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Ismét együtt 
volt az 
„Ikarus-család”72

A testületi 
ülésről 
jelentjük

Megszépült rendelő várja a 
rákosszentmihályi betegeket
Amikor valaki beteg, még in-
kább szüksége van arra, hogy 
ne csak megfelelő orvosi el-
látásban részesüljön, hanem 
modern, szép környezetben 
tehesse mindezt. Mivel az Ön-
kormányzat számára nagyon 
fontos a kerületi polgárok 
egészsége, ezért dr. Csomor Er-
vin ötlete alapján tavaly elindí-
tották az Egy háziorvosi rendelő 
felújítási programot, amelynek 
keretében akkor a sashalmi 
Margit utcai, idén pedig a rákos-
szentmihályi Csömöri úti intéz-
mény rekonstrukcióját hajtották 
végre. Kovács Péter polgármes-
ter, az alpolgármester és dr. Kó-
kai György együtt vágták el az 
átadást jelképező, nemzetiszínű 
szalagot szeptember 23-án.

Folytatás a 2. oldalon

Egy épület felújítása mindig ünnep azok 
számára, akik használják, ezért szeptem-
ber 18-a napfényes délutánján a Dénes 
Hilda által irányított Gyerekkuckó Óvoda 
Hermina utcai tagintézményébe számtalan 
vendég gyűlt össze. Az ünneplés másnap is 
folytatódott, hiszen az Illésné Schrott Ildikó 
vezette Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 
Farkashalom utcai tagintézményének mind 
a nyolc gyereköltözőjét és mosdóját felújí-
totta az Önkormányzat. 

Folytatás az 5. oldalon

Új ruhába öltöztek

„Magyar vívó nem hátrál”
Szilágyi Áron olimpiai és világbajnok kardvívó, Decsi Tamás olim-
pikon és világbajnok, valamint Decsi István mesteredző volt a 
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör vendége szeptember 11-én az 
Erzsébetligeti Színházban.                         Folytatás a 15. oldalon



2
A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A testületi ülésről jelentjük

Tűzoltósági beszámoló
A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
munkatársait riasztják akkor is, ha a Kertvárost 
veszélyezteti valamilyen katasztrófa. A beszámoló 
szerint tavaly 256 hívást kaptak a XVI. kerületből, 
ezek közül hatvanegyszer tűzesetnél, 102 esetben 
pedig műszaki mentésnél volt szükség a segítsé-
gükre. Ötvenhétszer kaptak téves riasztást, egy 
esetben pedig sajnos valaki szándékosan akarta 
megtéveszteni a lánglovagokat. 

Salamon Lajos tűzoltóparancsnok elmondta: 
kollégái eddig, és ezután is, minden esetben a ri-
asztást követő 90 másodpercen belül elhagyják az 
állomást, a helyszín könnyebb megközelítése érde-
kében pedig GPS készülékkel is rendelkeznek. A 
gyors, megalapozott és szakszerű munkavégzést a 
lakosság is elismeri, az Önkormányzat közbizton-
sági feladatokat ellátó referenseivel és a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálattal pedig kiválóan tudnak együtt-
működni, ezért, ha arra szükség van, akkor együtt 
szivattyúzzák a vizet, oltják a tüzet, távolítják el a 
kidőlt fákat, vagy hatástalanítják a háborús bombá-
kat. A képviselők elfogadták a beszámolót.

Továbbra is stabil a gazdálkodás
Kovács Péter előterjesztőként kiemelte: az első fél-
év adatait tekintve a XVI. Kerületi Önkormányzat 

gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil, amely az 
állami adósságátvállalás nélkül is megáll a saját lá-
bán épp úgy, ahogy azt az elmúlt években is tette. 
A testület megszavazta a javaslatot. 

Bursa Hungarica
Dr. Csomor Ervin előterjesztőként elmondta: 
idén korábban írták ki a pályázatot, amelyhez az 
Önkormányzat minden évben csatlakozik. A kép-
viselők természetesen megszavazták a javaslatot, a 
pályázat részleteit pedig következő számunkban 
olvashatják. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 10-én megtartotta a ciklus 
utolsó rendes ülését. A legfontosabb napirendeket itt foglaltuk össze.

Óvodai és iskolai étkeztetés
Sürgősséggel tárgyalták a képviselők Abonyi Já-
nos, Kolozs András és Szabó Barbara előterjesz-
tését az óvodák és az iskolák étkeztetésének job-
bá tételéről. Hosszan tanácskozott a Testület a 
javaslatról, hiszen nagyon fontos, hogy a gyere-
kek milyen táplálékot fogyasztanak. Ezek után 
három javaslatot fogadtak el a képviselők. Az 
első értelmében, amikor kiírják a közbeszerzést 
a kerületi közétkeztetési beszállítók kiválasztá-
sára, az iskolák esetében az intézményi tanácsok 
véleményét is figyelembe fogják venni. A má-
sodik határozat ugyanakkor kimondja, hogy a 
polgármesternek december 31-ig koncepciót 
kell készítenie a XVI. kerületi közétkeztetés ja-
vítására. 

A harmadik javaslat szerint pedig továbbra is lehet 
a diákoknak otthonról ebédet bevinni, amelynek 
melegítési lehetőségéről a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet már gondoskodott, hiszen azóta minden 
ebédlőben elhelyeztek egy mikrohullámú sütőt.

Ugyanakkor a napokban kapják kézhez az isko-
láskorú gyerekek szülei azt a kérdőívet, amelyben 
Kovács Péter polgármester arra kéri őket, hogy 
osszák meg vele véleményeiket és javaslataikat 
épp úgy, ahogy ezt 2013-ban is tette. Emellett 
dr. Csomor Ervin és Kovács Raymund alpolgár-
mester társaságában végigjárja a kerületi oktatá-
si intézményeket, amikor a Kaja Kommandóval 
együtt ellenőrzi az étel mennyiségét és minőségét. 
Azért pedig, hogy minderről testközelből is meg-
bizonyosodhasson, a kerület első embere októ-
bertől minden nap együtt ebédel majd a Herman 
iskola diákjaival a menzán. 

Megszépült rendelő várja a 
rákosszentmihályi betegeket
Folytatás a címlapról
A Csömöri úti háziorvosi rendelő Rákosszentmi-
hály egyik legrégebbi épülete, amely közel 150 éve 
szolgálja a helyi lakosokat. Korábban az itt található 
földbirtok intézője lakott benne, gyógyítás céljára 
pedig több, mint hat évtizede használják. 

A mostani átalakítás tervezése során az itt dolgozó 
orvosok véleményét is kikérték, így ennek megfele-
lően végezték el a munkálatokat. A beruházás so-
rán akadály-mentesítették az épületet, és egy ilyen 
mosdót is kialakítottak, felújították a vizesblokko-
kat, ahol kicserélték a burkolatot és a szanitereket, 
új nyílászárókat szereltek be, felújították az elekt-
romos hálózatot és új világítótestekkel látták el a 
helyiségeket, korszerűsítették a fűtési rendszert és 
kicserélték a kazánt, megoldották a hőszigetelést, 
felújították a tetőt és természetesen ki is festettek. A 

felújításnak köszönhetően tehát a rendelő jelentős 
energiamegtakarítással működhet a jövőben, így a 
rezsiköltség is jelentősen kevesebb lesz.

Kovács Péter hangsúlyozta: az Önkormányzat 
most is takarékosan gazdálkodott, hiszen közel 30 
millió forintból sikerült felújítani az épületet, amely 
most már XXI. századi körülmények között fogad-
hatja a rákosszentmihályi betegeket. Megköszönte 
ugyanakkor a kivitelező munkáját és a műszaki el-
lenőröknek, hogy felügyelték a rekonstrukciót.

Dr. Csomor Ervin elmondta: az új színek mellett 
főként az itteni orvosok tudják megnyugtatni a 
pácienseket, hiszen a visszajelzések alapján nagyon 
magas szakmai színvonalon és precízen dolgoznak. 
Éppen ezért megköszönte a doktorok megértését, 
akiknek a munkálatok ideje alatt máshol kellett 
rendelniük, és a rákosszentmihályi betegek türel-
mét, akik a Nyugdíjasok Szállító Szolgálatának se-

gítségével zökkenőmentesen juthattak el 
a Jókai és a Hunyadvár utcai rendelőbe. 
Az alpolgármester végül megígérte, hogy 
a háziorvosi rendelő felújítási programot 
jövőre is folytatják, amikor az árpádföldi 
Délceg utcai intézmény szépül meg.  

Dr. Kiss Marianna, a XVI. Kerület Kert-
városi Egészségügyi Szolgálatának vezető-
je kiemelte: az Önkormányzat nemcsak a 
betegellátás finanszírozására fektet nagy 
hangsúlyt, hanem a prevencióra is, így a 
megépített sportpályák, az uszodák és a ké-
szülő Szilas-patak menti bicikliút is nagy-
ban segíti az orvosok tevékenységét, hiszen 

így a rehabilitáció is könnyebb. Ennek része a fo-
lyamatban lévő Zsenge utcai szanatórium felújítása 
és a Hunyadvár utcai intézmény akadálymentesítése, 
ahol lift is lesz.  

Dr. Kókai Zsolt 43 éve dolgozik a Csömöri úti 
rendelőben. Elmondása szerint a nem megfelelően 
hő- és hangszigetelt épületben sokszor nehéz volt 
ellátni a betegeket. A doktor szerint azonban, mivel 
az Önkormányzat évek óta támogatja az alap- és a 
szakellátást is, a kerületi egészségügy kiválóan mű-
ködik, a felújításnak köszönhetően pedig ezentúl 
már kényelmes és modern körülmények között dol-
gozhatnak az orvosok. 

Természetesen kíváncsiak voltunk a páciensek 
véleményére is, ezért megkérdeztük az éppen a dél-
utáni rendelésre érkezett Papercska Bélát – aki 1935 
óta él Rákosszentmihályon – és feleségét, hogy mi a 
véleményük a megújult rendelőről. A házaspár el-
mondta, hogy emlékeik szerint az épületet 30 évvel 
ezelőtt újították fel utoljára, így már nagyon ráfért 
a rekonstrukció, ami annyira jól sikerült, hogy még 
sosem volt ilyen szép. A legszembetűnőbb szerintük 
a belső átalakítás. Elmesélték ugyanakkor, hogy 30 
éven keresztül dr. Kókai Zsolt volt a háziorvosuk, de 
egy ideje már dr. Paulich Máriához járnak, hiszen az 
itteni doktorok mindegyike kiváló. 

Sz. R. zS.
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Kedves 
      Olvasó!

Önkormányzat

Mostanában sokan beszélnek arról, hogy 
itthon nem lehet megélni, és inkább a 
világ más táján keresik a boldogulásu-
kat. Mi, XVI. kerületiek valahogy más-
ként vagyunk ezzel. Az utcán köszönünk 
egymásnak, a boltban előreengedjük, 
aki siet, a rendezvényekre pedig azért 
járunk, hogy a közösségben jól érezzük 
magunkat. Az idősek tanácsaikkal segítik 
a fiatalokat, így az elődök tapasztalata 
és a most élők modern elképzelései által 
egy fejlődő, ugyanakkor értékekkel és ha-
gyományokkal teli helyen élhetünk. Ne-
künk is vannak ugyan nehézségeink, mi 
is találkozunk irigy emberekkel, hazaérve 
mégis mindannyian úgy érezzük, „Itthon 
vagyok, mert szeretem kisebb hazám a 
nagyban, s nem keresem, hol élhetem 
életem boldogabban. Itthon vagyok - nem 
színlelés, nem kényszer és nem végzet, 
mert részem, mint a szívverés, s mert 
részem, mint lehellet. Itthon vagyok - az 
nem teher, hogy súlyosabb, mint máshol. 
Itthon vagyok - ez a siker, örömkönnyet 
varázsol. Itthon vagyok, mert őseim hazá-
nak ezt nevezték, s itthon vagyok, hogy 
sarjaim otthonnak ezt tekintsék.”

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.
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Okosak és sportosak

Kovács Péter köszöntőjében kiemelte: többen van-
nak olyanok, akik már nem először nyerik el a te-
hetséges tanulóknak járó támogatást, és mindenki, 
aki szeptember 19-re meghívást kapott a Polgár-
mesteri Hivatal felújított házasság-
kötő termébe, ahhoz a kertvárosi 
elithez tartozik, akik a legjobban 
teljesítenek az iskolában, és a mű-
vészetekben vagy a sportban is. A 
polgármester hangsúlyozta: nagyon 
büszke a fiatalokra, ugyanakkor 
azt várja el tőlük, hogy továbbra is 
mutassanak példát társaiknak, hogy 
szorgalommal, kitartással és tehet-
séggel el lehet érni bármit.

Mielőtt Adorján Ádám, Asztalos 
Bogdán Timót, Bácskay Csenge 
Mária, Balogh Zita, Bánki Lilla, 
Barna Zsombor István, Becker 
Dóra, Becker Kata, Budavári Cson-
gor, Budavári Levente, Forsthoffer Péter Bence, 
Forsthoffer Réka Flóra, Gajdos Dominika Liliána, 
Hegyi Péter, Horváth Szabolcs Tibor, Jánni Petra, 

Karna Rebeka, Kovács Gábor Etele, Krstulovicz 
Alex, Licht Viven Rebeka, Maior Mátyás, Martin 
Eszter, Medvegy Noémi, Méhész Erzsébet Zita, 
Melkvi Lotti, Molnár Martin Lénárd, Nagy Vio-
la Csilla, Olgyay Bálint, Pap Márk, Pénzes Eszter, 

Petyus Anikó, Petyus Eszter, 
Polgár Csillag Virág, Polgár 
Zoltán Miklós, Polgár Rebe-
ka, Regényi Ákos, Rein Miklós 
Sándor, Rozmán Bence, Si-
mon Péter, Soha Bálint, Stei-
ner Csilla Judit, Szabó Tamás, 
Szegedi Csongor, Szénás Anna 
Lilla, Tarjáni Pál Márk, Tárká-
nyi Damján Péter, Urbán Zita, 
Világhy Zoltán, Zelenyánszky 
Lőrinc átvehette volna az okle-
velét, Kende Panna Kata és Pesti 
Bianka Anna, a Mazotti Fitnesz 
bohóc duettje szórakoztatta a 
közönséget. A lányok egyébként 

éppen ezzel a világbajnoki ezüstérmes produkcióval 
érdemelték ki azt, hogy ők is a díjazottak között 
legyenek. 

A XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete határozata alapján minden 
évben, a kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános, vagy középisko-
lás tehetséges tanulók számára 10 hónapon keresztül segítséget nyújt ahhoz, 
hogy tanszereket, könyveket, vagy hangszereket tudjanak vásárolni, illetve az 
edzőtáborok és a versenyekre való nevezések költségeit könnyebben ki tudják 
fizetni. Idén 51 olyan diák nyert támogatást, akik közül többen nem csak jól ta-
nulnak, de több sportágat is űznek egyszerre, de még hangszeren is játszanak, 
vagy kiválóan énekelnek. Az okleveleket Kovács Péter polgármester, dr. Csomor 
Ervin oktatásért is felelős alpolgármester és Szász József, az Oktatási, Ifjúság 
és Gyermekvédelmi Bizottság elnöke adta át a díjazottaknak. A rendezvényen 
jelen volt még dr. Környeiné Rátz Katalin, az oktatási bizottság tagja, Kovács 
Katalin, Budapest XVI. Tankerületének igazgatója és Ancsin László jegyző is.

Kovács Péter polgármes-
ter 2010-ben az addig 
elkészült 162 új út meg-
építése után 50 újabb út 
kivitelezését ígérte. A lista lassan a végéhez köze-
ledik, hiszen a közelmúltban már a rákosszent-
mihályi Udvarhelyi (Késmárki utca - Csömöri út 
között), illetve Ida utca (Mária utca - János utca 
között) lakói, valamint a cinkotai Avas (Barátság 
utca - Cica utca között), Fenőkő (Ostoros utca 

Útfelújítások

Sz. R. zS.

- Olló utca között) és a  
Tópart utcában (Műkő 
utca - Szárnyaskerék utca 
között) élők is örülhet-

tek, hiszen az Önkormányzat az útépítés mellett 
térkő járdát is kialakított, ezzel egy időben pedig 
a vízelvezetést is megoldották szikkasztó blok-
kok segítségével. Mindezeken felül a napokban 
fejezik be a munkát a Művezető utcában (Barát-
ság utca - Cica utca között) is.
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Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta: eddig a szülők-
nek kellett bevinniük a gyümölcsöt az óvodába, de 
ezt nem mindenki engedhette meg magának. Az 
Önkormányzat célja pedig az volt, hogy levegye a 
vállukról a terhet. Ezentúl tehát a kerü-
leti fenntartású óvodák igényei alapján 
a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 
minden héten beszerzi a szükséges 
mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt, 
amit térítésmentesen ki is szállítanak. 
Ezáltal pedig minden nap biztosítani 
lehet a gyerekek vitaminforrását. 

Sinka Mihályné óvodavezető és mun-
katársai a kicsikkel együtt izgatottan 
várták a megrendelt árut.

– Nagy örömünkre nemcsak gyümöl-
csöt, hanem zöldségeket is kaptunk. A 
kerületgazdák az alma, a körte, a nek-
tarin és a banán mellett zöldpaprikát és 
sárgarépát is hoztak, amely egy hétre 
elég. Csütörtökönként kell leadnunk 
a következő heti gyereklétszámot, és 
ennek alapján érkezik a szállítmány. 
Aztán a tízórai időpontjában egy nagy 
tálra kirakjuk a választékot, ahonnan mindenki ve-
het ízlése szerint.

– Hogyan állapítják meg a mennyiséget?
– Nálunk mindenkinek jutott a szállítmány-

ból, és úgy hallom, máshol is így volt. Az 

Önkormányzat nagyon rugalmasan kezeli a 
rendelést, hiszen még azt is megígérték, hogy 
ha szüreti rendezvényünk lesz, akkor szőlőt is 
kapunk, ha pedig hagyományainkhoz híven ká-
posztát savanyítunk, akkor ahhoz is biztosítják 
az alapanyagot.

– Hogyan fogadták a szülők a gyümölcsprogramot?
– A túlnyomó többség nagy örömmel, de persze 

mindig vannak aggodalmaskodók is, akik attól 
tartottak, hogy nem jut mindenkinek, vagy nem 
lesz elég változatos a kínálat. Ők jelezték, hogy 

ha szükséges, kipótolják a hiányzó mennyiséget. 
Az első két hét tapasztalata alapján azonban el-
mondhatjuk, hogy erre nem lesz szükség. Az Ön-
kormányzat ígérete hosszú távra és minőségi árura 
vonatkozik, amely természetesen alkalmazkodik a 
szezonális lehetőségekhez. Ugyanakkor arra kér-

jük a szülőket, hogy ezentúl ők csak 
olyan gyümölcsöt hozzanak az ovi-
ba, amely számukra nem jelent ki-
adást, vagyis megterem a saját kert-
jükben, hiszen az Önkormányzatnak 
éppen az a célja, hogy ezt a költséget 
átvállalja tőlük.

Természetesen kíváncsiak voltunk a 
szülők véleményre is, ezért megkér-
deztük Szirmainé Kuharik Andreát, 
aki éppen gyermekeiért jött az intéz-
ménybe.

– Hogyan kapták meg a gyümölcsöt 
korábban a kicsik?

– Önkéntes alapon. Aki megenged-
hette magának, a csoport számára is 
vásárolt egy nagyobb mennyiséget. 
Én általában havonta hoztam vala-
milyen gyümölcsöt. Nagyon örül-
tünk az Önkormányzat felajánlá-

sának, főleg, amikor megtudtuk, hogy az ajánlat 
zöldségekre is vonatkozik. Nekem most már két 
gyermekem jár ebbe az óvodába, és az első hetek 
tapasztalatai alapján csak jót mondhatok. Mind-
kettőnek minden nap jutott a kínálatból.

Minden nap friss gyümölcs az ovisoknak
Ovigyümölcs programot indított az Önkormányzat, amelynek kereté-
ben a kicsik minden nap friss gyümölcsöt és zöldséget falatozhatnak, 
a szülőknek pedig mindez egy fillérjébe sem kerül. Szeptember 9-én a 
Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross utcai tagintézményébe járó apró-
ságoknak Kovács Péter polgármester és dr. Csomor Ervin alpolgármester 
adta át a „mosolygó almát”, a „csengő barackot” és a többi egészséges 
finomságot tartalmazó ládákat.  

Aktuális

MéSzáRoS TiboR

Annak köszönhetően, hogy az intézmény pályá-
zata pozitív elbírálásban részesült, húsz gyerek 
Fonyódligeten tölthette a vakáció utolsó hetét au-
gusztus 24-e és 29-e között.

Mivel a kis csapatot a közel 1,5 km hosszú tábor 
utolsó faházában szállásolták el, az étkező pedig a tá-

bor bejáratánál volt, ezért a reggeli séta során minden nap megcso-
dálhatták a Balatont, illetve Badacsony festői tájait.

Az ott töltött idő alatt a nebulók atlétikai versenyeken, valamint 
pingpong és foci bajnokságon vehettek részt, ahol a kapura rúgás-
ban a 12 év felettiek között Szőke Gábor a második lett. A fiatalok 
kipróbálhatták a vízi kalandparkot, a kötél, illetve biciklis akadály-
pályát is, a kerületi csapat pedig az éjszakai bátorság próbán a több, 
mint hatvan indulóból harmadik helyezést ért el. A legnagyobb 
élményt persze a magyar tengerben való fürdőzés jelentette, hiszen 
a gyerekek között olyan is volt, aki most járt először a Balatonnál. 
A közösen eltöltött idő és a hosszú társasjátékozás közben új ba-
rátságok születtek, a bensőséges beszélgetéseknek is köszönhetően 
pedig a tanulók életre szóló élményt szereztek.

A Napraforgó Gyermekjóléti Központ munkatársai ezúton 
mondanak köszönetet a szülőknek és a helyettesítő kollégáknak, 
valamint  a XVI. Kerületi Önkormányzatnak, amely az utazás 
költségeivel járult hozzá a tábor sikeréhez. 

A Napraforgó
   Fonyódligeten

A Napraforgó Gyermekjóléti Központ által 
gondozott diákok között sokan vannak 
olyanok, akik számára az Erzsébet Tábor 
volt az egyetlen lehetőség arra, hogy 
idén nyaralni tudjanak.

Felhívás
A Mátyásföldi 

Fecskefészek Óvoda 
Farkashalom utcai 

tagintézménye 
óvOdApedAgógust 

keres. 
Érdeklődni 

Illésné Scrott Ildikónál 
lehet a 403-0404-es 

telefonszámon.
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A Farkashalom utcai óvoda még péntek délután is 
gyerekzsivajtól volt hangos, hiszen Illésné Schrott 
Ildikó szerette volna az apróságoknak elmesélni, 
hogy Kovács Péternek és dr. Csomor Ervin alpol-
gármesternek köszönhetően a nyár folyamán meg-
újult mind a nyolc csoporthoz tartozó fürdőszoba, 
ahol kicserélték a vízvezetékeket és a szanitereket, 
korszerűsítették a fűtést, új radiátorokat szereltek 
be, hőszigetelték a helyiségeket, amelyek új pad-
lóburkolatot és csempét is kaptak, ugyanakkor ki 
is festették őket. Emellett a közel 21 millió forin-
tos beruházás keretében felújították a mosókony-
hát, az orvosi szobát és egy személyzeti mosdót is. 
Mindezt természetesen észrevették a kicsik is, akik 
nagyon örültek a vidám színű függönyökkel és fog-
mosó eszközökkel ellátott fürdőszobáknak. 

Illésné Schrott Ildikó köszönetet mondott a ki-
vitelezőnek a precíz munkavégzésért, emellett 
kiemelte azt az önzetlen segítségnyújtást, amit a 

szülőktől és a munkatársaitól kapott a munkálatok 
befejezése utáni takarításnál. 

Kettős ünnep volt ugyanakkor a Farkashalom 
utcában szeptember 19-én, hiszen Kovács Péter 

bejelentette, hogy a következő évben az Egy iskola 
– egy óvoda felújítási program nyertese ez az in-
tézmény lesz. Mindezt természetesen a gyerekekkel 
együtt ünnepelte többek között Kovács Raymund 

alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője, és Szász 
József, az Oktatási-, Ifjúság és 
Gyermekvédelmi Bizottság elnö-
ke is, akiknek gyermekei szintén 
ebbe az óvodába jártak. Valószí-
nűleg ők is olyan jól érezték ma-
gukat, mint az a Törpike csoport, 
amelynek tagjai ízelítőt adtak 
abból, hogy ebben az intézmény-
ben milyen vidáman telnek a 
hétköznapok. A kiváló produk-
ció után pedig az apróságok sütit 
falatozhattak, amit limonádéval 
öblítettek le. 

Nevelés

Folytatás a címlapról

A Hermina utcai, közel 40 éves épületre minden 
szempontból ráfért a felújítás, hiszen a falakon már 
mállott a burkolat, de sok helyen még a csövek is 
kilátszottak. Éppen ezért az Egy iskola – egy óvoda 
felújítási program keretében, 59 millió forintból 
megvalósuló beruházás során az összes padlóbur-
kolatot kicserélték a csoportszobákban, az öltözők-
ben és az irodákban linóleumra, a vizesblokkokban 
pedig kerámia járólapra, ahol a fal új csempét ka-
pott, sőt a régi lambéria helyére is újat szereltek. A 
helyiségeket kifestették, kicserélték a nyílászárókat, 
megoldották a hőszigetelést, új kazánt szereltek be, 
modernizálták a fűtést és a vízvezetékeket, vala-
mint a hozzá tartozó szerelvényeket és a csatornát 
is. Mindezek mellett felújították az 
elektromos hálózatot, új, energiata-
karékos lámpatesteket szereltek be, a 
foglalkoztató szobák előtti terasz fölé 
pedig olyan tetőt építettek, amely 
megvéd a tűző napsugaraktól és az 
esőtől, vagyis a kicsik jó időben ott 
ebédelhetnek és aludhatnak, de rossz 
időben is kimehetnek a levegőre ját-
szani.  

Természetesen az ünnepségen a 
meghívottak között volt Kovács Pé-
ter polgármester, dr. Csomor Ervin 
alpolgármester, a rekonstrukció ötlet-
gazdája, dr. Környeiné Rátz Katalin, a 
körzet önkormányzati képviselője, Kovács Katalin 
Budapest XVI. Tankerületének igazgatója és dr. 
Ivicz Mihály, a Gamesz vezetője, valamint a kivite-
lező cég képviselője is.

Miután Dénes Hilda mindezt megköszönte az 
Önkormányzat vezetőinek, Kovács Péter elmond-

ta: a tavalyi parkoló építés és a mostani felújítás is 
minden bizonnyal az alpolgármester, a határozott 
intézményvezető és a körzeti képviselő összefogásá-
nak köszönhető, és amely Kacur Ilona műszaki el-
lenőr áldozatos munkája nélkül nem valósulhatott 
volna meg. A munkálatokat azonban folytatják, és 
két éven belül felújítják az óvoda udvarát is. 

A polgármester kitért a szintén a nyáron lezajlott 
Centenáriumi iskola udvarának rekonstrukciójára 
– amelynek ünnepélyes átadójára október 4-én ke-
rül sor –, illetve a Csömöri úti háziorvosi rendelő 
rekonstrukciójára is, amelyeket épp úgy, mint a 
Hermina utcai óvoda munkálatait, XVI. kerületi 
vállalkozókkal végeztette az Önkormányzat. 

Dr. Csomor Ervin a rekonstrukciót az öltözkö-
déshez hasonlította, hiszen, ha valaki vesz egy új 

blúzt, de a nadrágja több helyen szakadt, akkor 
az annál feltűnőbb lesz. Vagyis az alpolgármester 
szerint egy felújításba csak akkor érdemes belekez-
deni, ha az épületet tetőtől talpig „fel tudjuk öl-
töztetni”. 

Korbély Zoltán, a kivitelező cég vezetője megkö-

szönte az Önkormányzat és az óvoda munkatár-
sainak együttműködését, hiszen egy ilyen sokrétű 
munkánál óhatatlanul felmerülnek olyan nehéz-
ségek, amelyeket menet közben kell megoldani. 

Köszönetet mondott ugyanakkor a 
kollégáinak is, akikkel még hétvégén 
is azon dolgoztak, hogy az intézmény 
megszépüljön. 

Höchst Orsolya a szülők nevében 
fejezte ki háláját az épület „új ruhá-
jáért”, és beszélt arról a közösségépítő 
összefogásról, amely a szülők, a nagy-
szülők és az óvónők között a felújítás 
során kialakult. Kiemelte ugyan-
akkor, hogy a gyerekek mennyire 
örültek, amikor a pakolás miatt nem 
kellett délután aludniuk, illetve azt 
is, amikor az egyik apróság esti mese 
helyett az óvoda felújításáról szóló hí-

reket szerette volna meghallgatni. 
A rendezvény végén az ovisok – akik a munká-

latok ideje alatt a Centenáriumi tagintézménybe 
jártak, és nagyon jól érezték magukat – egy énekes, 
verses műsorral mutatták be, mennyire szeretnek a 
Hermina utcai óvodába járni. 

Új ruhába öltöztek
Sz. R. zS.
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Nótakör 

bőrig áztak. Hogy a tagok számára 
miért volt különleges a koncert, arról 
Pótz-Nagy Ágostont, a zenekar veze-
tőjét kérdeztük.  

– Egy idő után felmerül az ember-
ben a visszatekintés igénye. Közel 
50 éves pályafutás után egyszer sze-
rettem volna, ha mindenki itt van a 
színpadon, aki valaha velünk zenélt. 
Úgy tűnt, most össze tudjuk hívni a 
csapatot, és ennek lehetett tanúja a 
Szeptemberfeszt lelkes közönsége.

– Kik a mostani és a régi tagok?
– Jelenleg Bényi Csaba szólógitáron 

játszik, Bogár Lajos dobol, Harmati 
Máté orgonál, Kothencz Pál basszus-
gitározik, Somogyi József énekel és 
enyém a ritmusgitár az együttesben. 
A bandának korábban tagja volt még 
Bernát Rezső, Szakács Gábor és Sza-
kács László is, velük most öt számot 
adtunk elő, végül pedig a fináléban 
mindenki feljött a színpadra. Schusz-
ter Lóránt sajnos megbetegedett, 
ezért nem tudott eljönni, de nagyon 
hiányzott közülünk.

– Mi tartotta együtt 50 évig a csapat 
magját?

– Az, amit most is mindenki lát-
hatott: szakadó esőben, ázva-fázva 
tapsolt nekünk számtalan ember. A 
közönség szeretete hihetetlen erőt ad, 
ezért érdemes csinálni. Bízunk ben-
ne, hogy a produkciónk a mostoha 
időjárási viszonyok ellenére is emlé-
kezetes zárása volt a 2014-es Szept-
emberfesztnek. 

Önkormányzat 
szolgáltatta a 
nedüt – ezúttal az 
Ikarus folytathat-
ta vidámabb han-
gulatban, hiszen 
annak ellenére, 
hogy az első gólt 
ők kapták, 1:4 
arányban legyőz-
ték a nagy riválist, 
a találatok közül 
pedig hármat a 

mátyásföldi együttes saját nevelésű 
játékosai szereztek. Ha viszont a vesz-
tes fél szurkolótáborán múlott volna, 
nyilván másként alakul az eredmény 
is, hiszen az első pillanattól az utol-

sóig lelkesen bíztatták a hazaiakat, 
sőt az Ikarus Ultrák füstbombái he-
lyett most a RAFC kék-sárga füstje 
borította be a pályát a kezdéskor. A 
visszavágóra viszont tavaszig várnunk 
kell.

A rangadó után – miközben a 
Gesarol már hangolt a színpadon 
– Kovács Pé-
ter kisorsolta a 
tombola értékes 
nyereménye i t , 
a szelvények ki-
húzásában pedig 
a késve érkezett 
Harsányi Leven-
te is segítségére 
volt. 

Sajnos a szín-
padi előkészü-
letekkel párhu-
zamosan az eső 
is egyre készülődött, majd mire az 
első akkordok felhangzottak, meg is 
nyíltak az égi csatornák. A színpadon 
azonban a megalakulásának 47., újjá-
alakulásának 22. évfordulóját ünnep-
lő Gesarol egy olyan fergeteges kon-
certet adott, hogy a közönség annak 
ellenére is lelkesen tapsolt és énekelt, 
hogy sokan még az esernyők alatt is 

Hagyományteremtő
 

Aki még ebéd előtt érkezett a sportte-
lepre, benevezhetett a házi teniszbaj-
nokságra, vagy ügyességi vetélkedőn 
vehetett részt. A gyerekeket a Varázs-
műhely Művészeti Alapítvány várta 
kézműves foglalkozásokkal és arcfes-
téssel, közben pedig már finom éte-
lek illata is kezdett a párás levegőbe 
vegyülni. A főzésből és a szervezésből 
nagy részt vállalt a Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat.  

A színpadon délután először a Má-
tyásföldi Sztárzenekar két kitűnő 
énekessel, Lugosi Katival és Farkas 
Zsolttal kiegészülve adott nagy sike-
rű koncertet. Akiknek a 100 Tagú 
Cigányzenekarral már a világ összes 

nagy színpadán tapsolt a publikum, 
most a kerületieknek hozták el világ-
színvonalú művészetüket. Kétrészes 
előadásuk szünetében a férfiközönség 
legnagyobb örömére hastáncos höl-
gyek mutatták be pro-
dukciójukat, közben  
pedig a focipályán már 
a kertvárosi derbire ké-
szültek a játékosok. Mi-
vel a RAFC és az Ikarus 
összecsapása mindig ki-
emelt jelentőséggel bír, 
ezért Kovács Péter pol-
gármestert kérték fel a 
kezdőrúgás elvégzésére. 

A meccset követő sö-
rözést – amelyhez az 

II. Szeptemberfeszt
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezték 
a Szeptemberfesztet a RAFC pályán szeptember 14-én, ami-
kor változatos sportos, zenés és táncos programok, gasztro-
nómiai ínyencségek, egy örökrangadó, sőt még egy külön-
leges Gesarol koncert is várta a Pirosrózsa utcába látogató 
közönséget. Az Ocskó József által szervezett esemény idén 
is az Önkormányzat és lelkes magánszemélyek támogatása 
révén valósult meg.

A Kossuth Eszter által ve-
zetett kerületi Nótakör első 
évadnyitó estjének vendége 
a 100 Tagú Cigányzene-
kar két kitűnő muzsikusa, 
Lukács Tibor prímás és 
Horváth Zoltán brácsás 

volt, akik számtalan gyönyörű magyar nótát játszottak el a műkedvelők 
legnagyobb örömére. A Nótakör célja, hogy ne merüljenek feledésbe azok a 
szép, régi magyar nóták, amelyeket a tagok szüleiktől, nagyszüleiktől tanul-
tak, és amelyek a nemzeti kulturkincs értékes részét képezik.

A Nótakör legközelebbi összejövetele 
október 8-án, szerdán 17 órakor lesz a szokott helyen: 

Rákosszentmihály, Civilek Háza, Rákosi út 71. (volt posta). 
Szeretettel várják a nótázni szerető állandó és új tagokat. 

Fellépnek: 
Gyurkovics Zsuzsa, Harangozó Teri,  Paor Lilla, Szász Kati, 

Endrődi Éva, Nyertes Zsuzsa, Várkonyi Szilvia, Szántó Erzsi, Csák József, 
Heller Tamás, Poór Péter, Munkácsi Sándor, Egri József, 

Herczeg Gergő és Sárkány Krisztián. 

Idén is lesz tombola értékes nyereményekkel. 
A belépés azért ingyenes, mert megvalósításához anyagi támogatást 
nyújt Kovács Péter polgármester, a XVI. Kerületi Önkormányzat és 

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő. 
Minden kedves kerületi polgárt szeretettel vár 

a műsor vezetője és rendezője Kázmér József (Öcsi bácsi).

MéSzáRoS TiboR

Kossuth eszter 06-20/805-8857Október 10-én, pénteken 17.30 órai kezdettel 
az Erzsébetligeti Színházban ismét igazi SZTÁRPARÁDÉT ígér 

a 23. SZTÁRVARÁZS, 
a Corvini Domini Egyesület gálaműsora. 
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Ismét együtt volt az 
„Ikarus-család”

MéSzáRoS TiboR

Szabó Zsóka üdvözlő szavai után Kovács Péter pol-
gármester – akinek szülei több évtizeden keresztül 
dolgoztak az Ikarusban – elmondta: az Önkor-
mányzat minden évben tud valami jó hírrel szolgál-
ni az egybegyűlteknek. Miután tavaly a sporttelep 
teljes egészében ismét a kerület tulajdonába került, 

idén már három műfüves pályán is rúghatják a bőrt 
a fiatalok, két év múlva pedig remélhetőleg elkészül 
a sportcsarnok is.

Adamis Gábor, a gyár egykori vezérigazgató-he-
lyettese először azokra emlékezett, akik tavaly óta 
örökre távoztak az „Ikarus-családból”. Ugyanakkor 
örömmel állapította meg, hogy a létszám mégsem 
fogy, hiszen egyre többen csatlakoznak hozzájuk 
olyanok is, akik nem dolgoztak a cégnél, de érdek-
lődnek a régi buszok és a gyár története iránt. Az 
idei nosztalgianapra a Facebookon közzétett fel-
hívás alapján Csongrád megyéből és Pécsről is ér-
keztek érdeklődők, egy gödöllői fiatalember pedig 
egy félig felújított, saját veterán busszal vett részt a 

találkozón. Ellátogattak Mátyásföldre székesfehér-
vári ikarusosok is, akik ezentúl az itteni rendezvény 
mintájára minden évben szeretnék megrendezni a 
fehérvári gyáregység nosztalgianapját is. Velük ér-
kezett a székesfehérvári művelődési ház igazgatója, 
aki egy most megjelent, az ottani gyár történetét 
feldolgozó könyvvel lepte meg a rendezőket.

Adamis Gábor az S 91-es, új típussal kapcsolatban 

két tenderről számolt be. Az egyiket a Budapesti 
Közlekedési Központ írta ki, ahol egy török cég a 
magyar gyártó konkurense, a másik pedig buszok 
üzemeltetésére szól, ahol szintén az S 91-esek van-
nak versenyben. Az egykori vezérigazgató-helyettes 
az eddig eladott járművekkel kapcsolatban kiemel-
te, hogy kiválóan „állják a sarat”, hiszen az első a 
magyar utakon már 500 ezer kilométert futott 
meghibásodás nélkül, ugyanakkor sem a svédek, 
sem a norvégok nem jeleztek műszaki problémát 
annak ellenére, hogy még garanciálisak. Ha pedig 
a svédek megkedvelik a magyar buszokat - amelyek 
jelenleg a próbaidejüket töltik -, akkor nagyobb 
megrendelésre is számíthatunk. 

Ezután a nap folyamán több száz érdeklődő for-
dult meg a sátorban, és ahogy egy szerető családban 
szokás, régi fényképeket és újságcikkeket nézeget-
tek, anekdotáztak és sokat nevettek. Közben elin-
dult a nosztalgiajárat, egy tűzvörös Ikarus 311-es 
is, amely kétszer fordult az Ikarus Sportcentrum és 
az Örs vezér tere között. A sátor közelében felsora-
kozott buszokat belülről is meg lehetett csodálni, 

aminek különösen a gyerekek örültek, mert a volán 
mellé ülve buszvezetőnek képzelhették magukat. 

Sokan nyertek a polgármester által vezetett, jó 
hangulatú tombolasorsoláson ikarusos sapkát, vagy 
más relikviát, illetve az Önkormányzat által felaján-
lott helytörténeti és művészeti könyveket, valamint 
ajándéktárgyakat. 

A rendezők köszönetet mondanak a támogatá-
sért Kovács Péter polgármesternek, a XVI. Kerületi 
Önkormányzatnak, az Erzsébetligeti Színháznak, 
Janák János Tamás alezredesnek és a Magyar Hon-
védség Újszász utcai Anyagellátó Raktárbázisának, 
illetve minden magánszemélynek, aki elősegítette a 
nosztalgianap sikerét. 

A Szabó Zsóka által vezetett Otthonunk a XVI. Kerület Egye-
sület Ikarus klubja nyolcadik alkalommal rendezett nosztal-
gianapot szeptember 13-án. A korábban világhírű buszgyár 
egykori munkatársai a Magyar Honvédség Újszász utcai 
Anyagellátó Raktárbázisa által ingyenesen biztosított kato-
nai sátorban gyülekeztek, hozzájuk pedig évről évre egyre 
több nem ikarusos is csatlakozik, akik csak ebből az alka-
lomból utaznak vidékről a Kertvárosba.

A Budapesti Békéltető Testület 15 éve bizonyítja, hogy gyors 
és ingyenes tevékenységével fogyasztói jogvitában hatékonyan tud 
eljárni és egyezséget létrehozni. A Békéltető Testület hatáskörébe 
tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, 
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a 
szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megköté-
sével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bíró-
sági eljáráson kívüli rendezése. E célból egyezség létrehozásának megkísérlése, en-
nek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok 
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

A Békéltető Testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasz-
tót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel, valamint a vállal-

kozásokat érintő fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatban.
Ha bármilyen fogyasztói szerződésből adódó panasza van, lakjon 

bárhol az országban, akkor is fordulhat a vita peren kívüli rendezése 
érdekében a Budapesti Békéltető Testülethez. Rendelkezésére áll te-
lefonos call centerünk, ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadást nyúj-
tunk, de kérelmét online is beadhatja a weboldalunkon keresztül. 
A Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest Krisztina krt. 

99. tel: 488-2131 Weboldal: www.bekeltet.hu
A XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épületében (1163 
Budapest Havashalom u. 43.) havonta egy alkalommal pedig, minden hónap 
3. szerdáján 14.00 és 16.00 óra között ingyenes tanácsadással várja dr. Kolyvek 
Antónia. Első időpont: október 15. 
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A rákosszentmihályi evangélikusok hitélete kez-
detben szorosan kapcsolódott cinkotai társaikéhoz, 
ugyanis cinkotai lelkészek látták el lelki gondozásu-
kat egészen 1911-ig, amikor fiókegyházzá alakultak. 
Hamarosan megkezdték azonban a gyűjtést egy önál-
ló templom építésére is, a megvalósulást pedig jelen-
tősen meggyorsította, hogy az egyik volt felügyelő, 
Zirmann János özvegye karnyújtásnyira a városházá-
tól (ma Kölcsey Ferenc Általános Iskola) két szomszé-
dos telket hagyott az egyházra azzal a kikötéssel, hogy 
csak templom állhat rajta.

A tervek elkészítésével a kor neves templomépí-
tőjét, Sándy Gyulát bízták meg. Az alapkőletételre 
1933 októberében került sor, és 1934 nyarára már 
készen állt a hívek és Isten igéjének befogadására az új 
rákosszentmihályi evangélikus templom, amit Raffay 
Sándor püspök szentelt fel 1934. június 17-én.

A gyülekezet történetének következő nagy esemé-

Évforduló

A meghívás nagy megtiszteltetés volt a zenekarnak, 
és az Önkormányzat támogatásának köszönhetően 
el is fogadhatták, így Kovásznában, Sepsiszentgyör-
gyön és Kézdivásárhelyen is adtak egy-egy koncertet. 
Ugyanakkor vendéglátóik is jelentősen hozzájárultak 
a költségekhez, hiszen Árkoson biztosítottak szállást 
a 44 tagú együttesnek, illetve az ötnapos turnéból 
két nap költségét magukra vállalták. Az utazást, az 
étkezést és a fennmaradó két éjszakát pedig az ön-
kormányzati támogatásból tudták finanszírozni a 
Rácz Aladár Zeneiskola által működtetett Zenével a 
Holnapért Alapítvány segítségével. A zenekari tagok-
nak így csak a múzeumi belépőket, a parkolási díjat 
és az idegenvezetés költségeit kellett saját forrásból 
fizetniük. 

– Hova látogattak el az öt nap során?
– Kolozsváron megnéztük a Mátyás-szoborcso-

portot, nagy királyunk szülőházát, a Házsongárdi 
temetőt, a nevezetes Farkas utcát, valamint a Bólyai 
egyetem homlokzatát. Segesváron a fellegvár 172 
lépcsőjének megmászása után felkerestük a szász 

város fontosabb látnivalóit, meghallgattuk az óra-
torony hangjátékát, és megkoszorúztuk a Petőfi em-
lékművet. Ezt követően más látnivalók mellett útba 
ejtettük Erdély legnagyobb szász városát, Brassót. Az 
egész napos városnézés után jutottunk el első fellé-
pésünk színhelyére, Kovászna fürdővárosba, ahol a 
Kőrösi Csoma Sándor parkban másfél órás koncer-
tet adtunk igencsak népes hallgatóság előtt. Utána 
viszont nem mulasztottuk el Réty községben meg-
koszorúzni Kelemen 
Antal mellszobrát sem, 
akinek nagy érdemei 
vannak az anyaország 
és Erdély közötti zenei 
kapcsolatok kiépítésé-
ben. 

– A további koncertek-
nek több különlegessége 
is volt.

A harmadik nap 
érkeztünk meg 
Eresztevényre, turnénk 

Gábor Áronra emlékeztek
Erdélyben idén Gábor Áronra, az 1848-49-es szabadságharc ágyúöntőjére 
emlékeznek. Ebből az alkalomból a Mátyásföldi Koncertfúvós Zenekar ötna-
pos koncertkörúton vett részt Kovászna megye tanácsának elnöke, Tamás 
Sándor és a Gábor Áron Emlékbizottság meghívására. Az utazásról Vikol Kál-
mán, a zenekar egyik karmestere számolt be lapunknak.

Élő kövek Isten szolgálatában
Ünnepi istentiszteletet tartott Rákosszentmihály és Sashalom evangélikus 
közössége szeptember 9-én, mivel a Hősök terén álló templom idén ünnepli 
átadásának 80. évfordulóját. Ebből az alkalomból Gáncs Péter, a Déli Evangé-
likus Egyházkerület elnök püspöke hirdetett igét a gyülekezetnek.

nyét az 1941-es év hozta, amikor elváltak Cinkotától, 
majd 1951-ben a sashalmi fiókegyházzal egyesülve 
megalakították a Rákosszentmihály–Sashalmi Evan-
gélikus Egyházközséget, amely azóta is fennmaradt.  

Börönte Márta lelkész 
köszöntője után Fekete 
Gy. Viktor vezetésével egy 
öttagú gyerekcsoport ha-
rangjátékkal kedveskedett 
a megjelenteknek.  Ezt kö-
vetően Gáncs Péter püspök 
prédikációjában azt emelte 
ki, hogy nyolc évtized után 
hiba volna csak az épületet 
ünnepelni, hiszen a templo-
mot alkotó építőelemek csak 
akkor lesznek élő kövek, ha 
a hívek közössége lelkipásztoruk vezetésével meg-
tölti azt biblikus tartalommal. Az erre az alkalomra 
választott ige Máté evangéliuma 12. fejezetének 6. 
verse, az Úr szavaival szintén azt hirdeti: „Mondom 
nektek, hogy a templomnál is nagyobb van itt”. Ez a 
nagyobb dolog pedig maga a hit, az Isten szeretete, az 
örökkévaló megtartó erő. 

A püspök a hitélettel és a templom szerepével kap-
csolatos elmélkedésében kitért a Spandraft Ágoston 
által festett oltárképre, amely a hely szellemének 
jelképe lehet: ahogy a képen Jézus magához hívja a 

gyereket, úgy igyekszik a gyülekezet magához hívni 
azokat, akikhez még nem jutott el Isten igéje. Azt 
azonban szem előtt kell tartani, hogy az embereket 
nem elég a templomba hívogatni, Isten országába 

kell eljuttatni őket. Gáncs 
Péter ezután püspöki áldás-
ban részesítette a gyülekeze-
tet. 

A Déli Evangélikus Egyház-
kerület jókívánságait Rados-
né Lengyel Anna országos fe-
lügyelő-helyettes tolmácsolta 
az ünneplő közösségnek, 
Krizsán Zoltán egyházkerüle-
ti felügyelő pedig az egykori 
anyaegyház, Cinkota üdvöz-
letét adta át.

Végül Szatmáry László önkormányzati képviselő 
üdvözölte a megjelenteket. Röviden áttekintette a 
gyülekezet történetét, és elmondta, hogy a templo-
mot utoljára 1994-ben újították fel, idén azonban a 
keresztyén értékek mellett elkötelezett önkormány-
zati vezetés 750 ezer forinttal járult hozzá Isten házá-
nak szebbé tételéhez.

Az ünnepi eseményen megjelent Kerner Ágoston 
nyugalmazott lelkész is, aki 40 évig szolgált a most 
80 éves templomban, és jelen voltak a gyülekezetet 
alapító Tóth-Szöllős Mihály lelkész gyermekei is. 

MéSzáRoS TiboR

MéSzáRoS TiboR

főállomására. Rövid délelőtti próba után térzenét 
adtunk a gyülekező közönségnek, majd a megem-
lékezésen mi játszottuk a himnuszokat és a koszo-
rúzást kísérő zenét. A következő nap a céhmesterek 
városába, Kézdivásárhelyre látogattunk, ahol Gábor 
Áron és csapata 64 ágyút öntött a szabadságért har-
coló honvédek számára. Itt a céhmúzeum, Bálványos 
várának csonka tornya és a Szent Anna-tavi fürdőzés 
után a helyi fúvószenekarral közösen kétórás koncer-
tet adtunk a Józsiás parkban. Az előadáson megje-
lent az édesapám, idősebb Vikol Kálmán által, 40 
évvel ezelőtt újjászervezett városi fúvószenekar min-
den tagja, a műsorszámokat pedig Gyergyai Barna, 
Vaszlik Kálmán, édesapám és jómagam vezényeltük. 
Az utolsó nap a csíksomlyói kegytemplom után 
Farkaslakán felkerestük Tamási Áron síremlékét, 
Korondon Fábián Gergely fazekasműhelyét, majd a 
Királyhágó kilátóját, ahol az élményt az egyik helyi 
specialitás, a pacalleves tette teljessé.
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Évforduló

Eszes Zoltán üdvözlő beszédében elmondta: na-
gyon büszkék arra, hogy tagjaik között a fiatalok 
mellett sok idős van, a korelnök pedig 91 éves. Ez-
után Hidvégi Tamás és Garai Eszter osztották meg 
a gyülekezet történetét a hallgatósággal.

Az elbeszélés tanulsága szerint a rákoscsabai bap-
tista Tóth József és Szabó András 1923 nyarától 
hirdette az igét Cinkotán először Klingerék, majd 
Garaiék házában. Mivel a hívők száma egyre nö-
vekedett, így 1924 elejétől özv. Gyuri Jánosné tá-
gasabb házánál folytatták az összejöveteleket, és 
létrehozták a ma is működő gyülekezetet, amely-
nek vezetője Pitlik János lett. A cinkotai baptis-
ták első bemerítését 1924. június 29-én, pünkösd 
másnapján tartották a Caprera tóban, amit özv. 
gróf Beniczky Gáborné Batthyány Ilona bocsátott 
a rendelkezésükre. A korabeli Békehírnök tanulsá-
ga szerint több ezren gyűltek össze, hogy részt ve-
gyenek az eseményen, ahol húszan – köztük kilenc 
hévízgyörki lakos – keresztelkedett meg, sőt még a 
péceli fúvószenekar és az Üdvhadsereg gitárosai is 
játszottak.  

Mivel a lakosság nagyobb része szlovák volt, ezért 
Bobály János házról házra járva, ilyen nyelven hir-
dette az igét nemcsak Cinkotán, de már Csömörön 
és Nagytarcsán is, amelynek hatására a következő 

évben is tartottak bemerítést. Ezután megalakult a 
nőegylet, és létrehozták az énekkart is. Az imaház 
épületét 1928-ban vásárolták meg, a következő év-
ben pedig harmóniumot is vettek, és elindították a 
gyerekek rendszeres vasárnapi iskoláját. 

1934-ben Fodor Lajos lelkipásztor által megerő-
södött a gyülekezet, így elöljá-
róságot és szolgálati felelősöket 
választottak, majd rendszeresen 
tartottak hétköznap is bibliaórá-
kat. 1935-ben Bán Gábor lett a 
körzet lelkipásztora, aki zenekart 
hozott létre Cinkotán. 1937-től 
már Csömörön is egyre nőtt a 
baptista közösség létszáma,  ezért 
két év múlva ott is kialakítottak 
egy imaházat. 1941-ben Cinkota 
és Csömör önálló körzetté vált, 
lelkipásztora pedig Miklós Ist-
ván lett, aki tizenegy évig látta 
el a szolgálatot. Őt Dobner Béla 

Jenő, majd annak fia, ifj. Dobner Béla követte. 
Közben a körzet két missziós állomással bővült: 
Gödöllő is csatlakozott, és Szilasligeten is rendsze-
resen tartottak házi istentiszteleteket. 

1963-tól Mónus Dániel volt a lelkipásztor, aki ta-
taroztatta az imaházat, bemerítő medencét építte-
tett, és új padokat készíttetett az imaterembe, majd 
1974-ben teljesen újjáépítették az épületet. 1983-
ban Czmorek Jánost és ifj. Fazekas Lajost diakó-
nussá, 1999-ben Czmorek Jánost presbiterré, Garai 
Tibort, Hidvégi Lajost 
és Major Ferencet pedig 
szintén diakónussá avat-
ta a gyülekezet.

1978-tól Nagy Benjá-
min, majd Bartos Zol-
tán volt a gyülekezet 
lelkipásztora, 2003 óta 
pedig Eszes Zoltán lát-
ja el ezt a szolgálatot, 
akinek vezetésével az 

imaházat és a kiszolgáló helyiségeket is korszerűsí-
tették, a fiatalok ifjúsági konferenciákon és csendes 
heteken vesznek részt, sőt a gyerekek számára még 
angol napközis tábort is szerveztek több éven át. A 
baptisták szerint azonban a személyes kapcsolatot, 
az egyéni tanúságtételt és a közösséget semmi nem 
helyettesíti, így továbbra is mindenkit várnak szere-
tettel a vasárnapi istentiszteleteken. 

Éppen ezért dr. Mészáros Kálmán arra buzdította 
a jelenlévőket, hogy ne szégyelljék követni Krisztust 
és megvallani hitüket, mert az ő üzenetében társa-
dalomformáló erő rejlik. Tanításai ugyanis a legsö-
tétebb hatalmaknak is ellenálltak, az evangélium 
pedig túlélt minden diktátort, vagy vallásüldözést.

Szász József Cinkota ön-
kormányzati képviselője-
ként köszöntötte a baptista 
híveket, az imaházba pedig 
jó ismerősként tért vissza, 
hiszen a Kertvárosban már 
1991 óta rendeznek öku-
menikus imahetet, amely 
a helyi vallási felekezetek 
összefogásával valósul meg, 
a millenium alkalmából 
pedig az evangélikusok és a 
baptisták közösen szerveztek összejövetelt a kerületi 
fiatalok számára. Szász József kiemelte: az Önkor-
mányzat és a baptisták is egymásra találtak, hiszen 
– ahogy más gyülekezeteket – úgy az ő imaházuk 
felújítását is támogatta a kerület vezetése. Ennek 
köszönhetően pedig a raktárszerű épület végre kül-
sőségeiben is templommá válhatott. Cinkota kép-
viselője végül egy anekdotát is megosztott a hall-
gatósággal, ami azt példázza, hogy nálunk milyen 
jól megférnek a különböző vallások egymás mellett. 
Amikor ugyanis egyszer gyalog ment haza, és elha-
ladt a már majdnem teljesen megszépült imaház 
előtt, az evangélikusok köszönésével – „Erős vár a 
mi Istenünk!” – üdvözölte Eszes Zoltánt. Mire a 
lelkész csak annyit mondott: „Jó, jó, de a mienk 
se gyenge.”

90 éves a cinkotai baptista gyülekezet
Személyes tanúságtétel és közösségi együttlét

Sz. R. zS.

„Emlékezz az ősidőkre, gondolj 
az elmúlt nemzedékek éveire! 
Kérdezd atyádat, elbeszéli, 
véneidet, majd elmondják.”

(5 Móz. 32,7)

Kilencven évvel ezelőtt volt a baptisták első hitvalló bemerítése, keresztsége Cinkotán, 
és akkor alakult meg a Cinkotai Baptista Gyülekezet is. A jeles évforduló alkalmából 
szeptember 7-én ünnepséget tartottak a Georgina utcai imaházban, ahova Eszes Zol-
tán lelkipásztor meghívta többek között Szász József önkormányzati képviselőt és dr. 
Mészáros Kálmán egyháztörténészt, a kispesti baptista gyülekezet lelkészét is. Az 
eseményen egyébként annyian voltak, hogy a nagyterem és a közösségi helyiség is 
kicsinek bizonyult, ezért többen a kertben hallgatták végig az igehirdetést.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egye-
sület (ONYPE) Kőkuti Lászlóné által 
vezetett XVI. kerületi szervezete az 
Önkormányzat támogatásának segít-
ségével autóbuszos hagyományőrző túrán vett 
részt augusztus 24-én. A Kulturális és Sport 
Bizottság által kiírt pályázat történelmi emlék-
helyek felkeresését, hagyományőrző és kultu-
rális programok szervezését tette lehetővé. A 
nyugdíjasok a  kirándulás keretében ellátogat-
tak a zebegényi Hajózástörténeti Múzeumba, 
koszorút helyeztek el a Kálvária-domb tetején 
a Trianon-emlékműnél, Nagybörzsönyben 

pedig megtekintették a 150 éves, ma 
is üzemképes Antal-féle vízimalmot, a 
sajtüzemet és a híres Lek-Vár-Lak kíná-
latát. A ma Szlovákia területére eső I. és 

II. világháborús emlékhelyek felkeresése után 
visszatértek Vácra, ahol kulturális örökségünk 
három nevezetes épületét, a székesegyházat, 
a püspöki palotát és a Szent Kereszt ferences 
templomot keresték fel. Az ONYPE XVI. 
kerületi szervezete ezúton mond köszönetet a 
XVI. Kerületi Önkormányzatnak azért, hogy 
támogatásával lehetővé tette ezt az emlékezetes 
kirándulást. 

Határon innen, határon túl
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1901. 10. sz. „Ihatatlan sör. Nagy panaszuk van 
a rákos-szentmihályi sörivóknak meg a vendéglő-
söknek az ihatatlan sör ellen, mellyel egy kőbányai 
részv. sörfőzde árasztja el az idén Rákos-Szent-
Mihályt. A vendégek a korcsmárosokat szidják, 
ezek pedig azzal védekeznek, hogy nem kapnak más 
sört, mert a részvénytársaság nekik nem 
ad közvetlenül sört, és így ők kénytelenek 
ügynök útján födözni sörszükségletüket, 
attól pedig nagyon sokszor, – bocsánat a 
kifejezésért – döglött sört kapnak. Elfo-
gadjuk a korcsmárosok védekezését, de 
utoljára is, ha a vendég olyan árban fizeti 
a vidéken a sört, a hogy Budapesten, jo-
gosan megkövetelheti, hogy pénzéért iha-
tó sört kapjon. Hogy a vendéglősök a sör-
gyárral milyen viszonyban vannak, ahhoz 
a vendégeknek, szerény nézetünk szerint, 
semmi közük nincsen. Ha nem kapnak 
direkte jó, friss sört, az egyik gyárból, tessék a má-
sikhoz fordulni, azt hisszük, hogy elég tisztességes 
konkurenciával dicsekszünk a sörgyártás terén -, a 
polgári házasság pedig nagyon könnyen fölbontható 
a korcsmárosok meg a sörgyár között.”

1901. 12. sz. „Lojális sörgyár. Megírtuk a minap, 
hogy egy kőbányai sörgyár a múlt hetekben úgyszól-
ván ihatatlan sört küldött a Rákos vidékére. Erről 
szóló híradásunkban nem neveztük meg az illető 
gyárat, mert nem az volt célunk, hogy valamely üz-
letnek ártsunk, hanem, hogy az arra hivatott körök 
figyelmét hívjuk föl oly körülményre, melyről talán 
nincs is tudomásuk. Ismételjük, nem említettünk 
neveket, annál nagyobb megelégedésünkre szolgál, 
hogy az első magyar részvény sörfőzde igazgatósága, 
mely fölszólalásunkat talán nem is vehette magára, 
sürgős kötelességének tartotta, hogy műszaki igaz-
gatóját, iroda főnökét és főpénztárosát szemle-útra 

küldje a Rákos vidékére oly célból, hogy az esetleges 
panaszokról közvetlen információkat szerezzenek és 
a szükséges lépéseket megtegyék a bajok orvoslásá-
ra...”

1905. 25. sz. „Emberhalál a kocsmában. A 
czinkotai legények, Karakán legények. Csupa vir-
tusból emberhalál esett a korcsmájukban. A szo-

morú történetben semmi új sincsen, mert hogy 
akkurátusan úgy történt a sora, mint ősidőktől fog-
va délibábos hazánk minden jófajta vidékén végbe 
menni szokott. Csak annyi volt a kázus, hogy az 
egyik legény meglökte a székét a pajtásának, a kinek 
a másik asztalnál zavargatta, forralta a vérét a ravasz 
mogyoródi. Nagy lett ennek a sértődése az illetlen-
ség miatt, rá is fortyant a hetykélkedőre. Ilyenkor 
rövid a szóváltás, palaczk repült végig a kurta ivón 
s egyenesen beleütközött a boldogtalan fejébe, a ki 
többet nem iszik már se mogyoródit, se csömörit, de 
még csak pirosegyházi csigert se. Egy kukkot se szólt 
többet, még csak egy jajt se hallatott, úgy borult fel 
szörnyethalva. Hajdanán is, ősapáink korában is így 
mondhatták volna el ezt a históriát, csak a végét 
rontja el az illúziónak a modern szellő hidegsége. A 
halált hozó palaczk ugyanis nem volt se kulacs, se 
pásztornyakú  flaskó, se czinkotai nagyitcze, – ha-

Vendéglői hírek 
(Munkasorok egy készülő könyvből)
Lojális sörgyár, sörárak, söradomány a plébánia felépítésének befejezéséhez, kocs-
mai halál. Látszólag össze nem függő mozaik darabkák, jó és rossz hírek, szavakkal 
leírt képriportok, amik mind-mind azt szolgálják, hogy ízelítőt kapjunk a kor vendéglői 
hangulatából. A Rákos Vidéke oldalai foglalkoznak a legtöbbet vendéglőinkkel. Gon-
dolkoztam azon, fűzzek-e megjegyzéseket hozzájuk? Aztán arra gondoltam, az írások 
önmagukért beszélnek, nem terhelem az olvasót az én olvasatommal, mindenki saját 
szájíze szerint kóstoljon bele az elmúlt korok vendéglői ízeibe. 

SzéMan RicháRd

Fedezzük fel együtt a Kertvárost!
Sokan szeretik idegenvezetéssel felfedezni lakóhelyük rejtett szépségeit. Itt a lehetőség: Kertvárosi Időutazások!

Szeptember 27-én kerékpárral juthatnak el a mátyásföldi víztoronytól a Naplás-tóig, át a csodálatos villanegyeden, 
majd megkerülve a tavat. Indulás: Pilóta u. 1. 

Szintén 27-én a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjtemény kedvezményes könyvvásárt tart a Kertvárosi Vígasságokon!
A 28-i rákosszentmihályi gyalogos sétán szó esik a településalapítás hőskoráról, vendéglőkről, a villák neves lakóiról. Megtekinthető az evan-

gélikus és a katolikus templom. Vendég: Lantos Antal helytörténész. Indulás: a Rákosi és József u. saroktól. Október 4-én közösen nyomozhatnak 
Cinkotán az első magyar sorozatgyilkos után, aki hét megunt szeretőjét gyilkolta meg és forrasztotta bádoghordóba. Indulás: a Cinkota HÉV-meg-
állóból. 5-én megismerhetik Sashalmot: a séta érinti a Festetics kastélyt, határköveket, piacot, helytörténeti fasort. Belülről megnézhetik az apáca-

zárdát és a katolikus templomot. Indulás: a Nagyicce HÉV-megállóból.
A kirándulások 15 órakor indulnak, háromórásak, részvételi díj: 900 Ft, diák, nyugdíjas 700 Ft. Részletek Kertvárosi Időutazó Facebook oldalán, jelent-

kezés: 0620/9310-800, benedekagnes@gmail.com.

nem csak egy ostoba – szódásüveg. Ettől már iga-
zán szomorú magyar legénynek beadni a kulcsot 
s talán még szomorúságosabb egy olyan kemény 
kezű, élesszemű legénynek, mint a ki elhajította, 
vasra verődni, Szentmihályra csendőr-szuronyok 
közt kirándulni s a vármegyeháza tömlöczében el-
mélkedni búsan azon a keserves valóságon, hogy 
minek is olyan kemény a szódavíz üvegje és olyan 
puha némely embernek a feje.”

1915. 10. sz. „A sörárak emelkedése. A nagy drá-
gaság közepette a napokban felemelkedtek a sör-
árak is, a minek az árpa drágulása szolgált alapjául. 
A rendes ászok sör hektoliterje most 8 korona, tehát 
egy pohár 22 fillérbe, a korsó pedig 32 fillérbe ke-
rül. Szomorúan hallják a sörkedvelői drágulást, de 
azt tartják, hogy még ezt az árat is megéri. Kérdezze 
meg csak valaki a vasárnap délelőtti társaságot.”

1923. 23. sz. „Sör a plébánia javára. A rákosszent-
mihályi plébániaépítés küzdelmes munkájáról még 
a Kőbányai Polgári Sörgyár is tudomást szerzett s 
egyelőre is avval iparkodott ügyünk iránti jóindu-
latát megmutatni, hogy 25 üveg sört adományo-
zott a kőműves munkálatok befejezéséhez.”

1930. 51. sz. „Aki feljelentette önmagát. Egy hely-
beli úriember, aki egyébként közismert-
ségnek örvend, baráti körben poharazga-
tott. A bor is jó volt, kevés sem volt, így a 
történet hőse gyenge lábakon indult haza 
az éjjeli órákban. Az úton lehetőleg azon 
igyekezett, hogy a kerítés mellett halad-
jon s így találjon támogatásra bizonyta-
lan egyensúlya. Egyszer csak azonban 
valahogyan elvesztette a kerítést is és más 
támaszték után nyúlt. Teste egy kis fának 
támaszkodott, de jaj, a fa egyet reccsent 
és kidőlt. A fa is, a karója is, ő maga is 
eldőlt. Másnap, kijózanodva roppant 

restelte a fakitörést és bűnbánóan ment fel a község-
házára Kecskeméthy Vince bíróhoz és feljelentette 
magát. Kifejtette sajnálkozását és kijelentette, hogy 
a kárt készségesen megtéríti. Ha a község ültet a ki-
tört helyébe másik fát megfizeti, de arra is hajlandó, 
hogy ő gondoskodjék új fáról. Ám akármelyik mó-
dot jelöli ki a bíró, egy kikötése volna: erősebb fa és 
erősebb karó kerüljön a régi helyébe, hogy máskor 
meg tudjon kapaszkodni benne.”

Végezetül, ha túl sok volt az italhírből, olvassuk 
el az 1908-ban egy évig, Mátyásföldön nyomta-
tott havilap, az El a pálinkával! („Iszákosság ellenes 
egészségügy és ismereterjesztő újság”) vigasztaló 
hirdetését: „Iszákosság gyógyítható a Frank féle 
iszákosság elleni szerrel. Beadható az illető tudta 
nélkül is, mert nincs sem íze, sem szaga. Az egész-
ségre nem ártalmas. Kapható egyesegyedül csak 
Frankl Antal gyógyszerész Szeged, Felsőváros 28.”
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Miután Balogh Tímea elszavalta József Attila A Szá-
mokról című versét, Terdik Sára pedig előadta Pa-
taki Edit Itthon vagyok című költeményét, Szabó 
Réka Zsuzsanna, a XVI. Kerületi Újság főszerkesz-
tője üdvözölte a megjelenteket, és elmondta: az új 
kötetek szerzőinek kincsestára a múlt, amely emlé-
keinkkel és az általunk átélt eseményekkel formálja 
jellemünket, ugyanakkor meghatározza az egyének 
és a kerület jelenét is. Mi, kertvárosiak pedig büsz-
kék vagyunk a múltunkra, és szívesen kutatjuk a 
titkait, éljünk az öt falu bármelyikében is. Ebben 
nyújt segítséget számunkra Lantos Antal Budapest 
XVI. kerület statisztikai adatai 1950-1990 című 
alkotása, valamint Széman Richárd Belső térben – 
Egykor és most című munkája.

Kovács Péter az utóbbi kötet bemutatásakor ki-
emelte: a fotóművész könyve olyan helyek belső 
tereinek egykori és a mai látképét hasonlítja ösz-
sze, amelyek egy település lakosságának életében 
a legfontosabb találkozási pontok: a templomok 
és az iskolák. A képek a fotográfus nézőpontjából, 
és kevésbé feltűnő, de nagyon esztétikus részletek 
kiválasztásával hívják fel a figyelmet ezeknek az 
épületbelsőknek az átlag szemlélő számára talán 
nem mindig szembetűnő szépségeire. A fotókat 
ugyanakkor rövid magyarázó szövegek kísérik, 

amelyek hiteles adatokkal egészítik ki történetüket.  
Emellett Széman Richárd már dolgozik a harma-
dik legfontosabb találkozási pontokat feldolgozó 
köteten, amely a kocsmák világát mutatja majd be. 
Ebben Varga Ferenc, a közismert sportszakíró lesz 
segítségére, a Vendég-látók című kötetet pedig nem 
sokára szintén kézbe vehetjük.

A polgármester szerint Lantos Antal statiszti-
kakönyvét első pillantásra talán csak egy adathal-

maznak gondolnánk, viszont aki veszi a fáradságot, 
hogy a számok mögé nézzen, annak a kezében egy 
sajátos történelemkönyvvé változhat, amely ko-
moly tanulságokat hordoz az utókor számára. 

A kötet különösen hasznos lehet az önkormány-
zati vezetőknek, akik az elődök intézkedéseinek 
következményeiről találhatnak benne tanulságos 
adatokat, de jó akár arra is, hogy a Kertváros fej-
lődését nyomon kövessük. Megtudhatjuk belőle 
például azt, hogy 1956-ban a XVI. kerületben a 
315 kilométeres úthálózatból mindössze 78 kilo-
méter rendelkezett szilárd burkolattal, 1990-ben 
pedig már 229, de az utak 30 százaléka még akkor 
is földút volt. Mára viszont ez a szám 2 százalékra 
zsugorodott. 

Kovács Péter hangsúlyozta: számtalan, ehhez ha-
sonló összehasonlításra ad alkalmat ez a kiadvány, 
feldolgozva az élet minden olyan területét – például 
a munkanélküliség, a foglalkoztatottság, a népesség 
számának alakulása, a nők és a férfiak aránya, az 
utódok száma, a házasságok, vagy a válások alaku-
lása –, amelyek a lakosság életminőségét befolyásol-
hatják. Az összefoglaló tanulmány segítségével tehát 
egyrészt jól értékelhető az 1990 előtti helyi vezetés 
munkájának hatékonysága, másrészt építhetnek rá 
azok a szakemberek is, akik a XVI. kerület jövőjét 
hivatottak megtervezni. Az átlagolvasó pedig egy 
különleges történelemkönyvet forgathat, amelynek 
remélhetőleg lesz folytatása. 

A rendezvény végén Lantos Antal mesélt arról az 
alapos és szerteágazó munkáról, amely a hiteles tör-
ténetíráshoz szükséges, hiszen a helyi iratanyagok 
tanulmányozása mellett fel kell dolgozni a buda-
pesti és az országos levéltárak kerületünkre vonat-
kozó dokumentumait is. Megköszönte ugyanak-
kor Teszák Sándor grafikusművész munkáját, aki 
rajzaival mindig hozzájárul a helytörténeti füzetek 
teljességéhez.  

Statisztika a belső térben
Helytörténet

MéSzáRoS TiboR

A rendezvényen részt vett többek között Horváth Já-
nos és Szatmáry László önkormányzati képvelő, Pet-
rovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke és Weyde Gyula, az Árpád-
földi Polgárok Érdekközösségének vezetője is.

A kerület vezetője szerint a hívők azért gyűltek ösz-
sze, hogy segítséget kérjenek és összefogást ígérjenek 
Tóth Ilona szülőházának felújításához. Az Önkor-
mányzat mindehhez már megtette az első lépést, 
amikor megvásárolta az épületet, de ahhoz, hogy két 
év múlva, a forradalom 60. évfordulóján felavathas-
sák az emlékházat, szükség van az Alapítvány és a hí-
vők támogatására is. Az első tégla már elkészült, de a 
többit is egymáshoz fogják illeszteni azért, hogy a ke-
rületi gyerekek mindent megtanulhassanak 1956-ról.

A zsúfolásig megtelt templomban az árpádföldi 
Arany János Általános Iskola tanulóinak műsora után 

a lengyel származású Novacek Máriusz beszédében 
elmondta: a Szentkereszt felmagasztalásának ünne-
pén a kerületben arra a Tóth Ilonára is emlékezünk, 
aki hitt a szabadságban és az igazságosságban, ezért 
orvostanhallgatóként az igaz ügy mellé állt, ami mi-
att egy koncepciós perben elítélték, és 1957. június 
27-én kivégezték. Később azonban bebizonyosodott, 

hogy a mártírok áldozata nem volt hiábavaló, hiszen 
évtizedekkel később, a szovjetek által megszállt euró-
pai országokban – köztük hazánkban és Lengyelor-
szágban – mégis megbukott a kommunista diktatúra 
és győzött a szabadság. 

A plébános szerint kötelességünk a medika emlékét 
ápolni, ezért megköszönte mindenkinek, aki ebben 
szerepet vállal, hogy a magyar fiatalok megismerjék 
azokat a hősöket, akik hittek a szabadság győzelmé-
ben. 

Wittner Mária szerint Tóth Ilonának vissza kell 
térnie a szülőházához, ahogy a Domonkos Béla által 
készített szobra is visszatért a kerületi Kalitka utcából 
a Semmelweis Egyetem elé. Hiszen csak az a nemzet 
hal meg, amelynek tagjai nem ismerik a múltjukat, 
de nekünk Szent István utódaiként Szűz Mária orszá-
gában mindent meg kell tennünk azért, hogy gyer-
mekeink találkozhassanak a valódi történelmmel. 

A Kertvárosi Helytörténeti Füzetek elnevezésű sorozatot egy-egy újabb kötettel 
gazdagította Lantos Antal, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és munkatár-
sa, Széman Richárd fotográfus. A műveket Kovács Péter polgármester mutatta 
be az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében szeptember 18-án.

Az első tégla
Ünnepi szentmise keretében áldotta meg Novaczek Máriusz 
plébános szeptember 14-én azt a Dorogi Ferenc által készített 
téglát, amit az árpádföldi szobrászművész a Tóth Ilona tisztele-
tére létesítendő történelmi emlékközpont építéséhez készített. 
Ezután a hívők átvonultak a mártír medika Állás utcai szülőhá-
zához, ahol Kovács Péter polgármester és Wittner Mária 1956-os 
elítélt átvette a kerámiából készült alkotást.

Sz. R. zS.
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Csobaji Zsolt ismét elhozta az Erzsébetligeti 
Színház Corvin-galériájába a számára oly ked-
ves Kalotaszeg képi világát. A művész töretlen 
lelkesedéssel csodálja Erdély eme kevésbé láto-
gatott részének tájait, házait, templomait. Nem 
titkolt célja, hogy a művészet eszközeivel nép-
szerűsítse ezt a népművészeti fellegvárat. A ki-
állítást Gedeon Péter nyitotta meg, Kalotaszeg 
zenei világát pedig Vikol Kálmán, a Lemhényi 
Dezső Általános Iskola zenepedagógusa jele-
nítette meg citerán. Ebben két tanítványának 
édesanyja, Ódorné Pesti Mónika volt segítségé-
re. A tárlat október 16-ig tekinthető meg.

A Corvin Művészklub felhívást intéz 
a XVI. kerület alkotóművészeihez, 

valamint művészetkedvelő és pártoló 
lakosaihoz, hogy képző-, ipar- és népmű-
vészeti munkáikkal jelentkezzenek a már 

hagyományosan megrendezésre kerülő 

ŐSZI TÁRlAT 
című kiállításra.

A tárlat megnyitója 
október 9-én (csütörtök) 18 órakor lesz az 
Erzsébetligeti Színház Corvin Galériájában.

Beadási határidő: 
október 6. (hétfő) 14 és 19 óra között, vagy 

október 7. (kedd) 9 és 14 óra között
az Erzsébetligeti Színházban

(1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b). 
Koordinátor: Koltayné Zolder Klára, a 

Corvin Művész Klub vezetője, tel.: 406-8529.
A beadás feltételei: maximum két alkotást, 

átlag méretű munkát (festmény esetében 
50x70 cm) fogadnak el egy pályázótól. Ettől 
eltérő esetben a koordinátorral kell egyez-
tetni. A műveket ép keretben, akasztóval, 

névvel, címmel, mérettel és a technika 
megjelölésével kérik beadni. 

A pályaműveket zsűri bírálja el.
Mivel a ki nem állított műveket nem tudják 
tárolni, ezért a szervezők kérik, hogy azokat 

legkésőbb október 10-ig szállítsák el. 

Szeptember 30-án 11 órakor nyílik H. Molnár 
Magda festőművész kiállítása a Lemhényi De-
zső Általános Iskolában (1163 Budapest, Hősök 
fasora 30. Tel.: 402-0209). A megnyitón verset 
mond Bíró József színművész, költő, közremű-
ködik az iskola valamennyi zenét tanuló diákja, 
a kórus és a citerazenekar Vikol Kálmán zenepe-
dagógus vezetésével. A kiállítás december 1-jéig 
tekinthető meg.

Nemesszeghy györgy 
elnök, 06-30/897-7764

Kalot „Jövőnkért” Népfőiskola 
Közhasznú egyesület

Október 7., kedd 18.00 óra
Az őszi félév második ingyenes foglalkozása. Témák: vércsoport szerinti táplálkozás, gyógyítás 

gyógynövény tinktúrákkal, tanácsok biokertészeknek, kis kertünket védő gyógynövény permetlevek.
Helyszín: a Veres Péter 27 sz. alatti épület emeleti nagy terme.
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SZÍNHÁZ
Október 5. vasárnap 11:00 
NILS HOLGERSSON CSODÁ-
LATOS UTAZÁSA  
Nils Holgersson és barátja, a Márton 
névre hallgató lúd története hamar 
meghódította a világot, népszerűsége 
azóta is töretlen, a színpadi változatot 
a fővárosi Fogi Színház előadásában 
láthatják.
3 éves kortól ajánlják. 
Jegyár: 900 forint

ZENE
Október 3. péntek 20:00 
HÁZIBULI A GEMINI EGYÜT-
TESSEL
A népszerű zenekar házibulijain a 
Rock’n’rolltól a mai slágerekig megszó-
lal minden, amire táncolni jó.
Jegyek 1500 forintos áron a hely-

színen válthatók. Előzetes asztal-
foglalását leadhatja a 401-3060-as 
telefonszámon, vagy a recepcio@
kulturliget.hu e-mail címen.

Október 4. szombat 17:00 
SZABAD AZ ÁTHALLÁS - FIA-
TAL MűVÉSZEK A LIGETBEN
A CAFe Bu-
dapest Kor-
társ Művészeti 
Fe s z t i v á l l a l 
közös prog-
ram
A jazz és a 
könnyű zene, 
a vizuális művészetek izgalmas ta-
lálkozása az Erzsébetligeti Színház 
teraszán, ahol fiatal alkotó és elő-
adóművészek mutatkoznak be. A 
Harmónia teremben kiállítás nyí-
lik Ászity Boglárka animátor gra-
fikai munkáiból. Mindezt három 
zenekar teszi még izgalmasabbá, a 

Harmónia teraszon koncertet ad a 
Zrínyi Pop, a Kiss Bettina Trió és a 
Round nine.
A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Október 14. kedd 11:00 
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ  
A Gyerkőcbérlet első előadása. 
Az ismert mese a veszprémi Kabóca 
Bábszínház előadásában elevenedik 
meg Székely Andrea rendezésében, 
sok-sok fülbemászó dallammal. 
Zeneszerző: Nyitrai László.
5 éves kortól ajánlják. 
Jegyár: 1100 forint.

Október 18. szombat 10:00 
és 12:00 
EMIL ÉS A DETEKTíVEK
Erich Kästner izgalmas ifjúsági re-
génye alapján készült a zenés darab, 
amit a Körúti Színház előadásában 
tekinthet meg a közönség.
6 éves kortól. Jegyár: 900 forint

Október 18. szombat 15:00  
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG
Móricz Zsigmond örök érvényű da-
rabját olyan új formában tekinthe-
ti meg a közönség, amely felveheti 
a versenyt a mai kor igényeivel, és 
felhívja a figyelmet az örök értékek-
re a színes animációs filmek vilá-
gában is.
10 éves kortól ajánlják. 
Jegyár: 900 forint

KIÁLLÍTÁS
JÓ ILONA FOTÓKIÁLLíTÁSA 
Megtekinthető a Napfény Galériában 
október 17-ig.

KOMÁROMYNÉ PONGÓ TE-
RÉZIA - „SZíNEK, FÉNYEK, 
HANGULATOK” című kiállítása 
október 10-ig tekinthető meg a Ko-
vács Attila Galériában.

Ajánló

Programajánló
1165 BudAPEST, HuNYAdVÁR uTcA 43/B. TELEFON: 401-3060.
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MéSzáRoS TiboR

Rátonyi Gábor elmondta: a két kerületi uszodát 
évente több mint 150 ezer vendég, vagyis a kerü-
let lakosságának kétszerese keresi fel. A nagy szám 
azonban nem foglalja magában az úszóiskolásokat, 
akik további 20 ezer látogatót jelentenek. Benne 
van viszont a strand közönsége, és ha nem ilyen 
természeti csapással felérő nyár lenne mögöttünk, 
valószínűleg már korábban köszönthették volna 
az egymilliomodik látogatót. Az ügyvezető szerint 
ezek a számok messze felülmúlják az előzetes vá-
rakozásokat, ami azt bizonyítja, hogy a Képviselő-
testület jó döntést hozott, amikor jóváhagyta a két 
vizes intézmény megépítését, majd később a strand 
létrehozását. Ugyanakkor nem véletlenül választják 
ilyen sokan az egészségmegőrzésnek ezt a formáját, 
hiszen köztudott, hogy az úszás az a sport, amely a 

legjobban kíméli az ízületeket, így nem csak a fiata-
lok gyakorolhatják. 

Időközben megérkezett a szerencsés Balogh Krisz-
tina is, aki miután átlépett a beléptető kapun, a ki-
jelzőn az 1-es után megjelent a hat nulla is. így a 
polgármester neki adta át az eseményt megörökítő 
oklevelet, és a közel 70 ezer forint értékű, egész évre 
szóló uszodabérletet, amely az intézmény ajándéka.

A nyertes egyébként kerületi lakos, aki minden 
kedden és csütörtökön hozza gyermekét az úszóis-
kolába, és amíg fia úszni tanul, ő a nagymedencé-
ben rója a métereket. 

Balogh Krisztina kérdésünkre elmondta: nagyon 
örül az éves bérletnek, de bevallotta azt is, hogy ha 
lakóhelye közelében nem épült volna meg egy ilyen 
gyönyörű létesítmény, távolabbi helyekre nem jár-
tak volna úszni, így ez az élmény valószínűleg kima-
radt volna az életükből.    

Egymilliomodik 
uszodalátogató

Az Erzsébetligeti és a Szentmihályi Uszoda összesített nyilvántartása szerint 
a mátyásföldi létesítménybe szeptember 9-én megérkezett az egymilliomodik 
látogató, akit Kovács Péter polgármester, Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportléte-
sítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője és az uszoda dolgozói köszöntöttek.

Az újonc, serdülő, ifi, junior és felnőtt korcsoportok 
versenyzői 100, 200, 300, 400, 600, 800, de még az 
1500 méteres távokat is lefutották, a startpisztoly 
pedig összesen harmincháromszor dördült el. 

A váltófutás egyébként egy nehéz műfaj, hiszen 
nagy összeszokottságot igényel, amit csak sok közö-
sen elvégzett gyakorlással lehet elérni. Az itteni si-
kerek azonban duplán megtérülnek, ugyanis amel-
lett, hogy remekül összekovácsolja a versenyzőket, 
nagy lökést adhat nekik a további fejlődéshez is, 
hiszen több sportoló egy váltósiker után egyéniben 
is egyre jobb eredményeket ér el. 

Az Ikarusnál egyébként is sokat gyakorolják a 
váltófutást: minden szerda az ilyen edzések napja, 
amikor a különböző korosztályból érintett, 30-40 
sportoló közösen, nagyon jó hangulatban készül 
kifejezetten erre a versenyszámra. 

A sok edzésnek pedig meg is lett az eredménye, 
hiszen az összesen 17 szakosztály részvételével lezaj-
lott versenyen a kertvárosiak 14 nevezett csapatából 
mindegyik bejutott saját korosztályának és távjának 

döntőjébe. Az érmesek sorát Regényi Ákos, Tano 
Leonardo, Bak Bálint, Jerémiás Donát összeállítású 
négyes kezdte: a fiúk a jól összehangolt váltásoknak 
köszönhetően, magabiztosan kerültek a döntőbe, 
ahol még az időfutamban elért eredményüket is 
túlteljesítve, 45,35-ös idővel lettek bajnokok. Ez-
után az ifjabb Tomhauser István által felkészített 
gárda 4x300 méteren változatlan összeállításban is-
mét rajthoz állt, és kiegyensúlyozott versenyzéssel, 
nagy küzdelemben 2:33,63-as idővel ezüstérmet 
szerzett. A második helynek örülhettek a serdülő 
lány 4x300 méteres váltó tagjai is, ugyanis a Med-
vegy Noémi, Ludányi Virág, Sipos Csenge, Rapai 
Fanni összeállításban vágtázó lányok 2:57,61-es 
idővel megnyerték ugyan a saját futamukat, de a 
következőben sajnos egy másik csapat még náluk 
is jobbnak bizonyult. A negyedik érmet az utolsó 
pillanatban összeállt fiú 4x800-as váltó szállította. 
A Nagy Dániel, Szeiffert András, Horváth Csongor 
hármas mellett egy ifjú labdarúgó, Bánkuti Ignác 
volt még ennek a csapatnak a tagja. A váltó ideje 
8:49,64 lett.

Mindenki 
bekerült a döntőbe

Az Ikarus Sportcentrumban rendezték az atléták országos váltóbajnokságát 
szeptember 6-án, az öt korcsoportban pedig több, mint 200 csapat nevezett 
a küzdelmekre. A legrövidebb sprinttől a középtávfutásig számtalan verseny-
szám szerepelt a programban, amelyeken négy kertvárosi érem született. pOFOsZ XvI. kerületi 

szervezete

Értesítenek mindenkit, hogy 
következő összejövetelüket 

október 6-án hétfőn, du. 15 órakor 
tartják.

Az esemény nyilvános, amelyre meghívják tag-
társaikat, támogató és hagyományőrző tagjaikat, 
valamint minden nem POFOSZ tagot is, akit a 
diktatúra alatt politikai meggyőződése, szárma-
zása miatt üldöztek, bebörtönöztek, kényszer-

munkára elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak, 
vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
Helyszín: 1163 Veres Péter út 27.

Napirenden: az október 6-i gyásznappal, 
az október 20-i kiállítással, és az 

október 23-i megemlékezéssel kapcsolatos 
feladatok megbeszélése.

veres péter út 27. 
tel.: 06-70/239-5264 

Lovag, vitéz palla László elnök

Bányi gyuláné 
banyigy@t-online.hu

Kertvárosi Kertbarát Kör

Október 8-án (szerdán) 18.00 órától 
KluBEST

Téma: Amit a „Termelj magadnak!” 
mozgalomról tudni kell. Mit termeljünk a 

kertjeinkben, mit kell ősszel elültetni?
Előadó: dr. Bálint György kertészmérnök, 

a közismert Bálint Gazda
Új helyszín: Árpádföldi Közösségi Ház 

(Cibakháza u. 45-47., bejárat a Menyhért utcá-
ról. Megközelíthető: 31-es autóbusszal a Menyhért 

utcai megállóig, majd jobbra a második sarok.)
A belépés a Kertbarát Kör tagoknak 
és Kerttagoknak ingyenes, másoknak 

200 forint/fő.

KellneR GeRGely



15
2014. szeptember 24. Sport

Folytatás a címlapról
Szilágy Áron – aki többször lett az év 
magyar vívója, a többi között megkap-
ta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét 
és Budapest díszpolgárának is megvá-
lasztották – elmesélte, hogy 2011-ben 
már járt a kerületben egy, a Móra is-
kolában megrendezett beszélgetésen. 
Decsi Tamást pedig újságunk olvasói 
minden bizonnyal jól ismerik, hiszen 
már számtalanszor beszámoltunk a ví-
vásban elért sikereiről, és a Kertvárosi 
Vívó Sport Egyesületben, édesapjával, 
Decsi Istvánnal végzett kiváló edzői 
munkájáról. 

Azt, hogy a vívás a képzett úriem-
berek sportja az is mutatja, hogy 
míg Áron az ELTE-n nemzetközi ta-
nulmányokat végez, a Károli Gáspár 
Református egyetemen pedig pszi-
chológiát hallgat, emellett angolul 
és franciául beszél, matematikából 
pedig kiváló helyezéseket ért el orszá-
gos versenyeken. Tamás ugyanakkor 
a kommunikációs és a vívó szakedzői 
diploma megszerzése után most jo-
got tanul. A kerületi tehetség az an-
gol mellett németül is beszél, jelenleg 
pedig igyekszik elsajátítani a kínai 
nyelvet, hiszen bátyja felesége az ázsiai 
országból származik. 

Áron még csak 17 éves volt, amikor 
a válogatott akkori edzője, Nébald 
György olimpiai és világbajnok kard-
vívó pástra küldte a 2007-es szentpé-
tervári kvalifikációs világbajnokságon. 
A merész húzást csak tetézte, hogy a 
fiatal 5:0 arányban kikapott első asz-
szójában. A kapitány mégis rábízta 
az ötszörös világbajnok és olimpiai 
bajnok orosz Poznyakov elleni küz-
delmet. Az ifjú titán pedig azzal há-
lálta meg a bizalmat, hogy fölénye-
sen megnyerte a negyeddöntőt, így a 
végén Decsi Tamás, Lontay Balázs és 
Nemcsik Zsolt társaként csapatban az 
ő nyakába is aranyérmet akasztottak. 
Áron számára mindez meghatározó 
élmény volt, hiszen csak tartalékként 
utazott a válogatottal, és az aranyére-
mért épp azt a koreai csapatot győzték 
le, amely a londoni olimpiát végül 
megnyerte. Tamás szerint a kapitány 

vakmerő volt, de Áron nélkül valószí-
nűleg nem győzhettek volna. 

Decsi István – aki szigorúan tart-
ja magát ahhoz, hogy rövidnadrágos 
vívómester nincs – ugyanakkor a 
taktikával kapcsolatban elmondta: az 
edző mindig arra bízza a végjátékot, 
aki az aktuális időszakban a legjobb 
formában van, hiszen az utolsó asszó 
a legnagyobb jelentőségű. Lényeges 
azonban, hogy míg korábban a ma-
gyarok mellett az oroszok, a lengyelek, 
a németek, a románok, az olaszok és a 
franciák között dőlt el az érmek sorsa, 
mára már a kínaiak és a koreaiak is je-
lentős ellenfelekké váltak. Tamás ezzel 
kapcsolatban kiemelte: egy mai vi-
lágversenyen közel 200 versenyző lép 
pástra, ami azt jelenti, hogy a magyar 
vívóknak is sokkal nehezebb dolguk 
van. A mesteredző ehhez hozzátette, 
hogy amikor Oroszországban rendez-
tek világbajnokságot, akkor a mieink 
háromszor is diadalmaskodtak a hazai 
csapat felett – ebből két alkalommal 
Áron és Tamás is kivette a részét –, a 
következő kvalifikációs világverseny 
pedig jövőre éppen Moszkvában lesz.

Emellett az olaszországi Luxardo 
kupa is összeköti a két sportolót, hi-
szen Tamás egyszer, Áron pedig két-
szer is győzött ott, amely nem sok 
vívónak adatott meg. A kertvárosi 
klasszis egyik kedvenc városa azonban 
feltehetően mégis csak a törökországi 
Antalya, hiszen juniorként és felnőtt-
ként összesen hatszor tért haza érem-
mel az ottani világversenyről.

A két tehetség beszélt azokról az el-
lenfelekről is, akikkel szemben a leg-
nehezebb a küzdelem a páston: Áron 
számára ilyen Aldo Montano olasz 
versenyző, akit a talján színjátéka el-
lenére nagyon jó vívónak tart. Tamás 
elmondása szerint neki testalkatából 
adódóan a magasabb vívókkal van ne-
hezebb dolga, ilyen a német szárma-
zású Nicolas Linbach, aki csapattársa 
számára is sokáig mumusnak számí-
tott, bár mindkettejüknek sikerült 
már többször legyőznie.

Áron természetesen felidézte a 2012-
es londoni olimpa győztes asszóját is, 
amit egyébként Montanoval vívott. 

A bajnok kiemelte: az utolsó talála-
ta után azért nézett először az égre, 
mert egykori mesterének, Gerevich 
Györgynek szeretett volna köszönetet 
mondani, de elmesélte azt is, amikor 
csak aranyérmének köszönhetően tu-
dott felszállni egy buszra. 

Tamás ezután vallott arról a kálvá-
riáról, amit az ötkarikás játékokkal 
kapcsolatban ő átélt, hiszen 2004-
ben nem lehetett ott Athénban, és 
2012-ben az angol fővárosban sem, 
a magyar szempontból eddig legke-
vésbé eredményes pekingi olimpián 
pedig hiába küzdött csapattársaival – 
Lontay Balázs, Nemcsik Zsolt és Szil-
ágyi Áron – együtt, a válogatott már 
a negyeddöntőben elvérzett, mivel az 
amerikaiak 45-44-re megverték őket, 
ezután pedig csak a hetedik helyet 
sikerült megszerezniük. Mindehhez 
talán az is hozzájárult, hogy Áronnak 

hatalmas lelki teher volt, hogy a kiuta-
zás napján hunyt el nevelőedzője.     

A két sportoló sokat beszélt az 
idei kazanyi világbajnokságról, ahol 
Gémesy Csanáddal és Szatmári And-
rással együtt szerezték meg a magyar 
csapat bronzérmét, amellyel kapcso-
latban a mesteredző kiemelte: a ma-
gyar válogatott tagjai kiválóan vívtak, 
felhívta a figyelmet viszont a legyőz-
hetetlennek tűnő koreai csapat tech-
nikájára, amit aztán a németeknek 
végül mégis sikerült megállítaniuk. 

A kerületi klasszis elmondta: miután 
kikerült a válogatottból – ahova azóta 
kemény munkájának köszönhetően 
visszaverekedte magát – továbbra is 
társaival edzett, Áron londoni egyé-
ni aranya után pedig azt nyilatkozta, 
hogy ezt a kiváló eredményt csapat-
ban is szeretné megismételni. Éppen 
ezért mindketten kiemelték azt az ösz-
szetartó erőt, amely a magyar együt-
test jellemzi, és a vívás különlegessé-
gét, amely a sportág nevelő hatásában 
rejlik. A sportolók azt is elmondták, 

hogy habár a válogatott 8-12 főből 
áll, közülük általában csak a legjobb 
négy indulhat a versenyeken, a siker 
mégis a közösségnek, vagyis a többi 
edzőpartnernek is köszönhető. 

A fiatalok meséltek arról is, amikor 
nem egy csarnokban, hanem szabad-
téren, vagy olyan extrém helyszínen 
kellett vívniuk, mint egy színház. 
(Mivel a szerződést már aláírták, így 
feltehetően jövőre elkészül a mátyás-
földi vívó és birkózó csarnok is, vagyis 
nem elképzelhetetlen, hogy nem so-
kára az Erzsébetligeti Színházban is 
láthatunk csörtéket.) 

Decsi István a magyar kardvívás jö-
vőjével kapcsolatban hangsúlyozta: 
nagyon nehéz eredményeket elérni, 
de a kardcsapat teljesítménye bízta-
tó, és a többi fegyvernem utánpótlás 
versenyzői között is vannak ígéretes 
tehetségek. 

Az összejövetel különle-
gessége volt, amikor Decsi 
István szakkommentátor-
ként elmagyarázta a közön-
ségnek a különféle vágási 
technikákat, amelyeket a 
két vívó kiválóság mutatott 
be.

Jelenleg egy alapozó idő-
szak zajlik, amely után nov-
emberben indul egy világ-
kupa sorozat, majd a jövő 
áprilisban kezdődő kvali-
fikáció során lesz még Eu-
rópa- és világbajnokság is, 

amelyeken minden megszerezett pont 
számít, hiszen mindkét tehetség célja 
a 2016-os riói olimpián való részvétel.

„Magyar vívó 
           nem hátrál”

PiRoS cecil

A hét éve alakult Borovitz Ta-
más vezette Varjú Vilmos Olim-
piai Baráti Kör felajánlott egy 
vándorserleget a hat éve működő 
Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
legjobb sportolójának, aki idén az 
Európa-bajnoki bronzérmes Kern 
Bianka lett.
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A második félidőt ismét jól kezdte az Ikarus, a 
többszöri próbálkozásnak pedig meglett az eredmé-
nye is: alig telt el tíz perc a második játékrészből, 
amikor Molnár István védhetetlenül lőtt a hosszú-
ba. Ekkor mindenki úgy érezte, hogy a piros-kékek 
talpra tudnak állni, mivel a mieink sorra dolgoz-
ták ki az akcióikat, az újabb hazai találat azonban 
mégsem akart megszületni. A 70. percben pedig 
végleg megpecsételődött a sorsuk, amikor két játé-
kost is kiállítottak közülük. Az Ikarus gólszerzőjét, 
Molnár Istvánt a pályáról, míg Ivanics Bencét a 
kispadról küldte az öltözőbe Dolnegó Bálint játék-
vezető, majd nem sokkal ezután – mivel kritizálta 
a játékvezető döntéseit – az FC Csákvár edzőjének, 
Bognár Györgynek is távoznia kellett a lelátóra. Ezt 
követően a mérkőzés utolsó húsz percében a Csák-
vár kétszer is kihasználta az emberelőnyét, így Mol-
nár Csaba duplázását követően kialakult az 1:5-ös 
végeredmény.

– Nem minden sikerült úgy, ahogyan elterveztük, 
mivel csapatjáték szinten többet vártam a mieink-
től, de a XVI. kerületi csapat jó benyomást keltett 
bennem. Kifejezetten szervezettek voltak, helyenként 
igen jól járatták és sokat is birtokolták a labdát, sőt a 
kontráikban is volt élet – mondta az ellenfél tréne-
re, aki válogatott labdarúgóként még az 1986-os 
mexikói labdarúgó-világbajnokságon is részt vett. 

– A mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltunk. Jól 
birtokoltuk a labdát, és szép támadásaink voltak, de 
a kapuk előtt most sajnos határozottabb és erősebb 
volt az ellenfél, így rászolgált a győzelemre. A kevés-
bé rutinos, fiatal játékvezetőknek pedig végre meg 
kellene tanulniuk, hogy nem kell, és nem is lehet 
mindent a szabálykönyv alapján megítélni, hanem 
sokszor a nyugalom és a józan ész alapján kell dön-
teni – vélekedett Svantner István, az Ikarus BSE 
elnöke. 

Sport

Azt már a sorsoláskor lehetett sejteni, hogy az Ika-
rusnak nagyon nehéz dolga lesz, hiszen az Aquital 
FC Csákvár egy NBII-es csapat, vérbeli futballis-
tákkal. A hazaiak azonban nem ijedtek meg, és 
Krampek Nándor vezetőedző több fiatalt is bevá-
logatott a kezdő keretbe. Közülük a csupán 16 éves 
Zubovics Demeter, és a 19 éves Szécsi Márk is meg-
hálálta a bizalmat, hiszen mind a ketten remekül 
helytálltak.

A mérkőzés kezdete előtt a játékosok néma főhaj-
tással adóztak az Ikarus pályagondnoka, a mérkőzés 
napján elhunyt Szabó László emléke előtt. Ezt kö-
vetően a kezdőrúgását Hajagos Szemere, az Ikarus 
U14-es csapatának kapitánya végezte el. 

A meccset a mieink kezdték jobban, sokat futva, 

határozottan letámadták az ellenfelet, amely lát-
hatóan meg is lepődött a váratlan harciasságon. A 
hazaiak középpályája szépen dolgozott, az egyéni 
összecsapásokat pedig rendre a piros-kékek nyerték 
egészen a 10. percig, amikor egy erősen vitatható 
szituációt követően a bíró tizenegyest ítélt a vendé-
geknek, amit értékesítettek is. A korán bekapott gól 
érthetően kicsit megzavarta a kertvárosiakat, akik 
miután rendezték soraikat, remek támadásokkal 
veszélyeztették a Csákvár kapuját. Ezek azonban 
sorra kimaradtak, majd újabb fordulat következett, 
és a 26. percben megszületett az ellenfél második 
gólja is. Nem volt más választása az Ikának, mint a 
kitámadás, mégis jött az újabb hidegzuhany, mivel 
a szünet előtt három perccel a vendégek szemfüles 
támadója egy szép íveléssel már háromra növelte a 
Fejér megyeiek előnyét. 

A 16 résztvevő csapatot négy négyes csoportba 
sorsolták, ahonnan az első két gárda jutott a leg-
jobb nyolc közé. A kifejezetten erős mezőnyből 
csupán néhány olyan együttes volt, amelyekkel a 
piros-kékek korábban már játszottak, ez pedig a 
tapasztalatszerzés miatt mindenképpen előnyös 
volt a fiataloknak, akik az egyszer húsz perces 
mérkőzéseken minden magyar ellenfelüket le-
győzték, ráadásul egyiktől sem kaptak gólt. Eb-
ben kifejezetten nagy szerepe volt Balczer Károly 
kapusnak, aki úgy lett a torna legjobb hálóőre, 
hogy csak beugróként szerepelt a csapatban, rá-

adásul egy évvel fiatalabb tár-
sainál. A kerületiek csak egy 
német együttessel nem tudtak 
megbirkózni.  

– A magyar csapatokat já-
tékban felülmúltuk, de a né-
metek ellen is kiegyenlített volt 
a küzdelem. Először 3-2-re 
kaptunk ki tőlük, ráadásul 
úgy, hogy kétszer is mi vezettünk, majd a finá-
léban újra velük kerültünk össze, de ezúttal sem 
játszottunk alárendelt szerepet. Az ezüstéremmel 
így is nagyon elégedettek lehetünk, különösen az 
egész tornán mutatott remek játék miatt – mond-

Búcsút vett az Ikarus a Magyar Kupától
Gyászszünet, egy vitatható tizenegyes, két ikarusos kiállítás, és megannyi 
hazai helyzet, amelyek közül sajnos csak egyetlen gól született. Mozgalmas 
volt tehát a Magyar Kupa II. fordulója, az eredmény viszont nem tükrözi hűen 
a játék képét, amit annak ellenére a vendégek nyertek, hogy edzőjük csak a 
lelátóról figyelhette a küzdelmet. 

KellneR GeRGely

Egy újabb ezüsttel több
Az Ikarus BSE 2003-ban született futballistái a Dorogi FC meg-
hívására szeptember 6-án részt vettek a tokodi Monostori 
Tivadar Utánpótlásképző Központ megnyitóján, és az ennek 
keretében rendezett emléktornán is. A küzdelmek végén a 
kertvárosi labdarúgók egy újabb ezüstérmet szereztek.

KellneR GeRGely

ta Tánczos Gergő vezetőedző. A csapat játékosai 
Balczer Károly, Fehér Csaba, Szabó Gábor, Szabó 
Bálint, Schiszler Bertalan, Tóth Bercel, Hudacsek 
Áron, Kubik Márton, Váradi Márk, Oláh Márton 
és Helembai Márk voltak.
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Ingatlan
Sashalmon családi ház 31,5 M forintért 
eladó T.: 409-2240

Csömörön 2172 nm-es szántó 1,6 M Ft-
ért eladó. T.: 409-2240

Corvinus parkban világos, emeleti 47 nm-
es lakás zárható parkolóval eladó. Irányár: 
12 M Ft. 30-248-2404

Eladó 2 szobás, 2. emeleti, felújított lakás 
a Cziráki utcában. Irányár: 14,9 M Ft. 30-
354-1935

XVI. kerületben tulajdonostól családi ház 
bútorokkal és egyéb tárgyakkal eladó. 30-
413-7443

Eladó a Corvinus lakótelepen 47 nm-es 
lakás beépített bútorokkal. Irányár: 13 M 
Ft. 70-624-3790

Eladó az Erzsébet ligetben egy földszinti, 

kertre néző, 10 éve teljesen felújított, 65 
nm-es, 2 szobás + 2 félszobás + gardrób-
szobás társasházi lakás. 18,9 M Ft-ért. 
Ingatlanosok ne hívjanak! 20-961-5262, 
20-288-8361

Fiatal párnak albérlet kiadó 35 E Ft + rezsi 
+ 2 havi kaució. 30-255-0910

Rákosszentmihályon 3 szobás családi ház 
200 n-öles, gondozott telken 25 M Ft-os 
irányáron eladó. 30-260-6133

Középkorú rokkant hölgy albérletet keres 
olcsót, különállót. 30-871-8848 délután

Kiadó albérleti szobát keresek a XVI. ke-
rületben. 30-454-1310

vegyes
Masszív íaasztal (70x140), fehér megvilágít-
ható üveges vitrines szekrény (70x45x195) 
eladó. 20-596-4600, 405-2950 

Mosógépmotor, kasza nyéllel, fém nagy 
mosóteknő, szagelszívó motor, 5 literes 
fonott üvegballon, zsírosbödön és Vodafon 
252-es 4000 Ft. T.: 409-2240

Alig használt kandalló fél áron eladó. 407-
3266

19 éves, érettségizett fiú jogosítvánnyal, 
angol középfogú nyelvvizsgával munkát 
keres a XVI. kerületben. 30-468-3770

2 db használt, jó állapotú, 1 személyes, 
ágyneműtartós heverő 15 E Ft-ért eladó. 
70-313-3733

Újszerű, márkás 0-6 hóig 65 db gyerekruha 
egyben 12 E Ft-ért, új gyapjú 3x4 m-es szőnyeg 
25 E Ft-ért eladó. 20-918-7317, 405-6484

Új Nokia 311 okos telefon 15 E Ft-ért, 
magyar zászlók több méretben is eladók, 
női bőrkabát prémmel 10 E Ft-ért eladó. 
20-918-7317, 405-6484

3 szálas ipari Interlokk tartozékokkal 
együtt eladó. 30-588-2720

24-es tricikli eladó. 30-588-2720

Szülinapra, évfordulóra aranyszélű, benne 
arany 50-es szám talpas pohár eladó, kész-
letről. 30-588-2720

Eladó kalapok férfi, női faformák, sapkák, 
varrógépek. 222-8029

Keveset használt, új állapotú boroshordó 
132 L-es eladó. 409-0660

Kert használatért, egyedül álló, idős sze-
mélynek segítek friss nyugdíjas nő. 405-
0078

Jó állapotú szőlő kék-fehér eladó. 409-
0913

Eladó: 2 db sörsátor 3,5 E Ft/ db, 1 db 
VEB MONSATOR DDR centrifuga 220 
V, 100 W-os, 1480 f/perc. 20-377-0330

A Hadirokkantak Hadiözvegyek Ha-
diárvák Országos Nemzeti Szövetsége 
(HONSZ) ezúton értesíti mindazokat, 
akik ismerték, szerették és tisztelték, 
hogy vitéz Szabó Miklós vasdiplomás 
pedagógus, a HONSZ tiszteletbeli el-
nöke augusztus 30-án, életének 92. 
évében elhunyt, és szeptember 10-én kí-
sérték utolsó útjára. Az elhunyt család-
jának nevében a HONSZ XVI. kerületi 
elnöke, Bori Lászlóné ezúton fejezi ki 
köszönetét mindazoknak, akik osztoz-
nak a család gyászában, és a temetésen 
megjelentek.

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

lAKÁSFElÚJÍTÁS ÉPÍTKE-
ZÉS, MINDEN MuNKA EGY 
KÉZBEN. ÁCS, KŐMŰVES, 
FESTŐ, BuRKOlÓ, VÍZSZE-
RElŐ, STB. 30-479-2776

DUGULÁSELHÁRíTÁS FAL-
BONTÁS NÉLKÜL. VíZ-GÁZ-
FűTÉSSZERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

Ha fáradt, vagy elfoglalt, hívjon 
bizalommal! Magánházaknál ta-
karítást, ablaktisztítást vállal cé-
günk. Rend a lelke mindennek! 
20-595-3057

KŐMŰVESMuNKÁK, BuR-
KOlÁS, festés, szigetelés, ké-
mény, kerítésépítés, kicsitől a 
teljes felújításig. Díjtalan ki-
szállás. 10% kedvezmény!  406-
4095, 30-734-0411

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

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

FAKIVÁGÁS elszállítással is, 
anyagi felelősséggel. KERTREN-
DEZÉS, KERTÉPíTÉS, PAR-
LAGFű íRTÁS, BOZÓT íRTÁS, 
SÖVÉNYNYíRÁS, FÜVESíTÉS, 
TÉRKÖVEZÉS. Profi gépekkel, 
szakszerűen, lélekkel. Ingyenes fel-
mérés! 30-287-4348

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, 
rándulások kezelésére, hatékony 
módszer a Csontkovácsolás. 
Gerincterápia, gyógymasszázs, 
nyírokmasszázs, talpreflexológia. 
70-347-5077 akár otthonában is.

A GENERALI BIZTOSíTÓ 
ZRT értékestési területre munka-
társakat keres. Jelentkezés: Papp  
Károly, 20-556-5537, 
karoly.papp1@gmail.com

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

DuGulÁSElHÁRÍTÁS. FAl-
BONTÁS NÉlKÜlI, SZAKSZE-
RŰ, GÉPI TISZTÍTÁS. FÁBIÁN 
ISTVÁN 20-317-0843

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

Rákosszentmihályon lakó, MEG-
BíZHATÓ nyugdíjas ÓVÓNŐ 
GYERMEKFELÜGYELETET 
vállal. XVI. Kerület előnyben. 20-
423-9317

ANGOL nyelvoktatás. Kezdőtől 
a nemzetközi és hazai nyelvvizs-
gáig. Érettségire felkészítés profi 
nyelvtudssal, nagy gyakorlattal. 20-
596-4600, 405-2950

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

XvI. kerületi 
vöröskereszt

TÁPLÁLKOZÁSI SZAKTANÁCSADÁS
Október 1. (szerda) 10-12 óráig

Dietetikus válaszol a kérdésekre a helyes táplálkozással kapcsolatban.
(Egyénre szabott diéták: cukor-, epe-, vese-, candida-, fekély-, bélbetegsé-

gek, liszt-, tej-, stb. érzékenység, immunhiány, változókor.)

JOGI TANÁCSADÁS
 Október 8. és október 22. (szerda) 10-12 óráig  

A tanácsadások ingyenesek. Előzetesen időpont egyeztetés szükséges. 
Az időpontot hétköznapokon délelőttönként személyesen, vagy a 403-

5562 telefonszámon lehet kérni.
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