestyén 
Dávid jégkorongozó, Selmeczi Bánk 

szertornász, Somogyi Vivien  jégko-
rongozó, Szabó Dániel sumós, Szabó 
Eliána sumós, Szabó Noé birkózó, 
Szatmáry Adrián teniszező, Szegedi 
Döme karatés, Varjú Zsófia atléta, 
Villás Bálint jégkorongozó,Vörös Ma-

riann Vilma táncos, Zahorecz Réka 
fitnesz versenyző és táncos.

A díjazottak mellett Kovács Raymund 
a színpadra szólította a Kertvárosi Vívó 
Sport Egyesület magyar bajnokságon 
II. helyezést elért lány kadett kard csa-
patának tagjait (Kern Bianka Diana, 
Kornéth Emese Anna, Kovács Enikő, 
Pathó Blanka), illetve az országos baj-
nokságot nyert fiú kard együttest (Berta-
Donnert Attila, Fekete-Kovács Benedek, 

Hegedűs Márton és Pártényi Ádám), 
akikre szintén büszkék lehetünk. 

A Képviselő-testület a „Budapest 
Főváros XVI. Kerületéért” kitüntetést 
ebben az évben dr. Bánhegyiné Havasi 
Zsuzsanna pedagógusnak, Korenchyné 

Antony Gabriella óvodapedagógusnak, 
dr. Nemesszeghy György nyugalma-
zott főiskolai tanárnak, Nagy Gézáné 
Boros Etelka kereskedőnek, valamint  
Hóbor Béla világhírű röplabda játék-
vezetőnek (képünkön) ítélte oda. A 
„Budapest Főváros Díszpolgára” címet 
idén ketten vehették át a kerület veze-
tőitől: id. Tomhauser István atlétaedző 
(akivel a 15. oldalon olvashatnak inter-
jút), illetve vitéz lovag Palla László, a 
Politikai Foglyok Országos Szövetsége 
XVI. kerületi szervezetének elnöke 
(akinek életútját következő számunkban 
ismerhetik meg olvasóink). 

Az elismerések átadása után a jelenlé-
vők megtekinthették a Maros Művész-
együttes FeketePiros című néptánc-
színházi előadását.

a jövőben is számíthatnak rá polgármester-
ként. 

Szatmáry Kristóf államtitkár, kerületi parla-
menti képviselő kiemelte: a márciusi ifjak egy 
nap alatt többet értek el, mint elődeik akár 
száz év alatt. Szerinte 1848 nagysága nemcsak 
a múlt eltörlésében, illetve a 12 pontban meg-
fogalmazott és elért követelésekben áll, hanem 
abban, hogy még ma is érezteti hatását. 

– Az akkori fiatalok a Pilvaxból indulva nem-
csak a jelent változtatták meg, hanem a jövőt 
is. Hiszem azt, hogy génjeinkben hordozzuk 
nagyapáink és nagyanyáink akkori lelkesedését, 
szenvedélyét és igazságkeresését a magyar nem-
zet sorskérdései iránt, hiszen a mai napig fontos 
számunkra a szabadság, a függetlenség, a törvény 
előtti egyenlőség, abban való hitünk, hogy nin-
csenek kiváltságok, hogy minden magyar egyenlő. 

Az államtitkár szerint ebben az örökségben 
ma is hinnünk kell, ugyanakkor sok párhu-
zamot vonhatunk az akkori és a mostani Ma-
gyarország között is. A fényes sikerhez kellett 
a korábbi rossz társadalmi rendszer, a feudális 
előjogok és a mezőgazdasági rendszer, valamint 

az igazságtalan adózás, de kellettek azok a bát-
rak is, akik az életüket, a családjukat és a jövő-
jüket áldozták fel a magyar nemzetért. 

– 1848, az áprilisi törvények és az azt követő 
szabadságharc is a szolgaság alóli felszabadulás 
élményét adta a magyar nemzetnek. Azt a hitet, 
hogy mi magyarok meg tudunk állni a saját lá-
bunkon, tanulva bár a körülöttünk lévő népektől, 
de önmagunk is képesek vagyunk saját sorsunk 
jobbra fordítására. Ha azonban mi magunk nem 
állunk ki az igazunkért és a függetlenségünkért 
– legyen szó politikai, gazdasági vagy más függet-
lenségről –, más nem fogja megtenni helyettünk. 

Szatmáry Kristóf szerint a márciusi ifjak bá-
torsága ma is példaértékű lehet, amelyből most 
is lehet tanulni, hiszen ugyanúgy új alapokra 
helyezték az országot, mint tette azt a Parla-
ment 2010-ben a kettős állampolgárságról szó-
ló törvény megszavazásával. 

A tavasz hangjai című zenés, a forradalmi 
eseményeket felidéző jelenet után az Önkor-
mányzat vezetői, a kerületi pártok és a civil 
szervezetek képviselői is elhelyezték virágaikat 
a hősi emlékműnél. 

„Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.”

Ünnepelt a Kertváros

„Budapest Főváros XVI. Kerületéért” kitüntetésben részesültek
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A Móra Ferenc Általános Iskolában rendhagyó 
módon emlékeztek meg március 15-éről. Aki az 
ünnep előtt arra tévedt, úgy érezhette, hogy a 166 
évvel ezelőtt zajlott márciusi események közepébe 
csöppent, hiszen  az intézményben gyakorlatilag 
kitört a forradalom. A lépcsőn éppen Petőfi Sán-
dor szaladt lefelé, hogy odaérjen a Pilvaxba, az 
iskola aulájában megtartott pozsonyi országgyűlé-
sen Kossuth és Széchenyi mondott beszédet, míg 
máshol az elégedetlen tömeg zsibongott. Közben 
az alagsori lépcsőn 
felfelé igyekezett 
egy hangos cso-
port, amely Tán-
csicsot szabadította 
ki a börtönből. Az 
emeleten egy író-
asztal mellett Sükei 
Károly költő, mű-
fordító, újságíró, 
a forradalmi ese-
mények tudósítója 
lúdtollal a kezében 
elmélkedett a tör-

ténésekről, az aula pálmái alatt pedig a forradal-
márok foglalták el Landerer nyomdáját, hogy ki-
nyomtassák a 12 pontot. Eközben Laborfalvi Róza 
lelkesítő verseket szavalt a változásokat sürgető 
polgároknak, de feltűnt a sokadalomban Jókai 
Mór, Vasvári Pál, Vajda János, Irinyi József, Teleki 
Blanka, Leövey Klára és Szendrey Júlia alakja is. 
A megemlékezésnek ez a módja a nézőket szinte 
résztvevőjévé tette a nevezetes történelmi esemé-
nyeknek, amire bizonyára sokáig fognak emlékez-

ni a diákok. 
A rendezvény 

végén dr. Je-
szenszkyné Gallai 
Gabriella igazgató 
mondott köszö-
netet a 6.a osz-
tály tanulóinak, 
Frankó Orsolya 
és Dátán Attila 
pedagógusoknak, 
valamint Nagy 
Gábor Péter ének-
karvezetőnek. 

Rajzpályázatot hirdetett az Erzsébetligeti Színház 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitöré-
sének 166. évfordulója alkalmából. A Kertváros 6 
és 14 év közötti tehetségei saját készítésű munkáik-
kal nevezhettek. Szabó Csilla igazgató elmondta: a 
kerületi gyerekek lelkesedésének köszönhetően 182 
pályázó 185 rajzzal örvendeztette meg a zsűrit. A 

Herman iskolából és a Sashalmi Tanodából 33, a 
Centiből 31, a Jókaiból 27, a Gölleszből 11, a nap-
sugár Óvodából pedig 21 alkotás érkezett. Kovács 
Péter polgármester köszöntőjében elmondta, hogy 
nagyon büszke arra, hogy a XVI. kerületi apróságok 
ilyen aktívak voltak, és fontosnak tartják a nemzeti 
ünnepet és a forradalom emlékének ápolását. A 14 
díjazott bíztatásként füzetet és ceruzát kapott, illet-
ve megnézhették a Mátyás királyról szóló előadást. 

Az Erzsébetligeti Színház Napfény Galériájában az 
1956 Magyar Nemzetőrség és az ART 16 Művész 
Csoport rendezett kiállítást március 15-e alkalmá-
ból. Vitéz lovag Dömötör Zoltán vezérezredes, az 
1956 Magyar Nemzetőrség főparancsnoka az 1848-
as eseményekkel kapcsolatban arra hívta fel a figyel-
met, hogy mennyivel több hősiességre volt szükség 
az akkori katonák részéről egy csata megvívásához, 
mint napjainkban. A magyar honvédek híresek 
voltak bátorságukról, tisztjeik pedig harcászati is-
mereteikről. Ez lehetett a záloga a nevezetes Tavaszi 
Hadjárat sikerének, és a forradalom győzelmének is.

Szatmáry László önkormányzati képviselő a törté-
nelmünkben gyakran előforduló szabadságküzdel-
mek közül azokat emelte ki, amelyek sikere érde-

kében a nemzet szinte minden tagja összefogott, és 
minden áldozatot vállalva küzdött. Szerinte ide tar-
tozik a 25 évvel ezelőtti vértelen forradalom, a rend-
szerváltás is. Ám amíg az 1848-49-es események, 
és az 1956-os rövid életű győzelem kivívta a világ 
elismerését, a rendszerváltásra csak részben lehetünk 
büszkék. Most viszont megvan az esély arra, hogy 
a történelmi tapasztalatokból okulva befejezzük azt 
a folyamatot, amely 1956-ban az első komoly se-
bet ütötte a Szovjetunió világhatalmi pozícióján. A 
beszédek elhangzása után A. Bak Péter Corvin-díjas 
festőművész mutatta be a műveket, aki nem sokkal 
korábban megkapta a Magyar Újságírók Közössége 
által adományozott Petőfi Sándor Sajtószabadság-
díjat.      

Az 1848-as forradalom kirobbanásának 166. 
évfordulója alkalmából tartott közös megemlé-
kezést a POFOSZ XVI. kerületi szervezete és a 
XVI. Kerületi Önkormányzat. A Kovács Attila 
Galériában a Corvin Művész Klub tagjai állítot-
ták ki a történelmi esemény egyes részleteit, vagy 
annak szereplőit ábrázoló festményeket, szobro-
kat és grafikákat, illetve korabeli dokumentumok 
másolatait. Kovács Péter polgármester beszédé-
ben azt emelte ki, hogy a tapasztalat szerint a 
sorsfordító események sohasem előre megterve-
zett forgatókönyv szerint következnek be. Akik 
részesei a forradalmaknak, sokszor nem is gon-

dolják, hogy történelmi tettet hajtanak végre. Ta-
lán így van ez ma is, hiszen közelegnek a válasz-
tások, amelyek lehetőséget kínálnak hasonlóan 
jelentős cselekedetek végrehajtására. Vitéz lovag 
Palla László szerint március 15-e az az ünnep, 
amit mindenki magáénak érez, hiszen egyesíti és 
összefogja a nemzetet, ezt pedig mindenképpen 
meg kell őrizni a jövőben is. Az ünnepségen Bá-
lint Szabolcs szavalta el Sorki Dala Andor erre az 
alkalomra írott versét, majd néhány olyan Petőfi-
költeményt is előadott, amelyek az idő múlásával 
dacolva, másfél évszázad után is forradalmi tűzzel 
izzanak. 

Három hagyományőrző huszár vette bir-
tokba a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 
udvarát március 14-én. A nemzeti ünnep 
alkalmából korabeli sisakot viselő kisfiúk és 
kalapos kislányok kokárdával a mellükön 
hangosan bíztatták a lovasokat, akik paripá-
juk nyergében ülve igyekeztek minél több, 
levegőbe dobott karikát elkapni. Az apró-
ságok így testközelből ismerhették meg az 
1848-as huszárok öltözékét és fegyverforga-
tási szokásait, amiért  Illésné Schrott Ildikó 
óvodavezető ezúton fejezi ki köszönetét a 
Mátyásföldi Ferdinánd Huszároknak és ve-
zetőjüknek, Serf Andrásnak.
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Szövetségénél elvégzett tanfolyamon szerzett isme-
reteimet felhasználva, néhány hónap múlva már én 
voltam a laborvezető. Hamarosan az ország leghí-
resebb fotószakköreként emlegettek bennünket, én 
pedig közel 220 díjnyertes képpel büszkélkedhetek.

– Milyen témákat kapott lencsevégre?
– Kijártam a sportpályákra fotózni, de ez nem-

csak a fényképezés területén hozott eredményeket, 
hanem ismét eljutottam egy új lehetőség kapujába. 
Egy atlétikai versenyen fényképeztem, amikor az 
Atlétikai Szövetség akkori elnöke megszólított azzal 
az ötlettel, hogy ha már ilyen fiatalon abbahagytam 
az aktív sportot, legalább edzőként adjam át a ta-
pasztalataimat az utódoknak. Megtetszett az ötlet, 
és igent mondtam a felkérésre. Rendeztem egy te-
hetségkutatót 1976 őszén, és a 48 jelentkező közül 
kiválogatott fiatalokból megalapítottam az Ikarus 
Atlétikai Szakosztályt. Ezután pedig a segédedzői 
oklevelem mellé a Testnevelési Főiskola Továbbkép-
ző Intézeténél edzői képesítést is szereztem.

– Milyen körülmények között kezdődött a munka?
– Akkor minden támogatásnak a focicsapat volt a 

haszonélvezője. Nekünk egy gyom verte salakpálya 
jutott, és ha edzeni, versenyezni akartunk, először 
ki kellett gazolnunk azt. De részben versenyzői ta-
pasztalataimat, részben képesítésemet kamatoztatva 
hamarosan jöttek a sportsikerek is. A 80-as évek 
elejétől már rendszeresen nyertünk magyar bajnoki 
címeket serdülő és ifjúsági korosztályban, később 
pedig a felnőttek között is voltak bajnokaink.

– Említene néhány kiemelkedő eredményt?
– Számomra nem csak az aranyérem az eredmény, 

ezért inkább egy kis statisztikát mondanék. Tanít-
ványaim eddig 450 magyar bajnoki címet nyertek. 

Különböző korosztályokban huszonhatszor javítot-
tak országos csúcsot. Valamennyi korosztályban ott 
voltunk és vagyunk a válogatottban. Világversenye-
ken ifjúsági és junior korosztályban egy versenyzőm 
2., több tanítványom pedig döntős, 4.-8. helyezést 
ért el. Azt is sikernek tartom, hogy nagyon sok nö-
vendékem lett testnevelő tanár, vagy szakedző, sőt 
azt is, ha valakit csak egyszerűen rászoktattam a 
rendszeres sportolásra.

Tomhauser István érdemeinek, tisztségeinek és ki-
tüntetéseinek száma szinte végtelen. Elnökségi tagja 
a Magyar Atlétikai Szövetségnek, vezetője a szakbi-
zottságnak, csapatkapitánya a Budapest válogatott-
nak, és vezetőedzője az Ikarus Atlétikai Szakosztá-
lyának. Szerinte pedig versenyzői az Önkormányzat 
sportbarát hozzáállásának köszönhetően az ország 
legszebb, és legjobban felszerelt, nemzetközi verse-
nyek rendezésére is alkalmas sportkomplexumában 
készülhetnek a megmérettetésekre. Edzői filozófiá-
jának egyik alapkövét Stephen Dollytól kölcsönöz-
te: „Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki 
nem, az talál kifogást.” 

Amikor 1938. július 24-én, vasárnap az évente szo-
kásos búcsú és kirakodóvásár verte fel a falu csend-
jét, az egyik tornácos ház tisztaszobájában felsírt 
egy újszülött. Akkor jött világra Tomhauser István, 
szüleinek egyetlen gyermeke.

– Hogyan alakult a gyermekkora?
– Szülőhelyemen, Cinkotán kezdtem tanulmá-

nyaimat a mai Göllesz iskola épületében – ami ak-
kor még polgári oktatási intézmény volt –, majd 
egy kőbányai ipari iskolában géplakatos szakmát ta-
nultam. Egyébként pedig éltem az akkori cinkotai 
srácok életét. A sport mindig is érdekelt, elég korán 
kezdtem futballozni, de egy visszatérő bokasérülés 
miatt már 15 évesen abba kellett hagynom. Terá-

piaként az atlétikát ajánlották bokaerősítőnek, így 
hamarosan a Budapesti Honvéd középtávfutója-
ként már első osztályú szinten atletizáltam, és tagja 
voltam az utánpótlás-válogatott keretnek is.

– Meddig volt aktív sportoló?
– Sajnos 24 évesen abbahagytam. Ma már tudom, 

hogy nagy hiba volt, mert még lehetett volna né-
hány jó évem versenyzőként.

– Miért fordított hátat a sportnak?
– Egyszer a Szigeten edzés közben légmellem 

keletkezett. Ez egy légbuborék a mellhártya és a 
tüdő között, amivel természetesen nem lehetett 
sportolni. Az orvosok ajánlottak egy drasztikus, 
injekcióstűs leszívást a gyors gyógyulás érdekében, 
de abból nem kértem. Nem sokkal ezután viszont 
kaptam egy súlyos kötőhártya-gyulladást, amire 
majdnem ráment az egyik szemem. 

– Milyen volt a kapcsolata a szebbik nemmel?
– Első házasságomat 1962-ben kötöttem. Három 

fiam közül a legidősebb, István ebből a házasságból 
született. Második esküvőm 1972-ben volt, és ez 
a frigy már nagyon jól sikerült. Két kisebbik fiam 
édesanyja mindenben hű társam azóta is.

– Fiatal éveiben volt valami nagyon emlékezetes ka-
landja?

– Sohasem akartam disszidálni, de néhány jó ba-

Tomhauser István 
díszpolgár lett

Ahogy arról ünnepi tudósításunkban már 
beszámoltunk, idén ketten érdemelték 
ki a díszpolgári címet. Közülük elsőként 
Tomhauser Istvánnal, az Ikarus BSE ve-
zetőedzőjével beszélgettünk életútjáról.

MéSzároS tibor

rátom másként volt ezzel. Haverságból és kaland-
vágyból átkísértük őket a határon, de eszünkben 
sem volt kint maradni, ezért el is indultunk ha-
zafelé. Már visszafelé jöttünk, amikor elkaptak, és 
meghurcoltak bennünket. Ettől kezdve úgy tekin-
tettek rám, mint disszidensre, így azonnal kirúgtak 
a munkahelyemről. Szerencsére azonban az Ikarus 
gyárban éppen akkor több betöltetlen munkahely  
is volt.

– Milyen újdonságokat hozott az Ikarus?
– Teljesen új távlatokat nyitott. Először is átké-

peztem magam autóvillamossági műszerésszé, és 
ebben a munkakörben dolgoztam 1957-től 1968-

ig. Akkor elvégeztem egy kétéves szaktanfolyamot 
a Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol mik-
rofilm-technikából és dokumentációs rendszerek 
szervezéséből kaptam szakképesítést. Ezzel pedig, és 
a gyár által biztosított anyagi háttérrel a dokumen-
tációs osztály csoportvezetőjeként én honosítottam 
meg a mikrofilmes adattárolási rendszert Magyar-
országon. Mivel a mikrofilm a számítógépek előtti 
korszak legfontosabb adattárolási lehetősége volt, 
ez akkor forradalmi újításnak számított, csodájára 
jártak az összes szocialista országból is. Innen men-
tem aztán nyugdíjba.

– Önről sokan tudják, hogy remek fényképész. Ho-
gyan találkozott a fotózással?

– Ezt is az Ikarusnak köszönhetem. Abban az idő-
ben élte fénykorát a brigádmozgalom. Kulturális 
vállalásokat vártak tőlünk, ezért megalapítottam az 
Ikarus fotókört, amely rövid idő alatt egy páratlan 
sikertörténetté nőtte ki magát. A Fotóművészek 
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A verseny napja – akárcsak tavaly – idén is kellemes 
tavaszi meleget és verőfényes napsütést hozott. A 
remek időjárásnak is köszönhetően összesen 1057 
sportoló állt rajthoz, ami rekordnak számít az ese-
mény történetében. Az óvodások futamára például 
olyan sokan neveztek, hogy néhányan csak késve 
jutottak rajtszámhoz.

– Megpróbáltunk minden korosztályt megmozgat-
ni, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az ovistól a 
nyugdíjas korosztályig mindenkire számítottunk. Még 
a veterán korú atlétákra is gondoltunk, akiknek koco-
gó futamot indítottunk. Célunk minden évben ugyan-
az, vagyis, hogy a profik versenyeztetésén kívül a la-
kosság minél szélesebb körét is kihozzuk a természetbe, 
és még ha nem is futnak, legalább érezzék jól magukat 
ezen a gyönyörű helyszínen a friss levegőn – hangsú-
lyozta Talabér Attila, a verseny egyik főszervezője. 

Az ő munkáját Berendi Antal segítette.
A Naplás-tó mellett kialakított pálya egy valóban 

izgalmas és közkedvelt helyszín, ugyanis a két ki-
lométeres körön belül négy domb is található, ami 
miatt a futás során fontos a taktika és a jó erőbe-
osztás is. 

A legsportosabb osztály különdíját – amit a ke-
vesebbet mozgó gyerekek ösztönzésére hoztak létre 
a szervezők – a Centenáriumi Általános Iskola és 
Szakiskola 6/b osztálya nyerte, a második a Móra, 
a harmadik pedig egy XVII. kerületi oktatási intéz-
mény együttese lett. 

A Sport XXI régiós váltójában most is esélyesként 
álltak rajhoz a kerületi klub atlétái mind a két kor-
osztályban. A legfiatalabbak váltóversenyére, vagyis 
az U11-es korcsoportba 19 egyesület nevezett, és 
a leggyorsabbnak az Ikarus BSE „A” csapata bizo-
nyult. A második a Csepel „A” csapata lett, míg a 
dobogó harmadik fokára a veresegyháziak állhattak 

fel. Az U13-as korosztályban 16 együttes futói áll-
tak a rajtvonalhoz, de itt is ikarusos siker született: 
elsőként a kertvárosiak „A” csapata futott be a cél-
ba, míg mögöttük a GEAC „A” csapata ért be má-
sodiknak, a harmadik helyen pedig a Vasas atlétái 
végeztek. 

A legnagyobb érdeklődés természetesen idén is 
a válogatott atlétákat is felvonultató, Super Sprint 
elnevezésű futamot övezte. Ennek keretében 13 
percenkénti újraindítással, ötször kellett teljesíteni 
a 2 kilométeres résztávból álló versenyt a futóknak, 
akik minden esetben annyit pihenhettek, ameny-
nyivel előbb értek be az adott körön belül, mint a 
rendelkezésre álló 13 perc. A profi szervezés ebben a 
versenyszámban is megmutatkozott, ugyanis a pon-
tos és hiteles időmérés biztosítására az indulók ci-
pőjére idén is elektronikus időmérő chip-szalagokat 
erősítettek. A férfiak mezőnyének abszolút, vagyis 
a korosztályoktól független versenyében kiélezett 

küzdelemben, másodperceken múlt csu-
pán a győzelem. Végül a tavalyi címvédő 
Dani Áron állhatott fel ismét a dobogó 
legtetejére, mivel két másodperccel meg-
előzte a hegyi futó magyar bajnok Szabó 
Sándort, aki szintén két másodperccel ért 
be előbb, mint a harmadik helyig jutó 
Berec Lajos. A nőknél az abszolút kategó-
riában az idei felnőtt fedett pályás magyar 
bajnokságon 3000 méteren ezüstérmes 
Kácser Zita győzött, a korosztályos ma-
gyar bajnok Kenesei Zsanett, és a mara-
toni bajnok, egykori ifjúsági világbajnok 
Juhász-Staicu Simona előtt. A tavalyi 
évhez hasonlóan az abszolút dobogósok 
pénzdíjjal, továbbá profi futócipőkkel is 
gazdagodtak, éppen úgy, mint azok a sze-
rencsések, akiket a szervezők a tombolán 
sorsoltak ki.

Sport

Futófesztivál az erdőben
Negyedik alkalommal rendezték meg az Everling tavaszváró futóver-
senyt március 8-án a Naplás-tó melletti erdőben. A rekordlétszámú 
nevező részvételével megtartott sporteseményen idén is remekül sze-
repeltek a kertvárosiak, hiszen az Ikarus BSE és a kerületi általános 
iskolák versenyzői is az élen végeztek. A rendezvényt Kovács Péter pol-
gármester nyitotta meg, a legkisebbek díjainak átadásában pedig Kiss 
Dániel olimpikon, az Ikarus Európa-bajnoki bronzérmes atlétája segített 
a rendezőknek. A Magyar Hegyi- és Terepfutó Szövetség (Mahfusz) és 
az X2S Team rendezvényét idén is támogatta az Önkormányzat.

Kellner gergely

Muhr Ottmár emléktúra
Május 9-11. 

Az I. világháború kitörésének centenáriumán felkere-
sik a sorsfordító limanowai csata helyszínét és a hős 
Nádasdy huszárok nyughelyét. A résztvevők útköz-
ben ízelítőt kaphatnak a Felvidék szépségeiből és a 

Szepesség lenyűgöző történelmi emlékeiből. A szállás a 
tátrabükkösi Anna panzióban lesz Európa legkülönle-

gesebb magashegysége, a Tátra északi lábánál. 
Költség: 23 500 forin/fő. 

Indulás Mátyásföldről 6 órakor a Pilóta u 1. szám elől
Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-2622-es telefonszámon.

Befizetés megbeszélés szerint 
a Veres P. út 27. alatt, hétfőnként 17-18 óra között.

Bányi gyuláné 409-1208  
banyigy@t-online.hu

kertvárosi 
kertbarát kör

klubESt 
április 2-án 17-18 óráig.

Téma: új szemléletmód és gyakor-
lat a növénytermesztésben. 

Ha a növényeink táplálásában 
nem a különféle vegyszereket ré-
szesítjük előnyben, ismerkedjünk 

meg a gyökéritatóval.

Előadó: 
Endrődi László és Sárközi Terézia

Helyszín: 
Meszlényi Zoltán 

katolikus közösségi ház
Sasvár u. 23. (a templom mögött)

Szeretettel várnak 
minden érdeklődőt, 
a belépés ingyenes.
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sza is tértek oda. Ez 
persze kitudódott, 
és másnap már min-
denki madarasnak 
szólította, ami később 
Madárra kopott. A 
sportoló végül azt is el-
mondta, hogy a Republic 
Szállj el kismadár című nótája 
nem az első bevonuló zené-
je volt, hiszen csak első hazai 
profi összecsapásán hangzottak 
fel először a mindenki számára 
ismerős dallamok. Ezt követő-
en azonban nagy sikert aratott 
Németországban is, ahol fő 
mérkőzéseit vívta. 

– A német rajongók el vol-
tak ragadtatva ettől a daltól, 
mivel másféle zene volt, mint 
amire a profi bokszolók 99 szá-
zaléka bevonul. 

Erdei Zsolt bár profi ökölvívó pályafutását be-
fejezte, azt a bizonyos kesztyűt azonban mégsem 
akasztotta fel végleg a szögre, ugyanis Madárfészek 
Ökölvívó Akadémia néven utánpótlás-nevelésre 
szakosodott egyesületet hozott létre, ahol a 20 fiatal 
válogatott bokszoló mellett többek között Kovács 
István két fiát, Gergőt és Bencét is edzi. A jó han-
gulatú beszélgetést követően a kerületi rajongók 
nem hagyták, hogy Madár csak úgy „elrepüljön”, 
mivel még számtalan aláírást is ki kellett osztania, 
mielőtt kiengedték a teremből. 

Hatalmas taps fogadta a bokszolót, aki március 
8-án magyar közönség előtt, Kecskeméten lépett 
utoljára a kötelek közé, ahol pályafutása utolsó 
mérkőzésén egyhangú pontozással legyőzte a grúz 
Salva Dzsomardasvilit, megszerezve ezzel 34. győ-
zelmét, és egyben a WBO Európa-bajnoki övet. 

– A boksz egy csodálatos sport, de számomra már 
bőven elég volt belőle. Be kellett látnom, hogy a 30 
év alatt – amit a sportágban eltöltöttem – meglehe-
tősen elhasználtam az ízületeimet és az izmaimat is. 
Ráadásul azzal, hogy visszavonultam, a családomat 
is megkímélem, hiszen nem kell izgulniuk, hogy mi 
lesz velem a szorítóban. Eleinte még nem volt teljesen 
egyértelmű számomra, hogy ez lesz az utolsó mérkő-
zésem. Miután azonban meghoztam a döntést, az 
nagyon inspiráló volt számomra. Sokan tudják, hogy 
nem ismerek, de soha nem is kérek kegyelmet, így a 
búcsúmeccsemre való felkészülés kivételesen feszített 
tempóban zajlott.

Erdei Zsolt eleven, mondhatni rossz gyerek volt, 
aki szinte minden csínyben benne volt, és aki szám-
talanszor keveredett verekedésbe. Éppen ezért édes-
anyja azt tanácsolta neki, hogy menjen el sportolni. 
Az alig 10 éves kisfiú így került először az edzőte-
rembe. 

– Eleinte természetesen féltem az új környezettől 

és az ütésváltásoktól, de miután beléptem a terem-
be, szinte azonnal magával ragadott az ottani miliő. 
Lassan második otthonomnak éreztem a termet, aho-
vá annyira szerettem járni, hogy nemsokára a három 
helyett heti öt edzésen vettem részt. Ki se lehetett volna 
robbantani onnan, ahol rengeteget tanultam. 

Madár első mérkőzését az 1988-as úttörő diák-
olimpián még elvesztette, de azt követően szinte 
kivétel nélkül sorra nyerte a küzdelmeket, és hamar 
nevelőegyesülete, a Központi Sport Iskola (KSI) 
egyik húzó emberévé vált. Akkortájt találkozott 
Kovács „Kokó” Istvánnal is. 

– Kokóval egy edzésen ismerkedtem meg, és azonnal 
nagy hatással volt rám. Akkor 14 éves lehettem, Kokó 
pedig egy ifjú titán volt, aki junior Európa-bajnoki 
címmel rendelkezett. Hamar egymásra találtunk, és 
sok mindenben segített, még az edzésekre is fuvarozott. 
Azóta is tart a barátságunk. 

Az összejövetelen szóba került a Sydney-i olim-
pián megszerzett bronzérem is, ami bár egy azóta 
is fájó tüske maradt Madárnak, ő mégis úgy érzi, 
hogy a sikeres profi pályafutása kellő kárpótlás volt 
az élettől. Ezt követően azt is elmesélte a közön-
ségnek, hogy honnan ered a Madár becenév. Az 
első nyári edzőtáborban, Mátraházán a nagy meleg 
miatt Erdei Zsolt nyitva hagyta a szobája ablakát, 
ahová többször is madarak repültek be, majd visz-

Sport

Végleg elszállt a „kis Madár”
A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör vendége Erdei Zsolt olimpi-
ai bronzérmes, profi világbajnok 
ökölvívó volt március 13-án az 
Erzsébetligeti Színház Harmónia 
termében. A közelmúltban vissza-
vonult Madár a korábbi, október 
3-ára tervezett, azonban autóbal-
esete miatt elmaradt élménybe-
számolóját pótolta.

Kellner gergely

Fotó: www.ferobox.com 

Veres Péter út 27.  
Tel.: 403-5562, délelõtt

XVi. kerületi 
Vöröskereszt

TÁPLÁLKOZÁSI SZAKTANÁCS-
ADÁS DIETETIKUSSAL 

április. 5. (szerda) 10-12 óráig
Minden hónap első szerdáján 10-12 

óráig kérdések megválaszolása a 
helyes táplálkozással kapcsolatban, 

egyénre szabott diéták: cukor-, epe-, 
vese-, candida-, fekély-, bélbeteg-
ségek, liszt-, tej- stb. érzékenység, 

immunhiány, változókor. 
A tanácsadás ingyenes. 

Előzetes időpont-egyeztetés szüksé-
ges, amit hétköznap délelőttönként 

személyesen, a 403-5562-es tele-
fonszámon, vagy e-mailen (16.ker@

voroskeresztbp.hu) lehet megbeszélni.

ÉLETMÓD KLUB
április.10. (csütörtök) 10-12 óráig

„Tavaszi nagytakarítás, avagy hogyan 
pucoljuk ki testünket és töltsük fel 
szervezetünket. Tatovszky Mária 

Zsuzsanna ingyenes előadása
 

JOGI TANÁCSADÁS
április. 9. (szerda) 10-12 óráig 
április 23. (szerda) 10-12 óráig

A tanácsadás ingyenes. Előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges, amit hét-
köznap délelőttönként személyesen, 
a 403-5562-es telefonszámon, vagy 
e-mailen (16.ker@voroskeresztbp.

hu) lehet megbeszélni.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 
és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

ápriliS 26-án, SzOMbAtOn 10.00 és 16.00 óra között 
vérADáSSAl éS ElSőSEgélynyÚjtáS-OktAtáSSAl 

egybekötött EgéSzSégnApOt rendez 
a Szakrendelőben.

Vegyen részt ingyenes szűrővizsgálatainkon, hogy pontos információt 
kapjon egészségi állapotáról! Érdeklődjön a különböző szakterületek 

tanácsadásán, ahol választ kaphat kérdéseire, és orvosa személyes 
tanácsokkal segítheti Önt egészsége megőrzésében, fejlesztésében! A 
rendezvény ideje alatt a Szakrendelő az ingyenes szűrések és tanács-

adások mellett az egészséges életmódot középpontba helyező gyermek-
programokkal és kiállításokkal várja a kerület minden polgárát.

„kErtvárOSbAn EgéSzSégESEn”
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kossuth eszter 
06-20/805-8857

Nótakör 

Az esemény Németh Nyiba Sándor egykori váloga-
tott szabadfogású birkózó, rockzenész dalaival vette 
kezdetét. Ezután Kovács Péter polgármester elmond-
ta: a XVI. kerület jó értelemben véve az igazi meg-

szállottak lakhelye, hiszen a Borovitz-házaspáron 
kívül is számos, a művészet, a kultúra vagy éppen a 
sport iránt elhivatott polgárral büszkélkedhet lakó-
helyünk. Mivel pedig a sport egy olyan csodálatos 
dolog, ami számtalan, a mindennapi életben nél-
külözhetetlen jellemvonással vértezi fel az embert – 
legyen fiatal vagy idősebb – a polgármester örömét 
fejezte ki, hogy az Önkormányzat is hozzájárulhat 
az ilyen színvonalas rendezvények, vagy a különböző 
sportágak versenyeinek és versenyzőinek támogatá-
sával a sport szeretetének növeléséhez.

A megnyitó díszvendége Sallay András, a magyar 
sport utolsó téli ötkarikás érmét megszerző olim-
piai és Európa-bajnoki ezüstérmes, illetve világbaj-
nok jégtáncosa volt. A kiváló sportember Regőczy 
Krisztinával párosban, 1980-ban a Lake Placid-i téli 
olimpián, vitatható körülmények között szorult a 
dobogó második fokára. Még a Nemzetközi Olim-

piai Bizottság akkori elnöke, az ír Lord Killanin 
sem értett egyet a 34 évvel ezelőtti döntéssel, sőt 
botrányosnak nevezte, hogy a magyar páros helyett 
a szovjetek nyakába akasztották az aranyérmet. A 
legendás jégtánckettős férfi tagja ezzel kapcsolatban 

kiemelte: nincs rossz érzése a döntés 
miatt, sőt rendkívül boldog azért, hogy 
egyáltalán felállhatott a dobogóra egy 
olimpián, és óriási becsben tartja azt 
az ezüstérmét, hiszen hatalmas munka 
volt mögötte. 

– A sikerhez kell egy példakép, egy 
szerető család, és kellenek azok a csapat-
társak, edzők és szakemberek is, akik ins-
pirálják, illetve motiválják a versenyzőt. 
Ami azonban még ezeknél is fontosabb 
az az, hogy soha ne adjuk fel, és minden 
nap arra törekedjünk, hogy a teljesítmé-
nyünk az azt megelőző napnál jobb le-
gyen. Így lehet nyerni. 

Sallay András elmondása szerint so-
sem rágódott azon, hogy miért végeztek 
a második helyen, sőt a felvételeket újra-

nézve még mindig úgy izgul egy-egy nehezebb gya-
korlat láttán, mint akkor a jégpályán, és mind a mai 
napig nem tudja egyértelműen eldönteni, hogy a 
szovjet páros, vagy saját előadásuk volt-e szebb. Nem 
úgy, mint dr. Kozári Józsefné Klára néni, a Magyar 
Országos Korcsolyázók Szövetségének korábbi elnö-
ke, aki 36 éven keresztül maga is nemzetközi pon-
tozóbíró volt. Klára néni hangsúlyozta: az aranyér-
met egyértelműen a magyarok nyakába kellett volna 
akasztani. Annak azonban, hogy ez nem így történt, 
nem a sportolók, hanem a sportvezetők és a sport-
diplomácia lehetett az oka. 

– Az élsportban a versenyzőket nemcsak edzeni, de 
menedzselni is kell, hogy éppen az ilyen esetekben a 
mérleg nyelve igenis oda billenjen, ahová kell. Amikor 
én voltam a szövetség elnöke, hónapokon keresztül hí-
meztem a különböző méretű kalocsai mintás terítőket 
csak azért, hogy a mérleg nyelve a mi javunkra billen-

„Havas” kiállítás
Borovitz Tamás, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
elnöke, és felesége Marika – akik az ország egyik 
legnagyobb olimpiai relikvia gyűjteményével ren-
delkeznek – a Szocsiban megrendezett XXII. téli olimpia befejezését követő-
en, a havas játékokra fókuszáló kiállítást állítottak össze. A téli olimpiák tör-
ténete címmel március 6-án, az Erzsébetligeti Színház Kamara Galériájában 
megtartott tárlat a Borovitz-házaspár 315. kiállítása volt. 

Kellner gergely

Sport
jen. Végül megkaptuk az Európa-bajnokság és a világ-
bajnokság rendezésének jogát is. A sportdiplomáciára 
tehát – különösen a pontozásos sportágakban – óriási 
szükség volt, van és lesz is. 

Klára néni bízik abban, hogy ennyi idő után ha-
marosan újra lesz magyar érem a téli olimpiákon is, 
amire minden esélyünk meg is lehet, mivel amellett, 
hogy vannak tehetséges fiatal hazai versenyzők, egy 
egészséges fejlődés is beindult a jeges sportágaknál, 
amelyben közrejátszik a jégfelületek számának és az 
edzőképzés minőségének növekedése is.

A megnyitón megjelent kerületünk egyetlen téli 
olimpikonja, Viczián Vera is. A sporto-

ló, aki négy éve Vancouverben sífutás-
ban vett részt az ötkarikás játékokon, 
most a magyar csapat teljesítményét 

értékelte. Sőt arról is mesélt a je-
lenlévőknek, hogy hogyan lehet 
edzeni egy téli olimpiára Magyar-
országon és a XVI. kerületben. A 
felkészülésnek ugyanis van olyan 
szakasza, amelyhez nem szüksé-

gesek havas hegycsúcsok. 
– A Kertvárosban is sok lehe-

tőség adódott és adódik ma is a 
felkészülésre, hiszen remek futópályákkal, és uszodák-
kal rendelkezünk. Ráadásul a speciális eszközünk, a 
síroller használatához is adottak itt a lehetőségek, hi-
szen a felújítási munkálatok eredményeként számos új, 
csendes mellékutca kapott jó minőségű aszfaltburkola-
tot a kerületben. 

A rendezvény végén a Szocsiban megtartott téli 
olimpia önkéntese, a szintén a Kertvárosban élő 
Vásárhelyi Tamás, a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör tagja számolt be tapasztalatairól. A többi kö-
zött azt is elmesélte, hogy munkatársaival a havas 
helyszíneken egyetlen pulóverben dolgoztak, de 
volt olyan néző, aki bizony fürdőruhára vetkőzött, 
hogy elviselje minden idők legmelegebb téli ötka-
rikás játékainak időjárását. A fiatalember szerint 
annak ellenére, hogy voltak hiányosságok – főként 
a kiszolgáló helyiségek nem készültek el teljesen –, 
mégis ezt tartja a legjobban szervezett olimpiának 
azok közül, amelyeken részt vett, ugyanis Athén-
ban frissítőt osztott, Torinóban pedig a sajtóköz-
pontban dolgozott. Szocsiban szerencséjük is volt, 
hiszen a szervezők még ingyenes szállást is biztosí-
tottak az önkénteseknek, ami óriási könnyebbséget 
jelentett. Vásárhelyi Tamás a hallgatóság soraiban 
helyet foglaló fiatalabb vendégeket arra bíztatta, 
hogy próbálják ki az ehhez hasonló önkéntes mun-
kákat, hiszen számos hasznos tapasztalattal, és egy 
életre szóló élménnyel gazdagodhatnak általa, rá-
adásul a hazai rendezésű világversenyeken mindezt 
ingyen is megtapasztalhatják. 

A nótakör 
legközelebbi összejövetele 

április 9-én szerdán, 17 órakor 
lesz a szokott helyen: 

Rákosszentmihály, Civilek 
Háza, Rákosi út 71. (volt pos-
ta). Kossuth Eszter, a nótakör 
vezetője várja a nótázni szerető 

állandó és új tagokat. 

Kovács Péter, Borovitz Tamás, Németh Nyiba Sándor, 
dr. Kozári Józsefné, Sallay András és Vásárhelyi Tamás
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Mozaik

Nemesszeghy györgy 
06-30/897-7764

Kalot „Jövőnkért” 
Népfőiskola 

közhasznú egyesület

A Kalot „Jövőnkért” Népfőiskola 
április 1-jén, kedden 18 órai kezdettel 

tartja következő foglalkozását a Veres Péter u. 27 szám alatt. 
Az ingyenes rendezvényen a légúti betegségek területén összehangolják 
a tudományos módszerekre épülő gyógyítást a gyógynövény-terápiával. 

COPD betegség terápiás kezelése: dr. Balázs Tibor tüdő szakorvos. 
Melyik gyógynövény a legjobb a náthára, a hörghurutra, a száraz köhö-
gésre, az asztmára, az orrmelléküreg-, a torok-, a mandula- és a fogíny-

gyulladásra. 
A hónap gyógynövényei a borostyán és a kankalin-kakukkfű teakeverék. 

Biokertész tanácsai. 

Minden jelenlévő két anyagot kap ajándékba: dr. Balázs Tibor legújabb 
kutatási eredményeit is tartalmazó írását és dr. Nemesszeghy György 

gyógynövényes összefoglalóját.

Szentmihályi 
Esték

legyél te is jel ott, 
ahol küldetésed van! 

- Ima Magyarországért
 

A szentmihályi plébánia fiataljai 
április 5-én, szombaton 

egy különleges rendezvényre 
hívják mindazokat, 

akik országunkat e sorsdöntő 
időszakban a Mennyei Atya 

oltalmába szeretnék helyezni.
16 órától 

Lobbanj fel új remény címmel 
Sillye Jenő gitáros, énekes 

tart előadást 
a sorozat keretében 

a plébánia közösségi termében 
(Templom tér 3.),

18 órakor 
Szentmise, 

19.30 órakor 
pedig a templomban 

felcsendülnek a fiatalok 
zenés estjének hangjai 

Ima Magyarországért címmel.

– A liturgikus év ünnepeit mi is ugyanúgy megtartjuk, 
mint a keresztény, keresztyén egyházak mindegyike. Hús-
véti készülődésünk egy héttel az ünnep előtt, virágvasár-
napon kezdődik, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. 
Ennek egyfajta szellemi-lelki változatát igyekszünk meg-
élni: Krisztus beköltözik az életünkbe, és ezt az eseményt 
ugyanolyan örömmel fogadjuk, mint fogadta Őt akkor 
Jeruzsálem népe.

– Virágvasárnappal kezdetét veszi a nagyhét. Hogyan telik 
ez az időszak?

– Ilyenkor már a nem hívők is egyre többet gondolnak 
a közelgő ünnepekre, fokozottan így vannak ezzel az is-
tenkövetők. Majd nagycsütörtökön este ismét összejö-
vünk, hogy istentisztelet keretében megemlékezzünk a 
Gecsemáné kertben történtekről. Ott, az Olajfák hegyén, 
az utolsó vacsorát követően fogták el Jézust a római kato-
nák, és árulta el őt csókjával Júdás.

Nagypénteken délelőtt és délután is tartunk istentisz-
teletet, amelyek a Krisztussal történteknek megfelelően 
nagyon csendes, befelé forduló alkalmak. Ilyenkor arra 
a szenvedésre összpontosítunk, amit Jézus értünk vállalt, 
hogy örök életünk legyen, és megszabaduljunk bűneink-

től. A mi feleke-
zetünk ügyel arra, 
hogy egyértelművé 
tegyük: nem má-
sok, hanem a mi 
saját bűneink miatt kellett elszenvednie a kereszthalált a 
Világ Megváltójának. A mai korban különösen fontosnak 
tartjuk az ember bűnös mivoltának hangsúlyozását, mert a 
társadalom egyre szélesebb rétege tagadja ezt, pedig Jézus-
nak ezért kellett szenvednie és meghalnia.

Ennek az ellenpontja a húsvét, ami a feltámadás öröm-
ünnepe, és azt üzeni, hogy az isteni hatalom át tudja törni 
a földi lét általunk ismert határait, ugyanakkor megaján-
dékozza a hívő embert egy lélekben létező ország reményé-
vel, amelybe minden istenkövető meghívást kap. Ilyenkor 
a kifejezetten vidám énekek fejezik ki azon örömünket, 
hogy a halált legyőzte az élet, a bűnt legyőzte a kegyelem, 
és mindez a mi életünkben is megtörténhet.

– A baptista családok otthon hogyan ünnepelnek?
– Húsvét vasárnapja hitünk közös megélésével telik, 

ilyenkor együtt vagyunk, a hétfői nap az otthoni családi 
ünneplésé. Ez talán csak annyiban tér el más felekezetek 
szokásaitól, hogy nálunk a népi hagyományok nem épül-
nek be az ünnepbe.

Nagyböjti sorozatunkban arról, hogyan készülnek a 
húsvétra, a megalapításának hamarosan 100. évfor-
dulóját ünneplő rákosszentmihályi baptista gyülekezet 
lelkipásztorát, Marton Zsoltot kérdeztük. 

Nagyhét a baptistáknál

MéSzároS tibor

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

lovag vitéz Palla lászló elnök
PoFosZ XVi. kerületi 

szervezete
A következő összejövetelt 

április 7-én hétfőn, 15 órakor tartják. 
A rendezvény nyilvános, amelyre meghívják tagtársaikat, 

támogató és hagyományőrző tagjaikat, valamint minden nem PO-
FOSZ tagot, akit a diktatúra alatt politikai meggyőződése, származása 
miatt üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára hurcoltak, kitelepí-

tettek, megaláztak, vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
A helyszín ezentúl véglegesen: veres péter út 27.

Napirenden: visszatekintés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
megünneplésére, valamint az előttünk álló feladatok megbeszélése. 
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Ingatlan
Sashalmon 645 nm-es telken 84 nm-es 
családi ház garázzsal eladó. Irányár: 33 
M Ft. T.:409-2240 

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,8 M 
Ft-ért eladó. T.:409-2240

Szoba kiadó 1 fő leinformálható fiatal 
részére a XV ker-ben. 30-578-3602

Cserepartnert keresek: kerületi kertes 
családi házat szeretnék, amiért kis ker-
tes házat és belvárosi lakásokat kínálok. 
20-936-0554

XVI. kerületben Cinkota écs Csömör 
határa között 2836 nm-es, zártkert el-
adó. 70-299-3400, 400-0440

Szentmihályon csendes, panorámás, sze-
parált ikerházfél azonnal költözhetően 
eladó. Irányár: 19,9 M Ft. 20-487-1192

Árpádföldön 73 nm-es két szobás, nagy 
teraszos lakás eladó. 71-337-7939

XVI. kerületben kiadó hosszú távra la-
kóparkban 40 nm-es, világos, kis rezsijű, 
2 szobás bútorozatlan lakás. 2 havi ka-
ució. 60 E Ft + rezsi/ hó. 20-223-2346

Egyenes utcai lakótelepen villany órás 
garázs eladó. Irányár: 1,5 M Ft. 20-
465-2523

Rákosszentmihályon 2 lakásos családi ház 
890 nm-es telekkel eladó. 20-512-3886

Sürgősen eladó a Corvinus parkban 
emeleti, világos, 47 nm-es lakás. 30-
248-2404

Kis lakóház kerttel, bútorozva kiadó az 
Árpádföldi HÉV állomáshoz közel. Ár 
megegyezés szerint. 409-3504

Egyedülálló nő albérletet keres, besegí-
tek bármilyen ház körüli munkába. 70-
321-9631, 20-274-9773

Kiadó házat keresek két különnyíló szo-
bával. Udvaron kutyát tartanánk. 70-
773-8412

Szép és tiszta albérletet keres 2 gyerekes 
család sürgősen. Ajánlatokat a 30-221-
7511-re várom.

Magánszemélyként keresek jó állapotú. 
Földszintes házat, ikerházat, vagy sorházat 
100 nm-ig, kis kerttel, a XVI, XV, XIV. 
kerületben. 405-1193, 30-554-6464

Kiadó különálló 50 nm-es, hőszigetelt 
családi ház kocsibeállóval, távirányítós 
kapu. Külön mérőórákkal, ápr 15-től. 
405-1811, 30-387-4150

XVI. ker. Gesztenye utcában 38 nm-es, 
tégla építésű, földszinti lakás eladó. 20-
208-3350

Vegyes
Pótnagyit/babysittert keresünk Mátyás-
földön 1,5 éves és 5,5 éves fink mellé al-
kalmi gyerekfelügyeletre. 20-537-3892

Száz éves sublót, jó állapotú szekérkere-
kek Szentmihályon olcsón eladók. 405-
1193, 30-554-6464

Mosógépmotor 2000 Ft, Elektrolux, 
hibás, centrifugás automata mosógép 
10 000 Ft, 60x80 cm-es rozsdamentes 
mosogató 5000 Ft. Vodafon 252-es új 
telefon 6000Ft. T.:409-2240

Eladó: Karancs tűzhely 5 E Ft, 220 l-es, 
felül fagyasztós hűtőszekrény 24 E Ft, 
Sony videókamera + táska + tartozékok 
18 E Ft, 30-525-6851

Felfújhatós, életmentő gyerek úszómellény 
3-6 éves korig 1,5 E Ft, vezeték nélküli va-
saló 3,5 E Ft-ért eladó. 30-525-6851

Körfűrészlapok 180-as sarokköszörű-
höz 22-es betéttel is és 250-es vídiabe-
tétesek - újak eladók. 1,2 E Ft és 2 E 
Ft-ért. 30-568-8477

Új, mosható pelenkák 6 db 11 E Ft, 
Tenalady super mini comfort 1 E Ft/28 
db, zsűrizett tájképek 10 E Ft/db áron 
eladók. 405-6484, 20-918-7317

Tena betét AKCIÓS 50 % engedmény-
nyel 900 Ft/ csomag eladó. 409-1267

A Budapesti Békéltető Testület 
15 éve bizonyítja, hogy gyors és ingyenes eljárásával fogyasztói jogvitában 

hatékonyan tud egyezséget létrehozni. Ha bármilyen fogyasztói szerző-
désből adódó panasza van, akkor a vita peren kívüli rendezése érdekében 

forduljon a Budapesti Békéltető Testülethez! A telefonos call centeren 
keresztül ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadást kérhet, kérelmét pedig 

online is beadhatja a weboldalon keresztül. A XVI. Kerületi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodáján havonta egy alka-

lommal szintén kérhet felvilágosítást, tanácsot dr. Kolyvek Antóniától.
A Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest Krisztina krt. 99. 

tel.: 488-2131, honlap: www.bekeltet.hu

Beni, az Önkormányzat által 2012-ben 
örökbefogadott kutya örökre elaludt. A 
kertvárosi celEB a Villő utcában lakott, és 
miután gazdája elhunyt, a lakótelepen élő, jó 
szándékú emberek etették, gondozták és fi-
zették gyógyszereit. A Mátyásföldön sétálók 
sokszor találkozhattak vele, amint ismerőseit 
kísérte el a boltba vagy a parkba játszani. A 
törődést mindig meghálálta, szeretetteljes lé-
nye hiányozni fog mindennapi életünkből. 
Nyugodj békében Beni!

gYEREKPROgRAMOK
Március 29., április 12. szom-
bat 10:00 

MANÓMOZI – Interaktív diafilmvetítés és Ke-
rekítő Tippentő foglalkozás a legkisebbeknek. 
Vezető: Benedek Krisztina népdalénekes, néptánc 
pedagógus. 1-4 éveseknek. Jegyár: 1200 Ft (egy 
f.+ egy gy.) + családi jegy 2000 Ft (két f. + két gy.) 
április 16. szerda 10:00 
LIGETI BABA KLUB
A klubba várunk mindenkit, szülőket, nagyszülő-
ket, családokat, akiket érdekelnek a legfrissebb gyer-
meknevelési, életmódbeli irányzatok. A látogatók 
rendelkezésére állnak kölcsönözhető hordozóeszköze-
ink, könyveink is. 3 éves korig.

SZíNhÁZ
Március 30. vasárnap 17:00 
DÉLUTÁN A LEGJOBB, AVAGy A 

MINISZTER FÉLRELÉP – A Fogi Bulvárszín-
ház előadása
Mi történik akkor, ha a gondosan eltervezett légyott 
mégsem a tervek szerint alakul? Még egy miniszter-
nek sem sikerülhet minden.
Szereplők: Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa, Stra-

ub Dezső, Fodor Zsóka, Beleznay Endre 
Jegyár: 2100 Ft, 2600 Ft
április 12. szombat 18:00 
A CSÁRDÁSKIRÁLyNŐ – nagyoperett 
Az Operettvilág Együttes 1993-ban alakult, és 
azóta képviseli az operett műfajt hazánkban és 
külföldön egyaránt. A kiváló szólisták mellett köz-
reműködik az Operettvilág szimfonikus zenekara, 
kórusa és tánckara, valamint Johann János prímás 
és cigányzenekara. A főszerepekben az együttes mű-
vészeti vezetői Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor 
láthatók. Jegyár: 2700 Ft, 3500 Ft 

ZENE
április 13. szombat 11:00 
BIG BAND MESÉK – MESEFIL-

MEK ZENÉI
A Budapest Jazz Orchestra zenés koncertsorozatán 
a kicsik megismerkedhetnek az egyes hangszercso-
portok jellegzetességeivel, miközben időutazáson 
vesznek részt a big band irodalom legszebb műve-
inek segítségével. 
Mesélő: Náray Erika. Az előadás után kézműves 
foglalkozás a Nyírkapapír Vállalattal. 4 éves kortól 
ajánlott. Jegyár: gyermek 900 Ft, felnőtt 1400 Ft.
április 18. péntek 19:30 

JAZZ LIGET - RyTMIX TRIÓ
A RytMix trió zenéjében tökéletesen elegyednek a 
legmodernebb elektronikus hangzások az akuszti-
kus hangszerek tónusaival. Repertoárjukon az is-
mert filmzenék új, izgalmas hangszerelései és saját 
szerzeményeik szerepelnek. Jegyár: 1200 Ft 
április 27. vasárnap 15:00 
NÓTAPARÁDÉ
Fergeteges nótaparádé és cigányshow a Mátyás-
földi Sztárzenekarral, a 100 tagú Cigányzenekar 
virtóz szólistáival és neves közreműködőkkel 
Horváth Zoltán művészeti vezető gondozásá-
ban. Prímások: Buffo Rigó Sándor, Lukács Ti-
bor. Műsorvezetők: Farkas Marika, Kázmér Jó-
zsef „Öcsi bácsi”. Jegyár: 1400 Ft

KIÁLLíTÁSOK 
április 13 vasárnap 17:00
A 2013-AS ART FESZT DÍJA-

ZOTTJAINAK KIÁLLÍTÁSAI.  
Zilahi Ica művei a Harmónia teremben láthatók 
május 6-ig, Gál Tünde és Lőrenteyné Csekedi 
Zsófia alkotásai a Napfény Galériában, Takács 
Ferenc képei a Kamara Galériában, Kelemen 
Csaba és Bodon Mária kiállítása pedig a Corvin 
Galériában tekinthető meg május 11-ig.

Programajánló
1165 BudAPEST, huNYAdVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.
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Egyetemen oktató AngOl nyelv-
szakos tanárnő oktatást vállal az Er-
zsébet-ligetben. Emelt szintű érett-
ségire és nyelvvizsgára felkészítés. 
407-213, 20-387-5450

Tetőfedés, beázás elhárítás, ké-
ményjavítás, kőművesmunkák, te-
tőjavítás. 30-610-2382

lAkáSFElÚjÍtáS épÍtkE-
zéS, MinDEn MunkA Egy 
kézbEn. áCS, kőMŰvES, 
FEStő, burkOlÓ, vÍzSzE-
rElő, Stb. 30-479-2776

Ingatlan felújítás! Családi házak, 
társasházak teljes körű felújítása. 
Festés, burkolás, kőműves munkák, 
hő és vízszigetelések, ács- bádogos 
munkák. Kerítések építése, térkö-
vezés. 781-4021, 70-547-2584

külSő HőSzigEtEléSt 2,2 
E Ft, festés 800 Ft, tapétázás 1 E 
Ft, gipszkartonozás 2 E Ft. Minő-
Ség, gArAnCiA! 70-250-9132, 
festoguru.weebly.com

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

DuguláSElHárÍtáS. FAl-
bOntáS nélküli, SzAkSzE-
rŰ, gépi tiSztÍtáS. Fábián 
iStván 20-317-0843

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

kőMŰvESMunkák, bur-
kOláS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől a 
teljes felújításig. Díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény! 405-
5769, 30-734-0411

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

Ács-kőműves vállal kisebb-nagyobb 
munkákat, tetők építését-szigetelését-
javítását, bádogost, kéménybélelést, 
lakatos munkát, viakolorozást, asz-
faltozást, stb. Sürgősen is! Nyugdíja-
soknak 20% kedvezmény! Hívjanak 
bizalommal! 20-501-4762

KÚTFÚRÁS garanciával, öntö-
zőrendszerek telepítése CSAK az 
alacsonyabban fekvő területeken! 
70-220-6206 Tolmácsolás, fordítás OLASZ nyel-

ven. Megbízható, precíz munka-
végzés. 20-512-5103

Hirdetés

nemeskéri árnyékolástechnika. 
redőny, szúnyogháló, napellenző, 
szalagfüggöny, roletta készítés/ja-
vítás. 20-971-9201, 257-1875

Helyszíni készpénz fizetéssel vásárolok 
mindennemű régiséget, varrógépet, 
írógépet, hanglemezeket, könyveket, 
bútorokat, érméket, jelvényeket, fest-
ményeket, porcelánokat, órákat, bi-
zsukat, borostyánokat. Hagyatékot is. 
Díjtalan kiszállás! 20-297-8098

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

lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@gmail.com e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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Redőnyök, szúnyogháló-rendsze-
rekkel, napellenzők szerelése, javítá-
sa. Bemutatótermünk: Csömöri u. 
– Szlovák u. sarok, XVI. ker Rózsa 
utca 37. 409-2229, 30-209-5987

CSONTKOVÁCSOLÁS, gerinc-
terápia, talpreflexológia, gyógy-
masszázs, nyirokmasszázs az 
ÉLETFA EGÉSZSÉG HÁZBAN 
vagy otthonában. Jádeköves masz-
szírozó géppark: 1E Ft/óra. Ingye-
nes gyermekfelügyelettel. www.
eletfaegeszzseghaz.hu, 70-347-5077

ANGOL nyelvoktatás, vizsgafel-
készítés, SKyPE óraadás okleveles 
nyelvtanártól Sashalmon. Kedvez-
ményes havidíj! Braun Klára, 70-
941-4960

álláS: Önállóan dolgozni tudó 
VÍZ, GÁZ, FŰTÉSszerelőt ke-
resünk szakmai önéletrajzzal. 30-
411-0070, 402-1317Kert telekrendezés! Metszés, per-

metezés, favágás, gyepesítés, öntöző 
rendszer kiépítése, támfal építés, 
térkövezés, kerítések építése, javí-
tása. Egyéb kertészeti és kőműves 
munkák vállalása reális áron. 781-
4021, 70-547-2584

ASZTALOSMUNKÁK Vállaljuk 
konyhák, beépített bútorok, ga-
lériák, bejárati ajtók, előtetők és 
kocsi beállók készítését. Régi bú-
torok restaurálást, kópiák készíté-
sét, illetve fafaragást. 30-401-1633 
szeteyzoltan@freemail.hu

Teljeskörű LAKÁSFELÚJÍTÁ-
SOKAT vállalunk: gipszkartono-
zás, rejtett világítás, festés, tetőtér 
beépítés, hőszigetelés, burkolás, 
kültéri homlokzatjavítás- festés, 
térkövezés, kertépítés. Hívjon biza-
lommal! 30-224-0878
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