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A kerület vezetője kiemelte: az I. ütemben a Zúgó-pa-
tak völgyében egy záportározót épít az Önkormány-
zat, a kialakuló kis tavacska pedig remélhetőleg úgy 
fog működni, mint annak idején a Naplás-tó, vagyis 
a terület természetes állapotához visszatér. Emellett a 
patakmeder rendezésére és két forrásfoglalásra is sor 
kerül. Ugyanakkor azért, hogy a kerületiek kedvükre 
piknikezhessenek, fűzfából különböző alakú (csiga, 
sátor, hajó) pihenő lugasokat alakítanak ki. 

Szintén az I. ütemben épül meg a Hermina 
utca és a Szlovák út sarkától a patakpartig húzó-
dó játszó- és sportpark. Itt minden korosztálynak 
kedveznek valamivel: a kisebbeknek lesz játszó-
tér várral, kötélpályával, húzódzkodó és mászó 
elemekkel, a nagyobbaknak pedig kültéri fitnesz 
eszközöket helyeznek el. A pihenőhelyeken termé-
szetesen lesznek asztalok és padok, valamint kiépí-

tik a közvilágítást is. Mindezek megvalósítására a 
Fővárosi Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázatán 80 
millió forintot nyert a kerület. 

A polgármester elmondta: a beruházás – amelynek 
összköltsége mintegy 500 millió forint – II. ütemé-
ben alakítják ki azt a Szilas-patak menti kerékpár-
utat, amely a patak városhoz közelebbi oldalán halad 
majd a Simongát utcától a Hermina utcáig, ugyan-
akkor csatlakozik a közelmúltban kialakított Újszász 
utcai szakaszhoz, illetve a Veres Péter útnál lévő sáv-
hoz. Ha pedig a főváros által kivitelezett csatornázás 
megfelelően halad a Kertvárosban, akkor a bicikliút 
építését is tovább lehet folytatni a Sarkad utcáig. Ez-
zel együtt sétautat is kialakítanak, így a gyalogosok 
és a kerekezők nem fogják egymást akadályozni. 

Az Önkormányzat tervei szerint a jövőben a kerék-
pársáv tovább épül a XV. és a XVII. kerület felé is, 
így a két keréken közlekedők nagy örömére létrejö-
het egy összefüggő, kelet-pesti bicikliút.

Augusztus 20-ára elkészül 
a családi pihenőpark

Május óta munkagépek zaja veri fel a Szilas-patak vadregényes tájának csendjét, 
ugyanis készül a Szilas-patak menti kerékpárút és pihenőpark. Kovács Péter polgár-
mester a beruházás részleteiről tartott sajtótájékoztatót július 2-án, és a munkála-
tokat felügyelő Erdélyi István műszaki ellenőrrel be is járták a területet (képünkön). 

Kedves Olvasóink! 
Következő számunk 

augusztus 13-án 
jelenik meg.

50 helyett 
52 
újabb út 4

Azt már eddig is tudtuk, hogy a ku-
tya az ember leghűségesebb barátja. 
Azt viszont, hogy egy ilyen négylábú 
még közösségépítésre is képes, Beni 
bizonyította be nekünk. A márciusban 
örökre elaludt kerületi celEB ugyanis 
most emlékművet kapott, amelynek 
július 13-i avatására mintegy kétszá-
zan jöttek el a Villő és a Jókai utca sar-
kára nemcsak a kerületből, hanem az 
ország más részéből is.

Folytatás a 3. oldalon

A hűség 
mintaképe

Sz. R. zS.
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Ezután a kerületben földút már szinte csak ott 
marad, ahol hiányzik a szennyvízcsatorna. A fővá-
ros sok helyen nem építette meg a csatornát, idén 
azonban már ez az akadály is elhárult, így minden 
olyan részen, ahol a szennyvízelvezető elkészül, és 
a lakók szeretnék, a következő egy-két évben meg-
épül az új út is. 

Az első ilyen, szilárd burkolattal ellátott utca a 
Simongát lesz, amelyre már régóta vártak az ott 
élő cinkotaiak, mivel a mezőről bezúduló eső 
többször olyan mélyen lemosta az utat, hogy a 
közművek kilátszottak. Éppen ezért most megerő-

sítik a vízfelfogó árkot, az úttal egy időben pedig 
megépül a járda is, így az utca gyalogosan már 
akadálymentesen végig járható lesz. A munkálato-
kat a magas költség miatt azonban csak két ütem-
ben tudják elvégezni, jelenleg a Vidámvásár és a 
Rózsalevél utca közötti szakasz aszfaltozása zajlik.

A kivitelezés egyébként minden esetben hasonló-
képpen történik. Az aszfaltburkolat mellett térkő 
padkát építenek, amely segíti a parkolást, minden 
ingatlan előtt létrehoznak egy kapubeállót, ugyan-
akkor a favédelmi szempontokat is szem előtt tart-
ják. Ezeket a munkálatok során többnyire kikerü-
lik, ha azonban a fa akadályozza a vízelvezetést, és 
emiatt mégis ki kell vágni, akkor újat ültetnek he-

lyette ugyanabban az utcában vagy a kerület más 
részén. Ennek köszönhetően egyébként már közel 
2000 új csemetét telepítettek a Kertvárosban az 
elmúlt időszakban.

Mindezek mellett az útépítések során az Önkor-
mányzat minden esetben felveszi a kapcsolatot 
a vízművek, a gázművek, a csatornázási művek, 
illetve a villamos művek szakembereivel, és ahol 
hiányzik valamelyik közmű, ott kiépítik azt is.

A közbeszerzést az a Bau-Trade Kft. nyerte meg, 
amely a tavalyi rekonstrukciót is kivitelezte, ezért 
ott folytathatták a munkát, ahol abbahagyták. A 
szeptemberi iskolakezdéskor így már egy egységes 
arculatú, felújított iskola fogadja majd a kis első-
söket és a többi diákot is, akik mintegy 480-an 
lesznek. 

Kovács Péter elmondta: a 
bejárat felújítása, illetve az új 
emelet megépítése után idén 
az iskola földszintje és az első 
emelet is megújul. A beru-
házás keretében kicserélik a 
nyílászárókat, hőszigetelik 
a homlokzatot, felújítják az 
elektromos hálózatot és a vi-
zesblokkokat. A pince eddig 
vizesedett, de a csapadékvíz-
elvezetés következtében már 
ez a probléma is megoldódik. 
A belső udvar díszburkolatot és egy támfalat is 
kap, amely megfogja az esővíz által elmosott föl-
det, emellett két virágágyást is kialakítanak, ame-
lyekbe fákat ültetnek. A hátsó részen ugyanakkor 
lesz egy rekortán pálya, ahol a kosarasok kedvükre 

Ahogy arról előző számunkban már 
hírt adtunk, elkezdődött a cinkotai 
Batthyány Ilona Általános Iskola felújí-
tásának III. üteme. Hogy a munkála-
tok jól haladnak-e, arról személyesen 
győződött meg Kovács Péter polgár-
mester és Szász József önkormányza-
ti képviselő, akik bejárták az összes 
tantermet, sőt a pincében lévő helyi-
ségeket is, majd Dunavölgyi Illésné 
igazgatóval együtt tartottak sajtótájé-
koztatót július 7-én.

Ennyit még nem költöttek 
kerületi iskolára

dobálhatnak, és a Kerületgazda Szolgáltató Szer-
vezet munkatársai még a tornatermet is kifestik.

A polgármester hangsúlyozta: a rendszerváltás 
óta még nem köl-
töttek ennyit egy 
kerületi oktatási 
intézmény felújí-
tására sem, amely-
nek összköltsége 
444 millió forint. 
Mindez nagy-
részt Szász József, 
Cinkota képviselő-
jének köszönhető, 
aki 2010-ben java-
solta a rekonstruk-
ciót, illetve minden 

erre vonatkozó javaslatot támogatott és megszava-
zott valószínűleg azért, mert ő is ennek az iskolá-
nak a padjait koptatta.

Szász József kiemelte: az intézmény felújítását 

annak 50 éves jubileuma alkalmából kezdték el, 
és ha befejezik, akkor végre a cinkotaiak múltjá-
hoz méltó épületbe járhatnak az itteni gyerekek. 
A munkálatok során ugyan sok olyan hibára de-
rült fény, amit annak idején csak eseti jelleggel 
oldottak meg, most viszont ezeket is haladéktala-
nul kijavítják, így az Önkormányzat az elkövetke-
zendő 50 évben is jó gazdája lehet az épületnek. 
A képviselő hangsúlyozta: a tavalyi emeletépítés 
során olyan magaslatokban járhattak, ahol diák-
ként soha, most pedig megismerhették az épület 
alatt húzódó katakombarendszert is, amelynek 
helyiségeiben minden bizonnyal a fiatalok szá-
mára hasznos nevelő és oktató munka folyhat a 
jövőben.  

Dunavölgyi Illésné megköszönte az Önkor-
mányzat támogatását, amelynek segítségével 
megszépül az iskola, és megígérte, hogy olyan 
szakmai tartalommal fogják megtölteni, amellyel 
népszerűsége tovább nőhet a külső környezet és a 
belső értékek egységében.

50 helyett 52 újabb út
Gőzerővel folyik a nyári út- és csatornaépítés a kerületben. Kovács 
Péter az előző ciklusban elkészült 162 után, 2010-es választási 
programjában újabb 50 út megépítését ígérte, de az Önkormány-
zat ezt is túlszárnyalta, hiszen 52 utca jelentkezését teljesítik 
szeptember végéig.

Sz. R. zS.

Szigethy MaRgit
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Folytatás a címlapról
A nyári vasárnap ellenére kutyások és nem kutyá-
sok, kicsik és nagyok sokasága gyűlt össze, hogy 
megemlékezzen Beniről, aki 12 éven át hűségesen 
várta vissza elhunyt gazdáját. Miután otthonából 
elzavarták, az utcán kóborolt, de mindig visszatért 
eredeti lakhelyére, a Villő utcába. Többen próbál-
ták befogadni, de senkihez sem akart beköltözni, 
ezért az ott élő, jó szándékú lakók – mint Csonka 
Ferencné és Leib Károlyné – etették és gondozták, 
később gyógyszereinek költségét is ők állták, az ol-
tásait pedig dr. Nagy Attila állatorvos adta 
be neki.

Kiss Edit óvodapedagógus és lelkes ku-
tyabarát javaslatára 2012 áprilisában a 
XVI. Kerületi Önkormányzat örökbe fo-
gadta a kutyát, akit ezáltal az egész ország 
megismerhetett. A kertvárosi celEB azon-
ban idén márciusban követte gazdáját, 
ezért szintén Kiss Edit kezdeményezésére, 
a japán Hachiko mintájára most ő is szob-
rot kapott.

Az óvodapedagógus elmondta: Dudás 
József kőfaragó mester véste a feliratot arra 
a kőre, amelynek költségeit Juhász László 
fedezte, R. Törley Mária szobrászművész 
pedig felajánlotta, hogy térítés nélkül el-
készíti a domborművet, amelyhez a helyet 
az Önkormányzat biztosította.

Miután Szathmáryné Agnecz Katalin harmonika-
művész produkcióját és dr. Dávidné Szeder Mária 
Beniről szóló versét meghallgatták a jelenlévők, 
Kovács Péter és R. Törley Mária leleplezte az em-
lékművet.

A szobrászművész hangsúlyozta: gyerekkorában a 
szomszédjukban volt egy kutya, akit nagyon szere-
tett, és aki nagyon hasonlított Benire, ezért is volt 
számára kedves ez a munka. Mivel azonban farkas-
kutyájuk még nem volt, ezért most férjével a meg-
lévő keverék mellé szeretnének befogadni egy ilyen 
kölyköt. 

Kovács Péter miután megköszönte mindazoknak, 
akik közreműködtek abban, hogy a szobor létre-
jöhessen, kiemelte: most nem csak egy kutyának 
állítottunk emléket, hiszen ez az eb a hűség minta-
képe volt. Emellett jelképévé vált az emberek és az 

állatok közti barátságnak is, amely azoknak a Villő 
utcai lakóknak is köszönhető, akik gondozták őt. 
A polgármester megígérte, hogy az Önkormányzat 
vigyázni fog a mementóra és minden kerületi pol-
gártól is ezt kérte.  

Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

Elérkezett az idő, amikor szerkesz-
tőségünk munkatársai képletesen le-
teszik a tollat, elcsomagolják a fény-
képezőgépet, sőt kreatív ötleteiket 
és meggyőzőképességüket is talonba 
rakják, de még csak nem is dohognak, 
ugyanis számunkra is megkezdődött 
a vakáció. Néhány hétre most mi is 
fürdőruhát és túrabakancsot húzunk, 
elővesszük kedvenc könyveinket, és 
új élményeket gyűjtünk. A tervet már 
kidolgoztuk: “Mondd el az emberek-
nek, hogy igazán hogy érzed magad. 
Aludj a csillagok alatt. Alkoss. Képzelj. 
Inspirálj. Ossz meg valami gyönyörűt. 
Csinálj valami szépet, és pusztítsd el. 
Találkozz új emberekkel. Dobd fel va-
lakinek a napját. Kövesd az álmaidat. 
Engedd el az összes borzalmas dolgot 
az életedből, és csak élj.” Mi ezt fogjuk 
tenni, kövesse a példánkat! Munkatár-
saim nevében csodaszép, napsütéses 
és tartalmas nyarat kívánok a kerület 
minden kedves polgárának!

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: 407-1732

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

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
pályázatot hirdet

A 1165 Budapest, Újszász u. 88. szám alatt lévő Szobabérlők házában megüresedett 21 m2-es, 
komfortos lakóegységekre. Egy lakás bérleti díja 6510 forint/hó + 16 602 forint/hó szolgáltatási díj. 

A kaució mértéke 3 300 Ft/m2 azaz 69 300 forint.
Benyújtási határidő: július 25. 12.00 óra. 

A pályázati adatlapok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 
a pályázat elbírálásának határideje: szeptember 25. Az eredményről minden pályázó írásban kap 

értesítést a lezárást követő 60 napon belül.

A hűség 
mintaképe

Sz. R. zS.

„Nem számít, milyen kevés pénzed vagy 
tulajdonod van. Ha kutyád van, gazdag vagy.”

(Louis Sabin)
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A XVI. kerületben folyamatos a kémények vizs-
gálata, amit a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
(FŐKÉTÜSZ) szakemberei a jogszabályi előírá-
sok szerint, előre ütemezett módon, sormunka jel-
leggel végeznek. A kéményseprők még az ellenőr-
zés előtt legalább nyolc nappal, jól látható módon 
értesítik az ingatlantulajdonosokat a vizsgálat idő-
pontjáról: többszintes épület esetén a kapualjban 
kirakott, míg családi házas övezetben oszlopon 
elhelyezett plakát formájában. A kéményseprő egy 
négy órás intervallumot jelöl meg, hiszen az üte-
mezés ennél pontosabban nem tervezhető, mivel 
az egyes ingatlanokban a szolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges tényleges idő függ az ott feltárt esetleges 
hibáktól és hiányosságoktól. A vizsgálatra minden 
esetben 8.00 és 16.00 óra között kerül sor, mivel 
a kéményt csak megfelelő fényviszonyok mellett 
lehet ellenőrizni. 

Amennyiben a kéményseprők a meghirdetett 

időpontban zárva találják a lakást, azaz nem tud-
ják elvégezni az ellenőrzést, úgy névre szóló érte-
sítést hagynak a helyszínen a második vizsgálat 
időpontjáról. Ha a lakónak a két időpont közül 
egyik sem megfelelő, akkor egyedi megrendeléssel 
lehet időpontot kérni, amit azonban szolgáltatási 
és kiszállási díj terhel, ezt pedig a tulajdonosnak 
kell megfizetnie. 

Mivel az ellenőrzések a Kertvárosban csak júli-
usban több, mint 100 utcában, közel 1700 kü-
lönböző címet érintenek, a könnyebb kiszolgálás 
érdekében a FŐKÉTÜSZ szakemberei minden 
kerületi lakos figyelmét fel szeretnék hívni arra, 
hogy a www.kemenysepro.hu oldalon ingyenes 
regisztrációt követően bárki a saját címére vonat-
kozóan lekérdezheti az adott évben meghirdetett 
kéményellenőrzések tervezett időpontját. Továbbá 
az új, úgynevezett online ügyfél-tájékoztatási szol-
gáltatást igénybevevőknek még ingyenes e-mail 
és SMS értesítés kérésére is lehetőségük van. A 
feliratkozókat a regisztrációkor megadott e-mail 

címen 7 nappal a vizsgálat előtt értesítik, míg a 
megadott mobiltelefonszámon 3 nappal korábban 
emlékeztetik is az ellenőrzés időpontjáról. 

A regisztrált felhasználók a belépést követően az 
„Időpontkereső” elnevezésű menüpontban tudják 
megnézni az ingatlanjukhoz tartozó ellenőrzé-
si időpontot, illetve az „Értesítőt kérek” gombra 
kattintva iratkozhatnak fel az ingyenes elektroni-
kus értesítésre. Fontos tudni, hogy a szolgáltatá-
si cím mellett adott esetben több munkatípus is 
megjelenhet, ezek közül azonban csak azon mun-
katípusokhoz tartozó időpontról kell értesítést 
kérni, amely valóban érinti is a tulajdonost. Így 
elkerülhető, hogy olyan esetben maradjon otthon, 
amikor az ő ingatlanának kéményeit nem ellenőr-
zik. Az „Időpontkereső” menüpont emellett arra 
vonatkozóan is tartalmaz segítséget, hogy mely 
munkatípusba, mely kémények ellenőrzése tar-
tozik. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy 
a megjelenített időpontok minden esetben a ké-
ményellenőrzés első dátumát jelölik. 

Életet menthet 
az ellenőrzés

A rendszeres és kötelező ellenőrzéssel minimális szintre 
csökkenthetők a kémények használatából eredő kockáza-
tok, karbantartásukkal pedig biztosítható az emberi élet 
és az ingatlanok védelme. A kéményseprők tavaly 53 ezer 
budapesti ingatlanba nem tudtak bejutni, pedig jogsza-
bály írja elő, hogy a lakosoknak be kell engedniük őket.

Új polgármester, új tervek

ZÁRVA

Igazgatási szünet
Tisztelt kertvárosi lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
XVI. kerületi Polgármesteri 

Hivatalban (Havashalom u. 43.) 
július 21-e és 

augusztus 8-a között 
igazgatási szünet lesz.

Ez alatt az idő alatt az 
ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

A KErÜLETI KÖZINTÉZMÉNYEK 
NYÁrI NYITVA TArTÁSA

Ezúton tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a kerületi Ok-
mányiroda, Kormányhivatal, munkaügyi központ és az ÁNTSZ 
kertvárosi egysége a nyár folyamán is a megszokott munka-
rend szerint várja az ügyfeleket. A XVI. kerületi Szakrendelő-

ben ugyanakkor a szabadságolások miatt lehetnek változások, 
amelyekről a www.szakrendelo16.hu honlapon, vagy a 401-

1375-ös telefonszámon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A Polgármesteri Hivatal augusztus 11-től 
a megszokott ügyfélfogadási rend szerint 

várja az ügyfeleket.
Megértésüket köszönjük!

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat (KIÖK) frissen megválasztott tagjai az 
iskola befejezése után Szentes-Magyartésre utaztak, hogy egy tábor keretében 
ismerkedjenek egymással, és megbeszéljék a következő két év feladatait, ame-
lyek között meghatározták a többi között a civil és non-profit szervezetekkel 
való kapcsolat kiépítését, a fiatalok bevonását a KIÖK programjaiba, illetve 
az iskolai diákönkormányzatokkal való szorosabb együttműködést. A tizenöt 
12 és 20 év közötti diák Kincses Csilla ifjúsági referens vezetésével a fergeteges 
hangulatú héten kampányt és vitákat is szervezett, végül pedig megválasztot-
ták a tisztségviselőket. A polgármester Kerék Benjámin Dominik, az alpolgár-
mesterek Szajdek Ramóna és Nagy Tamás Márton lettek, a jegyzői pozíciót 
Szentimrey Zsófia, a média-felelősi feladatokat pedig Csikós Levente vállalta. 
A fiatalokat a táborvezetők mellett a VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 
segítette abban, hogy idejüket hasznosan töltsék el.
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– Mivel a szomszédos XIV. kerületből érkeztem, így elég sokat tudtam a 
Kertvárosról. Zuglóban mindig irigykedve állapítottuk meg, hogy mennyivel 
kevesebb itt a riasztás, a rendőri intézkedés és a bűncselekmény. A részletes 
áttekintés természetesen az akták, a statisztikák és a kollégák beszámolói alap-
ján történt, délutánonként pedig igyekeztem bejárni a kerületet, így most 
már a részletek is áttekinthetők számomra.      
– Mit jelent szakmai szempontból, hogy kerületünk a „béke szigete”?
– A XIV. kerülettel összehasonlítva nincsenek például olyan csoportképző 
helyek, csomópontok, mint a Népstadion, a Papp László Aréna, a Hősök 
tere, vagy a Városliget, és az ezekhez tartozó óriási parkolók, amelyek ko-

moly feladatokat rónak a rendőrségre. A Kertvárosban az összképet tekintve 
lassúbb, békésebb az élet. Ez fokozottan érvényes a közlekedésre is. Ezért 
tekintenek egyenruhás berkeken belül a béke szigeteként a XVI. kerületre. Ez 
azonban természetesen nem azt jelenti, hogy itt egyáltalán nincsenek bűn-
cselekmények.
– Milyen a kapcsolata a munkatársaival?
– Családias a légkör a kapitányságon. A fontos pozíciókat tapasztalt, együtt-
működésre képes szakemberek töltik be, akiktől tanulhatnak a fiatalok. 
Szerencsés az állományon belül a korosztályok aránya is, így folyamatosan 
erős gárdára számíthatok. Előtérbe helyezzük a körzeti megbízotti munkát, 
amelynek kapcsán elsődleges cél, hogy az említett szolgálati ág beosztottai 
állandó kapcsolatban álljanak a lakossággal, ismerjék a helyi sajátosságokat, 
és ha bűncselekmény történik, akkor a szükséges információk soron kívül 
álljanak rendelkezésünkre. 
– Milyen jelenleg a kerület bűnügyi helyzete?
– A legtöbb fejtörést a lakásbetörések okozzák. A családi házas körzetek min-
dig is vonzották a betörőket. A lakótelepi részeken jelenleg jobb a helyzet, 
mert az Önkormányzat idejében reagált arra a jelenségre, hogy a belsőbb ke-
rületekben tömegesen elhelyezett térfigyelő kamerák miatt a betörők a külső 
kerületek felé tendálnak. A lakótelepeket azonban már nálunk is ilyen kame-
rák őrzik, és ennek köszönhetően a statisztikák jelentős javulást mutatnak. A 
családi házak azonban ilyen módon nehezebben ellenőrizhetőek.
– Hogyan próbálják csökkenteni a betörések számát?

– A meglévő létszám mellett a szolgálati, járőrözési rend átszervezésével 
igyekszünk jobban jelen lenni minden veszélyeztetett körzetben, amely-
nek remélhetőleg rövid időn belül jelentkezni fog az eredménye. Közben 
folyamatosan elemezzük a helyzetet, figyelünk a területi, vagy az elkövetés 
módszerében mutatkozó változásokra, és igyekszünk rugalmasan, napra, sőt 
napszakra készen figyelni a frekventált pontokra. Ez a jövő egyik legfonto-
sabb feladata.
– Miben szeretné még javítani a rendőrség munkáját? 
– Jelenleg a XVI. kerület alig érintett a drogfogyasztásban és a drogkeres-
kedelemben. A környező kerületekben sokkal több a baj ezen a téren, így 
sokat dolgozunk azon, hogy előnyünket megőrizzük. Kijárunk az iskolákba, 
és szülői értekezleteken is részt veszünk, hogy az apukákat és az anyukákat is 

bevonjuk a megelőzésbe. 
A betörések visszaszorításán kívül ezt tekintem 
a második legfontosabb feladatnak. A harmadik 
pedig a közterületeken elkövetett erőszakos cse-
lekmények visszaszorítása, illetve az elkövetők ha-
tékonyabb felderítése. Ilyen eset főként idős em-
berekkel fordul elő, akikről letépik a nyakláncot, 
a fülbevalót vagy a válltáskát. Mindez rendszerint 
„csak” anyagi kárral jár, de nagy nyugtalanságot 
okoz a lakosság körében. 
– Vannak-e mostanában trükkös tolvajok a kerület-
ben?
– Vannak, és sajnos lesznek is, csak a meséjük 
változik. Jellemzően egyedülálló, idős embereket 
szemelnek ki, és háromféle történetet adnak elő. 
Leggyakoribb jelenleg az a változat, amikor tele-
fonon jelentkezik az elkövető, és valamelyik csa-
ládtag barátjának adja ki magát. Elmondja, hogy a 
családtagot baleset érte, és sürgősen pénzre lenne 
szüksége, ezért őt, a barátot kérte meg az összeg 
kézbesítésére. A gyanútlan nyugdíjasok pedig át-
adják a pénzt, hiszen azt gondolják, hogy szeretett 
családtagjukon segítenek. A második leggyakoribb 
módszer, amikor kisebb redőny-, kerítés- vagy 
csatorna felújítási munkák elvégzésére tesznek 
ajánlatot az elkövetők. Az áldozatot kicsalogatják 

a kertbe, hogy megszemléljék az elvégzendő feladatot, miközben társuk be-
surran a nyitva hagyott lakásba, és mindent elvisz, ami mozdítható és értékes. 
A harmadik, és szerencsére a legritkább trükk, amikor hatósági személynek 
adja ki magát a tettes. Az ilyenek nyugdíjkézbesítési napon szoktak felbuk-
kanni hamis bankjegyeket keresve. A gyanútlan idős embert megkérik, hogy 
átvizsgálhassák a pénzt, amelynek egy részét hamisnak találják, és a „törvény 
nevében lefoglalják”. 
– Ez ellen mit tehet a rendőrség?
– Ilyen esetekben elsősorban felvilágosító és figyelmeztető munkát tudunk 
végezni, de civil ruhás nyomozókat is ráállítottunk erre a területre. Célunk az 
is, hogy a bűnügyi állomány ne csak már megtörtént esetek után nyomozzon, 
hanem bűnügyi portyaszolgálatot teljesítve, vegyen részt a megelőzésben is. 
Sokszor elmondjuk a sajtóban, hogy egyedülálló, idős ember ne engedjen be 
senkit a lakásába, de amíg nem történik meg a baj, mindenki azt hiszi, hogy 
ilyesmi csak mással fordulhat elő. Ráadásul pontos személyleírást sem mindig 
tudnak adni, és a bejelentéssel is késlekednek, így nagyon rosszak az esélyek a 
felderítésre. Ezúton is kérjük a lakosságot, figyeljenek az idős szomszédokra! 
– Tudna valami „nagy fogást” említeni a közelmúltból?
– Közismert, hogy az országon végigsöpört a trafikrablási hullám. Nekünk 
is jutott egy a Centenáriumi lakótelepen, a Margit utca sarkán. A BRFK 
Felderítő Főosztályával összehangolt adatgyűjtéssel, és a térfigyelő kamerák 
képeinek elemzésével a rablást követő 60. órában kattant a bilincs a tettes 
csuklóján, aki azóta is házi őrizetben van, és folyik ellene az eljárás.

Megelőznek és nyomoznak
Hajdú Károly január 1-je óta vezeti megbízott kapitányként a kerületi rendőrséget. A Képviselő-tes-
tület június 18-án – Tóth Tamás korábbi budapesti rendőrfőkapitány javaslatárára – véleményezte a 
kinevezését, amelyre a többség igennel voksolt, mivel az elmúlt fél évben kiváló munkakapcsolat 
alakult ki az Önkormányzat vezetése és az új kapitányjelölt között. 

MéSzáRoS tiboR
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Dr. Onyestyák György elnök elmondta: az újabban találkahelyként emlegetett 
parkban nemcsak egymással, hanem hőseink emlékével is találkozhatnak az itt 
élők. 

Történelmünk egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert eseményének, a po-
zsonyi csatának történetét Kovács Péter polgármester ismertette a jelenlévők-
kel, aki kiemelte: az 1107 évvel ezelőtt történteket elsősorban német nyelvte-
rületen fellelhető, de töredékes írásosos emlékek alapján ismerjük. Ezek szerint 
907 júniusában Luitpold bajor őrgróf főparancsnoksága alatt bajor és frank 
seregek indultak a Duna két partján a Kárpát-medence felé, hogy Pozsony be-
vétele után az egész magyarságot megsemmisítsék.

A bal parton vonuló hadoszlopot Luitpold, a jobb partit pedig Theotmár 
érsek vezette, kettőjük között a Dunán Sieghardt parancsnoksága alatt egy 
utánpótlást szállító hajóhad úszott. Őseinket viszont nem érte készületlenül a 
többszörös túlerőben lévő ellenség támadása, hiszen már a felvonuló seregeket 
is éjszakai villámtámadásokkal akadályozták meg abban, hogy pihenjenek. Tü-

zes nyilakkal sikerült felgyújtaniuk, és elsüllyeszteniük a flottájukat, megsem-
misítve ezzel az utánpótlást. 

Mivel nyugaton akkor még nem volt ismert a magyar harcmodor, így mind-
két sereget sikerült meglepniük. Ennek az volt a lényege, hogy a gyors lovasok 
frontális támadást hajtottak végre a fősereg ellen, majd hirtelen visszafordultak, 
mintha megrettentek volna az ellenség erejétől. Amikor azok üldözni kezdték 
őket, őseink hátrafelé nyílzáport zúdítottak az üldözőkre, miközben vagy le-
gyezőszerűen szétnyílva csalták csapdába az üldözőket, vagy az addig takarás-
ban várakozó csapataik kétfelől oldalba támadták őket. Ezzel először Sieghardt, 
majd Luitpold seregét is megsemmisítették. A számtalan közrendű áldozat 
mellett a támadók elvesztették az őrgrófot és az érseket is, a két hadtest parancs-
nokait, továbbá két püspököt, három apátot, és tizenkilenc grófot. A csúfos ka-
tonai kudarc hosszútávra elrettentő például szolgált nyugati szomszédainknak, 
hiszen a pozsonyi csatát követően támadó szándékkal csak 126 évvel később II. 
Konrád merészkedett először magyar területre. 

A történészek szerint a 907-es ütközetet tekinthetjük a magyarok első nagy 
honvédő háborújának, amely véglegesítette a honfoglalást, és az azt követő bé-
kés évszázad tette lehetővé, hogy megkezdődjenek azok a folyamatok, amelyek 
végeredményeként Szent István király államot alapíthatott.

A polgármester az 1914-ben kirobbant első világháborúról és annak áldoza-
tairól elmondta: a magyar katonák ott is hősiesen helytálltak, és nem rajtuk 
múlott, hogy hazánk elvesztette területének kétharmadát. Kovács Péter szerint 
a két esemény között eltelt több, mint ezer évben honfitársaink mindig kiálltak 
az ország egysége mellett, amelynek megteremtése a török időket leszámítva si-
került is. Ez az örökség pedig arra kötelez bennünket, hogy ezen az úton tovább 
haladva, mi is az ország egységén munkálkodjunk. Mindeközben azonban ne 
feledkezzünk meg azokról, aki ezért életüket adták, és ezentúl is emlékezzünk 
meg róluk minden évfordulón az új cinkotai találkahelyen. 

Múltidéző

Találkozás a hősökkel
A Cinkotai Strand előtti hősi emlékműnél a honfogla-
lást lezáró pozsonyi csatára, és a sok magyar áldo-
zatot követelő első világháború kitörésére emlékez-
tek az egybegyűltek július 4-én. Az eseményt a Déli 
Harangszó Baráti Kör szervezte. Amíg a jelenlévők 
elhelyezték virágaikat az emlékmű talapzatán, Ma-
tus Mihály tárogatón előadott, első világháborús ka-
tonadalokkal idézte fel a kor hangulatát.

Kovács Péter polgármester kö-
szöntötte 100. születésnapja al-
kalmából Csekey Györgynét, 
aki az Alföldön, Vásárhelykutason 
született. Édesapja az első világ-
háborúban elesett, így az édes-
anya egyedül maradt két gyer-
mekkel, akiket ezután a paksi 
nagyszülők neveltek. 

Irénke néni elvégezte a Győ-
ri Tanítóképzőt, de állást nem 
talált, így Nagykanizsán, egy 
rokon dohányboltjában dolgo-
zott öt évig. Nővére időközben 
férjhez ment, akinek hívására 
felköltözött Budapestre, ahol 
1939-ben ő is házasságot kötött. 
Hamarosan megszületett a lányuk, és attól kezdve 
Irénke néni csak a családjának élt. Férje a tejipar 
egyik vezetőjeként dolgozott, de a családfőt 1956-

ban politikai fogolyként a kis-
tarcsai fogházba deportálták.

Irénke néni ezért kénytelen 
volt munkát keresni, de férje 
miatt nem vették fel sehova. 
Végül házi betegápolással, és a 
rokonság segítségével sikerült 
némi pénzhez jutnia. Később 
viszont felvették a Könnyű-
ipari Minisztériumba admi-
nisztrátornak, onnan ment 
nyugdíjba is.         

Az ünnepelt 100 évesen is 
karcsú és mozgékony, ottho-
nában pedáns rendet tart, és 
még mindig gyönyörű kézi-
munkákat készít. Emellett 

szívesen nézi a tévét, sokat hallgatja a rádiót, így 
mindig tisztában van a világ eseményeivel. Isten él-
tesse még nagyon 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.

Déli Harangszó 
Baráti Kör

Dr. Onyestyák György 
Tel.: 06-20/395-3537

augusztus 20. 6 óra 
Szent István napján az Andrássy kastélyokat 
látogatják meg: Hommona, Tőketerebes. In-

dulás: Mátyásföld, Pilóta u. 1. Útiköltség 5800 
forint/fő, költőpénz kb. 15 EUR.

Jelentkezés telefonon Szuhaj Péternénél a 403-
2622-es telefonszámon. Befizetés megbeszélés 
szerint a Veres P. út 27. alatt, hétfőnként 17 

és 18 óra között. Az utakat az Önkormányzat 
Kulturális és Sport Bizottsága támogatja.

MéSzáRoS tiboR
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Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. szüle-
tésnapja alkalmából Bonnyár Istvánnét, aki 
Baranya-megyében, Babarcszöllősön született. Ott 
járt elemi iskolába, a polgárit pedig Pécsett végezte 
el. Margitka néni 1942-ben ismerkedett meg fér-
jével egy mulatságon, még abban az évben össze-
házasodtak és Budapestre költöztek, majd 68 évig 
éltek boldogan. Először még csak a későbbi XVI. 
kerület peremén, 1957-től pedig mai házukban 
laktak. A családfő a HÉV-nél dolgozott forgalmi 
szolgálattevőként, felesége ugyanakkor a Kézmű-
ipari Szövetkezetnél talált munkát, onnan ment 
nyugdíjba is.

Egy lányuk született, akivel Margitka néni ma is 
együtt él, így van segítsége a napi teendők elvég-
zésében. Rajta kívül három unokája és dédunokája köszöntötte az ünnepeltet. 

Margitka néni napközben általában tévét néz, mert egy stroke és egy kétoldali 
tüdőembólia miatt már nehezen mozog, de néha azért a kertbe is kimegy. Isten 
éltesse még nagyon sokáig!

Kovács Péter polgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Takács Lajos-
nét is, aki Budapesten született. Édesapja 
sajnos korán meghalt, ezért édesanyja – aki 
varrónőként dolgozott – egyedül nevelte két 
gyermekét.

Eta néni 1952-ben ment férjhez egy épí-
tész technikushoz, akivel 48 évig éltek bol-
dog házasságban. Egy lányuk és egy fiuk, öt 
unokájuk és három dédunokájuk született, 
akik családjukkal együtt gyakran meglá-
togatják őt. Az ünnepelt négy éve lakik a 
Kertvárosban fiánál.

Eta néni nyugdíjba vonulása előtt egy 
nyomdában dolgozott. Mostanában vi-
szont már napközben is inkább csak pihen, gyönyörködik a szép kertben, néha 
rejtvényt fejt, este pedig tévét néz. 

Eta néni szerint a hosszú élet titka az, hogy szeretetben és békességben éljünk 
egymással.  Isten éltesse még nagyon sokáig! 

Kovács Péter polgármester és Ancsin László 
jegyző köszöntötte 90. születésnapja alkal-
mából Tóvárosi Károlyt, aki 1990-től 1994-
ig önkormányzati képviselő, majd újabb 
négy évig pénzügyi-gazdasági tanácsnok 
volt Kovács Attila polgármester mellett.

Karcsi bácsi Budapesten született. Négy éves volt, 
amikor a család kiköltözött Sashalomra, majd hat év-
vel később abba a házba, ahol azóta is lakik. Szabad-
idejének jelentős részét a mátyásföldi repülőtér mellett 
töltötte barátaival, ugyanis lenyűgözte a pilóták és az 
ejtőernyősök bátorsága. Éppen ezért tizenöt évesen 
már Farkashegyre járt vitorlázni. A Corvin Mátyás 
Gimnáziumban érettségizett, ezután felvették a Repü-
lő Akadémiára, majd annak elvégzése után vadászpiló-
ta lett a Magyar Királyi Légierőnél.

A második világháború utolsó szakaszában, Magyar-
ország megszállása előtt a magyar légierőt kitelepítet-
ték Ausztriába, majd Németországba. Karcsi bácsi tár-

saival tudta, hogy bármelyik felszállás az utolsó lehet, 
de abban a korban a fiatalok nagy része hajlandó volt 
az életét kockáztatni a hazáért. Neki szerencséje volt, 
mert mindig ép bőrrel ért földet, évfolyamtársainak 
közel fele azonban elhunyt a harcokban.

A háború végén nyugati területen esett orosz fog-
ságba. Miután kiszabadult, csábították, hogy ott tel-
jesítsen pilótai szolgálatot, de a szíve hazahúzta, állást 
viszont nem talált. Rendfokozatától megfosztották, és 
B-listára került. Mivel azonban 
korábban válogatott szinten at-
letizált, sikerült a Vasas sporto-
lójaként a Gázműveknél sportál-
lást kapnia. Ő azonban komoly 
feladatot szeretett volna, és ak-
kor ismerkedett meg a számítás-
technikával. Ez arra ösztönözte, 
hogy elvégezze a Közgazdaság-
tudományi Egyetem pénzügyi 
szakát. Mivel tagja volt annak a 
szűk elitnek, amely mindent tu-
dott az informatikáról, ezért őt 
kérték fel a Díjbeszedő Vállalat 
számítógépes rendszerének kialakítására. Húsz évig 
dolgozott ott, majd a Pamutnyomó Ipari Vállalat há-
lózatának kiépítését is rábízták. Egy év után azonban 
elcsábította az Országos Vízügyi Hivatal, ahol újabb 
húsz évet töltött. Az intézmény bővítése után felszó-
lították, hogy lépjen be a pártba, és akkor kinevezik 
pénzügyi és számviteli főosztályvezetőnek. Annak elle-
nére, hogy nem lépett be, szakmai tudása miatt mégis 
megkapta a kinevezést. Onnan ment nyugdíjba, de 
munkakörét még hosszú ideig megtartotta. 

Karcsi bácsi 1990-ben indult az önkormányzati kép-
viselő-választáson, és a négy éves ciklus alatt számtalan 
fontos javaslatát elfogadták. A legnagyobb eredmé-

nyének a 418 erzsébetligeti lakás visszaszerzését te-
kinti, amellyel a felsőbb vezetésnek más tervei voltak. 
Ugyanilyen szívesen gondol a Szobabérlők Házának 
létrehozására is, amely azóta is működik. Büszke az 
Erzsébetligeti Színház megvásárlására is, amit a már 
távozásra készülő szovjetek parancsnoka 20 millió fo-
rintért akart eladni. A tárgyalások során egy pisztoly is 
előkerült, Karcsi bácsi viszont nem ijedt meg, és végül 
az Önkormányzat „csak” 8 milliót fizetett, ami azért 

is volt kedvező, mert az épületet 
röviddel azelőtt újították fel, a 
raktárban pedig még ott voltak 
a becsomagolt, vadonatúj székek 
is.    

Karcsi bácsi 35 évig élt bol-
dog házasságban, de felesége 
1981-ben váratlanul elhunyt. 
Későbbi élettársával 33 éve él, 
aki szintén jóban-rosszban tá-
mogatja. Az ünnepeltnek népes 
családja van, hiszen lánya, két 
unokája és három dédunokája 
is felköszöntötték a jubileum al-

kalmából. 90 évesen pedig pihenés helyett autót vezet 
és motorozik, számítógépen tartja a kapcsolatot a régi 
repülős csapattal, sőt a polgármesteri látogatást követő 
napra volt bejegyezve naptárjába a következő repülés. 
Hogy mindezek mellet hogyan fért bele az életébe a 
tenisz és a balatoni vitorlázás, valamint mikor tanult 
meg németül és franciául, azt már meg sem kérdeztük.

Az ünnepeltnek mindig is szívügye volt a kerület, és 
ahogy aktív korában is mindent megtett a fejlődéséért, 
úgy most is figyelemmel kíséri a változásokat. Nagyon 
elégedett a számtalan sportpályával, az uszodákkal, és 
a többi, szemmel látható fejlesztéssel. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!     
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– Milyen ma ez az életforma?
– Nyitott, teljes életet élő, vidám emberek, családok 

életformája, akik nem vetik meg a sportot, a szóra-
kozást, a játékot, a művészeteket, szívesen vannak 
együtt, nem szemüket lesütve mennek otthonuktól 
a templomig, emellett viszont a tízparancsolatot, a 
keresztény erkölcsi hagyományokat tekintik életük 
vezérelvének. Kapcsolatot tartunk 
külföldi baptista közösségekkel is, 
ennek köszönhetően a missziós hétre 
Amerikából, Texas államból is érkez-
tek vendégeink. Tisztelettel tekintünk 
ugyanakkor más felekezetek tagjaira is, 
együttműködésre, jó viszonyra törek-
szünk velük.

– Hogyan tükröződött mindez a prog-
ramok összeállításában?

– A gyerekeket és fiatal szüleiket játszó- és beszélgető 
ház várta minden délelőtt. A sportkedvelők délutá-
nonként amerikai fociban, softballban, frizbifociban, 
pingpongban, kosárlabdában és a futball világbaj-
nokság eseményeivel párhuzamosan, hagyományos 
labdarúgásban élhették ki mozgásigényüket. Az 
idősebbek ingyenes vércukor, vérnyomás, koleszte-
rin, testtömeg összetétel mérésen és egyészségügyi 
tanácsadáson vehettek részt. Esténként pedig kultu-
rális műsorok zárták a napot. Fellépett a Tahitótfalusi 
Fúvószenekar, illetve a Baráti hangok elnevezésű, 
különböző énekkarokban szereplő baptistákból ösz-
szeállt alkalmi kamarakórus. Volt zenés est a csömöri 
és a cinkotai baptista gyülekezet közös zenekarával, 
egy másik a Láncom lehull elnevezésű formációval, 

de Révész Milán harmonikaművész is 
adott koncertet. 

– Az előadások milyen témaköröket 
érintettek?

– A Túlélési útmutató az élethez című 
előadás önismereti tanácsokkal szolgált, 
valamint a hitnek elkötelezett ember 
életvezetéséhez nyújtott támpontokat. 
A legnagyobb érdeklődés azonban dr. 
Molnár Róbertnek, Kübekháza polgár-
mesterének előadását kísérte, amely azt 
taglalta, hogy tehetünk-e engedménye-
ket hitünk rovására a hit nélkül élő em-
berek iránti megértésből, alkalmazkod-
hatunk-e hozzájuk abban a reményben, 
hogy majd ők is jobban megértenek 

bennünket. A szigorú választ természetesen már az 
előadás címe is sugallta: Kutyából nem lesz szalonna.

A zárónapon megtartott istentiszteleten közremű-
ködött az Üdvhadsereg Fúvószenekara, és megjelen-
tek a Magyar Keresztény Motorosok Szövetségének 
képviselői is, akik gyönyörű vasparipákon érkeztek. 

Vezetőjük, Verla Péter a vadságot sugalló külső és a 
keresztény lelkület közötti kapcsolatot taglalta.

– A baptisták közössége egy nyitott szemléletű fe-
lekezet. Mi, motorosok küldetésünknek tekintjük, 
hogy bemutassuk: vallási közösséghez tartozni úgy 
is lehet, hogy a Biblia tanításait elfogadva motoros 
közösséget alkotunk, különböző helyszíneken meg-
látogatjuk a gyülekezeti alkalmakat, részt veszünk az 
istentiszteleteken, és jelenlétünkkel is demonstráljuk 
jelmondatunk igazságát: „Az igazi szabadság a szere-
tetben való szolgálat”. 

A 100 éves rákosszentmihályi baptista gyülekezet 
jelenleg több mint 70 tagot számlál. Eddigi története 
során integráló képessége volt legfőbb ereje, hiszen 
sokféle emberből kovácsolt erős közösséget, amely 
példaként szolgálhat szélsőségesen megosztott társa-
dalmunk számára is.

A baptista egyház követői már a XVI. században meg-
alakították az első hazai közösségeket. A rákosszent-
mihályi gyülekezetet 1914-ben hozták létre, és válto-
zó létszámmal ugyan, de azóta is megszakítás nélkül 
működik. Az alapító tagok között volt Andriska Pál 
dédnagypapája is.

– A mi hitünk is kizárólag a Biblia tanításait követi. 
Alapvető különbség az egyházunkhoz való csatlako-
zásban van. Ennek módja a bemerítkezés. Ez – ellen-
tétben a többi keresztény egyház beavató szertartása-
ival – nem gyerek-, hanem felnőttkorban történik. 
Így, aki hozzánk csatlakozik, már saját akaratából teszi 
ezt, és nem befolyásolja a szülői elvárás. 

– Hogyan zajlik ez a szertartás?
– Aki a baptista egyház teljes jogú tagja kíván lenni, 

megfelelő lelki felkészülés és elhatározás után a beme-
rítő medencében teljes testével megmerítkezik. Ezzel 
jelképesen szakít addigi életével, maga mögött hagy 
mindent, ami addig történt vele, és egy hitben még 
eltökéltebb, új életet kezd. 

– Miért a Centenáriumi lakótelepen építették fel a sá-
tortemplomot?

– Imaházunk kertvárosi részen, a Sándor utca 26-
ban található. Arra gondoltunk, hogy a százéves év-
forduló nemcsak ünnep, hanem missziós alkalom is. 
Szerettük volna itt, a lakótelep közepén is megmutat-
ni a hitünket, életformánkat.

Kultúra

MéSzáRoS tiboR

Sátortemplom 
a Centin

A Centenáriumi lakótelepen a ru-
tafa utca, az Összefogás sétány és 
a Dóra tér által határolt területen 
június 24-e és 29-e között egy sá-
tortemplom hirdette: 100 éves a 
rákosszentmihályi baptista gyüle-
kezet. Történetükről, mai törekvé-
seikről és az évforduló tiszteletére 
rendezett missziós hét programjá-
ról Andriska Pált kérdeztük.   

Az Erzsébetligeti Színház Tarnai Kiss László tanítványainak és barátainak jó-
tékonysági koncertjével zárta az évadot. A június 19-én hetedik alkalommal 
megtartott gálaműsor a Tarnai-tanítványokon kívül sztárvendégekkel is meg-
lepte a közönséget, amelynek tagjai a belépők megvásárlásával a Göllesz Viktor 
Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény kiadásaihoz járultak hozzá. 

Kelemen Gábor igazgató elmondta: az enyhe és középsúlyos értelmi fogyaté-
kos gyerekek tanítása és felzárkóztatása több eszközt igényel, mint az átlagos di-
ákoké. Az intézményvezető köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt években 
a gála bevételéből tudtak kialakítani egy fejlesztőszobát az autisták számára, 

speciális eszközökkel szereltek fel egy relaxáló helyiséget, fejlesztőprogramot 
vásároltak a számítógépekhez, és még sok olyan kisebb kiadásra is futotta, ami 
az iskola költségvetésébe már nem fért volna bele. 

A műsorban Dócs Péter, Gáspár Anni, Erdélyi Klaudia, Kalina Enikő, Kovács 
Böske, Kökény Andrea, Oláh Kati, Smidéliusz Éva, Szeredy Krisztina, Szom-
széd Ildikó, Tarnai Kiss László és Tarnai Marcell László adott elő a többi között 
operett és opera slágereket, népdalokat, valamint napjaink fülbemászó dalla-
mai közül néhányat. A gála egyik meglepetésvendége dr. Frido Dieperveld, 
Magyarországon élő holland származású jogász volt, aki kitűnően hegedül, és 
ezúttal még éneklésre is vállalkozott. A legnagyobb sikert mégis Máté Ottília 
aratta, akivel együtt énekelt a közönség, és a produkció végén hosszú percekig 
mindenki állva tapsolt.

Ezután a Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem budapesti parancs-
noka, vitéz lovag gyergyói Kolcsár Géza tábornok a szervezet népszerűsítésének 
elismeréséül Tarnai Kiss Lászlót vezérőrnaggyá léptette elő, Erdélyi Klaudia 
pedig most csatlakozott hozzájuk utazó nagykövetként, ezért őrnagyi rendfo-
kozatot kapott.  

A rendezvény végén a Göllesz diákjai minden fellépőnek egy szál kardvirággal 
köszönték meg az önzetlen segítséget.

Tiszta szívből énekeltek

MéSzáRoS tiboR
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nak találták a képességeimet, hogy a második év-
folyamra kezdtem járni, majd nem sokkal később 
leszerződtettek a Néphadsereg Színházhoz. Öt 
csodálatos évet töltöttem ott, és lehet, hogy még 
tovább is maradtam volna, de épp abban az idő-
ben szervezték át a színházakat. A társulatok szét-
robbantak, én pedig a Szendrő József által vezetett 
József Attila Színházhoz kerültem. Ott kaptam 
első nagy szerepeimet, köztük az Aranyember Tí-
már Mihályát is. Ez nagy népszerűséget, és további 
főszerepeket hozott. Majd tovább folytatódott az 
átszervezés, és végül Kecskeméten kötöttem ki. Ez 
volt életem egyik legszebb és legsikeresebb szakasza. 
Csupa nagy szerepet kaptam, és nagyon szeretett 
a közönség. Nagyon fiatalon 
ért az a megtiszteltetés, hogy 
a Jászai Mari-díj legmagasabb 
fokozatát vehettem át, amit 
korábban mindig fővárosi 
színház tagjának ítéltek oda. 
Én voltam az első vidéki szí-
nész, aki ezt megkapta.

– Kecskemétről merre vezetett 
az útja?

– Az egri Gárdonyi Géza 
Színházhoz, majd Kaposvár-
ra és Békéscsabára. Ezeken a 
helyeken is kitűnő szerepeket 
kaptam, csak kezdtem meg-
unni, hogy a bemutatók után 
fárasztó tájelőadásokra kellett 
vinnünk a darabjainkat. Ezért 
örültem, amikor megkerestek 
Miskolcról, és 1973-tól elszer-
ződtem a Miskolci Nemzeti 
Színházhoz, ahonnan 1985-ben vonultam nyugdíjba. 

– Voltak kedvenc szerepei?
– A 110 bemutatóm  között ott volt az összes 

nagy férfiszerep. Az Ember tragédiájából Ádám, 
Bolkonszkij a Háború és békéből, Bánk szerepe 
a Bánk bánból, Bolyai Antal A két Bolyaiból, a 
fejedelem a Csongor és Tündéből, Ford a Wind-
sori víg nőkből, Kovács kapitány Molnár Ferenc 
Olympiájából, Lord Cecil az Angliai Erzsébetből, 
vagy Taláros úr az Ilyen nagy szerelemből. Az ember 
mindig azt szereti a legjobban, amit éppen játszik.

– Hogyan jött ki a színésztársaival?
– Nekem a legsikeresebb időszakomban sem vol-

tak úgynevezett sztárallűrjeim. Tudatosan ügyel-
tem arra, hogy a népszerűség ne változtassa meg 

az egyéniségemet. Így nem voltak jelentős konflik-
tusaim, egyet kivéve. Éppen utolsó színházamnál, 
Miskolcon a direktor megkülönböztetett figyelem-
mel utált engem. Színészigazgató volt, ő is sokszor 
fellépett, és mint utólag megtudtam, rettenetesen 
féltékeny volt rám. 

– Hogyan alakult a magánélete?
– Kétszer nősültem. Először 1954-ben. Akkor köl-

töztünk ebbe a rákosszentmihályi házba, ahol most 
is élek. Feleségemmel, Demeter Hedvig színésznő-
vel egészen 1981-ben bekövetkezett haláláig éltem 
együtt. Második feleségem Antal Magda, közismert 
rádiós, újságíró, aki akkor került fel Miskolcról a 
Kossuth Rádióhoz, amikor nyugdíjba mentem.

– A nyugdíjba vonulás végle-
ges szakítást jelentett a színház 
világával?

– Nem, hiszen később is sok 
feladatot bíztak rám. Ezek 
közül az egyik legkedvesebb, 
amikor Udvaros Béla rende-
ző visszahívott Kecskemétre, 
hogy miután évtizedekkel 
korábban eljátszottam Bánk 
bánt, játsszam el Tiborcot 
is. Bevallom, amikor kide-
rült, hogy sokan felismertek, 
kicsit meghatódtam. Aztán 
szerepeltem még a Szabó csa-
lád című rádiós sorozatban 
és szinkronizáltam is, majd 
végül a szintén Udvaros Béla 
által alapított Evangélium 
Színháznál kötöttem ki. Szí-
nészi működésemnek egy 

combnyaktörés vetett véget. Azóta csak járókeret-
tel tudok közlekedni a lakásban. Mégsem vagyok 
rosszkedvű, mert azt gondolom, hogy mindig a vi-
dámságot kell keresni az életben.

– Mivel tölti a napjait mostanában?
– Megismerkedtem a számítógéppel, és írok. Nem-

sokára megjelenik egy könyvem, amelyben furcsa és 
érdekes színházi történetekről, illetve bakikról olvas-
hatnak, valamint sok régi fotót láthatnak az érdeklő-
dők. Mesekönyvet már régebben is írtam, ami meg 
is jelent gyerekrajzokkal illusztrálva, különben pedig 
mosolyogva nézek a jövőbe. Azt üzenem mindenki-
nek, hogy kisebb-nagyobb bajokkal küszködve is meg 
lehet találni az élet derűs oldalát. Nekem ez már 92. 
éve beválik.

Kertvárosi arcképek

–1923-ban születtem Rákospalotán. Ott jártam 
elemi iskolába, ahol az osztály legjobb tanulója vol-
tam, de az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium-
ban már sokasodtak a nehézségeim, és így végül a 
Szent István Gimnáziumban érettségiztem.

– Mindig színész szeretett volna lenni?
– Egyáltalán nem. Édesapám irodistaként dolgo-

zott a Nyugati pályaudvaron, és szinte természetes-
nek vette, hogy őt követem. Én viszont orvos akar-
tam lenni. A bátyám vállalta volna a taníttatásom 
költségeit, de ez végül meghiúsult, mert a Felvidék 
1941-ben visszakerült Magyarországhoz, és őt a be-
telepítési programnak megfelelően Diószegre köl-
töztették.

– Akkor indult a színészet irányába? 
– Még akkor sem. Beiratkoztam a jogi egyetemre. 

Már csak néhány vizsgám lett volna hátra, amikor 
behívtak katonának. Kétszer voltam hadifogság-
ban. Először sikerült megszöknöm, de másodszor 
már nagyon vigyáztak rám, és három évet töltöttem 
az Urálon túl, amelyből a sok borzasztó, fagyos él-
mény mellett azért hasznom is származott. A látszat 
kedvéért a fogolytáborokban némi kulturális élet is 
zajlott: akkor írtam néhány színdarabot, és előadá-
sokat is szervezetem. 

– A fogság miatt nem is folytatta jogi tanulmányait?
– De, mert miután hazatértem, befejeztem az 

egyetemet, és a Népművelési Minisztériumban ta-
láltam munkát. A színházak gazdasági tevékenysé-
gének felügyelete volt a feladatom, és csak egy vélet-
lennek köszönhetően lettem színész. A Vígszínház 
elődjében, a Néphadsereg Színházban jártam hiva-
talos ügyben, amelynek igazgatója Várkonyi Zoltán 
volt. Már éppen kifelé tartottam az irodájából, ami-
kor megkérdezte, hogy nem akarok-e színész lenni. 
Erre én gondolkodás nélkül igent mondtam.

– Mi történt ezután?
– Neves színészekből álló bizottság előtt – amely-

nek többek között Ruttkai Éva és Ajtai Andor is 
tagja volt – kellett bemutatkoznom, és végül maga 
Várkonyi Zoltán íratott be a főiskolára. Olyan jó-

A magyar színészek doyenje
Thália egyik legidősebb papja, Simon György Jászai Mari-díjas színész a közel-
múltban ünnepelte 91. születésnapját. Az egykor ünnepelt művész vidáman 
éli napjait a Kertvárosban, bár már csak járókerettel tud közlekedni. Otthoná-
ban beszélgettünk vele pályájáról, szerepeiről és álmairól. 

MéSzáRoS tiboR

Az Erzsébetligeti Színház
július 12. és augusztus 10. között 

ZÁRVA
tart.

Augusztus 11-én 10 órától ismét várják látogatóikat!



10
A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJAHelytörténet

A kamera Károlyi Aladár és fia, Ferenc szolgá-
latában állt a tízes évektől kezdve a rákosszent-
mihályi műteremben. A nyolcvanas években 
ment nyugdíjba, azóta mi éljük át az emlékeit, 
számtalan helytörténeti füzetünket illusztráltuk 
az általa rögzített portrékkal.

Nem lehetünk biztosak benne, de nagyon 
valószínű (hiszen R. A. Goldmann kameragyá-
ra Bécsben már a 19. század második felében 
gyártotta ezt a típust), hogy Károlyi - akkor 
még Klein - Aladár szegedi, 1906-ban alapított 
műtermében is ezzel a kamerával fényképezett. 
Négy év után műtermét és kameráját 
Nagykőrösre költöztette. A Nagykőrös-
ről fennmaradt fotók díszes, cégjelzéses 
hátoldalán, az úgynevezett verzókon 
már a Károlyi Aladár név szerepel. 
Egy-másfél év után újra költözött a 
műterem, ekkor már végleges helyére, 
Rákosszentmihályra, a József utcába. 
Az épület ma is áll, de fényképészet-
ként a nyolcvanas évek vége óta nem 
működik.

A műterem Rákosszentmihályon a 
leghosszabb ideig működő fényképé-
szet volt, ahova a település apraja-nagy-
ja eljárt, hogy megörökíttesse magát. 
A fennmaradt fotográfiákról a mi he-
lyi történelmünk tekint le ránk és mi 
ezekről a fotográfiákról ismerjük meg 
elődeink arcát, neves, közéleti elődein-
két és ismeretlenekét is. 

Mindkét fotográfus értette a szakmáját, ízlése-
sen, korrektül világítottak, nem vitték túlzásba 
a festett háttereket, a személyiség volt fontos 
nekik, a minél pontosabb ábrázolás. És még 
egy nagyon fontos dolog: nem retusálták túl a 
képeket. (A kor gyengébb fényképészeinek szo-
kása volt ez, elfedni a gyenge technikai tudást, 
illetve hazug, a megrendelőnek kedvezőnek vélt 
szépítést alkalmazni.) Munkájukban nagy segít-
ségükre volt a Goldmann, a nagy formátumú 
gép nagy formátumú üvegnegatívra, később 
celluloidra dolgozott, és ez biztosította a helyes 
beállítás mellett a tűéles pontosságot.

A két Károlyi jól ismerte a hozzá betérő embe-
reket. Rákosszentmihály kis település, van, aki-
vel egy boltba jártak, vagy együtt nézték a mű-
kedvelő előadásokat a kaszinóban, biztosan egy 
asztalnál ültek a falu elöljáróival az Engelbrect 
vendéglőben. Az 1920-as években ennek kert-
helyiségében készített családias hangulatú cso-
portképet, ahol együtt sörözött Pálfi János, 
Rákosszentmihály egyik alapítója, Krenedits 
Sándor főjegyző, Balázsovich Zoltán, a Rákos 
Vidéke főszerkesztője, Kecskeméthy Vince bíró 
és még számos neves helyi személyiség. Ezt a 
fényképet valószínűleg nem a Goldmann rög-
zítette, hiszen a hatalmas, súlyos gép műtermi 

fotózásra készült, nemigen vitték ki helyszínre.
A fennmaradt rákosszentmihályi képek közül 

talán a legkorábbi ifj. Korompay Dezsőt ábrá-
zolja gyerekkorában, aki később optikus lett, és 
a cinkotai kertmozi, majd a Hétvezér filmszín-
ház üzemeltetője. Érdekessége a fotónak még, 
hogy a verzón a szegedről megmaradt műterem-
jelzést bélyegezték felül „Károlyi fényképház 
Rákosszentmihály” felirattal.

A gyűjtemény kutatótermének falán függ a 
nagyméretű kép, amelyet a rákosszentmihályi 
református egyháztól kaptunk, Kecskeméthy 
Vincét ábrázolja a maga egyszerű komolyságá-

ban, a robosztus emberben a bírót, kertészt és 
református presbitert egy személyben látjuk. 

Nagy Géza rákosszentmihályi esperes plébá-
nost számos egyházi kitüntetésével ültette a ka-
mera elé az idősebb fényképész, lehetne ez a kép 
egy magas egyházi méltóság hivatalára büszke 
képe is, a képről – pontosabban az arcról – még-
is inkább az emberszeretet, a hit derűje sugárzik.

A harmincas években divat volt a szépia-bar-
na, meleg tónusú képeket színezni, Károlyi Ala-
dár ezt is jó ízléssel gyakorolta néhány képén, 
ilyen például a 30. Kertvárosi Helytörténeti Fü-
zet, a Képeskönyv címlapján álló kép: ezen Mé-
száros József mosodás áll két leányával, Ilával és 

Gizivel a helyi szüreti bál jelmezében. 
1944-ben Károlyi Aladárt, feleségét, 

két leánygyermeküket és három éves 
unokaöccsüket Auschwitzba deportál-
ták. Egyikük sem jött haza. Fia, Károlyi 
Ferenc munkaszolgálatos volt ebben az 
időben, ezért kerülhette el a koncent-
rációs tábort. A háború befejeztével a 
munkaszolgálatból orosz hadifogságba 
került, 1947-ben jött haza. Ebben az 
évben kezdett újra dolgozni a műte-
remben. 1949-ben Károlyi Ferenc azon 
szerencsés kevesek között volt, akinek 
műtermét nem államosították. 

Képei közül kettőt emelnék ki. 
Mindkettő a feleségéről készült, ki-
derül róluk, a fotográfus komolyan 
ismerte a korabeli modern fotó irány-
zatokat, egyszerű, semleges, geomet-
rikus háttér előtt fotózta a szeretett 

asszonyt, mindkét kép gyönyörű korrajz, igazi, 
tónusos fotográfia, divatról, viseletről, embe-
ri érzésekről mesél. A többi megtalált képe is 
magas színvonalú műtermi portré, hangulatuk 
természetesen a kor megrendelőinek elvárásá-
hoz igazodik.

Goldmann objektívje tehát folyamatosan 
figyelte és rögzítette a huszadik század Rákos-
szentmihályát. Átélt majd mindent, ami ezt 
a zaklatott századot jellemezte. Ha lelke van, 
megérdemli most a pihenést, és biztos jólesik 
neki az a kitüntetett figyelem, amivel körülvesz-
szük őt, itt a gyűjteményben.

Rákosszentmihály szeme
Azt mondják, a tárgyaknak is van lel-
ke. Én ezért a fényképezőgépeimmel 
mindig szépen beszélek, társnak te-
kintem őket és ezt nem bántam meg, 
mert eddig mindegyik hűen szolgált. 
Gyűjteményünkbe új tárgy érkezett 
hosszantartó látogatásra, egy olyan 
tárgy, amelynek szintén lelke lehet, 
mégpedig nagy lelke, hiszen közel 
száz esztendő rákosszentmihályi ar-
cait örökítette meg úgy, hogy üveg-

szemén át beengedte belsejébe és 
rögzítette a róluk visszaverődött 
fényt. A Károlyi fényképészdinasztia 
leszármazottainak, Károlyi Ferenc 
gyermekeinek, Irénnek és Gábor-
nak köszönhetően most hosszú ideig 
gyűjteményünk egyik ékessége lesz 
ez a szép kort megért, sokat látott 
ereklye, a tárgyként is szép, harmo-
nika kihuzatos, fa műtermi kamera, a 
Goldmann.

SzéMan RicháRd

Károlyi Aladár és családja
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PiRoS cecil

A „teknő”, amit 2010 októberében adott át a kö-
zönségnek a XVI. Kerületi Önkormányzat, orszá-
gos viszonylatban is egyedülállónak számít. Ráadá-
sul a kerületi fiatalokból álló szervezők idén igazán 
kitettek magukért, hiszen előző nap a Graffiti Jam 
keretében „új ruhába öltöztették” a létesítményt, 
ami így nemcsak látványában, hanem tapadásában 
is kiváló körülményeket biztosított a közel száz 
résztvevőnek. 

– Csillebérc után itt a XVI. kerületben épült először 
ehhez hasonló szabadtéri pool az országban. Amellett, 
hogy azóta sem készült több hasonló létesítmény, már 
országos hírnévre is szert tett, hiszen évről évre vidéki 
nagyvárosok versenyzői is szép számmal képviseltetik 
magukat ezeken a megmérettetéseken – emelte ki 
Pichler Róbert főszervező.

A mintegy háromszáz néző biztonsága érdekében 
a pályát természetesen idén is elkerítették, és a nagy 
melegben még fagylalt, illetve kürtöskalács is várta 
az extrém sportoknak hódoló fiatalokat, akik már 

délelőtt elkezdtek gyakorolni. A selejtezőkből to-
vábbjutottak az elődöntőbe kerültek, ahol az egyé-
ni menetek során mindenki számára egy perc állt 
rendelkezésére, hogy bemutassa legjobb trükkjeit. 
A résztvevők pedig igencsak kitettek magukért, hi-
szen az amatőrök és a juniorok is látványos mozdu-
latokkal örvendeztették meg a közönséget. 

Ezt követően az adott kategóriában nevezettek 
számától függően 5-10 versenyző jutott a finálék-
ba, ahol előre meghatározott sorrendben váltot-
ták egymást, és mindenki 30 másodpercig – vagy 
addig, amíg el nem esett – trükközhetett. Végül a 
bemutatók alapján a zsűri döntött, és minden kate-
gória legjobb három versenyzőjét értékes tárgynye-
reményekkel, valamint a külön az erre az alkalomra 
készült trófeákkal díjazták. A profi döntők idejére 
már a nap is lenyugodott, de így is mindenki képes-
ségei legjobbját nyújtotta. 

Az idei verseny és a számtalan kertvárosi résztvevő 
pedig újra bebizonyította, hogy a XVI. kerületben 
is van helyük az extrém sportoknak. 

V. Havashalom Pool Jam
Ötödik alkalommal rendeztek versenyt a Havashalom park „teknőjében” lelkes 
kertvárosi fiatalok. A június 28-án a junior, felnőtt, amatőr és profi gördesz-
kásoknak, BMX-eseknek, valamint rollereseknek megtartott eseményen több 
száz néző előtt bizonyíthatták tehetségüket és bátorságukat a résztvevők.

A testünk megért egy estet

Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket 
üzemeltető Kft. ügyvezetője elmondta: az éjsza-
kai úszásra mintegy 100 érdeklődő váltott jegyet. 
Mindez azért is kiemelkedő, hiszen a XVI. kerüle-
tin kívül csupán egy budapesti uszoda csatlakozott 
a sportot és az egészséges életmódot népszerűsítő 
rendezvényhez.

A Szentmihályi Uszoda fitneszterméből ugyan-
akkor ezen a napon kitolták a teremkerékpáro-

kat, majd a teraszon Bujtor Barna, Rizmayer 
Beatrix és Makár Tamás tartott egy-egy különle-
ges órát.  A ritmusos zenére a résztvevők az edzők 
utasításainak megfelelően sík terepen „futottak”, 
vagy magas hegyeket „másztak meg”, miközben 
a csillagok fénye világított felettük. A spinning 
egyébként a teremben végezhető csoportos órák 
közül a leghatékonyabb kardió edzés, amellyel 
alkalmanként 700-800 kalóriát is elégethetünk. 
Ha pedig mindezt rendszeresen, vagyis heti két-
három alkalommal végezzük, akkor nemcsak 

a fogyás garantált, hanem az álló- és a mentális 
képességek növekedése is. Ez a sport ugyanis egy-
szerre fejleszti a testet és a lelket, növeli a tüdő 
kapacitását, emellett nem terheli meg az ízülete-
ket, valamint kortól és nemtől függetlenül bárki 
végezheti.

Ha viszont valaki mégis csak a vizes gyakorlato-
kat részesítené előnyben, akkor az Erzsébetligeti 
Uszoda minden hétvégén, szombaton és vasárnap 
délután is vízi aerobikkal várja a kedves látogatókat 
15.00 és 17.00 óra között. 

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet által június 28-án 
megrendezett Mozgás Éjszakája elnevezésű programsoro-
zathoz az Erzsébetligeti és a Szentmihályi Uszoda is csatla-
kozott. Míg a mátyásföldi létesítményben kedvezményesen 
lehetett úszni, addig rákosszentmihályon biciklire pattantak 
a látogatók, és három órát tekertek a jó levegőn.

A budapesti RTK Dojo karatésai ennek a jelmon-
datnak megfelelően meghívást kaptak a Máltán 
első alkalommal megrendezett gyermek és junior 
Kyokushin Európa-bajnokságra, ahol június 28-
án a hazaiak mellett holland és román sportolók-
kal kellett összemérniük tudásukat. A közel 100 
versenyző a Kyokushin karatén kívül kick-boxban 
és thai boxban is kipróbálhatta erejét. Közülük a 
legeredményesebb Kotuly Zoltán, a kerületünkben 
élő, és a Szerb Antal Gimnáziumba járó diák lett, 
aki a Szentesen edző magyar válogatott kerettagja is. 
Kertvárosi büszkeségünk első helyezéséhez ezúton 
is gratulálunk. Zolit egyébként Shihan Brezovai 
Sándor és Shihan Tóthné Babi  hat danos mesterek 
készítették fel, és külön öröm, hogy a dobogó másik 
két fokán is magyar sportoló állhatott. 

A következő hasonló versenyre július 19-én Ro-
mániában kerül sor. Reméljük, hogy ifjú karatésa-
ink ott is hasonló sikereket érnek el. 

Karatéban is az élen
,,A Kyokushin Karate művészetének végső célja 
nem a győzelem vagy a vereség, hanem a benne 
részt vevők jellemének tökéletesítése.”

KellneR geRgely
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A viadalon minden versenyszámban országonként 
két-két sportoló, vagyis összesen hat nevező mér-
te össze tudását. A magyar válogatott összeállítása 
azonban az előzetes várakozáshoz képest kissé mó-
dosult, mivel az U20-as juniorok néhány rátermett 
U18-as fiatal versenyzővel együtt július 5-én Szlo-
véniában vettek részt egy nemzetközi versenyen, így 
az oda utazó fiatalabbakat ezúttal nélkülözni kellett 
a csapatból. 

Ezek után Horváth Csaba magasugrásban, Bar-
csay Csanád rúdugrásban, Papp Szabolcs súlylökés-
ben és Lévay Dániel ugyancsak rúdugrásban, tarta-

lékként kapott bizalmat a válogatott szakvezetőitől. 
A megmérettetésen 100, 200, 400, 800, 1500, 

illetve 3000 méteres síkfutásban, 100, 110 és 400 
méter gáton, valamint 2000 méteres akadályfutás-
ban álltak rajthoz a sportolók. A magas-, távol-, 
rúd- és hármasugrás mellett pedig súlylökésben, 
diszkoszvetésben, gerelyhajításban és kalapácsvetés-
ben is összecsaptak.

A több, mint harminc versenyszám közül alig volt 
olyan eredményhirdetés, amelyen legalább egy ma-
gyar atléta ne lépett volna fel a dobogó valamelyik 
fokára. Végül a mieink 17 aranyat – köztük négy 
kettős győzelmet –, 11 ezüstöt és 12 bronzot gyűj-

töttek. A medálok közül 16 a lányokhoz és 24 a 
fiúkhoz került. A kertvárosi versenyzők remekül 
szerepeltek, és a három induló fiatal közül mind-
hárman éremmel hálálták meg a bizalmat: Horváth 
Csabánál senki nem tudott magasabbat ugrani, így 
1,93 méteres teljesítményével ő a dobogó legfelső 
fokára állhatott fel. Papp Szabolcs 16,57 méteres 
lökésével az ezüstéremnek örülhetett, míg Barcsay 
Csanád a rúddal sikeresen teljesítette a 4,1 méteres 
magasságot, amivel ő a bronzérmet harcolta ki. A 
pontversenyt 310 megszerzett ponttal Csehország 
nyerte, hazánk 279 ponttal második, Szlovákia pe-
dig 168 ponttal a harmadik helyen végzett. 

Az utánpótlás korcsoport, vagyis az U23-as verseny-
zők között Gyürkés Viktória a papírformának megfe-
lelően, nagyszerű teljesítménnyel, több mint huszon-
hat másodperc előnnyel, 10:10,80-as idővel egyéni 
aranyérmet szerzett a 3000 méteres akadályfutás ver-
senyszámában. Edzője, dr. Török János méltán lehet 
büszke tanítványára. 

A férfiak között szintén magabiztosan nyert Etédi 
Endre tanítványa Kéri Tamás is, aki ismét remek 
formában versenyzett, így rúdugrásban 4,82 méteres 
eredményével csupán négy centiméterrel maradt el 
élete legjobbjától. Kővári Tamás gátfutó pedig 400 
méteren új egyéni csúccsal, 48,32-es idővel lett har-
madik, majd másnap a fő számában, a 400 méteres 
gátfutásban idei legjobbjával, 53,18-as idővel ezüstér-
met szerzett. Őt ifjabb Tomhauser István készítette fel 
a megmérettetésre.

Gerelyhajításban Kőrös András tanítványa, Rab 
Attila 64,25 méteres eredménnyel a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel, ami szintén figyelemreméltó, 

mivel ő egy első éves utánpótláskorú atléta. A tavalyi 
év junior sikerei után Attilához hasonlóan már Lud-
vig Benjámin is az idősebbek között versenyzett. Dr. 
Török János tanítványa 1:53,70-es idővel 800 méte-
ren bronzérmet nyert, 1500 méteren pedig negyedik 
helyen ért célba. Ebben a korosztályban 32,04 méte-
res dobásával még Gyürkés Martin diszkoszvetésben 
szerzett pontot.

Junior és utánpótlás ob érmek
A Debreceni Sportcentrum Gyulai István Atlétikai Stadionja a legjobb ma-
gyar U23-as és junior atléták országos bajnokságának adott otthont június 
27-e és 28-a között. A versenysorozaton mindkét korcsoportban remekül 
szerepeltek az Ikarus BSE atlétái, amit a megszerzett nyolc érem is bizonyít.

Három nemzet viadala
A Magyar Atlétikai Szövetség U18-as ifjúsági válogatott viadalt 
rendezett az Ikarus Sportcentrumban július 4-én. A magyar, 
cseh és szlovák atléták összecsapásán remekül helytálltak a 
hazai sportolók, akik az összesített pontversenyben a második 
helyen végeztek.

Szenior siker

KellneR geRgely

KellneR geRgely

A junior versenyzők között a Kovács Gyulával ké-
szülő Detrik Balázs hatalmasat versenyzett, hiszen a 
fiatal több mint egyméteres előnnyel, 16,89-es dobá-
sával, saját fedett pályás pozícióján egyet javítva nyert 
aranyérmet súlylökésben. Ugyancsak a juniorok kö-
zött Dénes Ervin az első nap 3000 méteres akadály-
futásban 9:31,80-as idővel óriási egyéni csúcsot tel-
jesített, és csak egy hajszállal csúszott le a dobogóról, 
de a vasárnapi okos versenyzésének, és 15:35,10-es 

idejének köszönhetően 5000 méteren már 
bronzérem volt a jutalma. Az ő edzéseit is 
dr. Török János irányítja. 

A kertvárosi trénerek ebben a korosztály-
ban azonban még több jó teljesítménynek 
is örülhettek, ugyanis Szabó Kitti 800 mé-
teren negyedik, 400 méteren pedig ötödik 
lett, míg a többpróbázó Kádár Fanni az 
5,33 méteres ugrásával még a szeszélyes 
szél ellenére is az ötödik helyen végzett. 
Fedor Péter távolugrásban 6,81 méteres 
egyéni csúccsal lett hatodik, úgy, hogy 
mindössze öt centiméterrel maradt le a 
dobogóról, Lukács Vivien pedig a női 200 
méteres síkfutás döntőjében végzett a ha-
todik helyen. Szintén bekerült a döntőbe, 

ahol a 100 méteres gátfutásban a nyolcadik helyen 
végzett Melkvi Liza, aki távolugrásban tízedik lett. 

A két nap alatt gyűjtött három arany, két ezüst és 
három bronzérem tehát önmagában is kiváló teljesít-
mény, de a kerületi atléták közül sokuknak ezzel még 
véget sem értek a küzdelmek, ugyanis a közeljövőben 
elindulnak a Felnőtt Magyar Bajnokságban is. 

A Szenior Örömtánc Klub tagjai hatéves fennállásuk óta legnagyobb sikerüket aratták, a 
hatodik alkalommal megrendezett Országos Szeniortánc Fesztiválon ugyanis arany fokozatú 
oklevéllel jutalmazták teljesítményüket június 21-én. A Szeghalmon megtartott megmérette-
tésen a zsűri 37 produkció közül választotta ki a legjobbat. 

A 16 fős kertvárosi csapat átlag életkora 65 év, akik minden fesztiválra új táncokkal készül-
nek tanáruk, Vörös Péter segítségével. Műsorukon idén szamba, rumba és paso doble szere-
pelt, amit a szeniorok korukat meghazudtolóan, remek ritmusban és olyan szenvedéllyel adtak 
elő, amit a közönség vastapssal jutalmazott.   

A Szenior Örömtánc Klub szeretettel várja továbbra is a táncolni, mozogni szerető, jó ritmus-
érzékkel rendelkező jelentkezőket 55-től 100 éves korig. Érdeklődni a klubvezetőnél, Csirmaz 
Szilviánál lehet a 06-70/223-4070-es telefonszámon, vagy az Erzsébetligeti Színházban.
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Viki az elvégzett munkában hisz 

– A mezei futás egy összetett, technikát és kitartást 
is igénylő, nehéz műfaj. Hogyan élted meg a ver-
senyt belülről?

– A futás nagyon jól ment, pedig sokkal ne-
hezebbre voltam felkészülve, ugyanis a hat ki-
lométer nem feltétlenül az én távom. Ráadásul 
a mezőny is kifejezetten erős, a pálya pedig elég 
technikás volt, sok lejtővel és emelkedővel. En-
nek ellenére remekül éreztem magam 
futás közben, végig könnyedén mo-
zogtam.

– Mi volt az első gondolatod, amikor 
áthaladtál a célvonalon?

– Megkönnyebbültem. A cél az első 
hatba kerülés volt számomra, de bíz-
tam benne, hogyha jól futok, akkor az 
edzések alapján meg lehet a dobogó. 
Ez sikerült is, úgyhogy az edzőmmel 
együtt nagyon elégedettek voltunk.  

– Az ob-n is óriási fölénnyel nyertél. 
Hogyan emlékszel vissza arra a verseny-
re?

– Titkon készültünk rá, hogy már a 
csapat Eb-n elérem az egyéni felnőtt 
szintet. Ez sajnos nem sikerült, de 
mivel ilyen jó időt futottam Észtor-
szágban, ezért egy héttel később ismét 
meg kellett próbálnom. Persze akkor 
még nagyon fáradtak voltak a lábaim, 
sőt azt is tudtam, hogy nagyon nehéz 
dolgom lesz, mert komoly versenytárs nélkül, 
egyedül kell majd rajthoz állnom. Így a győze-
lem végül sikerült, de a szintidő még nem, éppen 
ezért nem voltam elégedett.

– Jelenleg hol tartasz a felkészülésben, és milyen 
formában vagy?

– Jó formában vagyok, bár sokat kihagytam, hi-
szen csak novemberben kezdtem el újra edzeni. 
Azóta teljes gőzzel sportolok.

– Miért éppen a futást választottad 9 évesen?
– Általános iskolásként még egy kifejezetten 

örökmozgó gyerek voltam, és több sportágat is 
kipróbáltam: úsztam, teniszeztem, kosaraztam 
és korcsolyáztam is. Végül egy közeli ismerősünk 
révén kerültem az Ikarus pályára. Egy éven ke-
resztül mind az öt sportágat űztem, de végül csak 
az atlétika maradt meg, mert ez volt az, ami az 
első perctől kezdve nagyon tetszett.

– Fél éve új edződ van. Mi volt a váltás oka?

– Idősebb Tomhauser Istvánnál kezdtem, de 
tőle három éve eljöttem, mert akkor szükségem 
volt egy drasztikus váltásra. Így kerültem Tala-
bér Attiláékhoz, akikkel végigdolgoztam közel 
két évet, de nem működött a dolog. Nem volt 
eredmény, nem élveztem a futást. Tavaly június-
ban versenyeztem utoljára, majd négy hónapot 
kihagytam. Ez az időszak nagyon nehéz volt 
számomra, nem találtam a helyem, és még azon 
is elgondolkodtam, hogy végleg abbahagyom a 

sportot. Aztán tanácsot kértem Pista bácsitól, aki 
azt javasolta, hogy vegyem fel a kapcsolatot dr. 
Török Jánossal, a mostani tréneremmel.

– Mi a különbség az eddigiekhez képest?
– Szinte minden: egyetlen eddigi felkészülé-

semhez sem tudom hasonlítani a mostanit. A 
legtöbb, amit kapok, az a motiváció és a lelki 
megerősítés. Úgy érzem, hogy megtaláltuk azt 
az optimális mennyiséget és minőséget, amivel 
végre jelentős eredményeket tudok elérni. Egy-
szóval teljes a siker, amelynek következtében az 
eddigi életmódom és szemléletem is gyökeresen 
megváltozott. Három évvel ezelőtt még csak ár-
nyéka voltam a mai önmagamnak, de most végre 
minden rendben van körülöttem, a tanulástól az 
edzésekig. Úgy érzem, hogy végre felnőttem az 
előttem álló feladatokhoz. 

– Milyen konkrét változásokat hozott a közös 
munka? 

– Tizenéves fejjel még nem láttam, hogy mi-
lyen fontosak a részletek, kezdve azzal, hogy az 
ember korán lefekszik, és úgy alakítja a nap-
ját, a pihenést, az étkezést, hogy az számára és 
a versenysport számára is a lehető legideálisabb 
legyen. Régen nem tulajdonítottam akkora je-
lentőséget ezeknek, mint most. Jelenleg sokkal 
jobban odafigyelek a szervezetemre, és próbálok 
a saját érzéseimre is hagyatkozni. Ebből adódóan 
mindig az aktuális állapotomnak legmegfelelőbb 

edzést végezzük el, még akkor is, ha az 
eredeti tervben más szerepel.

– Hogy kezeled a stresszes helyzeteket?
– Én még a legkisebb verseny előtt 

is izgulok, de szerencsés alkat vagyok, 
mert rám pozitívan hat az adrenalin. 
A futást megelőző nap időben lefek-
szem, hogy időben fel tudjak kelni, 
majd a rajt előtt már korábban kime-
gyek a pályára, hogy ráhangolódjak 
a versenyre. Nem vagyok babonás, 
és kabalám sincs. Úgy gondolom, 
hogy amilyen munkát elvégzek, an-
nak egyszer be kell érnie, és azon va-
gyok, hogy a lehető legtöbbet a ver-
senypályán adjam ki magamból. Én 
az elvégzett munkában hiszek, és a 
mindennapos edzésben bízom a leg-
jobban.

– Milyen céljaid vannak a közeljövő-
ben?

– A mezei bajnokság csak egy útmu-
tató volt számomra, hiszen sokat nem is tudtam 
rá készülni: az első hónapok azzal teltek, mint 
egy kezdő futónál, hogy fokozatosan növeltük 
az edzésmunkát. Ugyanakkor mindenképpen 
szerettem volna bekerülni a felnőtt válogatottba, 
ami sikerült, hiszen a csapat Európa-bajnokságra 
nekem is bizalmat szavaztak. Mivel hosszú időbe 
telt, mire visszanyertem a formámat, szerintem a 
jövő évre fogok igazán kiteljesedni, amikor pedig 
ott szeretnék lenni a fedett pályás Európa-baj-
nokságon is.

A kerületi tehetség július 12-én a csehországi 
Ostravában, egy utánpótlás válogatott viadalon 
állt ismét rajthoz. Ott magabiztos versenyzés-
sel és 10:14,37-es idővel meg is nyerte a 3000 
akadály versenyszámot, míg a magyar csapat 25 
dobogós helyezéssel a pontverseny harmadik he-
lyén végzett. Viki legközelebb a felnőtt magyar 
bajnokságon fog újra rajthoz állni.

Gyürkés Viktória, az Ikarus BSE középtávfutója 2005-ben 
indult el első országos bajnokságán, amit meg is nyert, 
azóta pedig sorra gyűjti a magyar bajnoki címeket. Ed-
dig 8 felnőtt és közel 60 korosztályos aranyérme van. A 
Semmelweis Egyetem másodéves dietetikus hallgatója 
ebben a szezonban is sikert sikerre halmoz: még febru-
árban a Syma csarnokban megrendezett fedett pályás 
országos bajnokságon élete második legjobb idejével 
nyerte meg a 800 métert a felnőttek között. Március 
végén az országos mezei futó bajnokságon hatalmas 

sikert ért el, és hazánk legjobbjai között kétszer is do-
bogóra állhatott: a felnőtt nők között második lett, míg 
saját U23-as korosztályát magabiztosan megnyerte. A 
kertvárosi sportoló június 21-e és 22-e között az észt fő-
városban, Tallinban a csapat Európa-bajnokságon is kép-
viselhette hazánkat, és a magyar válogatott tagjaként 
a 3000 méteres akadályfutásban hetedik helyen célba 
érve értékes pontokat gyűjtött a válogatottnak. Végül a 
debreceni utánpótlás országos bajnokságon óriási, több 
mint huszonhat másodperces előnnyel győzött.
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Fulham, a Slovan Bratislava, vagy a Staaken Ber-
lin. 

– Több játékosunk nemzetközi szinten focizott, de 
most szerencsére mindenki kiemelkedő teljesítmény-
nyel járult hozzá a második helyhez. A csapatunk 
kivívta az ellenfeleink elismerését is, ami újabb ní-
vós tornameghívásokkal jár majd – mondta a tré-
ner.

KellneR geRgely

A kerületi klub fennállása óta a legnagyobb sike-
rét érte el Boscovicében, ahol az U12-es csapatuk 
hatalmas küzdelemben, szenzációs játékkal nyű-
gözte le ellenfeleit. 

– A festői szépségű kisvárosban megrendezett tor-
nán már harmadik alkalommal vettünk részt, de 
eddig nem jött ki a lépés a gyors és agresszív, zömé-
ben cseh első osztályú klubok ellen. Idén azonban 
már az első mérkőzéstől kezdve végig lendülettel és 
akarattal küzdöttek a fiúk, aminek hatására sorra 
szerezték győzelmeiket – mondta Czuk Henrik ve-
zetőedző. 

A csapat a két nap alatt 11 meccset játszott, és 
nyolc győzelemmel, két vereséggel, valamint egy 
döntetlennel, 24 rúgott és csupán 7 kapott góllal 
szerezte meg a 12 csapatos torna előkelő második 
helyét. Remek teljesítmény, hogy 8 találkozón 
gólt sem kaptak a kertvárosi fiatalok, akik ráadá-
sul olyan komoly ellenfeleteket utasítottak maguk 
mögé, mint a Slavia Praha, a Sparta Praha, az FC 

remek nemzetközi szereplés
Az FC Budapest Sólymok fiatal futballistái számára nem újdonság, hogy nem-
zetközi csapatokkal kell felvenniük a versenyt. A kertvárosi utánpótlás-nevelő 
egyesület játékosai ezúttal Csehországban jártak, ahonnan június második hét-
végéjén egy ezüstéremmel tértek haza.

Barka Emese novemberi sérüléséből tel-
jesen felépülve, és komoly felkészülés 
után, magától érthetően nagy esélyes-
ként várta a hazai rendezésű világbaj-
nokságot, ahová 25 országból közel 300 
versenyző érkezett. A tavalyi budapesti 
vb bronzérmese az 58 kilogrammosok 
mezőnyében a harmadik versenynapon 
lépett szőnyegre, és mindhárom mér-
kőzését könnyedén, hatalmas fölénnyel 
megnyerte. 

A negyeddöntőben egy gyors techni-
kai tussal 10-0-ra verte az ukránok Eb-
bronzérmes versenyzőjét, az elődöntő 
során pedig 9-0 után tussal győzte le 
amerikai vetélytársát is. Végül az orosz 
Okszana Nagornih elleni meccsét a ko-

rábbiakhoz hasonlóan, hatalmas magabiztossággal és óriási fölénnyel 13-2-re 
hozta, így megszerezte az egyetemi-világbajnoki aranyérmet.

A tény, hogy a szeptember 8-án megrendezendő üzbegisztáni felnőtt vb-re 
történő, fontos felkészülési állomásnak tekintett pécsi versenyen ilyen maga-
biztosan tudott nyerni, minden bizonnyal nagy lökést fog adni a világ- és Euró-
pa-bajnok, valamint Universiade bronzérmes fiatal versenyzőnek. Drukkolunk 
neki addig is.

Emese aranya
A kerületünkben élő kiváló fiatal birkózó, Barka Emese meg-
győző fölénnyel aranyérmes lett a Pécsett, a Lauber Dezső 
Sportcsarnokban megrendezett XI. Egyetemi-világbajnok-
ságon július 10-én. Az Önkormányzat által támogatott kert-
városi tehetség fantasztikus birkózással, esélyt sem adva 
ellenfeleinek verekedte magát a dobogó legfelső fokára. 

KellneR geRgelyFotó: 
Martin Gábor
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Dr. Géczy István a Testnevelési Főiskolán szerzett 
tanári diplomát, majd labdarúgó szakedzői okleve-
let és le is doktorált. Dolgozott a Kertészeti és Élel-
miszeripari Egyetemen testnevelőként, később hét 
évig vezette docensként 
a Testnevelési Tanszé-
ket. A Vörös becenévre 
hallgató, egykori kiváló 
kapus 18 éves korában 
Egerből került a Fe-
rencvárosba, ahol 17 
évet töltött. Ez alatt az 
idő alatt ötször nyert 
magyar bajnoki címet 
és kétszer kupát, 1965-
ben a zöld sasokkal 
megnyerte a Vásár Vá-
rosok Kupáját, 1968-
ban pedig ugyanott 
döntős volt, de szerepelt UEFA-kupa elődöntőben 
és KEK döntőben is. 1974-ben az FTC örökös baj-
nokává választották.

Összesen 501 mérkőzésen őrizte a hálót, ebből 23 
alkalommal viselhette a magyar válogatott mezét, 
de csak azért, mert nem hagyta, hogy beszervezzék. 
Szerepelt Európa- és világbajnokságon, emellett 
tagja volt a müncheni olimpián ezüstérmet szerzett 
hazai csapatnak. Öt évig vezette az FTC kapusisko-
láját, de kapusedzőként is tevékenykedett. 

Dr. Géczy István elmesélte, hogy egy kis faluban 

nevelkedett, ahol egyik nap megjelent egy fekete 
autó három csíkos ruhába öltözött tiszttel. A törté-
net azonban jól végződött, hiszen csak azért jöttek, 
hogy leigazolják. Egykori csapattársa játékával kap-
csolatban kiemelte: Szűcs Lajos megbízható, lelkes 
és óriási akaraterővel, küzdeni tudással, valamint 

ehhez párosuló tech-
nikai, illetve taktikai 
felkészültséggel rendel-
kezett. Bár azt már ke-
vésbé szerette, amikor 
ellenfélként betalált a 
hálójába.

Szűcs Lajos az Újpesti 
Dózsa ifjúsági csapa-
tában kezdett focizni, 
majd Dorogra került. 
1966 és 1969 között a 
Fradival kétszer nyert 
magyar bajnokságot, 
és dr. Géczy Istvánnal 

együtt tagja volt a Vásár Városok Kupáján döntős 
zöld-fehér együttesnek. Később hat idényt töltött 
a Honvédnál, pályafutását pedig a Vasasban fejez-
te be. A 377 lejátszott magyar bajnoki meccsén 
30 gólt szerzett. Harminchétszer ölthette magára 
a nemzeti mezt, tagja volt a Mexikóban olimpiai 
aranyérmes, Münchenben pedig második helyezett 
magyar válogatottnak. Szerepelt Európa-bajnoksá-
gon és az olimpiai válogatottban, 1968-ban pedig 
a világválogatott tagjaként Novák Dezsővel, Albert 
Flóriánnal és Farkas Jánossal együtt lépett pályára.  

A Testnevelési Főiskolán szerzett edzői oklevelet, 
1980 és 1995 között pedig az FTC utánpótlás, 
tartalék és ifjúsági edzője, valamint a felnőtt csa-
pat pályaedzője volt. Kétszer lett az év labdarúgó-
ja, de a Ferencváros aranydiplomáját is elnyerte. 
Kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend 
tisztikeresztjével, tavaly óta pedig Gödöllő díszpol-
gára.

Szűcs Lajos hangsúlyozta: pályatársaival nem el-
lenségek, hanem ellenfelek voltak, tisztelték egy-
mást a pályán és azon kívül is, a nekik szurkoló 
táborok pedig nem provokáltak rendbontásokat. A 
focista elmondta: annak ellenére, hogy játékosként 
a Fradiban töltötte a legkevesebb időt, mégis oda 
kötik a legszebb emlékek, köztük az, hogy barátsá-
got kötött dr. Géczy Istvánnal, akit kiváló kapusnak 
tartott.

A Ferencvárossal – amely Európa elitjébe tartozott 
az 1960-as évek végén – kapcsolatban mindketten 
egyetértettek azzal, hogy ereje az 1899-es megalapí-
tása óta abban állt, hogy nagyon szerette a közön-
ség, a csapat pedig ugyanígy tisztelte a szurkolókat. 
Mindezt az is bizonyítja, hogy egy-egy meccsre 60-
80 ezer ember volt kíváncsi. A zöld sasok között 
sem volt mindenki barátja a másiknak, de azon a 
poszton, ahol játszott, ott maximális erőbedobás-
sal és profizmussal teljesített, vagyis csapatszellem 
uralkodott.

A két klasszis néhány emlékezetes meccsel kapcso-
latban is elmondta élményeit, majd fáradhatatlanul 
válaszoltak a jelenlévők szűnni nem akaró kérdése-
ire. 

Zöld-fehér 
focilegendák “Aki akar, azt viszi a sors, 

aki nem, azt sodorja.”
(Seneca)

A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör dr. Géczy István olimpi-
ai ezüstérmes focikapust és 
Szűcs Lajos olimpiai bajnok 
labdarúgót látta vendégül az 
idei futball világbajnokság 
kezdőnapján. 

PiRoS cecil

Dohogok
Mielőtt elkezdenék dohogni, egy kissé 

megvillantom, milyen káprázatos tudással 
rendelkezem, és ettől egyszerűen utánozha-
tatlannak látszom, aztán rátérek a lényegre.

Makk Károlynak van egy szenzációs film-
je: Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? Benne 
számtalan remek színész: Psota Irén, Dar-
vas Iván, Papp Éva, Pécsi Ildikó, Tordai Teri 
és a többiek. 

Nos, az a nyolc fertály, azaz pontosan két 
óra az, amely találkozik az én történetem-
mel is, ez köti össze a filmet mai morgoló-
dásom tárgyával. 

A dolog Lovas doktornál kezdődött. A tanár úr felhívta Cavintonnal 
megtámogatott figyelmem, hogy reumás fájdalmaim orvoslásának van 
egyéb módja is, mint a sűrűn eleresztett szentségelés. A rendszeres gyógy-
vízben való  áztatás ugyanis jobban használ a sajgó tagoknak, mint tíz 
acél keménységű, ízes magyar káromkodás, így az én hajnali nyolc fertály-
órám mostanában Budapest egyik legszebb és legrégibb fürdőjében telik, 
ahol önfeledten áztatom magam.

A fürdő pedig nemcsak egy nagy közös áztatóhely, hanem olyan, mintha 
egy futballmeccsen lennénk, csak talán itt többen vagyunk, a társadalom 
minden rétege összejön, és különböző korú, nemű, alkatú emberek vitáz-
nak, adomáznak kedélyesen. 

A kevés fizetés, a magas adók szinte állan-
dó téma, még szerencse, hogy a sok anyagi 
gond ellenére ki tudják gazdálkodni a 380 
000 forintos éves fürdőbérletet. 

A másik fontos téma az utazás. Habár India 
nem határos velünk, 140 ezer forintért szinte 
ajándék egy ilyen utazás.  Remek élménye-
ket lehet ott gyűjteni, amelyekről aztán lehet 
mesélni. Vajon mik lehetnek Indiából a leg-
fontosabb benyomások? Talán a Taj Mahal? 
Dehogy, azóta csináltak sokkal modernebb 
dolgokat is. Vagy Jaipur, a rózsaszín város?  
A Gangesz folyó csak egy fertőző gócpont, 
riksával pedig a fene se utazna abban a hő-
ségben végig Delhiben, romos kövek meg 
ugye itthon is vannak.

Vajon miért éri meg mégis Indiába utazni? 
A svédasztal az, ami a jó magyar embert a világ eme távoli szegleté-

be viszi. Annyit eszünk egy ilyen helyen, amennyit csak tudunk. Mégis 
más egy indiai svédasztal, mintha ugyanez Tóalmáson lenne, arról mit is 
lehetne mesélni? A szállás is érdekes téma, nehogy már fél áron ne a leg-
jobb szobát kapjuk! Az utazás csimborasszója pedig az elefántháton való 
lovaglás, az minden pénzt megér, hiszen hol érhet fel egy agyaras hátával 
a nyomorúságos Agra városa? 

Azt hiszem, igazából nincs is miért dohognom, inkább büszkének kell 
lennem, hogy honfitársaim Indiában is megtalálják az igazi kincseket.

-SzáK
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Az Önkormányzat idén is meghirdeti a lakos-
sági faültetési akciót, amelynek kereté-
ben igényelhetők díszfák a lakóház előtti 
zöldsávba, közterületre. A csemetéket az 
Önkormányzat ingyenesen biztosítja. A fa 
ültetéséhez karó és komposzt is jár.

az igénylés feltételei: 
• a jelentkezőnek vállalnia kell az ültetést és a 
gondozást, ami valójában csak a locsolást jelenti, 
hiszen a szakmai faápolást telefonos, vagy szemé-
lyes bejelentés alapján az Önkormányzat végzi,
• az utca aszfaltozott, csatornázott és kerületi ke-
zelésben legyen (nem lehet fővárosi vagy magán 
tulajdonú),
• legyen elég üres zöldsáv az ültetésre a kerítés 
és az úttest között (minimum 1 méter),
• a tervezett helyen ne legyen olyan földalatti 
vagy földfeletti kábel, vezeték, amely akadályoz-
ná a fát a növekedésben. 
A választható fák között van hárs, juhar és kőris, 
amelyek nagyobbra nőnek, ezért légvezeték alá 
nem ajánlottak, illetve berkenye, májusfa, sárga 
kőris, csörgőfa, gömbjuhar és díszkörte, amelyek 
kisebb növésűek, ezért légvezeték alá is ültethetők.
A Környezetvédelmi Iroda a lakossági igények 
alapján szerzi be a csemetéket, amelyek 220 cm 
törzsmagasságú sorfák, és jól bírják a szmogos vá-
rosi levegőt, így gondozás szempontjából nem túl 
igényesek.

Jelentkezni lehet írásban a Budapest Főváros 
XVi. Kerületi Önkormányzat polgármesteri 
hivatal Környezetvédelmi irodájánál a 1163 
Budapest, havashalom utca 43. címen vagy 
e-mailben: kornyezet@bp16.hu. telefonon tör-

ténő jelentkezést nem fogadnak el!
az alábbi adatokat kérik feltüntetni: 

név, telefonszám, értesítési cím, valamint 
az a cím, ahova a fát kérik.

határidő: auguSztuS 31.

A Környezetvédelmi Iroda a címeket szeptember-
október folyamán ellenőrzi aszerint, hogy meg-
felelnek-e az akció feltételeinek, majd írásban 
értesíti a jelentkezőket a döntésről és az osztás 
időpontjáról is. Erre a lombhullás után, felte-
hetőleg november elején, a fagyok beállta előtt 
kerül sor előre meghatározott időpontban. A 

szabadgyökerű fák megkönnyítik a szállítást, a 
minél hamarabbi elültetésről és az alapos locso-
lásról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk.

Fontos védőtávolságok:
• Kiskoronás fa telekhatártól, épülettől minimum 
2,0 méterre, 
• ajtó, ablak elé legkevesebb 2,5 méterre, 
• kapubehajtótól legkevesebb 0,8 méterre, 
• középkoronájú fa telekhatártól, épülettől mi-
nimum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé legalább 3 

méterre, kapubehajtótól minimum 1 méterre, 
• nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől mi-
nimum 3 méterre, ajtó-, ablak elé minimum 3,5 
méterre, (fasorban egységes törzsmagassággal), 
• kapubehajtótól minimum 1,5 méterre, 
• fák ültetési távolsága (egymástól): 5 méter,
• védőtávolság villanyoszloptól: 3 méter.
Az igénylések ellenőrzése és elbírálása során foko-
zottan ellenőrizik, hogy a fenti távolságok a címen 
megtarthatók-e. A feltüntettet távolságokat a fa 
későbbi fejlődése és a fenntartási munkák (szük-
ségtelen gallyazások, fakivágások) minimalizálása 
érdekében biztosítani kell.

ÉrtÉKESítÉSrE HirDEtEtt 
tElKEK ÉS lAKóHázAS iNGAtlANOK

Benyújtási határidő: 2014. augusztus 11., 9.00 óra

       Cím:                        Típus            Hrsz.        Terület (m²)      Kikiáltási ár
Vágás utca 52/E ..............Telek .......115601/92 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa
Vágás utca 52/D .............Telek .......115601/95 .......921 .....16.578.000  Ft+áfa 
Vágás utca 52/C .............Telek .......115601/96 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa 
Vágás utca 52/B ..............Telek .......115601/99 .......922 .....16.596.000  Ft+áfa
Vágás utca 52/A ..............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
Jövendő utca 1/C ...........Telek .......116643/3 .........800 .....19.800.000  Ft+áfa
Nógrádverőce utca 61. ....Telek .......104014/5 ........1359 ....15.629.000  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

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.

ÉRTESÍTÉS KÖZTERÜLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Vadgesztenyefák komplex védelme 
Munkavégzés időtartama: 2014. 07. 28. – 08. 12.

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudják pontosan meg-
adni a munkavégzés kezdeti időpontját, de igyekeznek betartani a fent 
jelzett időintervallumot. A leggondosabb munkavégzés közben is előfor-
dul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer az 
autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosáskor eltávolítható, 
könnyűszerrel lemosható. Az engedélyezési okirat alapján közterületen a 
felhasználás időpontja 22-03, 05-07 óra. A gépeket 52-80 lóerős dízelmo-
torok üzemeltetik elkerülhetetlen zajt keltve. Előre is szeretnénk elnézést 
kérni az okozott kellemetlenségekért!
Kérik a lakosságot, hogy amennyiben a permetezendő gesztenyefák 
10 m-es körzetében (kerítésen belül) érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék 
találhatóak, azt jelezzék lehetőleg írásban az info@lakidar.hu e-mail 
címre, vagy a 06-1/40-50-258, 06-20/219-54-08 telefonszámokon, 
hogy a jelzett címen a lakó kérésére fokozott elővigyázatossággal vagy 
egyáltalán ne kezeljék az utcai fákat a gyümölcsök, zöldségek fo-
gyaszthatóságának érdekében.

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVi*
(nap)

MVi*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Topas 100 EC 0,05 % 
14 0 Nem

veszélyes
Kifejezetten 
 veszélyes  Dimlin 25WP 0,05 %

Decis Mega 0,25 l/ha
*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, *MVI: Munkaegészségügyi várakozási 
idő, *nk: nincs korlátozás

toVáBBi inFormációK: 
Jármay Katalin  •  Telefon: 40-11-599  •  

E-mail: jarmaykata@bp16.hu 

a levéltetűirtást szeptember 30-ig 
végzik közterületeken.
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duguláSelhárÍtáS. Fal-
BontáS nÉlKÜli, SzaKSze-
rŰ, gÉpi tiSztÍtáS. FáBián 
iStVán 20-317-0843

mindennemŰ rÉgiSÉg 
FelVáSárláSa: festmények, 
porcelán, kerámia, bronz, ezüst és 
aranytárgyak, kitüntetés, jelvény, 
forgalomból kivont pénzek, boros-
tyán, bizsutárgyak, órák. Díjtalan 
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér 
Nikolett, 466-8321, 30-973-4949

Ingatlan
Mátyásföld legszebb részén garzon kiadó 
nemdohányzó albérlőnek 50 ezer forint 
rezsivel együtt. Tel: 0630-412-0751

Cinkota és Csömör között 2836 nm-es zárt-
kert eladó. 400-0440, 71-299-3400

Kehidakustányban a termálfürdővel szem-
ben 44 nm-es lakás eladó. 70-299-3400

Vizek szerelmeseinek Dunakanyarban össz-
komfortos ház gyönyörű kerttel olcsón el-
adó. 30-192-5484

Kalocsán, városszéli, tetőkertes családi ház 
azonnal költözhetően 13,5 M Ft-ért. Sürgő-
sen eladó 20-801-4223

Tasson vízparti, 300 n-öl összközműves te-
lek, lakókocsival + terasz, tégla melléképü-
lettel, betonstéggel 2 M Ft. 20-994-7167

Mindszenten, Tisza mellett eladó nyaraló 
300 n-öl, 40 nm-es, tetőteres ikerházfél 2,8 
M Ft-ért. 30-567-0042

Mezőkövesden eladó 100 nm-es családi ház. 
20-588-0248

Rákosszentmihályon 98 nm-es, 4 szobás, 
családi ház, 200 n-öles kerttel 25 M Ft-ért 
eladó. 30-260-6133

Eladó 73 nm-es, IGÉNYES társasházi /in-
gatlan.com/ 20-702-2091

Eladó! Őrvezető utca 22-ben családi ház 
785 nm-es telekkel, 32 M Ft irányáron. 30-
463-7916

Eladó! XVI. Corvinus lakóparki, másfél szo-
bás, felújított lakás 12,3 M Ft. 30-463-7916

Kiváló lehetőség! Rákosszentmihál központ-
jában 3 szobás családi ház 647 nm-es telek-
kel eladó. Irányár: 26,5 M Ft. 30-723-5640

ÖKO-s házban, alacsony rezsijű, 1 + 2 fél 
szobás + nagy erkélyes, világos, jó állapotú 
lakás eladó a Zsókavár utcában vagy cserél-
hető kisebbre Mátyásföldön. 30-940-1829

XVI. Pálya utcai lakótelepen eladó 80 nm-es 
lakás. 14,5 M Ft. 30-921-9584

Rákosszentmihályon 2,5 szobás családi ház 
tulajdonostól eladó. 20-984-3438

Mátyásföldön 572 nm-es telken 106 nm-es, 
3 szoba, étkező, előtér, konyha, kamra, für-
dőszoba eladó 38,5 M Ft-ért. 30-680-5335

Vegyes
Tena Comfort mini 28 db-os, 50% 
akció! 900 Ft/csomag eladó. 409-1267

HP Laserjet 1100 lézer nyomtató 
toner kazettával, eredeti tartozékaival 
12 E Ft-ért eladó. 70-248-7579

Eladó új, 56 cm-es, Alföldi mosdó-
kagyló. 20-310-3619

Hollister CO pólók eladók S, M, L, 
Xl méretben különböző színekben. 
30-651-1095

Kerti bútorok, masszázságy, kellékek, 
infraszauna, szauna, laptop, számító-
gép eladók. 20-930-9306

Kitüntetést, érdemrendet vásárol az 
1954-1990közötti időszakból ma-
gánmúzeum. 30-477-4363,  Molnár 
Sándor. 

Antik, nagyméretű bútor, rádió 5 E 
Ft, konyhai felszerelések (egyben) 5 
E Ft-ért eladók. 405-6484, 20-918-
7317

Húsvétkor született kiscicák ingyen 
elvihetők. 20-968-8684

20 európai nemzet régi fémpénzei és 
220 db postatiszta bélyegblokk 1962-
2005 eladó, megegyezéssel. 405-2208

Mátyásföldi gyümölcsökben termő 
bármilyen gyümölcsöt vásárolnék 
(kis tételben) egész idényben. 70-
341-8819

Szép állapotú orosz hűtő 5 E Ft, új, 
női fürdőruha 3 E Ft, kihúzható ka-
napé 7 E Ft eladók. 405-6484, 20-
918-7317

Antik, nagy méretű bútor rádió 5 E 
Ft, konyhai felszerelések egyben 5 E 
Ft, kevert szálú, 2x3 m-es szőnyeg 15 
E Ft-ért eladók. 405-6484, 20-918-
7317

Eladó kb 3000 db használt kétféle 
tetőcserép. 65 Ft/ db és kb 120 db 
B30 as ikersejt tégla 80 Ft/db, 50m 
horganyzott ereszcsatorna 4 sarok-
elemmel, két lefolyóval 450 Ft/m és 
50 db ereszcsatorna tartó vas 300 Ft/
db. 30-952-0675

Eladó komplett Xenon lámpa készlet 
Peugeot 206-os autóhoz eredeti cso-
magolásban és dokumentációkkal. 20 
E Ft. 30-952-0675

Üveg bólés készlet 6 db csészével és 
üveg merőkanállal 3,5 E Ft, felújítha-
tó autó formájú medence 3 E Ft-ért 
eladó. 30-525-6851

Eladó házilag gyártott hegesztő ami 
2,5 mm-es elektróddal működik ki-
váló állapotban. 20-987-9243

Grillsütő faszán és elem működteté-
sű, olcsón eladó. 30-588-2720 

3 szálas ipari interlokk és ipari text-
ima eladó tartozékokkal együtt ol-
csón. 30-588-2720 

24-es tricikli a kerületben olcsón el-
adó. 30-588-2720 

Kültéri pingpong asztal teljes felszere-
léssel eladó. 20-915-1656

240 l-es és 180 l-es kombi hűtők 1 és 
10 évesek jó állapotban eladók és egy 
komplett oxigénpalack is. 407-2021, 
20-567-6126

Ausztriai 2 személyes júliusi üdülési 
jogomat eladnám vagy hazaira cserél-
ném. 405-6550
Lemezjátszó hagyományos + 1 új tű-
vel, 46 nagylemezzel, 12 kislemezzel 
eladó. 19 E Ft. 20-517-0307
Jó állapotú, hálószobai 3 ajtós szek-
rény a hozzá tartozó üveglapos, éjjeli 
szekrénnyel eladó. 400-1096

Redőnyök, szúnyogháló-rend-
szerekkel, napellenzők szerelése, 
javítása. Bemutatótermünk: Csö-
möri u. – Szlovák u. sarok, XVI. 
ker Rózsa utca 37. 409-2229, 30-
209-5987

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

laKáSFelÚJÍtáS ÉpÍtKe-
zÉS, minden munKa egy 
KÉzBen. ácS, KőmŰVeS, 
FeStő, BurKoló, VÍzSze-
relő, StB. 30-479-2776

Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés 
ügyintézéssel, fürdőszobák fel-
újítása, javítások garanciával. 30-
251-4931

Matematika, fizika oktatás, korre-
petálás, vizsgára felkészítés. 404-
0643, 20-226-2935
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL. VÍZ-GÁZ-
FŰTÉSSZERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

igazi házi tepertő, füstölt kolbász, 
szalámi, sonka szalona, hurka, 
disznósajt kapható! 20-440-9742

Szakképzett KERÉKPÁR felújítás, 
motor alkatrészek is. Új és hasz-
nált bizományos adás-vétel. CSÖ-
MÖR, Kistarcsai u. 9 20-336-1044 
H-P: 10-16-ig , Sz. 10-14 ig

Heti 1 alkalommal keresek férfi 
nyugdíjast ház körüli munkára jo-
gosítvánnyal. 20-934-8176

ÜVegezÉS, ajtó,- ablak,- 
thermo,- tükör,- képkeret biz-
tonsági üvegezés, biztosításra, 
közületeknek átutalással! nyitva: 
8-20-ig, Sz. 9-14 ig. 407-0410, 
XVi. ijász u. 3/a

nemeskéri árnyékolástechnika. 
redőny, szúnyogháló, napellen-
ző, szalagfüggöny, roletta készí-
tés/javítás. 20-971-9201, 257-
1875

KőmŰVeSmunKáK, Bur-
KoláS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől a 
teljes felújításig. díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény!  406-
4095, 30-734-0411

KÚTFÚRÁS, FAKIVÁGÁS garan-
ciával reális áron! 70-220-6206

Izomletapadások, fej,- nyak,- hát-
fájdalmak kezelése, teljes testmasz-
százs. Szakrendelőkben (Csengery 
utca 25., Vörösvári utca 88-96.), 
vagy az ön otthonában. Csipak Zol-
tán gyógymasszőrtől. 20-595-3057
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