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Bővült a Mezei Orszolgálat 

Június 15-én újabb taggal bővült a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás, hiszen az eddigi tagok
hoz csatlakozott a XVI". kerület ls. A megállapodást Kovács Péter XVI. kerületi pOlgármester, Horváth Tamás 
XV". kerületi alpolgármester, Dr. Lévay István Zoltán XVIII. kerületi alpolgármester és Kovács Róbert X. kerü
leti polgármester (képünkön jobbról balra), valamint az érintett kerületek jegyzöi írták alá. Az Oláh Csaba irá
nyításával mUködő mezőőrök tevékenysége révén az adott kerületekben jelentősen csökkent a kábe"opások 
száma és az illegális szemétlerakás is. Mivel a Szolgálat munkájának eredménye szemmellátható, ezért foly
nak a tárgyalások arról, hogta jövőben a XV. kerület is csatlakozzon a társuláshoz. 

Húsz éve vagyunk szabadok 
S ZIGETHY MARGIT 

A szovjet csapatok kivonu
lásának huszadik évfor
dulójáról ünnepi műsor 

keretében emlékezett meg a Cor
vin Domini Egyesület és a XVl 
kerületi Önkormányzat június 
18-án az Erzsébetligetben. Az 
eseményen beszédet mondott 
Kovács Péter jelenlegi és Fekete 
Gábor, a kerület rendszerváltás 
utáni első polgármestere. A ren-

dezvényt Vaszlik Kálmán és a 
Rácz Aladár Zeneiskola fúvós
zenekarának játéka, valamint 
Várkonyi Szilvia és Tóth János elő
adása színesítette. Az ünnepség 
fáklyás felvonulással és túzijá
tékkal ért véget. 

1991. június 19-én hagyta el 
Magyarország területét az utolsó 
szovjet katona. Ezzel 46 év után 
ismét függetlenné vált az ország. 
Ennek emlékére az Országgyűlés 
2001-ben ezt a napot nemzeti 

emléknappá, június utolsó szom
ba~át pedig a magyar szabadság 
napjává nyilvánította. 

Kovács Péter polgármester el
mondta: Viktor Silovaltábornagy, 
a déli hadseregcsoport parancs
nokaként úgy zárta be a mátyás
földi laktanya ajtaját, hogy zseb
re tette a kulcsot, mintha még 
szüksége lehetne rá a jövőben. 
Szerencsére azóta sem láttuk vi
szont. 

Folytatás a 6. oldalon 

fJ A testületi ülésről 
jelentjük 

A láthatatlan légió 

fl Hűség a hithez 

Bár lapunkban tOObnyire csak szú
kebb pátriánk, a XVI. kerület esemé
nyeiról adunk hírt, most nem mehe
tünk el szó nélkül a "nagypolitika" 
történései mellett sem. V éget ért 
ugyanis Magyarország fe1ives euTÓ
pai uniós e/nOOége, amelynek ered
ményei hatással /ehetnek kerületünk 
fejlódésére is. Nemcsak itthon, de kül
foldön is pozitívan értékel ték hazánk 
teljesítményét. Van mIÍr aJoptöroé
nyünk, a DuTUl-Stratigia e/fogadlísti
val pedig megvalósulhat az érintett 
államok hosszú fJíOÚ együttmúködise 
és gazdasági fojlíidése. Mindebben 
nagy szerepet játszik a média, hiszen 
ahogy Kosztolányi írta: "Művelt or
szágokban az újság az irodDIom küz
dóporrmdja, az újság viszi tOlJa sebes 
szárnyán a Júreket, sok százezer pe1-
dányban, az újság aJaJátja a lcözíz1ést, 
hoz töroényt, emel vagy buktat, az 
irányítja az o/vasók táborát, kik lelld-
leg részt vesznek a vibíkban ... " I 



ÖNKORMÁNYZAT 

Nemzetközi versenyek színhelye lehet a kerület 
SZIGETHY MARGIT 

A június 15-én megtartott 
képviselő-testületi ülés 
elején, a hagyományok

hoz híven, Kauács Péter polgármes
ter ismét ajándékot kapott. Ezúttal 
Forray Attila, a Kertvárosi Birkózó 
és Sumo Club vezető edzője ked
veskedett egy magyar vállogatott 
melegítővel a kerület vezetőjének. 

Emellett a testület előtt bemuta
tkozott két birkózótehetség is, akik 
meghívást kaptak a 2014-es ifjúsá
gi olimpiai keretbe. Nagy Balázs el
SÓ, Papp Norbert pedig harmadik 
helyezett lett a legutóbbi diák
olimpián. A spoTtolók megkö
szönték az Önkormányzat támo
gatását. Ezután Fekete Sándorné, a 
Varázskorona ÓVoda vezetője -
akinek kérelmét elfogadta a testü
let - elköszönt a jelenlevóktól, hi
szen 4ű év munkaviszony után 
nyugdíjba vonul. A képviselők a 

Forray AUila átadja a melegítiit Kovács Pítemek 

többi között elfogadták azt a javas
latot, amelynek értelmében az ön
kormányzat pályázati önrész biz
tosításával támogalja kárpátaljai 
testvérvárosunk, Zápszony általá
nos iskolájának felújítását. Emel
lett a kulturális és sportbizottság 
javaslatának értelmében a Szent 

Mihály cserkészcsapat, a Varázs
műhely, az öt Faluért Alapítvány, 
a Rákosszentmihály Élő Remény
ség Alapítvány és a Jókai Mór Al
talános Iskola is támogatásban ré
szesül. 

Június 22-én ugyanakkor 
rendkívüli testületi ülésre került 

sor. A jelenlevők megszavazták 
a polgármester javaslatát, amely 
szerint a XVI. kerület alapító 
tagja lesz az újonnan létreho
zandó budapesti önkormány
zatok szövetségének. Az új szer
vezet a közigazgatási rendszer 
reformja kapcsán a Fővárosi Ön
kormányzat és a fővárosi kerü
letek önkormányzatainak ér
dekképviseletét kívánja ellátni. 
A testület döntött arról is, hogy 
ismételten közbeszerzési eljá
rást indít az Állás utcai csapa
dékcsatorna kivitelezésére. A 
képviselők emellett megtárgyal
ták az Ikarus sportpályán épülő 
rekortán atlétikai pályához kap
csolódó lelátó oovítésének lehe
tőségeit is. A Puskás Ferenc Sta
dion lebontása miatt ugyanis 
Budapesten a jövőben kizárólag 
a XVI. kerületi létesítmény lesz 
alkalmas nemzetközi versenyek 
megrendezésére. 

Felelősen gondolkodó önkormányzat 
A közelmúltban második alkalommal rendezték meg a 
CSR Piac kiállítást, amelyen részt vett a XVI. kerületi 
Önkormányzat is. A Millenáris csarnokban megtartott 
eseményen 40 cég 65 különböző CSR-intezkedésével és 
valóban felelős vállalati modelljével jelent meg. 

M UNKATÁRSUNKTÓL 

A kiállítás fővédnöke dr. 
Navracsies Tibor minisz
terelnök-helyettes volt, 

aki a megnyitóbeszédében el
mondta: a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása, annak ösz
tönzése az állam jól felfogott ér
deke. Egy fenntarthatóan múkö
dő piac hosszú távon terheket 
vesz le a kormányzat válláról, és 
szolidárisabb társadalomhoz, 
erősebb közösségekhez vezet. 
Felelős vállalatok nélkül nincs fe
lelős társadalom, az üzleti kultú
ra megújítása nélkül a minden
napok kultúrájának megújítása 
sem sikerülhet. A XVI. kerületi 
Önkormányzat - amelyet Kauács 
Raymund alpolgármester és dr. 
Kozma Enikő jogi referens képvi
selt - három prograrnmal indult 
a CSR Piacon. A lakossági kom
posztálási program ~ amely a 

Szike Egyesület segítségével va
lósult meg - célja, hogy a kertes 
házak által kitermelt zöldhulla
dékot elszállíthassák és vissza
forgathassák. Ezzel csökken a 
hulladék mennyisége, ugyanak
kor a lakók így nem égetik el a 
zöldhulladékot, és ezzel keve
sebb szennyező anyag jut a leve
gőbe. A programban részt vevő 
jelentkezők négy komposztáló
edényt kapnak: két zárt ládát a 
vegyes szerves hulladékok kom
posztálásához és két lombhálót. 
Cserébe egy használati megálla
podást kell aláírniuk, amely öt 
évre szól. Ez idő alatt a kom
posztáló az Önkormányzat tulaj
donában van, majd a 6. évtől át
kerül a családok tulajdonába. 

A második az őszi ingyenes 
lombgyújtési program, amelyet 
2009-ben terjesztettek ki az egész 
kerületre. A program kezdetéről 
minden évben tájékoztató levél-

Az Önkormányzat standja 

ben értesítik a lakosokat, amely 
mellé egy zsákot is küldenek, de 
a lakosok a program időtartama 

alatt bármilyen zsákban kihe
Iyezhetik a keletkezett zöldhulla
dékot, amit minden héten be
gyújtenek a Kerületgazda Szol
gáltató Szervezet munkatársai. A 
zöldhulladékot Fe1csútra viszik, 
ahonnan a komposzt egy részét 
visszaszállítják, és a kerület lako
sai megvásárolhalják a sashalmi 
piacon. Az égetés ebben az eset
ben is elkerülhető . 

Végül, de nem utolsósorban a 
Nyugdíjasok Segítő Szolgálata 
is bemutatkozott a kiállításon. 
A szolgálat 2007-ben elindított 
egy új szolgáltatást abból a cél
ból, hogy a kerületi nyugdíja
soknál és a rászorulóknál a ki
sebb, ház körüli javításokat 
olyanok végezzék el, akikben 
az idős emberek megbízhatnak. 
A program sikerét jelzi, hogy 
számtalan pozitív visszajelzés 
érkezik a szolgálat munkatár
saihoz. 



KÖZÉRDEKŰ 

A láthatatlan légió 
RÁDAY ZSOMBOR 

Viráglocsolás, szemétsze
dés, fúnyírás és a graffiti 
eltüntetése - csak né

hány azok közül a munkák kö
zül, amelyeket időről időre elvé
gez valaki a kerületben, sokak
nak azonban ez fel sem túnik. 
Akik mindezek mögött vannak: 
a "láthatatlan légió", polgári ne
vén a Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet. Jelenleg 21 közalkal
mazott tartozik a szolgálathoz, 
továbbá parkőrök és terület
gondnokok - mondta el a Szer
vezet június elején kinevezett új 
vezetője, Cs il/ik Kristóf A park
őrök a parkokban ügyelnek, 
összeszedik a szemetet, a lakók 
nyugalma érdekében rászólnak 
a hangoskodókra, egyszóval 
próbálnak rendet tartani. A te
rületgondnok pedig az utcákat 
járja és jelenti, ha útburkolati hi
bát, hiányzó vagy összefirkált 
táblát talál. Jelen pillanatban is 
több mint 500 tábla vár megtisz
tulásra. A felsorolt munkatársak 
azonban csak a jéghegy csúcsai. 

A Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet irányítja a munkaügyi 
központ által kiközvetített köz
foglalkoztatottak, valamint a 
közmunkára ítéltek munkáját is. 
Csillik Kristóf azt szeretné, ha a 
szolgálat megítélése a jelenlegi
nél sokkal jobb lenne, és a lakók 
is bizalommal fordulnának hoz
zájuk, az általuk végzett munkát 
pedig elismernék. Tipikus pél
dája ennek az, hogy a lakosok
nak a házuk előtti árkokat ma
guknak kellene takarítaniuk és 
gondoskodniuk arról, hogy a 
víz akadály nélkül el tudjon 
folyni. Persze ezt nem mindenki 
végzi el, ilyenkor jönnek a szol
gálat emberei és megelőzik a na
gyobb bajt. Köszönet helyett 
azonban sok esetben inkább szi
dalmazzák őket a zörgés és po
rolás miatt. Azért az esőfelhők 
mögül is kisüt a nap. Az elmúlt 
het~kben többen megdicsérték a 
parkőröket, volt, aki a fúkaszá
lásért volt hálás, egy esetben pe
dig egy babakocsit toló anyuka 
köszönte meg, amiért a munká
sok felfüggeszte tték a munkát, 
amíg ő elment mellettük. Csillik 
Kristóf hangsúlyozta: tisztában 

van azzal, hogy alkalmazottai 
bérezés e egyelőre nem verse
nyezhet a brókerekével, így más 
módon igyekszik a munkások 
körülményein javítani. Például 
minden teherautó kapott egy
egy hútőládát, amelyben a mun
kások a nyári melegben is hide
gen tarthatják az innivalóikat. 

A szolgálat vezetője szerint az 
ilyen apró és filléres dolgok na
gyon sokat tudnak javítani a 
munkamorálon. Arra pedig 
nagy szükség van, mert feladat-

Ártot tisztít a KeFÜletgazda 

ban nem szenvednek hiányt. A 
parkokat folyamatosan takaríta
ni kell, és összesen 3 millió 
négyzetméteren, ütemterv alap
ján folytatnak harcot a fú folya
matos növekedése ellen. Ha pe
dig az időjárásnak köszönhető
en egyes helyeken az előzetes 
elképzelést figyelmen kívül 
hagyva gyorsabban nő a fú, egy 
erre létrehozott, úgynevezett ro
hamhrigádot vet be a szolgálat. 
Csillik Kristóf hozzátette: a ren
geteg plusz munka ellenére is 
nagyon jól haladnak és mindig 
tartani tudják az ütemtervet. 

A közel egy hónapja kineve
zett vezetőnek jelenleg az a leg-

fontosabb feladata, hogy a Ke
rületgazda Szolgáltató Szerve
zet felesleges kiadásait meg
szüntesse. Kovács Péter polgár
mester kérésére, a többi között a 
kerületi muskátlik átteleltetésé
re szolgáló üvegház fenntartási 
költségeit kellett átnéznie. A 
mérleg eredménye az lett, hogy 
virágok ezután is lesznek, átte
lelő azonban nem. Csillik Kris
tóf szerint ugyanis egy kerté
szettel kötött előnyös szerződés
sel, a fenntartási költségektőllé-

nyegesen kevesebb pénzből le
het évről-évre beszerezni a 
szükséges palántákat. A szolgá
lat vezetőjének több ilyen lyukat 
kell még befoltoz nia, amelynek 
köszönhetően a kerület több 
pénzből gazdálkodhat; és ebből 
többek között a Szervezet fej
lesztésére is fordíthat. A kerület 
gépparkjának felülvizsgálata is 
folyik. Az öreg és szükségtelen 
eszközöket a tervek szerint érté
kesítik, a befolyt összegből pe
dig új jármúveket vásárolnak, 
amelyek a zöld területet gondo
zásában segítik majd a dolgozó
kat. Csillik Kristóf listáján szere
pel egy hótoló is, amellyel az is-

kolák, rendelők, templomok és 
az utcák téli hó- és síkosság 
mentesítését lehetne elvégezni 
XXI. századi szinvonalon. A 
szolgálat első embere elmondta, 
hogy a polgármester megbízta a 
területgondnoki hálózat bővíté
sével, hogy az lefedje az egész 
kerületet. Az egyik fő cél ugyan
is az, hogyakerületnek legyen 
egy olyan cége, amely gondozná 
és karbantartaná az összes zöld
területet, a fákat és a virágágyá
sokat. Ezzel az Önkormányzat 

jelentős összegeket tudna meg
spórolni. Jó példa erre a Havas
halom park, ahol a munkák egy 
részét a Kerületgazda már át
vette. 

A fejlesztéseknek köszönhető
en a jövőben ők végzenék el az 
összes ilyen jellegú feladatot a 
külsős cégek helyett, ezzel sok 
pénzt takaríthatna meg a kerü
let. Csillik Kristóf hangsúlyozta: 
a kerület vezetése nem csak rö
vid távra tervez, az egymás után 
megújuló parkok állapotát sze
retnék hosszú távon is megőriz

ni, amely újabb és újabb felada
tokat ad a Kerületgazda Szolgál
tató Szervezetnek. 



AKTUÁLIS 

Parlagfüirtással az allergia ellen 
SZIGETHY MARGIT 

M ivel kerületünkben is 
egyre több az aller
giás, ezért a parlagfű

irtással kapcsolatban megkér
deztük Ancsin László jegyzőt, aki 
elmondta: fontos tudni, hogy az 
átszervezések miatt mostantól 
az igazgatási iroda feladata az 
ezzel kapcsolatos problémák ki
vizsgálása. 

A jegyző kiemelte: mivel a 
parlagfű nyáron "szedi áldoza
tait", a meleg, nedves és párás 
időjárás pedig kifejezetten ked
vez a növényelterjedésének, 
ezért ebben az időszakban mini
mum kéthetente kötelező azt le
kaszálni. A. türelmi idő június 
30-ig tart, ezután hatóságilag el-

len6rzik a közterületeket és a 
magántulajdonú ingatlanokat is. 
Ahol az Önkormányzat munka
társai július l-je után parlagfüvet 
találnak, ott azonnal elrendelik a 
kényszerkaszálásL Ha a magán
ingatlan tulajdonosa nem hajlan-

dó eltávolítani a gyomnövény t, 
akkor a hatóságnak minden joga 

. megvan arra, hogy bemenjen a 
területre és lekaszálja azt. Ennek 
költsége természetesen a. sza
bálysértőt terheli, ezenfelül pe
dig még 15 ezer és 5 millió forint 
közötti bírságot kell kiszabni. Ha 
mindezt nem akarja kifizetni, ak
kor a Nemzeti Adó- és Vámhiva
tal fogja behajtani a költségeket. 
A közterületen lévő parlagfüvet, 
ha az a magánépület és a kocsiút 
közötti úgynevezett "zöld sá
von" található, szintén a tulajdo
nosnak kell lekaszálnia. 

Ancsin László hangsúlyozta: a 
XVI. kerületben parlagfű által 
kritikusan veszélyeztetett terüle
tek főként a lakóparkok közelé
ben vannak, ahol a nagyobb épít-

kezések által megváltozott a ta
lajszerkezet. Az allergiát okozó 
növény azonban ugyanilyen 
könnyen elterjed az útépítések 
környékén és a frissen learatott 
tarló közelében is. 

Külterületen a föld hivatal 
végzi az ellenőrzést. Amennyi
ben a kötelezettség elmulasztá
sát állapítja meg, úgy az adato
kat további intézkedésre meg
küldi a közérdekű védekezést 
elrendelő megyei korrnányhiva
talnak. 

Fontos tudni, hogy a nyári idő
szakban eljárási díj nélkül, a 
zöldszámon, a környezetvédelmi 
iroda telefonszámán (401-1597), 
e-mailben, vagy akár az e-Poldin 
is bejelenthetjük, ha parlagfüves 
területet látunk a kerületben. 

Mivel JúUus 1.jétöl lép ha· 
tályba az Onkormányzat 
ÚJ állaHartásl rendelete, 

Új állattartási rendelet Itt 50 kiSállat és 15 kg alatti, kedvte
lesből tartott állat (például nyúl, ba
romfi), 50 húsgalamb, 100 sportcélú 

ezért. megkérdeztük Kovács Raymund alpolgármestert, 
miért von szükség a vánoztatésra. 
Az. állattartási rendeletet rendszeresen felülvizsgáljuk, és az alkalmazás során fel
merült problémákat orvosoljuk. Most is több apró változtatásra volt szükség, 
amelyeket a mindennapi élet indokolt. 

Hol lehet a kerületben állatokat tartani? 
A kerület belterülete három körzetre van osztva, és ezekben a körzetekben eltérő k 
az állattartás szabályai. 
Az. I. körzetbe a lakótelepek tartoznak, és értelemszerűen itt a legszigorúbbak az 
állattartási szabályok. 
A II. körzetbe a kerület családi házas részei tartoznak. 
A III. körzet Cinkota, ahol figyelembe véve a hagyományokat, több állat tartható. 
A kerületünk belterületén nagyhaszonállatok tartására új engedélyeket már nem 
adunk ki. 

Milyen állatokat és mennyit lehet lakótelepen tartani? 
Engedély nélkül lakáson ként két macska €s egy kutya, illetve díszmadarak, dísz
halak, egyéb hobbyállatok tarthatók többlakásos épületben, de engedéllyel több 
macska és kutya is tartható. 

Milyen állatokat és mennyit lehet kertes házban tartani? 
Családi házas övezetben ingatlanonként két eb tartható engedély nélkül, engedély
Iyel több ebet is lehet tartani. 
L4-es építési övezetben 20 kisállat és 15 kg alatti, kedvtelésből tartott állat (példáUl 
nyúl, baromfi), 20 húsgalamb, 100 sportcélú galamb, illetve két közepes testű ál
lat (juh, kecske) tartható engedéllyel, továbbá ezen állatok szaporulata 3 hónapos 
korukig. 

Milyen állatokat és mennyit lehet Cinkotán tartani? 
A rendelet II. körzetét a Szilas-patak által a Szabadföldi út és a Simongát út mind
két oldala által határolt - és amelletti - L4-es építési övezet, valamint az ezekhez 
kapcsolódó külterületeknek a belterület határától számított 50 méteres sávja alkot
ja, amelyet Cinkota Ófalunak is szoktak nevezni. 

galamb, illetve két közepes testű állat (juh, kecske) tartható engedéllyel, továbbá 
ezen állatok szaporulata 3 hónapos korukig. 

Az engedély kiadásánál mit vizsgál a polgármesteri hi
vatal? 
A trágyatárolÓ és az állattartó épülethez viszonyítva vizsgálja a közvetlen szomszé
dos lakóépületektől való védőtávolság betartását, valamint az állattartó hely meg
felelő méretét, annak tisztaságát, zárhatóságát, és azt, hogy az állat megfelelő élet
körülményei biztosítottak-e. 

Mikor kell az állattartáshoz a szomszédok hozzájárulását 
kémi? 
Kisállat vagy 15 kg alatti, kedvtelésből tartott állat, húsgalamb, sportcélú galamb, 
illetve közepes testű állat tartására vonatkozó engedély kérelem benyújtásakor, il
Ietve ~öbblakásos ingatlan lakásában több eb, illetve kettőnél több macska tartá
sára vonatkozó engedély kérelem benyújtásakor, továbbá a családi házas ingatla
non kettőné l több eb tartására vonatkozó engedély kérelem benyújtásakOr. 

Az egyik szomszéd nem járun hozzá az állaHartáshoz, de 
nem tudott senvni konkrét indokot mondani. Kaphatunk 
ebben az esetben engedélyt? 
Amennyiben a rendeletben foglalt előírásokat betartja (például védőtávolság, álla
tok darabszáma, tUlajdonostársak hozzájárulása), akkor az engedély megadható. 

Milyen esetekben követ el szabálysértést az állatlartó? 
Szabálysértést követ el, aki nem gondoskodik az állat megfelelő elhelyezéséről , ha 
azt nem kívánja tovább tartani, ha nem tartja be az előírt védőtávolságot, vagy a 
megengedettnél több állatot tart, csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül 
tart, az adott körzetben nem engedélyezett állatot tart, illetve a többlakásos lakó
ingatlan közös használatú helységeinek területéről nem távolítja el az állatok által 
okozott szennyeződét. A szabálysértés maximum 50 ezer forintig terjedő pénzbír
sággal sújtható. 

Következő számunkban a rendelet ebtartásra vonatkoz6 részével foglalkozunk. 



BŰNMEGELŐZÉS 

Bünmegelőzési sorozat II . 

Több odafigyelés, _kevesebb betörés 
A nyári időszakban megnő a betörések szám a, hiszen 
kevesebbet vagyunk otthon, a betörók pedig minden 
apró jelet észrevesznek. Éppen ezért még a látszatát is 
kerülnünk kell annak, hogy a tolvajok azt higgyék, la
kásunk már régóta üresen áll. Tévhit az is, hogy a betö
rések nagy része éjjel történik. A rablók n agy része 
ugyanis napközben, vagyis munkaidőben "csap le", 
pont azért, m ert akkor senki sincs otthon, így kisebb a 
lebukás veszélye. Habár a statisztikák szerint a XVI. ke
rület helyzete jobb, mint a hasonló méreru és adottságú 
fővárosi településrészeké, nem árt odafigyelni. Fontos a 
megfelelő zár, de a rendőrök szerint az emberek egymá
sért is sokat tehetnek. 

R ABL G. G YÖRGY 

T öbb év átlagában napon
ta egynél is kevesebb be
törés történik kerüle

tünkben, ám értékeinkre nem 
árt fokozottan vigyázni - taná
csolta dr. Terdik Tamás. A rend-
6rkapitány elmondta: a kertvá
ros kevéssé "fertőzött", ám az 
MO-s megépülésével a bűnözők 
új, érdekeiknek megfelelő me
nekülőutat találtak. Ezzel ma
gyarázható, hogy a sztráda át
adása után a XVI. kerületben is 
megnövekedett a betörések szá
ma. Ilyen bűncselekmények fel
derítése a rendőrséget nehéz 
feladat elé állí~a, mivel az elkö
vetők gyakran egészen távolról, 
más településekről, más me
gyékből érkeznek. 

A kertváros rendőrei, noha 
láthatóan hátrányban vannak a 
bűnöz6kkel szemben, mégis si
keres akciókat hajtottak végre, 
és az elmúlt öt hónapban a ko
rábbiakhoz képest felére esett 

vissza a betörések száma. Ez 
részben annak köszönhető, 

hogy tavaly novemberben be
vezették az úgynevezett bűn
ügyi ponttérképet, amely havi 
bontásban elemzi a bűncselek
ményeket. Az új megoldás se
gitségével a rendőrök nagyobb 
erőket vethetnek be egy-egy 
fertőzöttebb területen, így pe-· 
dig nőhet a tettenérés:!k és a 
megelőzött bűncselekmények 

száma. A prevencióban a kör
zeti megbízottak szerepe szin
tén jelent6s, ám il legtöbb még
is rajtunk, lakókon múlik. 

- Senkinek sem ajánljuk, 
hogy nagy értékű ékszereit, 
dísz- vagy műtárgyait otthon 
tartsa, hiszen ezek kedvelt cél
pon~ai a betörőknek - figyel
meztetett a kerületi rendőrka
pitány. Dr. Terdik Tamás sze
rint a fémkazettás tárolás sem 
megoldás, hiszen az könnyen 
elemelhet6, és a drága holmin
kat eldugni is szinte reményte
len vállalkozás. - A bűnözők, 

Áldozatvéclelml kisokos: 
1. A hevederzár nem túl kÖltséges, de hasznos megol

dás a bűnözők feltartóztatásában. . 
2. Érdemes távfelügyeletet nyújtó biztonsági céggel 

szerződést kötni. 
3. Ne tartsunk otthon nagyobb pénzösszeget vagy érté

kesebb mű- és dísztárgyakat! 
4. Figyeljünk oda a gyanúsan mozgó idegenekre! 
5. Ha a bűncselekmény mégis megtörténik, akkor hala

déktalanul értesítsük a rendórséget. A helyi kapitány
ság száma: 407-0767. 

Zaklatás 
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-P~ ml dolgozunk, mig máok nyaraln8k! 

akik erre szakosodtak, ponto
san tudják, hogy hol keressék, 
amiért jöttek. Éppen ezért a leg
jobb megoldás, ha bankban, 
trezorban tároljuk napi szinten 
nem használt értéktárgyainkat. 
Pénzt ugyanakkor csak a szük
séges mennyiségben tartsunk 
otthon, a bankkártyánk kódját 
pedig a fizetőeszköztől távol, 
mondjuk a telefonunkba je
gyezzük fel, a legbiztonságo
sabb helyen persze a fejünkben 
van - magyarázta a kerületi 
rendőrség vezetője. 

Fontos tudnunk azt is, hogy a 
több ponton záródó ajtókat is 
pillanatok alatt ki tudják nyitni 
a tapasztalt bűnelkövet6k. Az 
úgynevezett hevederzár azon
ban már komoly visszatartó 
erőt jelent, mivel azt csak fárad
ságos munkával, nagy rombo
lás árán lehef felfeszíteni, a be
törőnek pedig a zaj és az id6 a 
legnagyobb ellensége. 

Növeli tehát a biztonságot, ha 
a könnyen megközelíthető nyí
lászárókra rácsot szereltetünk 
fel. Ugyanakkor sem a ri,!sztók 

és a zárak, sem a távfelügyeletet 
ellátó biztonsági szolgálattal 
kötött szerződés nem pótolha~a 

az odafigyelést. A gyanúsan 
lassan közlekedő, férfiakkal tö
mött, és időnként meg-megálló 
autók, vagy a többször visszaté
rő, bámészkodó idegenek akár 
azt is jelenthetik, hogy terep
szemlét tartanak a bűnözők. 
Ezekre a jelekre oda kell figyel
ni, ahogy egymásra sem árt. 
Pont ez a lényege a Szomszédok 
Egymásért Mozgalomnak, hi
szen egyáltalán nem mindegy, 
hogy a nyaralásra üresen ma
radt otthonunkat a környeze
tünkben lakók szemmel tar~ák
e, vagy .sem. Éppen ezért nem 
árt jóban lenni a körülöttünk 
él6kkel. Ha néha kölcsönösen 
levágjuk egymás portája el6tt a 
füvet, és rendszeresen kiürí~ük 
a távollévő szomszéd postalá
dáját, azzal nemcsak az 6, de a 
saját értékeinket is megvédhet
jük a betör6ktőL 

Következő számunkban az autó
lopásokról és az autók védelméről 
olvashatnak. 
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Húsz éve vagyunk szabadok 
Folytatás az 1. oldalról 
Azok közül, akik akkor már éltek, valószínűleg 
senki sem hitte volna, hogy valaha is felbomlik 
az a hatalmas szovjet birodalom, amely bennün
ket is leigázott. Mindehhez azonban nem csak a 
moszkvai problémák, hanem itteni politikusok 
és civilek ténykedése is jelentősen hozzájárult. 

Sokan emlékeznek a molyirtószagú szovjet 
kiskatonákra, a KrasZilaja Moszkvától "illato
zó" nókre, a rosszemlékű orosz órákra és utca
nevekre vagy az Erzsébetliget fekete kerítésére. 
Kovács Péter 1990-ben, 19 évesen lett az első füg
getlen önkormányzat legfiatalabb képviselője. 

- Húsz évvel ezelőtt Mátyásföld és az ország 
is felszabadult. Akkor azt gondoltuk, hogy el
jött a szabadság, az ország végre a miénk, és el
kezdhe~ük az újjáépítést. Ez azonban nem sike
rült, hiszen ugyanúgy függtünk a külföldi or
szágoktól, németekt61, franciáktól, oroszoktól, 
mint azelőtt. De most, húsz évvel a rendszer
váltás után ez is változik. A magyar kormány 
gazdasági szabadságharcot folytat, hiszen nem 
kell, hogy az IMF megmondja, hogy mi történ
jen, a magyar emberek ugyanis el tudják dönte
ni, mi a jó nekik. Nem lesz könnyű a harc, de 
azért vagyunk fiatalok, hogy ezt meg tudjuk 
vívni - hangsúlyozta a kerület vezetője. 

A kivonuláskor a színház berendezésének 

Gábor vezette. A szovjetekkel csak úgy tudtak 
megegyezni, hogy az akkori polgármester saját 
pénzével egészítette ki a felajánlott összeget. A 
katonák csak ezért nem vitték el a teljes beren
dezést. 

- Az Erzsébetligetben állomásozó déli had
seregcsoporttal már 1991 előtt sikerült felven
nünk a kapcsolatot. 1989-ben ugyanis megen
gedték, hogy megemlékezzünk a tragikus 
sorsú miniszterelnökről, Nagy Imréről. Az 
1990-ben megválasztott önkormányzat fon
tosnak tartotta a laktanyában található ingat
lanok és ingóságok megmentését, ezért ezeket 
megvásárolta a katonáktól. Ennek köszönhe
tő, hogy más laktanyákkal ellentétben az Er
zsébetligetet nem kifosztva, hanem kitakarít
va adták át nekünk a szovjetek - mondta a 
volt polgármester. 

átadásáról is tárgyaltak. A delegációt Fekete Kázmér József és Kovács Péter 

Húsz évvel a szovjetek távozását követő
en sokat változott az Erzsébetliget. A régi 
épületek helyére újjakat emeltek, a liget fái 
között sétányok, közösségi terek létesültek, 
amelyek a hét minden napján sok embernek 
nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget. Ma 
már csak a volt tiszti kaszinó emlékeztet a 
húsz évvel ezelőtti állapotokra. Az Önkor
mányzat azonban jövőre az üresen álló épü
letet nagy valószínűséggel sportlétesítmén
nyé alakítja át. 

Trianoni megemlékezés a pápával 
A Déli Harangszó Baráti tartó, két és fél éves állóháború so
Kör kirándulásait történel- rán több mint egymillió olasz és 
mi kalandtúrák néven hir- félmillió magyar katona vesztette 
deti tagjai számára. A ki- életét. A többi között ezt a vérál
rándulások mindig szoros dozatot tették értelmetlenné Cle
összefüggésben vannak menceau és társai egy tollvonással, 
magyar történelmi esemé- amikor aláírták a diktátumot. 
nyek helyszíneivel, évf or
dulóival. Trianonra emlé
kezve, az idén az Isonzó
Doberdó környéki had
színteret keresték fel a csa
pat tagjai. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A helyszín ötlete a közel
múltban elhunyt Ilcsik Ist
ván tól származott. Ezen a 

környéken tizenegyszer csaptak 
össze a Monarchia seregei az ola
szokkal, minden alkalommal vér 
áztatta a földet, de a frontvonal 
alig változott. A tizenkettedik 
összecsapás "caporettói áttörés" 
néven vált ismertté a hadtörténet
ben. Az 1915 nyarától 1917 őszéig A doberdói emlékhelyen a csapat 

A kaland túra résztvevői a lágháborús ukanci katonai teme
helyszínen felkeresték a Cilleiek tőt, a doberdói front területét, va
várát, Batthyány Lajos miniszter- lamint a Frangepánok és a Zrínyiek 
elnök rabságának helyszínét, a volt birtokait. Megtekintették 
ljubljanai várbörtönt, a Trigland Zrínyi Miklós költő és Zrínyi Ilona 
Nemzeti Parkot, a sok elesett ma- születési helyét, valamint az I. 
gyamak nyughelyet adó, első vi- Rákóczi Ferenccel kötött házassá

gának színhelyét. 
Amikor a csapat Zágrábba ér

kezett, a város XVI. Benedek pápa 
látogatásának lázában égett. A 
nagy kavarodásban az egyik ki
ránduló elkeveredett, a többiek 
pedig hiába keresték. Időközben 
minden utat lezártak a környé
ken, ezért a társaság nem tudott 
továbbindulni. Öröm volt az 
ürömben, hogy ezáltal olyan él
ményben volt részük, amely csak 
keveseknek adatik meg: közvet
len közelrőlláthatták XVI. Bene
dek pápát. Mivel véletlenek nin
csenek, valószínűleg az isteni 
gondviselés által élhették át azt a 
pillanatot, amely a baráti kör 
minden tagjának örök emlék 
marad. 
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Hűség a hithez 
Az ezeréves cinkotai evan
gélikus templom falai kö
zött különleges alkalomra 
gyűltek össze a hívek június 
12-én. A szokásos vasárnapi 
istentiszteleten ugyanis kö
szöntötték mindazokat, akik 
konfirmációjuk kerek évfor
dulóját ünnepelték. 

MÉSZÁROS T IBOR 

A polgári életben a 18. élet
év betöltése jelenti a 
nagykorúságot. A pro

testánsoknál ez a határ a konfir
máció. Azok a hívek azonban, 
akik ezen az ünnepélyes istentisz
teleten megjelentek, többségük
ben már nagyszülői korban van
nak. Öket hívta találkozóra és kö
szöntötte Vetó István lelkész. Mi
vel a konfirmáció általában a ka
maszkor valamelyik szakaszára 

esik, vannak bizony olyan gyüle
kezeti tagok, akik csaknem 70 év 
távlatából tekintenek vissza egy
házi értelemben vett felnőtté vá
lásukra. Ebből akorosztályból 
mindössze hárman tudtak eljön
ni. A hatvan-, ötven- és negyven
éves évfordulót ünneplők azon
ban már egyre népesebb csapatot 
alkottak. A gyülekezet legrégeb
ben, 80 éve konfirmált tagja, a 93 
éves Szlaukó György sajnos nem 
lehetett jelen az ünnepségen. 

Egy rövid köszöntóbeszéd után 
a lelkész sorban szólította az ün
nepelteket, akik emléklapot ve
hettek át, majd közösen átvonul
tak a gyülekezeti házba, ahol gaz
dagon terített asztalok mellett 
emlékezhettek hitéletük esemé
nyeire. A teremben kisebb cso
portok alakultak az azonos kor
osztályokból, előkerültek a régi 
fotók és történetek, meg persze a 

fényképezőgépek, hogy ezt a jeles 
napot is megörökíthessék. 

Terényi Istvánné, aki presbiter
ként a gyülekezet egyik legaktí
vabb tagja, hat évtizede konfir
mált. Az ünnepeltek nevében tar
tott beszédében elmondta: a kö
zös akarat és az összefogás nagy 
dolgok véghezvitelére teszi alkal
massá az embereket. Ezután 
Tancsik Lídia egy 1899-ból szárma
zó Tranosciust, azaz egy szerz6je, 

Jiri Tranovsky neve után elkeresz
telt szlovák nyelvú evangélikus 
énekes imakönyvet ajánlott fel a 
közösségnek. Bár a gyülekezet
nek már van egy ilyen könyve, 
amely néhány évvel korábbi is, de 
Vető tiszteletes így is örömmel 
vette át az értékes ajándékot. A je
lenlevők az ünnepség végén lel
kükben feltöltődve és hitükben 
megerősödve távoztak az össze
jövetelről. 

Csíksomlyó, az összetartozás jelképe 
Az erdélyi kereszténység számára Pünkösd kétszeresen is 
ünnep. Egyrészt ekkor ünneplik a Szentlélek eljövetelét, más
részt Csíksomlyóra zarándokolva emlékeznek arra, hogy a 
székelyek 1567-ben ezen a helyen védték meg katolikus val
lásukat János Zsigmond fejedelemmel szemben. A Rákos
szentmihályért Kulturális Egyesület 45 tagja Solymoskövi 
Péter vezetésével, hatodik alkalommal indult útnak, hogy 
képviselje kerületünket ezen a magyar-magyar találkozón. 

MÉSZÁROS TIBOR 

J árws Zsigmond fejedelem nem 
arról volt híres, hogy követke
zetesen őrizte volna azt a hitet, 

amelybe beleszületett. Katolikus
nak keresztelték, majd fiatalon egy 
ideig evangélikusnak, később re
formátusnak vallott.a magát, végül 
pedig olyan buzgó unitárius lett, 
hogy fegyveres haddal próbálta 
áttéríteni a székelyeket. A férfiak 
azonban Csíksomlyón, a ferences 
templomban összegyűjtötték asz
szonyaikat és gyermekeiket, ők 
pedig fegyvert fogtak, és amíg a 
családtagok Szűz Máriához imád
koztak, addig a közeli Tolvajos
tetőn nagy csatában győzedelmes
kedtek a fejedelem fegyveres hitté
rítői felett. A győzelem emlékére 
rendezik meg azóta is minden év
ben a csíksomlyói búcsút. 

A XX. században ezt a hagyo
mányt erősítette tovább az a da
eos ellenállás, amelyet az anya
ország határain kívül rekedt ma-

gyarok erőszakos asszirnilációja 
érlelt a magyar szívekben. Ceau
sescu idejében is megtartották a 
búcsút, pedig akkor sasszemű 
Securítate-ügynökök hemzsegtek 
a zarándokok között. A búcsú 
volt a rés a pajzson, de a diktátor 
érezte, hogy ha betiltaná, az csak 
a magyar összefogást erősítené. 
A kommunizmust is túlélve, 
Csíksomlyó mára a Kárpát-me
dencei magyarok összetartozásá
nak szimbóluma lett. 

A magyar csapat június ll-én, 
szombaton, Csíkszentmihályról 
korán reggel vágott neki a négy 
és fél órás úh1ak. A vonuló cso
portok mindegyike zászlókat és 
egy keresztet a inagasba tartva 
közelített a Mária-kegyhely felé. 
A rákosszentrnil1ályiak hagyomá
nyosan a névrokon, Csíkszent
mihály zarándokaival alkottak 
egy keresztaljat. Együtt hallgatták 
végig Spányi Antal székesfehérvá
ri püspök ünnepi prédikációját, 
amelynek legfontosabb gondola
ta az volt, hogy a magyar nép 
nem kíván beleszólni más népek 
életébe., Van viszont saját akara
ta, és nem szeremé, hogy mások 
kényszerítsék rá elképzeléseiket, 
vagy azok félelmei irányítsák ve
lünk szembeni cselekedeteiket. 
Így alkottuk meg a magyar alkot
mányt, amelyben ki mertük mon
dani a házasság Istentől rendelt 
törvényét és az élet védelmét -
tette hozzá a püspök. 

Ahogy az elmúlt években olyan 
sokszor, a zarándokok most is bó

I rig áztak a szentmisén, és az esti 
szalonnázást is elmosta az eső. 

Ennek ellenére a csapat jövőre is 
ott lesz Csíksomlyón. 



, 

KULTURA 

Tánc, tánc, tánc. •• 
M ÉSZÁROS T IBOR 

Az amerikai csapat produkciója 

A z elmúlt tíz évben meg
rendezett nagy s ikerű 

Duna-karnevál helyett 
az idén nemzetközi tánegálát 
láthattunk az Erzsébetligeti 
Színházban június 16-án. Bár a 
válság miatt nem minden együt
tes tudta elfogadni a meghívást, 
és a Mucsi János, a Duna Mű
vészegyüttes koreográfus-igfl.z
gatója által vezetett szervező

gárda is kisebb költségvetéssel 
dolgozhatott, a színvonalas ma
gyar és külföldi produkciókban 
most sem volt hiány . Az Önkor
mányzat által is támogatott elő
adást pedig ebben az évben is -
a Margitszigeti Szabadtéri Szín
pad előtt - a mi közőnségünk 
láthatta először. 

Az Önkormányzat részéről 
Szabó Tamás, a polgármesteri ka
binet vezetője nyitotta meg a 
rendezvényt, majd a vendéglátó 
Corvin Művelődési Ház igazga·
tónóje, Szabó Csilla üdvözölte a 

megjelenteket. Ám valószínűleg öttagú banda ugyanis már az el
csak az ő beszédük alatt tudta ső perctól olyan ritmust diktált, 
megállni a közönség, hogy kezé- mintha a finálét játszanák. Az 
vel és lábával ne üsse a ritmust. előadók Észak-Amerika folklór
Az Egyesült Államokból érke- ját mutatták be két hegedűvel, 
zett Brigham Young University két bendzsóval, egy bőgóvel és 
Táncegyüttes, és az őket kísérő egy dobbal, amelybe vegyítettek 

Képviselő 

a gúla alján 
A véletlen úgy hozta, hogy az évad zárása előtt az 
Erzsébetligeti Színház színpadán túlnyomó többségbe 
kerültek a táncművészeti előadások. Az egyik ilyen a 
Corvin Művelődési Házban működő Mazotti fitness 
évzárója volt. A június 14-én megrendezett gál át a je
lentős sportmúltat magáénak tudó Ancsin László jegy
ző nyitotta meg, maj d Teszák Mariann, az egyesület 
vezetője köszöntötte a megjelenteket. Szász Józse1 az unterman 

MÉSZÁROS TIBOR egészséges önbizalma látszott a 
fellépők arcán. Büszkén vonul-

A mit ezután láthatott a tattak fel minden olyan elemet, 
közönség, az show volt amit a zömmel szülőkből, nagy
a javából, hiszen a főleg szülőkból és családtagokból ál

általános iskolás fellépők többet ló közönség viharos tapssal fo
voltak a levegőben, mint a föl- gadott. A jelenlévők ámulattal 
dön, és a különböző csoportok nézték, amikor a lelkes gyere
által bemutatott erő-, magassági kek mellett a volt artista világ
és akrobatikus elemek úgy kő- bajnok egyesületvezető, Teszák 
vették egymást a színpadon, Mariann vagy Kosovics Anita 
hogy a műsor egyetlen pillanat- szertornász és artista szaltózott 
ra sem vesztette el a ritmusát. a színpadon. Az 6 barátságuk, 
A mozgás öröme és a tehetség közös munkájuk~és elkötelezett 

sportszeretetük eredménye az, 
hogy az ide járó kislányok egye
nes tartású, esztétikus mozgá
sú, és ettől egészséges önbiza
lommal rendelkező felnőttek 

lesznek. 
A Mazotti-gála másodpercek

re sem hagyta lankadni a kö
zönség figyelmét, sőt a záró kép 
még egy kis humort is becsem
pészett az amúgy is vidámságot 
sugárzó el6adásba. A testmoz
gá~ra kapható szül6k ugyanis 
elözön~ötték a színpadot, és egy 

némi countryelemet is. Ezután a 
hazai színeket képviselő, csö
möri Csicsörke néptáncegyüttes 
ugyanolyan magas színvonalú 
produkciót adott elő, mint a ten
gerentúlról érkezett cowboy
kalapos egyetemista fiúk és lá
nyok. Ugyancsak nagy tapsot 
kapott a Liget Táncakadémia 
tánccsoportja és a Varázsmű
hely Sergő néptánccsoportja is. 
Őket már csak a magas művészi 
színvonalú és egyedi látvány ú 
kínai Xiao Bailu tánccsoport elő
adása múlta felül. 

Míg az amerikaiak a mindent 
elsöprő lendületre építették pro
dukciójukat, a kínaiakat a kifi
nomult művészi mozdulatok 
mestereiként ismerhettük meg. 
A gyönyörű ruhákba öltözött 
fellépőkre és a különleges távol
keleti kísérő zenére bizonyára 
még sokáig emlékezni fog a kö
zönség. De valószínűleg ugyan
ilyen emlékezetes marad az a 
közös tánc is, amelyre a műsor 
végén az amerikaiak hívták a 
színpadra a táncos lábú nézőket, 

és amelynek hangulata azokat is 
magával ragadta, akik csak 
szemlélői voltak ennek az öröm
táncnak. 

előre begyakorolt koreográfiá
val lepték meg a közönség be 
nem avatott részét. A hatás ter
mészetesen nem maradt el, hi
szen nem mindennapos lát
vány, ha az épülő gúla fogóem
bere, cirkuszi szakzsargonnal 
untermanja az a Szász József, 
Cinkota önkormányzati képvi
selője, akit eddig leginkább a 
képviselő-testületi ülések ko
moly hozzászólójaként, és nem 
atlétatrikós táncosként ismer
hettünk meg. 



MOZAIK 

Tejbegríz bográcsban 
A Jókai Mór Általános Is
kolában már h agyomány
nyá vált, hogy a nyári szü
net beköszönte előtt csalá
di n apot ta~tanak. Az idén 
a változatos programokkal 
és záporokkal tark ított 
eseményt - amelynek ren
dezéséből m inden peda
gógus k ivette a részét - az 
egyre szépülő isk olaépü
let látvány a tette még 
örömtelibbé. 

Z SIGMOND T ÜNDE 

Bohus Mihály igazgató ki
emelte: nagyon jó érzés, 
hogy a Tiszaköml6 utcai 

frontvonalon megújult iskolában A jókais diákok és szüleik 
tudják fogadni a vendégeket. 

- Abban, hogy ilyen színvo- munkálatok június közepén 
nalas programokkal, és még egy kezd6d6 második ütemének bE
kis ajándékkal is tudunk ked- fejezése után, amely ezúttal in
veskedni a jókais családoknak, tézményünk hátsó traktusát 
nagy segítséget kaptunk az Ön- fogja érinteni, reményeink sze
kormányzattól. A felújítási rint jöv6re még elégedettebb 

A Centenáriumi lakótelep felújításának II. ütemében elkészült létesít
ményeket június 18-án, az ÖSSZefogás sétányon, a Centenáriumi Lakó
telepért Egyesület által rendezett gyereknapon adta át Kovács Péter 
pOlgármester a lakóknak. Környeiné Rátz Katalin, a körzet képviselŐ
je ugyanakkor köszönetet mondott az Önkormányzat kulturális és 
sportbizoHságának a rendezvény támogatásáért. A programot kézmű
ves:foglalkozások és egy mesejáték színesítette. A HOldvilág Kamara
színház művészei Nógrádi Gábor Segítség, ember! című mesejátékát 
adták elő a játszótéren. A darabválasztás azért is bizonyult telitalálat
nak, mert a mesejátéknak eredetileg is egy játszótér a színhelye. 
A Centenáriumi lakótelep rekonstrukciójának II. ütemében két játszó
tér, szökőkút, sportpálya, egy kerékpáros krosszpálya, tűzrakóhelyek, 
közösségi terek, ivókutak, parkolók épültek, és valamennyi zöld terü
let is megújult. 

családokkal fogunk találkozni 
iskolánkban. 

Steiner Zsoltné igazgatóhelyet
tes elmondta: a családi nap leg
f6bb attrakciója. minden évben 
az osztályok közötti f6z6ver-

seny, a zsúribe pedig mindig 
meghívnak egy-egy hírességet. 
A Tv Paprika szakácsa és az 
Irigy Hónaljmirigy egyik tagja 
után, az idén egy mesterszakács 
pontozta az ételeket. Talán ép
pen ennek köszönhet6en nem 
egy ételkülönlegesség született 
már ezeken a versenyeken, ilyen 
például a bográcsban készült 
Jókai-tejbegríz is. 

Míg a szülők f6ztek, addig a 
gyerekek kipróbálhatták a má
szófalat, részt vehettek a kéz
műves-foglalkozásokon, vagy a 
Magyar Vöröskereszt arcfest6i
nél akár pillangóvá, cicává és 
pókemberré is változhattak. 
Benyeda Tibor sakkedz6 mellé is 
sok diák odatelepedett egy-egy 
partira, híszen a Jókaiban már 
régóta népszerű ez a szellemi 
sport. Közben az iskolaudvar 
színpadán a nagy sikert aratott 
rendőrségi kutyás bemutató 
után lovas husz árok kápráztat
ták el a néz6közönséget. 

Június 23-án a XVI. kerületi Rendőrkapitányság közlekedési napot 
rendezett a Napraforgó Családsegítő Szolgálat táborában részt vevő 
gyerekek számára. A Mátyásföldi repülőtéren megtartott esemé
nyen a diákok először egy általános ismertetőt hallgathattak meg a 
közlekedésről és a kerékpározásról. 
Ezután a kerületi mentőszolgálat munkatársai tartottak baleset
megelőzési bemutatót. A gyerekek bepillantást nyerhettek egy men
tő- és egy rendőrautó belsejébe, megszerzett ismereteiket pedig 
egy KRESZ-óra és egy teszt kitöltésével ellenőrizhették le. A rendez
vény - amelyhez a kellékeket a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat bizto
sította - egy kerékpáros akadályversennyei zárult. 
A családsegítő szolgálat munkatársai ezúton köszönik a mentőszol
gálat és a rendőrség segítségét és közreműködést az esemény lebo
nYOlításában. 



HELYTÖRTÉNET 

Tíz évatanítónőképző életében 
Az alábbiakban az 1919-ben Cinko- tanítónők:épző igazgatónője, Tabódy első tíz évben nem volt évkönyve az 
tára költözött pozsonyi tanítónők:ép- Ida írta az intézet 1929-es évkönyvé- intézetnek (nem találtuk nyomát), az 
ző történetét idézzük hiteles forrás- nek bevezetőjeként. Ebből a beveze- 1929-es az első. Ettől az évtől követ
ból. Nem írta alá, de valószínűleg a tőből arra is következtetünk, hogy az hető nyomon az intézet története. 

LANTOS ANTAL KUTATÁSAI 

NYOMÁN íRTA SZÉMAN RICHÁRD 

A z írás aImyi új, érdekes 
információt tartalmaz, 
hogy érdemesnek talál

tuk közzétenni teljes egészében, 
változtatások nélkül. 

"Az a tíz esz tendő, melyet a xx. 
századi magJjar történelem beszédes 
évszáma i közül kiemelünk, egy ma
gyar kuItúrilltézmény szenvedései
nek, megmentésének és fe/virágzásá
nak történetét foglalja magábarl. 

Azoknak, akik végigküzdötték 
sZCllvedéseit, megható és fe/emelő a 
visszaen1lékezés. A béke - még ha 
olyan relatív értékú is, mint a 
mostani - lassan érleli gJjümölcseit. 
A küzdelmes és feszülő korok 
emberfeletti erőfeszítéseket, hősies 
elszán tságot, megrendiiléseket és 
mélységes meghatottságot kiváltó 
hatása, szóval az idők teljessége 
gyorsan érleli, túzpróbássá teszi az 
embert és az intézményeket. 

S amikor a karok már nem is 
feszülnek olyan ellenállhatatlan erő
vel; amikor a szív heves lüktetése 
lecsituIt: marad valami a lélekben -
emberében és inté:zményében - ami 
elszánttá edzi mindörökre. Megma
rad a készség küzdeni, vagy legalább 
tettrekészen őrt állani a megmen tett 
érték felett. 

Ilyen tűzpróbás, elszánt, őrtálló 

lélek él a Cinkotára lrelyezett volt po
zsonyi m._ kir. állami tanítónóképző 
intezetben. Mint akultúrfejlődésben 
oly gazdag kiegyezés utáni korszak 
egyik intézménye, 1871 óta teljesí
tette nemzeti misszióját Pozsonyban. 
Attól fogva, hogy a csehek 1919. évi 
január hó l-én megszállták a várost, 
szemet vetettek rá. A többszöri elfog
lalási kísérletet sikerült elszántság
gal visszautasítani, 1919. június hó 
8-án végre karhatalommal kiiirittet
ték az illtézetet. Jeiéül almak, hogy 
csakis az erőszak vehette el intéze
tünket, magunkkal hoztuk a kapu
kulcsot. Most is az igazgatói irodá
ball függ gyászfátyollal bevont nem
zetiszín ú szalagon. 

A tanári kar elszéledt. A tanárok 
városi ismerőseiknél von ták meg ma
gukat, de gyakran találkoztak a 

DunapartoIl. Figyelték a túlsó par
tot. Ligetfalu akkor még magyar kéz
ben volt, azollban a katonai állomá
son vörös lobogót lengetett a szél. 
Kettős hazátlanság nehezedett a lel
kekre: Pozsollyban csehek, odaát: 
kommunizmus! - Végre, - feltűnt a 
nemzeti zászló. De nem sokáig tar
tott az öröm. Ligetfalura is bevo
nultak a csehek. 

Az igazgató a tanítónóképző in té
zetből való kilakoItatása után sokat 
tartózkodott fennkölt lelkú, nagyszel
lemú barátnő jénél, Zichy Sarolta 
grófnőnél, a pozsonymegyei Cifferen. 
A grójrz6 nevéhez több kultúrin
tézmény és egyesület alapítása fűző
dik s éppen ezért megértette és igen 
nagyra értékelte a pozsonyi tanítónő
képző intézet munkáját. Velünk 
együtt érezte a fájdalmat szeretett in
tézetünkért. 

Egy ízbm, amikor az igazgató 
Cifferen időzött, szomorúan mondta 
Zichy Sarolta grófnő, hOgJj az el
nöklete alatt álló Magyar Gazdasz
szonyok Országos Egyesülete, melyet 
1848 után a magyar Ilagyasszonyok 
alapítottak, élükön özv. gróf Batthyá
ny Lajosné, született Zichy Al1tónia 
grófnővel és özv. Damjanich János
néval, nem lesz képes többé devalvá
lódott értékú alapítványaiból nagy
szabású cinkotai nevelőintézetét és 
árvaházát femltartani, annyival ill
kább, mert amint értesült, a kommu
niznllls alatt is igen nagy károk érik 
az intézetet. Ai igazgató erre szeren
csés megoldást ajánlott. Neveltessell 
tanítónóképz6-intézeti árva növendé-

keket az egyesület. S ha a kommuniz
mus megszún te után megfelelő szá
mú ilyen árva növendék neveltetési 
költségeit az egJjesület helyett az ál
lam vállalná magára, akkor az egye
sület bérbe adná a cillkotai épületet a 
pozsonyi m. kir. állami tanítónóképző 
intézet ellrelyezésére az állan1llak. 

Zichy Sarolta grófnő örömmel fo
gadta a mentőeszmét, mely a Ilagy 
történelmi múIttal bíró egyesület és a 
pozsonyi tanítónóképző in tézet javát 
egyaránt szolgálhalja. S mindjárt ott, 
a cifferi ősi kastélykertben, anllak az 
évszázados fának a lombjai alatt, 
amelynek árnyékában II. Rákóczi Fe
renc is megpihent, megírta a grófn6 a 
levelet, melyben az egyesület nevében 
felajánlja a cinkotai intézet épületét a 
pozsonyi tanítóllóképző intézet célja
ira. Ugyallcsak levelet intézett a gróf
nő a Magyar Gazdasszonyok Orszá
gos EgJjesületének tagjaihoz is, mely
ben a tervhez hozzájárulásukat kérte. 
Abban állapodtak meg az igazgató
val, hogy ha megmenti az Isten sze
gény hazánkat a kommullizmustól, 
akkor az igazgató_ személyesen fogja 
ezeket a leveleket Budapestre vinni, s 
ott illetékes helyen átadni. 

Az igazgató visszatérve Cifferről 
Pozsonyba, biztató reményt vitt a ta
nári kar tagjainak. Csak tűrjünk, 

várjunk és bízzunk! A csehek kiutasí
tó végzése, hogy mindamzyiunknak 
et kellett hagynia Pozsonyt, október 
15--ét állapította meg végső terminu
sul. Addig talán megszánja Isten a 
magyart és leveszi róla a vörös átkot. 
Lélekben összeforrva iskola, igazgató 

és tanári kar, rendíthetetlen hittel és 
lélek jelen léttel élt mindannyiunkban 
a gondolat: a pozsonyi m. kir. állami 
tanítónóképző intézet nem veszlret el! 
Nemes szellemi kincseit, amelyeket 
az ősi koronázó város történelmi leve
gője táplált, nem szabad az általános 
zűrzavarban és tanácstalanságban 
veszni hagyni. És lrelyet kell készíte
ni a megszállt területről kiüldözött 
tanítónóképző-intézeti növendékek
nek és tanároknak is. V égre megjött a 
várva-várt hír: vége a kommuniz
musnak! Amint a lelretőség megvolt 
erre, az igazgató Budapestre utazott. 
Azonnal jelentkezett Huszár Károly 
akkori valIás- és közoktatásügyi mi
niszternél, akinek előadta a pozsonyi 
tan ítónóképző intézet megmentésére 
és elhelyezésére vonatkozó konkrét ja
vaslatot. Huszár Károly miniszter és 
Schindler Arthur miniszteri taná
csos, a tanítóképzés ügyosztályának 
akkori vezetője, melegen felkarolták 
az ügyet s a nemzeti és pedagógiai ér
dekek mérlegelésével lehet6vé tették 
annak gyors megvalósulását. 

Mélységes hálával emlékezünk 
meg róluk in tézetünk történetében. 
Az innen kikerülő tanítónók s az itt 
múködó tanárok mindenkor hálás 
tisztelettel fogják szívükbe zámi a po
zsonyi tanítónóképző intézet nemes
lelkú megmentőinek nevét. 

De meg kell emlékeznünk arról is, 
hogy a Magyar Gazdasszonyok Or
szágos Egyesületének tagjai az össze
hívott gyúlésen egJJhangúlag elfogad
ták elnöknőjüknek javaslatát, mely az 
egyesületet alapító magJJar nagyasz
szonyok szellemét tükrözi vissza. 
Hisz az ellenségtől otthontalanná tett 
mOgJJar kultúrintézmény kap az 
egyesület épületében otthon t, a mel
lett az egyesület vagyana is megma
rad és a régi tradíciók alapján új for
mában folytathalja mUKödését. Ami
kor in tézetünk elhelyezésének törté
netét felidézzük, emlékezzünk hálás 
kegyelettel Zichy Sarolta grójrzőre, az 
egyesület akkori elnöknőjére. Az ő 
neve szorosan összefügg intézetünk 
történetével. Ott alussza már az örök 
álmot a Ilagyhörcsöki sírboltban, de a 
hála és szeretet elmúlást nem ismer, a 
kegyelet örök jelent teremt." 
. (Folytaijuk) 
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Húszéves 
az újjáalakult RAFC 
RIERSCH TAMÁS 

Június 18-án ünnepelte újjá
alakulásának 20. évforduló
ját a Rákosszentmihályi At

létikai és Futball Club (RAFC) a 
Pirosrózsa utcában. Az ese
ményre kilátogató futballbará
tok az elmúlt húsz év játékosai
val is találkozhattak. A szerve-

Ocskó József a játékosok gyürüjében 

zők jóvoltából a RAFC különbö
ző korszakainak játékosaiból 
alakult vegyes csapatok 2x30 
perces gálamérkőzéseket ját
szottak egymással. Az idei ju
bileum a tizedik évfordulóhoz 
hasonlóan egy hajnalig tartó kö
tetlen beszélgetéssel zárult. 

Varga Ferenc sportszakíró el
mondta: a RAFC 1913. március 
16-án alakult. A klub első elnöke 
Farkas Géza volt. 1913. augusztus 
31-én nagyszabású ünnepség ke
retében avatták fel a sportte
lepüket a János utca és !lz Imre 
utca sarkán. A nagyméretű fut
ballpálya, a fedett lelátó és az 
alatta lévő öltözők országos 
szinten is ritkaságnak számítot
tak. 1985-ben azonban megszűnt 
asportélet Szentmihályon. Ezt 
követően viszont 1991. novem
ber 11-én több olyan lelkes kerü
leti sportbarát, mint Varga Fe
renc, Ocskó József, Fekete Gábor 
akkori polgármester, Hámori 
György, Saás András, Czupor Ist-

ván, Heves Sándor, Kósa György, 
Óri Árpád, Pratzner Győző, Takács 
László és Varga Lajos, ismét meg
alakították a RAFC-ot. 

A huszadik évfordulót azon
ban beárnyékolta, hogya RAFC 
13 év után kiesett az NB III-ból. 
Ezzel kapcsolatban Ocskó Jó
zsef, a klub jelenlegi elnöke el
mondta: az elnökség eltökélt 

szándéka a harmadosztályú tag
ság megőrzése. Még akkor is, ha 
erre már csak a zöld asztalnál 
van lehetősége a szentmihályi 
egyesületnek. 

A bajnokság utolsó mérkózé
sén a RAFC 2-l-re kikapott a 
Balassagyarmattól. Mivel a nóg
rádiaknál egy játékos jogosulat
lanul szerepelt, a szentmihályi 
klub megóvta a meccset. Az 
elnök kiemelte: az óvást a szö
vetség már jóváhagyta, így 
nagy va lószínűséggel a győze

lemért járó három pontot a 
RAFC kapja meg, ami azt jelen
ti, hogy nem a 16., hanem a l S. 
helyen zárják a bajnokságot. 
Amennyiben a megyei vagy a 
budapesti bajnokságból feljutó 
csapatok közül valamelyik nem 
vállalja az NB III-at, akkor a leg
jobb kiesóknek ajánlják fel az 
indulási helyet. A hazai viszo
nyokat ismerve a RAFC-nak jó 
esélye van az NB III-as tagságá
nak meghosszabbítására. 

A 2008 végén alakult FC Budapest Sólymok Utánpótlás Egyesület az idén 
is megrendezi a Future Cup 2011 Budapest nemzetközi gyerektomát 
augusztus 19. és 20. között. A kupán a 2OO1-es korosztályban hét ország 
16 csapata küzd majd az elsó helyért. A legnagyobb néva tavalyi gyöz
tes angol Fulham FC, de olyan ismert együttesek is vendégei lesznek a 
XVI. kerületnek, mint az Austria Wien, a Rapid Wien, a cseh Sparta 
Praha, a Sigma Olomouc, a Szlovák Slován Bratislava és az MSK Zilina, 
vagy a szerb Vojvodina és a román FC Cluj. A magyar csapatok közül a 
DVSC, a Györi ElO és az FC Budapest vesznek részt atomán. 
A rendezvény fövédnöke ezúttal is a XVI. kerületi Önkormányzat, szak
mai fövédnöke a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, szakmai felelííse 
pedig a Budapesti Labdarúgó Szövetség. A tornát két olyan fiatal tehet
ség népszerűsíti, mint Gulácsi Péter, a Uverpool FC, és Szekeres Adrián, 
az MTI< játékosa. Gulácsi Péter az egyesületnek egy dedikált Uverpool
mezt ajándékozott, amelyet árverésre bocsátanak. A bevételből a torna 
színvonalát szeretnék növeini. 
Czuk Henrik, az FC Budapest vezetője elmondta: nagy dolognak tartja, 
hogy egy fiatal, szerény költségvetéssel müködö utánpótlás-egyesület 
ilyen élvonalbeli klubokat tudott meghívni saját rendezésü tornájára. 
EgyesülelÜk számára fontosak a nemzetközi tapasztalatszerzések, és jó 
az, hogy ezek az ismert együttesek szívesen jönnek el hozzánk. 

A UIof'U rówldnolu : 
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A Zöld Sasok Közösséget ovácsolt 
nálunk is szárnyaltak a társa a mi munka 

Június 15-én jótékonysági mérkőzést játszott egymással 
az MLTC és az FrC NB II-ben szereplő B csapata. A né
zők az 500 forintos belépők megvásárlásával az erzsé
betligeti futballpálya felújítását, illetve az ML TC után
pótlásának támogatását segítették elő. A meccs kezdő
rúgását Vancsa Zalán, az ML TC 2004-es születésű csapa
tának egyik tehetséges játékosa végezte el. A két csapat a 
mérkőzés után az ML TC székházában egy finom vad
disznópörkölt-vacsorán vett részt. 

RIERSCH TAMÁS 

L ipcsei Péter, a Fradi B csapa
tának edzője, valamint Dra
góner Attila és Keller József is 

a XVI. kerületben lakil<. Az utóbbi 
két játékossal megerősített zöld
fehér csapat könnyed játékkal 7-O

-ra győzött a Budapest-bajnokság 
L osztályában 13. helyen végzett 
MLTC ellen. A gólokat Varga Ben
ce (3), Szabó Roland (2), Dragóner 
Attila és ifjabb Nyi/asi Tibor lőtték. 

- A csapat számára most ért vé
get a bajnokság (a Fradi II az NB II 
Nyugati csoportjának 12. helyén 
végzett), és ezt a jótékonysági 
meccset a nyári szünet megkezdé
se előtt, levezetésképpen iktattuk 
be. A fiúk ezt követ6en szabadság
ra mennek, majd július 12-én 
kezdjük meg a munkát - mondta 
Lipcsei Péter. 

A mérkőzést Vámos Tibor FlFA
kerettag játékvezető-asszisztens, 
civilben a Táncsics Mihály Általá
nos Iskola és Gimnázium igazga
tója vezette, akinek januári Achil
les-ín műtéte óta ez volt az első 
mérkőzése. 

- Sajnos a sérülésem nehezeb
ben gyógyul, mint gondoltam, így 
csak a televízión keresztül nézhet
tem, amint akollégáim - Kassai 
Viktor és csapata - az idei Bajno
kok Ligája döntőjét vezetik. A ma
gyar játékvezetői csapat kiváló 

ténykedése azonban így is élmény 
volt. Számomra most az a legfon
tosabb, hogy minél előbb felépül
jek és visszanyerjem a formámat. 
Ezt a meccset azért vállaltam, mert 
fontosnak tartom az ilyen szép lé
tesítmények karbantartását, illetve 
az utánpótláskorú gyerekek támo
gatását - mondta a tavalyi déI-afri
kai világbajnokságon az elődöntő
ben is szerepet kapó partbíró. 

Bár a Fradi az ország legnép
szerűbb csapata, mégsem az első 
olyan élvonalbeli együttes, amely 
a kerületbe látogat. Szép Ernő, az 
MLTC labdarúgó-szakosztályá
nak utánpótlásedzője elmondta: a 
pálya megnyitóján, 2007 nyarán 
az Újpest nagycsapatával játszot
tak egy emlékezetes meccset. Az 
azóta eltelt négy évben a lila-fehé
rek még egyszer, a Vasas kétszer, 
az MTK pedig egyszer volt a ven
dégük. 

- Mondhatni, hogy mára ha
gyománnyá vált az, hogy sportlé
tesítményünkben évente egyszer 
egy patinás NB l-es kIubot vendé
gü! látunk. A fővárosi nagycsapa
tok közül a Budapest Honvéd az 
egyetlen, amely nem játszott még 
Mátyásföldön. Jelenleg is folynak 
a tárgyalások Sisa Tiborral, a csapat 
vezet6edzőjével annak érdekében, 
hogy az ML TC - Bp. Honvéd 
meccsre még az idén sor kerülhes
sen - tette hozzá az edző. 

'Javában zajlik az Ikarus BSE szabadtéri atlétikai pályájá
nak rekonstrukciója. A kivitelező felszedte a salakot, hogy 
kialakíthassák a modem rekortán futópályát. Mivel a kerü
let vezetése nagy hangsúlyt fektet a kömyezettudatosságra 
és az újrahasznosításra, ezért Szemler István, az ML TC el
nöke jelezte az Önkormányzat felé, hogy igényt tartana a 
kidobásra ítélt anyagra. 

R IERSCH T AMÁS 

E
lsődleges célunk az volt, 
hogy a Bökényföldi úti foci
pályánkon csökkentsük a 

terhelést. Az utóbbi időben ugyan
is labdarúgó-szakosztályunk lét
száma annyira megnőtt, hogy egy 
füves pálya már nem elég az ös
szes csapatunknak. Ezért két ki
sebb edzőpályát is szeretnénk ki
alakítani - mondta Szemler István. 

Ezek a tervek nyáron megvaló
sulhatnak, ám addig is csaknem 
40 lelkes sportember - köztük 

nók, gyerekek, a legfőbb ügyész
tól a fizikai munkáson keresztül 
egészen a metróvezetőig - társa
dalmi munkában minden szom
bat délelőtt a futópálya javításán 
fáradozott az elmúlt két hónap
ban. Barna István hangsúlyozta: 

- Többedmagarnmal rendsze
resen az erzsébetligeti sportpá-

lyán futok, és mivel mindez térí
tésmentes, úgy éreztem, nekem 
is tennem kell valamit az egye
sületért. Fantasztikus látni, hogy 
mennyi ember érzi magáéhak 
ezt a sportlétesítményt. Amióta 
megkezdődött a munka, azóta 
sok minden megváltozott. Ma 
már a futók egy közösséget al
kotnak, köszönnek egymásnak, 
ami korábban nem fordult elő. 

Szemler István elnök ezzel kap
csolatban kiemelte: a jelenleg há
rom szakosztállyaI működő 
MLTC a közelmúltban egy új 

sportággal egészült ki. Az ama
tőr futók ugyanis létrehozták az 
MLTC futókört, amely még nem 
szakosztály, de a jövőben lehető
séget biztosít az erzsébetligeti 
futóközös ség számára, hogy 
egységesen MLTC név alatt ·ve
hessen rés'zt a szabadidős verse
nyeken. 

A magyar gyermek atlétlkaválogatoH 
június lB-án részt veH a Varsóban ren
dezeH közép-európai olimpián. A csa
pat tagja volt Csák Tamás, az Ikarus 
BSE versenyzöje is. A fiatal atléta iH is 
bizonyítoHa tehetség ét, hiszen az 
1000 méteres távon II. helyezést ért 
el. Ez az eredmény is hozzájárult a ma
gyar csapat sikeréhez, amely az össze
sítésben szintén a II. helyen végzeH. 
Szívbííl gratUlálunk nekik! 
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Ujabb kerületi edzőt tüntettek ki 
Patakfalvy Miklósnak a 
magyar sp ort napján adta 
át a Magyar Sportért Díj 
első fokozatát dr. Réth elyi 
Miklós miniszter. Az ün
nepség egybeesett a k oreai 
taekwondo-világbaj nok 
sággal, d e a sashalmi 
sportvezető hazautazott, 
hogy személyesen vegye át 
a d íjat. 

RIERSCH TAMÁS 

N yolczas Péter testnevelő, 
illetve Keszthelyi Rudolf 
olimpikon tornász és 

edző után Patakfalvy Miklós a 
harmadik kerületi sportember, 
aki a legmagasabb sportkitünte
tésben részesült. 

- Ilyen megtiszteltetés egy 
éfetben csak egyszer érheti az 
emDert, nem szerettem volna eb
ből kimaradni. Úgy gondolom, 
ezzel a kitüntetéssel nemcsak az 
én 34 éves sportolói és sportve
zetói múltamat, hanem az egész 
sportágat is elismerték - mondta 
a kitüntetett. 

A sashalmi Patakfalvy Miklós 
6. danos mester, a Magyar Taek
wondo Szövetség alapítója és 
elnöke, szövetségi kapitány, az 
Európai Taekwondo Szövetség 
elnökségének tagja, a World 
Taekwondo Federation egyetemi 
és főiskolai bizottságának tagja, 
főiskolai adjunktus, valamint a 
Magyar- Koreai Baráti Társaság 
elnökségének tagja. 1977 novem
berében kezdett taekwondo
edzésekre jámi előbb a Zuglói 
SE, majd az MIK VM sZÍneiben. 
1987-ben kick-box Európa-baj
nokságot nyert Hamburgban, 

1984-ben, Glasgowban taekwon
dóban világbajnoki bronz-, majd 
pedig Athénban ezüstérmes lett. 
1984-ben, a budapesti Európa
bajnokságon három ezüst- és egy 
bronzérmet szerzett. 

- 170 centiméteres magassá
gom ellenére mindig is hihetet
len jó rugókkal rendelkeztem. 
Ennek köszönhetően labdarúgó
kapus lett belőlem. Eleinte a TF 
színeiben fociztam, innen még 
az egyetemi válogatott keretbe 
is beválogattak, majd a Buda
pesti Építőknél folytattam, ahol 
olyan játékostársaim voltak, 
mint a Fradi két korábbi kivá
lósága, Páncsics Miklós és dr. Pa
taki Miklós. A taekwondóval 
eleinte hobbiszinten foglal ko z
tam. 1978-ban döntöttem végleg 
arról, hogya labdarúgópálya 

Corvin Művelődési Ház -
Erzsébetligeti Színház 

(1165 Budapest. Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.) 
J6IIn 3., vaánlap 15.00 - Jótékonysági sztárparádé - Tarnai Kiss Lász.-
161anllvényalval és sztírvendégeivel. A masorba'n magyar nö. operet
tek és körlnyllzenei SZAmOk hangzanak el. sok-sok vidámsággal! Jegyek 
600 R-os 6ron ef4vételben kaphatól<. 
A Corvin MI1veI&l6sI Haz - EfZS6b8Ulgetf szrnház Július 18-tól augusztus 
8-ig zárva tart. 

TAMtIII 
___ , ..... - Ny6ri n6ptándibor az Erzs6betIlgetl Szfnházban a 
UgatTlnealcllNmia~ 

helyett a harcművészetet vá
lasztom. 

Patakfalvy Miklós egyike volt 
annak a három magyar taek
wondósnak, akik elsőként világ
versenyen érmet szereztek ebben 
az egzotikus sportágban. Bár a 
nagy álma, egy Európa- vagy vi
lágbajnoki cím megnyerése nem 
sikerült, a magyar taekwondo 
későbbi sikerei nem valósulhat
tak volna meg az ó hathatós köz
reműködése nélkül. 

- A hazai szövetség létrehozá
sát követően megalakítottuk az 
MTK taekwondo szakosztályát, 
amelyre sokáig a magyar taek
wondo-válogatott is épült. Ren
geteg kiváló sportoló nevelke
dett ott, elég csak a világ- és 
Európa-bajnok - az 1996-ban 
tragikus módon fiatalon elhunyt 

- Engrich Mariann nevét megem
líteni. Nagyon jót tett a sportág 
hazai megítélésének a Nemzet
közi Olimpiai Bizottság azon 
döntése, amely szerint a körül
belül 180 tagállarnot számlálÓ 
taekwondót felvette az olimpiai 
programba. 1988-ban Szöulban 
- a sportág őshazájában - és 
1992-hen Barcelonában még 
csak bemutatójelleggel volt jelen 
a taekwondo, így az 50 kg-os 
Salim Gergely barcelonai diadala 
még nem számított hivatalos el
sőségnek. Ám testvérének, Sa/im 
Józsefnek 2000-ben Sydney ben 
elért ötödik helye már hivatalo
san is ötkarikás pontokat jelen
tett a sportágnak. Amióta az 
olimpián · szerepelünk, a hazai 
sporttámogatásokból is részesü
lünk, ám ettől függetlenül mind 
a mai napig a szülők és egyéni 
támogatók segítik a klubok mű

ködését. 
Patakfalvy Miklós büszke rá, 

hogy a XVI. kerületben is otthon
ra talált kedvenc sportága. Edzé
seket két egyesületben, a cinko
tai Sárga-tengerben és a mátyás
földi Tájfun SE-ben tartanak 
csaknem 100 gyerek és felnőtt 
részvételével, és az utóbbi né
hány évben a kick-box is népsze
rűvé vált a kerületben. 

- A sportágunknak nagyon jót 
tenne, ha a 2012-es ötkarikás játé
kokon legalább egy magyar taek
wondós is ott lehetne. Erre 2000 
után ismét reális esélyünk van, 
hiszen Kocsis Edina és Tóth Balázs 
is jó eredményt érhet el a kvalifi
kációs versenyeken. A jövőben 
viszont sokkal céltudatosabb 
utánpótlás-nevelő munkára lesz 
majd szükségünk. 

e et ör ere 
(Veres Péter út 27. Telefon: 403-5562, délelőtt . ) 

Egészségnap: július 7., csütörtök 9-12. Helyszín: XVI. Veres P. u. 27. 
Ingyenes vérnyomás-, vércukor- és koleszterinméréssel, gyógyító eszkö
zök bemutatásával, életmód-tanácsadással várjuk az érdeklődőket. 
Szociális akció: július 14., csütörtök 9-13. Helyszín: XVI. Jókai u. 6. (Lot
tózó épülete) 
Kínálatunk: jó minőségű használt ruha, cipő, játék. 
Tájékoztat juk az érdeklődőket, hogy a jogi tanácsadás július és augusztus 
hónapban szünetel. 

Irodánk július 11. és 22. között szabadság miatt zárva tart. 
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Olimpiai reménységeink ( I.) 

Londonra edz 
a szentmihályi dzsúdós 
A 20 éves Krizsán Szabolcs, a Budapest Honvéd 81 kg
os cselgáncsozója már négyéves kora óta űzi ezt a 
sportágat. 13 éves kora óta tagja az aktuális korosztá
lyos válogatottaknak, tizenháromszor volt magyar baj
nok. 2008-ban junior Európa-bajnoki 7., és junior vi
lágbajnoki 5. helyezett volt. 2009-ben súlycsoport já
ban felnőtt országos bajnoki címet szerzett, a törökor
szági Antalyában megrendezett U23-as Európa-bajnok
ságon pedig ezüstérmes lett. Most a 2012-es londoni 
olimpiára készül. 

RIERSCH TAMÁS 

A Krizsán szülők annak 
idején azért döntöttek a 
cselgáncs mellett, mert 

régi szomszédjuk, Fogarasi Dé
nes, egy neves volt cselgáncsozó 
sokat mesélt nekik asportágról. 
Szabolcsot ezért vitték le az új
pesti terembe. 

- 12 évig az UTE-ban sportol
tam, majd három év KSI-s kité
rőt követően tavaly igazoltam a 
Budapest Honvédhoz. Jószeri
vel tehát a legnagyobb hazai 
klubo.kat már végigjártam. Most 
nagyon jól érzem magam az új 
egyesületemben, ahol Tancs Pé
ter irányílja az edzéseimet. 

Szabolcs tavaly sajnos több
ször is lesérült, kívül-belül el
szakadt a keresztszalagja, ami 
után csaknem fél évig tartott, 
hogy felépüljön. A sportoló 
mindezek ellenére hamar visz
szanyerte a formáját, és három 
magabiztos ippongyózelemmel 
ismét a legjobb négy közé jutott 
az U23-as Európa-bajnokságon. 
Itt hosszabbítás után egy vasari
val verte svájci ellenfelét. A 
döntőben pedig az az orosz fiú 
várt rá, aki az idén egyedüli
ként a felnőtt világbajnokot is 
megverte. Szabolcs nagy csatá
ban az ezüstérmet szerezte 
meg. 

A kimagasló eredmények 
azért is fontosak mivel a csel
gáncsozóknál már 201 0-ben 
megkezdődött a kvalifikáció. A 
kiváló cselgáncsozó a közel
múltban a sorozat bukares ti ál
lomásán bronzérmet nyert. 

- Ez az első felnőtt világku
pán szerzett érmem - mondta 

Szabolcs. - A lehető legjobbkor 
jött, mert május óta már nem fe
lezik a pontokat a kvalifikációs 
sorozatban, hanem minden 
eredmény 100 százalékot ér. Ez
zel a sikerrel sokat léptem előre 
a ranglistán, de az olimpiai sze
replés még messze van. Most 
sorra következnek a versenyek, 
előbb Rióba, majd két hét múl
va Venezuelába, azt követően 
pedig EI Salvadorba utazom. 
Szeretnék ezeken a versenyeken 
is a lehető legjobban szerepelni. 

Szabolcs élete eddigi legnehe
zebb feladata előtt áll, hiszen 
szeretne úgy teljesíteni, hogy a 
kvalifikációs sorozatban komo
Iyan számoljon vele a szövetsé
gi kapitány. A legfőbb célja pe
dig az, hogy a londoni olimpián 
részt vehessen majd. 

Sporttehetségek támogatása 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a sportéletben kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek 

anyagi és erkölcsi ösztönzésére 
"Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása" címmel 

pályázatot ír ki. 

Pályázni lehet olimpiai, paralimpiai sportágban, 
és nem olimpiai sportágban. 

Pályázhat az a Budapest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakó hellyel 
rendelkező, 12. életévét betöltött, de 35. életévét még be nem töltött 
sporttehetség, aki a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban az 
alábbi sportteljesítmények valamelyikét elérte: - egyéni olimpiai, para
limpiai sportág esetén Országos Bajnokság L, II., III. helyezés, 
Universiádé, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Európa-bajnokság, vi
lágbajnokság, Olimpia l-Ill., IV-VIII. helyezés, valamint részvétel, 
- olimpiai, paralimpiai csapatsportág esetén olimpiai, paralimpiai 

résztvevő, továbbá aki a Magyar Köztársaságot nemzetközi verse
nyen válogatottként képviselte, valamint aki a Magyar Köztársaság 
Országos Bajnokságán HI., illetve III-IV. helyezést ért el. 

- nem olimpiai egyéni sportág esetén, aki Európa-bajnokságon vagy 
világbajnokságon I-III. helyezett 

- nem olimpiai csapatsportág esetén, aki a Magyar Köztársaságot 
nemzetközi versenyen válogatottként képviselte. 

Támogatás a fent felsorolt elért eredmények közül 
egy eredmény után jár. 

A pályázó oklevélen kívül az elért sporteredménytől függően 12 hóna
pon keresztül pénzbeli támogatásban részesül. A támogatás ról - ne
gyedévente - a benyújtott pályázat alapján a kulturális és sportbizott
ság dönt. Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a XVI. kerületben lakó
hellyel rendelkezik és a XVI. kerületben működ ő sportegyesületben iga
zolt sportolÓ. 

Formailag hibás és hiányos iratok benyújtása esetén a kulturális és 
sportbizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázót az eljárásból. 

Pályázni pályázati űrlap kitöltésével - amelyhez csatolni SZÜkséges a 
pályázó önéletrajzát és az eredmények igazolására szolgáló, asportági 
szakszövetség által kiállított dokumentum eredeti példányát - és annak 
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának POlgármesteri Hiva
talába történő benyújtásával folyamatosan lehet. 

A pályázati űrlap letölthető az önkormányzat honlapjáról 
(www.budapest16.hu). 

valamint átvehető 
a Polgármesteri Hivatal 225. sz. szobájában. 

A kitöltött, mellékletekkel ellátott pályázati adatlapok leadhatóak a Pol
gármesteri Hivatal 225. sz. szobájában, vagy postai úton lehet eljuttat
ni a kulturális és sportbizottságnak címezve (1163 Budapest, Havas
halom u. 43.) . 

A felhívással kapcsolatban további információ kérhető a 
401-1527-es telefonszámon, 

vagy személyesen 
a művelődési ügyosztályon, a 225. sz. szobában. 

Kovács Péter 
pOlgármester 



SPORT 

BrazHiába készül a 8 éves sakktehetség 
RIERSCH TAMÁS 

K rstulavic Alex, a Kölcsey Ferenc Általá
nos Iskola első osztályos diákja az 
utóbbi évek egyik kiemelkedő sakk

tehetsége. A világ harmadik legfiatalabb sakko
zójaként debütált a nemzetközi mezőnyben, je
lenleg itthon, akorosztályában egyedmalkodó
nak számít, de nemzetközi szinten is az első tíz
be tartozik. Legutóbb a 8 évesek országos baj
nokságán diadalmaskodott. Ezzel kiVÍvta, hogy 
részt vehessen a novemberben, Brazíliában ren
dezendő korosztályos világbajnokságon. Alex 
édesanyja Erdélyből, édesapja pedig Szerbiából 
származik. Az első osztályos szentmihályi kis
fiú kiválóan tanul, magyarul és szerbül is jól 
beszéL Utóbbi nyelven magától tanult meg ol
vasni, amiről a szülei csak akkor szereztek tu
domást, amikor a szerb nyelvű sakk-könyveket 
már folyékonyan olvasta. Mindemellett úszni 
jár, és nagyon szeret focizni is. Alex éjjel-nappal 
rúgná a bőrt, ha a sakkot nem szeretné jobban a 
focinál. A közlekedési jármúveken pedig rend
szeresen fejből játssza le a partijait. 

- Még körülbelül két évünk van, hogy eldönt
sük, profi sakkozó legyen-e Alexből, vagy meg
maradjon hobbiszinten. Tízéves kortól a cél ér
dekében ugyanis már csak a sakkra szabad 
majd koncentrálnia - mondta az édesanyja. 

Krstulovic Alex életében azonban már ma is 
minden a sakkozásról szól. Az első lépéseket 

hatéves korában még a nagymamája mutatta 
meg neki, a kisfiú pedig a számítógép előtt ül
ve autodidakta módon sajátította el a többit. 
Olyannyira gyorsan tanult, hogy nemegyszer 
már a számítógépet ls sikerült legyőznie. A szü
lei ezt látva klubot és edzőt kerestek neki. Így 
találtak rá Krizsány László nemzetközi mesterre 
és az MTK-ra. Alex versenyeken is indult, és 
sorra meg is nyerte azokat. Tavaly az óvodások 
országos bajnokságán is első lett, bár ez szinte 
elvárható volt egy olyan versenyzőtól, aki már 
hatévesen felnőtt versenyeken is szerepelt. An- . 
nak, hogy valaki világranglistás (Élő) pont
számokhoz juthasson, szigorú feltételei van
nak. Pontosan meghatározzák, hogy kinek 

hány felnőtt versenyen kell elindulnia, és az0-

kon hány partit kell megnyernie. Alex bőven 
megfelelt ennek a kritériumnak, ezért alig hat
évesen már Éló-pontokka! rendelkezett. Jelen
leg 1578 ponlja van. 

- Ez a korosztály a legkiszámíthatatlanabb, 
hiszen csak 8 éves korban rendezik az első vi
lág- és Emópa-bajnokságokat. Így a novemberi 
ellenfeleinket sem nagyon ismerheljük még. A 
világbajnokságra augusztusig lehet nevezni, 
utána a résztvevők Éló-pontszáma alapján tájé
kozódhatunk majd a rivá!isokról - emelte ki 
Alex édesanyja. 

Kevesen tudják, de a sakk az egyik legköltsé
gesebb sportág, mivel rendkívül kevéS állami 
támogatásban részesül, ráadásul a szponzorok 
se nagyon állnak a kiválóságok mellé. Pedig ez 
utóbbiból bővelkedünk. A Krstulavic család is 
számos olyan sakkozót ismer, akik rendkívül 
tehetségesek, de anyagi okok miatt a hobbi
szintről már nem tudtak előrébb lépni. 

- ilyen szempontból nagyon fontos lesz a 
novemberi világbajnokság, mert ha Alex ott 
jól szerepelne, valószínűleg könnyebb lenne 
szponzort találnunk. Pechünkre ilyen messze 
az elmúlt tíz évben nem rendeztek világbaj
nokságot. 

Alexra azonban addig is még komoly meg
méretések várnak. Nyáron az U1O-es országos 
bajnokságon és a saját korosztályában rende
zendő rapid bajnokságon is részt vesz majd. 

Árpád Népe 
HagyOlllán,örd Egyesület 

(Urbán Péter, 06-20/473-5963; arpadnepe@freemail.hu) 

Az ingyenes napunk programjain keresztül 
mindenki belek6stolhat táboraink hangulatába. 
Lesz {jászat, kézműves játékOk, zene és tánc; 

mindez egy mesejáték kereteibe foglalva. 

Időpontok 
július 15., péntek 17 órától 19. 30-ig 
július 29., péntek 17 órától 19.30-ig 

augusztus 5., péntek 17 órától 19. 30-ig. 
Telefon: 

A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kor az idén elsi ízben vándordijat ala
pított a kerületi Iskolák számára. Borovltz Tamás, a baráti kor elnö
ke elmondta: a dijjal azt az intézményt kívánják támogatnl, amelyik 
a legtöbb diákkal és a legeredllélyesebllen vesz részt a dláko"mplal 
versenyeken. Az elismerést a baráti kor elnoke és ifjabb Varjú VI/
mos Június 15-6n, a tanévzáró ünnepségeI adták át Bohus Mibály
nak, a Jókai Mór Általános Iskola igazgatójálak. A JÓkai a létszám 
és eredményesség alapján 2943 pontot gyü]tott, amely csaknem 600 
ponttal tObb, mint .ennyit a 2. helyezett iskola szerzett. Az intéz
mén, ezzel a taval,1 teljesítményét is túlszárn,alta, biszen egy évvel 
ezelitt 1000 pOIttal gyii)tiitt kevesebbet, de akkor annyi ls elegen
dó voH a kerületi verse., megnyerésébez. 

Trombitás Enikó: 06-70/242-6798 
Urbán Péter: 06-20/473-5963 

~ 
http://arpad-nepe.hu/ 

http://sarkadudvar.5mp.eu 
Facebook: 

Árpád Népe Egyesület 
QJm:.. 

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

A Sarkad udvar születésnapok 
és más rendezvények szervezését is vállalja. 



KÖZLEMÉNY 

JELZŐRENDSZERES 
HÁZI SEGÉLYHívó 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi ál
lapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfele
lő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiát
riai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishely
zetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
Az ellátást igénybe veheti, aki egyedül élő 65 év feletti személy, egyedül élő és 
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, vagy olyan kétszemélyes háztar
tásban élő 65 év feletti, súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, akinek 
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. Kiskorú 
személy ebben az esetben nem vehető figyelembe. 
A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot 
miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. 
Az ellátás keretén belül biztosított, hogy az ellátott személynél segélyhívás 
esetén az ügyeletes gondozó haladéktalan megjelenik, aki a segélyhívás okául 
szolgáló probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket megte
szi, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. 
A jelzőrendszer egyszerűen kezelhető, négy elemből álló: karóra, készülék, töl
tő, és szükséges hozzá egy működő hagyományos, vonalas telefon. Krízis 
esetén a karórán lévő nyomógomb segítségévellehet jelezni. A jelzőrendszer 
folyamatos készenléti rendszerben működik a nap 24 órájában. 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képvi
selője kérelmére, indítványára történik. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizet
ni. A 8/2011. (III. 30.), a 22/2010. (X. 25.) rendelettel módosított 9/2010. (III. 
29.) önkormányzati rendelete 2. sz. mellékIete alapján, 50 OOO Ft-ig ingyenes, 
e fölött jövedelemtől függően 30Ü-'750 Ft/hó a térítési díja. 

Érdeklődni a Területi Szociális Szolgálatnál (1165 Bp. Veres Péter út 109.) 
személyesen nyitvatartási időben (H-CS: 7.45-16, P: 7.45-14.45), 

vagy a 407-2812 számon lehet a csoportvezetőnél, . 
vagy bármelyik telephelyünkön. 

éh Hara gszó Barát~ Kór 
(Dr. Onyestyák György. Telefon: 06-20/395-3537.) 

Nyárbúcsúztató és őszüdvözlő kirándulásainkat időben meghirde~ük, hogy ne 
ütközzenek más programokkal. 
Augusztus 19-21., 6 órai indulással. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természe
ti és kulturális csodái - nsza-Kraszna-Szamos-Túr mente. 
Elso nap: Nyíregyháza-Máriapócs-Bátorliget: ŐSláp, Nagyecsed, Kocsord, Fe
hérgyarmat, Vásárosnamény. 
Második nap: Szamos mente: Csenger, Csengersima, Jánkma~is, Gyügye, 
Nagyszekeres és a románhatár-széli falvak. 
Hannadik nap: Vásárosnamény, Mátészalka, Vaja, Nyírbátor, Nyíregyháza, Polgár. 
Részvételi díj: buszköttség, szállás félpanzióval 18 OOO FVfő. 
Szeptember 24. 7 órai indulással- Őszi gasztronómia IIcsik István emlékére. 
Noszvaj - szilvalekvár, Bogács - fürdés, palócleves, szüreti felvonulás, bor
kóstoló. Útiköttség 3500 FVfő. Jelentkezés: Szuhaj Péterné: 403-2622. 

Befizetés hétfőnként: Veres Péter u. 27. 17 és 18.30 között. 
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat egyesületünknek nyú~ott támogatását 

Sashalml polgári Kulturális Kör 
(Mihala Tibor 402-21-98) 

Július 6. szenta - Kirándulás Ceglédre - találkozás 8.5O-kor a Nyugati 
pályaudvaron. Város nevezetességei, Kossuth múzeum, városi strand 
(fürdés). Vezeti Mihala Tibor 

I Július 28. Keszthely, koszorúzás és főhajtás Szendrey Júlia szülőházá
nál. Koszorúz POlgár Péter 
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Úgyosdályvezetöi pályázat 

Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője 

pályázatot ír ki 

Szociális- és Egészségügyi Ügyosztályvezető 
munkakör betöltésére. 

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

Ellátand6 feladatok rövid ismertetése: • felelős a képviselő-testület irá
nyítása alatt álló, az ügyosztály feladatköréhez kapcsolódó intézmények 
(Egyesített Bölcsődék, Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő 
Szolgálat és Nevelési Tanácsadó, Területi Szociális Szolgálat, XVI. Kerü
let Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata) működésének törvényesség i el
lenőrzéséért. • Részt vesz feladatkörét érintően a képviselő-testület és az 
EgészségOgyi és Szociális Bizottság ülésein. • Közreműködik az intézmé
nyek irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a 
végrehajtás megszervezésében. • A képviselő-testületi előterjesztések 
készítése, teljes körű ellenőrzése, felelősség a határozatok betartásáért. 
• Képviselő-testületi határozatok határidőben történő végrehajtása. • In
dokolt esetben részt vesz az Egészségügyi és Szociális Bizottságon kívül 
egyéb - feladatköréhez kapcsolódó - bizottság ülésein. 

A munkakör betöltéséhez SZÜkséges feltételek: 
- a köztisztviselő k képesítési előírásairól szóló 9/1995. (11.3.) Korm. ren

delet 1. számú melléklet 1/18. Szociális igazgatási feladatok I. besoro
lási osztályra előírt végzettség - cselekvőképesség - magyar állampol
gárság - büntetlen előélet - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatá-
sa sikeres pályázat esetén - felhasználói szintO MS Office ismeret, kü
lönösen excel program gyakorlati ismerete - szociális szakterületen 
szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat - közigazgatási és/vagy 
szociális szakvizsga megléte. 

Előnyt jelent önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat, egyetemi 
vagy főiskolai szintű szociális munkás szakképzettség, éS/vagy állam
igazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, szociális regiszter is
merete. 
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselók jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII . törvény, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormány
zat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje 2011. július 31., elbírálásának határ
ideje 2011. augusztus 15. Az állás betölthető 2011. szeptember l-jétől. 
A pályázathoz csatolni kell: • részletes szakmai önéletrajzot • iskolai vég
zettséget igazOlÓ dokumentumok másolatát • vezetői elképzelések rövid 
leírását • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyftvány fénymá
solatát, vagy igazolólapot annak megkéréséről • nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázati anyagot az elblrálásban résztvevők megismerhetik. 

, A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási mÓdjára vonatkozó feltételek: 
A pályázatokrói előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevé
telével a kinevezési jogkör gyakorlója dónt. A pályázók az eredményekről 
legkésőbb a pályázat elbírálását követő nyolc napon belül írásban tájé
koztatást kapnak. 

A Jlllldkazésak benyíjlén: Postán vagy személyesen (zárt boritékban) 
Jónás Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, "pályázat Szo
ciális- és Egészségügyi Ügyosztályvezető munkakörre- feltüntetésével. 
Cím: 1163 Bp. Havashalom u. 43. (I. em. 103. iroda, Humánpolitika) 
A pályázattal kapcso/atban további felvilágosítás kérhető: dr. Erdőközi 
György aljegyzótől, a 401-1555-es telefonszámon. 



HIRDETÉS 

(!!j. otp Lokastakan:k 

Állami dmOllll's, MIIIS hozam, Lakás-és jelz"othitelek, 
KedveziS hitel, Ruplmu felújftási-konzerasftési hitelek, 
Jól tervezhet6, Biztons8,os hiteleldriltás, LlUslfzilll 

Tresdnszlcj IstVlin Tel: 4O~Z56 MobII: +36-30-554-1403 
Inmnes teljesköól ÜlYintízá ottboDÍblD is 

R6konzentmllWlyWt Kultur6'1a Egye.Olet 
(Solymos kövi Péter, 06-20/955-6840.) 

Székelyföldi barangolás! 
A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület székelyföldi barangolást szer
vez július 28. és augusztus 3. között, az alábbi tervezett programmal, 
melyre útitársakat keresünk: 
1. nap 07. 28., csütörtök: Budapest - Torockó, 
2. nap 07. 29., péntek: Torockó - Csíkmadaras. Útközben a gyergyói me

dence látványosságai, (Gyergyószentmiklós, Gyilkos tó, Békási 
szoros), 

3. nap 07. 30., szombat: Gyimesek völgye, Hidegség pataka, Gyimesbükk 
ezeréves határ, 

4. nap 07. 31 ., vasárnap: Csíkmadaras - Katrosa. Útközben érintjük Csík
kozmást, itt részt veszünk a falunapok záró eseményein, 

5. nap 08. 01., hétfő: Megemlékezés a Nyerges-tetőn, utána kirándulás az 
ojtuzi szoros ba. Kézdivásárhely megtekintése, 

6. nap 08. 02., kedd: Csernátoni néprajzi múzeum megtekintése, látoga
tás Sepsiszentgyörgyön. 7. nap 08. 3. szerda: Katrosa - Budapest. 
Érkezés az esti órákban. 

Szállások magánházaknál, ill. panziókban. 
A részvételi ár félpanziós ellátást tartalmaz. 
Az utazási napokon (az első és utolsó nap) az ellátásról mindenki maga 
gondoskodik. 

A kiránduló napokon az ebéd fakultatív, de a lehetősége biztosított. 
A részvételi irányár 66 OOO Ft. 

Vegyes 
3 db hathetes kiscica ingyen elvihető. 
Tel.: 407-0045 

ÉTI 35-ös gázkazán 10 E Ft, cirkó 10 E 
Ft, villanybojler 120 l-es, 20 E Ft. 20-
913-4783 

Fiatal, megbízható pár két kislánnyal 
idős, teljesen egyedülálló személlyel in
gatlanért, ott lakással eltartási szerző
dést kötne. Teljeskörű gondozást garan
tálunk. 20-439-5299 

Férfi kerékpár Sprint Leopard 19" -os 
(SL2-ST-MTB) 3x6-os Shimano váltós, 
garanciális, 40 E Ft-ért eladó. 409-1191 

Vadonatúj, hagyományos vérnyomás
mérő 2 E Ft-ért, antik 6 ágú porcelán 
majolika csillár 8 E Ft-ért elad ó. 405-
6484,20-918-7317 

Philips 1600 W -os porzsákos porszívó 
(kiállítási darab) 6 E Ft-ért eladó. 405-
6484,20-918-7317 

Antik, tükrös fésulködő asztal, szek
rény szép állapotban eladó 35 E Ft-ért. 
405-6484, 20-918-7317 

Heverő ingyen elvihető. 30-341-4351 

Márkás utazób6röndök, gurulós, húz
ható, nem használt 5 E Ft j db áron el
adó. 20-425-4218 

Használt, de megkiméIt, szép állapotú 
2medencés rozsdamentes mosogató 
csapp al,8 E Ft eladó. 20-918-7317, 405-
6484 

Grundig Tv 82cm átmér6jű, 6 éves, na
gyon szép és hibátlan állapotú 25 E Ft 
eladó. 20-918-7317, 405-6484 

Electrolux mikrohullámú sütő megkí
mélt állapotban 6 E Ft, működő antik 
szamovár 6 E Ft eladó. 20-918-7317, 
405-6484 

Gyorsdaraboló satuval és Múholdvevő 
forgatóvalll0-es tányérral olcsón el
adó. 30-646-1935 

11 éves beszélő kékfejű Amazonas pa
pagáj, törzskönyves, gyúrűzött eladó. 
70-575-16-25 

Új filteres kávéf6z6, frit6z 3-3 E Ft-ért, 
mosogató 5 E Ft-ért. 50-30 l-es üvegbal
lon 5 és 3 E Ft-ért eladó. 403-2240 

MEYRA típusú használt összecsukható 
kerekesszék 10 E Ft-ért eladó. 20-481-6780 

Reader' s videó-kazetták (eredeti áruk 8-
10 E Ft) darabonként 2 E Ft-ért eladók 
(csodálatos tájak világszerte, természeti 
és egyéb csodák ... ). 20-425-4218 

Eladó egy használt 2301iteres lehel fa
gyasztószekrény. 15 E Ft. 409-4697 

Eladó Turner ellipszisjáró 28e Fiókos 
poleos kisszekrény 8 E Ft Tel:407-0476 

rJJQ DR. HEGEDŰS KATALIN fogszakorvos 
'-../ mavónrendelőiében gyors, korsze Ü 

e latóssal vária régi es úi betegeit. 
• Esztétikus tömések • porce lán hidak • protézisek 

Rendelési idő: hé.fón és szerdán 16-20 órá ig 
Telefon: 06-30/ 3002-496 vagy 405-555 3 

1161 Budapest, Petőf i utca 26. 

SZA~~~~~r~DÉS 
nyílt, 

1149 Bp., Fogarasi út 17/A 
tel./fax. (1) 782 46 47 

www.fogarasiparketta .h(J 
I fogarasiparketta@gmail.com 
L OM~ ~enzinkúttal szemben 

Beltéri lépcső, masszív (2db U gerenda 
tartó), mutatós (akác lépcsőfokok, fara
gott és díszes korlátfák, tölgyfa kapasz
kodó) átalakitás miatt eladó! 20-327-4653 

Eladó Békeszentandrási gyapjú sz6-
nyeg pasztel, magában mintás, 200 x 
300 cm-es, 230 x 170 cm. 20-417-9600 

Új, 60 nm-es világosbarna mintás PVC 
100 x 210 cm-es fehér, üveges aj tó el
adó. 404-0950 

Bontott cserépkályha, 40 x 40-es piros 
bontott pala, FÉG áteresztős gáz vízme
legítő eladó. 404-0950 

Bécsi zongorák eladók. Vásárolnék tan
góharmonikát. 30-970-3745 

Eladó BERGON babakocsi, kockás, láb
zsákkal, szúnyoghálóval. 70-210-1956 

Eladó 800 db-os automata keltet6gép. 
Irányár: 97 E Ft. 30-277-7697 

2 db csincsilla fiú ketreccel, felszerelés
sel 10 E Ft-ért eladó. 30-512-0597 

Ingatlan 
XVI. kerületi Dóra téren 69 nm-es, 2+fél 
szobás, gázkonvektoros, IL emeleti la
kás tulajdonostól eladó. Irányár: 16 M 
Ft. 30-494-4328 

Solymáron 800 nm-es, összközműves 
telek komfortos faházzal, gyönyörű pa
norámával 12, M Ft-ért eladó. 20-425-
4218 

Mátraszentlászlón vendégház kiadó. 
info@ketkerekvendeghaz.hu, 20-589-
9277 

Mátyásföld Petőfi kertében 120 nm-es, 
emeletes, garázsos, beköltözhető ház 
cserével is, 29 M Ft. 20-913-4783 

Tu lajdonostól keresek részemre 2,5 szo
bás, 85 nm körüli, földszinti, újszerű la
kást. 20-421-3648 

Csöm örön 2177 nm-es osztatlan szántó 
mely két útra nyílik 11 m széles 2 M Ft
ért eladó. 20-371-2400 

Sashalmon 84 nm-es, 2,5 szobás családi 
ház garázzsal 640 nm-es telken tulajdo
nostól 35 M Ft-ért eladó. 20-371-2400 

Eladó Rigó utcában 80 nm-es lakás. 70-
559-7787 

A XVl! . kerületi kerektói utcában beke
rített telek 1,5 M Ft-ért eladó. 20-333-
9274 

XVI. kerület Cinkotán eladó közös pa
rasztház 56 nm-es, 300 nm-es telekkel 
9,1 M Ft-ért. 30-310-0130 

Bérelnék 2 külön bejáratú szobás, vilá
gos, egyedi fútéses lakást, csendes kör
nyéken 60 E Ft j hó áron. 70-341-8819 

Kiadó kertes házrészt vagy lakást kere
sek bútorozatlanul XVI. kerületben. 30-
559-1517 

Gnkotán eladó kertes, kocsi beállós 
házrész 12,5 M Ft-ért. 30-559-1517 

Kiadó garzonlakás 1-2 f6 részére. 405-
3425 

Kiadó gáz{űtéses garzonlakás XVI. ke
rUletben . 30-261-2546 

Szilasligeten 737 nm-es közműves épí
tési telek eladó. 403-7375 

Kiadó 1+2 félszobás gázkonvektoros la
kás. 65 E Ftjhó+ rezsi + kaució. 30-269-
2989 

r---------------------------------------------, 
: Lakossági ingyenes apróhird té j szelvény z : 
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: önkonnányzat lapjába, a XVI. Kerületi Uj ágba : 
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I I , , 
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, I 
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1-------------------------- ' I ________________________ _ 

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény 
(a nével6k la, /a7/ nem számítanak szónak) föladható postán: 

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest, 
Havashal?m u. 43. címre, va.sy bedobh~tó az ugyanitt elhelyezett HIRDE

TESEK A XVI. KERULETI ÚJSAGBA felíratú postaIádába. 
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@freemail.hu e-mailen is, 

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

-------~-------------------------------------
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HIRDETES 

~ 
RÓFÖSBOLT a Rákosi úton 
1161 Rákosi út 110/a. Tel.: 405-<1812 
Nyitva: H-P 1-18-19, Szo 1-13-lg.'-i ......... 

. w. r fo b It c m 

NYÁR 
A RÓFÖSBOLTBANr 

Ha melege van lakásában - hűsít 
Ha t"!iz a nap - eltakarja 
Ua aludni szeretne - sötétít 
Ha jól akarja ér:ezni magát, 

akkor Black ont,vagyis háromrétegü 
aminek középső szála fekete! 

~em kell redőny, kiváló sötétítő 
Oriási szín- és mintaválasztékkal 

Ha augusztus 10-ig rendel, varrásdijit 
megf~lez.zük a bird~tés relmatatójinak. 

Dr. Simonffy Márta 
neurólógus f60rvos magánrendelése 

1161 Budapest, Hősök tere 7. 
I nformáció, bejelentkezés: 06-30/8-777-592 

hHp:ll slmonffy.extralink.hu 

Nyári hagyományőrző 
napközis táborok 

a Sarkad Udvarban 
(XVI. ker. Rákosi út 224. Sarkad u. sa rok) 

folyamatosan egész nyáron! 

A)I1O-MUq~m 

Trombitás Enikő: 06170 242>67-98 
Web: bttp:/I arkadudvar.5mp.eu 

Árpád Népe Egye ülel 
Urbán Péter: 06120473-59-63 

Web: arpadnepe.uw.bu 
E-maiI: arpadnepe@freemail.hu 

Facebook: Árpád Népe Egyesület, és 
Nyári hagyományőrző napkőz i s táborok 

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

DUG ULÁS ELH ÁRí TÁS. 
FA LBO NT ÁS NÉLK ÜL I 

SZAKSZER Ű G ÉPI TI SZTíTÁS. 
FÁ BIÁ N IST VÁN 20-317-08 43 

Víz-gáz-fútés-vízóraszerelés ügyinté
zésseI, ftIrd6szobák felújítása, javítá
sok garanciával. 30-251-4931 

F AKN ÁGÁ5 elszállítással is,anyagi 
felel6sséggel! KERTÉPITÉS, Füvesítés, 
Fúkaszálás, Sövénynyírás, Bozótirtás. 
Kedvez6 áron, szakszerúen, lélekkel! 
30-287-4348 

BURKOLÁS! Vállalom hideg,- és me
leg burkolatok készítését. Minőségi ki
vitelezés kedvező áron azonnali kez
déssel. Hívjon bizalommal! 20-500-
9909 

KŐNYVEKET,.(régit, újabbat) 
KÖNYVfARAKAT, 

945 előtti képJ!slapokat, fényképeket 
ANTIKV ARJUMUNKNAK 

vásárolok! D íjtalanul házhoz megyek 
T: 06-20-4256-4 37 

Takarítást, bejárón6i munkát keres 
megbízható, leinformálható, munkájá
ra igényes, 38 éves hölgy. Nagy ta
pasztalattal, referenciákkal. 30-613-
3833 www.otthontakaritas.hu 

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

Konténeres sitt, lom, zöldhulladék, 
termőföld szállítása 4-6-8 köbméteres, 
nyitható konténerekkel. Erdei Sándor. 
409-D933, 30-944-1106 

FESTÉS-MÁZOLÁS-T APÉT ÁZÁS ga
ranciával, kedvezménnyel, ingyenes 
fel méréssel. 20-994-7726, 256-4425 

Redőnyök, szúnyoghál6-rendszerek
kel, napellenz6k szerelése, javítása. 
Bemutatótermünk: Csömöri u . - Szlo
vák u . sarok. 409-2229, 20-523-3801, 
30-209-5987 

ASZTALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSzl
TÉS konyhabútorok, javítások és ki
sebb nagyobb munkák. 30-914-8928 

Tetőfed6-bádogos-ács-tet6szigeteI6 
munkákat vállalok garanciával, közü
leteknek is. 405-5184, 30-931-3927 

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAK JAVÍTÁS, 
SZIGETELÉS, BÚTORJAVÍTÁS, ASZ
T ALOSMUNKÁK. 30-755-2209 

s .... f)~~ G ._~~ 
~' :~---
- Etteremben 

l .. ~örl út 80 
l61 Bp . C&O. 4.05-3768 
:::~tfoJl.brr 

• Három fogásos ebéd·vacsora ajánlat: 2490.-
· 2011-ben -10% étel -i tal fogyasztás ból ' Napi menü 15 óráig : 990.-

. • Pizzík eredeti olasz recept alapján 
• Esküvók. családi és barillti összejóvetelek, születésnapok, borvlcsorák, 

céges talilllkozók és rendezvények lebonyolítása 60 f6111. 
• TIcket Reltaunmt, Sad.xo utalYinyokat elfogadunkl 

KONTÉNERES SITI,-SÓDER,
HOMOK,-TERMÓFÖLD SZÁLLÍTÁ
SA 4 ÉS 8 KÖBMÉTERES KONTÉ
NERREL. 403-2755. 30-948-4810 

LAKA TOSIP ~RI BT vállalja: ,ZÁRAK 
cseréjét, KERÍTÉSEK, KORLATOK, 

. RÁCSOK gyártását, szerelését és javí
tását. Kádár, 30-646-1935, 400-2396 

'Festést-mázolást-tapétázá~ 
vállal kerületi kisiparos. 

"-.20-954-9353, 407-1038 ./ 

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

600 db bontott cserép eladó 40 Ft/ db 
áron. 409-0460 

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBON-
T ÁS NÉLKÜL. víz, GÁZ, FÚTÉSSZE
RELÉS. 402-4330, 20-491-5089 

XVI. ' rfleti Í1jS: 
A Budapest Főváros 

XVI. Kerületi önkonnányzat 
kétheti lapja 

Megjelenik 31 500 példányban 

Felelős kiadó, fószerkesztő: 
Szabó Réka Zsuzsanna 

TördeIószerkesztó: 
Imrik László 

Levélcím: 
1163 Havashalom u. 43. 

e-maii: foszerkeszto@bpI6.hu 

A szerkeszt6ségi fogadóóra 
szerdánként 14-16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586 

serépkályha, kandalló tervezé.s, 
építés, átépítés, tisztítás 

10 % .kedvezmény. 
GARANCIA VAL. 30-868-0021 

XVL kerületi ASZTALOS ajtók, abla
kok javítását; konyhabútorok, gard
robok, egyedi bútorok készítését vál
lalja. Kiss Ernő asztalos. 20-447-48-53 

Szalmarózsa 'utcában TULAfOONOS
TÓL eladó 48 nm-es másfél szobás, 
felújított, emeleti, világos lakás. Irány
ár: 12,8 M FT. 30-475-6415 

Bádogos-tet6fed6-tet6szigeteI6, új 
munkát és felújítást is vá llal. 409-2069, 
20-510-0013 

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje. 
FÉG gázkészülékek javítása. 

víz és fútésszerelés, gépi 
DUGULÁSELHÁRíTÁS. 
409-0408, 30-402-83Q 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felel6s vezet6: Jens Dlinhardt 

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné 

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

Hirdetésfelvétel: 
06-20-982-5352 vagy hirdetl6@freemaiLhu 

A szerkeszt6ségünkbe bekUldött kézira
tokat szerkesztve jelenteljtik meg, illetve 
fenntartj uk a jogot kihagyásukra. Kézira
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem 
küldünk vissza. 

Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely 
ftIggvényében jelentetiink meg. Fenntart
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté
sére vagy - hely hiányában - kihagyására. 



HIRDETÉS 

Torony Patika 
Tel. : 401 .-0303 

1161 Budap st , Csömöri il 117 . 
(Iharf. utca satok) 

Nyitva : H·P : 8 .30·20 .30 ig, 
Szo. : 9 • 14 óráig 

Bankkártya és egészségkártya elfogadó hely. 

VICHY NAPVÉDÖ AKCiÓI 

• 1 db VICHY napozó vás6rláukor 1 db AQUALlA THERMAL 

hldratálókrjmef: adunk ajándékba 

• 2 db" VICHY napoz6 vbárláukor 1 db AQUALlA THERMAL 

+ 1-db strandtáskát adunk aJánd' kba 

Az akció a k'~let ereJ"a tartl 

Árvai-Barta MEO Egészségcentrum 
. 1165 Budapest XVI. ker., Nynhegy u. 4. 

o E~all: orvoS@arval-barta.hu o www.arval-barta.hu 

Hétvégi rendelés 
Fül - orr - gégészet Kardiológia 

- Dohányzásr61 leszoktatás - Szivultrahang 
- Csecsemő és felnőtt - Terheléses EKG 

hallásvizsgálat - Holter vizsgálat 
- Allergia kezelés 
- Gégerák-szürés Bőrgyógyászat 
- Fülzúgás és hirtelen - kozmetológia 

halláskiesés kezelés Szülészet - nőgyógyászat 
- Oxigénterápia :.. Ultrahang-díagnosztika, 
- Horneopátiás kezelés csecsemő és felnőtt 

( Telefonos bejelentkezés: J 
06-1/407-2539 (csak rendelési időben) 06-30/913-6473 (mindig) 

• 
• • • • • • • • • 
1165 Budapest, Újszász u. 106-108. 11 62 Segesvár u. 26. 

Tel.: 402-2148 www.uszodak16.bu 

ITTA NYÁR! 

Az En 'éber-ligeti u. zodában szolárium, jóga, fitness, 
masszázs, fod rász, kozmetika műkörömépítés, és ökobolt, 

A Szeotmihál)i u zodában H20 fi tness, masszázs 
és kozmetika baba úszás, sportbolt, büfé. 

VITALITÁS 'FOGÁSZATI .. 
KOZPONT tro=t:~=!t 
INGYENES fogészati sz6rjssel 
és laJDzultáci6val várjuk Ontl 
• Fájdalom mentes kellemes hangulatú kezelések 
• 24 órás folyamatos telefonos segítségnyújtás 
• Fizetési módok: készpénz. bankkártya. egészségpénztár 
• Master of Oral Medicine Implantológusok . Méltó 6 k 
• Panoráma röntgen készítése _ .ny~ ro , 
• Fémmentes esztétikus tömések átlagon faluit szmvonall 
• A legkorszerubb cirkónium koronák Több ezer elégedett ilgyféll 

1162 Bp., Attila utca 68. www.vitalitasfogaszat.hu 
TeIeforios bejelentkezés: +36 30 987 0807, +36 14021195 

A hirdetés felmutatása 10% engedményre jogos!t. 

- -~ 1_'" 
:- ....... 
. : til · I... ~ L -

G 10 RS'Jl'ÉlK 
SZAOCÜZLlE'lI' 

1161 Bp., Csömöri út 72. .-= 
TEt/FAX: 405-24-40 ii 

Web: www.gurdiofestek.hu .: 
N itvatartás: H-P 6-16:30 Szo~6-12 t-

I. 

3. szülinapi akció július 4-tO-ig :: 
.III 

Rigips 3-6-os 25 kg 2600.- Héra 161 : 
Rigips 6-30-as 25 kg 2850.- Poli lnntaler 1 ci I ! 
Rigips Plus A 25 kg 2680.- Poli-Farbe 14 .: 

~:~=::::::: :~:::: ~~~::!:~ 2,~ : !::t ~ 
Baumit fagyálló csemper agasztó 25 kg 900.- -= 
Graytex Flex csemperagasztó 2S kg 1990.- :; 

Kérjük, tekintse meg WEBSHOP-uokat! z 
Nyugdíjasoknak a tisztí!ó~erekból !ovábbra is 10% kedvezmény! adunk . 

SWIft EDmo~ .ltJl~ \lmJ 
~()ftitOltn Urib'5uNi.. ~: o eu. ~ (. S~ .. 1 ;; r.r 

2 840 OOO Ft 2 530 OOO Ft 2 850 OOO Ft 
• __ iót. ____ ~~·-OItjfIC __ k! 

SUZOtj __ ,....... co,~: 10)-215 __ nl SuzuOI_~ .•.• ·U WIOO tm. 

Suzuki qldJtt1:v 
1161 Budapest, Gusztáv u. 37. 
NYiM gltlis: H-P: 08.00-17.00; Sz: 09.00- 13.00 
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UGYELETES PATIKA NYilT A KERULETBEN 
Idén januárban új patika nyílt a Veres Péter út 11. szám alatt. ~!!!!!!!!~~-==~IIIIIII!~-IIIII 
A Nagyicce Patika március 21-től kezdve vállalta, hogy 
egyedül a XVI. kerületben folyamatos ügyeletet biztosít a 
rendes nyitva tartási idején túl. A Nagyicce Patika a Veres 
Péter úton gyorsan és könnyen megközelíthető és a kerület 
lakosai mostantól hamarabb, és rövidebb úton juthatnak a 
szükséges gyógyszerekhez, a vevőket kényelmes parkolók 
várják. Az éjszakai orvosi ügyeletből érkező és sürgős 

receptet kiváltó betegeknek nem kell ügyeleti díjat fizetniük. A Nagyicce Patika 
Az új gyógyszertár 170 négyzetméteren széles választékban tartja a forgalmazott 
gyógyszereket. A magisztrális (helyszínen készített) készítmények mellett szívesen beszerez 
bármely Magyarországon regisztrált gyógyszert, vagy egyéb gyógyhatású készítményt. A 
Nagyicce Patika nyitási akcióként j elentős árkedvezménnyel kínálja vevőinek a Novorozal 
hypo-allergén gyógysampont. A Nagyicce Patikában egészségkártyát elfogadn ak és 
bankkártyával is lehet fizetni. 

A gyógyszertár állapotfelmérő gépének használata vevők számára ingyenes. 
"Szakmailag magas szinten képzett kollégáink szeretettel várják új és visszatérő vevőinket, 

akár gyógyulásukért fordulnak hozzánk, akár egészségük megőrzésének érdekében! 
Kedves Vevőink ne habozzanak munkatársainktól tanácsot kérni! 
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