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»A Rácz Aladár Zeneiskola növendékeinek térzenéje után a Szent 
István öröksége című táncfantáziával vette kezdetét az Önkor-

mányzat és az Erzsébetligeti Színház által szervezett ünnepi műsor a 
Havashalom parkban augusztus 20-án. A díszőrséget a Kossuth Nem-
zetőrség biztosította. Kovács Péter polgármester ünnepi beszéde után 
az egyházak kerületi képviselői megáldották az új kenyeret, majd a 
Madarak zenekar húzta a talpalávalót a tűzijáték előtt és után is.

Bemutatkoznak 
az önkormányzati 
képviselők 
Szász József

 4 |  közérdekű3 | önkormányzat

A lemez-
lakatos 
műhelytől 
a vezetői 
székig

Szent István öröksége

Folytatás a 6-7. oldalakon

Szeptembertől 
két menüből 
választhatnak
az iskolások
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Szeretem 
ezt az 
uszodát!
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Kaczur Ilona elmondta: az elmúlt hetek során az irodákban kicserélték a padlóbur-
kolatok jelentős részét, új folyosói nyílászárókat helyeztek el, illetve modernizálták az 
összes erős- és gyengeáramú vezetéket. A festési, mázolási és falburkolási munkálatok 
még zajlanak, októbertől pedig a folyosókon új ügyfélasztalok és székek várják a la-
kosságot. A klimatizálást biztosító központi hűtő gépházat a padlástérben helyezik el, 
amely a jövő nyártól már minden helyiségben biztosítja a kellemes hűtött környezetet. 

Ancsin Lászlótól megtudtuk, hogy a rekonstrukciót szándékosan úgy időzítették, hogy 
az I. ütem feladatainak nagy részét az igazgatási szünet alatt el tudják végezni, hiszen 
akkor nincs ügyfélfogadás. A foglalkoztatás-egészségügyi javaslatok alapján pedig javí-
tanak a dolgozók munkakörülményein, sőt, a legtöbb irodabútort is kicserélik. Mivel a 
határidő nagyon szoros, ezért a napokban hatalmas hajrával, feszített tempóban, hétvégi 
műszakokban dolgoznak a munkások, így szeptembertől már a földszinten és az első 
emeleten is a megszokott rend szerint zajlik majd az ügyfélfogadás.

Ügyfél- és dolgozóbarát 
hivatal
»Az idei nyár a felújítások jegyében telik a Polgármeste-

ri Hivatalban is, hiszen ahogy arról korábban hírt adtunk, 
szeptember 1-jéig megszépül a földszint és az első emelet, 

október elejétől pedig már a teljes épület korszerű irodákkal és 
folyosókkal várja az ügyfeleket. A munkálatok jelenlegi állásáról 
Ancsin László jegyzővel és Kaczur Ilona Intézményfejlesztési iro-
davezetővel beszélgettünk. 

A kerületiek eddig a faültetési akció keretében 
fiatal, szabadgyökerű példányokat kaptak a köny-
nyebb szállítás érdekében. A korábbi évek ta-
pasztalatai alapján azonban idén több változást 
vezetnek be a fák jobb megmaradási esélyeinek 
érdekében. Ennek oka, hogy a szabadgyökerű fák 
ültetése és gondozása nagyobb odafigyelést igé-
nyel, ha ugyanis nem kerülnek azonnal földbe, ak-
kor könnyen kiszáradhatnak. Emellett előfordult, 
hogy végül nem oda ültették a fát, ahol megfele-
lően fejlődhetett volna, hanem vezeték alá, közle-
kedési tábla elé, közvetlenül kerítés mellé vagy a 
másik fához túlzottan közel. 

Idén ezért földlabdás példányok igényelhetők 
a korábbinál nagyobb 10/12-es törzskörmérettel, 
amelyek kiszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet gondoskodik.

A fa ültetési helyét (amelyről e-mailben fotót 
is küldenek) a Környezetvédelmi Iroda dolgozói 
spray-vel megjelölik, az igénylőnek pedig ott kell 
kiásnia az 1x1x1 méteres ültetőgödröt a megadott 
határidőig. A meghirdetett kiszállítás napján a Ke-
rületgazda munkatársai a kiásott gödörbe állítják a 
fát, és a helyszínen hagyják a támrudat, az ültetés 
és beiszapolás az igénylő feladata, amit a szállítás 
napján köteles elvégezni. Az átvételt aláírással kell 
igazolni. Amennyiben a helyszínen nem található 
kellő méretű ültetőgödör, akkor a fát nem tudják 
az igénylőnek átadni.

A lakók az igényelhető fajták közül választhat-
nak, de a Környezetvédelmi Iroda indokolt eset-
ben változtathat ezen, például, ha vezeték alá túl 

nagy fát igényeltek vagy a meglévő, egységes fasor-
ba más fajtát szeretnének ültetni. 

A jelentkezések iktatása a jelentkezés sorrendjé-
ben történik. 

A jelentkezés feltételei: az igénylőnek vállalnia 
kell az ültetést és a gondozást, amely csak az ül-
tetést követő beiszapolást, a rendszeres locsolást, 
tavaszi időszakban a fatányér kialakítását, az ülte-
tést követő őszi időszakban pedig a gyökér körüli 
felkupacolást jelenti. Az egyéb szakmai faápolást 
telefonos vagy személyes bejelentés alapján az Ön-
kormányzat végzi;
• az utca aszfaltozott, csatornázott és kerületi ke-
zelésben legyen (nem lehet földút,  fővárosi vagy 
magántulajdonú út); 
• van elég hely a zöldsávban az ültetésre a kerítés és 
az úttest között (minimum egy méter)
• a tervezett helyen ne legyen olyan földalatti vagy 
földfeletti kábel, vezeték, amely akadályozná a fát 
a növekedésben. Vezetékek alá ugyanis csak ala-
csony fát érdemes igényelni.

A választható fák között van hárs, juhar és kő-
ris, amelyek nagyobbra nőnek, ezért légvezeték alá 
nem ajánlottak, valamint berkenye, sárga kőris, 
gömbjuhar és díszkörte, amelyek kisebb növeke-
désűek, ezért légvezeték alá is ültethetők.

A Környezetvédelmi Iroda a lakossági igények 
alapján szerzi be a csemetéket, amelyek 220 cm 
törzsmagasságú sorfák, jól bírják a szmogos városi 
levegőt, és gondozás szempontjából nem túl igé-
nyesek.

Ültessünk fát idén is!
»Az Önkormányzat idén is meghirdeti a lakossági faülte-

tési akciót, amelynek keretében ingyenesen igényelhe-
tők díszfák a lakóház előtti zöldsávba és közterületre. 

Jelentkezési határidő: szeptember 11.

Jelentkezni lehet írásban: a Budapest Főváros 
XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal Környezetvédelmi Irodájánál a 1163 Buda-
pest, Havashalom utca 43. címen vagy e-mail-
ben: kornyezet@bp16.hu.

Az alábbi adatokat kérik feltüntetni a jelentke-
zéskor: név, telefonszám, e-mail cím, értesítési 
cím, valamint az a cím, ahova a fát kérik (sarok-
ingatlannál az utcát jelölje meg). Telefonon tör-
ténő jelentkezést nem fogadnak el.

A Környezetvédelmi Iroda a címeket szeptem-
ber-október folyamán ellenőrzi, hogy megfelel-
nek-e az akció feltételeinek, majd írásban értesíti a 
jelentkezőket a döntésről. A facsemeték kiszállítá-
sára a lombhullás után, október végén, no-vember 
elején a fagyok beállta előtt, meghatározott idő-
pontban (amelyről előzetesen a megadott elérhe-
tőségeken küldenek értesítést) kerül sor.
Fontos védőtávolságok:
• kiskoronás fa telekhatártól, épülettől minimum 
2 méterre 
• ajtó, ablak elé legkevesebb 2,5 méterre 
• kapubehajtótól legkevesebb 0,8 méterre
• középkoronájú fa telekhatártól, épülettől mini-
mum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé legalább 3 mé-
terre, kapubehajtótól minimum 1 méterre
• nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől mi-
nimum 3 méterre, ajtó-, ablak elé minimum 3,5 
méterre (fasorban egységes törzsmagassággal) 
• kapubehajtótól minimum 1,5 méterre 
• a fák egymástól való ültetési távolsága 5 méter
• villanyoszloptól való védőtávolság 3 méter
Az igénylések ellenőrzése és elbírálása során foko-
zottan ellenőrzik, hogy a fenti távolságok a címen 
megtarthatók-e. A feltüntetett távolságokat a fa 
későbbi fejlődése és a fenntartási munkák (szük-
ségtelen gallyazások, fakivágások) minimalizálása 
érdekében biztosítani kell.
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Kedves 
      Olvasó!

A kis elsősök néhány nap múlva elkezdik 
tanulmányaikat. Először elvégzik az álta-
lános, majd a középiskolát, és sokan kö-
zülük talán egyetemre is mennek. Azután 
pedig egy sokkal hosszabb tanulás vár 
rájuk: az Élet Iskolája. Ott azonban már 
nem írni, olvasni és számolni tanulnak, 
hanem kitartást, alkalmazkodást, lemon-
dást, kompromisszumot, megbocsátást és 
elengedést. Ha időben megtanuljuk elfo-
gadni a másikat olyannak, amilyen, keve-
sebb csalódási szemináriumot kell végig-
járnunk. Szabó Lőrinc versével kívánok 
jó tanulást mindenkinek! „Ahogy repül 
az élet, évre év, egyre kevésbé tudom, mi 
a szép, egyre kevésbé értem magamat, 
hogy régen csak bizonyos arcokat hittem 
annak, csak ilyen vagy olyan szemet, szá-
jat; mintha nem is magam ítéltem volna, 
hanem más, aki értelmetlenül válogatta 
ki a vonzót s rútat, s megszegényített. 
Aztán elhagytam a törvényeket s most 
türelmesebb, gazdagabb vagyok: előre 
látom a pillanatot, mely olt vagy gyújt, 
s a lelket, jellemet, a belső formát. Mil-
liméterek összhangja szabta, ki tessék, 
ki nem? Ma sok egyéb is; és a szerelem, 
ahogy tanít idő s tapasztalat, egyre szebb 
lesz és titokzatosabb.” 

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

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

Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla, Korrektor: Takács Olga
Levélcím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu
Szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 14 és 16 óra között 

a Jókai utca 6. szám alatt található irodaházban. 
Telefon: 407-1732

Nyomás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. – Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató

www.mediaworks.hu
Terjeszti: DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

Cím: H 1119 - Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Hirdetésfelvétel: 

06-20-982-5352 vagy hirdet16@gmail.com
A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük 
meg, illetve fenntartjuk a jogot a kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. Ingyenes apróhirdetéseket 

csak a hely függvényében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot az 
apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Szeptembertől két menüből 
választhatnak az iskolások
»Mivel több szülő is megkereste Kovács Péter polgármestert a kertvárosi iskolák men-

záján kapható ebéd minőségével kapcsolatban, ezért a kerület első embere tavaly 
ősszel Kaja Kommandót indított, amelynek keretében az alpolgármesterekkel együtt 

személyesen járták végig az oktatási intézményeket, és rendszeresen együtt is ebédeltek 
a diákokkal. A témával kapcsolatban kérdőívet is készítettek, amit mintegy 2000 szülő 
töltött ki, a tapasztalatok és a visszajelzések alapján pedig idén szeptembertől már két 
menüből választhatnak a nebulók. A részletekről Szász József alpolgármestert kérdeztük.

– A kérdőívek alapján mi volt a szülők véle-
ménye a kettős menüről?

– A válaszadók 85 százaléka jónak találta, 
sőt, támogatta az Önkormányzat kezdemé-
nyezését, így szeptembertől már két menüből 
választhatnak a gyerekek. Ennek érdekében 
február óta egyeztettünk az étkeztető cégekkel. 
Mindez persze nem újdonság a kerületben, hi-
szen a cinkotai Szerb Antal Gimnáziumban ez 
a gyakorlat már évek óta működik. 

– Ár-érték arányban hasonló lesz a két 
menü?

– Természetesen ár-érték arányban és tápér-
tékben is hasonló ételek közül lehet választani. 
Ezt persze nemcsak mi, hanem az új jogszabá-
lyok is előírják az étkeztető cégek számára. Az 
viszont fontos, hogy nem lesz húsos és vegetá-
riánus menü, akinek viszont ilyenfajta igénye 
van, az továbbra is beviheti, és megmelegítik 
neki. Lényeges az is, hogy a választás lehető-
sége csak a második fogásra vonatkozik, a le-
ves ugyanis mindenki számára ugyanaz lesz, 
hiszen annyi fajta nincs, hogy minden napra 
jusson kétféle. 

– A többfajta étel nyilván nagyobb kony-
hai kapacitást is igényel. Mindezt hogyan 
oldják meg?

– Minden tanuló kap egy vonalkódos kár-
tyát, amit az iskolai menzán elhelyezett ter-
minálon kell lehúznia, az pedig kiírja, hogy 
az A vagy a B menüt kérte, és hogy be van-e 
egyáltalán fizetve. A konyhában lévő monito-
ron mindezt a konyhás is látja, így ő is tudni 

Feltehetően szervezett bűnbanda garázdálkodik a kerületben, ugyanis augusztus 
16-ra virradóra a Hársfa utcai, augusztus 21-e reggelre pedig a Pemete téri ját-
szótérről tulajdonítottak el két-két betonba ágyazott rugós játékot, valamint egy 
fészekhintát. Az okozott kár összesen 1,3 millió forint, az Önkormányzat pedig 
megtette a feljelentést ismeretlen tettes ellen. 
Kovács Péter polgármester kéri a kerület polgárait, hogy legyenek a 
hatóságok segítségére az elkövetők mihamarabbi elfogása érdekében, 
ezért 100 ezer forint jutalmat ajánl fel a nyomravezetőnek. Ha valaki-
nek információja van, hívja az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodáját 
(4011-599) vagy a XVI. Kerületi Rendőrkapitányságot (06-70/902-1149)!

fogja, hogy melyik fazékból kell mernie. Az 
ezzel kapcsolatos fejlesztéseket – mint az in-
formatikai hálózat kiépítése vagy a pultok és a 
melegítők beszerzése –  egyébként már a nyár 
folyamán elvégezték a Kerületgazda Szolgálta-
tó Szervezet és az étkeztető cégek munkatársai.

– Milyen módon lehet befizetni az ebédet?
– Az egy héttel ezelőtt kiküldött tájékozató 

levélben is benne van, hogy a szülők ezután 
is fizethetnek átutalással és készpénzzel is. To-
vábbra is előző nap reggel 9.00 óráig lehet a 
következő napi ebédet lemondani. Változás 
azonban, hogy az interneten keresztül lehet 
kiválasztani a menüt a www.multischool.hu 
oldalon. Az ehhez szükséges tájékoztatót pedig 
szintén megkapták a szülők.  

» Sz. R. Zs.

Kovács Péter együtt ebédel a nebulókkal
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Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők

Szász József
»Születése óta Cinkotán él.
»Közel egy évvel ezelőtt válasz-
tották meg a képviselők egy-
hangúlag alpolgármesternek.

»21 éve képviseli a kerület leg-
ősibb részének érdekeit a Tes-
tületben.

»Felesége nyelvtanár, két gyer-
meket nevelnek.

– Az elmúlt közel egy év során 
úgy tűnik, sikerült megszoknia 
új feladatkörét, hiszen a lakos-
ság részéről folyamatosan pozi-
tív visszajelzéseket kap. Milyen 
változások történtek azokon a 
területeken, amelyeket átvett?

– A környezetvédelem fokozása 
érdekében a köztársasági elnök 
minden állampolgárt arra kért, 
hogy csatlakozzon Az élő bolygó 
elnevezésű programhoz, amit mi 
is megtettünk, az Önkormányzat 
ugyanakkor sok mindent vállalt 
önként ezzel kapcsolatban a cik-
lus végégig. Az őszi lombgyűjtési 
akciót egy tavaszival is bővítettük, 
amikor a kerti nyesedéket elszállít-
juk, és remélhetőleg ezeket a zöld 
javakat a kerületbe vissza tudjuk 
forgatni. A nagy júliusi vihar mi-
att pedig egyébként is szükség van 
a zöldhulladék begyűjtésének új-
raszervezésére, mert ott annyi nye-
sedék keletkezett, hogy az felülírta 
a tervezett intézkedéseinket. Az 
elmúlt hetekben folyamatosan 
dolgoztak a Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezet munkatársai, 
akiknek nemcsak az elszállításról 
kellett gondoskodniuk, hanem a 
közterületek és a játszóterek bal-
esetmentesítéséről, valamint az át-
folyók és az árkok megtisztításáról 
is. A vihar után ugyanis két héten 
keresztül szinte egész nap vágták a 
fát a mezőőrökkel együtt, amiért 
ezúton is köszönet illeti őket.

– Mindez szorosan összekap-
csolódik a környezeti tisztaság-
gal is. Milyen új intézkedéseket 
foganatosítottak ennek érdeké-
ben?

– Évek óta csatlakozunk a Te 
Szedd! országos szemétszedő akci-

óhoz, amit idén tavasszal rendez-
tek meg. Az ott részvevő civilek 
részéről is megfogalmazódott az 
igény, hogy többször kellene ilyet 
tartani. Ehhez kapcsolódóan épp 
Az élő bolygó elnevezésű kezde-
ménnyel kapcsolatban fogadta el 
a Testület azt a javaslatot, hogy a 
víz és a Föld napjához, illetve az 
autómentes világnaphoz kapcso-
lódva a Kertváros nevelési, ok-
tatási intézményeiben tartsanak 
programokat, hiszen a környezet-
védelemre való nevelést már gye-
rekkorban el kell kezdeni azért, 
hogy felnőttként is természetes 
legyen számukra a megújuló ener-
giák használata, a komposztálás és 
a környezettudatos életmód. Ezért 
rendezünk évente környezetvédel-
mi vetélkedőt is, amelynek egyre 
nagyobb sikere van.

– A XVI. évek óta a legbizton-
ságosabb kerület. Mit terveznek 
ennek megőrzése érdekében?

– Továbbra is az a cél, hogy 
Budapest legbiztonságosabb ke-
rülete maradjunk. Ennek érde-

kében közbiztonsági fó-
rumot tartottunk, amit 
szeretnénk rendszeressé 
tenni. Elfogadta a Testület 
a kertvárosi kapitányság 
beszámolóját is, amely-
ből kiderült, hogy nőtt 
az elfogások és csökkent a 
bűncselekmények száma. 
Ez persze a térfigyelő ka-
merák növekvő számának 
is köszönhető, a rendszert 

pedig szeretnénk bővíteni: az idei 
költségvetésben a Hermina park 
bekamerázása is szerepel. A ke-
rületi rendőrség eredményességét 
fokozza a folyamatos közterületi 
jelenlét, ugyanakkor fontos, hogy 
a Kertváros polgárai ne zaklatás-
nak vegyék azt, ha a szabályok be-
tartása érdekében figyelmeztetik 
őket. A rendőrséggel való kiváló 
együttműködésre a lomtalanítás is 
jó példa, amikor a közbiztonsági 
referenssel, a közterület-felügye-
lőkkel és a mezőőrökkel összefog-
va közösen járőröztek. A rendőrök 
munkáját emellett az Önkor-
mányzat szolgálati lakások bizto-
sításával és anyagilag is igyekszik 
támogatni. 

– Idén több díj is bizonyította, 
hogy a kerület kulturális élete jó 
kezekben van az Erzsébetligeti 
Színházban.

– Igen, ezt a szakma is elismerte 
a Közművelődési Minőség Díjjal, 
ezen felül pedig még a Családba-
rát címet is megkapta az intéz-
mény. A dolgozók munkáját mi a 

XVI. kerületért kitüntetéssel igye-
keztünk meghálálni. 

– A kerületi sport évek óta si-
kertörténet. Milyen fejlesztések 
várhatók még?

– Nyár végére elkészül az 
Erzsébetligetben az egykori tiszti 
étterem épületében kialakított új 
vívó-, birkózó- és szumócsarnok. 
Emellett folytatódik az MLSZ 
által támogatott műfüves pálya-
építési program, amelynek kö-
szönhetően már a Centenáriumi 
és az Arany János Általános Isko-
lában is lesz ilyen létesítmény. A 
sportolási lehetőségek bővülésével 
pedig nemcsak egyre több gyerek 
mozog, hanem a tehetséges fiata-
lok száma is nő, akiket támogat is 
az Önkormányzat. Természetesen 
én magam is szeretnék jó példá-
val elöl járni, ugyanis rendszere-
sen biciklizem a családommal, és 
szerencsére az ellenzőket megcá-
folva sokan mások is használják 
a tavasszal átadott kerékpárutat. 
Emellett elkezdtem futni, amit a 
többi, hozzám hasonló, kicsit po-
cakosodó, középkorú úriember-
nek is ajánlok. 

– Alpolgármesterként Cinkota 
képviselőjeként dolgozik to-
vábbra is. Mennyire részrehaj-
ló?

– Természetesen meg kell tarta-
ni az egyensúlyt, hiszen minden 
kerületrésznek szüksége van a 
fejlődésre. De mivel tavaly az Öt 
falu viadalában Cinkota nyerte 
meg a Kovács Péter polgármester 
által felajánlott 20 millió forintos 
fődíjat, ezért az idei fejlesztések 
között sok, Cinkotát érintő sze-
repel, amelyekhez a költségvetés 
nyújt fedezetet. Terveink szerint 
megszépül a Cinkotai Huncutka 
Óvoda udvara a Jövendő utcában, 
és elkészül a Honfoglalás lakópark 
játszóterének terve is. A végéhez 
közeledik a Csücsök és a Szakoly 
utca útépítése is, amelyre már na-
gyon régen vártak a lakók. Korsze-
rűsítjük a Négylovas utcát, az új 
útburkolat mellett parkolók épül-
nek, és az elektromos hálózatot is 
korszerűsítjük. 

» Szigethy MargitSzász József a bicikliút átadón Kovács Péter polgármester társaságában
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Dr. Csomor Ervin alpolgármester és dr. Környeiné Rátz Katalin 
önkormányzati képviselő köszöntötte 90. születésnapja alkalmából  
Kelemen Rudolfnét, aki Tarnabodon született. Az ottani emberek 
életét meghatározta a híresen jó minőségű termőföld, így az ő családja 
is földműveléssel foglalkozott. Amíg nem volt termelőszövetkezet, a 
határban végezték az éppen esedékes munkákat, majd beléptek a szö-

vetkezetbe, ahol Irén 
nénit a csomagoló 
részleghez osztották 
be. Az ottani tehe-
nészetben dolgozott 
későbbi férje is, aki-
vel 21 évesen kötött 
házasságot. Két gyer-
mekük, négy unoká-
juk és négy déduno-
kájuk született.

Boldog házasság-
ban éltek mindaddig, 
amíg férjét 55 évesen 
üzemi baleset érte. 
Egy szerencsétlen 
véletlen folytán egy 

tehén megtaposta, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét 
vesztette. Irén néni ezután szüleivel élt, de még férje elvesztésén sem 
tette túl magát, amikor három évvel később édesapja is meghalt. Édes-
anyja halála után pedig már semmi nem kötötte Tarnabodhoz, így 16 
évvel ezelőtt lányához költözött Rákosszentmihályra. 

Irén néni nagyon szeret újságot olvasni és tévét nézni. Egy évvel ezelőtt 
még aktívan részt vett az egyébként mintaszerűen rendben tartott kert 
ápolásában, de ma már inkább csak a jó levegő vonzza a szabadba. A 
befőzéseknél vagy a vasárnapi ebédnél is szívesen segít, de csak ha ked-
ve van hozzá, hiszen lánya mindenről gondoskodik. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

Dr. Csomor Ervin alpolgármester köszön-
tötte Mészáros Józsefnét is 90. szü-
letésnapja alkalmából. Mária néni Mező-
hegyesen született. Nyolcéves volt, amikor 
egy éven belül mindkét szülője meghalt, így 
két testvérével árván maradtak. Amíg nagy-
szüleik bírták, gondosan nevelték a három 
gyereket, de mivel már idősek voltak, arra 
kényszerültek, hogy örökbe adják őket. Az 
ünnepelt így került tizenegy évesen Buda-
pestre, örökbefogadói pedig a nevükre is 
vették. Mária néni a női szabó mesterséget 

tanulta ki, majd mestervizsgát tett, és egész életében varrással foglalko-
zott. Dolgozott kisiparosként és állami vállalatnál is. Élete párjával 1948-
ban házasodtak össze, és egy lányuk született. Zenetanár férjét 20 évig 
ápolta, mert sclerosis multiplexben szenvedett, ez pedig jelentősen kor-
látozta Mária nénit a pénzkereső munkájában is. 50 évig a szomszédos 
XV. kerület volt az otthonuk, majd1989-ben költöztek a Kertvárosba, a 
férje is itt halt meg 1995-ben. Az ünnepelt nagy zenerajongó volt és ma 
is az. Szép hangja volt, ezért dalolt a hintán, a homokozóban, énekelt 
iskolába menet, majd pelenkázás, főzés, varrás és bármilyen más munka 
közben is. Zenében „mindenevőnek” tartja magát, és talán azt is mond-
hatnánk, hogy dallamokban gondolkodik. Amikor mégis elhallgatnak 
benne a tánc- vagy népdalok, opera és operett áriák, szívesen néz tévét, 
rejtvényt fejt, és nagyobb sétákra is vállalkozik, de ehhez be kell ven-
nie néhány fájdalomcsillapítót, mert a lábai már nem úgy szolgálnak, 
ahogy elvárná tőlük. A hosszú élet titkát az állandó tevékenységben, 
elfoglaltságban látja. Mivel neki ez bevált, ezért ajánlja másoknak is. 
Mindennapjaiban unokája segíti. Isten éltesse még nagyon sokáig!  

Dr. Csomor Ervin köszöntötte Somodi 
Józsefnét is, aki szintén a 90. születés-
napját ünnepelte. Gabi néni Rákosfalván 
született, és ott kezdte tanulmányait a 
Községi Elemi Népiskolában. A gimná-
ziumot a Sashegyen, a mai Arany János 
Gimnázium elődjében, egy katolikus le-
ánygimnáziumban végezte, majd az An-
golkisasszonyok szerzetesrend tanítókép-
zőjében szerzett pedagógusi diplomát. A 
tanítást csak néhány évre, kisfia beteg-
sége miatt hagyta abba, majd 57 évesen 

vonult nyugdíjba. Az ünnepelt sok közös témát talált az őt köszöntő 
oktatásért felelős alpolgármesterrel, hiszen a változásokat Gabi néni is 
figyelemmel kíséri. 

Az ünnepelt először 1946-ban ment férjhez, a frigy azonban csak négy 
évig tartott. Az 1952-ben megkötött második házassága viszont már 
kiállta az idők próbáját, második férjével 56 évig éltek együtt. A két 
házasságból két gyermek született, akik közül az egyik 13 évvel ezelőtt 
elhunyt. Ezt a fájdalmat négy unokája és négy dédunokája igyekszik 
enyhíteni.

A család 32 évvel ezelőtt költözött Árpádföldre, és ott éltek egészen 
férje hét évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig. Gabi néni akkor a családi 
házat egy ó-mátyásföldi társasházi lakásra cserélte, amit nagyon szeret, 
mert ha kilép a lépcsőházból, egy parkban sétálhat.

Az ünnepelt teljesen önellátó, maga takarít, mos, főz és vásárol. Se-
gítséget nem szeret elfogadni, de családtagjai rendszeresen látogatják. 
A közelmúltig az uszodában is törzsvendég volt, de mivel a medence 
partján lévő kövön könnyen megcsúszhat, ezért lemondott róla.
Isten éltesse még nagyon sokáig!

  POFOSZ XVI. kerületi szervezete
 Tel.: 06-70/239-5264 lovag vitéz Palla László

-------------------------------------------------------------------------------
Értesítünk mindenkit, hogy a nyári szünet utáni első összejö-
vetelünket szeptember 7-én hétfőn, 17.00 órakor tartjuk.  

Helyszín: Veres Péter út 27.
A rendezvény nyilvános, amelyre meghívjuk tagtársainkat, támogató és hagyomány-
őrző tagjainkat, valamint minden nem POFOSZ tagot is, akit a diktatúra alatt po-
litikai meggyőződése, származása miatt üldöztek, bebörtönöztek, kényszermunkára 

elhurcoltak, kitelepítettek, megaláztak vagy hátrányos helyzetbe kényszerítettek. 
Napirenden: őszi ünnepeink és az év végéig terjedő időszak 

programjának megbeszélése.

ajá
nl

ó

Nótakör
Kossuth Eszter 06-20/805-8857

----------------------------------------------------------------------------------
A nyári szünet után szeptember 9-én 17 órai kezdettel 

a szokott helyen (Rákosi út 71. volt kisposta) újra indul a Nótakör. 
Várjuk minden régi tagunkat, és azokat is akik most szeretnének egy 

jókedvű, dalos társasághoz csatlakozni.

ajá
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Kertvárosi Kertbarát Kör
   Bányi Gyuláné 409-1208 (banyigy@t-online.hu)

---------------------------------------------------------------------------------
Szeptember 9. (szerda) 18.00 óra.

Helyszín: Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház 
(Sasvár u. 23., a templom mögötti épület.)

A klubest témái: talaj- és vízvizsgálatok a kertészeti termesztésben. 
Mit tegyünk, ha nem termékeny (sovány, meszes) a kiskertünk talaja, 

kemény az öntözővíz? Miért hasznos a talajvizsgálat? Előadó: dr. 
Lammel Kálmánné kertészmérnök, talajgazdálkodási szakmérnök.
Belépés: Kertbarát Kör tagoknak, Közösségi Kert tagoknak ingyenes, 

a többieknek 300 forint/fő amit adományként a Közösségi Ház nagytermé-
nek igénybevételére fordítunk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

ajá
nl

ó
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Az Önkormányzat épületének felújítása miatt a 
Corvin Művészklub ünnepi kiállítása ezúttal a 
Helytörténeti Gyűjtemény Veres Péter úti épületé-
ben nyílt meg augusztus 18-án. A klub vezetője, 
Koltayné Zolder Klára Szent István Imre herceg-
nek írott intelmeit idézte, és azt emelte ki, hogy 
ezek az atyai tanácsok napjainkban egyre aktuáli-
sabbak. Ezután bemutatta az erre az alkalomra ké-
szített műveket és alkotóikat. Az új kenyeret Her-
nád Sándor diakónus szentelte fel, az ünnepségen 
Matus Mihály működött közre tárogatón.

Az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége (ÁPÉK) az államalapítás 
napjának előestéjén rendezett ünnepséget a turul emlékműnél. Az 
eseményen Sebők Gyuláné, az ÁPÉK korábbi vezetőjének megnyi-
tója után Szász József alpolgármester 
tekintette át augusztus 20-a történetét, 
amely Mária Terézia javaslatára került 
a magyarság ünnepei közé. A törökök 
uralma után az ő ideje alatt került visz-
sza Magyarországra a Szent Korona, és 
Szent István napja attól kezdve kapott 
fontos szerepet. Kezdetben azonban 
mást jelentett a fővárosnak, és mást a vi-
déknek. Budapest ugyanis az államalapí-
tót ünnepelte, a falvak és a mezővárosok 
pedig az aratás és az új kenyér ünnepét 
tisztelték benne. A két szemlélet a Hor-
thy-korszakban egyesült, és attól kezdve 
az egész ország számára az új kenyér és 
a kereszténységet meghonosító állam-
alapító közös nemzeti ünnepévé vált. A 
kommunizmus ugyan megkísérelte eltorzítani, alkotmányünneppé 
kicsinyíteni, de a rendszerváltás után az ideológiai terhektől megsza-
badulva a jeles nap ismét méltó rangra emelkedett. 

Dr. Dormány Mihályné Juhász Judit ezúttal is új verssel készült 

az ünnepre, Szlanka Júlia Anna, az Arany János Általános Iskola 
tanulója pedig az esővel dacolva is emlékezetesen szép dallamokat 
csalt elő fuvolájából. A kenyérszentelés szertartását Nowaczek Má-

riusz atya végezte el, majd az emlékmű 
megkoszorúzását követően Szász József 
és Antalóczy Csaba, a körzet önkor-
mányzati képviselője szegte meg az új 
kenyeret, amelyből minden jelenlévő 
kapott egy szeletet. Az eseményen részt 
vett Dobre Dániel is.

Az árpádföldi ünnepség az ÁPÉK 
székházában folytatódott, ahol a tagság 
Szlankáné Reiss Zsuzsanna vezetésével 
rendkívüli közgyűlésen fogadta el azt 
a javaslatot, amellyel a közösség csat-
lakozott Áder János köztársasági elnök 
felhívásához, amelynek célja a figyelem 
felkeltése a beláthatatlan következmé-
nyekkel járó globális felmelegedés elleni 
harc fontosságára. Eszköze pedig nem 

kevesebb, mint egymilliárd aláírás összegyűjtése. A közgyűlés utá-
ni ünnepi vacsorához a háttérzenét Tóth Zsófia, a Batthyány Ilona 
Általános Iskola zenepedagógusa szolgáltatta, aki musical részleteket 
adott elő klarinéton.

A rákosszentmihályi Pálfi téren augusztus 20-án délelőtt tartottak megem-
lékezést. Az időjárás ott is főszereplővé vált, ezért nemcsak az ünneplőknek 
volt szükségük esernyőkre, hanem a Sarkad Udvar hagyományőrzőinek is, 
akik a Szent Korona adományozásának, és Magyarországra érkezésének 
történetét dolgozták fel, amit korabeli jelmezekbe öltözve mutattak be. A 
régi dallamokat pedig szintén korhű hangszereken szólaltatták meg.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő ünnepi beszédében azt hang-
súlyozta, milyen óriási teljesítmény a magyarságtól, hogy a honfoglalás 
óta egymást követő nemzedékek egy többnyire ellenséges környezetben, 
a szomszédos népektől nagyon eltérő anyanyelvet beszélve is ezer éven át 
meg tudták őrizni a hazát. Ez az évezredes hagyomány kötelezi a ma embe-
rét arra, hogy mi is mindent elkövessünk azért, hogy a magyarság továbbra 
is megőrizze identitását, büszkeségét, önállóságát, eredményeit, és a követ-
kező évezredben is biztonságos otthona legyen az itt lakóknak.

Az eseményen Kovács Péter polgármester, Dobre Dániel, Horváth János 
és Szatmáry László önkormányzati képviselő helyezett el koszorút az em-
lékműnél, majd Urbán Gábor rákosszentmihályi plébános szentelte meg az 
új kenyeret, áldást kérve mindazokra, akiknek munkája nyomán minden 
nap ott lehet az asztalunkon fő táplálékunkként, de biztonságunk, jólétünk 
jelképeként is. Az ünnepséget záró Szózat eléneklése után mindenkinek 
jutott egy szelet az új kenyérből.
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A kenyér megáldásakor Börönte Márta rákosszent-
mihályi evangélikus lelkész hangsúlyozta: ahol a leg-
erősebb a szeretet, ott mindig történnek csodák, így 
eredményesen szolgálhatjuk a közösségünket. A min-
denható Istentől pedig azt kérte, hogy adjon bőséget 
mindannyiunknak.

Bíró Botond mátyásföldi református lelkész azt 
emelte ki, hogy a kenyérben nemcsak öröm, hálaadás 
és békesség, hanem keserűség, nyugtalanság és nyo-
morúság is van, amelyből sok volt az elmúlt évben, 
de az Úr gondot viselt ránk, és megadta az idei kenyér 
áldását is. A lelkipásztor a Bibliából azt idézte, amikor 
Isten megkérdezte Mózestől: megnyugszol-e akkor, ha 
ott leszek én is veletek? Ő azt válaszolta, hogy ha Te 
velünk leszel, akkor 
élni fogunk, a kenyér 
pedig eledel lesz nem-
csak a testnek, hanem 
a léleknek is. Bíró Bo-
tond végül arra kér-
te a Mennyei Atyát, 
engedje meg, hogy 
hálaadásunkból erő, 
békesség és remény 
áradjon.

Marton Zsolt rá-
kosszentmihályi bap-
tista lelkész szerint 
augusztus 20-a annak 
szimbóluma, hogy Is-

ten meghallgatta a Mi Atyánk kezdetű imádságunkat, 
amelyben azért könyörgünk, hogy „Mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma!”. Szerinte lehet, hogy 
a mazsolás kalácsra vagy az ország tortájára ráunnánk, 
ha minden nap ezeket kellene ennünk, de a kenyér-
re biztosan nem fogunk még akkor sem, ha megkísért 
bennünket a sátán, mert „Nem csak kenyérrel él az 
ember, hanem Isten minden igéjével.”, hiszen mind-
kettőre szüksége van a testünknek és a lelkünknek is.

Gödölle Márton mátyásföld-cinkotai plébános egy 
tanmesével kezdte imáját, amelyben egy erdő mellett 
lakó férfit megkérdezett a szomszédja, hogy miért megy 
ki minden nap az erdőbe imádkozni, ha Isten minden-
hol jelen van és ugyanaz. „Mert az erdőben én nem va-

gyok ugyanaz” – hang-
zott a válasz. Az atya 
kiemelte: sajnos, egy 
felmérés szerint a ma-
gyar az egyik olyan nép, 
amely a legtöbb élelmet, 
így a legtöbb kenyeret 
dobja ki a szemétbe 
évente. Amikor viszont 
egy vekni, és nem sok 
kenyeret szentelünk 
meg, akkor arra gondo-
lunk, hogy mi magunk 
nem vagyunk ugyan-
azok, és mi magunk 
szentelődünk meg.

Folytatás a címlapról
Kovács Péter beszédében elmond-
ta: legörömtelibb nemzeti ünne-
pünkön azért jöttünk össze, hogy 
köszönetet mondjunk államalapí-
tó királyunknak, Szent Istvánnak, 
aki keresztény hitre térítette az 
országot. Hogy miért volt fontos 
ez hazánk számára? Azért, mert 
950 körül a művelt Európa nyu-

gati része már keresztény volt, és 
akkor kezdődött a pogány rész 
megtérítése. Éppen ezért 974-ben 
Géza fejedelem is megkeresztel-
kedett, ahogy korábban a dán és 
a lengyel király. Mindez azonban 
nem divat volt, hanem az uralko-
dók tudták, hogy ha erős államot 
akarnak létrehozni, akkor a ke-
reszténység a legjobb fundamen-

tum, amelyre építhetnek. Így 
nem volt véletlen, hogy Ist-
ván kért és kapott is koronát, 
illetve áldást a római pápától, 
hogy Magyarország is keresz-
tény legyen, ez pedig azóta 
sem változott.

A polgármester szerint első 
uralkodónk másik nagy ér-
deme, hogy tartósan egy ve-

zető irányítása 
alatt egyesítette 
a magyarokat, 
megalapítva ez-
zel államunkat. Ezt 
a munkát már Géza 
elkezdte, de három 
törzsfő nem hajtott 
fejet előtte, halála 
után pedig pogány 
szokás szerint Kop-
pány, mint a leg-
idősebb családtag 
jelentkezett is a tró-
nért és az özvegy ke-
zéért. István azonban 
legyőzte őt, majd 

Szent István öröksége

1028-ban Ajtony vezért is, 
így az egész Kárpát-medence 
ura lett. Államunk pedig azóta 
is fennáll, amiért hálásaknak 
kell lennünk a szent királynak. 
Kovács Péter végül arra kérte 
a jelenlévőket, hogy legyenek 
büszkék erre, amikor R. Tör-
ley Mária alkotására néznek a 
Havashalom parkban, és élje-
nek úgy, hogy államalapítónk 
álma, vagyis Magyarország 
még sokáig fennmaradjon. 
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A bridzs csak a sakkhoz és a go-hoz hasonlítható. Ebből következik, 
hogy nem mindenki lehet jó bridzsjátékos, mert kellenek hozzá bizonyos 
adottságok, akár a matematikához. A skandináv országokban már régen 
felfedezték gondolkodásfejlesztő hatását, ezért Svédországban a bridzs 
kötelező tananyag. Néhány középiskolában azonban már nálunk is vá-
lasztható tantárgy. 

Az erzsébetligeti bridzs-
klubot közel egy évtizede 
mégsem elsősorban a szel-
lemi kalandok keresésé-
nek igénye hozta létre, ha-
nem a közösségszervezés. 

Pető Éva gimnazista 
kora óta bridzsel, és ve-
zetőként olyan sok tagot 
toborzott, hogy már az 
első évben körmérkőzé-
ses bajnokságot rendez-
tek a XIII., a XIV. és a XVII. kerületi testvérklubokkal. A résztvevők saját 
magukon érezhették a játék memóriájukra, koncentráló-képességükre 
kifejtett jótékony hatását, közben pedig valóban kialakult egy igazi, csa-
ládias közösség is. Most ezt szeretnék bővíteni, és a hallássérültekkel is 
megismertetni ezt a kiváló játékot. 

Azok az idős emberek, akik egyre rosszabbul hallanak, lelkileg egyre 
inkább bezárkóznak, elmagányosodnak. Ezzel a gonddal küzdött egy tag-
társuk is. A bridzshez azonban nem szükséges a beszéd, sem a hallás – a 
kommunikáció az úgynevezett licitdobozokban helyet foglaló lapocskák 
segítségével történik –, így a játékban a siketek és nagyothallók is egyen-
értékű csapattagként vehetnek részt. Mivel nagyothalló társuk új célt és 
önbizalmat kapott a játék során, ezért Pető Éva és klubtársai másoknak 
is szeretnék biztosítani ezt a lehetőséget. Tudják, hogy a kerület vezetése 
nagy figyelmet fordít az idős emberekre. A Nyugdíjasok Szállító Szolgá-
latával eljuthatnak az orvosi rendelőkbe és bevásárolni, a Nyugdíjasok 
Segítő Szolgálata pedig a kisebb házkörüli munkák elvégzésében nyújt 
segítséget. A bridzsklub ezt egészítené ki egy színvonalas, szellemi képes-
ségeket konzerváló, sőt, javító játék lehetőségével, amellyel újból meg-
nyílik az út egy aktív közösségi élet felé. Természetesen továbbra is bárki 
jelentkezhet náluk, ha szeretne bridzselni, de most a hangsúlyt a hallássé-
rültekre helyezik. Igény esetén tanfolyamokat is szívesen indítanak kez-
dők számára. Az érdeklődők az Erzsébetligeti Színház recepcióján, vagy a 
401-3060-as telefonon kaphatnak további felvilágosítást.    

» Mészáros Tibor

Az érdekes programok között szerepelt Sió Lovasjáték, az országos szántó-
verseny regionális döntője, mezőgazdasági kiállítás, gépbemutató és teszt-
vezetés, kukorica fajtasor-bemutató, főzőverseny, lövészet, az Országos 
Vadászkutya Vizsga, solymászbemutató, valamint a Gazdák és Vadászok 
Találkozója. A jó ebédhez a 100 Tagú Cigányzenekar néhány művésze húz-
ta a nótát.

A délután az új kenyér megáldásával kezdődött. Dr. Nagy István, a Föld-
művelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a mezőgazdaság aktu-
ális kérdéseiről tartott előadást, végül a résztvevők a traktoros ügyességi 
versenyen mérhették össze tudásukat. Ezután a Máltai Szeretet Szolgálat és 
a Balaton táncegyüttes művészei szórakoztatták a jelenlévőket, majd Ihos 
József zenés kabaréját követően tombolasorsolás, nóta- és operettest, végül 
pedig földműves utcabál következett.

A rendezvény fölött védnökséget vállalt Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke, a Magyar Gazdák Országos Szövetségének elnöke, dr. Nagy Ist-
ván államtitkár, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke 
és dr. Viski József agrár- és vidékfejlesztési programokért felelős helyettes 
államtitkár.

A gazdanapi rendezvényt felkereste családjával Szász József alpolgármes-
ter is, aki átutazóban járt Siófokon, de Bátorfi Mihály meghívására szí-
vesen tett egy kis kitérőt a látványos, és a gazdák számára szakmailag is 
hasznos rendezvény kedvéért.  

» Mészáros Tibor

Siófokon jártak  
a cinkotai gazdák
»Valóságos kis sátorvárossal várták az ország minden 

részéről érkező meghívottakat a Kersák Lovastanyán, 
ahol a Siófoki Térségi Gazdakör X. Gazdanapjára ke-

rült sor augusztus 8-án. Cinkotáról negyvenen vettek részt 
a szakmai napon, az eseményről pedig Bátorfi Mihály, a 
Cinkotai Gazdakör elnöke számolt be lapunknak.

Jó játék, jó közösség
»Bridzselni kártyával kell, mégsem kártyajáték: sokkal több 

annál. Az egész világon ismerik, becslések szerint több 
tízmillióan játsszák, és ugyanennyien állítják, hogy ebben 

a játékban részt venni valódi szellemi kaland. Az Erzsébetligeti 
Színházban kilenc éve működik bridzsklub. Vezetője, Pető Éva 
érdekes újdonságról számolt be, amelyhez további partnereket 
is szívesen toboroznának.

Helyreigazítás
Az előző Helytörténet rovatban az első hasáb utolsó előtti mondata 
helyesen így hangzik: „1859-ben a hűbéri rendszer megszüntetése 
után 90 egykori jobbágy és 36 zsellér kapott telket a hivatalos telek-
könyv szerint.” Tehát nem 3, hanem 36. Ezen túl a cikk szerzője nem 
Széman Richárd, hanem Lantos Antal. A hibákért elnézést kérünk.

KALOT „Jövőnkért” Népfőiskola 
dr. Nemesszeghy György elnök, 06-30/897-7764

---------------------------------------------------------------------------------
Szeptember 1-én, kedden 18.00 és 20.00 óra között tartjuk 

az őszi félév első rendezvényét 
a Veres Péter u. 27. szám alatti épület első emeleti nagytermében. 

Harmóniában Istennel és a természettel
dr. Nemesszeghy György: bazaltlisztet és növényi permetleveket 

használok kertemben, gyógyító reggelim fahéjjal, mézzel és zabbal.
Kovács József természetgyógyász: 

eredmények és tévhitek a népi gyógyászatban. 
(Az előadó megjelent könyvei a helyszínen megvásárolhatók.)

ajá
nl

ó

A MoLaRi következő ellenőrzése 
SzEPtEMbER 7-én 

11.00 óRAkoR LESz 
a Hangos üzemű (teljeskörű) 

próba jelzéssel. 
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A lemezlakatos 
műhelytől 
a vezetői székig
»Az Ikarus gyár egykori munkatársait felvonultató soroza-

tunkban egy olyan szakember életútját mutatjuk be, aki 
pályáját lakatosinasként kezdte, most pedig termelési ve-

zetőként irányítja a céget. Simon Pál a ranglétra minden fokát 
megjárva lett az Újszász utcai MABI-BUS Kft. első embere.

– Hogyan lesz a Veszprém megyei Homokbödögén élő földműves 
család gyermekéből lakatosinas a fővárosban?

– A Bakony és a Kisalföld találkozásánál, festői környezetben szület-
tem Zirc és Bakonybél közelében, ebben a kissé furcsa nevű faluban. 
Édesapám mindaddig egyéni gazdálkodóként tartotta el a családot, 
amíg ez lehetséges volt, de később neki is be kellett lépnie a termelő-
szövetkezetbe. Édesanyámnak a három gyerek nevelése és a háztartás 
jutott. Én kovács szerettem volna lenni, az erős férfiak keze alatt formá-
lódó, izzó vas ugyanis sokkal jobban érdekelt, mint a gazdálkodás. Ettől 
az térített el, hogy sógorom öccsétől megtudtam: karosszéria-lakatos 
tanulókat keresnek az Ikarusban. Ez jól hangzott, így az általános iskola 
elvégzése után elszegődtem munkakönyves ipari tanulónak. Itt tanul-
tam meg a karosszéria-lakatos mesterség gyakorlati részét, az elméletet 
pedig a Murányi utcai ipari tanuló iskolában, de másodévesként már 
lehetőség volt órabérért dolgozni. Mivel szüleim elég szűkösen éltek, 
igazán büszke voltam a 2 forint 60 filléres órabéremre.

– Hogyan emlékszik az Ikarusnak erre az időszakára?
– Talán sablonosan hangzik, de a gyárnak egészen a megszűnéséig volt 

egy családias, összetartozást sugalló, és azóta is megismételhetetlen han-
gulata. Szinte minden hétvégén kirándulások és rendezvények színe-
sítették a pihenőnapokat, emellett mindenki mindent tudott a másik 
gondjáról, bajáról, családjáról. Törődtünk egymással, és ha kellett, a 
gyáron kívül is segítettünk a kollégáknak. Nagyon szerettem bejárni, 
mert jó hangulatban dolgoztunk, csak a korai kelést nem szerettem. 

– Hogyan indult felfelé a ranglétrán?
– Mindezt még megelőzte 27 hónap katonai szolgálat a határőrségnél. 

Amikor leszereltem, beiratkoztam esti gimnáziumba, mert úgy éreztem, 
többet szeretnék tudni, mint amit az általános iskolában megtanultam. 
Még csak harmadikos voltam, amikor elindult a Szakmunkásokat Elő-
készítő Tanfolyam. A műhelyekből országszerte kiválogattak értelmes 
fiatalokat, akik egyéves előkészítő után felvételizhettek egyetemre, főis-
kolára. A pontszámnak ugyanúgy meg kellett lennie, de így érettségi nél-
kül lehetett felsőfokú végzettséget szerezni. Én a Bánki Donát Gépipari 
Műszaki Főiskolát választottam, de mivel sejtettem, hogy egy műszaki 
főiskola már csak szaktudást ad, általános műveltséget nem, miközben 
az első évet jártam a főiskolán, letettem az érettségit is, majd üzemmér-
nöki diplomát szereztem. Mielőtt azonban friss ismereteimet a busz-
gyártás szolgálatába állíthattam volna, elküldtek egy újabb iskolába, így 
elvégeztem az akkor még létező Munka- és Tűzvédelmi Főiskolát is. Öt 
évig munkavédelmisként dolgoztam, majd a lemezes üzemnek lettem az 
üzemvezető helyettese, később a vezetője, egészen a gyár megszűnéséig.

– Mit tehet az ember, ha megszűnik a munkahelye?
– Én lelkibeteg lettem. Bár Széles Gábor megjelenésétől kezdve Da-

moklész kardjaként lebegett mindenki felett az elbocsátás réme, azt 
azért nem gondoltuk, hogy akkor, amikor napi 30 autóbuszt gyártunk, 
öt vezető kollégám társaságában az elsők között leszünk, akikre a lemez-
üzemben nincs szükség. 2002. december 16-án „karácsonyi ajándék-
ként” kaptuk meg a felmondást. Ezután egy ideig egy fotelban ültem 
teljes letargiában, még a családommal sem beszéltem. Aztán rájöttem, 
hogy nem mehet így tovább. Bekopogtattam az Újszász utcai üzembe, 
nincs-e valami lehetőség a számomra. Ott akkor már többnyire egykori 
ikarusosok dolgoztak minden szinten, hazai viszonylatban nagyon sok 
pénzért. Alkalmazni azonban nem tudtak, de felkínáltak egy lehetősé-
get: Kaposváron éppen akkor nyert meg a cég egy versenytárgyalást, és 

felajánlották, hogy építsem meg azokat a buszokat vállalkozóként. Két-
milliós végkielégítésemből megvettem a legszükségesebb gépeket, mun-
katársakat toboroztam, és meg is csináltuk a 20-25 autóbuszt. Úgy né-
zett ki, ezzel vége is a munkának, és nem kapunk több megrendelést, ám 
mégis ránk mosolygott a szerencse. Éppen akkor egy debreceni gyárban 
– ahol buszokhoz főelemeket készítettek – a dolgozók összekülönböztek 
a munkáltatóval: először sztrájkoltak, majd mindnyájan kiléptek. Az ő 
munkájukat sikerült átvállalnunk, és ez megmentette a céget. Hírünk el-
ért az alkatrészekkel kereskedő ARC Kft.-hez is, ahonnan további meg-
rendeléseket kaptunk, de már nemcsak fődarabokra, hanem komplett 
autóbuszokra is. Így született meg a mostani vállalkozás.

– Most kinek dolgoznak?
– A BKK részére készítünk vadonatúj autóbuszokat, és úgy tűnik, ez 

hosszú időre biztos jövőt teremt a vállalkozásnak. Emellett mindig fel-
újítunk egy-két muzeális értékű Ikarus buszt is, amelyekkel az Ikarus 
napon találkozhatnak az érdeklődők.

» Mészáros Tibor
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Családi albumok 
kincsei
A csontfehér papírra rögzült idő talált kincs. Körülvesznek minket 
a fotográfiák. Majd minden családi házban van egy olyan eldugott 
szekrény, amelynek keveset mozgatott, nyikorgó fiókja rejthet 
ilyen kincseket, rég elfelejtett amatőr, vagy a verzó (a műterem 
adatait tartalmazó) hátlapszövegében fennmaradt nevű hivatásos 
fotográfusok villanásszerű rácsodálkozását a világra. Albumokban, 
vagy egyszerűen csak dobozokba gyűjtve. A Kertvárosi Helytörté-
neti Füzetek következő, Híradás Budapest pereméről című köteté-
ben ebbe a világba szeretném bevezetni az olvasókat. Kedvcsiná-
lóként készült ez a válogatás, hogy az olvasók is felfigyeljenek erre 
a könnyen porladó múltra, ahol a rögzült fény sok titokról mesél, és 
betekintést nyerünk elődeink mára eltávolodott világába.

Egy fotográfián a legfontosabb a pillanat, 
amit a fotós szeme, a véletlen, vagy a kamera 
pillanatzárának könyörtelensége ragad meg. 

Miről mesélnek nekünk a fényképek? Egy 
elmúlt világ vágyairól, öröméről, érzelme-
iről. Rég nem használt tárgyakat ismerünk 
meg. Avíttnak ható, gyakran mosolyogtató 
divatok idéződnek fel. Rég összeomlott, le-
bontott, lebombázott, elcsúfított épületeket 
láthatunk újra eredeti állapotukban. 

Vagy nézhetjük (örömmel) a családi cso-
portképeket: milyen harmónia árad belőlük, 
milyen aprólékos, részletekre kiterjedő roko-
ni hierarchiát olvashatunk le róluk! Igazi ün-
nepnek számíthatott egy ilyen összejövetel, 
ahol az ünnepet a fényképészmester beleér-
zéssel, tapintattal és jó ízléssel vezényelte le.

De össze is mosódhatnak a kategóriák, egy 
suta, elrontott fotó frissebb hatású lehet, 
mint egy művészi céllal eltervezett kompo-
zíció. Az idő rátelepszik a képre, s valami új 
minőség kezd életre kelni. Ha egymás mel-
lé tesszük a régi fotográfiákat, kialakul egy 
modern tündérmese, papírmozaikokból, 
hangulatfoszlányokból, rég elcsendesült ne-
vetésből, és mindjárt rólunk is szól a törté-
net. A válogatás olyan folyamat nyomán jött 
létre, mint maga a fényképezés. A fényképész 
belenéz a keresőbe, az expozícióval kiszakít 
a folyamatból egy pillanatot, így tárja elénk, 

hogy látja ő a világot. Jómagam is gyakorló 
fényképészként válogattam ki az egyes ké-
peket, hogy egy töredékekből összeállított 
történetet meséljenek el. De ki-ki maga is a 
képek köré szőheti saját kis történeteit, egyé-
ni élménnyé alakítva azt. 

A képeken játszanak is, párok festett hátér-
be bújva pózolnak, kettős expozícióval ön-
magával sakkozik, beszélget a lefényképezett, 
a mozigépész a vetítővászon fényében örökít-
teti meg magát és barátját.

A fejezet képei nagyrészt családi albumok-
ból származnak. A századforduló környékén 
komolyabb fotóalbumok vásárlását (mint 
ekkor még a műtermi fotózást is) csak a 
tehetősebbek engedhették meg maguknak. 
Maga az album is drága könyvkötészeti 
csúcsteljesítmény volt, bőr-, illetve bársony-
kötésű, egy vastagabb és egy vékonyabb, 
egybedolgozott karton közé csúsztatható 
képekkel. Ami természetesen behatárolta a 
verzóval ellátott vastag kartonra ragasztott 
műtermi fotográfiák méretét. (Máig az egyik 
legjobb fényképtárolási forma.) Később a 
dupla karton leegyszerűsödött, vékonyabb, 
növényornamentikával díszített kartonlapok 
váltották fel a nehéz vizitkártya-albumok 
lapjait, a képeket a kép sarkainál elhelyezett 
bemetszésekbe lehetett bedugni, ezek még 
jobban meghatározták a méreteket, általá-

ban képeslap mérettel voltak használhatóak. 
Az egyszerűbb, legtöbbször fekete fotókar-
tonra, jó esetben fotósarokkal beragasztha-
tó képeket tároló albumok még újabbak. A 
családi albumokra jellemző, hogy megta-
lálható bennük a műtermi fotográfia és az 
amatőr próbálkozás egyaránt. Az amatőr 
képek technikai színvonala is függ a család 
anyagi helyzetétől, de főleg a fényképező fel-
készültségétől. A Zettner család albumában 
megtalált, jócskán elhalványult képeknek 
szerencsére sikerült a negatívjairól digitális 
másolatot készíteni, így meglepően jó fotók 
kerültek a kötetbe. (Az üveglemezek idő ej-
tette hibáival együtt.)

Rákosszentmihályról, a Libál-Korompay-
Weisz-Ballon optikus-műszerész-mozi-
gépész-magánzó-vendéglős család képeiből, 
Mészáros József mosodás családi albumá-
ból, valamint Szabó József szentmihályi 
építész családi fotóiból gyűlt össze a válo-
gatás. Mátyásföldről Végh Aladár ügyvéd, 
ómátyásföldi nyaralótulajdonos ferrotípiái 
kerültek be, egy fotográfia és a róla készült 
festmény a Janczer-Jobaházi család albu-
mából és a Szurmay-Zettner családi album 
kiváló amatőrfotói. A családi albumok-
ból válogatott képeken túl néhány egyedi 
„gyöngyszem” is gazdagítja a fejezetet. 

» Széman Richárd

Kertvárosi Időutazásokon, azaz 
gyalogos, kerékpáros és buszos 
túrákon fedezhetjük fel lakóhelyünket hely-
történészek vezetésével az őszi hétvégéken, 
néha hétköznapokon.

Szeptember 6-án 14.00 NAGYICCÉTŐL SAS-
HALOMIG: KASTÉLYTÓL ZÁRDÁIG. A séta 
érinti a Festetics kastélyt (kívülről), határköveket, 
piacot, helytörténeti fasort. Belülről megnézhet-
jük az apácazárdát és a katolikus templomot.
8-án (kedd!) 10.00 IKARUS GYÁR ÉS KUL-
TÚRHÁZ séta, utóbbiban Teszák Sándor kari-
katurista alkalmi kiállítása is vár. Retróbuszozás 

után az Újszász utcai telepen élőben láthatjuk, 
hogyan készülnek a diesel-, műanyag- és két-
éltű buszok.
12-én 10.00 MÁTYÁSFÖLD LEGSZEBB 
VILLÁI: a Pilóta utca védett villái, az eredeti 
szépségében felújított díszes Dozzi-villa (kí-
vülről), a katolikus templom és a volt szovjet 
katonai főparancsnokság históriája.
13-án 14.00 RANDI-SÉTA Mátyásföldön: 
a 29-49 éves egyedülállókat várják régi ud-
varlós sztorikkal és játékos, szórakoztató, is-
merkedős feladatokkal, melyet közös sütizés 

zár. Előzetes jelentkezés szükséges 
szeptember 4-ig.

22-én (kedden!) 10.00 BABAKOCSIS SÉTA 
KISMAMÁKNAK, kispapáknak és gyerekek-
nek az ómátyásföldi villanegyedben. Gyere-
keknek ingyenes!

Figyelem! A program változhat! Bővebb informá-
ció Kertvárosi Időutazó facebook oldalán. Jelentke-
zés: 06-20/9310-800, benedekagnes@gmail.com. 
A kirándulások kb. 3 órásak, részvételi díj: 900 Ft, 
diák/nyugdíjas 700 Ft, a randi-sétán 2000 Ft, a 
kismama-sétán 700 Ft. A bringatúra nyertes pá-
lyázat esetén ingyenes.

Fedezzük fel együtt a Kertvárost!

Ehmann Viktor és családja
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Szeretem ezt az uszodát!
»Harsányi Levente, a mindig humorizáló népszerű tévés személyiség nehezen mond 

nemet barátainak, ezért néhányszor megfordult már a XVI. kerületben számára idegen 
szerepkörben. Volt kolbásztöltő verseny résztvevője és húzott tombolát a RAFC Szept-

emberfeszt elnevezésű rendezvényén is. Most azonban heti négy alkalommal jár a Szentmi-
hályi Uszodába, mert élete nagy megmérettetésére, az Ironmanre készül. 

A jó idő igen, de az izzasztó, fülledt hőség nem 
kedvez a sportolóknak, amikor rajtvonalhoz kell 
állni. A székesfehérvári Bregyó-közben mégis lel-
kesen sorakoztak az ország minden részéről érkező 
atléták. A piros-kékek pedig szinte lemásolták ta-
valyi jó eredményeiket, így idén is öt dobogós he-
lyet szereztek. A bajnok idén Kéri Tamás lett, aki 
egyéni csúcsát beállítva lett első a férfi rúdugrók 
között 5 méter 20 centiméteres ugrásával. Kisebb 
sérülései hátráltatták, de mégis a dobogó második 
fokára állhatott fel Gyürkés Viktória az 5000 mé-
teres síkfutásban, 400 méter gáton pedig most is 
Kővári Tamás lett bronzérmes. 

Tavalyi eredményé-
hez képest Horváth 
Csaba magasugró egy-
gyel feljebb lépett, ez-
zel harmadik lett idei 
legjobb, 2,04 méteres 
ugrásával. Az ötödik érmet pedig Kéri Tamás 
edzőtársa, Kecskés Levente szerezte meg rúdug-
rásban, miután harmadik helyen végzett szintén 
legjobb, 4,8 méteres ugrásával.

Persze nemcsak az érmeseket illeti dicséret, ha-
nem a helyezetteket is: Barcsay Csanád rúdugrás-
ban, Rab Attila pedig gerelyhajításban lett negye-

– Miért van szükség az intenzív 
úszóedzésekre?

– Kondícióm fenntartására eddig 
is sportoltam kisebb-nagyobb rend-
szerességgel. Szerettem kosárlabdáz-
ni, majd áttértem a pingpongra, 
utána jött a fallabda, és most leg-
inkább a tenisz áll közel hozzám. 
Tavaly azonban műsorvezetőként 
részt vettem az Ironman Budapest 
70.3 elnevezésű triatlon versenyen, 
és megfogott az esemény légköre. 
Ráadásul cimborám, Nyári László is 
ott volt az indulók között, akinek a 
triatlon a szenvedélye. Ironman idén 
is lesz, és Nyári Laci biztatására tévés 
kollégámmal, Kovács Áron bará-
tommal idén már mi is versenyző-
ként leszünk ott a rajtnál.

– Milyen versenyszámokban kell 
rajthoz állni?

– 1500 métert kell úszni, 40 kilo-
métert kerékpározni és 10 kilomé-
tert futni.

– Hogy állsz ezekkel a sport-
ágakkal?

– A futás nem fog gondot okozni, 
eddig is sokszor futottam a kondíci-
óm megőrzésére. Azt hittem, a brin-

ga is sima ügy, mert a Tour de France 
a tévén keresztül olyan pofonegysze-
rű, de sajnos, már kiderült, hogy 
csak a fotelból. Ahogy közeledik a 
verseny, a 40 kilométeres táv egyre 
hosszabbnak tűnik. Persze ott van 
még az úszás is. Úszni természetesen 
tudok, de az 1500 méter 50 méteres 
medencében teljesítve 30 hossz, ami 
elég sok. Azért járok most a Szent-
mihályi Uszodába, hogy a techniká-
mon javítsak egy kicsit a versenyig.

– Miért a XVI. kerületi létesít-
ményt szemelted ki?

– A legfontosabb, hogy közel van, 
mivel Zuglóban lakom. Van azon-
ban két másik, nagyon fontos szem-
pont: abban az időszakban, amikor 
én jövök, nincs tömeg, mindig talá-
lok olyan pályát, ahol rajtam kívül 
csak 2-3 úszó hasítja a vizet, emellett 
pedig más uszodákban is kék a víz, 
ugyanúgy kell kar- és lábtempózni, 
de itt olyan családias légkör vesz kö-
rül a pénztárostól az úszómesterig, 
hogy kimondottan vonzó számomra 
a Segesvár utcai létesítmény. Amikor 
felmerült, hogy rendszeres felkészü-
lésre van szükség a triatlon úszótáv-
jának teljesítéséhez, eszembe sem 
jutott, hogy máshol próbálkozzam.

– Milyen eredménnyel lennétek 
elégedettek?

– Amikor elkezdtük az edzé-
seket, nagyon nagy reményeket 
tápláltunk, és mindig átküldtük 
egymásnak az eredményeinket Ko-

Székesfehérváron is szárnyalt az Ikarus
»Tovább folytatódott az éremeső az Ikarusnál, augusz-

tus első hétvégéjén ugyanis Székesfehérváron, a 120. 
Országos Atlétikai Bajnokságon mutatták meg, mit 

tudnak kerületünk fiataljai.

dik. Wagner Gábor 800 méteren az ötödik, 1500 
méteren a hatodik helyet szerezte meg. Szintén 
hatodik helyen végzett Detrik Balázs súlylökő, 
hetedikként pedig Ludvig Benjámin és Dénes Er-
vin ért célba, az előbbi a 800 méteres síkfutók, az 
utóbbi a 3000 méteres akadályfutók között. 

» VAN

vács Áronnal. Aztán erről egy idő 
után leszoktunk, mert nem látszott 
az a rohamos fejlődés, amelyben 
reménykedtünk. Most pedig úgy 
gondolom, ha élve kihúznak ben-
nünket a vízből az úszás végén, ösz-
szepacsizok Áronnal, és elkiáltjuk 
magunkat: Megcsináltuk! – ha lesz 
még annyi erőnk. 

Lapzártánk után érkezett a hír, 
hogy Harsányi Levente sikerrel tel-
jesítette a megmérettetést, amelyhez 
ezúton is gratulálunk. Bízunk ben-
ne, hogy ez sokakat ösztönöz arra, 
hogy elkezdjenek rendszeresen spor-
tolni.

» Mészáros Tibor
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KŐMŰVESMUNKÁK, BUR-
KOLÁS, festés, szigetelés, kémény, 
kerítésépítés, kicsitől a teljes felújí-
tásig. Díjtalan kiszállás. 10 % ked-
vezmény! 406-4095, 30-734-0411

ÜVEGEzÉS, ajtó,- ablak,- thermo,- 
tükör,- képkeret biztonsági üve-
gezés, biztosításra, közületeknek 
átutalással! Nyitva: 8-20-ig, Sz. 
9-14-ig. 407-0410, XVI. Ijász u. 3/A

OKJ-s dajka, pedagógiai- és 
gyógypedagógiai segítő szak-
képzés, felkészítés. 30-269-
1061, www.kaszaszakkepzes.hu, 
E-000766/2014

mozaik

kiáll ítás
augusztus 30. vasárnap 18:00 
TURCSÁNYI ANTAL FESTŐ-

MŰVÉSZ 75 éves jubileumi retrospektív 
kiállításának megnyitója. Megnyitja: Barki 
Gergely művészettörténész. A tárlaton – hosszú 
évek óta először – újra látható lesz a művész 18 
méteres underground című festménye is.
Megtekinthető október 15-ig a Harmónia sza-
lonban, a Napfény folyosón, a Corvin Galériá-
ban és a Kamara teremben.

zEnE
szeptember 4. péntek 20:00 
HÁZIBULI A GEMINI 
EGYüTTESSEL

A népszerű zenekar házibulijain a Rock’n’roll-tól a 
mai slágerekig megszólal minden, amire táncolni jó.
Jegyek 1500 forintos áron a helyszínen válthatók. 
Előzetes asztalfoglalás a 401-3060-as telefonszámon 
és a recepcio@kulturliget.hu e-mail címen lehetséges.
szeptember 11. péntek 19:30 
ÉVADNYITÓ JAZZLIGET JÁSZ AND-
RISSAL ÉS MŰVÉSZBARÁTAIVAL

Jász Andris szaxofonművész szabad zenei kalan-
dozása saját dalokkal és mediterrán hangulatok-
kal, tangókkal, olasz tarantellákkal fűszerezve. 
Az évadnyitó koncertre négy kitűnő művész-
barátjával: Pagonyi András tangóharmonikás-
sal, Bognár Attilával, az Operett Színház pozan 
művészével, Oláh Anti ütőssel és Barta Zsolt 
gitárossal érkezik.
Belépőjegy: 1350 Ft

kLuB
szeptember 10. csütörtök 17:00 
VARJÚ VILMOS OLIMPIAI 

BARÁTI KÖR TALÁLKOZÓJA

szeptember 19. szombat 9:00-12:30 
LIGETI BABA- ÉS GYERMEKRUHA 
BÖRZE
Asztaljegyet kizárólag személyesen vásárolhat-
nak jegypénztárunkban pénztári nyitva tartá-
si időben, jelentkezési lap kitöltése mellett 
szeptember 7–11. között.
Asztaljegy ára magánszemélyeknek: 1000 Ft, 
kereskedőknek: 5000 Ft

Jön- Jön- Jön
Szeptember 26-27. szombat-vasárnap

XII. kERtVÁRoSI VIGASSÁGok
Töltsük együtt a Kertváros hétvégéjét 

az Erzsébetligetben! 
Megújult programokkal, kézműves játékok-
kal, kirakodóvásárral és sok meglepetéssel 
várjuk a kerület polgárait a XII. Kertvárosi 
Vigasságokon.
Ízelítőül: Palinta társulat, Málna zenekar, 
KFT, Kerekes Band, Kolompos táncház, főző-
verseny, kertvárosi tehetségek bemutatkozása. 
Gyújtsuk meg együtt a Kertváros pásztortü-
zét egy  fergeteges Tűzvarázs show keretében.
Az Öt Falu viadalával ezúttal megújult for-
mában jelentkezünk - gyere és küzdj Te is egy 
nemes versengés során lakóhelyedért: lássuk, 
hogy Cinkota, Árpádföld, Mátyásföld, Rá-
kosszentmihály vagy Sashalom lakói a leg-
ügyesebbek, legrátermettebbek.
A kedvelt játszóházak és foglalkoztatók mel-
lett sok új programmal várjuk a gyerekeket.

PROGRAMAJáNLó
1165 BudaPEst, HunyadVár utca 43/B. tELEfon: 401-3060.

A FŐKÉTüSZ Fővárosi Kéménysep-rőipari Kft. idén is ellenőrzi a XVI. 
kerületi kémények állapotát. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a 
FŐKÉTüSZ emellett a regisztrált ügyfelek részére bevezetett egy új, in-
gyenes szolgáltatást is. Akik ugyanis regisztrálnak a www.kemenysepro.hu 
oldalon – ahol további hasznos információkat is találnak az érdeklődők –, 
azok 7 nappal a tervezett ellenőrzés előtt értesítést kaphatnak e-mail-ben 
vagy sms-ben a munka elvégzésének pontos időpontjáról, amit a társaság 3 
nappal a vizsgálat előtt sms-ben megerősít.

A FŐkÉtÜSz szeptemberben az alábbi 
közterületeken tervezi a kémények ellenőrzését:

XVI. kerület – 1. körzet: Lillafüred utca, Kányavár  utca, Edit utca, Lombos 
utca, Remény utca, Könyvtár utca, Kisterenye utca, Őrmester utca, Vámosgyörk 
utca, Lipcse utca, Batthyány utca, Szénás utca, Albán utca, Jászhalom  utca, Sas-
halmi sétány, Szalnaki út, Mátéháza utca, Karát utca, Romhány utca, Kicsi utca, 

Párta utca, Feldebrő utca, Szabadszó utca, Fehérsas utca, András utca.
XVI. kerület – 2. körzet: Szakoly utca, Szabó utca, Hangulat utca, Olló 

utca, Szántó utca, Anilin  utca,Mokány utca, Sóderos utca, Ajak utca, Cement 
utca, Takács utca, Bekecs utca, Vágás utca, Kétlovas utca, Pemete tér, Asztalos 
utca, Caprera utca, Édesvíz utca, Cinkotakert utca, Vízesés utca, Buják utca, 

Lapát utca, Műszerész  utca, Bártfa  utca, Cserhida  utca, Farkasfog utca, 
Csókakő utca, Felsőmalom utca, Georgina utca, Műkő utca, Blaha Lujza utca, 

Legenda utca, Mókus utca, Lőpor utca, Ábra utca, Avas utca, Bányász utca, 
Barátság utca, Biztató  út, Bóbitás  út, Bugac tér, Cica utca, Cukornád köz, 
Csépa utca, Csillagösvény utca, Csücsök utca, Fenőkő utca, Fürdőhely utca, 
Hétvezér  utca, Honfoglaló utca, Jövendő  utca, Kerecsen utca, Kocsmáros 
utca, Kukoricás  utca, Lapos utca, Lengő utca, Locsoló utca, Meszes utca

ÉRTESÍTÉS KÖZTERüLETEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSRŐL

Platánfa permetezés 
Munkavégzés időtartama: 08.31. – 09.14.

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

toVÁbbI INFoRMÁCIók: 
Jármay Katalin • Telefon: 40-11-599 • E-mail: jármaykata@bp16.hu

Felhasználásra 
kerülő szerek

Dózis ÉVI*
(nap)

MVI*
(nap)

Méhekre 
veszélyesség

Vizekre 
veszélyesség

Topas 100 EC 0,3-0,5 l/ha

14 0 Mérsékelten
kockázatos

Kifejezetten 
 veszélyes  

Dimilin 25WP 0,05 l/ha
Decis Mega 0,25 l/ha
Silwet Star 0,1 l/ha

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

Egyetemen oktató ANGOL nyelv-
szakos tanárnő oktatást vállal min-
den szinten, az Erzsébetligetben. 
Érettségire és nyelvvizsgára felkészí-
tés. 407-2137; 20-387-5450
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Víz-, gáz-, fűtés-, vízóraszerelés 
ügyintézéssel, fürdőszobák felújí-
tása, javítások garanciával. 30-
251-4931

Redőnyök, reluxák, szúnyoghá-
lók, napellenzők és műanyag nyí-
lászárók szerelése, javítása. XVI. 
ker. Rózsa utca 37. 409-2229, 
30-209-5987, 20-523-3801

DUGULÁSELHÁRÍtÁS. FAL-
boNtÁS NÉLkÜLI, SzAk-
SzERŰ, GÉPI tISztÍtÁS. 
FÁbIÁN IStVÁN 20-317-0843

DUGULÁSELHÁRÍtÁS FAL-
boNtÁS NÉLkÜL. VÍz-GÁz-
FŰtÉSSzERELÉS. 402-4330, 
20-491-5089

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

ZÁRLAKATOS GYORSSZOL-
GÁLAT! ZÁRNYITÁS, ZÁRSZE-
RELÉS, RÁCSOK, KAPUK, KE-
RÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE. EGYÉB 
LAKATOSMUNKÁK. 30-299-1211

LAkÁSFELÚJÍtÁS, ÉPÍtkEzÉS, 
MINDEN MUNkA EGY kÉz-
bEN. ÁCS, kŐMŰVES, FEStŐ, 
bURkoLó, VÍzSzERELŐ, Stb. 
30-479-2776

Nyak,- hát,- és derékfájdalmak, rán-
dulások kezelésére hatékony mód-
szer a CSONTKOVÁCSOLÁS. 
Gerincterápia, masszázs, nyirok-
masszás, talpreflexológia. 70-347-
5077. Akár otthonában is.

Tetőfedő-Bádogos-Tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával. 
Bádogos műhelyemben legyártá-
sokat is vállalunk 100 cm-es gé-
peken. 405-5184, 30-931-3927

Szakképzett kertészek vállalnak 
FAKIVÁGÁST elszállítással is, 
anyagi felelősséggel. KERTÉPÍ-
TÉS/ rendezés, füvesítés, gyepsző-
nyegezés, sövénnyírás, bozótirtás, 
térkövezés megbízhatóan, profi 
gépekkel, lélekkel. 30-287-4348

Matematika, fizika oktatás, kor-
repetálás, vizsga felkészítés. 404-
0643; 20-226-2935

VILLANYSZERELÉS és 
HAJDÚ típusú bojler javítás, 
vízkőtelenítés garanciával. Tóth 
Balázs 30-294-8045, 406-5775
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