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'Történeti fasoravató 

Június 3-án avatták fel azt a történeti fasort, amelynek 56 fáját elődeink emlékére ültette az Önkormányzat a 
Sashalmi sétányon. A Könyvtár utcától a Budapesti útig terjedő szakaszon, a séta út két oldalán, a piros virágú 
gesztenyék tövében elhelyezett emléktáblákat az Önkormányzat vezetó1, a képviselő-testület tagjai, díszpolgá
raink, a kerületi egyházak papjai és lelkészei, a civil szervezetek képviselői, ai emléktáblákon szerepló1c utó
dai és más jeles kerületi személyek leplezték le. Bő"ebben a 7. oldalon 

JIIJd~.""'. modem etvárá
soknak. A b8f'Ul1ázjs 6sszk6ltsé-

15 millió forint. 
B6vebben a 4. oldalan 

HASZNÁLD az ePoldit, 
és nyerj egy androidos készüléket! 

Elkészült az Európában egyedülálló online közterület
felügyeleti rendszer, az ePoldi Android operációs rend
szeren futó verziója. 
Szeretnénk, ha minél több kerületi lakos, köztük a fia
talok is használnák a rendszert, hozzájárulva ezzel a 
XVI. kerület közterületinek megóvásához. 
Ezért a június 20. és augusztus 20. között regisztrált, és 
augusztus 31-ig legalább 5 db feldolgozott közterületi bejelentést be
küldő, legfeljebb 26 éves, állandó XVI. kerületi bejelentett lakcímmel 
rendelkező felhasználók között az alábbi készülékeket sorsoljuk ki: 
2011. augusztus 8-án 1 db Motorola Flipoutot, 
2011. szeptember 5-én 1 db Motorola Galaxy Ace-t, 
2011. szeptember 5-én fődíjként 1 db Samsung Galaxy Tabot. 

Részletes információk a www.budapest16.hu oldalon, 
az ePoldi menüpont alatt, vagy a kabinet@bp16.hu e-maii címen. 

fl Segítsünk, 
ne büntessünk! 

3. Hamarosan elkészül 
a Centi közért 

II Óvakodj 
a tolvajtól! 

Kedves olvasóI 



ÖNKORMÁNYZAT 

Tanév végi találkozó 
lős alpolgármester felkérte az 
intézmények vezetőit arra, 
hogy a közeljövőben benyújtás
ra kerülő, oktatási ágazatot 
érintő törvényekkel kapcsolat
ban fejtsék ki szakmai vélemé
nyüket. Kovács Péter parla
menti képviselőként ígéretet 
tett arra, hogy az Országház
ban a konszenzus os javasla-

Június 9-én tartotta az Ön
kormányzat a hagyomá
nyos, nyár előtti intézmény
vezetői értekezletét, ame
lyen részt vett Kovács Péter 
polgármester, Csomor Ervin 
és Kovács Raymund alpol
gármester, Ancsin László 
jegyző, valamint a szakbi
zottságok elnökei. A rendez
vény célja minden évben az, 
hogy a közérdeklődésre szá
mot tartó témáról az összes 
intézményvezető tudomást 
szerezzen. 

SZIGETHY MARGIT 

A 
z értekezlet elején Feke
te Sándorné, a Varázs

. korona Óvoda vezetője 
- aki 40 év munkaviszony után, 
egészségének védelme érdeké
ben nyugdíjba megy - könnyes 
szemekkel köszönt el pedagó
gustársaitól és a kerület vezető
itől. Kovács Péter polgármester 
ez alkalomból adta át neki a 

Kovács Péter pOlgármester és dr. Csomor Ervin alpolgármester köszöntöt
te a nyugdíjba vonuló Fekete Sándorné óvodavezetót 

zott pedagógusszolgálati em
lékérmet és oklevelet. Fekete 
Sándorné elmondta: 34 évig 
dolgozott óvodában, munkája 
során elsősorban a gyerekek ér
dekeit tartotta szem előtt. Veze-

megfelelő munkafeltétele~et. A 
leköszönő óvodavezető hang
súlyozta: ezer szállal kötődik a 
kerülethez, ezért nyugdíjasként 
is szívesen segít majd azoknak, 
akiknek erre szükségük van. 

tokat képviselni fogja . -

Réthelyi Miklós nemzeti erőfor- tőként mindig támogatta kollé
rás miniszter által adományo- gáit, és biztosította számukra a 

Ezután a polg~rmester és 
Csomor Ervin, az oktatásért fele-

Ezt követően Csomor Ervin 
adott tájékoztatást az Egy óvo
da - egy iskola program állásá
ról, a bölcsődei, óvodai és jsko
lai beiratkozások tapasztalatai
ról, valamint számos más aktu
ális kérdésről. Ancsin László 
jegyző beszámolt az októberi 
népszámlálás előkészítő mun
káiról, és az ebben való közre
működésre kérte fel a hivatal 
dolgozóit. Végül Borovitz Ta
más, a Varjú Vilmos Baráti Kör 
vezetője elmondta: a közelgő 
londoni olimpia apropóján elő
adás-sorozatokat tervez az in
tézményekben, ahová kerületi 
olimpikonokat és más híres 
sportolókat hívnak majd meg 
az olimpiai eszme terjesztésé
nek jegyében. Az esemény vé
gén az alpolgármester minden 
megjelent vezetőnek megkö
szönte az ez évi munkáját. 

a következő álláshelyek 
betöltésére várja 
a jelentkezőket: 

-1 fó bölcsődevezető, 
- 13 fő kisgyermeknevelő, 
- 1 fő gyógypedagógus, 
- 1 fő dietetikus-

élelmezésvezető, 
- 2 fő szakács, 
- 2 fő konyhalány, 
- 1 fő mosó-vasaló, 
- 3 fő takarító, 
- 1 fó fútő-kertimunkás. 

Érdeklódnllehet 
Tamj Érinál, 

az EgyuJleU 81 

A XVI. kerületi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) szakmai 
munkáját nemcsak Budapesten, ha
nem az egész országban elismerik. 
Talán az sem lehet véletlen, hogy a 
KEF pályázatait is évről évre támoga
tásra méltó nak találják a döntésho
zók. Nem történt ez most sem más
ként, így a Nemzeti Erőforrás Minisz
térium által nyújtott segítségnek is 
köszönhetően számos új elemmel bő
vült a KEF tevékenysége, és a régi be
vált programok is folytatódhatnak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A hogy Csomor Ervin alpolgármestertől 
- aki a KEF elnöke is egyben - meg
tudtuk, a kerületi oktatási és szociá

lis intézményekben dolgozók egyebek mel
lett egy új típusú, resztoratívnak nevezett 
konfliktuskezelő technikával is megismer
kedhettek. A speciális szemléletmód lényege 
az, hogy a hagyományos, büntetésen alapuló 
bánásmód helyett a resztoratív elvet követők 

a jóvátételre és a kár helyreállítására helyezik 
a hangsúlyt. Ez csak akkor lehet sikeres, ha a 
sérelmet okozó félben megjelenik az együtt
működés, megbánás és a felelősségvállalás 
iránti igény. A kétnapos képzésen részt vevő 
érdeklődők nem elsősorban elméleti, hanem 
gyakorlati elemekben szerezhettek jártassá
got, és az eltérő területen dolgozó kollégák 
egymás kreatív ötleteit is megismerhették. 

Fontos kiemelni azonban, hogy nemcsak 
pedagógusok és szociális szakemberek vet
tek részt ezen a továbbképzésen, hanem diá
kok is. A Napraforgó Gyermekjóléti Köz
pont által korábban felkészített tizenkét fő
ből álló kortárs segít6k lelkes csapata is szé
les körű és naprakész ismereteket szerezhe
tett az új szemléletmódú konfliktuskezelés 
technikájából. 

Emellett Szász Józse! oktatási bizottsági el
nök javaslata alapján az Önkormányzat kép
viselő-testülete további anyagi támogatást 
biztosított a KEF által szervezett programok
hoz, így azok a tanév kezdetekor a drogmeg
előzés, egészséges életmódra tőrtén6 nevelés 
témakörében folytatódhatnak. 



KÖZÉRDEKŰ 

Hamaro an el észül a Centi közért 
RÁDAY ZSOMBOR 

M alteros vödör és állvá
nyok. Ez a "csendélet" 

. fogadja azokat, akik a 
Centenáriumi lakótelep közér~é
ben vásárolnának. Az épületből 
a kasszák csipogása helyett egy
előre az építkezéssel járó zajok 
szűrődnek ki. A környéken la
kók között napi szinten beszéd
téma a tulajdonosváltás után fia
talító kúrába kezdett közért. 

A bolt üzemeltetési jogára pá
lyázatot írt ki az Önkormányzat. 
A tenderen az egyik legdinami
kusabban fejlődő hazai élelmi
szerlánc, a CBA nyert. A cég 
egyik tulajdonosa, Lázár Vilmos 
elmondta: a régi áruháznak csak 
a helye marad meg, de egyéb 
hasonlóságot a vásárlók nem 
fognak felfedezni. A boltot CBA 
Príma üzletté alakítják, ami any
nyit jelent, hogy a beltér a leg
modernebb irányvonalnak meg
felelően lesz kialakítva. A Príma 
jelző vonatkozik mind a beren
dezésre, mind pedig az áruk mi
nőségére. Azok, akik betérnek 
majd az új üzletbe, észrevesz
nek majd egy lényeges válto
zást: nem lesznek pultok. Így 
minden önkiszolgáló jelleggel 
kapható majd. Lázár Vilmos 
megígérte: a választék szélesebb 
lesz, mint a korábbi üzemeltető
nél, az árukínálat maximálisan a 
lakókörnyezet igényeihez igazo
dik majd. Mivel ez az áruház 
egy lakótelepen van, ezért külö
nös figyelmet kap a friss áru, 
mindez vonatkozik a zöldségre, 
gyümölcsre, a pékárura, a húsra 
és húskészítményekre is. 

A CBA minőségbiztosítási 

rendszere rendkívül szigorú, rá
adásul a cégre jellemző, hogy 
terméke in ek jelentős részét ha
zai termelőktól, a hazai feldol
gozóiparból szerzi be, tehát zö
mében magyar árukat forgal
maznak. Lázár Vilmos hozzátet
te: a magyar áru sokkal bizton
ságosabb, mint a külföldi, így a 
vásárlóknak egy pillanatig sem 
kell aggódniuk, ha például kí
gyóuborkát szeretnének vásá
rolni. A kiváló minőség termé
szetesen nem jelenti azt, hogy 
ezeknek az ára magasabb lesz. 
Az üzletIánc kedvező áron, ked-

hanem, ha arra igény van, a fel
vágottért is elviszi a Centenáriu
mi lakótelepen élőket. Júniusban 
és júliusban szervezetten szállít
ják a közeli üzletekbe azokat, 
akiknek erre szükségük van. A 
szolgálat vezetője kifejtette: 
azok, akik a Centi közepén lévő 
bolthoz szoktak az elmúlt évti
zedekben - márpedig a lakókö
zös~ég nem fiatal - , azok nem 
mennek már könnyen máshova, 
nekik ez az építkezés nagy ne
hézséget okoz. Ha arra van 
igény, többen, kis csoportokban 
is mehetnek, de akár egy em
bernek is megoldják a vásárlá
sát. A lényeg, hogy mindenki a 
lehetőségek szerint kedvező 

áron pakolhassa meg a saját ko
sarát, saját maga válogathat, és a 
szolgálat háztól házig viszi őket, 
mindezt fuvardíj nélkül. 

A Területi Szociális Szolgálat képviselóle segít a nyugdijasoknak 

Baloghné Szabó Olga hang
súlyozta: nemcsak az ötletet kö
szönhetik a kerület vezetőjének, 
hanem az ahhoz szükséges 
anyagi hátteret is. Sok nyugdíjas 
már a korábbi rendelói járatok
ról sem hitte el, hogy ingyenes, 
így valószínűleg többen hitetlen
kedve fogadják a bolti járatot is. 
A szolgálat vezetője szerint a 
megszokás nagy úr, de ezt a 
segítséget minden idős ember 
megérdemli. 

vező feltételekkel vásárolja meg 
a beszállítóktól a termékeket. 
Fontosnak tartják, hogy a vásár
lók jó minőségű árucikkeket ve
hessenek olcsón. Az üzleti ánc 
elnökhelyettese hozzátette: a 
kedvező árakat a folyamatos ak
ciókkal fogják még lehtebb szo
rítani. Ezek közé tartozik majd 
egy nagy nyitási akció, amely
nek keretében még alacsonyabb 
árakkal és kedvezményes ter
mékek széles választékával ör
vendeztetik meg a vásárlókat. 

A lakótelepen addig sem áll 
meg az élet, amíg nem nyit ki az 
új közért. Bár vannak, akik keve
sebb türelemmel viselik a XVI. 
kerület megújulását. Az Önkor
mányzat Területi Szociális Szol
gálatának vezetője elmondta: 
van olyan ismerőse, aki nemtet
szésének adott hangot amiatt, 
mert megszúnt a jól megszokott 
bolt. Baloghné Szabó Olga erre azt 
felelte: nem kell elégedetlenked .. 
ni, mert lesz majd helyette szép 
új. A szolgálat munkatársai az 
idősek és rászorulók étkeztetése 
mellett többek között a ház kö
rüli munkákat is elvégzik, és a 
rendelőbe, orvoshoz is elszállít-

ják azokat, akiknek ez nehézsé
get okoz. Most a közért felújítá
sával további feladattal bővült a 
repertoárjuk. Kovács Péter pol
gármester kezdeményezésére a 
szolgálat nemcsak a recept~rt, 

A gesztenyefák védelme érdekében kerületünkben az Önkormányzat megrende
lésére a SYS' 89 Kkt. ismét permetezést végez június 28. és július 23. között. 

A felhasznált anyagok: 
- Cascade 50 EC 0,08%, amelynek élelmezés-egészségügyi várakozási 

ideje nincs, munkaügyi várakozási ideje nincs, a méhekre közepesen ve
szélyes, a nyílt vizekre kifejezetten veszélyes. 

- Topsin-Metil 0,5kg/ha, mely esetében az élelmezés-egészségügyi vára
kozási ideje 14 nap, munkaügyi várakozási ideje nincs, a méhekre nem 
veszélyes, a vizekre közepesen veszélyes. 

- A Wuxal 1 l/ha dózisban, valamint Nonit permetezöanyagoknak pedig 
sem várakozási idejük nincs, sem a méhekre, sem a vizekre nem jelen
tenek veszélyt. 

A gépjármúveket egyik szer sem károsítja. 

A permetezés tervezett kezdete az idŐjárás függvényében változhat, de a 
Kkt. igyekszi a munkát a megadott időintervaJlumban elvégezni. 

~Hmre~~~~~, .. ~~ .. 



AKTUÁLIS 

Cinkotának is van . már igazi játszótere 
MÉSZÁROS TIBOR 

C
inkota főutcája, a Bat
thyány Ilona utca a kö
zelmúltban esett át teljes 

felújításon. A kiala]4tott új par
kolókra már korábban is nagy 
szükség lett volna, ám legalább 
ennyire hiányzott egy korszerű 
játszótér is. 

Szász Józse! - aki folyamatosan 
figyelemmel kísérte a kivitelezés 
munkálatait - elmondta: hely
színként először a táj ház kerlje 
került szóba, de már a kezdetek
kor látszott, hogy egy XXI. szá
zadí, tarka játszóeszközzel fel
szerelt játszóhely nem igazán 
harmonizál a tájház patinás 
megjelenésével. A gimnázium 
igazgatója, Inotai István azonban 
felajánlotta a játszótér kialakítá
sára az iskola parkjának azt az 
épülettől távoli részét, amelyet a 
tájházzal közös kerítésnél eddig 
legfeljebb tiltott dohányzásra 

használtak az erre hajlamos ta
nulók. 

Az Everling Kft. hamarosan 
körül is kerítette a terülefet, és a 
már eddig létrehozott és felújí
tott kerületi játszóterek tapaszta
latait felhasználva, tarka gyerek
birodalmat varázsolt a korábbi 

bozótos helyére. A nagy fákat 
természetesen nem vágták ki, ez
által azok jótékony árnyékukkal 
a legnagyobb melegben is védik 
a kicsiket a homokozókban oly 
gyakori leégéstől. 

Az anyukák általában egy már 
mászkáló, futkározó, és egy ka-

ron ülő gyerekkel érkeznek. Ók 
a padokra kényelmesen le tud
nak ülni, de van egy teljesen fel
szerelt mászóvár kötéllépcsővel, 
hagyományos hinta, fészekhin
ta, mászóka az egyik oldalán 
mászófallal, és egy nagyobb asz
tal is. A talajt részben múfűvel, 
részben természetes gyeppel 
fedték be. 

A Batthyány nona utcai új ját
szótér első látogatói a Jövendő 
utcai óvodából érkeztek, a nem
zetiszínű szalag átvágása az ő 
feladatuk volt. Az óvó nénik 
minden kisgyereknek adtak egy 
játékollót. Így a felsorakozott kis
fiúk és kislányok vezényszóra, 
mindnyájan egyszerre vágták át 
a szalagot, birtokba véve ezzel az 
új játszóteret, amely egyelőre 

Cinkota egyetlen korszerű ját
szótere. A jövőben azonban, a 
Lapát utcai megszüntetésével, 
egy erre alkalmasabb helyen egy 
másikat is létrehoznak majd. 

Gazdára találtak a forgalomterelő ládák 
RIERSCH TAMÁS 

A 
kerületben két módon 
próbálják csökkenteni a 
mellékutakon közleke

dő autók, motorok sebességét: 
egyrészt fekvőrendőrökkel, 

másrészt forgalomlassító, forga
lomterelőládákkal. Ez utóbbiból 
88 található a kerületi utakon. 
Sokaknál visszatetszést kelte
nek, a Hermina utcában azon
ban segítségükkel megszúntek a 
mindennapos balesetek. Az ön
kormányzat terve szerint a jövő
ben a Szivárvány Alapítvány 
otthonában lakók gondozzák 
majd a ládákat. 

Az Érsekújvár utcában találha
tó Szivárvány Alapítvány jelen
leg tizenhét fogyatékos emberről 
gondoskodik. Az otthonban dol
gozó szakemberek sok minden
re, többek között kertészkedésre 
tanílják őket. 
. - Az otthon egy 70 négyzet
méteres kertészettel rendelkezik. 
Nemcsak egynyári növényeket 
termesztünk, hanem a duplafalú 
fólia alatt egy kis cserje- és fais-

kolát is kialakítottunk. Az otthon 
lakói dísz növény termesztő kép
zésben részesültek, és hihetetlen 
lelkesedéssel végzik a munkáju
kat. Ráadásul nemcsak lelkesen 
dolgoznak, hanem láthatóan 
örömüket is lelik a kertészkedés
ben - mondta Filius Istvánné, a 
kertészet vezetője. 

Az önkormányzat és az alapít
vány már korábban összefogott. 
A két kertvárosi uszodában 
ugyanis már a nyitás óta az ott
hon lakói gondozzák a zöld te
rületeket, és eddig semmi pa
nasz nem volt a munkájukra -
mondta Kovács Raymund alpol
gármester. 

- Amikor a ládákat kihelyez
tük, természetesen növényekkel 
is beültettük. Azt szerettük vol
na, hogy ezeket a környék lakói 
gondozzák, a terv azonban nem 
mindenhol valósult meg. Éppen 
ezért úgy gondoltuk, hogy a jö
vőben ezeknek a forgalomtere16 
ládáknak is az alapítvány gon
dozotljai lennének a gazdái, így 
erre az évre szerződést kötöt
tünk velük. 

Az önkormányzat első körben 
felmérte a ládák állapotát: a nö
vények vagy kiszáradtak, vagy 
nagyon rossz állapotban voltak, 
ráadásul a ládák többségét sze
métteI is tele dobál ták. A Szivár
vány Alapítvány lakóinak mun
kája azonban már néhány nap 
után észrevehető volt: a ládákba 
új növények kerültek, amelyek
től a betonkockák is sokkal esz-

tétikusabb látványt nyújtanak. 
A Szivárvány Alapítvány gon

dozotljai a környék lakóival is 
igyekeznek jó kapcsolatokat 
ápolni, ennek eredménye, hogy 
sokuk locsoló vízzel segíti az 
amatőr kertészeket. Információ
ink szerint a jövőben a Kerület
gazda Szolgáltató Szervezet is 
rendszeresen locsolni fogja a nö
vényeket. 

/ 
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Ovakodj a tolvajtól! 
A kertváros a h armadik legb izton ságosabb hely Buda
p esten, az elkövetett bűncselekmények száma jóval a 
fővárosi átlag alatt van. Ugyanakkor a megtörtént ese
tek nagy része megelőzhető lenne megfelelő tájékoz
tatással, odafigyeléssel. Most in duló bűnmegelőzési 
rovatunkkal abban szeretnénk segíteni a kerületben 
élőknek, hogy ők maguk ne váljanak bűncselekmény 
áldozatává. Az első részben a trükkös tolvajokról ol-

Segélykérők 

[) 

vashatnak. -

RÁDAY ZSOMBOR 

N éhány héttel ezelőtt 

másfél millió forintot 
csalt ki egy Mátyásföl

dön élő idős házaspártól egy tol
vaj. Egy napon az asszonyt egy 
ismeretlen férfi hívta fel, aki kö
zölte vele: Angliában élő fiuk sú
lyos balesetet szenvedett, állapo
ta súlyos, életveszélyes, és azon
nali műtéti beavatkozásra van 
szükség. Mivel azonban a fiúnak 
nincs biztosítása, a műtétet ad
dig nem hajtják végre, amíg 
nincs meg a szükséges összeg. A 
"diplomata" közölte: 1 380 OOO 
forintra van szükség, amelyet ké
sőbb az állam visszatérít majd a 
házaspárnak, ehhez biztosítást 
kell kötni, amelyet az általa meg
adott csepeli címen tehetnek 
meg. A férfi elindult, hogy meg
kösse a biztosítást, az idős asz
szony, aki természetesen nagyon 
megijedt, azonnal összeszedte a 
szükséges összeget, és az isme
retlen tel~fonáló utasítására egy 
buszmegálló szeméttárolójában 
helyezte el. Ezt követően várta, 
hogy híreket kapjon a fiár'ól, de 
nem érkezett hívás. Közben a 
férje is hazaért, aki nem találta a 
megadott címet. A hölgy gyanút 
fogott, felhív ta a 'fiát, akiről ki
derült, hogy ép és egészséges. A 
pénzt azonban már hiába keres
ték, addigra eltúnt a szemetes
ból. A házaspár feljelentést tett a 
rendőrségen. 

A XVI. kerületben három ha
sonló eset történt az elmúlt idő
szakban. Az elkövetők alkalman
ként 1-1,5 millió forintot csaltak 
ki a gyanútlan sértettektől. A tol
vajok gyakraIi egy telefonszámot 
is megadnak, amelyen az esetle
gesen gyanakvó áldozat érdek
lődhet. A vonal másik végén ter-

mészetesen egy beavatott ember 
ül, aki megerősíti a korábban 
hallottakat. 

Persze léteznek más, régimódi 
mó'dszerek is - mondja Terdik Ta
más kerületi rendőrkapitány. - A 
csalók gyakran adják ki magukat 
a vízművek, a gázművek vagy 
elektromos művek dolgozóinak. 
Azzal az indokkal csöngetnek be 
az idős emberekhez, hogy az óra 
állását szeretnék leolvasni, vagy 
valamilyen hibát jöttek kijavíta
ni. A lakásba bejutva aztán az 
egyikük eltereli a lakó figyelmét, 
addig társa gyorsan átkutaija a 
lakást. Gyakori módszer az is, 
hogy a cégek állítólagos képvise
lői túlfizetés miatt készpénzt 
hoznak, de azt mondják, hogy 
csak nagy címíetú bankjegyük 
van, ezért a címzettnek kell fel
váltatnia a pénzt. Ezzel gyakor
latilag rákényszerítik a lakót, 
hogy megmutassa, hol tarija a 
pénzét. Ezt követőn már csak a 
sértett figyeimét kéll elterelniük, 
így megszerezhetik az idős em
ber minden vagyonát. 

Emellett vigyázni kell a háza
-lókkal is, akik - amellett, hogy 
gyakran rossz minőségű ter
mékeket kínálnak eladásra - a 
házba jutva ugyancsak elemelhe
tik a pénzünket, értéktárgyain
kat. A rendőrkapitány hozzátet-

tv" elmi kl O os: 
1. Pénzt csak a postás hoz. 

-Az éhező gyerekeknek és az üldözött 

te: olyan esetről is tudnak, ami
kor az elkövetők civil ruhás nyo
mozóknak adták ki magukat, és 
azt állították: hamis pénz után 
kutatnak, így kényszerítették az 
áldozatot, hogy mutassa meg, 
hol tarija a félretett pénzét. Ez
után pedig a már megszokott 
forgatókönyv - figyelemeltere
lés, majd lopás - szerint zajlanak 
az események. 

Az elmúlt öt hónapban 14 
trükkös tolvajlás történt a kerü
letben, az elkövetők ötlettára ki
fogyhatatlan. UgyanakkOl: mi is 
tehetünk azért, hogy ne legyünk 
áldozatok. A statisztikák azt mu
taiják, hogy például az egyedül 
élők, az idős emberek és a védte
lenek jobban ki vannak szolgál
tatva a bűncselekményeknek. A 
kerületben történt esetek áldoza
tai minden esetben egyedül élő, 
nyugdíjas emberek voltak, 14-
ből kilenc nő. A bűncselekmé
nyek jellemzően olyan időszak
ban történtek, amikor a szomszé-

2. Minden hatósági személynek van igazolványa, amit ké~ünk el! 
3. Idegenek telefonhívásait mindig ellenőrizzük le! 
4. Idegeneket ne engedjünk a lakásba és ne hagyjuk elterelni a figyelmünket! 
5. Ne vásároJjunk házalótól! 
6. Ha a búncselekmény mégis megtörténik, vagy gyanús személyeket látunk 

a környékünkön, akkor haladéktalanul értesítsük a rendőrséget! A helyi ka
pitányság száma: 407-0767. 

7. Figyeljünk oda a környezetünkben élő idős emberekre! 

dok, környékbeliek valószínúÍeg 
dolgoztak, nem tartózkodtak ott
hon, így segíteni sem tudtak. 
Mindenképpen fontos tehát, 
hogy ha valaki egyedül él, ne 
bízzon meg első látásra senki
ben, ne engedjen be idegent a la
kásba, és ne hagyja, hogy elterel
jék a figyelmét. Nagy segítség 
például a biztonsági lánc felsze
relése. Ha egy ismeretlen becsön
get, és azt állilja magáról, hogy 
valamelyik cég képviselője, kérje 
el az igazolványát. Amennyiben 
valamiért be kell mennie a lakás
ba, inkább zárja ki a látogatót ar
ra a néhány percre. A legkisebb 
gyanú esetén is hívni kell a rend
őrséget! Emellett nem szabad 
otthon tartani nagy mennyiségű 
készpénzt, érdemesebb számlán 
tartani, vagy ha valaki ezt sem
miképpen sem szeretné, akkor 
mások - főleg idegenek előtt -
soha ne nyúljon hozzá, mert ab
ból rögtön kiderül, hol tarlja 
értékeit. Akiknek a közvetlen 
környezetében, szomszédjában 
lakik idős, egyedülálló ember, fi
gyeljenek oda rá! Ha lálják, hogy 
gyanús külsejű idegenek csön
gettek be hozzá, menjenek át! 
Egy kis odafigyeléssel és egész
séges gyanakvással megelőz
hetők a fent említett bűncselek
mények. 

Következ6 számunkban a la
kásbetörésekkel, és azok megelő
zési formáival foglalkozunk 
majd. 
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Történe i fa50 a at' 
MÉSZÁROS T IBOR 

Június 3-án avatták fel azt a tör
téneti fasort, amelynek 56 fáját 
elődeink emlékére ültette az 

Önkormányzat a Sashalrni sétá
nyon. A Könyvtár utcától a Buda
pesti útig terjedő szakaszon, a sé
taút két oldalán, a piros virágú 
gesztenyék tövében elhelyezett 
emléktáblákat az Önkormányzat 
vezetői, a képviselő-testület tagjai, 
dísz}?olgáraink, a kerületi egyhá
zak papjai és lelkészei, a civil szer
vezetek képviselői, az emléktáblá
kon szereplők utódai és más jeles 
kerületi személyek leplezték le. 

A XVI. kerület története Cin
kota, Rákosszentmihály, Sasha
lom, Mátyásföld és a kései kistest
vér, Árpádföld történetéből fonó
dott össze napjainkra egy egysé
ges egésszé. A hajdan önálló kis-, 
majd nagyközségek teljesen össze
épültek, és ezzel párhuzamosan 
történe tük is összefonódott. A 
puszta szélén megjelenő első vis
kóktól a mai, látványosan fejlődő 
kertvárosig megtett mintegy két
száz éves út természetesen nem 

független Magyarország és a fővá

ros történetétől. Közös sorsuk je
lentős mértékben függött a nagy
politikától. önálló arculatot azon
ban mégis azok a tehetséges és te
hetős lokálpatrióták adtak ezek
nek a községeknek, akik szívükön 
viselték lakóhelyük sorsát, akar
tak, és tudtak is tenni a fejlődés és 
a bennük élő közösségekért. Kerü
letünk jelenlegi vezetői tudatában 
vannak annak, milyen értékes 
örökséget bíztak rájuk az elődök, 
ezért elhatározták, hogy a Sashal
mi városközpont komplex rehabi
litációs program keretében gyö
nyöruen felújított Sashalrni sétá
nyon helytörténeti fasort hoznak 
létré. Felkérték ezért Lantos Antal 
hely történészt és Széman RichiÍrd 
fotográfus t, hogy gyűjtsék össze 
azokat a kiválóságokat, akik jelen
tősen befolyásolták kertvárosunk 
arculatát, öregbítették hírnevét. 
Az 56 kiemelkedő életutat egy ki
adványban mutalják be a szerzők. 

Kauács Péter polgármester ünne
pi beszédében hangsúlyozta: napi 
cselekedeteink a szebb és gazda
gabb jövőt szolgálják, mindezek 

azonban csak a múlt erkölcsi és 
tárgyi hagyatékára épülhetnek. 
Ezért döntött úgy a testület, hogy 
létrehozza Sashalmon ezt az em
lékhelyet, amely a jövőben azok
nak állit örök emléket, akiknek 
még napjainkban is sokat köszön
he tünk. Ezzel válhatunk mi is a ha
gyományok méltó követőivé. 

A köszöntő után a népes ven
dégsereg végigsétált a fasoron, a 
meghívott vendégek pedig egyen
ként leplezték le az 56, hímzett le-

pellel és nemzetiszínű szalaggal 
átkötött emléktáblát. A jelenlévők 
egy értékteremtő rendezvény él
ményével lettek gazdagabbak, a 
leleplez ők pedig a hímzett leplet 
és a nemzetiszínű szalagot tehet
ték el emlékbe. 

Az Önkormányzat felhívja a fi
gyelmet arra, hogy a kivitelező cég 
a táblákat ideiglenesen eltávolítot
ta azért, hogy még stabilabban 
tudják őket rögzíteni a rongálások 
elkerülése érdekében. 

Virágok és díszdiplomák 
MÉSZÁROS TIBOR lyozta: mind a kormány, mind a 

kerület vezetése tisztában van a 

A tanév vége országszerte jövő nemzedékeit nevelő óvoda
a pedagógusok köszön- és iskolapedagógusok~ tanítók, 
tésének ideje. A XVI. ke- tanárok alapvető szerepével, és 

rületben június 2-án adták át a lehetőségeikhez mérten igye
díszdiplomákat és a nyugdíjba keznek elismerni munkájukat, 
vonulók emléklapjait. Az oktatási 
intézmények munkatársainak 
egész éves fáradozásaikért Kovács 
Péter polgármester, Csomor Ervin 
alpolgármester és Szász Józse! 
képviselő, az oktatási, ifjúság- és 
gyermekvédelmi bizottság elnö
ke mondott köszönetet. 

A hagyományosan a Szerb 
Antal Gimnáziumban megren
dezett esemény a Himnusz 
hangjaival kezdődött. Inotai Ist
ván igazgató üdvözlő szavai 
után Károly Péter zongorista, 
majd a Csücsörke néptáncegyüt
tes produkcióját tekinthették 
meg a vendégek. 

Kovács Péter polgármester a 
köszönet szavai mellett hangsú- Kiváló pedagógusok 

amely sokszor messze túlmutat fáradságos munkáját. Megkü
az iskolák falain. Ezután a kerü- lönböztetett tisztelet övezte a ru
let vezetői mind a tíz díszdiplo- bin oklevélben részesült Halász 
másnak és mind a tizenhat, pá- Jánosné Német Margit tanítónőt, 
lyáját befejező pedagógusnak aki 71 évvel ezelőtt Sopronban, 
egyénileg, életúljukat ismertetve és Tóth Józsefné Beke Erzsébet ta
köszönték meg több évtizedes nárnőt, aki 70 évvel ezelőtt Deb

recenben vette át tanításra jogo
sító oklevelét, valamint a most 
nyugdíjba vonuló Smejkál Szilvia 
tanárnőt, aki 2010-ben az év pe
dagógusa lett. 

Majd miután az oklevelek 
mellé járó színpompás virág
csokrokat is átadták, fehér asztal 
mellett következhetett a kötetlen 
beszélgetés, amelynek ezúttal 
csak a legritkább esetben volt 
témája az iskola. A fogadásra 
azonban nem a gimnázium gyö
nyörű parkjában, hanem az épü
letben került sor, a felszolgálók 
ugyanis az utolsó pillanatban 
menekítették tető alá a terített 
asztalokat a Cinkotára zúduló 
kisebb felhőszakadás elől. 
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Mit jelent 
magyarnak lenni? 
A kérdésre valószínűleg Izsák-Székely Lóránt, a csík
szépvízi általános iskola igazgatója hitelesebb választ tud
na adni, mint mi, akik Magyarország mai határain belül 
születtünk. Csak ő tudhatja, milyen erő dolgozik abban a 
családfóben, aki hajlandó feleségével és két karon ülő gye
rekkel több száz kilométert utazni azért, hogy június 4-én, 
Trianon évfordulóján, csíki népviseletben állampolgársági 
esküt tegyen a XVI. keriUeti Önkormányzat épületében. 

MÉSZÁROS TIBOR 

I 
zsák-Székely Lórá!lt azóta ápol 
egyre tartalmasabb kapcsola
tot a XVI. kerülettel, amióta a 

minden csíksomlyói zarándoklat
ra két buszra való rákosszentmi
hályi honfitársunk élén ellátogató 
Solymosöví Péterrel összehozta a 
sors. A Rákosszentmihályért Kul
turális Egyesület elnöke és az er
délyi iskolaigazgató tíz évvel ez
előtt találkozott először egymás
sal. Mivel Izsák-Székely Lóránt 
csíkszentmihályi lakos, ezért rég
óta szeretnének megszervezni egy 
olyan találkozót, amelyre meghív
nák az összes olyan Kárpát
medencei település képviselőjét, 

amelynek Szent Mihály a névadó
ja. Ez azonban még csak terv. Az 
állampolgársági esküre viszont 
már nem kell évekig várni, né
hány hónap alatt megvalósulhat. 

Ezzel a lehetőséggel élt az 
'Izsák-Székely család is, amikor 
Kovács Péter polgánnester és Hor
váthné Kovács Angelika, az ok-

mányiroda vezetője, valamint a 
megjelent barátok és ismerősök 
jelenlétében Trianon emléknap
ján letették az állampolgári esküt. 
Az időpont megválasztása termé
szetesen nem volt véletlen. A 35 
éves családfő fejében ugyanis 
ugyanaz a gondolat fogalmazó
dott meg, mint amely Kovács Pé
ter ünnepi beszédének vezérgon
dolatát is képezte: kilenc évtized 
után már ne az ország megcson
kítása felett keseregjünk, hanem 
örüljünk annak,. hogy épülooen 
van az a hatalmas összefogás, 
amelynek égisze alatt a Kárpát
medence minden magyarja hatá
roktól független nemzeti egység
be tömörülhet. Izsák-Székely 
Lóránt ennek az építkezésnek kí
vánt első téglája lenni négy tagú 
családjával. Június 4-ét 2010 óta a 
nemzeti összetartozás napjaként 
tarijuk számon. Ezen a napon 
Magyarországon számos önkor
mányzatban hangzott fel a Him
nusz hasonló okból. Az építkezés 
tehát már elkezdődött. 
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Végre egy kiállítás, ahol a művek önmagukért beszéltek, a szónokok 
pedig nekiink. Talán ezzel a mondattal lehetne legpontosabban jelle
mezni Teszík Sándor, Török nvadar és Fábry János Látlelet cími kö
zös karikatárakiállításának megnyitó)át. Az alkotók az ábécé minden 
betüjére készítettek egy kis színes grafikus sziporkát, és a politikai 
szemléletkülönbség miatt valószínűleg mindenki talált közöttiik saját 
ízlésének megfelelő poénokat. Ez a tolerancia volt a június 30-ig meg
tekinthető kiállítás legföbb iizenete. 
Kovács Péter polgármester egyébként is a rövid, de tartalmas szónok
latok híve. Ezért csak néhány mondatban méltatta a 2:1 arányban köz
tudottan kiilönböző politikai nézeti szerzik békés, örökké élcelődő 
barátságát, és tiizetes megtekintésre ajánlotta a sok társadalmi, poli
tikai visszásság sajnálatosan gazdag anyagából táplálkozó karikatúrá
kat. Bognár Nándor - aki a Magyar Nemzetnél volt kollégája Fábry Já
nos Pulitze .... dijas újságírónak, régi cimborája Teszík Sándornak, és 
napjainkra már jó ismerője Török Tivadarnak is - néhány frappáns 
mondattal beutaltakká nyilvánította a nézoKet, és doktor uraknak szó
lította az alkotókat. Hiszen a Látlelet rólunk készült, és nemcsak diag
nózist állított fel, hanem néhány gyógymódot is ajánlott, miközben 
észre sem vettiik, hogy kezelés alatt állunk. Csomor Ervin alpolgár
mester alkalomhoz illően humoros, még egy érdes viccet is tartalma
zó bevezetője mind formájában, mind tartalmában jól kapcsolódott az 
előtte szólókéhoz. 
Az elsőtől az utolsó percig jól szórakozó közönség jókedvét fokozta 
még a Sasvári Musical Stúdió művészpalántáinak remekül sikerült elő
adása, valamint a Mazotti tánccsoport produkciója, amit Teszík Sán
dor lánya, Mariann tanított be a csoportnak, és meglepetésként nyúj
tott át a közönségnek, de elsősorban a meghatódott Teszík Sándornak 
és alkotótársainak. A Látlelet által feltárt visszásságok orvoslása pe
dig tudomásunk szerint országos szinten folyamatban van. 

Július 7-én 18 órakor a Corvini Domini Székházában 
(1165 Bp., Táncsics utca 10.) Elisa Rot Mikle mutatja be harmadik, 

Meddig várjak még? cfmú romantikus regényét, 
festménykiállítással, zenés mOsorral egybekötve. 

A belépés dfjta/an. 



HELYTÖRTÉNET 

Foúri látogatások Cinkotán 
Tabódy Ida, a cinkotai- tanÍtónő- ni akarása mellett társadalmi kapcso- jelentette, ha egy intézményt egy f6-
képző intézet igazgatója méltán lett latainak is köszönhető, hogy a nehéz úr meglátogatott, az újságok büszkén 
Magyarország első női díszpolgára. időkben is sikeresen vezette iskolá- írtak róla. Érdekes - visszatekinteni 
Emellett elődtelepüléseink történeté- ját, a többi között mindig elő tudta ezekre az eseményekre, hiszen képet 
nek első olyan személye, aki helyben teremteni a működéshez szükséges kapunk a kor szokásairÓl. Írásunk
végzett tevékenységéért kapta ezt a pénzösszegeket. A háború előtti ban a Rákos Vidéke két eikkét idéz
megtisztelő CÍmet. Fáradhatatlan ten- években a legmagasabb elismerést zük, az 1921. július 24-i számból. 

LANTOS ANTAL 

KUTATÁSAI NYOMÁN 

A z első cikk a svéd misz
~zió látogatásáról szól. 
Erdekes leírást találunk 

itt többek között Batthyány Ilona 
grófnő kastélyának berendezé
séről. 

"A Czinkotára helyezett Pozsonyi 
tanítónóképzó ágilis és nagy össze
köttetésű igazgatóját, Tabody Idát f 
hó 1 7-én a svéd misszió nagy kíséret
tel látogatta meg. Asta Nilson her
czegnó vezetése mellett jelen voltak 
Thekla Cewers a svéd vöröskereszt 
megbízottja Gottenburgból, Filip 
Landahi göteburgi püspök, Nils 
Herman Lindberg svéd alkonzul, 
Nils Sund újságíró Upsalából, Dick 
Helunder upsalai egyetemi tanár és 
több svéd egyetemi hallgató: Itt vol
tak Eszterházy Jánosné grófné, Lujza 
és Mariska leányaival. Dr. Jurenich 
Imre, a pozsonyi Erzsébet tudomá
nyos egyetem rektora, Draskóczy Jó
zsef, az evangélikus theológia dékán
ja. Tobody Ida (sic!) igazgató igazi 
magyaros vt;ndéglátása után meglá
togatta az egész társaság a szom
szédban lakó Batthyány Ilona gróf
nót (vértanú lányát) ahol is a szép 
parkot s az egész kastélyt tekintettek 
meg. Különösen lekötötte a társaság 
figyeimét az eredeti magyar tulipá
nos ebédló bútorzata, úgyszintén az 
egyik szobában lévő 4 szobor mű

kincs (Judit, Holophernes, stb.), 
melyhez hasonló csakis a brit mú
zeumban van. A czinkotai evang. 
templomban Blatniczky Pál lelkész 
istentiszteletet tartott, melyen a köz
ség elöljárósága, intelligencziája, 
gazdaközönsége felekezeti különbsé
gek nélkül vettek részt. A svéd ven
dégek érkezésekor Zsello Laj~s 
czinkotai evang. kántortanító Gusz
táv Adolf Hattyúdalát énekelte az 
evang. felekezeti iskolai énekkarával, 
majd szép orgonakíséret mellett a 
svéd hymnuszt énekelte el. Mindkét 
éneket a svéd vendégek és a jelenvol t 
közönség állva kísérte és hallgatta. A 
missziót igen meglepte, hogy saját 

nemzeti hymnuszát hallotta a czin- sziót - melynek tagjai az oltár körül 
kotai templomban. A svéd vendégek- foglaltak helyet -, megköszönvén azt 
kel együtt jött ki Varsányi Mátyás a rokonszenvet, mellyel a svédek az 
budai evang. lelkész nejével, ki tagja elnyomott magyarokkal szemben 
a magyar svéd társaságnak, Svédor- viseltetnek s azt a sok adományt, 
szágban már többször volt kikülde- melyben a magyarokat részesítettek, 
tés ben, s miután tökéletesen bírja a kérve őket, hogy továbra is támogas
svéd nyelvet, ó volt egyes esetekben a sák és tartsák meg jóakaratukban az 
társaság tolmácsa. Blatniczky Pál elnyomott magyar nemzetet, majd 
evang. lelkész magas szárnyalású német miatyánkkal fejezte be, utána 
német beszédben üdvözölte a misz- pedig magyar istentiszteletet tartott. 

KIISMERI FEL? Mai képünkröl tudjuk: cinkotai, népviseletbe öltözö" 
lánycsapat. A kép hátulján a felirat: Sashalom, Wesselényi utca, Ozvald. 
Ki tud többet a képröl? Továbbra is várjuk olvasóink internetes leveleit, 
amiben régi fotó(ka)t és néhány soros leírást küldenek a kerületünkben 
történt eseményekröl , csoportképekröl, mÚKedvelő színházi előadások

ról, régi épületekről, nevezetes személyekröl. Leveleiket a hely
tortenet16@gmail.com címre szíveskedjenek küldeni, vagy hívjanak a 06-
30/484-5264-es telefonon. 

Az istentisztelet után Tabody Ida 
vendégszerető házába tértek vissza, 
ahonnan 9 órakor Batthyány nona 
grófnő és másokfogatain az állomásra 
hajtottak, hol az egybegyűlt közönség 
hangosan megéljenezte a misszió tag
jait, felváltva a magyar és a svéd hym
nuszt énekelték el, majd a Keresztes 
Rezső állomásfőnök által részükre fen
tartott külön villamos kocsin utaztak 
el. Az igazgató nőnél levő vendégal
bumba a misszió tagjai neveiket beje
gyeztek, s a misszió egyik tagja, Nils 
Herman Lindberg alkonzul neve "!el
lé Hiszek egy istenben című fohá
szunkat teljesen hibátlanul írta be. 
Dick Helander (sic!) upsalai egyetemi 
tanár pedig svéd nyelven az Igazság 
csak az, mely jogon alapul mondatot 
írta be az emle1könyube. 

Íme egy lelkes magyar nó a czinko
tai tanítónőképzó intézet igazgatója, 
Tabody Ida tapintatos, kedves bánás
módjával, vendégszeretó szeretetre
méltóságával az egész svéd misszió
nak s általa közvetve az egész svéd 
nemzetnek figyeimét reá tereli elnyo
mott hazánkra s megkedvelteti a ma
gyarokat a svéqekkel." 

A másik cikk egy rövidhír, de 
érdemes . megfigyelni, hogyan 
nyomja rá bélyegét mindkét hír
adásra a megjelenéskor még oly 
friss trianoni trauma. 

"Izabella fóherczegné Czinkotán. 
Izabella fóherczegné Frigyes fóherczeg 
neje) feltoronyi birtokáról néhány nap
ra Budapestre jött leányát Alisz her
czegnót meglátogatni s ez alkalomból 
Budapestről autón Szapáry nona gróf 
nó és udvarhölgye Zamojszky Eleon&. 
ra kíséretében kirándult Czin ko tára s 
meglátogatták Tabody Ida igazgatót, 
kit még Pozsonyból ismer a fóherczeg
nő, hol a csehek úgy Frigyes fóherczeg 
palotáját mint a tanítónó!<épzó intéze
tét lefoglalták. Néhány órai tartózko
dás után Czinkotáról autón visszauta
zott leányához Budapestre, Izabella m. 
kir. fóherczegné a vendégalbumba, 
Szapáry nona grófné nevét e sorok kí
séretében írta be "Egy szomorú zarán
dok a 1!legszállott területről" (Po
zsony)." 
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60 éve al kult meg az E G 
Június 9-én az Erzsébet
ligeti Színházban ünnepsé
get rendeztek a 60 éve ala
kult, a rendszerváltáskor 
azonban bezárt EMG-gyár 
tiszteletére, amely az Ika
rus és az Auras mellett a 
XVI. kerület legnagyo b b 
gyára volt. Az eseményen a 
több száz volt dolgozó mel
lett részt vett Kovács Péter 
polgármester és K. Szabó 
Zoltán, a gyár utolsó vezér
igazgatój a is. 

SZIGETHY MARGIT 

1950 tavaszán néhány mérnök, 
technikus és munkás azt tűzte ki 
célul, hogy az Orionból kiválva, a 
hazai múszeripar keretein belül 
megteremti a korszeru elektroni
kus készülékek sorozatgyártásá
nak alapjait. A Népgazdasági Ta
nács határozata alapján egy új 
gyárat kellett létesíteni 1950. július 
l -jével. Az üzem átmenetileg az új
pesti Baeder-féle szappangyárban 
kapott helyet. Később az Elektroni
kus Mérőkészülékek Gyárához 
(EMG) csatoltak még két kisebb 
üzemet, amelyek híradás technikai 
rezgő- és sZŰfőkristályokkal, to
vábbá különféle elektronikus mé
rő- és orvosi _készülékekkel bőví
tették a gyártott eszközök sorát. Az 
195O-es évek elején a Magyaror
szág és a SzovjetuIúó között létre
jött kereskedelmi egyezmény értel
mében azonban olyan mennyisé
gű, és annyira sokféle terméket 
kellett szállítani, hogy a vállalat 
szűkös keretei között ez már nem 
volt megoldható. Új, korszeru te
lephelyet kellett tehát létesíteni, így 
Sashalmon 1952-ben megkezdő
dött az építk€zés. 

K. Szabó Zoltán 1954-ben műsze
résztanulóként került az EMG
hez. A munka mellett elvégezte a 
Kandót, a Műegyetemet, a 60-as 
években részt vett a számítástech
nikai programok fejlesztésében, 
majd a 70-es évektől a számítógé
pes szerszámgépfejlesztésekben 
is. Előbb igazgatóhelyettes, majd 
Kiskapusi László és Kiss Jovák Józse! 
után, 1986-ban vezérigazgató lett. 
A legbüszkébb arra, hogy a többi 
vezetőt mindig a miniszter n~vez
te ki, de őt a dolgozók választották 
meg. 
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Baksa Dezso laborvezeto, K. Szabó Zoltán volt vezérigazgató és Kovács 
Péter pOlgármester felidézi a régi emlékeket 

A volt vezérigazgató beszédé
ben kiemelte: ahogy egy ember 
életében a születés és az elmúlás a 
legfontosabb dolog, úgy egy gyár 
életében az alapítás és a beZárás is 
ugyanilyen jelentős eseménynek 
számít. 

- A két dátum között történteket 
mi csináltuk. Mi alapítottuk meg 
az elektronikai ipart Magyarorszá
gon, mi hoztuk létre a legkorsze
rubb múszergyártást, mi gyártot
tunk először nukleáris és orvos
technikai műszereket, illetve Japán 
után másodikként mi adtunk el 
mikroprocesszoros szerszámgép
vezérléseket. Emellett a nyomta
tott áramkörök, az audioműszerek 
és a digitális elven működő áram
körök gyártásában is az élen jár
tunk - mondta K. Szabó Zoltán. 
Hozzátette: egy ipari vállalat fej
lettségét technológiai képessége 
határozza meg, az EMG pedig 
mindezekkel rendelkezett: meg
volt hozzá a teljesítmény, a létszám 
és az anyagi forrás is. Eppen ezért 
amit kitalál tak, azt mindig meg is 
tudták valósítani. 

A munkát nagyban elősegítette, 
hogy az EMG-gyárban élhető és 
emberbarát körülményeket alakí
tottak ki a dolgozók számára. 

- A vállalaton belül volt meleg
konyha, büfé, sőt közért is. Az 
üzemorvos és a fogorvos rendsze
resen a munkatársak rendelkezé
sére állt, ugyanakkor rendszeresen 
szerveztünk véradónapokat is. 
Emellett nagymértékben támogat
tuk a dolgozók tanulási vágyát, to
vábbképzéseket és számítógépes 
oktatásokat is tartottunk. A kultu-

rális jártasság ösztönzése érdeké
ben szÍnház- és mozijegyeket lehe
tett vásáro1ni, de működött nálunk 
könyvtár és könyvesbolt, valamint 
bélyeggyűjtő, fotós és rádiós szak
kör is. Az EMG-busszal pedig 
számtalan élmény teli kirándulá
son vettünk részt. 

A csúcsidőszakban 3100 alkal
mazottat és köztük 280 mérnököt 
foglalkoztató, 236 megadott szaba
dalommal rendelkező gyárnak ez 
mégis kevés volt a fennmaradás
hoz. A volt vezérigazgató elmond
ta: 1970-ig az EMG volt a számítás
technika zászlóshajója, de akkor 
indok nélkül a Videotonnak adták 
ezt át, majd az esztergomi orvosi 
műszergyártást is elvették a válla
lattól és a Medicorhoz csatolták. A 
gyár azonban ezeket a csapásokat 
is kiheverte, és mindig meg tudott 
hódítani új területeket a régiek he
lyett. 1986-tól azonban központi
lag kezdték visszafogni, 1989-tól 
pedig időszakosan le is állították a 

rubelexportot, a raktárban pedig 
ottmaradtak a kész és félkészen le
gyártott termékek. 

A gyár Budapesten múködő 
egységénél mintegy 2000-2500 al
kalmazott dolgozott, amelynek 60-
70 százaléka a XVI. kerületben la
kott. K. Szabó Zoltán szerint az 
EMG katasztrófájának oka abban 
keresendő, hogy a rendszerváltás
kor felszámolták a teljes állami 
ipart. Hiába tárgyalt a vállalat még 
nyugati partnerekkel is, a '89-ben 
Magyarországra áramló japán, 
francia és német termékek, a leállí
tott rubelexport miatt megmaradt 
készletek és a megfizetetlen terme
lési adó miatt a bezárást mégsem 
kerülhette el. Az EMG 1995-ben 
zárta be végleg kapuit. Bár a felsze
relést áron alul kellett eladni, a jó 
stratégiának köszönhet6en a nagy
vállalatból kiválva, a gyár terüle
tén több kis cég és az ipari park 
még ma is működik. 

Az ünnepségen a kerület veze
tője elmondta: a rendszerváltás hi
bája volt az, hogy az EMG-hez ha
sonló gyárak szétestek. Kovács-Pé
ter kiemelte: az EMG mindig a ko
ra előtt járt, 14 százalékot költött 
fejlesztésre, ami mai viszonylat
ban is kiemelkedő teljesítménynek 
számít. A polgármester felidézte 
gyermekkori emlékeit, amikor 
még az EMG strandján fürdött, a 
parkjában focizott, vagy a vállalat 
NBI-es női kézilabdacsapatának 
mérkőzésein szurkolt. Véleménye 
szerint egy olyan gyár, amely szo
ciálisan ilyen kiválóan gondosko
dott az alkalmazottairól, és amely
nek ennyire összetartó kollektívája 
volt, megérdemli, hogy megemlé
kezzenek róla. 
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, 
vodák és iskolák építoje 

MÉSZÁROS T IBOR 

H 
a valaki Juhász Gyula ne
vét hallja, elsőnek való
színűleg az Anna-ver

sek széplelkű költője jut eszébe. 
Itt, a XVI. kerületben azonban jó 
lenne, ha e név hallatán egy má
sik Juhász Gyula képe is megje
lenne előttünk. Volt ugyanis egy 
saját, kerületi Juhász Gyulánk is, 
aki néhány nappal ezelőtt lett 
volna százéves. Mivel a kertváros 
számos óvodát, iskolát és köz
intézményt köszönhet neki, ne 
hagyjuk, hogy emlékét elnyelje a 
feledés! 

Mindnyájunknak természetes, 
hogy az óvoda, az iskola ott áll a 
megszokott helyen, hiszen már 
talán a szülők életében is ott állt, 
ők is oda jártak okosodni, és le
het, hogy még unokáik is ugyan
ott szerzik majd meg az élethez 
szükséges nélkülözhetetlen isme
reteket. De gondolt-e valaki akár 
csak egyszer is arra, hogy vajon 
ki is álmodta meg azokat az épü
leteket, amelyekben otthonun
kon kívül a legtöbb időt tölljük 
fiatal éveinkben? 

Kerületünkben a Hősök faso
rai, a Bekecs és a Szent Imre utcai 
iskola, az Ágoston Péter, a 

Könyvtár, a Mátészalka és a Jö
vendő utcai óvoda, a Csömöri úti 
napközis tábor, az Önkormány
zat házasságkötő és ülésterme 
mind olyan épületek, amelyek 
Juhász Gyula építész tervei alap
ján készültek, de beruházóként 
részt vett a Jókai úti lakótelep ki
alakításában is. Az ezekre emlé
keztető tervrajzokat fia, Tamás 
gondosan megőrizte az utókor 
számára, amelyek egyszer érté
kes dokumentumai lehetnek a 
helytörténeti gyűjteménynek. 

Juhász Gyula 1911. június 15-
én született. Tízéves kora óta élt 

a kerületben. Felsőfokú építészi 
végzettséget 1930-ban szerzett, 
majd ennek birtokában mindad
dig dolgozott a szakmában, amíg 
közbe nem szólt a történelem. 
Összesen hét évet katonáskodott. 
Nem önszántából, de bejárta a 
Délvidéket, Kárpátalját, Orosz
ország egy részét, és ott volt a 
Feividék visszacsatolás ánál is._A 
nehéz évek közül talán a legne
hezebb mégis a szibériai három 
év volt. 

A háborút követően, 1947-ben 
térhetett haza. Újra dolgozni kez
dett, hamarosan megnősült, és 
nemsokára két fiúgyermekkel 
bővült a család, akik közül Ta
más édesapja nyomdokaiba lé
pett, ő is építész lett. 

Az immár négytagfua bővült 
család feje tizenöt évig volt a Fő
városi Beruházó Vállalat létesít
ményi fómérnöke. Ezalatt 64 is
kola, négyezer lakás és tizenhá
rom pártház felépítésének doku
mentumain szerepelt az aláírása. 
A pártházak ne tévesszenek Ineg 
senkit, Juhász Gyula soha nem 
volt párttag. A róla mint szem
mel tartandó pártonkívüliről ké
szült jelentések szintén megvan
nak fia, Juhász Tamás házi archí
vumában. 

Ennek ellenére aktívan részt 
vett a közéletben, mert dühítette 
a bürokrácia, a tehetetlenség, az 
egy helyben toporgás. Ám ellen
tétben legtöbb sikeres kortárs á
val, az ő úlját nem a párthűség 
egyengette, hahem a szakértel
men alapuló tettvágy. Ez a szak
értelem volt az, amiért megbízá
sokat adtak neki, hiszen azt az 
elvtársak is tudták, hogy egy 
épület - pláne iskola, óvoda -
biztonságos létrehozásához bi
zony felelős hozzáállás, komoly 
ismeretek szükségesek. Juhász 
Gyulát pedig nem a busás ha
szon, hanem a szakmai kihívást 
jelentő feladatok érdekelték. Ép
pen ezért hat XVI. kerületi óva
dát tervezett társadalmi munká
ban, vagyis ingyen, mert tudta, 
hogy szükség van rájuk. A terve
zőmunkát hetvenévesen hagyta 
abba. Ezután a sashalmi, Kolozs 
utcai családi házában már beérte 
azzal, hogy nyugdíjasként felesé
ge társaságában békésen kertész
kedett, szőlőt metszett, barká
csolt, és valószínűleg elégedetten 
gondolt vissza tevékeny életének 
gyümölcseire. Juhász Gyula jú
nius IS-én lett volna százéves. 
Gondoljunk rá, ha néha elme
gyünk valamelyik épülete előtt! 

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐi PÁLYÁZAT 
Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának j egyzője pályázatot ír ki szociális ügyintéző munkakör betöltésére. 

A kinevezés határozatlan időre szól, 
a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. 

81étand6 feladatok Ismertetése: a szociális rászorultság miatt megállapít
ható pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kap~solatos feladatok ellátása -
a jogosultság vizsgálata után átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, 
temetési segély iránti kérelmek elbrrálása - köztemetéssel kapcsolatos 
ügyek intézése - adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek elbírálása, 
kapcsolattartás a kerületi szociális intézményekkel, a közüzemi szolgáltatók
kal- aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézése (bérpótló juttatás, 
rendszeres szociális segély) - ügyfelek fogadása, tájékoztatása. 
A munkakör betöltéséhez SZÜkséges feltételek: aköztisztviselők képesíté
si előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1/18. 
Szociális igazgatási feladatok I. besorolási osztályra előírt végzettség - cse
lekvőképesség - magyar állampOlgárság - büntetlen eláélet - vagyonnyilat
kozat-tételi eljárás lefolytatása sikeres pályázat esetén - felhasználói szintű 
MS Office ismeret. 
Előnyt Jelent: szociális igazgatás területén szerzett legalább 1 éves szakmai 
gyakorlat - közigazgatási szakvizsga megléte - egyetemi vagy főiskolai 
szintű szociális munkás szakképzettség, és/vagy államigazgatási és szociá
lis Igazgatási szakképzettség 
HI_ény ás lJYéb Juttatj ok: a köztisztviselók jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján. 

A pályázat bBnyújtásának határideje 2011.lú/ius 1. 
E/bírá/ásának határidele: 2011.lú/ius 10. 

Az állás betölthető: 2011. július 15. 
A pályázathoz csatolni kell- részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzett
séget igazoló dokumentumok másolatát - 3 hónapnál nem régebbi hatósá
gi érkölesi bizonyítvány fénymásolatát - nyilatkozatot arról, hogya pályáza
ti anyagat az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási mÓdjára vonatkozó feltételek: a 
pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételé
vel a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekrőllegké
sőbb a pályázat elbírálását követő nyolc napon belül írásban tájékoztatást 
kapnak. 
A jelentkezések benyújtása: Postán vagy személyesen (zárt borítékban) 
Jónás Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, "Pályázat szociális 
ügyintéző munkakörre" feltüntetésével. Cím: 1163 Bp., Havashalom u. 43. 
(I. em. 103. iroda, Humánpolitika) 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető 
Erdősné Kocsis Helga szociális és gyermekvédelmi irodavezetőtől 

a 401-1422-es telefonszámon. 



MOZAIK 

Kovács Péter pOlgármester 95. születésnapján kiszöltötte Szeme
rédl Károlynét. Virös Eszter Cegléden mletett, öt éve lakik a ke
rületben, de már elótte ls nagyon sok Idöt töllött Itt lányával és an
nak családjával, mivel férjét koráa elvesztette. Eszti néni farrónó
ként dolgozott a Május 1. Ruhagyél'laan. Egészségi állapota sajnos 
az utóbbi időben megromlott, de ha ereje engedi, méJ mindig mos, 
fóz, takarít. Szenvedélye a kerékpározás voH, amH 8& éves koráig 
uzött és több versenyt I nyert. Eszti nénR három gyemlekének, 
négy unokájáRak és It dédunekáJának szeretete tartja fiatalon. is
ten éltesse lIIég aanoa sokáig! 



SPORT 

Kassai Vikto 
. , 
Ista • • ti " .te I t a JOVO e 

RIERSCH TAMÁS 

A Varjú Vilmos Olimpiai 
Baráti Kör június 9-én, a 
RAFC-pályán névadójá

ra, az olimpiai bronzérmes súly
lökőre emlékezett. A rendezvényt 
Borovitz Tamás, a baráti kör vezetá
je nyitotta meg, majd Varga Ferenc 
emlékezett meg baráljáról, Varjú 
Vilmosról. A kötetlen hangulatú 
eseményen - ahol Ocskó József gu
lyáslevesét fogyasztották a jelen
lévők - Kovács Péter polgármester 

. és Csomor Ervin alpolgármester 
mellett részt vett Kassai Viktor já
tékvezető is, aki legutóbb a Bajno
kok Ligája döntőjében a Barcelo
na-Manchester United meccset 
vezette. 

Hábor Béla, Kovács Péter, Kassai Viktor és Vám.os Tibor beszélgetnek 

- A játékvezetés is olyan, mint a 
többi sportág, egy csapat több em
berből áll, és a csapatnak minden 
tagja nagyon fontos. - Ránk is 
igaz, hogy a múltból nem élhe
tünk meg, minden egyes alkalom
mal bizonyítanunk kell. Tibi jelen
leg még sérült, ezért kénytelenek 
voltunk őt helyettesít~ni. Elsődle
ges cél az, hogy meggyógyuljon, 
és újra a rendelkezésünkre állhas
son. A játékvezetőkre nézve köte
lező, ha feladatot kapnak, akkor 
azt mindig magas szinten lássák 
el. Ehhez pedig az kell, hogy min
dig a legjobb formában levő sze
mélyek kapjanak· helyet a csapa
tukban - mondta asztárbíró. 

Kassai Viktor szívéhez közel áll 
a XVI. kerület, hiszen egyik kollé
gája és barálja, V ámos Tibor játékve
zetá-asszisztens Mátyásföldön is
kolaigazgató. A Varjú Vilmos 
Olimpiai Baráti Kör rendezvényén 
is részt vett már ősszel, akkor a dél
afrikai világbajnokságon szerzett 
élményeiről mesélt a kerÜleti 
sportbarátoknak. Játékvezetőként 

egyszer járt nálunk, akkor a RAFC-

pályán egy RSC-Fét Magyar
kupa-mérkőzést vezetett. Ebból is 
látszik, hogy Kassai Viktornak 
mindegy, hogy magyar kiscsapa
tok vagy nagy világklasszisok 
meccsét vezeti. A lényeg az, hogy 
ahol ő fújja a sípot, ott szakmailag 
mindig magas színvonalú játékve
zetésnek lehetünk szemtanúi. 

- Nagyon örülök, hogy a BL
döntő rendben lezajlott. A két csa
pat játékosai is partnerek voltak eb
ben. A tét nagy volt, tudtuk, hogy 
'akár egy hiba is nagyon érzéke-

(Dr. Onyestyák Gy6rgy. Tel: 06-20/J9~3537.) 

nyen érinthette volna a szurkolókat 
és a játékosokat egyaránt. Mi vi
szont optimistán álltunk a mérkő
zéshez. Azt csináltuk, amit egy 
RSC-Fót meccsen is, tudásunk leg
javát nyújtva vezettük a mérkőzést. 

Vámos Tibort, aki a korábbi 
nagy tomákon állandó assziszten
se volt Kassai Viktornak, január
ban megműtötték, de a mátyásföl
di iskolaigazgató még nem épült 
f~l teljesen. Ezért nem lehetett tag
ja a Wembleyben Kassai hétfős 

csapatának. 

Kassai Viktor nemcsak a döntő 
előtt volt optimista, de a jövőre is 
így tekint. A BL-döntő után 
ugyanis valószínűsíthető, hogy 
ősszel is komoly mérkőzéseket 
fog vezetni. Hogy az döntő lesz, 
vagy egy negyeddöntő, azt még 
nem lehet előre tudni. A BL
sorozat körülbelül 150 mérkőzés
ból áll, ezek között jó pár akad, 
amelyre az egész világ odafigyel. 
Ugyanez igaz a 2012-es Európa
bajnokságra is. 

(Sarkad udvar, Budapest XVI. ker., 
Rákosi út 224. Sarkad u. sarok) 

Ha szereted a kalandot, ha érdekelnek a régI magyar mesterségek, ha sze
retnél beletanuini őseink fegyverforgató tudományába, itt a helyed köz
tünk. 
Programjaink: agyagozás, papírmerítés, címerfestés, ékszerkészítés, kéz
műves foglalkozás, vitézi próba, vív~s, nyilazás, lándzsahajítás, csata. 

Napközis táborok június 16-tól augusztus 31-ig. 
Gyülekező: reggel 7.00 és 8.00 között, táborzáró: 16.00 és 16.30 között. 
Hosszú napközis tábor augusztus 15-19-ig (5 nap). Gyülekező: hétfőn 
7.00 és 8.00 között, táborzáró: 20.00. 

Hagyományőrző sátortábor augusztus 15-19-ig (5 nap). 
Gyülekező: hétfón 7.00 és 8.00 között, táborzáró: pénteken 19.00 és 
20.00 között. 
Napközis tábor hétfőtől péntekig (5 nap) 21 OOO Ft/fő, egynapos alkalom 
5000 Ft/fő, félnapos alkalom 2700 Ft/fő, hosszított napközis tábor hétfőtől 
péntekig (5 nap) 30 OOO Ft/fő, hagyományőrző sátortábor hétfőtől pénte
kig (5 nap) 35 OOO Ft/fő. 
Elérhetőségek: Trombitás Enikő 06-70/242-6798, Urbán Péter 06-20/ 
473-5963. 

Web: arpad-nepe.hu . http://sarkadudvar.5mp.eu 
Ingyenes napok az udvarban 16.00-17 .30 között: 

2011. IV. 25. hétfó, 2011. V. 8. vasárnap, 2011. VI. 5. vasárnap 
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Sakkban 
RIERSCH TAMÁS 

A 
z ML TC sakkszakosztálya 
az idén is kimagaslóan tel
jesített. A 11 forduló alatt 

a megszerezhető pontokból 69-et 
gyújtöttek, ez pedig 3,5 ponttal 
több, mint a tavalyi eredmény. Ez
zel a hetedik helyen végeztek. 

Sokáig úgy tűnt, hogy a csapat 
előrébb is végezhet, de a játékosok 
egyrészt szé1sőségesen szérepel
tek, másrészt a riválisok mindig a 
legerősebb csapatukat szerepeltet
ték ellenünk, így az év során sok 
megszerezhető ponttól estek el. 
Ennek ellenére mégis sikerült elő
relépniük, néhány játékos - többek 
között Horváth Dtiuid vagy Acze1 
Gergely - kifejezett~n jó teljesít
ményt nyújtott. Zsinka László szak
osztályvezető hangsúlyozta: jövő
re szeretnének a most megkezdett 

SPORT . . , 
IS JO az 

Az MLTC sakkozó i 

úton továbbhaladni, és az a terVük, 
hogy megpróbálják a 70 pontos ha
tárt átlépni. 

- Az idei évben is sokat köszön
hettünk az Önkormányzatnak. A
kerületen kívül pedig két fővárosi 

MLTC 

vállalat is szponzorált bennünket. 
Sajnos a sakk is pénzigényes sport
ág. A jó játékosoknak fizetni kell, a 
mérkőzésekre pedig utaztatni kell 
a csapatot. Reményeink szerint a 
jövőben még több támogatót sike-

rül majd találnunk, mert azzal a 
jelenlegi középcsapatszintről is 
előrébb tudnánk lépni - mondta 
Zsinka László. 

Az ML TC sakkcsapata a Pénz
ügyőr mellett a legjobb fővárosi 
csapatnak számít, nemcsak az 
eredményei, hanem a sportág 
népszerűsége miatt is. A négy fel
nőtt és két ifjúsági csapatban 
csaknem nyolcvanan játszanak. A 
sakkozás a kerületi iskolákban is 
nagy népszerűségnek örvend. A 
Jókaiban, a Lemhényiben, a Mórá
öan, a Szent-Györgyiben, illetve a 
Corvin Művelődési Házban Be
nyeda Tibor edző irányításával na
gyon sokan sakkoznak. Méghoz
zá nem is rosszul, amit jól bizo
nyít, hogy nemrég az óvodások 
számára kiírt Budapest-bajnoksá
got is egy kerületi kisfiú, Lakatos 
Tamás nyerte meg. 

Sashalmi a világ legjobb röplabda-játékvezetője 
RIERSCH TAMÁS 

H abár a Nemzetközi Röp
labda-szövetség nem íté
li oda a legjobb játékve

zetőnek járó címet, az elmúlt év
ben a 13 kiemeit játékvezető kö
zül mégis egy magyar, Hóbor Béla 
lett az első. Ez annak köszönhető, 
hogy ő kapta meg legtöbbször a 
"very good" minősítést, vagyis a 
százas skálán a ténykedését 
91-100 pont közé értékelték. 

Hóbor Béla a Corvin Mátyás 
Műszaki Szakközépiskola és 
Gimnáziumban ismerkedett meg 
a röplabdázással. Juniorként az 
NB I -es Vasas Izzó és a Tungs
ram, felnőttként pedig az NB II
es Honvéd Nógrádi SE játékosa 
volt. 1977-ben gimnáziumi test
nevelő tanára javaslatára végezte 
el a játékvezetői tanfolyamot, 
majd 1986-ban nemzetközi, 1994-
ben FIVB-játékvezető lett. Össze
sen 982 NB I-es, 280 nemzetközi 
klubrneccsen és 564 válogatott 
mérkőzésen fújta a sípot. Itthon 
sorozatban kilencszer választot
ták meg az év játékvezetőjének. 
Pályafutása legkiemelkedőbb 

eredményei közé tartozik, hogy 
eddig négy világbajnokságon, 

hat Európa-bajnokságon, hat Baj
nokok Ligája-döntőben, tizenöt 
Világliga-döntőben, junior vébé 
döntőjében, és számos nagy tor
nán bíráskodott. 

- Egy röplabda-játékvezető 

életében a csúcs az ötkarikás játé
kok. Eddig három olimpián vet
tem részt. Sydneyben és Peking
ben a döntő 2. számú játékveze
tője voltam, Athénban pedig az 
egyik férfi elődöntő vezetését 
bízták rám. 

Hóbor Béla természetesen arra 
készül, hogy a londoni tornán is 
ott legyen. Erre egyelőre minden 
esélye megvan, ám a sportág 
elöljárói csak jövő év februárjá
ban döntenek majd a játékveze
tők személyéről. Az viszont biz
tos, hogy egy esetleges londoru 
szereplés sporttörténelmi ese
mény lenne a magyar röplabda
sportban, hiszen korábban mind
össze egy oÍyan magyar röplab
da-játékvezető volt (Szalay Lász
ló), aki három olimpián is részt 
vehetett. London pedig Hóbor 
Bélának már a negyedik olimpiá
ja lenne. 

- Idén még számos nehéz fel
adat vár rám. Világliga, Európa
bajnokság, Bajnokok Ligája és a 

Világkupa. Emiatt sokat leszek 
távol. A civil foglalkozásom 
elektronikai műszerész, de a sok 
nemzetközi elfoglaltságom miatt 
nem tudok elég időt a munkámra 
szánni. Ezért két nagy torna kö
zött a szövetség megbízásából 
versenyeketszervezek. 

Hóbor Béla 1970 óta lakik Sas
halmon. Az elmúlt negyven év
ben nagyon megszerette a kerü
letet. Csak azt sajnálja, hogy a 
kertvárosban sem elég népszerű 

a röplabda. Ma Magyarországon 
50-100 ember előtt zajlanak a baj
noki mérkőzések, míg Brazíliá
ban 20-25 ezren szurkolnak a 
röpiseknek, de Lengyelország
ban is teltházasak a meccsek. Mi
vel Hóbor Béla Belgrádban már 
vezetett 21 ezer ember előtt is 
meccset, ezért már nagyon várja _ 
a sashalmi sportcsarnok megnyi
tását, amely létesítmény az els6 
olyan terem lenne a kerületben, 
ahol lehetne röplabdázni. 



AJÁNLÓ 

Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház 

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Tel.: 401-3060.) Fellépők: 18.00 No Alibi - 19.00 Doomsday Funk - 20.00 C.A.F.B. - 21.00 
The Finalstation 

szí 
Június 19., vasárnap 17.00 - Az Urban Dance School 
201 0/2011-es tanévzáró előadását Szitu címmel. 

Az Erzsébetligeti Színház idén első alkalommal rendezi meg az Erzsébetliget te
bemutatja rületén a Kotta-Party-Túra elnevezésű utcazenész fiestáját! A belépés díjtalan! 

Jegyár: 1000 Ft (jegyek elővételben a helyszínen és nyitvatartási időben az 
Urban Dance Studióban - Budapest, Visegrádi u. 29. - kaphatók). Infó: 
www.urbandance.hu 

U 
A szabadság ünnepe Mátyásföldön! 
Június 18., szombat 19.00 - 20 éve vagyunk szabadok! 
A XVI. Kerületi Önkormányzat és a C orv i ni Domini Egyesület ünnepi meg
emlékezése arról, hogy 20 éve hagyta el Magyarországot az utolsó megszál
ló szovjet katona. Ünnepi beszédet mond: Kovács Péter polgármester, or
szággyűlési képviselő . 
A műsort vezeti Kázmér József (Öcsi bácsi), a Corvini Domini társelnöke, 
fellép Várkonyi Szilvia, a Miskolci Nemzeti Szfnház művésznője, Tóth János 
Liszt-dfjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja, a Rácz Aladár Ze
neiskola fúvós zenekara Vaszlik Kálmán vezetésével. 
A nagy vigadaimat ígérő, fáklyás felvonulással és tűzijátékkal egybekötött 
rendezvényre minden hazafias érzelmű honfitársunkat szeretettel vár a ren
dezőség! 

E 
Június 21., kedd 18.00 - A zene európai ünnepe - Kotta-Party-Túra (akik 
kotta nélkül játszák ... ) 

Budapest XVI. kerület önkormányzatának jag~ole 
tálékoztatja az érdaklldlket, 

hogy a 181anlag üres tanügy-igazgatási refarans 
álláshaly batölthetl. 

Ellátandó faladatok: az iskoláztatással, az iskolák működésével kap
csolatos fenntartói döntések előkészftése , végrehajtása (az iskolai fel
vétellel kapcsolatos feladatok, az iskolák belső dokumentumainak fenn
tartói jóváhagyásra történő előkészítése, működésük törvényességi el
lenőrzése, kötelező fenntartói statisztikai adatszolgáltatások előkészíté
se) , valamint az iskolák működésével kapcsolatos másodfokú hatósági 
döntések előkészítése . 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: felsőfokú pedagógus 
végzettség - iskolában, pedagógus munkakörben szerzett legalább 10 
éves szakmai gyakorlat - magyar állampolgárság - büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség vagy tan ügy-igazgatási szakértői végzettség - a közokta
tás irányításában szerzett szakmai gyakorlat - alapfokú számítógép fel
használói ismeretek - közigazgatási alap, szak, illetve versenyvizsga. 

A munkakörrel kapcsolatos kérdésekről további felvilágosítás kérhető Ko
vács ,Katalin művelődési ügyosztályvezetőtől a 401-1523 telefonszámon. 

Az önéletrajzok benyújtása: postai úton (1163 Budapest, Havashalom 
u.43. ) Jónás Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, vagy 
elektronikus úton a jOka@bp16.hu e-maii címen. 

Július 3., vasárnap 15.00 - Jótékonysági sztárparádé - Tarnai Kiss László sztár
vendégei és tanítványai. A koncert kedvezményezett je a Göllesz Viktor Óvoda, Ál
talános Iskola és Előkészítő Szakiskola. A műsorban magyar nóták, operettek és 
könnyűzenei számok hangzanak el, sok-sok vidámsággal! 
Fellép többek között Csongrádi Kata színművésznő, Nagy Ibolya énekművész, 
primadonna, az Interoperett sztá~a, Baranyi László, a P. Mobil együttes énekese, 
valamint Tarnai Kiss László és tanítványai. 
Jegyek 600 Ft-os áron elővételben kaphatók. 

Június 21-ig megtekinthető Jorio VivarelIi szobrász kiállítása. 
A belépés díjtalan! 

EGYÉB 
Június 26., vasárnap 9.00-13.00 
II. Kincses liget a Kertvárosi bolhapiac rendezésében. 
Az ön megunt holmija másnak nagy érték lehet! Hozza el! Június 26-án, vasár
nap második alkalommal nyitja meg kapUit a Kincses liget az Erzsébetligeti Szín
házban a Kertvárosi bolhapiac rendezésében. 
Árusítás csak előzetes regisztráció után! 
Regisztráini a 06-30/419-9214 telefonszámon vagy a kertvarosibolhapiac@t
online.hu e-maii címen lehet. Jöjjön el és válogasson a kincsek között! 

polgárokat, intézményeket és az önkorml8i 
javaslatot - életrajual, indokofa.lI 



P KETTA 
SZAKKERESKEDÉ 

nyílt, 
1149 Bp., Fogarasi út 17/A 

tel./fax. (1) 78246 47 
'W'WW.fogarasiparketta.hu 

fogarasiparketta@gmail .com 
OMV benzinkúttal szemben 

XVI. kerületi Szentkorona lakótelepen 
eladó m. emeleti, két szobás, loggiás, 
56 nm-es lakás. Részeben felújított. 
Irányár: 12,8 M Ft. 70-459-7327 

XVI. kerületi Csömöri úton frekven
tált helyen, 56 nm-es ház (két szoba+ 
konyha+ el6szoba + kamra+ fürdő
szoba) eladó. Saroktelek 418 nm. 
Irányár: 17,9 M Ft. 70-387-3075 

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

XVI. kerület és környékén lakást kere
sek Balaton északi partján lév6 12 M 
Ft-os házam beszámításával. A ház 
csere nélkül is eladó! ! 20-352-5436 

A Budapest F6város 
XVl. Kerületi önkormányzat 

kétheti lapja 
Megjelenik 31 500 példányban 

Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Szabó Réka Zsuzsanna 
Tördelőszerkesztő: 

Imrik László 

Levélcím: 
1163 HavashaJorn u.43. 

e-maiI: foszerkeszto@bp16.hu 

A szerkeszt6ségi fogadóóra 
szerdánként 14-16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586 

HIRDETÉS 

Cserépkályha, kandalló tervezés 
építés, átépítés, tisztítás 

10 % }<.edvezmény. 
GARANCIA VAL. 30-868-0021 

BURKOLÁS! Vállalom hide~- és me
leg burkolatok készítését. Min6ségi ki
vitelezés kedvez6 áron azonnali kez
déssel. Hívjon bizalommal! 20-500-
9909 

MÁTYÁSFÖLD KÖZPONTJÁBAN 
egy 70 nm-es, kétszobás lakás bútoro
zottan, vagy anélkül 60 E Ft+ kaucio+ 
rezsiért kiadó. (egy szoba kiadása is 
lehetséges) 30-214-5079 

FAKIV ÁGÁS elszáll}tással is,anyagi 
felel6sséggel! KERTEPíTÉS, Füvesítés, 
Fúkaszálás, Sövénynyírás, Bozótirtás. 
Kedvez6 áron, szakszeruen, lélekkel! 
30-287-4348 

DUGULÁS ELHÁ RiTÁS. 
FALBONTÁS NÉLKÜLI 

SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍTÁS. 
FÁBIÁN ISTV ÁN20-317-0843 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felelős vezet6: Jens Danhardt 

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFT. 

Bozsányi Kálmánné 
1042 Bp., Rózsa uzca 39. 06-30-828-0463 

Hirdetésfelvétel: 
06-20-982-5352 vagy hirdet16®freemail.hu 

A szerkeszt6ségünkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jelente~ük meg, illetve 
fennt~uk a jogot kihagyás ukra. 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. 

or 

MŰHELYEK, RAKTÁRAK, IRODÁK KIADÓK 
az Ikarus Ipari Parkban már 500 Ft/hó/m2-től 

Tel: 696-0964, 06-30/557-8159 
'--------

Baross tér 9. I. em. a Keletinét 
Óriási választék . 

Többi üzletünk : w .acz Izalog.hu 
Tel. : 314-18-97 ~"7 ___ ~C-

KERESÜNK-KÍNÁL UNK eladó, ki
adó ingatlanokat a XVI. kerületre spe
cializálódva. 315-0031, 70-775-9334, 
www.amadex.hu 

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

Redőnyök, sZÚDyoghál6-rendszerek
kel, napellenz6k szerelése, javítása. 
Bemutatótermünk: Csömöri u. - Szlo
vák u. sarok.. 409-2229, 20-523-3801, 
30-209-5987 

Konténeres sitt, lom, zöldhulladék, 
term6föld szállítása 4-6-8 köbméteres, 
nyitható konténerekkel. Erdei Sándor. 
409-0933,30-944-1106 

XVI. kerületi ASZTALOS ajtók, abla
kok javítását; konyhabútorok, 
gardrobok, egyedi bútorok készítését 
vállalja. Kiss Ern6 asztalos. 30-447-48-
53 

Bádogos-tet6fed6-tetőszigeteI6, új 
munkát és felújítást is vállal. 409-2069, 
20-510-0013 

Festést -mázolást -tapétázást 
vállal kerületi kisiparos. 
'20-954-9353,407-1038 

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS ga
ranciával, kedvezménnyel, ingyenes 
felméréssel. 20-994-7726,256-4425 

ASZTALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSzí
TÉs konyhabútorok, javítások és ki
sebb nagyobb munkák. 30-914-8928 

Tet6fed6-bádogos-ács-tet6szígeteI6 
munkákat vállalok garanciával, közü
leteknek is. 405-5184, 30-931-3927 

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, 
FÉG gázkészülékek javítása, 

víz és fútésszerelés, gépi 
DUGULÁSELHÁRíTÁS. 

409-0408,30-402-83Q5 

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAK JA vtr ÁS, 
SZIGETELÉS, BÚTORJAVÍTÁS, ASZ
TALOSMUNKÁK. '30-755-2209 

KONTÉNERES SITT,-SÓDER,
HOMOK,-TERMÓFÖLD SZÁLLÍT Á
SA 4 ÉS 8 KÖBMÉTERES KONTÉ
NERREL. 403-2755, 30-948-4810 

LAKA TOSIP ~ BT vállalja: ,ZÁRAK 
cs~réjét, KERÍTÉSEK, KORLATOK, 
RACSOK gyártását, szerelését és javí
tását. Kádár, 30-646-1935, 400-2396 

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBONTÁS 
NÉLKÜL. víz, GÁZ, FŰTÉSSZERE
LÉS. 402-4330, 20-491-5089 

Szalmarózsa utcában TULAJDONOS
TÓL eladó 48 nm-es másfél szobás, 
felújított, emeleti, világos lakás. 30-
475-6415 

ANGOL MINDENKINEK MINDEN 
SZINTEN. OKTATÁS, FORDíTÁS, 
TOLMÁCSOLÁS. 
morvaypal@freemail.hu , 70-334-0466 

XVI.-kerületi, 18 éve működ6 szép
ségszalonba gyakorlattal rendelkez6, 
tetoválni tudó, kozmetikust (heti 2 
napra), illetve gyakorlattal rendelkez6 
fodrászt (heti 3 napra) keresek. 30-
458-8246 

KÖ VYEKET • .(régit, újabbat) 
KO YVTARAKAT, 

J 945 előtti kép, lapokat, fényképeke 
NTIKV ARIUMUN AK 

vá árolok! DijtaIanul házhoz megyek 
T: 06-204256-437 
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HIRDETÉS 

- Esztétikus tömések - porcelán hidak - protézisek 
Rendelési idő: "t és I r á 16-20 óráig 

Telefon: 06-30/3002-496 vagy 405-5553 
1161 Budapest, Petöfi _utca 26. 

G;; otp 

Állami támoptás, Malas hozam, Lakás- és jelzáloghitelek, 
Kedvező hitel, Ruplmas felújfÚsi-korszerUsftési hitelek, 
Jól tervezhető, Biztonsá,os hitelekiv"tás, Lak'sl(zing 

Tresánszki István Tel: 403-0256 Mobil: +36-30-554-1403 
lno nes telieskör(( üIYint zés otthonában is 

Budapest XVI. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője 
pályázatot ír ki 

vagyonhasznosítási ügyintéző munkakör betöltésére. 

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. 

Ellátamló feladatok ismertetése: kÖltségelvű bérlakásokkal kapcsolatos 
ügyintézés, közterület használati kérelmek döntés előkészítése, pályázatok 
lebonyolítása, bizottsági anyagok előké-szítése, megállapodások, szerző
dések szövegezése, rendeletek jogszabálytervezetek megfo-galmazása. 
Ügyfélfogadás e tárgykörben, bérleményellenőrzések lebonyolítása. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: jogász, közgazdász vég
zettség, vagy hasonló tárgykörben szerzett felsőfokú iskolai végzettség -
legalább 3 éves munkatapasztalat közigaz-gatási, államigazgatási, jogi, 
közgazdasági területen - magyar állampolgárság - büntetlen előélet. 
Előnyt jelent: legalább egy év önkormányzatnál hasonló munkakörben 
szerzett munkatapasz-talat - alapfokú számítógép felhasználói ismeretek 
- közigazgatási alap-, szak, illetve ver-senyvizsga. 
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvrselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Közszolgá-Iati Szabályzata alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje 2011. június 30. 
f/bírá/ásának határideje 2011. július 15. 
Az állás betölthető: 2011. július 1B-tó/. 

A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot - iskolai vég
zettséget igazoló do-kumentumok másolatát - 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásola-ta, illetve megkéréséről szóló 
igazolás - nyilatkozat, arról hogya pályázati anyagot az eljáráS-ban részt
vevők megismerhetik. 
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek: 
a pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevéte
lével a kinevezési jogkör gyakorló-ja dönt. 
A pályázók az eredményekről legkéSŐbb a pályázat elbírálását követő nyolc 
napon belül írás-ban tájékoztatást kapnak. 
A jelentkezések benyújtása postán vagy személyesen (zárt borítékban) 
Jónás Károlyné hu-mánpolitikai referens nevére címezve, "Pályázat va
gyonhasznosítási ügyintéző munkakörre" feltüntetésével. 

Cím: 1163 Budapest. Havashalom u. 43. 
(I. em. 103. iroda Humánpolitika) 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető 
Dr. Lukács Titanilla lrodavezetótól 

a 4011-480 telefonszámon. 
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E 

OR.BATORF\ 
,--," __ BÁTORFl FOGÁSZAT 

Kérje~ i~ópontot ingyenes konzultációra! 
e-mail: rnfo@implantatum.hu 
tel: 06-30-BATORFI 
www.batorfi-fogaszalhu 
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Idén januárban új patika P!!~~~II!I!I!II!I~~"'-•• 
nyílt a Veres Péter út ll. szám 
alatt. . g icce P tik 
március 21-től kezdve 
válIajta hogy egyedül I. 
kerületben folyam to 
ü 'eletet bizto ít a rendes 
nyitva tartási idején túl. A 
Nagyicce Patika a Veres Péter 
úton gyorsan és könny~n 
megközelíthető és a kerület NAGYICCE PATIKA 
lakosai mostantól hamarabb és rövidebb úton juthatnak a 
szükséges gyógyszerekhez a vevőket kén)'elmes parkolókvárják. 
Az éjszakai orvosi ügyeletből érkező és sürgős receptet kiváltó 
betegeknek nem kell ügyeleti díjat fizetniük. Az új gyógyszertár 
170 négyzetméteren széles választékban tartja a forgalmazott 
gyógyszereket. A Nagyicce Patika nyitási akcióként jelentős 
árkedvezméooyel kínálja vevőinek a Novorozal hypo-allergén 
gyógysampont. A Nagyicce Patikában egészségkártyát 
elfogadnak és bankkártyával is lehet fizetni. gyógyszertár 
állapotfelmérő gépének h znál ta vevők sz már jngyen~. 
"Szakmailag magas szinten képzett kollégáink szeretettel várják 
új és új vevőinket akár gyó'syulásukért fordulnak hozzánk, aká r 
csak egészségük megőrzésenek érdekében! Kedves Vevőink ne 
habozz nak munkatár inktól tanác ot kérni! 

SfrifT EDITIO~ 11I11I!j!r s.;tf\~ 
korlJI01Qr.d"rd~lalllbl" S~"~l(1(jlX"'( SX41;G( 

2 840 OOO Ft 2 530 OOO Ft 2 850 OOO Ft 

Suzuki f/ldJttiv 
1161 Budapest, Gusztáv u. 37. 
Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00; Sz: 09.00-13.00 

Tel./fax: +36-11405-0674 
info: auto@sulukISusztav.hu • WWW.SUlukiSUsztav.hu 

Most 3+2 ev kiterjesztett. biztosItasi alapu. limitalt garancia 
150 OOO km-ig minden hazai gyartasu Suzuki ra. amely 

2011.07. 31-Ig megrendelt gepkocsikra veheto igenybe. 

, , 

• Fájdalom mentes kellemes hangulatú kezelések 
• 24 órás fol~emetos telefonos segitségnyújtás 
• Fizetési módok' készpénz bankkártya. egészségpénztár 
• Mester of Oral Medicine Implantológúsok M 'Itá' , k 
• Panoráma röntgen készítése , e, .. ny? ara , 
• Fémmentes esztétikus tömések atJagon feluh SZInvonalI 
• A legkorszerúbb clrkómum oronák Több ez r I' ett ügy~'1I 

1162 Bp.. A 'la utca 6a .vitalitasfogaszot.hu 
t onos . +36 30 9870807. +36 1402 1195 

A hirdetés felmutatása 10% engedményre jogos it. 

a 

BANKKÁRTY ÉS EGÉSZSÉGKÁRTYA ELFOGADÓ HELY 

A t j a 

é m 
a 
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AKCiÓ június 1-tól Július 31-ig: 

KülSŐ hővédő roló 
(78 cm • ablakhoz) . M04 

P ek 
Építéa '.' y Kf . 

L.,eier 
, 

ROCKWOOI ,~ 
,. •. :.- ~ ~ .... • \." ! I" ,,.,, •. # •• , • ( " XXlL 

1165 Bp., Arany János utca 53. 
(az ipari parkban) 

Tel.: 402 0073, fax: 402-0074 
mobil: 06-30/373- 198 

e-mail: polacsektuzep@gmail.com 
www.polacsektuzep.hu 

, , " •• #' 

XV KER. ERTVA OSI EGESZSEGUGYI SZOLGALATA 
1163 BUDAPEST, TEKLA U. 21C. III. EMELET - AUDIOlÓGIA 
6-1/401-134 
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