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Kedves olvasó!

1956. Én még nem éltem akkor. Édes-
anyám négyéves volt, amikor játék he-
lyett a tankok vonulását kellett néznie
az utcán, nagymamám pedig gyalog
ment a kórházba meglátogatni a dédit.
Négy generáció, akik közül csak én le-
hettem olyan szerencsés, hogy ajándék-
ba kaptam a szabadságot. Büszke va-
gyok arra, hogy olyan nép fiai közé
tartozom, akik képesek voltak életüket
áldozni a hazájukért és szülõvárosukért.
„Kívánom én is: légy mindörökké olyan,
amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és
bátor emberek tanyája, magyarok jó út-
ra vezérlõje, az emberi fajta csillagfénye,
Budapest. Légy vendéglátója a világ
minden nemzetének, de ne tûrj meg töb-
bé megszálló hordákat, idegen zászlókat
e megszentelt falak között. Légy mindig
olyan, mint Budapest, Budapest; és
tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók le-
hessünk hozzád és egymáshoz. Élj örök-
ké, munkában és dicsõségben, szabad-
ság fõvárosa, Budapest!”

A testületi ülésrõl
jelentjük

2.

Az Ikarusból nem
lett piac

4.

Kertvárosi orvos
a szakrendelõ élén

5.

Megszépült a Gyerekkuckó Óvoda

Az Önkormányzat „Egy iskola – egy óvoda” programjának keretében megújult Jókai Mór Általános Iskolát már
átadták, a Centenáriumi lakótelepen lévõ Gyerekkuckó Óvoda ünnepélyes megnyitójára pedig október 11-én ke-
rült sor. A rendezvényen – amelyre az önkormányzati vezetõk és az érintett szülõk mellett hivatalos volt a kerü-
let oktatásának színe-java – az intézmény már teljesen új ruhában várta a látogatókat. Bõvebben a 3. oldalon

Felhívás
Elindult az Ikarus-gyárat 
bemutató sorozatunk, 

amelyhez 
a Kedves Olvasók 
segítségét kérjük. 

Várjuk olyan, 
volt ikarusos dolgozók 

jelentkezését, 
akik tapasztalatukkal 

és emlékeik 
felidézésével

hozzájárulnának 
sorozatunk sikeréhez. 

Jelentkezni a
foszerkeszto@bp16.hu 

e-mail címen 
vagy a 

401-1723-as 
telefonszámon lehet.

Meghívó
Az Önkormányzat szeretettel meghívja minden kedves kerületi polgártársunkat az
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségünkre, amelyet
az Erzsébetligeti Színházban tartunk.
17.00 Ünnepi testületi ülés – A XVI. kerület ifjú tehetségeinek támogatására megítélt
díjak átadása. A díjakat átadja Kovács Péter polgármester, dr. Csomor Ervin és Ko-
vács Raymund alpolgármester, Horváth János, a KSB elnöke és Szász József, az
OIGYB elnöke.
Ünnepi díszelõadás 
Galambos Zoltán–Meskó Zsolt: Irány a rá-
dió! – történelmi játék. 
Kerületi lakosok számára, ingyenes belépõ
igényelhetõ elõzetes regisztráció után.
(info@kulturliget.hu, 401-3060.)
18.15. Ünnepi megemlékezés és koszorú-
zás a Forradalom lángja emlékmûnél. Be-
szédet mond Kovács Péter polgármester és
Palla László, a XVI. kerületi Pofosz elnöke.
Közremûködik a Rácz Aladár Zeneiskola fú-
vószenekara és Nagy Ibolya színmûvész.
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A képviselõ-testület egyik
legfontosabb döntésének
eredményeként megkez-

dõdtek a kerületi, több sportág
ûzésére is alkalmas (multifunkcio-
nális) sportcsarnok elõkészületi

munkái. Ennek keretében építész
szakértõk által tervezési program
készül, majd várhatóan december-
ben az építészeti tervpályázatot is
kiírják. Az Ikarus sporttelepen
épülõ létesítmény mérete szerint
alkalmas lehet kézilabda-, kosár-
labda-, röplabda-, futsal- és tenisz-

versenyek lebonyolítására is. Az
elõterjesztõ, Kovács Péter polgár-
mester bízik benne, hogy az Ön-
kormányzat forrásain túlmenõen a
kerület állami segítséget is kaphat
tervei megvalósításához.

Dr. Csomor Ervin alpolgármester
elõterjesztését elfogadva a képvi-
selõ-testület ez évben is csatlako-
zik a Bursa Hungarica felsõoktatá-
si ösztöndíjprogramhoz, amely ál-
tal ismét támogatást kaphatnak a
rászoruló kerületi egyetemisták,
fõiskolások.

Döntöttek a képviselõk arról is,
hogy 2011-ben kit részesítenek az
elsõ ízben adományozott „XVI.
kerület ifjú tehetsége” kitüntetõ
címben és a hozzá tartozó ösztön-
díjban.

A kultúra és irodalom tárgykör-
ben Nagy Levente Péter, a magyar
zenemûvészet területén Horváth
Benedek, a tudomány területén pe-
dig Juhász Bálint érdemelte ki ed-
digi munkásságával az elismerést.
A díjazottakat következõ szá-
munkban részletesen bemutatjuk.

Igényelhetõ
a Kertváros Kártya

A XVI. kerületi Önkormányzat képviselõ-testületének döntése ér-
telmében létrejött egy, a lokálpatriotizmust erõsítõ, és a kertváro-
si kis- és középvállalkozókat támogató vásárlási konstrukció. A
Kertváros Kártya a kerületi polgároknak 8-15 százalékos kedvez-
ményt biztosít a programhoz csatlakozott helyi vállalkozásoknál.
Az Erzsébetligeti Színház,
valamint a Kertvárosi Sport-
létesítményeket Üzemeltetõ
Kft. jelentkeztek elõször.
Ezeknél az önkormányzati
társaságoknál a kártya bir-
tokosa 10 százalékos ked-
vezményt kaphat.

Kovács Péter polgármes-
ter elmondta: a Kertváros
Kártyát november 2-ától le-
het igényelni a Városfejlesz-
tõ Kft. ügyfélszolgálati irodáján, a Sashalmi Piac „volt Hév –megál-
ló” épületében, a Sashalmi tér 1. szám alatt. Nyitva tartási idõ: hét-
fõ és szerda délelõtt 8.00-12.00 között, illetve kedd és csütörtök
délután 14.00-18.00 között. Telefonszám: 403-1659.

A polgármester kiemelte: Kertváros Kártyát azon kerületi lako-
sok kaphatnak, akiknek helyi - a XVI. kerületi adóhatóság felé fenn-
álló - adótartozásuk nincs, és a 14. életévüket betöltötték. A kártya
elõállítási költségeinek egy részét az Önkormányzat, egy részét az
igénylõ viseli. A kártya igénylése 1500 forintba kerül, amit csekken
vagy átutalással kell megfizetni. Érvényessége 2012. december
31-ig szól, ezt követõen 500 forintért lehet majd megújítani újabb
egy évre. 60 év feletti kerületi lakosoknak mind a kártya kiállítása,
mind az érvényesítése ingyenes. 

A kerület vezetõje hangsúlyozta: a kártyát a XVI. kerületben kö-
zel 60 helyen fogadják el, de a csatlakozó vállalkozások száma
napról napra nõ. Az elfogadóhelyek listáját a XVI. kerületi Önkor-
mányzat weboldalán (www.budapest16.hu/kertvaroskartya) lehet
megtekinteni. A vállalkozók a kártya elfogadásáról a matrica emb-
lémájával tájékoztatják majd a kerületi lakosokat. 

A kártya igénylésekor a személyazonosság és a lakcím igazolá-
sára alkalmas okmányra van szükség.

A XVI. kerületi Önkormányzat képviselõ-testülete október
5-én tartotta a soron következõ ülését, amelynek elején a
képviselõk egyperces néma gyászszünettel adóztak a közel-
múltban elhunyt dr. Klein Tamásné emlékének, aki hosszú
ideig volt a kerületben mûködõ Napsugár Óvoda vezetõje.

Testületi ülésrõl jelentjük

Tehetségeket gondozunk, sportcsarnokot tervezünk

A z Erzsébetligeti Uszoda megnyitása óta hatalmas nép-
szerûségnek örvend. Különösen így van ez a nyári idõ-
szakban, amikor a legtöbben látogatják, hiszen a szabad-

téri füvesített területen nemcsak napozni lehet, hanem strand-
röplabdapálya és gyerekjátékok is várják a kikapcsolódni vágyó-
kat. A „strandról” eddig csak a medence hiányzott. 

Kovács Raymund alpolgármester, a strand ötletgazdája kijelen-
tette: a kivitelezési munkák a közelmúltban elkezdõdtek, és vár-
hatóan jövõ nyáron már használatba vehetik a kerület lakói az
erzsébetligeti strandot, amelyet elsõsorban kisgyerekes családok
számára alakítanak ki. 

– A területen egy 200 négyzetméteres (120 cm mély), külön-
bözõ élményelemekkel, a többi között egy 3 méteres családi
csúszdával felszerelt nagy medence, valamint egy gyerekmeden-
ce (50 cm mély) és egy bébimedence (20 cm mély) kap majd he-
lyet. Fontos szempont volt a tervezésnél, hogy a strandon a csa-
lád minden tagja kellemesen tudja eltölteni szabadidejét, ezért az
idõsebbek számára egy 40 négyzetméteres, meleg vizes medencét
is építünk. A létesítmény 90-100 látogató befogadására lesz alkal-
mas, amivel megtartható a családias jelleg. A kertvárosi emberek
pénztárcájához igazodva, a jegyárak várhatóan azonosak lesznek

egy uszodabelépõ
árával, tehát egy két-
gyerekes család 4000-

5000 forintból

egész nap jól
érezheti magát – mondta

az alpolgármester.

Jövõre már strandunk is lesz
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MÉSZÁROS TIBOR

D énes Hilda óvodavezetõ el-
mondta: az épület összes
ablakát új, korszerû, jó

hõszigetelõ, mûanyag nyílászáróra
cserélték. A csoportszobák re-
dõnyt is kaptak, megújult a föld-
szinti gyerekmosdó, az egész épü-
letben minden hidegburkolt felüle-
tet újra cseréltek, új a lambéria, a
PVC-padló és vadonatújak a radiá-
torok is. A felújításból alaposan ki-
vették részüket a szülõk és az óvo-
da alkalmazottai is, akik önerõbõl,
szabadidejükben kifestették a ve-
zetõi irodát, a dadusok öltözõjét, a
könyvtárat, és mindent megtettek
azért, hogy a munkálatok minél
gyorsabban befejezõdjenek. Dénes
Hilda hozzátette: mind a hat cso-
portszoba gyermeköltözõje meg-
újult, három csoportszoba pedig új
gardróbokat kapott. Mindezek
mellett még belefért a keretbe az
udvari játékok felújítása, egy új

játék beépítése, 192 négyzetméter
kertfelület gyeptéglázása, és to-
vábbi 155 négyzetméter füvesítése.

Az átadáson részt vett Kovács
Péter polgármester, aki hangsú-
lyozta: az „Egy iskola – egy óvo-
da” program a jövõben is folyta-
tódik, az ütemtervet négy évre
elõre kidolgozták, így továbbra is
minden évben lesz egy felújított
iskolánk és egy óvodánk. A pol-
gármester elmondta: a teljes fel-
újítás 28 millió forintba került, és
dr. Csomor Ervin alpolgármester-
nek köszönhetõen – aki szinte
naponta ellenõrizte a felújítási
munkálatokat, és naponta szá-
molgatta, mire jut még pénz –
majdnem mindent felújított az
Önkormányzat. 

Dr. Csomor Ervin alpolgármes-
ter az intézményben folyó szak-
mai munkához méltatlannak ne-
vezte az óvoda felújítás elõtti álla-
potát. Kijelentette ugyanakkor,
hogy a lakótelepi óvodák kis la-

kóinak is joguk van korszerû, esz-
tétikus intézményekben tölteni
mindennapjaikat. Ugyanakkor
emlékeztetett arra, hogy nem volt
ez mindig így, hiszen nagy tervek
2006 elõtt is születtek a lakótele-
pekkel kapcsolatban, de a megva-
lósításig nem jutottak el soha.
Most azonban a Centenáriumi la-
kótelep korszerûsítése, a zöld-
felületek két ütemben történt
megújításával nem ért véget, hi-

szen nemsokára térfigyelõ kame-
rák felszerelésével teszik még biz-
tonságosabbá az itt lakók életét.

Ezután Borbás Éva óvónõ cso-
portja kis mûsorral kedveskedett
a vendégeknek, majd Dénes Hil-
da óvodavezetõ nyújtott át egy
kis ajándékot azoknak a szülõk-
nek és nagyszülõknek, akik
önzetlenül segítették a felújítást.
A rendezvény a felújított óvoda
közös megtekintésével zárult.

Megszépült a Gyerekkuckó Óvoda

Október 11-én a Havashalom
park volt a helyszíne a kerületi
diákok környezetvédelmi és
közbiztonsági vetélkedõjének.
A Környezetvédelmi és közbiz-
tonsági bizottság felhívására
három kategóriában több mint
száz gyerek vett részt a verse-
nyen. A legkisebbeket 11, a felsõ
tagozatosokat 13, míg a legna-
gyobbakat három csapat képvi-
selte. A diákoknak egy nyolcál-
lomásos programot kellett telje-
síteniük, ahol egyrészt számos
új dolgot tanulhattak, másrészt
egy teszt kitöltésével maguk is
számot adhattak ismereteikrõl. 

RIERSCH TAMÁS

K orábban ezt a versenyt vagy a Csö-
möri-tó körül, vagy a Naplás-tó kö-
zelében rendezték meg, de elhelyez-

kedésük miatt sok iskolának gondot jelen-
tett a megközelítésük. Ezzel szemben a szé-
pen felújított Havashalom park mindenki
számára könnyen elérhetõ, arról nem is be-
szélve, hogy a tágas, jól belátható környe-
zetben a csapatok is könnyebben tudnak
mozogni, így nagy valószínûséggel a sas-

halmi zöldterület lesz majd a verseny állan-
dó helyszíne.

Szabó Barbara, a Környezetvédelmi és köz-
biztonsági bizottság elnöke elmondta: az ese-
mény azért jó példája a környezeti nevelésnek,
mert a diákok nemcsak az iskolában, a tanórá-
kon tanulhatnak, hanem az ilyen interaktív já-
tékok során is sok új ismerethez juthatnak. 

– Az állomásokon több szervezettel ismer-
kedhettek meg a gyerekek. A Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület, a

WWF Magyarország, a Tudatos Vá-
sárlók Egyesülete, a Hulladék Mun-
kaszövetség, a Magyar Természet-
védõk Szövetsége, a Levegõ Munka-
csoport, a Greenpeace, a kerületi
rendõrkapitányság, illetve a Rákos-
menti Mezei Õrszolgálat is nagyon
sok érdekességgel szolgált, amely a
diákok számára is izgalmassá tette a
programot – mondta az elnök. 

A kerületi iskolák már sokadszorra
bizonyították, hogy komolyan veszik
a környezetvédelmet. A csapatok
mindegyike nagyon felkészülten ér-
kezett, a zsûrinek tehát nehéz dolga
volt. A gyõzteseknek járó vándorku-
pát, illetve az 50 ezer forintos pénzju-
talmat az alsósoknál a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola, a felsõsöknél a Néri

Szent Fülöp Katolikus Iskola, a középisko-
lások kategóriájában pedig a Táncsics Mi-
hály Gimnázium csapata érdemelte ki. A
második helyezett csapatok (az Arany és a
Herman) 30 ezer, a bronzérmesek (a Göllesz
és a Kölcsey) pedig 15 ezer forintos pénzjuta-
lomban részesültek. A gimnáziumi kategóri-
ában a kevés induló miatt csak az elsõ helye-
zett részesült pénzjutalomban. A gyõztese-
ken kívül minden csapat oklevelet, a részt
vevõ diákok pedig ajándékot kaptak. 

Környezetvédõ diákok a parkban

Kovács Raymund alpolgármester átadja a kupát
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H etek óta foglalkoztatja
már a közvéleményt,
hogy mi lesz az Ikarus-

gyártelep helyén. Már több fóru-
mon is napvilágot látott, hogy
magánbefektetõk piacot kíván-
nak nyitni az egyik volt szerelõ-
csarnokban. Ezt különösen Új-
Mátyásföld lakói sérelmezték,
akik emiatt telefonokkal és e-
mailekkel bombázták az Önkor-
mányzatot. De az eset miatt a he-
lyi közélet számos jeles képvise-
lõje is szót emelt. Több szakem-
ber kifejtette véleményét, amely
szerint egy ilyen létesítmény
megnyitása a kerületben mind
közbiztonsági, mind pedig fo-
gyasztóvédelmi szempontból ve-
szélyeket hordoz magában. A
Kertvárosnak van egy hatályban
lévõ kerületi városrendezési és
építési szabályzata (30/2000),
amelyben pontosan le van írva,
hogy az Ikarus-gyár területén
milyen tevékenységet lehet vé-
gezni – hangsúlyozta Ancsin
László jegyzõ.

– A befektetõ valóban kérvé-
nyezte a piac megnyitását, mi
pedig a jogszabályok szerint, ki-
zárólag a törvényesség elvét
szem elõtt tartva jártunk el. A
rendeletben megfogalmazott
„ipart kiszolgáló kereskedelmi

tevékenység” kategóriába nem
illik bele az a piaci tevékenység,
amelyre engedélyt kért a befek-
tetõ, aki többször arra hivatko-
zott, hogy nem piacot, hanem ke-
reskedõk házát kíván nyitni
(ilyen jogi kategória egyébként
nem létezik). Ugyanakkor az a
tény, hogy a csarnokban a keres-
kedõk asztalról akartak árusíta-
ni, illetve a kérelem a piacnyitás-
ra irányult, egyértelmûen kife-
jezték a befektetõi szándékot –
tette hozzá a jegyzõ. 

A Polgármesteri Hivatal illeté-
kes irodája ennek megfelelõen el-
sõ fokon elutasította a kérelmet.
A befektetõ ennek ellenére októ-
ber 8-ra idõzítette a piac megnyi-
tását. A nagy buliról szóló szóró-
lapokat elõzetesen több postalá-
dába eljuttatta. A közönségcsalo-
gatás érdekében két Megasztár-
gyõztes énekest – Tóth Verát és
Caramelt – is meghívott. A piac
délelõtt nyitott volna, míg a fent
említett sztárok délután léptek
volna fel. Az említett napon
azonban csak néhány árus pakol-
ta ki portékáját. Õk sem sokáig
maradtak, hiszen a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, a rendõrség,
a kormányhivatal mezõgazdasá-
gi szakigazgatási hivatala, a tûz-
oltóság, a jövedéki hivatal, a
munkaügyi felügyelet és az Ön-
kormányzat munkatársai össze-

hangolt akció keretében ellen-
õrizték az eladókat, akik ezután
gyorsan összepakoltak és elhagy-
ták a létesítményt. A befektetõ a
piacnyitó buliról azonban nem
mondott le. A West Balkánban
történt tragédia óta ilyen rendez-
vényt csak szigorú körülmények
és feltételek mellett lehet rendez-
ni. A jogszabály szerint a „tö-
megtartózkodásra szolgáló helyi-
ség (egyidejûleg 300 személynél
nagyobb befogadóképességû he-
lyiség), mint jelen esetben a fe-
dett piactér ilyen engedéllyel sem
rendelkezett. A befektetõ végül
úgy döntött, hogy a koncerteket a
szabadtéri színpadon tartják
meg. A hideg szombat délutánon

közel 50 ember volt csak kíváncsi
az elõadásra.

– A koncertek alatt többször is
elhangzott, hogy megnyitott a
piac – mondta Ancsin László. –
Ilyen bejelentések megtétele a be-
fektetõ szíve-joga, ám annak ér-
dekében, hogy a lakosság is tisz-
tán lásson, még egyszer megis-
mételném: a piac nem kapott nyi-
tási engedélyt, tehát ott piaci áru-
sítási tevékenység nem történhet.
Ezt egyébként rendszeresen el-
lenõrizni fogjuk. 

A befektetõnek jogában áll 15
napon belül fellebbezni a döntés
ellen, amit már a Budapest Fõvá-
ros Kormányhivatal fog megtár-
gyalni és elbírálni. 

Az Ikarusból nem lett piac!

Sárkány égi tavon
Október 25-én 18 órakor nyílik az Erzsébetligeti Színház Napfény galériájában
Széman Richárd fotográfus Sárkány égi tavon címû kiállítása. Megnyitja
Csobaji Zsolt festõ. 

A kiállítás megtekinthetõ november 15-ig.

Tisztelet a halottaknak
C-moll Requiem a szentmihályi katolikus templomban

2011. október 30-án 18 órakor a Rákosszentmihályért Kulturális Egyesü-
let megbízásából a Bringóhintó Rendezvényszervezõ Iroda rendezésében
különleges zenei élmény vár a klasszikus zene kedvelõire: a rákosszent-
mihályi katolikus templomban Haydn C-moll Requiemje csendül fel a ha-
lottak napja tiszteletére Széll Cecília, E. Barlay Zsuzsa, Tõkés Bodor Fe-
renc, Ladjánszky László énekmûvészek, Melegh Béla orgonista, valamint
az Angyalföldi Szent László templom ének- és zenekara elõadásában. Ve-
zényel Mohay Miklós. 

Az est védnöke Kovács Péter polgármester. 
Fõ támogató a XVI. kerületi Önkormányzat. Kiemelt támogató a Baran-

kovics Alapítvány és a rákosszentmihályi katolikus plébánia.

Bursa Hungarica ösztöndíj 
felsõoktatási hallgatók részére

Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériummal együttmûködve kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók
számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév elsõ félévé-
re vonatkozóan.  Mind az A típusú, mind a B típusú pályázat kiírásának
részletei a www.bursa.hu honlapon részletesen olvashatók.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázatot a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
ügyfélszolgálati irodáján, mûvelõdési ügyosztályán (1163 Budapest, Ha-
vashalom u. 43.), a XVI. kerületi Okmányirodában (1165 Budapest, Ba-
ross G. u. 28–30.) beszerezhetõ, valamint az internetrõl letölthetõ ûrlap
(www.bursa.hu, vagy www.budapest16.hu) kitöltésével, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani személyesen (XVI. kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, mûvelõdési ügyosztály, 224. szoba), vagy
postai úton (1163 Budapest, Havashalom u. 43.).
Az ûrlapok 2011. október 17-tõl már letölthetõk, illetve átvehetõk ügyfél-
fogadási idõben.

További információ kérhetõ a 4011-523-as telefonszámon 
vagy a www.bursa.hu honlapon.
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A kertvárosi szakrendelõ az a hely,
ahol a kerületi lakosok többsége éle-
tében legalább egyszer megfordul.
Most új vezetõ került az intézmény
élére. Dr. Kiss Marianna évtizedek
óta a kerületben lakik, mostantól az
egészségünk felett is õrködni fog.

RÁDAY ZSOMBOR

– Mit tudhatunk Önrõl?
– Harminchárom éve lakom a kerületben,

így már azt gondolom, lokálpatriótának szá-
mítok. Huszonöt éve vagyok orvos, ebbõl
tizenhatot kórházban, fekvõbeteg-ellátásban
töltöttem el. Pályafutásom elsõ tíz évében in-
tenzív osztályon gyógyítottam, ami minden-
képpen komoly iskolának számít. Azt mond-
ják, aki ott megállja a helyét, az biztosan jó or-
vos lesz. Remélem, én sem cáfolok rá! Késõbb
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház kardiológiai és
kardiológiai rehabilitációs osztályán dolgoz-
tam, tíz éve pedig a XVIII. kerületben a já-
róbeteg-szakellátásban tevékenykedem. Köz-
ben a Semmelweis Egyetemen egészségügyi
szakmenedzseri diplomát szereztem. Öt éve a
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatnál (KESZ)
részállásban kardiológusként is dolgozom,
így sok kerületi beteget ismerek.

– Miért lett éppen orvos?
– Az biztos, hogy elég rögös út vezetett a

kardiológusi pályáig, három szakvizsga meg-
szerzésével értem célba. Én kezdetben inkább
régész akartam lenni. Az az igazság, hogy
amikor gimnáziumba jártam, egy jó barátnõm
édesanyja a III-as Belgyógyászati Klinikán
volt fõnõvér. Egyszer azt mondta: ha nem tu-
dom eldönteni, mi legyek, menjek el oda nyá-
ron segédápolónõnek, és nézzem meg, mi-
lyen is az egészségügyi ellátás, tetszik-e, vagy
nem. Amikor megtapasztaltam, nagyon meg-
tetszett, és azt gondoltam, hogy ezt szeretném
csinálni.

– Miért pályázott a szakrendelõ vezetõi posztjára?
– Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy

végre a lakóhelyemen tehetek valamit az
egészségügyért. Azért is kezdtem itt dolgozni
elõször részállásban, hogy a saját lakóhelye-
men is tudjak segíteni. Most jött ez a lehetõ-
ség, és azt gondoltam, hogy ki kell használni.
Ha már itt élek, a kerületemet megpróbálom
egy kicsit a saját munkám által is jobbá tenni.

– Hogy látja a városrész helyzetét egészségügyi
szempontból?

– A XVI. kerület a budapesti kerületek kö-
zött kiemelkedõ helyen áll minden tekintet-
ben. A polgármester a képviselõ-testülettel
igyekszik olyan környezetet teremteni, ahol
az emberek jól érzik magukat, és nem kíván-
koznak el máshová. Azt gondolom, hogy
egy település lakosainak közérzetét, bizton-
ságérzetét a terület egészségügyi ellátásá-
nak minõsége is meghatározza. Azt szeret-
ném, ha az embereknek, amikor azt mond-
ják, XVI. kerület, akkor eszükbe jutna az ot-
tani szakrendelõ is, ahol minden bajukra
„gyógyírt” kaphatnak.

– Milyen terveket dédelget?

– Természetesen sok tervem van. Minden-
képpen szeretnék továbbhaladni az elõdöm
által megkezdett és kitaposott úton. Prioritá-
saim között szerepel a szakmaiság, azaz hogy
a KESZ-nél dolgozó orvosok valóban odafi-
gyeljenek arra, hogy a tudásuk legjavát adják,
megpróbáljanak úgy dolgozni, hogy a bete-
gek elégedettek legyenek és persze a lehetõsé-
gekhez képest meggyógyuljanak. Súlyosabb
betegség esetén pedig megpróbálják mene-
dzselni a betegutakat. Természetesen ezzel
párhuzamosan nem szabad megfeledkezni a
gazdaságos üzemeltetésrõl sem. Szintén ter-
vezem a kúraszerû ellátás bevezetését, ami
azt jelenti, hogy a betegeknek egy-két hetes
kurzusokban járó betegként keringésjavító in-
fúziós kezeléseket biztosítanánk. Továbbá,
ami szintén nincs a kerületben, az a mozgás-
szervi, neurológiai és kardiológiai ambuláns
rehabilitáció. Az ambuláns rehabilitáció nem
megoldott még Budapesten sem, nemhogy
kerületi szinten. Hosszú távon mindenkép-
pen jó lenne, ha ezt pályázatok révén meg
tudnánk valósítani.

– Min kíván változtatni a XVI. kerület egész-
ségügyi ellátásában?

– Diplomamunkám témája a betegközpon-
tú gyógyítás volt. A járóbeteg-szakrendelõ-
ben minden orvos csukott ajtók mögött dol-
gozik, oda pedig nem látunk be. Tervezem,
hogy szúrópróbaszerûen megfigyeljem, majd
elemezzem az orvosok és a nõvérek rendelési
gyakorlatát, a betegellátás menetét, valamint
a betegekhez való hozzáállást. Ahol hiányos-
ságot tapasztalok, ott természetesen módosí-
tási javaslattal fogok élni. Így a szakmai szín-
vonal emelése mellett szeretném javítani a be-
tegellátás kultúráját is. Tapasztalatom szerint
legalább 50 százalékban járul hozzá a gyógy-
uláshoz, ha emberként szólnak egy beteghez,
és nem csak egy munkadarabnak tekintik. A
gyógyítás az egy abszolút bizalmi viszony, és
ha nincs meg ez a bizalom, lehet akármilyen
jó kezû egy orvos, akkor sem biztos, hogy egy
beteg meg fog gyógyulni.

Kertvárosi orvos a szakrendelõ élén

Baba-mama klub
(06-70/636-0316.)

A XVI. kerületi Nagycsaládosok
Egyesülete szervezésében 2011. ok-
tóber 5-tõl minden szerdán 09.30–
11.30 között baba-mama klub.
Helyszín: Árpádföldi Közösségi
Ház, 1162 Budapest, Cibakháza u.
45–47. (Menyhért utca – Cibakháza
utca sarok. Bejárat a Menyhért ut-
cáról.) 

Jelentkezni és érdeklõdni lehet: 
06-70/636-0316.

XVI. Kerületi Vöröskereszt
(Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelõtt)

Egészségnevelési tanfolyam a Vöröskeresztnél
A XVI. Kerületi Vöröskereszt minden hónap elején a Vöröske-
reszt helyiségében, negyedévenként pedig a kerületi idõsottho-
nokban és kerületi közösségi rendezvényeken egészségnapot
tart. Az igények növekedése miatt a kerületi vezetõség úgy dön-
tött, hogy a szûrõvizsgálatokban részt vevõ és jövõben bekap-
csolódni szándékozó önkéntesek számára 28 órás tanfolyamot
szervez Az egészségnevelés módszerei címmel.
A szeptember 20-án 20 résztvevõvel megkezdett képzés célja el-
sõsorban a XVI. és XVII. kerületi egészségnevelési programok-
ban részt vevõ önkénteseknek elméleti, gyakorlati és módszer-

tani ismeretek biztosítása, illetve az egészségügyi képzettséggel
rendelkezõ önkéntesek szakmai ismereteinek az egészségneve-
lés sajátos követelményeivel összhangba hozása. A tanfolyam
tematikáját dr. Gritz Arnoldné egyetemi tanár, a XVII. ker. Önkor-
mányzat egészségnevelési vezetõje állította össze. Az elõadók
között szerepel még dr. Cornides Ágnes, a Fõvárosi Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve fõvárosi szûrési
koordinátora. Az iskolai egészségnapok szervezésével foglalko-
zó témához konzultációra hívtunk kerületi iskolai védõnõket és
egészségtan tanárokat is. Hosszú távú célunk, hogy a lakosság-
gal szoros kapcsolatban álló vöröskeresztes önkéntesek megfe-
lelõ partnerként tudjanak együttmûködni a hivatásos egészség-
ügyi szervezetekkel, intézményekkel.
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MÉSZÁROS TIBOR

Acinkotai evangélikus kö-
zösségi házban megrende-
zett konferencián a Him-

nusz eléneklése után az egész or-
szág területérõl érkezett választmá-
nyi tagoknak és a megjelent veze-
tõknek Kovács Péter polgármester
mutatta be a XVI. kerületet, külön
kiemelve Cinkota évszázados me-
zõgazdasági múltját és ezeréves
történelmét. Ezután dr. Ángyán Jó-
zsef vette át a szót, és nyomatéko-
san felhívta a jelenlévõk figyelmét
arra, hogy míg a napi híradások
homlokterében a gazdasági válság
foglalja el a fõ helyet, addig a hát-
térben a mezõgazdaság jövõjét
döntõen befolyásoló események
zajlanak. Az államtitkár kijelentet-
te: az agrárium területén gyakorla-
tilag most zajlik a rendszerváltás,
és küszöbön áll az állami földek
pályázat útján történõ felosztása. A
törvényi háttér kidolgozása az
utolsó szakaszban van, az Új Ma-

gyarország program szemléletének
megfelelõen pedig a vezérelv egye-
dül a nemzeti érdek. Az államtitkár
hangsúlyozta: a mezõgazdaságot
eddig bitorló erõk érdekei ezzel je-
lentõsen sérülnek, ezért olyan ja-
vaslatokat próbálnak benyújtani,
amelyek a jelenlegi kormány szá-
mára teljességgel elfogadhatatla-
nok. Ezek az érdekcsoportok visz-
szaszorulóban vannak ugyan, de
gazdasági erejük nem elhanyagol-
ható. Ennek ellenére olyan változá-
sok küszöbén áll a magyar mezõ-
gazdaság, amelyeket nem túlzás
újkori honfoglalásnak nevezni. 
Dr. Ángyán József kiemelte: a tör-
vényeket igyekeznek olyan körül-
tekintõen megfogalmazni, hogy a
spekulánsok, szélhámosok és hiva-
tásos szerencselovagok ne tudják
kijátszani azokat. Ehhez azonban
széles körû összefogásra van szük-
ség. Nem szabad bedõlni rövid tá-
von elõnyösnek látszó csábítások-
nak, mert ha a gazdák közösségé-
nek egysége megbomlik, akkor ve-

szélybe kerülhet az a történelmi
esély, amely egy virágzó mezõgaz-
daság ígéretét hordozza magában –
tette hozzá.

Jakab István arról számolt be,
hogy a mostani kormány eltökélt
szándéka egy az eddigivel teljesen
ellentétes, tisztességen, partner-
ségen, kiszámíthatóságon alapuló
szemlélet meghonosítása a hazai
agráriumban. A Magosz elnöke fi-
gyelmeztetett: a történelmi esélyt
nem szabad elszalasztani, nehogy
újra elõfordulhasson, ami a közel-
múltban megtörtént, hogy egyik
nemzeti parkunkból a nemzeti ér-
dekeinket semmibe vevõ spekulá-
ció következtében csak nagy ne-
hézségek árán sikerült kiszorítani
egy dél-európai bûnözõi csoport
képviselõit.

Az idõközben kormányülésrõl
megérkezett Sebestyén Róbert, a
Nemzeti Földalap elnöke az álla-
mi földek megpályáztatásának
rendszerét és lebonyolításának
részleteit ismertette, felhívva a fi-
gyelmet néhány törvényi ellent-
mondásra, amelyeket szükséges
volna gyors törvénymódosítással
orvosolni. 

A magyar mezõgazdaság veze-
tõinek beszámolójából tehát egy-
értelmûen látszik, hogy sorsdöntõ
és nehéz feladat vár az ágazatra.
Biztosan felmerülnek majd nehéz-
ségek is, illetve számolni kell az
ellenérdekelt csoportok erõfeszí-
téseivel is. Egy azonban egészen
biztos: a siker egyetlen lehetséges
útja a széles körû és hosszú távú
összefogás.

A nagy múltú Cinkotai Gazdakör elnöke, Bátorfi Mihály
meghívására október 13-án Cinkotán gyûlt össze a Magyar
Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetségének (Magosz)
országos választmánya, hogy a mezõgazdaság jövõjének
egyik alapkérdésérõl, az állami földek felosztásáról és más ak-
tuális kérdésekrõl tájékozódjon az ágazat vezetõitõl. Az össze-
jövetelen jelen volt Kovács Péter polgármester, dr. Ángyán Jó-
zsef, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára,
Jakab István, a Magosz elnöke, a parlament alelnöke, Péter
Mihály, a Magosz alelnöke és Kispál Ferenc, a Magosz orszá-
gos választmányának elnöke is.

Mezõgazdasági egyeztetés Cinkotán

Cinkotáért Közhasznú Egyesület
(1164 Budapest, Vidámvásár u. 73.)

November 4-én 18 órakor az Auras 50 éves évfordulója alkalmából fotó-
kiállítás nyílik Novák Mihály gyûjteményébõl a Cinkotai Kultúrház Mátyás
termében. 
A kiállítás megtekinthetõ november 5-én és 6-án.

November 5. Magyar Táncház zenekar tánctanárral. Kezdés 19 óra, belé-
põ 400 Ft.

November 19. Játékest, Activity, kártya. Ha szeretsz játszani, köztünk a
helyed! Kezdés 17 órakor, adomány-hozzájárulás 100 Ft.

Turmix – Ami az újságból kimaradt
Teszák Sándor grafikus, Szántó Nikolett festõmûvész, restaurátor és Mészá-
ros Tibor fotós kiállítása nyílik a Corvini Domini Egyesület székházában ok-
tóber 29-én 18 órai kezdettel. Teszák Sándor humorából, Szántó Nikolett

mûvészetébõl és Mészáros Tibor néhány, az újságban meg nem jelent fotó-
jából kevert turmixot kínál az érdeklõdõknek a Corvini Domini Egyesület
Kõkuti Lászlóné rendezésében. A kiállítást megnyitja Szabó Réka Zsu-
zsanna, a XVI. Kerületi Újság fõszerkesztõje.

A Pofosz XVI. kerületi szervezete
(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. 

Tel.: 06-70/239-5264, Vitéz Palla László elnök.)
A Pofosz XVI. kerületi szervezete november 7-én 15 órakor tartja követke-
zõ összejövetelét a Veres Péter út 27.-ben. 
Napirenden a november 4-i eseményekrõl történõ megemlékezésen kívül
a novemberi program és szervezeti ügyek megvitatása lesz. 
Vendégeink: Horváth Jáno, a KSB elnöke, önkormányzati képviselõ, dr.
Nemesszeghy György, a KALOT „Jövõnkért” Népfõiskola elnöke, dr.
Onyestyák György, a Déli Harngszó Baráti Kör elnöke, dr. Ásványi Rezsõ,
a Pofosz humánpolitikai elnökhelyettese és Szalai Zoltán, a Pofosz buda-
pesti elnöke.
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SZIGETHY MARGIT

– Miért szeretett volna szakács lenni?
– Egyértelmû volt, hiszen nagy-

apámnak „beálló fogadója” volt
az Alföldön, magyarul kocsma
volt, és debreceni pörköltet, lecsót,
kocsonyát árultak a betérõ fogato-
soknak. Édesapám a húsiparban
dolgozott és imádott fõzni, a bá-
tyám pedig szintén mestersza-
kács, úgyhogy sok választásom
nem volt. Férfiember szerintem
azért megy szakácsnak, mert lehet
szépeket alkotni. Amikor az em-
ber megsózza az ételt, akkor nem
kanállal, hanem kézzel sóz, tehát
valamit magából is bele kell adnia
a fûszerek mellett. Jó érzés, ami-
kor látom a vendégeimet, de csak
a kanálcsörgést hallom, mert ak-
kor tudom, hogy ízlik az étel.
Nem beszélve arról, hogy a fehér
asztal mellett dõl el minden, így a
világ sorsa is.

– Hol kezdett el dolgozni?
– A Thököly úton, a Thököly ét-

teremben, de akkor még Szófiá-
nak hívták. Kiváló mestereim vol-
tak, akiktõl sokat lehetett tanulni,
például Venesz József. Õ írta azt a
szakácsbibliát, amely az egyetlen
olyan szakácskönyv a 43 éves ismereteim
alapján, amelybõl meg lehet fõzni azt, ami
oda le van írva, persze a technológia betartá-
sa mellett. 

– Ezután hogy alakult a pályája?
– Miután „felszabadultam” a tanulói stá-

tusz alól, jött a katonaság. Ott 1600-1700 em-
berre fõztünk, és én képeztem ki az õrsökre a
szakácsokat. Rédicstõl Nagykanizsáig volt
30 õrs, és én voltam egyedül szakképzett
szakács. Amikor már két hentest találtam,
akkor ujjongtam örömömben, hogy legalább
a húst ismerik. A katonaságnál olyanokat
kell fõzni, mint a pörkölt vagy a lecsó, de há-
rom hónapba egyébként sem lehetett annyi
mindent besûríteni, amit egy életen át tanul-
nak a szakácsok. Én is azt tudom elmondani
magamról, hogy még mindig nem tudok
semmit, hiszen amennyi verziója van az éte-
leknek a világon, és ahány nép van, azoknak
annyi fajta konyhájuk van. Minden egyes ét-
terembe, ahova elmegy az ember, ott talál
legalább egy fogást, amibõl lehet tanulni. 

– Hogy lesz valakibõl mesterszakács? 
– Elõször is le kell vizsgázni. Részt kell

venni egy oktatáson, be kell tölteni a 35.
évet, fontos a szakmában eltöltött idõ, lénye-
ges, hogy tanulói legyenek, vagyis már okta-
tott, és azok a tanulók nyertek már valami
komolyabb versenyen. Természetesen a

mesterszakácsjelöltnek is részt kell vennie
versenyeken. Ugyanakkor meg kell fõzni
egy speciális menüt. Ilyenkor a szakmának
készítünk egy mesterlakomát, ami egy elõ-
ételbõl, egy levesbõl és egy fõfogásból, vala-
mint a hozzá illõ borból áll, a cukrászok pe-
dig elkészítik a meleg vagy hideg tésztát.
Ezt a címet csak 10-12 ember kapja meg
évente. Az én vizsgamunkám 1985-ben volt
a Novotel szállóban, és én kaptam a levest,
ami ököruszályleves volt. 1200 emberre fõz-
tünk, 80-100 kg ököruszályból készült el az
étel. Minden egyes csészébe két fehér- és két
sárgarépa, úgynevezett solferinogolyó ke-
rült, plusz a lecsontozott hús kockára vágva.
De elõtte el kellett készíteni egy tízszemé-
lyes hidegtálat, egy hidegen tálalt meleg
ételt és egy melegen tálalt hideg ételt. A leg-
végén pedig elméletbõl vizsgáztattak.

– Mik a tervei?
– Egyszer egy reneszánszkori vigasságot

szeretnék megrendezni a kerületi repülõté-
ren, hiszen tudjuk, hogy Cinkotától az Örs
vezér térig húzódó terület Mátyás királyé
volt, és amikor leköltözött Budáról, akkor itt
ejtette el az állatokat. Szeretnék egy hasonló
utcabált rendezni, mint Nagyszakácsiban.
Emellett egyszer szeretnék nyitni egy pici
éttermet, ahol csak hat asztal van. Szeret-
ném elérni, hogy újra legyen kultúrája és

tisztelete az ételnek, mert akkor az
emberek figyelembe vennék, hogy
mennyi munka áll mögötte. 

– Mitõl lenne különleges az az étte-
rem? Mi az az Opóczky-fûszer? 

– Ezt nem lehet így elmondani,
hiszen minden étel más. Ott kez-
dõdik a dolog, hogy ami nekem
nem ízlik, és amit én nem ennék
meg, azt nem adom oda a vendég-
nek. De sajnos a mai felhígult vi-
lágban a mi szakmánk is olyan
lett, mint a foci, „mindenki ért
hozzá”. Az országban a bátyám és
én vagyunk az egyetlen olyan test-
vérpár, amelynek mindkét tagja
mesterszakács, mi vagyunk az Opi
testvérek. A bátyám dolgozott
nagykövetségeken, és sokat jár-
tunk ki hozzá segíteni, ha na-
gyobb fogadásokat adott. Együtt
létrehoztunk egy díjat, ami egy
kupát, egy érmet és egy díszokle-
velet jelent. Ezt mindig egy olyan
személy vagy csapat kapja, amely
a magyar autentikus ételeket úgy
készíti el, hogy elõhúz egy régi re-
ceptet a fiókból a nagyanyáinktól,
vagy olyan a ruhája, illetve a sátor
berendezése, ami a magyar ételre
utal. Éppen ezért a közelmúltban
megrendezett Kertvárosi Vigassá-

gokon is az a csapat lett az elsõ, amelynek
tagjai magyar kecskepörköltet készítettek,
és emellett egy kecskefarm tulajdonosai.
Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy mekkora
érték van ebben az országban, csak felszínre
kellene hozni. Nagyon jók az alapanyagok,
és jók a földek is hazánkban. 

– Milyen jó alapanyagokat talál a kerületben?
– A nemrég megnyílt új piacon a hentes

nagyon finom kolbászt árul, és persze meg
kell említenem a sajtosokat is. A közbizton-
sággal meg vagyok elégedve, szerintem in-
kább a fejekben kellene rendet tenni, hogy a
kerületi emberek ne szemeteljenek. Ez és ami
a konténerek környékén van, az elszomorító,
mert hiába gondolkodunk mi másként, ha a
többiek nem. Jó lenne, ha több polgárõr len-
ne, akik pedig szemetelnek, azokat büntes-
sék meg! Mi szelektíven gyûjtjük a szemetet,
sõt benne vagyunk az Önkormányzat kom-
posztálási programjában is. Azért jó ez, mert
a növények sokkal gyorsabban növekednek
a komposzttól. A feleségem imádja a kertet,
én meg szállítom neki a komposztot. Látszik,
hogy a kerületnek hozzáértõ, fiatalos vezeté-
se van, hiszen sok pályázatot nyerünk. Na-
gyon örülök annak, hogy van két uszodánk,
hiszen ilyet nem látni máshol. Rendbe hoz-
ták az utakat is, vagyis épülünk és szépü-
lünk, ennél rosszabb ne legyen!

A hobbija a szakmája, a szakmája a hobbija

1971-ben végzett a szakácsiskolában. Tagja a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnek. A mestervizs-
ga mellett megszerezte a Magyar Bor Akadémia I. fo-
kozatát is. Fõzött már katonáknak és minisztereknek
is, legutóbb egy rekordkísérlet alkalmával társaival
5700 adag halászlét készített el. Ha milliomos lenne,
akkor sem költözne el a XVI. kerületbõl. Opóczky
Sándor mesterszakáccsal a fehér asztal mellett beszél-
gettünk gasztronómiáról és jó magyar borokról.
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Manapság már a bankszámla
és a hozzá tartozó bankkártya
mindennapjaink részévé
vált. Ide kapjuk a fizetésün-
ket, nyugdíjunkat, vásárolha-
tunk vele üzletben, elfogad-
ják az interneten. Ahol azon-
ban pénz van, ott megjelen-
nek a bûnözõk is. Soroza-
tunk mostani részében a biz-
tonságos bankkártyahaszná-
latról és az interneten történõ
fizetés szabályairól lesz szó.

NAGY BÉLA

Tudatosan erõsíteni kell a
polgárokban azt a szemléle-
tet, hogy a bankkártya nem-

csak egy plasztiklap, hanem érté-
két tekintve a készpénzzel meg-
egyezik – vélik a szakemberek. En-
nek alapján a bankkártyára úgy
kell vigyáznunk, mintha készpénz
lenne a tárcánkban. Soha ne hagy-
juk felügyelet nélkül! Bárhová me-
gyünk (munkahelyen, sportolás
közben, orvosnál), tartsuk bizton-
ságos helyen! A bankkártya kész-
pénzfelvételre kizárólag PIN kód-
dal együtt érvényes. Sokan viszont
a PIN kódot helytelenül a tárcájuk-
ban, a bankkártya mellett tárolják,
vagy beleírják egy jegyzetfüzetbe,
így lopás esetén a tolvaj azonnal
hozzájuthat az illetõ pénzének je-
lentõs részéhez. Ha nem tudjuk a
kódunkat megjegyezni, a legjobb
megoldás az, hogy a mobiltelefo-
nunkba egy valóshoz hasonló név-
hez tartozó számsorba illesztjük,
amit illetéktelenek nem tudnak
megfejteni.

Egyes bankoknál kérhetünk
fényképes bankkártyát és dom-
bornyomott aláírást, amely szintén
növeli a biztonságot.

A bankkártyaigénylés során kér-
hetjük a napi vagy heti limit beállí-
tását, amelynél nagyobb öszszeget
nem költhetünk, csak a limit meg-
változtatása esetén. 

Rendkívül hasznos és már szé-
les körben elterjedt magyar talál-
mány a mobilbank-szolgáltatás.
Ennek igénybevétele esetén a
bank valamennyi tranzakcióról,
átutalás megérkezésérõl, vásárlás-
ról SMS-ben értesítést küld. Ez
nemcsak azért jó, mert azonnal

tudjuk, ha megérkezett a fizeté-
sünk, hanem mert az elsõ gyanús
tranzakcióról is haladéktalanul tu-
domást szerzünk, és rögtön intéz-
kedhetünk a bankkártya letiltásá-
ról. Ennek a díját egyes számlacso-
magok tartalmazzák is, más ese-
tekben a költsége elhanyagolható
az esetlegesen ezzel megelõzött
kárhoz képest.

Vannak olyan bûnözõi csopor-
tok, amelyek külön a pénzfelvétel-
re használt automaták (ATM-ek)
megrongálására és az ügyfelek be-
csapására specializálódtak. Az el-
követõk számtalan módszerrel
igyekeznek a banki ügyfeleket
megkárosítani. Ezek közül leggya-
koribb, hogy valamilyen tárggyal
eltömítik az automata pénzkiadó
nyílását, így az a felvett pénzt nem
tudja kiadni. A gyanútlan ügyfél
úgy gondolja, hogy a mûvelet nem
sikerült. A pénzt a számlájáról
mégis levonják, a bûnözök pedig a
tulajdonos távozása után kihúzzák
a bankjegyeket. A rendõrök talál-
koztak már a billentyûzetre ra-
gasztott speciális fóliával és mini-
kamerával is, amellyel a tolvajok a
PIN kódot próbálják megszerezni. 

A legfontosabb a pénzfelvétel
során az, hogy lehetõleg zárt tér-
ben (bankfiókban, bevásárlóköz-
pontban) megtalálható bankauto-
matákat használjunk. Bármi gya-
nús jelet veszünk észre az automa-
tán, inkább ne használjuk! Ilyen le-
het, ha a berendezésen valamennyi
azonosító vagy banki értesítési te-
lefonszám le van festve vagy ka-
parva. Elõfordul, hogy probléma

jelentkezésekor „segítõkész embe-
rek” jönnek oda hozzánk, akik
nagy valószínûséggel a bûnözõk-
höz tartoznak. Ha az automata
nem adja ki a pénzünket, ne men-
jünk el onnan, és telefonon kérjünk
segítséget akár a banktól vagy a
rendõrségtõl.

Rendszeres az a csalásfajta is,
amikor a kártyát kibocsátó bank
nevében ál banki ügyintézõk fel-
hívják az ügyfelet, és kártyaszá-
muk, esetleg PIN kódjuk megadá-
sára kérik. Ez leginkább akkor for-
dul elõ, amikor valakitõl ellopták a
kártyájátm és arra hivatkozással
telefonálnak neki, hogy valaki ezt a
banknál leadta. Fontos szabály,
hogy személyes és kártyaadatokat
kizárólag az általunk a bank felé
kezdeményezett hívások során ad-
junk meg, a PIN kódot pedig még
akkor sem!

Az ilyen bûncselekményeknek
természetesen már van internetes
változata is, amikor e–mailben
keresik meg az internetbankügyfe-
leket és adategyeztetésre kérik,

amelynek során a linkre kattintva
sokszor rossz magyarsággal ké-
szült álbanki oldalra irányítják a
gyanútlan ügyfeleket. Lényeges
tudni, hogy a bankok soha nem ke-
resik meg ilyen e-mail által az ügy-
feleket, így ezeket az üzeneteket ol-
vasás nélkül töröljük!

Amennyiben internetes banki
hozzáféréssel rendelkezünk, a
böngészõ címsorába mindig ma-
nuálisan írjuk be a bank internet-
oldalának a címét, és soha ne kat-
tintsunk a linkekre!

Az informatika fejlõdésével egy-
re gyakrabban használjuk bankkár-
tyánkat az interneten történõ vá-
sárlásra, mivel ott sokszor egysze-
rûbben, olcsóbban tudunk vásárol-
ni. Az interneten történõ vásárlás
során azokat az adatokat kell meg-
adni, amelyek egyébként is szere-
pelnek a kártyánkon. Kizárólag
akkor vásároljunk interneten, ha a
kártyabirtokos számítógépe és a
webes fizetési hely között titkosí-
tott kapcsolaton történik az adatát-
vitel, amit a böngészõ címsorában
jeleznek is. A világcégek és az is-
mert, megbízható internetes keres-
kedõknél történõ vásárlás során
visszaélés alig fordul elõ, probléma
inkább az ismeretlen kis szolgálta-
tónál jelentkezhet. Az interneten
történõ vásárlás során sem kérhetik
a PIN kódunkat, így azt semmiféle-
képp ne adjuk meg! A bankok egy
része már kibocsátott egy speciális
internetkártyát, amelyen mindig
csak annyi összeg szerepel a fõ-
számláról, amennyi éppen az ak-
tuális fizetéshez szükséges.

Amennyiben ezt a pár hasznos
tanácsot megfogadjuk, a bankkár-
tyahasználat kényelmes és bizton-
ságos lesz.

Bûnmegelõzési sorozat IX.

Bankos banda akcióban

Áldozatvédelmi kisokos

1. A bankkártyánkra mindig vigyázzunk, eltûnés esetén haladék-
talanul tiltsuk le!

2. Soha senkinek ne adjuk meg a PIN kódunkat!
3. Bankautomatából történõ pénzfelvétel esetén legyünk körül-

tekintõk!
4. Csak megbízható kereskedõtõl vásároljunk bankkártyával az

interneten!
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Kovács Péter polgármester 90. születésnapján köszöntötte Szoboszlai
Frigyesnét, aki Budapesten született és 1932 óta él a kerületben. Rozi né-
ni 40 évig dolgozott varrónõként. Amikor fõnöknõje magával akarta vinni
Párizsba, õ nem ment vele, mert nem hagyta itt idõs szüleit. Elsõ férjét
sajnos korán elvesztette, gyermeke nem született. Egy alkalommal azon-
ban a szomszédjában megismerkedett egy nagyváradi úrral. Nem sokára
összeházasodtak, és azóta is boldogan élnek együtt. Rozi néni a fiatalokat
megszégyenítõ energiával minden nap fõz és ápolja kertjüket, ahol elmon-
dása szerint 50 féle virág található. Szerinte a hosszú élet titka éppen az,
hogy soha nem szabad elhagynunk magunkat, hiszen mindig van valami
tennivaló a ház körül. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Kovács Raymund alpolgármester 90. születésnapján köszöntötte Kulcsár
Sándort, aki Sajószentpéteren született, és egy bányász társaságnál dol-
gozott anyagbeszerzõként. Sanyi bácsinak egy lánya és egy fia, valamint
4 unokája van. Feleségét 20 évvel ezelõtt veszette el, 8 éve pedig lányának
családjával lakik a XVI. kerületben. Szabad idejében úti- és történelmi
könyvet olvas, illetve bélyeget gyûjt. Sanyi bácsi szerint a hosszú élet tit-
ka a nyugalom, a béke és az egészséges életmód, ezért sokat járt kirán-
dulni. Isten éltesse még nagyon sokáig!

A Havashalom parkban
október 8-án, az ökumeni-
kus Városmisszión már ne-
gyedik alkalommal gyûl-
tek össze papok, lelkészek,
hitoktatók és a hit erejét
már megtapasztalt keresz-
tény, keresztyén házaspá-
rok, hogy saját példájukon
keresztül mutassák be ezt a
világot az érdeklõdõknek.

MÉSZÁROS TIBOR

A z életünk minõségével
foglalkozó felmérésekbõl
már a gazdasági válság

elõtt is egyértelmûen kiderült,
hogy városainkban a stressztõl ter-
helt, rohanó élet sokkal több lelki
problémát zúdít az emberekre,
mint a vidéki életforma. Ezért az
Emmanuel missziós közösség ja-
vaslatára a történelmi egyházak
összefogtak, és elhatározták, hogy
egy kis idõre megpróbálják megál-
lítani a városok rohanó lakosságát,
közelebb hozni hozzájuk a Biblia
és a hit világát, illetve tanácsokat
adni sokszor megoldhatatlannak
látszó élethelyzetekre.

Kovács Péter polgármester kö-
szöntõjében elmondta: úgy látja,
hogy a Városmisszió célkitûzései

lassan megvalósulnak, hiszen Ma-
gyarországnak hosszú idõ után is-
mét olyan miniszterelnöke van,
akinek eltökélt szándéka visszaál-
lítani a család, az erkölcs és a hit
presztízsét. Ugyanakkor figyel-
meztetett arra is, hogy ne higgyük
azt, hogy a jövõben már nincs dol-
gunk, mert a kormány csak egy
együttmûködõ nemzettel karöltve
képes újra felemelni hazánkat. Tá-
mogassuk tehát a magunk szintjén
ezeket a törekvéseket, hogy közös
erõfeszítéseink eredményeképpen
Magyarország újra a régió elis-
mert, vezetõ ereje legyen. Ennek a
törekvésnek lehet része a város-
misszió rendezvénysorozata is.

Mivel 2011 a család éve, a rende-
zõk idén az élet e legkisebb termé-
szetes közösségét állították a figye-
lem középpontjába. A színpadon
Nagy Katalin, a Hír TV népszerû
mûsorvezetõje beszélgetett a sas-
halmi négyes ikrek szüleivel, a
Gesztes házaspárral, Kontur Pállal, a
Fidesz munkástagozatának elnö-
kével és operaénekes feleségével,
valamint Belme László görög katoli-
kus esperessel és feleségével, akik
öt fiú- és öt leánygyermeket nevel-
nek. Mindnyájuk életében adódtak
súlyos krízishelyzetek, megoldha-
tatlannak látszó problémák. Így a
házaspárok saját tapasztalataikat
tudták elmondani arról, milyen

nélkülözhetetlen volt életükben a
hit ereje és a hívõ közösség önzet-
len segítsége.

A beszélgetéseket a Lemhényi
Dezsõ Általános Iskola Vikol Kál-
mán által vezetett énekkarának
produkciója elõzte meg, és estig
tartó, gazdag mûsor követte. Fel-
léptek a Szentmihályi Csemeték
Petrovics Sándor vezetésével, be-
mutatkoztak a cserkészek és a
KALOT mozgalom, valamint a
Baptista Szeretetszolgálat. Elõ-
adást tartott Belme László esperes,
és elmondták missziós gondolatai-
kat a történelmi egyházak jelen lé-
võ papjai és lelkészei is. Szvorák Ka-
talin Liszt-díjas népdalénekes öku-
menikus egyházi énekekkel szóra-
koztatta a jelenlévõket, Tolcsvai Bé-
la pedig ismert dalai között elmon-
dott összekötõ szövegeivel bizo-
nyította kötõdését a hithez, a hazá-
hoz, az erkölcshöz.

Miközben a színpadon folyt a
mûsor, a parkban az állatsimogató
tanította a gyerekeket az élõlények
szeretetére, a Jól-Lakat-Lak sátor-
nál osztották a lilahagymás zsíros
kenyeret, mindenki kiönthette szí-
vét a Meghallgat-Lakban, a hittel
ismerkedhettek a Biblia-olvasó és -
elemzõ sátorban, de volt sátra a
Házas Hétvége Mozgalomnak, a
cserkészeknek, a kézmûveseknek
és a rajzoló gyerekeknek is. Arról
pedig, hogy a család valóban az
ima virága legyen a közbenjáróima
sátor gondoskodott.

„A család az ima virága”
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Október 2-án Bátor Botond tartományfõnök celebrálta azt az ünnepi
szentmisét, amelyet követõen megkezdõdött a hagyományos Szent Mi-
hály-napi búcsú. A színpadon hét kerületi iskola és a Varázskorona óvoda
mutatta be produkcióját, a templom elõtti téren pedig igazi vásári forga-
tag bizsergett bûvésszel, régi ügyességi és erõt igénylõ játékokkal,

ugrálóvárral, kür-
tõskaláccsal, vásári
csecsebecsékkel,
kézmûves foglako-
zással és a Sarkad
udvar játékaival. A
búcsút ezúttal is a
Kovász egyesület
és a Rákosszentmi-
hályi egyházközség
támogatta. 

A Nemzeti Gyásznapon
hagyományosan a Déli
Harangszó Baráti Kör hív-
ta megemlékezésre kerü-
letünk lakóit. Október 6-
án Seremeteff-Papp Já-
nos restaurátor mûvész
tartott elõadást a szabad-
ságharc bukását követõ
megtorlás kevésbé közis-
mert, de név szerint nyil-
vántartott áldozatairól,
majd a megemlékezõk Kovács Péter polgármester és Onyestyák György,
a Déli Harangszó elnöke vezetése mellett, gyertyával a kezükben vonultak
át a Paulheim téri emlékmûhöz, ahol egy kisebb mûsor keretében emlé-
keztek meg az aradi vértanúkról, és Battyány Lajos miniszterelnökrõl.

Környezetünk egyre ag-
resszívebb, zaklatottabb, ter-
mészetellenesebb. Legtöb-
ben azonban csak elköny-
veljük a tényt, csóváljuk a fe-
jünket, és cipeljük az ebbõl
adódó rossz közérzetet. Van-
nak azonban néhányan, akik
szembefordulnak az árral, és
hiszik, hogy a folyamat visz-
szafordítható.

MÉSZÁROS TIBOR

B örönte Márta rákosszent-
mihályi evangélikus lel-
kész és mentálhigiénés

szakember, valamint Katona Er-
zsébet gyógypedagógus valószí-
nûleg megtalálták a visszavezetõ
utat. Börönte Márta a közelmúlt-
ban Csillaggyertyafény címû
könyvében foglalta össze tapasz-
talatait a mentális problémák or-
voslásáról. Katona Erzsébet pe-
dig a Párbeszéd szívtõl szívig cí-
mû 30 órás akkreditált önismere-
ti tréning összeállítója- és alkal-
mazójaként szerzett széles körû
ismereteket a lélek egyensúlyza-
varainak kiküszöbölésérõl. Ket-
tejük összefogásának eredmé-
nyeként tavaly már lezajlott egy
országos konferencia, amely
szakmai körökben nagy elisme-
rést váltott ki. Nyilván nem vé-
letlen, hogy a tavalyi elõadók kö-
zül Csépe Valéria, a Magyar Tu-
dományos Akadémia alelnöke,
Gáncs Péter evangélikus püspök
és Szatmáry Kristóf belgazdaság-
ért felelõs államtitkár, valamint

dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli re-
formátus püspök is szívélyes
hangú levélben ismerte el a ren-
dezvény megálmodóinak mun-
káját. A leveleket Zsiga László
színmûvész, a konferencia házi-
gazdája olvasta fel a megjelen-
teknek.

Kovács Péter polgármester, az
esemény védnöke elmondta: a
sors fintora, hogy az empátiáról
szóló összejövetel helyszíne ép-
pen az az Erzsébetliget, ahol a
Szovjetunió világhatalmi törek-
véseit megvalósító Déli Hadse-
regcsoport rendezte be fõhadi-
szállását. Az empátia egyáltalán
nem volt jellemzõ erre a korra, de
nagy hiány van belõle napjaink-
ban is. A kerület vezetõje szerint
megosztott társadalmunk egyik
legfõbb hiányossága ez.

A II. szakmai konferencia azok-
nak a tapasztalatait osztotta meg
az érdeklõdõkkel, akik már elin-
dultak egy harmonikusabb világ
felé vezetõ úton. Pozsonyi Móniká-
nak, a Módszertani Gyermekjóléti
Szolgálatok Országos Egyesülete
elnökségi tagjának szakmai beve-
zetõje után a tudomány legújabb
eredményeit dr. Buda Béla pszi-
chiáter, pszichoterapeuta ismertet-
te. Eszerint az empátia már csecse-
mõ- és kisgyermekkorban alapve-
tõ szükséglete az emberi fejlõdés-
nek, és a hiány késõbb csak na-
gyon nehezen korrigálható. A kor-
rekció kulcsszó azoknak az értel-
mi fogyatékosoknak az életében is,
akik a XVIII. kerületi Gyöngyvirág
tánccsoport tagjaként mutatták be
a tánc mozgáskoordinációt fejlesz-
tõ lehetõségeit. Pintér Krisztina és

Vasvári Tünde az óvodáskorúak
együtt érzõ kommunikációra való
tanításáról tartott elõadást, dr.
Jeszenszkyné Gallai Gabriella, a Mó-
ra-iskola igazgatója pedig az intéz-
ményükben alkalmazott pedagó-
giai program ismertetésével aján-
lott új módszereket az empátia fej-
lesztésére, amely náluk nem csak a
gyerekekre, hanem a pedagógu-
sokra is kiterjed.

A konferencia második része a
Kölcsey-iskola Kék madár kóru-
sának elõadásával kezdõdött,
majd Móricz Edit, egy gyakorló
szülõ mondta el a gyerekek és a
külvilág kapcsolatának általa ta-
pasztalt zavarairól és a megoldá-
sokról kialakult véleményét. 

Ammerné Nagymihály Emília
gyakorló gyógypedagógus, köz-
oktatási szakértõ a fogyatékos
gyermekek ellátásainak lehetõsé-
geirõl és azoknak a gyerekekre
gyakorolt hatásairól tartott elõ-
adást. Majd a két szervezõ,
Börönte Márta és Katona Erzsébet
adott hasznos tanácsokat az ag-
resszió kezelésére. Végül Lenner
Nóra tréner mesélt érdekes részle-
teket arról, hogy a ló miként se-
gíthet a lelki problémákkal küz-
dõk gyógyításában.

Az elõadások végeztével inten-
zív kerekasztal-beszélgetés vette
kezdetét, amelyben további mód-
szertani ajánlások is felvetõdtek.
Egy közös pont azonban mind-
egyik hozzászólásban felfedezhe-
tõ volt: az emberi kapcsolatok hi-
báinak kijavításához a kiinduló
pont a szeretet.

Empátiával a harmonikus világért

Katona Erzsébet és Börönte Márta szervezõk



TÉNYEK ÉS TANÚK

11

TAKÁCS T. LÁSZLÓ

A gyár története 1895-re
nyúlik vissza, akkor alapí-
totta Uhri Imre a céget, ab-

ból a célból, hogy lópatkoló mû-
helyt üzemeltessen. Elmondhat-
juk, hogy a világ egyik legnagyobb
autóbuszüzeme egy vidéki ko-
vácsmûhelybõl nõtte ki magát. A
termelés a XX. század elején indult
be igazán, a világ motorizációs igé-
nyének növekedésével párhuza-
mosan. Ennek eredményeként
tudta Uhri bõvíteni a társaságot
úgy, hogy 1913-ban már a VII. ke-
rületi Gizella úton vásárolt telken
alakította ki mûhelyeit.

Az I. világháború alatt a magyar
gépjármûgyártás nagy fellendülé-
sen ment keresztül a háborús meg-
rendelések következtében. Az áru-
szállítás és vele együtt az autó-
busz-közlekedés is rohamos fejlõ-
désnek indult. A 1920-as évek leg-
elején az Uhri-féle cég is megpró-
bálkozott autóbuszgyártással. Bár
nem rendelkeztek komoly tapasz-
talattal, a termékek mégis nemzet-
közi színvonalúak voltak. Koráb-
ban a magyar szállító cégek kizáró-
lag importált jármûvekkel dolgoz-
tak. A kor igényei nem nagyon tá-
mogatták a sorozatgyártást, szinte
minden darab egyedileg készült.
Érdekesség, hogy az akkori jármû-
vek még fa vázra épültek, ugyan-
olyan technikai megoldásokkal,
mint egy lovas kocsi. Így kellett
biztosítani, hogy ne törjenek, re-
pedjenek szét az akkoriban hihe-
tetlennek számító tempó mellett az
utakon. 

A mai mérnökök számára – akik
3 dimenziós, számítógépes tervezõ

programokkal dolgoznak – szinte
hihetetlen, de az akkori mûhely-
ben egy 1/1-es, vagyis teljes élet-
nagyságú, tökéletes részletesség-
gel megalkotott tervrajz alapján ál-
lították össze a jármûveket. 

A gépjármûállomány megnöve-
kedése, a teherautókarosszéria-át-
alakulások és javítások révén Uhri
Imre üzeme is fellendült. Ez lehe-
tõséget nyújtott számára a további
terjeszkedésre. Az üzem gazdasági
megszilárdulását elsõsorban an-
nak köszönhette, hogy 1924 és
1926 között nagy fejlõdésnek in-
dult a teherautó-gyártás. A cégnek
azonban egyre több problémája
volt, ezért 1926-ban befejezte a vas-

úti kocsik felújítását. Hiába lett vol-
na megrendelés, akár új jármûvek-
re, akár javításra, a világháború
utáni gazdaság meglehetõsen zi-
lált állapotban volt még. Kevés
volt a fizetõképes vevõ, rengeteg a
körbetartozás. Ha jelentõs késéssel
meg is kapták egy-egy munka el-
lenértékét, abból legfeljebb a nyers-
anyagot tudták megvenni a követ-
kezõ megrendeléshez. 

A csõd szélén álló gyárat csak
egy új megoldás menthette meg:
1927-ben mutatták be az elsõ autó-
buszt, ami egy 1920-ban tervezett
Mercedes-Benz licence alapján ké-
szült. A MAVART 1928-ban 60
buszt, a BSZKRT (A BKV elõdje)
pedig 1929-ben több mint 100 da-
rabot vásárolt ebbõl a típusból. Az
elsõ évek sikere után azonban egy-
re kevesebb megrendelést kapott a
gyár, az 1929-ben kezdõdött világ-
válság miatt. 1935-ben csõdbe is
ment a cég, bezárták, ám 1937-ben
visszavásárolta az eszközöket az
Uhri család. Ekkor egy saját terve-
zésû favázas buszt kezdtek gyárta-
ni, amely azonban kevesebb siker-
rel lépett piacra, mint elõdje. 

Mint minden nehézipari üzem
számára, az Ikarus elõdjének is
újabb fellendülést hozott a II. Világ-
háború, amelynek során haditer-
melésre álltak át. Megrongálódott
autókat állítottak helyre, alkatré-
szeket, eszközöket gyártottak a
harcoló alakulatok számára. Az
üzem a háború elején még a Hun-
gária körúton, az Angol park köze-
lében mûködött. 1940 körül kezdett
épülni, és 1943-ban nyílt meg a má-
tyásföldi gyártelep. A háborúban
kiemelt jelentõségû üzemmé nyil-
vánították az Uhri-féle gyárat, és

rengeteg megrendeléssel látta el az
állam, a dolgozók pedig mentesül-
tek a bevonulási kötelezettség alól. 

A hadi helyzet fordultával azon-
ban az üzem a támadó haderõk
számára is „különös fontossággal”
bírt, elõkelõ helyen szerepelt a
bombázások célpontjai között. A
Hungária körúti telep számos talá-
latot kapott, szinte alig maradt
használható része. Némileg ez a
kényszer okozta, hogy a XVI. kerü-
leti telephelyen folytatódhatott a
munka. Ekkoriban nem csak bu-
szokat, és teherautókat, hanem re-
pülõgépeket is készítettek. 

A gyár a vesztes háború végén,
1944-tõl 1947 augusztusáig szüne-
teltette termelését. 1945 után lassan
tért vissza az élet az egykori csar-
nokokba, pontosabban a gyártele-
pekre, ugyanis a termelés nagy ré-
sze ebben az idõben a szabad ég
alatt folyt. 1948-ban államosították
az Uhri féle céget, hogy az Ikarus
repülõgyárral összevonva létrejöj-
jön az Ikarus Karosszéria- és Jár-
mûgyár. A magyar ipar termelésé-
nek fellendülésével, a háborús
károk helyreállítása után, valamint
a száguldó infláció megfékezésé-
vel elkezdõdhetett a magyar busz-
gyártás aranykora.

Folytatjuk…

Ikarus. Mindenki tudja a fõvárosban, az országban, sõt a vi-
lág számos pontján, hogy ez egy legendás autóbuszgyár ne-
ve. Még ma is gyakran szállítanak minket a cég jármûvei,
hiszen a vidéki és a fõvárosi közlekedési társaságok tulaj-
donában szép számmal megtalálhatók. Olykor zajosak,
füstösek, nyikorgósak. Nézzük el nekik, tudván, hogy 20
éves is elmúlt némelyik, és 1-2 millió kilométert lerótt már.
Az Ikarus név a XVI. kerületben élõk – különösképpen a
mátyásföldiek – számára sokkal többet jelent, mint egy
buszmárka. Az itt lakó középkorúak biztosan kapcsolatba
kerültek még ifjúként a gyárral, az idõsebbek közül pedig
sokan elmondhatják: ipari tanulóként kezdtek ott dolgoz-
ni, és a nyugdíjig szolgálták a magyar – és bátran mondhat-
juk, hogy az európai – autóbuszgyártás legendáját.

Az Ikarus-legenda 1.

Õskortól a hõskorig

Így néz ki ma az Ikarus fõbejárata

A TR-5-ös modell egy könyvben

A TR-5 méltó környezetben, a Szép-
mûvészeti Múzeum elõtt

Az Ikarus 55-ös belsõ tere. Ez a ké-
nyeztetés ma is jól esne egy távol-
sági járaton

A legendás farmotoros Ikarus 55
egy jármûkiállításon
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Csak az idõk változnak, az
emberek nem. Valószínû-
leg éppen ezért népszerûek
az olyan, már számtalan-
szor feldolgozott témák,
mint a szegény lány és a
gazdag bankigazgató sze-
relme. Na de mi van, ha a
szegény lány nem tudja,
hogy akit a sofõrjének hisz,
az valójában maga a bank-
igazgató? Akkor jön a Me-
seautó.

MÉSZÁROS TIBOR

A Meseautó Kovács Verája
egy ideig egyet jelentett
Perczel Zitával, Szûcs Já-

nos pedig Törzs Jenõvel. Múltak
az évtizedek, sõt átléptünk egy
új évszázadba, és több híres szí-
nészóriást követõen Kovács Ve-
rát már Ónodi Eszter alakította,
Szûcs Jánost pedig Stohl András.
Október 7-e pedig ismét egy
újabb szereposztást hozott a da-
rab történetében. A Meseautó
ugyanis 77 évvel az õsbemutató
után egy felfrissített rendezés-
ben megérkezett az Erzsébet-
ligetbe. A két fõszerepet ezúttal
Kovalik Ági és Fila Balázs játszot-
ta, de rajtuk kívül még olyan
közismert utasok ültek benne,
mint Tahi-Tóth László, Vándor

Éva, Gyebnár Csekka és a Körúti
Színház fiatal, tehetséges csa-
pata.

A Meseautó címû népszerû
film eredeti forgatókönyvét Ga-
lambos Zoltán, a Körúti Színház
igazgató fõrendezõje vette kéz-
be, hogy az alaptörténetet meg-
tartva, de mégis egy kissé kor-
szerûsítve állítsa színpadra nap-
jaink színházlátogató közönsé-
gének.

Az ilyen vállalkozáshoz sok
egyéb mellett bátorságra és jó
ízlésre mindenképpen szükség
van. Galambos Zoltán pedig
mindkét tulajdonsággal rendel-

kezik, hiszen azért ahhoz kell
némi rendezõi bátorság, hogy az
Én és a kisöcsém címû, szintén
nagyon népszerû darab két sze-
replõjét, dr. Sast és dr. Vast, a
két, kissé suta, de pénzéhes ma-
gándetektívet átemelje a Mese-
autó világába. Kiváló ízlését pe-
dig az bizonyítja, hogy a két
„import figura” úgy simul az
elõadásba, mintha a darab ere-
deti szereplõi lennének. Galam-
bos rendezésének azonban nem
ez a remek ötlet a fõ ereje, ha-
nem a hibátlanul gördülõ elõ-
adás. Minden lehetõséget meg-
ragad a félreértésekbõl bõsége-

sen adódó helyzetkomikumok
kiaknázására, és úgy vezeti az
elõadást, hogy az egy pillanatra
sem torpan meg, az elsõ perctõl
az utolsóig leköti a nézõk figyel-
mét. Remek partnerek ebben a
darab szereplõi, akik egységes
csapatként valósítják meg a ren-
dezõi elképzelést, gyakran ra-
gadtatva önfeledt nevetésre a
közönséget. Emellett ugyancsak
remek partner a darab láthatat-
lan szereplõje, a dramaturg,
Selmeczi Tibor, akinek döntõ
szerepe van a jól játszható hely-
zetek, poénok megteremtésé-
ben. A színészek közül különö-
sen hálás szerep jut Tahi-Tóth
Lászlónak, aki a neves elõdöket
feledtetve egy teljesen új, de
semmivel sem kevésbé szóra-
koztató Halmos Aladárt jelenít
meg, annak minden ügyetlensé-
gével, mosolyt fakasztó egy-
ügyûségével. 

A Meseautó tehát 77 éves
múlttal a háta mögött sem egy
ütött-kopott, idejét múlt csotro-
gány, sõt, Galambos Zoltán hoz-
záértõ „tuningolásának” kö-
szönhetõen régi fényében csil-
loghat még hosszú ideig. Hiszen
a kertvárosi közönség egy olyan
premiernek tapsolhatott, amely-
lyel most indul a társulat az or-
szág meghódítására.

Egy vadonatúj Meseautó

A társulat középen a direktorral

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. 
Tel.: 401-3060  www.kulturliget.hu)

SZÍNHÁZ
2011. november 13. vasárnap 19.00 – Molnár Ferenc
A Doktor úr vígjáték a Turay Ida Színház elõadása. Sze-
replõk: MÁRTON ANDRÁS, PIROS ILDIKÓ, MIKÓ IST-
VÁN, NEMCSÁK KÁROLY, PÁSZTOR ERZSI, VICZIÁN
OTTÓ, MAGYAR TÍMEA, BENKÕ PÉTER… Rendezõ:
Huszti Péter Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló mûvész.
Jegyek: 1900 és 2400 Ft-os áron elõvételben kaphatók.

GYERMEKPROGRAM:
2011. október 25. kedd 10.00 és 15.00 – Máguspárbaj.
A Jelen Teátrum gyermekszínházi elõadása tudóspalán-
táknak. Jegyek: 700 Ft-os áron elõvételben kaphatók.
2011. november 17. csütörtök 10.00 – A rendíthetetlen
ólomkatona, táncmese. Jegyek: 600 Ft-os áron elõvétel-
ben kaphatók.

PÓDIUM:
2011. november 6. vasárnap 18.00 – Tehetséggel Sá-
fárkodók. Vendég: Oszvald Marika. Jegyek: 1300 Ft-os
áron elõvételben kaphatók.

2011. október 25. kedd 18.00 – Déli Harangszó Baráti
Kör. Liszt Ferenc, és a jövõ zenéje. Vendég:Tóth János
operaénekes

ZENE:
2011. november 6. vasárnap 15.00 – ÕSZI NÓTAPA-
RÁDÉ. Jegyek: 1400 Ft-os áron elõvételben kaphatók.
2011. november 11. péntek 19.30 – Jazz Liget - SÁRIK
PÉTER TRIÓ. Jegyek: 900 Ft-os áron elõvételben kapha-
tók.
2011. november 19. szombat 20.00 – Rock’n Roll
Party. A Roll Skate Boogie Zenekarral. Sztárvendég:
Dolly és Kékesi Zoltán. Jegyek: 1500 Ft-os áron elõvétel-
ben kaphatók.

NAGYRENDEZVÉNY:
2011. november 26. szombat – Az Estély 
2011. november 26. 19.00 – „Hagyomány és Virtus”.
Fõvédnökök: Szatmáry Kristóf - belgazdaságért felelõs
államtitkár, Kovács Péter polgármester

AZ ÉV BÁLJA A KERTVÁROSBAN!
Eseményt teremtünk, teret adunk a kerület polgárainak,

vállalkozóinak a találkozásra. A jó hangulatról gondosko-
dik: Berecz András, Kovács Kati, Ferenczy György és a
Rackajam, az Állami Népi Együttes Zenekara, Duna Mû-
vészegyüttes táncosai, Odeion Band. Hungaricum film
vetítése, Koktél bár, Törley Pezsgõ Szalon, Nosztalgia fo-
tózás, Szivar és pálinka szalon
Különleges este, különleges program, különleges vacso-
ra!

KIÁLLÍTÁSOK:
2011. október 25. kedd 18.00 – Széman Richard fotós
kiállításra. Megtekinthetõ november 15-ig a Napfény Ga-
lériában.
2011. november 2. szerda 18.00 – Lantos György kiállí-
tásra. Megtekinthetõ november 18-ig a Kamara Galériában.

NE MENJEN A KÖZPONTBA, NÉZZE MEG A KERTVÁ-
ROSBAN!
2011. december 12. hétfõ 19.00 – Müller Péter
Egyeztetés alatt: A Bandy - lányok. Az Orlai Produkciós
Iroda elõadása-zenés játék. Szereplõk: Udvaros Dorot-
tya, Hernádi Judit. Írta: Parti Nagy Lajos. Rendezõ:
Ascher Tamás

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház
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MESTERSÉGEM CÍMERE

Csak a véletlen mûve, hogy Mészáros
Mihály könyvkötõ lett. Azt, hogy a
Könyvkötõ Szövetkezetben három év
alatt kitanulhatta a szakma csínját-bín-
ját, édesanyja egyik ismerõsének kö-
szönheti. Ötven éve ûzi ezt a napjaink-
ban már ritkaságszámba menõ foglal-
kozást. A rákosszentmihályi könyvkö-
tõmesterrel Késmárki utcai mûhelyé-
ben beszélgettünk.

ZSIGMOND TÜNDE

1961 óta gyakorlom a mesterségemet, és 1971-
ben tettem le a mestervizsgát – mondja Mészá-
ros Mihály, miközben kezében éppen egy res-
taurálásra váró, régi Petõfi-kötetet tart. 

– Nem mindegy, hogy mikor fogok hozzá
egy ilyen munkához. Amikor fáradt vagyok, le
se jövök a lakásból. Aztán, egyszer csak  azt
mondom a feleségemnek, na most lemegyek, és
elkezdem a javítást. Nyugodt környezetben, rá-
hangolódva, ki-be rohangáló kutyám társasá-
gában szeretek dolgozni. Van, amikor két na-
pig is eltart, amíg egy régi könyv összeáll. Min-
den munka kihívást jelent, és ezt szeretem a
legjobban benne – avat be alkotó munkájának
titkaiba és örömeibe Mészáros Mihály, ezután
pedig mesterségének gyakorlati részébe is
nyerhetünk egy kis betekintést. 

– Kötészetemet fokozatosan fejlesztettem
úgy, hogy nyugdíjas koromban is tudjak dol-

gozni – mutat körbe a gépekkel, szerszámok-
kal, alapanyagokkal és kész könyvekkel teli kis
mûhelyben a „hivatalosan” négy éve nyugdíj-
ba vonult mester. Aztán papírból ívet hajtogat,
és megmutatja, hogyan történik a könyvtest fû-
zése kézzel, cérnával és könyvkötõ tûvel. 

– Fiatal koromban, mivel a fûzést vakon kell
csinálni, nagyon sokszor beleszúrtam a kezem-
be a tût. Most már ez ritkábban fordul elõ. A
könyvtestre elõzék kerül, majd borító, amely
készülhet textilbõl, mûbõrbõl vagy igazi bõr-
bõl. A könyvkötõ munkáját présgép, vágógép,
aranyozó gép, betûkészletek és célszerszámok
segítik.

– Ha javításra hoznak egy régi imakönyvet és
takarékossági szempontból mûbõrkötést kér-
nek rá, akkor én mindenképpen lebeszélem er-

rõl az illetõt. Hiszen abban a korban, amikor ez
a könyv készült, még nem is ismerték a mû-
bõrt. Azután inkább mûbõr áron, de valódi bõr-
be kötöm azt az értékes kis könyvet. 

Mészáros Mihály hálásan emlékszik vissza
egykori mesterére, Kökény Józsefre és a
Könyvkötõ Szövetkezetnél eltöltött tanuló-
évekre. 

– A maiak már csak nagyjából tanulják meg
a mesterséget. Minket még „ütöttek-vágtak”,
hogy tanuljuk meg a szakmát. Mostanra vi-
szont már nem sokan maradtunk. A régiek las-
san kihalnak, az újak pedig nem tudnak beru-
házni. Pedig a nagy példányszámban, géppel
dolgozó nyomdák mellett szükség van az ilyen
jól felszerelt kis kézi manufaktúrákra is, ahol
még aranyozást és vakdombornyomást is lehet
végezni. 

Pedig Mészáros Mihály még a szerencsések
közé tartozik: nem csupán azért, mert szép rá-
kosszentmihályi családi házának mûhelyében
végezheti fáradtságos, de örömteli alkotó mun-
káját, hanem azért is mert életét egy olyan segí-
tõ társsal oszthatja meg, mint felesége, Kati. 

– Nagyobb munka esetén az egész család be-
segít. Feleségem és nem utolsósorban a fiam,
aki kitûnõ sportember, és legnagyobb örö-
mömre a dísznövénykertészet és a virágköté-
szet mellett kitanulta a könyvkötõ szakmát is.
Reményeim szerint majd õ viszi tovább ezt a
mesterséget, amit én, amíg élek, csinálni fogok
– zárja a beszélgetést a könyvkötõmester.

Könyvkötõ a Kertvárosban

Déli Harangszó Baráti Kör 
(Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/39-5353-7)

Október 23-án,vasárnap, délelõtt 11 órakor emlékezzünk együtt Mátyásföldön a Turul szár-
nyai alatt 1956. és 2006. október 23. hõseire és áldozataira, a XVI. kerületi Pilóta utcai
(Paulheim téri) hõsi emlékmûnél. Ünnepi beszédet mond lovag Mireisz Tibor, Magyarok
Nagyasszonya, Világ Gyõzelmes Királynõje,  Szent Korona Lovagrendjének Nagykancellárja
Október 23-án, délután 3 órakor emlékezzünk együtt az Árpádföldi Közösségi Egyesülettel
Árpádföldön, a XVI. Kerületi Tóth Ilonka téren, (Állás és Zöldséges u. sarok) a Tóth Ilonka
szobornál 1956. és 2006. október 23. hõseire és áldozataira, valamint a mártír születésnap-
jára.
Október 25. kedd 18 óra – Liszt Ferenc, és a jövõ zenéje – Tóth János, Liszt-díjas opera-
énekes ünnepi elõadása a 200. születési évforduló alkalmából.
„Minthogy Magyarországon születtem, illõ itt hasznát vegyék, bármily csekély mértékben is,
zenei tehetségemnek. Anélkül, hogy frázisokkal fitogtatnám hazaszeretettemet, inkább azon
vagyok, hogy a vele járó feladatokat teljesítsem.”
Helyszín: Bp., XVI. ker. Mátyásföld, Hunyadvár u. 43/b Erzsébetligeti Színház, Harmónia ter-
me
November 8. kedd 18 óra – Hatszor öt: 1456 /555./ - 1956 /55./ - 2006 /5./
A csalogány elszállt – Tóth Ilonka tragikuma – Megemlékezõ elõadás, beszélgetés Tóth Ilon-
káról, aki az 56-os forradalom utáni megtorlások egyik áldozatáról Kiss Rékával és édesap-
jával M. Kiss Sándorral, A csalogány elszállt címû könyv szerzõivel. Helyszín: Bp., XVI. ker.
Mátyásföld, Hunyadvár u. 43/b, Erzsébetligeti Színház, Harmónia terme.
November 16. szerda délután 17.30 óra – Megemlékezés Horthy Miklós budapesti bevo-
nulásáról (1919. november 16.) emléktáblájának megkoszorúzása a Krisztina Szálloda elõtt,
a Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok, Bp. XVI. Sashalom 
A tábla elõtt emlékezik Dr. Onyestyák György a Déli Harangszó Baráti Kör elnöke, a koszo-
rúzás után történelmi elõadást tart Dobai Miklós a Horthy Miklós társaság alapító elnöke
„Gömbös Gyula és a Nemzeti Hadsereg” címmel a hajdani miniszterelnök születésének

125. és halálának 75. évfordulója alkalmából.

50 éves találkozó!
A rákosszentmihályi  Hõsök terei Általános Iskolában 1961-ben végzett
VIII. osztályok számára találkozót szervezünk. 
Kérjük, akik 1961-ben Kornis Károlyné Ági néni és Deákné Puskás Mária
néni osztályában végeztek, jelentkezzenek Bálint Erzsébetnél (tel: 405-
5951), vagy Orsai Mártánál (tel: 406-5775), és értesítsék az általuk ismert

volt osztálytársakat, akik esetleg nem olvassák ezt a felhívást!

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat 
(KVSZ) részleges módosítása

Az építést szabályzó általános és országos elõírásokon túl a Fõvárosi Ön-
kormányzat rendeletein alapuló Kerületi Városrendezési és Építési Sza-
bályzat (KVSZ) 2000. június óta szabályozza a kerület lakóterületein az épí-
tést, az építési telek használatát és a beépítés egyéb feltételeit (beépítés
mértéke, építménymagasság, zöldterület). Egy telek beépítése gyakori
konfliktus forrása a szomszédokkal, ezért a KVSZ tervezett módosítása –
az elõírások értelmezése, finomítása – alapvetõen a szomszédok és a la-
kókörnyezet védelmét szolgálja. A rendelet-tervezet az Önkormányzat hir-
detõtábláján kifüggesztésre került, részleteiben a Fõépítészi Irodán megte-
kinthetõ 2011. november 14-ig.

Tóth Miklós
fõépítész
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arkasréti temetõben az or-
szág. Joggal kérdezheti a
Tisztelt Olvasó, megismerve
Pártos Gyula alkotói idõsza-
kát, hogyan jutunk el a na-
pokban elhunyt Makovecz
Imréig. Úgy gondolom, hogy
a jelentõs, európai szinten is
mértékadó építészet képvi-
selõinek hatása a mai napig
megjelenik.

TÓTH MIKLÓS KERÜLETI FÕÉPÍTÉSZ

P ártos Gyula, eredeti nevén
Putzmann Gyula, a történel-
mi Magyarország terüle-

tén, Apatinban született, 1845. au-
gusztus 17-én († 1916. Budapest).
Az általánosan ismert, szecessziós
stílusban tervezõ Lehner Ödön mel-
lett, õ is a magyar szecesszió úttö-
rõje volt. Hauszmann Alajossal és
Lehner Ödönnel együtt 1870-ben,
Berlinben szereztek építész okle-
velet, és Lehner Ödönnel társulva,
több évtizedig együtt dolgoztak.
A szervezési munka mellett részt
vett Lehner kiváló épületeinek ki-
vitelezésében is. Kerületünk terü-
letén is jelentõs építészeti öröksé-
get hagyott hátra, amikor tervpá-
lyázat során a Magyar Gazdas-
szonyok Országos Egyesületének
megbízását elnyerve, megépítette
a mai Szerb Antal Gimnázium
épületét (1906), amely az I. világ-
háború után a Pozsonyból ideköl-
tözõ Királyi Állami Tanítóképzõ
Intézetnek adott helyet. Az oktatá-
si célú épület ma is eredeti aránya-
iban és részleteiben látható, ezt a
korábbi fényképfelvételek is iga-
zolják. Külön kiemelhetõ az iskola
díszterme. 

A magyar szecesszió késõbbi
születésû, de jelentõs mûvésze,
Árkay Aladár. Temesváron szüle-
tett 1868. február 1-jén († 1932. Bu-
dapest). Budapesten szerzett dip-
lomát, és a korszaknak megfele--
lõen tevékenysége az eklektikus
stílusból indult, majd a magyar
szecesszió jeles képviselõje lett. E
stíluson belül, a stílus adta szabad
gondolati szárnyalásnak megfele-
lõen, épületszerkezeti és új formai
elemeket alkalmazott. Mindenki
ismeri a városmajori templom
vagy a Szent Gellért emlékmû és
lépcsõ városképet meghatározó
sziluettjét, valamint a történelmi

hatással bíró Fasori Református
Templom vagy az Andrássy út –
Hõsök tere sarkán álló, szecessziós
Babochay-villa épületét. Rákos-
szentmihályon, a Budapesti út
melletti református templom és
kultúrház tervezése fûzõdik a ne-
véhez (1928.), amelyet a kialakuló
Rákosszentmihály építõmestere,
több villa, középület építõje, Szabó
József valósított meg. Ha alaposan
szemügyre vesszük ezt az épüle-

tet, megjelenésében szakít a Nyu-
gat- Európában elfogadott kom-
pakt épülettömeg kialakítással és
gazdag részletképzésével az erdé-
lyi építészeti elemek jelennek meg
az épületen. 

Ugyanebben az évben született
Sándy Gyula, a felvidéki Eperjesen,
1868. július 25-én († 1953. Buda-
pest). Az evangélikus család gyer-
meke a József Nádor Mûegyete-
men szerzett építész diplomát,
amikor az országban az építészet
stílusát a historizmus határozta
meg. Gondoljunk csak a Steindl Im-
re által tervezett Országház neogó-
tikus épületére vagy a Vigadó ro-
mantikus építészeti stílusára. Mû-

egyetemen oktatóként jelentõs te-
vékenységet végzett és épületsz-
erkezettani tankönyvei is sokáig
meghatározták az oktatást. A kor
mûemléki felfogásának alkalma-
zása mellett – mely a historizáló
elemek bátor felhasználását jelen-
tette – önálló tervezési munkái is
jelentõsek voltak. Számunkra leg-
kedvesebb munkái a rákosszent-
mihályi Hõsök terén álló evangéli-
kus templom és a sajnos már egy-
ségében nem látható, mellette lévõ
épületek (1934), amelyek a szecesz-
szió stílusjegyeinek magas szintû
alkalmazásával, Európa bármely
részén kiváló értéket képviselnek.
A régi fényképeken még látszik a
homlokzat vakolatban és színben
történõ díszítése, amely a Lehner
Ödön által tervezett Földtani Inté-
zet felületi díszítéseit juttatja
eszünkbe. 

A historizáló építészetet felvál-
tó, új gondolatokat képviselõ épí-
tészekre jelentõsen hatottak a
gyermekkori élmények. Így a Te-
mesváron, 1883. december 16-án
született Kós Károly († 1977. Ko-
lozsvár), eredeti nevén Kosch
Károly munkáira is. A fõváros je-
lentõs vonzását jelzi, hogy õ is a
József Nádor Mûegyetem szerzett
diplomát. Az építészet generális,
minden mûvészeti ágra kiterjedõ
szemléletét mutatja, hogy a régi
kalotaszegi építészetet bemutató
tanulmánya, írói munkássága és a
díszlettervezés is jellemezte Kós
Károly tevékenységét. Kultikus
hatásúak írásmûvei és a saját ma-
gának tervezett, kalotaszegi
Sztánán felépített háza, ahová a
szülõföld szeretete a trianoni dön-
tés után, az Erdélybe induló utolsó
vonattal, hazatérésre késztette.

Szerteágazó munkásságának ma-
gas színvonalát jelzi, hogy 1938-
ban, Országépítõ címû regényéért
Baumgarten-díjat kapott és több
román és magyar állami kitünte-
tésben részesült. Egyedülálló mó-
don, a magyar építészet legmaga-
sabb kitüntetését, az Ybl Miklós-
díjat, posztumusz 2010-ben meg-
kapta. Építészeti és közéleti mun-
kássága nem fõáramlatként, de je-
lentõs hatást gyakorolt a magyar
organikus építészetre, amely vi-
lágszerte elismertté vált. 

Kerületünkben a Rákosi út két
oldalán, a Hársfa utca sarkán álló,
két szimmetrikus épület (1929) –
amelyek közül az óvoda még õrzi
a stílusjegyeket – határozottan
tükrözi a Kós Károly által képvi-
selt építészeti stílust. 

E négy jelentõs építész munkás-
ságán keresztül jutottunk el a cím-
ben szereplõ, 1935. november 20-
án, Budapesten született Makovecz
Imréig († 2011. Budapest). Az általa
képviselt organikus építészet nem
képzelhetõ el a megelõzõ idõszak-
ok jeles képviselõi nélkül, a ma-
gyar szecesszió egyedi megjelené-
se, a hagyományos erdélyi építé-
szetet tükrözõ Kós Károly mun-
kássága, és az egész világot egy-
ségben látó szemlélet nélkül. 

A szecesszió növényi formákat
díszítõelemként használó építé-
szeti stílusa – a XX. századi külön-
bözõ építészeti megnyilvánuláso-
kat követõen – átértékelve a szer-
ves, élõ építészetben mint lényegi
elvi alap jelenik meg. A népmûvé-
szeti motívumok (díszítõmûvé-
szet, formakincs) mintegy átlénye-
gültek és szerves egésszé (épület,
szerkezet, bútor és életszemlélet)
váltak Makovecz Imre építészeté-
ben. A nagy elõdök munkáját ki-
teljesítve megszakadt életútja.
2011. október 8-án búcsúzott tõle a
Farkasréti temetõben az ország.

Pártos Gyulától Makovecz Imréig

Mottó
„A múlt nagyjainak és nemes ha-
gyományainak tiszteletben tartá-
sa felemelkedésünk legfõbb bizto-
sítéka.”

Milkó Vilmos 
sebészorvos 1947
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A Varjú Vilmos Olimpiai
Baráti Kör október 13-i ren-
dezvényén a szervezõk an-
nak a sportágnak a vezetõit
látták vendégül, amelytõl a
legtöbbet várhatjuk a lon-
doni ötkarikás játékokon.
A kajak-kenut dr. Baráth
Etele, a szövetség elnöke,
és Storcz Botond szövetsé-
gi kapitány képviselte. 

RIERSCH TAMÁS

A kajak-kenu abban külön-
bözik a többi sportágtól,
hogy nem személyek, ha-

nem országok szerzik a kvótákat.
Tehát korántsem biztos, hogy
Londonban az a versenyzõ szere-
pel majd, aki a kvótát a szegedi vi-
lágbajnokságon megszerezte. Jö-
võre a válogató versenyeken dõl
majd el, hogy ki képviseli hazán-
kat Londonban – mondta a há-
romszoros olimpiai bajnok szö-
vetségi kapitány.

Storcz Botond hozzátette: az ed-
dig megszerzett 14 kvóta mellé
még legalább hármat szeretne. El-

sõsorban a kenusoktól vár ered-
ményeket, akik eddig mindössze
egyetlen olimpiai részvételt vív-
tak ki. Igaz, az mindjárt egy
aranyesélyt jelent, hiszen Vajda
Attila a pekingi olimpián és a sze-
gedi vébén is megnyerte az 1000
méteres távot. 

- A kajak-kenu is egyre nép-
szerûbb a világban, ma már a

nemzetközi szövetség égisze
alatt több mint 50 millióan ûzik
ezt a sportágat. A magyar ver-
senyzõknek is egyre nagyobb
konkurenciával kell szembenéz-
nie. Pekingben a 12 aranyérmen
már kilenc nemzet osztozkodott.
Míg az 1998-as szegedi világbaj-
nokságra 94-98 országot tud-
tunk meghívni, addig az idei ha-

zai vébére már 146 ország spor-
tolói jelentkeztek – emelte ki dr.
Baráth Etele.

A két szakember hangsúlyozta:
a magyar kajak-kenu válogatott
felkészülésében semmi rendkívülit
nem terveznek. Ugyanúgy men-
nek külföldi edzõtáborokba, mint
korábban, viszont a versenyzõk
több idõt töltenek majd a hazai
központi edzõtáborban. Storcz Bo-
tond azt is elárulta, hogy London-
ban öt érmet vár a versenyzõktõl,
ebbõl jó lenne, ha legalább kettõ
aranyérem lenne. 

A XVI. kerületben megfelelõ
vízfelület híján nem honos a ka-
jak-kenu sport, de azért a Kertvá-
rosnak is vannak kötõdései a
sportághoz. Egyrészt Sashalmon
lakik az a Mohácsi Ferenc, aki
Wieland Károllyal az 1956-os
Melbourne-i olimpián harmadik
helyen végzett a C1000 méteres
távon, illetve a Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolában bonto-
gatja szárnyait egy fiatal tehetség,
Bánki Lilla, aki a KSI SE verseny-
zõjeként már eddig is figyelemre-
méltó eredményeket ért el.

Kerületi 
röplabdasiker

A XVI. kerületi Szívbetegek röplab-
da csapata rendszeresen részt
vesz olyan tornákon, ahol általá-
ban az elsõk között végez. – Leg-
utóbb a Nagyatádon megrendezett
országos szívbeteg sporttalálko-
zón szerepeltünk, ahol 15 város, il-
letve egy holland röplabdacsapat
volt jelen. A
rangos rendez-
vényen a kerü-
leti csapat az
elsõ helyet
szerezte meg.
A háromnapos
találkozón nem
csak a röplab-
dáról esett szó,
ekkor rendez-
ték ugyanis a Magyar Szívegyesü-
let Országos Orvos-Beteg Konfe-
renciáját, illetve a résztvevõk a
röplabdán kívül számos sportág-
ban kipróbálhatták még magukat –
mondta Kövecs Gyula, a csapat
vezetõje.

Kajakosok a kerületben

Német Kisebbségi Önkormányzat
(Péteri Ildikó elnök 06-20/956-7014)

November 10. (csütörtök) 17.30 – A Német Kisebbségi Ön-
kormányzat Márton napi lampionos felvonulása várja a né-
metet tanuló kisdiákokat, elsõsorban az alsós tanulókat.
Gyülekezés: Havashalom utcai park (1163 Havashalom u.
41 – 43.) A felvonulás célpontja a Krisztus Király templom
XVI. ker. Sasvár utca 23. 
November 20. (vasárnap) 11.00 – A Cinkotai temetõben
nyugvó német katonák sírjainak megkoszorúzása
Német társalgási klub. November 7., november 21., decem-
ber 5.,  december 19. Helyszín: Sashalmi Tanoda, XVI. ker.
Metró u. 3 – 7. Az ingyenes német nyelvápoló klubot ismé-
telten kétheti rendszerességgel folytatjuk, elsõsorban azok-
ra számítva, akik társalgási szinten beszélik a német nyelvet.
Vezeti: Beate Lindner. A társalgás minden alkalommal 17.30
– 19.00-ig.
A sváb kórus próbáinak idõpontjai: október 25., november
8., november 15., november 22., november 29., december
6., december 13. Keddenként 17.30 – 19.00-ig. 
Továbbra is várjuk azokat, akik szívesen énekelnek német
nyelven. Kórusvezetõ: Csõváriné Gurubi Judit. Helyszín: Pe-
dagógiai Szolgáltató Intézet, XVI. ker. Veres P. u. 157.

Érdeklõdni a programok felõl 
a 06-20/956-7014-as számon Péteri Ildikónál.)

Holdvilág 
Kamaraszínház

(1161 Rákosszentmihály, 
Ságvári u. 3. 405-8759)

Október 10. 14.00 csütörtök – A négyszögletû
kerek erdõ meséi – A Fõnix Mûhely vendégjá-
téka – Jókai - XIV. bérlet
11. 10.00 péntek – A négyszögletû kerek erdõ
meséi – A Fõnix Mûhely vendégjátéka, Csip-
csup  bérlet
11. 14.30 péntek – A négyszögletû kerek erdõ
meséi – A Fõnix Mûhely vendégjátéka – Dózsa
György bérlet – Pásztó
13. 15.00 vasárnap – A négyszögletû kerek
erdõ meséi
16. 17.00 szerda – BEMUTATÓ: A képzelt be-
teg avagy a hipochonder – BEMUTATÓ! –
Hold-Liget bérlet: A Holdvilág Kamaraszínház
és az Erzsébetligeti Színház közös bérlete az
Erzsébetligeti Színházban
20. 15.00 vasárnap – Ágacska
22. 10.00 kedd – Ágacska 
23. 14.30 szerda – Ágacska
26. 19.00 szombat – A képzelt beteg avagy a
hipochonder
27. 16.00 vasárnap – A titokzatos hóember –

A Batyu Színház vendégjátéka.

Storcz Botond, dr. Baráth Etele és Borovitz Tamás
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XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelõszerkesztõ:
Imrik László

Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztõségi fogadóóra 
szerdánként 14–16 óráig 

a polgármesteri hivatalban: 
(1163 Havashalom u. 43.)

Tel./fax: 4011-586

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt.
8200 Veszprém, Házgyári u. 12.
Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné

1042 Bp., Rózsa utca 39. 06-30-828-0463
Hirdetésfelvétel:

06-20-982-5352 vagy hirdet16@freemail.hu
A szerkesztõségünkbe beküldött kézira-
tokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira-
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem
küldünk vissza.
Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely
függvényében jelentetünk meg. Fenntart-
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté-
sére vagy – hely hiányában – kihagyására.

Vegyes
Eladó hegyi kristály új állapotban 120 E Ft-
ért. 407-0848

Samsung Tb 55 cm-es képméret eladó. 8 E
Ft-ért. 407-2684

3 x 2 m-es keveset használt drapp-barna szõ-
nyeg 5 E Ft-ért eladó. 403-1090

Eladó 2 db gyári csomagolt aluminium radi-
átor, sárga színû drótos üveg. 30-325-4312

Lakótársat keres idõs asszony, nyugdíjas nõ
személyében. 405-9083

5 l- es fonott és fonatlan ballon, mosogató
konyhaszekrény, szagelszívó motor, mosó-
gép motor eladó. 409-2240

Kerámia mûhelybe kisegítõt keresünk festõ
és szalvétázó munkakörbe. 30-476-2876

Ingyen elszállítjuk rossz háztartási gépeit,
valamint fát tüzelési célra. 403-2278, 30-250-
1054

Orion mobilklíma eladó. 30-210-8116

Száraz tûzifa, kandalló fa akác, tölgy, ház-
hozszállítással kapható! 20-317-3000

Régi mechanikus cseh írógép, régi 2 db rádió
eladó. 30-999-3932

2 db Singer varrógép, 2 db összecsukható
camping kerékpár eladó. 30-999-3932

Új, 19 db- os „millerhaus” edénykészlet, 30
évig edény marad. 400-3011, 20-206-7802

Szépséghibás Indesit mosógép 5 E Ft-ért el-
adó, 5 éves. 20-468-0030

Sürgõsen eladó a XVI. kerületben elemeire
bontott, fûthetõ elektromosan felszerelt, 5+3
nm-es árusító pavilon. 30-463-7916

185 l-es boroshordók eladók. 20-380-5851

Eladó használt, jól mûködõ HÕTERM 45
ESB gázkazán 40 E Ft-ért. 30-212-1557

54 éves nõ vagyok, 4-6 órás munkát keresek
a kerületben. 70-263-4416

Két hullámos és két énekes papagáj olcsón
eladó. 70-620-3994

Bramach Alpesi tetõcserép barna színben 130
db eladó. 30-438-1650

Fehér lemez kád 160 cm, számítógép asztal,
mobil görgõs, 60 x 36 x 80, eladó. 403-2278-
30250-1054

Ingatlan
Mátyásföldön, egy családi házban garzon
kiadó. Ára 50.000/hó rezsivel együtt. Tel:
0630-412-0751 

Rákoskerten három szobás családi ház 207 n-
öles telekkel, beépíthetõ tetõtérrel eladó 20
M Ft-ért. 20-381-9119

Fóton ideális hétvégi telek eladó. Gyümölcs-
fák, szõlõ, épületek. 30-328-9863

Sashalmon 2,5 szobás családi ház 640 nm-es
telken garázzsal, melléképülettel 35 M Ft-ért
eladó. 20-371-2400

Csömörön 11 m széles osztatlan tulajdonú, 2
útra nyíló szántó 2 M Ft-ért eladó. 20-371-2400

Sürgõsen eladó! XVI kerület Jókai utca mel-
letti csendes utcában 22 éves felújítandó, 3
szintes családi ház 785 nm-es telekkel 45 M
Ft-ért. 30-463-7916

Zalakaroson karácsonyi és újévi ünnepekre
kétszemélyes, három fõs apartman üdülõjo-
ga eladó. 70-772-8511

Centin 38 nm-es lakás bútorozottan, azonnali
költözéssel kiadó. 30-245-6868

Családokhoz ajánlunk megbízható, munká-
jukra igényes idõsgondozókat, gyermekfel-
ügyelõket, takarítónõket igény szerint, akár
bentlakással is. EMPÁTIA SZOLGÁLTATÓ
IRODA. 20-465-8458, 70-611-2553,
www.empatiabalatin.net

Takarítást, bejárónõi munkát keres megbíz-
ható, leinformálható, munkájára igényes, 38
éves hölgy. Nagy tapasztalattal, referenci-
ákkal. 30-613-3833 www.otthontakaritas.hu 

Matematika, fizika, kémia, mechanika és
ábrázoló geometria oktatás, felkészítés 35
éves gyakorlattal. 403-6783, 30-598-3432

Kutyakozmetika nyílt a centenáriumi lakó-
telepen. Futórózsa utca 69. 20-569-1822

XVI. kerületi ASZTALOS ajtók, ablakok ja-
vítását; konyhabútorok, gardrobok, egyedi
bútorok készítését vállalja. Kiss Ernõ aszta-
los (hétvégén is). 30-447-48-53

ASZTALOSMUNKÁK vállaljuk konyhák,
beépített bútorok, galériák, bejárati ajtók,
elõtetõk és kocsi beállók készítését. Régi
bútorok restaurálását, kópiák készítését il-
letve fafaragást. 30-401-1633, szetey-
zoltan@freemail.hu 

ANGOL  nyelvoktatás, vizsgafelkészítés,
skype óraadás okleveles nyelvtanártól Sas-
halmon. Kedvezményes havidíj! Braun Klá-
ra 70-941-4960

Zsebbarát vállal festést- tapétázást- mázo-
lást. Kis munkát is. Megbízhatóság, becsü-
letesség garantált! 28-450-776, 20-482-6869

Bádogos-tetõfedõ-tetõszigetelõ, új munkát
és felújítást is vállal. 409-2069, 20-510-0013

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAK JAVÍTÁS, SZI-
GETELÉS, BÚTORJAVÍTÁS, ASZTALOS-
MUNKÁK. 30-755-2209

FOGSOROK készítése, javítása szükség
esetén háznál is. 30-314-2226

Tetõfedõ-bádogos-ács-tetõszigetelõ munká-
kat vállalok garanciával, közületeknek is.
405-5184, 30-931-3927

Középiskolások matematika, fizika, kémia
korrepetálását, érettségi felkészítését válla-
lom. 20-452-4671 

Még mindig nagyon várom annak a
PÖTYINEK a hívását, aki évtizedekkel ez-
elõtt a Tiszavirág vendéglõben dolgozott.
20-441-4661

Angol, német nyelvtanítás, korrepetálás,
vizsgára felkészítés. 262-0746, 30-622-0570

Kiadó XVI. kerület fûútvonalon –Veres Pé-
ter és Gyöngyhalász utca sarkán – 500 nm-
es saroktelek. 35 nm-es mûhellyel. Víz vil-
lany van. A telken csempe lerakat mûkö-
dött. 70-775-3592 Majorné

LAKATOSIPARI BT vállalja: ZÁRAK cse-
réjét, KERÍTÉSEK, KORLÁTOK, RÁCSOK
gyártását, szerelését, javítását. Kádár. 30-
646-1935, 400-2396

Kertépítés, kertfenntartás, sövényírás, faki-
vágás, permetezés és öntözõrendszer tele-
pítése garanciával. 30-323-0028

Konténeres sitt, lom, zöldhulladék, termõ-
föld szállítása 4-6-8 köbméteres, nyitható
konténerekkel. Erdei Sándor. 409-0933, 30-
944-1106

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS garanci-
ával, kedvezményekkel, ingyenes felmérés-
sel. 20-994-7726, 256-4425

Kandalló, cserépkályha építés 10 % ked-
vezménnyel, Bökényföldi u. 87. bemutató
termünkben megtekintheti kínálatunkat.
407-3155, 30-301-2616

FAKIVÁGÁS elszállítással is,anyagi fele-
lõsséggel! KERTÉPÍTÉS, Füvesítés, Fûka-
szálás, Sövénynyírás, Bozótirtás. Kedvezõ
áron, szakszerûen, lélekkel! 30-287-4348

Redõnyök, szúnyogháló-rendszerekkel,
napellenzõk szerelése, javítása. Bemutató-
termünk: Csömöri u. – Szlovák u. sarok.
409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987

Salsa és társastánc a Sashalmi Közösségi Teremben 
(1165 Budapest, XVI. Kerület Sashalom Tér 1.)

Kezdõ kubai salsa és társastánc tanfolyam gyermekeknek 7 éves kortól va-
sárnap délelõttönként 11:00-12:45 ig. Kezdõ társastánc felnõtteknek va-
sárnaponként 16:30-18:00-ig.
Kezdõ kubai salsa felnõtteknek vasárnaponként 18:00-19:30-ig. Felzárkóz-
tató egyéni órák keretében utolérheted a már beindított csoportjainkat! 
Olyan tánctudás birtokában leszel, amivel bátran elmehetsz bármelyik
salsa partyba!

Salsa aerobic a XVI. Kerületben a Táncsics Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium (1165 Bp., Táncsics utca 7-9.) nagy tornatermében 

hétfõnként 19:00-20:00-ig, és csütörtökönként 18:30-19:30-ig.
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény az
önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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

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

TÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@freemail.hu e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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