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Kedves olvasó!

Wass Albert azt mondja: „a munka
és a szorgalom az, ami a legtöbbet ér a
világon. Ami a világot elõbbre viszi.”
A lelkiismeretes munkának pedig
szemmel látható gyümölcse van. Az
utóbbi idõben sok minden történt
azért, hogy lakókörnyezetünk szebbé
és élhetõbbé váljon, a fejlõdés pedig
kertvárosi mikrovilágunkat is elõrébb
viszi. Értékeljük, hogy a fõváros pere-
mén, egy kis zöld szigeten élhetünk,
ahol friss levegõn sétálhatunk szeret-
teinkkel a parkban, gyermekeink mo-
dern stílusú és kiváló szakembergár-
dával rendelkezõ oktatási intézmé-
nyekben tanulhatnak, egészségünk
megõrzése érdekében pedig úszha-
tunk, teniszezhetünk, vívhatunk
vagy akár atletizálhatunk is a nem-
zetközi versenyek rendezésére is alkal-
mas rekortán pályán. Vigyázzunk er-
re a kincsre, amit ajándékba kaptunk,
és tegyünk meg mindent azért, hogy
a Kertváros tovább fejlõdhessen!

Elkezdõdött 
az iskolaév

5.

Sikeres a bûnmeg-
elõzési program

6.

Új burkolatot kap
az Állás utca

7.

Kozma Viktor piacvezetõ, Szatmáry Kristóf államtitkár, Kovács Péter polgármester és Dr. Láng Zsolt, a Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke a nemzeti színû szalag átvágásával jelképesen is átad-
ta az új Sashalmi Piacot a XVI. kerület lakóinak. A megnyitó ünnepségrõl szóló tudósításunkat a 2-3. oldalon ol-
vashatják.

Kertvárosi örömünnep

MÉSZÁROS TIBOR

2010. szeptember 20-án még csak
az intézmény alapkövét tették le,
kevesebb, mint egy évvel késõbb
pedig a számtalan érdeklõdõ és a
szülõk mellett Soltész Miklós szo-
ciális, család- és ifjúságügyért fe-
lelõs államtitkár, Kovács Péter pol-
gármester, és dr. Csomor Ervin

szociális- és oktatási ügyekért fe-
lelõs alpolgármester már azért lá-
togatott el a vadonatúj épületbe,
hogy átadja azt a környéken lakó
kisgyerekes családoknak.

Az Egyesített bölcsõdék veze-
tõje, Tamás Jánosné üdvözlõ sza-
vai után Kovács Péter polgármes-
ter emlékeztetett arra, hogy az
Orbán-kormány új erõforrás poli-

tikát hirdetet, amelynek egyik
kulcsszava a család. Ennek a
szemléletnek jegyében Soltész
Miklós államtitkár, aki az alapkõ
letételnél is jelen volt, folyamato-
san figyelemmel kísérte a bölcsõ-
de megvalósulását. Kerületi szin-
ten ugyanezt tette dr. Csomor Er-
vin alpolgármester is, aki rend-
szeresen látogatta az építkezést.
A korszerû, minden tárgyi felté-
tellel rendelkezõ épületet Emõdi
Kiss Tamás tervezte, a kivitelezõ
cég képviseletében pedig Bari
Zoltán fogadta a megérdemelt
gratulációkat.

Folytatás a 4. oldalon

Mondhatnánk úgy is, nyolcvan családra mosolygott rá a
szerencse azzal, hogy a XVI. kerület Felsõmalom utca 5-
7. alatt augusztus 26-án átadták a kerület legújabb, leg-
korszerûbb bölcsõdéjét. A jelentõs esemény azonban
sokkal inkább köszönhetõ a Fejlõdõ Kertváros Program-
nak, mint a szerencsének.

Napsugár a Felsõmalom utcában
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Életre kel 
a színpad

Az érdeklõdõk már kora dél-
utántól bejárhatták az új létesít-
ményt. Ismerkedhettek az üzle-
tek, a sport- és rendezvénycsar-
nok, valamint az ökopiac elárusí-
tóhelyei által határolt tér köze-
pén csobogó szökõkút hangula-
tával. Közben érdemes volt
szemmel tartani a nagy szabad-
téri színpadot is, ahol óriásbábos
vásári forgatag, majd Farkasházi
Réka és a Samuband fõleg gyer-
mekeknek szánt mûsora vonzot-
ta a figyelmet. A rendezõk azon-
ban erre a jeles napra a felnõttek-
nek is vérbeli show-mûsort ígér-
tek. Mielõtt azonban a szórakoz-
tatás további sztárjai felléphettek
volna, az az esemény követke-
zett, amely miatt addigra már
ezernél egészen biztosan sokkal
több XVI. kerületi polgár szoron-
gott a színpad körül. Az év talán
legjelentõsebb eseménye: az új
Sashalmi Piac hivatalos átadása.

A hivatalos 
megnyitó

Kovács Péter polgármester, or-
szággyûlési képviselõ Szatmáry
Kristófnak, a Nemzetgazdasági
Minisztérium belgazdasági ál-
lamtitkárának, és dr. Láng Zsolt-
nak, a Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanács társel-
nökének, a II. kerület polgármes-
terének társaságában lépett a
mikrofonhoz. Polgármesterünk a
hivatalos formaságokat mellõzõ,
személyes hangvételû beszédé-
ben elmondta: sashalmi lakos-
ként harminc éve jár erre a piac-
ra, de ilyen szépnek még soha-
sem látta. A létjogosultságát
ezen a helyen nyolcvan éves
múlttal igazoló piac valószínûleg
még nagyon sokáig lesz az élel-
miszer ellátás kerületi központja.

Ezért nagyon is idõszerû volt,
hogy a Sashalmi Városközpont
Komplex Városrehabilitációs
Program talán legfontosabb ré-
szeként itt ezentúl egy korszerû,
a jövõ követelményeinek is meg-
felelõ környezet és infrastruktú-
ra várja a vásárlókat. 200 elárusí-
tóhelyen egyszerre 600 vásárló
fogadására képes az új piac. A
beruházás azonban nem csak
ezen a helyen teremtett új kör-
nyezetet, hiszen a nagyszabású

terv magában foglalta a Veres
Péter úti HÉV vonalától a Sashal-
mi sétányon végighúzódva, egé-
szen az Önkormányzat elõtti
Havashalom parkig tartó kerü-
letrész teljes felújítását, némileg
érintve a környezõ utcákat is. A
tervezõk új aszfaltutakkal, dús,
zöld növényekkel, díszburkolat-
tal, ötvenhat híres kerületlakó
elõdünknek emléket állító fasor-
ral, pihenõpadokkal, mini játszó-
terekkel és a kerület negyedik
szökõkútjával szerették volna el-
érni, hogy az itt lakók és közleke-
dõk valóban élvezzék a kertváro-
si élet elõnyeit. A Havashalom
park sportlétesítményeinek, sé-
taútjainak zárt játszóterének és
kutyafuttatójának, valamint a ru-
galmas borítású futópályájának a
kihasználtsága pedig igazolta

azt, hogy sikerült megfelelni a la-
kosság igényeinek. Remélhetõ-
leg így lesz ez a piac esetében is.

Kovács Péter kiemelte: az át-
adással befejezõdött kerületünk
történetének egyik legnagyobb
beruházása. A felújítás 1,7 millió
forintba került, amelybõl 700

millió forint az uniós támogatás.
A polgármestertõl Dr. Láng

Zsolt vette át a mikrofont, aki
hangsúlyozta: õ és munkatársai
tisztában vannak azzal, hogy az
élet lényege a változás a változ-
tatás, a fejlõdés. A Regionális Fej-
lesztési Tanács az Új Széchenyi-
terv szellemével teljesen meg-
egyezõen elsõsorban olyan vál-
toztatási szándékokat támogat
anyagilag, amelyek fontos, elõre
mutató, lakossági igényeket ki-
elégítõ fejlesztések, nem csak a
környezet szépítgetésére irá-
nyulnak. A Sashalmi Városköz-
pont és Piac rekonstrukciója ép-
pen ilyen terv volt, amely sokak
életét befolyásolhatja hosszú tá-
von kedvezõ irányban. Egyszó-
val egyértelmû fejlõdést jelent. 

Szatmáry Kristóf államtitkár,
aki egészen a közelmúltig a piac
körzetének önkormányzati kép-
viselõje volt, és a tervezési sza-
kaszban jelentõs szerepet vállalt

Erszébetligeti és Szentmihályi Uszoda, Havashalom
park, Napsugár Bölcsõde. Csak néhány azok közül a fej-
lesztések közül, amelyeket az Önkormányzat az elmúlt
években végrehajtott a Kertvárosban. Mostanra elké-
szült a kerület egyik legnagyobb beruházása is, és szep-
tember 3-án, ünnepélyes keretek között a lakók végre
birtokba vehették a Sashalmi Piac felújított épületeit, va-
lamint a sport- és rendezvénycsarnokot.

Kertvárosi örömünnep

László Éva, Kovács Péter és Hóbor Béla

Farkasházi Réka elõadása

Kovács Kati szórakoztatja a közönséget
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a munkálatokhoz szükséges
pénz elõteremtésében is, a pol-
gármesterhez hasonlóan szív-
ügyének tekintette a sashalmi
városközpont megújítását. Az ál-
lamtitkár kijelentette: sashalmi
lakosként, és helyi képviselõként
is dédelgetett álma volt ennek
megvalósítása, ezért most nagy
öröm számára, hogy az álom
kézzel fogható valósággá vált.
Megjegyezte továbbá azt is, hogy
belgazdasági szakemberként jól
tudja, a piac a gazdaság mûkö-
désének a helye. 

A beszédek elhangzása után
Kovács Péter polgármester át-
nyújtotta az üzemeltetõ Sashalmi
Piac Kft. vezetõjének, Kozma
Viktornak azt a fehér selyemmel
bélelt, vörös bársonnyal bevont
dobozt, amely a Piac aranyszínû
kulcsát tartalmazta, rábízva ez-
zel az új létesítményt a munkála-
tokat végig felügyelõ vezetõre.

Ezután már csak a nemzeti színû
szalag átvágása volt hátra,
amelybõl a jelen lévõ érdeklõdõk
közül sokan vihettek haza egy-
egy darabot emlékbe. A szeren-
csésebbek olyat, amelyet a pol-
gármester aláírásával látott el.

Sportprogramok
Hóbor Béla, az egyik legeredmé-
nyesebb röplabda-játékvezetõje
bebizonyította, hogy szavahihe-
tõ ember. A sashalmi szakember
ugyanis amikor megtudta, hogy
az Önkormányzat Sashalmi piac
területére egy sportcsarnok épí-
tését tervezi, akkor megígérte
Kovács Péter polgármesternek,
hogy a megnyitóra egy rangos
nemzetközi röplabda-mérkõzést
szervez. Nos, a csarnok meg-
épült, Hóbor Béla pedig megtar-
totta ígéretét, és ennek köszön-
hetõen a magyar TEVA-Gödöllõ
és a szlovák VK Spisska Nova
Ves (Igló) tartott egy látványos

röplabda-bemutatót a kertvárosi
közönségnek.

A meccs elsõ nyitását azonban
a játékosok Kovács Péter polgár-
mesternek engedték át. Az ezt kö-
vetõ másfél órában aztán a lá-
nyok mindent megtettek annak
érdekében, hogy sportágat nép-
szerûsítsék. Látványos nyitások,
mentések és ejtések jellemezték a
találkozót, amelyen nem volt dur-
vaság és szabálytalanság sem, a
pontnak pedig látványosan örül-
tek a játékosok. A mérkõzést vé-
gül a pontosabban játszó gödöllõi
csapat nyerte 3-1 arányban, de a
pályaavatón a vesztes szlovák
hölgyek sem szomorkodtak.

- Fantasztikus érzés volt itt-
hon mérkõzést vezetni – mond-
ta a meccset követõen Hóbor Bé-
la. – Pályafutásom során lehetõ-
ségem volt számtalan sportcsar-
nokban mérkõzést vezetni.
Több olimpiai döntõben is köz-

remûködtem, de mindig az volt
az álmom, hogy egyszer a bará-
taim, ismerõseim jelenlétében is
fújhassam a sípot. Ez az álom
most megvalósult, és nagyon re-
mélem, hogy ez nem csak egy
egyszeri alkalom volt, hanem a
jövõben még sok röplabda-mér-
kõzést rendeznek majd a kerü-
letben.

Kastner Vera 124-szeres ma-
gyar válogatott röplabdázó sze-
rint ilyen csarnokot minden ke-
rületben kellene építeni.

- Fantasztikus ez a létesít-
mény, mindössze egy kis lelátó
hiányzik belõle, de anélkül is
ideális helyszín a sportolásra. A
röplabda nem csak a Kertváros-
ban, hanem egész Budapesten
mostohahelyzetben van. Alig
vannak klubok, utánpótlás-ne-
velõ mûhelyek, ha pedig van-
nak, akkor méltatlan körülmé-
nyek között mûködnek. A XVI.
kerületi Önkormányzat most

megteremtette a lehetõségét,
hogy ez a sportág új lendületet
vehessen.

Földvári Péter, a Magyar Röp-
labda Szövetség fõtitkára el-
mondta:

- A létesítmény akár elsõ osztá-
lyú röplabda-mérkõzések meg-
rendezésére is alkalmasnak tû-
nik. Nagyon örülünk ennek a be-
ruházásnak, és büszkék vagyunk
rá, hogy a sportcsarnok nyitóese-
ménye rögtön egy rangos röplab-
da-mérkõzés volt. Remélhetõleg,
a jövõben minél több hasonló
eseményre kerül majd sor Sashal-
mon.

Kovács Péter polgármester is
egyetértett abban, hogy a sport-
csarnok révén bõvülhet a kerület
sportkínálata.

- Már évek óta a Néri Szent
Fülöp Katolikus Általános Iskola
tornatermében edz az OSC-bõl
kivált nõi röplabda-csapat. Az
egyesületben az egykori NB I-es
és válogatott játékosok mellett
sok fiatal tehetség is edz. Koráb-

ban is szó volt róla, hogy a höl-
gyek bekapcsolódnának a Kert-
város sportéletébe. Most ennek a
sportcsarnoknak köszönhetõen
erre lehetõségük is lesz.

Hab a tortán
A kerületi hölgyeknek rendezett
zumba bemutató, a nemzetközi
röplabdamérkõzés, valamint a
hivatalos megnyitó után igazi
örömünnep vette kezdetét.
Ahogy elfogytak a nemzeti színû
szalag darabkái, és a közönség
visszatódult a színpad elé, Ko-
vács Kati már el is kezdte mûso-
rát. A népszerû énekesnõ legis-
mertebb slágerei, humoros ösz-
szekötõszövegei és vidámságot
sugárzó lénye korosztálytól füg-
getlenül nagy sikert arattak az õt
hallgatók körében. Miután az au-
togramkérõk figyelme ismét a
pódiumra irányult, Hevesi Tamás
robbant be a színpadra, és ferge-
teges show-t produkált közös
táncra és éneklésre sarkallva a
publikumot.

Végül pedig egy igazi zenei
csemege ízeit élvezhették az est
résztvevõi. Több mûfajt ízléssel
ötvözve, felvonultatva a zene
összes finomságát, líraiságát, és
lehetséges humorát, a Budapest
Bár népes csapata részesítette az
esemény rangjának megfelelõ,
emlékezetes élményben az új pi-
acot, a remek idõjárást és a kelle-
mes, zenés estét önfeledten élve-
zõ közönséget.

A Sashalmi Piac pedig, a szep-
tember 3-i ünnepélyes megnyitót
követõen folyamatosan, minden
nap szeretettel, és gazdag kíná-
lattal várja a XVI. kerület összes
lakóját!

Hevesi Tamás

Budapest Bár

A röplabdás lányok
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Folytatás az 1. oldalról
Kovács Péter elmondta: a beru-
házás összköltsége 660 millió fo-
rint volt, amelybõl közel 250
millió az uniós pályázaton
(KMOP-4.5.2-09-2009-0017) el-
nyert pénz, a többit az Önkor-
mányzat saját keretébõl fordí-
totta az építkezésre. A beruhá-
zás 31 új munkahelyet teremtett
a intézménnyel pedig kerüle-
tünkben a bölcsõdei férõhelyek
száma 280-ról 360-ra növeke-
dett. Az elõzõ évben helyhiány
miatt elutasított 124 jelentkezõ
helyett most már csak 15-nek
kellett nemet mondani, de az
idõszakos gyermekfelügyelet
keretében az õ problémájuk is
megoldható. 

Soltész Miklós államtitkár el-
ismerõen szólt arról, hogy a XVI.
kerület maradéktalanul azono-
sulni tudott a kormány család-
barát szemléletével, és az intéz-
mény kialakításánál figyelembe
vették a sajátos nevelési igényû
gyerekeket is. Az új bölcsõde 8
ilyen férõhellyel rendelkezik. Az
épület teljes területe akadály-
mentesített, a hallássérülteknek
pedig az úgynevezett indukciós
hurok segíti az eligazodást. 

Dr. Csomor Ervin nagy öröm-
mel számolt be arról, hogy míg
máshol az építkezések jellemzõ-
je sokszor a határidõ túllépése,

és a jelentõs plusz költség, a
Napsugár Bölcsõde idõre ké-
szült el, és éppen annyi pénzbõl,
amennyi a tervekben szerepelt.
Az alpolgármester emellett fel-
hívta a figyelmet a bölcsõde fon-
tosságára is. Álláspontját két
fontos érvvel támasztotta alá:
egyrészt a mai viszonyok között
a családok többsége nem nélkü-
lözheti az édesanya keresetét.
Másrészt életünk túlnyomó ré-
szét közösségben éljük le, az er-
re való nevelést pedig minél ko-
rábban érdemes elkezdeni. Így a
bölcsõde a személyiség fejlõdé-
sének fontos állomása lehet.

Tamás Jánosné intézményve-
zetõ kiemelte: a Napsugár Böl-
csõde olyan tárgyi feltételeket

teremt a munkájukhoz, amilyen-
rõl a kollégák máshol csak ál-
modnak. Az intézmény maga-
san képzett szakembergárdája
nagy hangsúlyt fektet ugyanis
az egészséges életmódra, ezért
saját fõzõkonyhájuk van, ahol
dietetikus szakember segíti a
munkát. A gyerekek immun-
rendszerét a sószoba erõsíti. A
babamuzsika a beszéd- és rit-
musérzék mellett a hallást fej-
leszti. Az épület utcafront felõli
részén végighúzódó árnyékoló
rendszer lehetõvé teszi a szabad-
ban történõ altatást. Ha nagyon
meleg van, két pancsolóban hû-
sölhetnek a kicsik. Az udvaron a
4 homokozó emellett megtalál-
ható az összes hagyományos

kültéri játék, amiket természete-
sen az EU elõírásainak megfele-
lõ ütésvédelemmel láttak el. A
bölcsõde tágas belsõ tereiben
nagy hangsúlyt kaptak a színek,
a kerítésen kívül pedig 20 férõ-
helyes parkoló épült. A napkol-
lektorok a meleg víz elõállítását,
a csapadékvízgyûjtõ a kert lo-
csolását teszi olcsóbbá, a vécék
öblítése ugyanakkor úgyneve-
zett újrahasznosított „szürkevíz-
zel” történik.

Az intézmény mindenki szá-
mára nyitott, játszóházzal bizto-
sítja a lehetõséget a családoknak
arra, hogy a szülõk közösség-
ben, otthonos hangulatban le-
hessenek együtt gyermekeikkel.

A Fejlõdõ Kertváros ezúttal
Árpádföld és Cinkota határán
bõvült egy újabb fontos intéz-
ménnyel, amelynek neve Nap-
sugár bölcsõde, és amely szep-
tember 1-je óta 80 kis honfitár-
sunknak nyújt második otthont,
amíg a szülõk dolgoznak.

Napsugár a Felsõmalom utcában

A Parlament az Alaptörvényt
jelentõségéhez méltó módon
kívánja eljuttatni a lakosság-
hoz úgy, hogy minden pol-
gár a lakóhelyén is kézbe ve-
hesse, és névre szóló formá-
ban megrendelhesse az Or-
szággyûlés elnöke által aláírt
ingyenes példányát.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A zért, hogy az Alaptör-
vény minden állampol-
gárokhoz eljuthasson,

valamennyi polgármesteri hiva-
talban és körjegyzõségen felállít-
ják az „Alaptörvény asztalát”,
amit a XVI. kerületi Polgármeste-

ri Hivatalban az Ügyfélszolgálati
irodán helyeztek el. Ennek gon-
dozásában, illetve a megrende-
lõk hiánytalan és olvasható mó-
don való kitöltésében egy erre a
célra kijelölt munkatárs segít
majd. Az Országgyûlés 2011. áp-
rilis 18-án elfogadta Magyaror-
szág Alaptörvényét, amely a Ma-
gyar Közlöny 2011. április 25-i
ünnepi számában jelent meg.

Az Alaptörvény megrendelé-
sével kapcsolatban felmerült kér-
désekben a Közigazgatási Elekt-
ronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala nyújt felvilágosí-
tást az alábbi elérhetõségeken:
telefon: 1818 („0" menüpont) e-
mailcím: 1818@ugyfelvonal.hu.

A jognak asztalánál

Szalagátvágás
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MÉSZÁROS TIBOR

S zeptember 1-jén pontban
8 órakor Kovács Péter pol-
gármester, dr. Csomor Er-

vin alpolgármester, Szász Jó-
zsef, az Oktatási-, Ifjúsági- és
Gyermekvédelmi Bizottság el-
nöke, a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési, valamint Mûszaki
ügyosztállyának képviselõi je-
lenlétében felcsendülõ Him-
nusz hangjaival kezdetét vette
az ünnepélyes tanévnyitó. A
meghívott vendégeken kívül
természetesen ott sorakozott az
udvaron az iskola teljes tanári
kara, és az összes diák is, élü-
kön a kissé szorongó, leendõ el-
sõsökkel. 

Az iskola öt, különbözõ korú
diákjának rövid nyárbúcsúztató
és tanévköszöntõ mûsora után
Bohus Mihály igazgató köszön-
tötte a gyerekeket, közülük is el-
sõsorban az új, elsõosztályoso-
kat, és szüleiket. A direktor el-
mondta: a már majdnem bal-

esetveszélyes épületen 1978 óta
nem végeztek semmilyen szá-
mot tevõ felújítást. Így külön
öröm volt számára, hogy a há-
rom elsõ osztály 77 új tanulójá-
val, 426 fõre bõvült diáksereg,
és a 36 fõs tanári kar ilyen meg-
szépült, és mûszakilag megújult
környezetben kezdheti meg az
új tanévet. 

Azt azonban már Kovács Pé-
ter polgármester ünnepi beszé-
débõl tudtuk meg, hogy a Jókai
iskola esetében a legégetõbb fel-
adat azoknak a régi paneleknek
a cseréje volt, amelyek rossz hõ-
szigetelõ képességük következ-
tében kifûthetetlenné tették a
tantermeket, de a keretbe bele-
fért a tornaterem vizesblokkjá-
nak a felújítása is. A 180 milliós
beruházást követõen az esztéti-
kus külsõ megjelenésen kívül a
gázszámla jelentõs csökkenésé-
re is lehet számítani.

A polgármester kijelentette:
kerületünk stabil anyagi helyze-
tének köszönhetõen a felújítási

program a jövõben is folytató-
dik, mégpedig a cinkotai Bat-
thyány Ilona Általános Iskola
rekonstrukciójával. Emellett ki-
emelte azt is, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan a XVI. kerü-
letben lakó gyerekek idén is in-
gyen jutottak a tankönyvekhez.

Kovács Péter kitért arra, az
utóbbi idõben nagy port kavart
hírre, amely szerint az állam
magához akarja vonni az isko-
lák irányítását. A polgármester
a leghatározottabban állást fog-
lalt amellett, hogy a mi kerüle-
tünkben az iskoláknak „gondos
gazdája” az Önkormányzat, és õ
országgyûlési képviselõként et-

tõl eltérõ megoldáshoz semmi-
képpen nem kíván hozzájárulni.
A bejelentést nagy taps fogadta.

Végül a felújítást kivitelezõ
Solyszolg Kft. képviseletében
Vrezgó Mátyás mûszaki mene-
dzser mondott köszönetet az
Önkormányzatnak a megbízá-
sért, és a konstruktív együttmû-
ködésért, kifejezve reményét,
hogy a szebb környezet talán
jobb oktatási munkát tesznek le-
hetõvé. Végül a kerület elsõ em-
bere a testületi üléseken haszná-
latos kézi csengettyû megrázá-
sával jelképesen „becsöngetett”,
hivatalosan is megnyitva az is-
kolaévet.

Már sokéves hagyomány, hogy a XVI. kerület hivatalos
tanévnyitójára abban az oktatási intézményben kerül
sor, amit az Önkormányzat a tanévet megelõzõ szünidõ-
ben felújított. Ezért a 2011/12-es tanév kezdetét jelentõ
jelképes becsengetés ezúttal az „Egy iskola – egy óvoda”
program keretében felújított sashalmi Tiszakömlõ utcai
Jókai Mór Általános Iskolában hangzott fel.

Elkezdõdött az iskolaév

SZIGETHY MARGIT

A lig, hogy az Ön-
kormányzat ve-
zetése átadta a

megszépült Jókai Mór Ál-
talános Iskolát, az „Egy
iskola – egy óvoda” prog-
ram keretében a nyár fo-
lyamán már el is kezdték
a Batthyány Ilona Általá-
nos Iskola felújítását is,
amely három ütemben
valósul majd meg. Szász
József, Cinkota önkor-
mányzati képviselõje el-
mondta: a gyerekeket
szeptembertõl már egy új
bejárat fogadta, hiszen
megszépült a bejárati

portál és a lépcsõ is. A fel-
újításnak, az intézmény
fennállásának 50. évfor-
dulója ad aktualitást, és
valószínûleg mindenki
örülne egy ilyen születés-
napi ajándéknak. A kép-
viselõ azért is támogatja a
felújítást, mivel mûszaki-
lag már elavult volt az
épület. A következõ két
évben az Önkormányzat
korszerûsíti az épület hõ-
szigetelését, valamint egy
újabb szintet is ráépíte-
nek majd. A kiviteli ter-
vek már elkészültek, eze-
ket szeptember közepétõl
bárki megtekintheti az is-
kolában. 

Megszépült a Batthyány
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SZIGETHY MARGIT

D r. Terdik Tamás elõször a
térfigyelõ kamerák haté-
konyságára hívta fel a fi-

gyelmet. Összehasonlítva 2011
elsõ 6 hónapjának adatait az elõ-
zõ év hasonló idõszakával, el-
mondható, hogy a januárban be-
üzemelt térfigyelõk hatására a
Jókai lakótelepen 24 helyett, csak
7 bûncselekményt követtek el, a
betörések száma 12-rõl 2-re csök-
kent. A kamerák tehát beváltot-
ták a hozzájuk fûzött reménye-
ket, a rendszer bõvítését pedig
már tervezi az Önkormányzat. A
jelenleg a Jókain mûködõ 12, va-
lamint a Sashalmi Piacon lévõ 3
és a Havashalom parkban üze-
melõ 1 kamera mellé a Centená-
riumi lakótelepen 14 kamera te-
lepítésére lenne szükség ahhoz,
hogy teljes biztonságban érez-
hessék magukat az ott élõk. 

A kapitány kiemelte: a térfi-
gyelõ szolgálatnak köszönhetõ-
en, az elmúlt közel fél év során
25 személyt fogtak el, 81 bûnel-
követõt állítottak elõ és 1006
esetben tettek feljelentést a rend-
õrség munkatársai. A balesetek
száma ugyan csak minimális
mértékben csökkent – a tavalyi
év elsõ hat hónapjához képest
168-rõl 153-ra – a kiváltó okot, a
gyorshajtást mégis sikerült jelen-
tõs mértékben visszaszorítani a
kerületi utakon. Köszönhetõ ez
annak a Fama Laser tipusú ké-
szüléknek, amellyel hetente két-
szer mérik a Kertvárosban közle-
kedõ autósok sebességét az
olyan forgalmasabb utak men-
tén, mint a Rákospalotai határút,
a Szlovák út, az Ostoros út, a Ve-
res Péter út, vagy az Újszász ut-
ca, de lakossági bejelentésre más
helyeken is alkalmazzák a készü-
léket. 

A kerületi rendõrség vezetõje
hangsúlyozta: a lakosság szub-
jektív biztonságérzetét befolyá-
soló betöréses rablások felderíté-
sében is sikereket értek el, hiszen

a kollégák kitartó munkájának
köszönhetõen emelkedett a vád-
emelések, ugyanakkor csökkent
a hasonló bûncselekmények szá-
ma. A kertvárosi rendõrök eddi-
gi legnagyobb fogása az a három
személybõl álló bûnbanda,
amelynek tagjai jelenleg is elõze-
tes letartóztatásban vannak, és
eddig 200 betörést sikerült rájuk
bizonyítani.

Dr. Terdik Tamás elmondta: a
XVI. kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai minden hónap-
ban bûnügyi ponttérképeket ké-
szítenek, amelyek digitális és
manuális formában elérhetõk a
polgárõrök számára is. Ezek
alapján célirányosan tudnak dol-
gozni a kollégák. A többi között
ezek segítségével sikerült kézre
keríteni egy olyan párost, akik
15 betörést követtek el. Emellett
elkaptak egy olyan X. kerületi
lakost, aki kerületünkben több,
útonállásszerû rablást követett
el. Minden esetben többnyire fi-
atalokat támadott meg a
Havashalom park területén, és
ékszert, készpénzt, valamint
mobiltelefont zsákmányolt tõ-
lük. Eddig 8 bûntettet sikerült
rábizonyítani, de ez a szám még
emelkedhet.

A nyári idõszakban sajnos a fi-
atalabbak is aktívabbak a bûnel-
követésben. Két rákospalotai di-
ák Rákosszentmihályon számta-
lan autó visszapillantó tükrét
törte le. Mások az Erzsébetliget-
ben fákat tördeltek le és kukákat
gyújtottak fel, egy esetben pedig
az uszoda biztonsági õrét is bán-
talmazták. A kerületi rendõrség
vezetõje arra kéri a lakosságot,
hogy minden esetben jelentsék,
ha hasonló esetet látnak.

Dr. Terdik Tamás tájékoztatott:
2010 elsõ félévéhez képest idén
67%-kal nõtt az elfogások, 62%-
kal az elõállítások, 139%-kal a sza-
bálysértési feljelentések és 208%-
kal a helyszíni bírságok száma. A
cél pedig az, hogy a következõ fél-
évben is tovább csökkenjen a bûn-
cselekmények száma.

A Kertváros utcáin szemmel lát-
ható a megnövekedett rendõri je-
lenlét. A kapitány kijelentette: az
állományban megfelelõ számú
rendõr dolgozik, ezért meg tudták
emelni a közterületen szolgálatot
teljesítõk számát. Ennek értelmé-
ben 7 járõrnél kevesebb nem lehet
az utcán, de a kerületi rendõrség
nem ritkán 10-15 fõvel is jelen van
a közutakon. Munkájukhoz a
BRFK is segítséget nyújtott, hiszen
a közelmúltban 3 autóval bõvült a
jármûpark, így összesen 13 gépjár-
mû áll a kertvárosi rendõrök ren-
delkezésére. Jó hír az is, hogy mos-
tanra mind az 5 kerületi polgárõr
szövetséggel sikerült szerzõdést
kötni, az összefogásnak köszönhe-
tõen pedig még hatékonyabban
dolgoznak majd a kerület lakói-
nak biztonsága érdekében.

Dr. Terdik Tamást, a XVI. kerület rendõrkapitányát 2010
októberében nevezték ki. Munkájának hatékonysága
már néhány hónap után szemmel látható volt, és a Kert-
városban azóta is folyamatosan csökken a bûncselekmé-
nyek száma. Az elmúlt több, mint fél év eredményeirõl
és a jövõbeni terveirõl beszélgettünk a kapitánnyal.

Sikeres a bûnmegelõzési program



KÖZÉRDEKÛ

7

MUNKATÁRSUNKTÓL

M ivel a kerület domborzata igen változatos, ezért az Ár-
pádföldi meredek domboldalakról lezúduló víz gyak-
ran elárasztja a mélyebben fekvõ területeket, az elveze-

tés elégtelensége és szabályozatlansága miatt állandó áradást
okoz a Szlovák úton, illetve a Szlovák út és a Szilas patak közötti
lakóterületen. Ennek elkerülésére a lakóutcákban – Délceg utca,
Ákos utca, Cibakháza utca – a meglévõ utak mentén árokkorrek-
ciókat és szikkasztó berendezéseket épített ki az Önkormányzat,
de szükséges a buszforgalommal terhelt gyûjtõ utakon, a Monoki
és az Állás utcában a zárt csapadékcsatorna kiépítése, a Szlovák
úti árokrendszer mentesítése, valamint a Szlovák út és Szilas pa-
tak közötti területen a levezetés kapacitásának növelése. A csapa-
dékvíz kezelés kiépítéséhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ha-
zai és uniós támogatási forrásból, a KMOP 3.3.1.1/B pályázat ker-
tében a költségek közel 70 százalékát, mintegy 80 millió biztosít.
A fennmaradó részt és a burkolatépítés költségét az Önkormány-
zat vállalta.

A kerület csapadékvíz kezelé-
si stratégiájában új irány a víz
helyben tartása, helyszíni szik-
kasztása. Az Önkormányzat a
legveszélyesebb területeken sor-
ban felülvizsgáltatja a meglévõ
csapadékvíz elvezetõ és szik-
kasztó létesítmények állapotát
és kapacitását. Az útépítésekkel
egy idõben elhelyezi a szikkasz-
tó rendszereket, és megépíti,
vagy kijavítja a vízelvezetõ léte-
sítményeket. Az árpádföldi
domboldalon 2010-ben több új,
szilárd burkolatú út készült, az
utakkal együtt a szikkasztó
rendszerek is kiépültek. 

Az idei munkálatok a Szilas patak melletti erdõben már megkez-
dõdtek. Az Állás utca építése szeptember 7-e és november 15-e kö-
zött várható, a többi területen a téli idõjárástól függõen indul a fel-
újítás. A Monoki utcában a vízvezeték cseréje még az idén elkészül.
A beruházás során, a csapadékcsatorna építést követõen, a Csömö-
ri úthoz hasonlóan felújítják a burkolatot, a kapubehajtókat és jár-
dákat térkõ burkolattal látják el. Mindezzel egy idõben a fasort is
megfiatalítja az Önkormányzat.

Az építés alatt a 31-es busz terelõ úton közlekedik majd. Az Ál-
lás utca építésénél a Szlovák útról a Monoki utcán megy végig, a
Menyhért utca és Monoki utca csatornaépítésénél és burkolat-fel-
újításánál az Állás utcán megy a Muzsika utcáig, és ott fordul vis-
sza az eredeti útvonalára. A téli munkamentes idõben a buszok
az eredeti útvonalon járnak. A változásokról a buszmegállókban,
az iskolában és az óvodában ki-
függesztett táblák tájékoztat-
nak, valamint folyamatos álla-
potjelentést adunk újságunk-
ban is.

Csapadékcsatorna épül az Állás utcában

Kalot „Jövõnkért” Népfõiskola Közhasznú Egyesület
(Dr. Nemesszeghy György elnök, 06-20/593-3512)

A KALOT „Jövõnkért” Népfõiskola szeptember 20-án, kedden 18 órakor
Bp. XVI., Veres Péter u. 27. szám alatti épület emeleti nagytermében tart-
ja õszi félévének elsõ foglalkozását, amikor két témát beszélünk meg: 1.
Összeférhetetlen gyógynövények és orvosságok? 2.Vita a koleszterinrõl.

Dr. Nemesszeghy György elnök.

Az Önkormányzat Adó Ügyosztályának emlékeztetõje
Tisztelt XVI.kerületi Lakosok! 
A 2011. év II. félévi helyi adók ( építmény-, telekadó) és a gépjármûadó
pótlékmentes befizetésének határideje 2011. szeptember 15-e. A végre-
hajtási eljárásból adódó kellemetlenségek elkerülése végett kérjük szíves-
kedjenek az esedékes adót határidõben befizetni.

A Móra Ferenc Általános Iskola a 2011-2012. tanévben játékos foglalkozásokat
szervez nagycsoportos óvodások számára. A játékos foglalkozásokon a moz-
gás, a beszéd, a kézügyesség, a kreativitás együttesen jelenik meg. A játékos
foglalkozások célja az érdeklõdés felkeltése élményszerû, kellemes, felüdülést
jelentõ formában. A foglalkozások helye és idõpontja: Móra Ferenc Általános Is-
kola, Ida utca 108-110. 2011. szeptember 20-tól, minden kedden 17 órától.

A Móra Ferenc Általános Iskola közleménye

FOCI TOBORZÓ. A Mátyásföldi LTC labdarúgó szakosztálya felvételt hirdet
gyerek labdarúgók részére 2001-2002-2003 évben született labdarúgást kedvelõ, és
versenyszerûen is focizni kívánó gyerekek számára. Az egyesület a kerület egyik leg-
kiválóbb utánpótlás nevelõ egyesülete. Szakképzett edzõk keze alatt nevelkednek a
jövõ labdarúgó palántái. Jó és kórszerû létesítmény és barátságos környezet várja a
focizni vágyó gyerekeket. Jelentkezni lehet az egyesület Bökényföldi úti sporttelepén
naponta 15-17 óra között Szép Ernõ vezetõ edzõnél. Tel.: 06-30/455-4785
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NAGY BÉLA

A besurranásos lopás kap-
csán sokaknak a „Repü-
lõs Gizi” becenéven köz-

ismert asszony jut az eszébe, akit
Moldova György már 1989-ben
említett a rendõrökrõl szóló
„Bûn az élet” címû könyvében.
A 84 éves elkövetõt eddig több
mint negyven év börtönbünte-
tésre ítélték. Gúnynevét onnan
kapta, hogy a második világhá-
ború után, az akkor még létezõ
belföldi repülõjáratokkal vidéki
városokba járt bûncselekménye-
ket elkövetni. A szabadon ha-
gyott házakba besurranva össze-
szedte az értékeket, és az esti já-
rattal már haza is repült Buda-
pestre. Repülõs Gizi számára fel-
tehetõen a betegsége miatt az
eddigi büntetések semmilyen
visszatartó erõt nem jelentettek,
mivel a híradások szerint a mai
napig folytatja ilyen irányú tevé-
kenységét. Követõi pedig, az
úgynevezett utazó bûnözõk
szintén sok fejtörést okoznak a
rendõröknek.

A bûnmegelõzéssel foglalko-
zó szakemberek szerint a leglé-
nyegesebb az, hogy szakítsunk
azzal a felfogással, hogy bár
megnézzük a bûnügyi híreket a
tévében, viszont azt gondoljuk,
hogy ezek a rossz dolgok velünk
nem történhetnek meg. Hiszen
amikor baj történik, akkor általá-
ban már késõ.

Nagyon fontos, hogy bármi-
lyen rövid idõre megyünk el ott-
honról – akár csak a közeli bolt-
ba, illetve a szomszédhoz ug-
runk át – vagy esetleg csak a
kertben dolgozunk, a kaput
vagy a bejárati ajtót soha ne
hagyjuk nyitva! A nyitott kapun
át besurranva ugyanis a bûnö-
zök feltûnés nélkül egy-két perc
alatt ellophatják az értékeinket.
A rendõrök szerint a besurranó
tolvajok kifinomult érzékkel

rendelkeznek azzal kapcsolat-
ban, hogy fiókba, szekrénybe
benyúlva hamar megtalálják az
eldugott készpénzt, arany ék-
szert. Mivel erõszakos behato-
lásnak nincs nyoma, így a sértet-
tek sokszor csak órákkal késõbb
veszik észre a bûncselekményt,
sõt elõfordul az is, hogy elõször

családon belül gyanakodnak va-
lakire. Ekkor már nagyon nehéz
a rendõrök dolga, hiszen nyo-
mok nincsenek és a bûnözõ is
messze jár.

A kertes családi házakban
sokszor nagy értékû gépek, mû-
szaki berendezések, esetleg
utánfutók vannak záratlan mel-
léképületekben, fészerekben.
Minden zár, lakat feltörése idõbe
telik a tolvajoknak és nekik eb-
bõl van a legkevesebb. Soha ne
hagyjuk tehát az ilyen gépeket
az udvaron vagy nyitott helyen!

A nyári melegben szívesen
hagyjuk nyitva szellõztetés céljá-
ból az ajtót és az ablakokat. Az
esti órákban, vagy az éj leple
alatt nem is gondolnánk, hogy
„látogató” érkezhet hozzánk.
Emeletes és tetõtér beépítéses
családi házakban gyakori, hogy
a hálószobák az emeleten van-

nak és a tulajdonosok az értékei-
ket a földszinten hagyják azt
gondolva, hogy azok a ott biz-
tonságban vannak. A nyitott,
vagy bukóra állított ablakokon
bemászva az elõl hagyott érté-
kek – pénztárca, bankkártya,
mobiltelefon, laptop – könnyen
a tolvajok zsákmánya lehet. Ha
van riasztó a házunkban, éjsza-
kára a nem használt helyiségek
védelmére kapcsoljuk be!

Amennyiben látunk olyan au-
tót, ami már sokadszor, és lát-
szólag cél nélkül jár a környé-
künkön, lassít, az utasai néze-

lõdnek, akkor fennáll a lehetõsé-
ge annak, hogy a bûnözök terep-
kutatást végeznek. Errõl min-
denképpen értesítsük a rendõr-
séget!

Lényeges az is, hogy soha ne
vásároljunk semmit házaló ke-
reskedõktõl, de fõleg ne enged-
jük be õket a házunkba! Amel-
lett, hogy az általuk árusított,
sokszor rossz minõségû termé-
keket máshol olcsóbban is meg
lehet vásárolni, legtöbbször

rossz szándékkal érkeznek. Az
árusok általában ketten vannak.
Ameddig egyikük a vásárlás
kapcsán leköti a tulajdonos fi-
gyelmét, a másik valamilyen
ürüggyel – vizet kér, mellékhe-
lyiségbe szeretne elmenni – be-
kéredzkedik a lakásunkba és el-
lopja az elõl hagyott értékeinket.

Ha gyanús zajokat hallunk,
vagy idegent látunk a házunk-
ban, lakásunkban õrizzük meg a
hidegvérünket és lehetõség sze-
rint azonnal értesítsük a rendõr-
séget! Az elkövetõ, ha megza-
varjuk, a legtöbb esetben azon-
nal menekülni próbál. Ekkor fi-
gyelni kell az ismertetõ jegyekre
(tetoválás, személyleírás), emel-
lett ha autóval érkezett a tett-
helyre, akkor a kocsi rendszámát
és típusát is jegyezzük fel, mert
minél több információval tu-
dunk szolgálni a rendõröknek,
annál esélyesebb, hogy megta-
lálják a tettest.

A sértettnek jogában áll az el-
követõt visszatartani a rendõrök
megérkezéséig, bár ezt nõi sér-
tett esetében a rendõrség nem ja-
vasolja. Az ijedség ellenére reáli-
san fel kell mérnünk azt, hogy
képesek vagyunk- e visszatarta-
ni az elkövetõt. A jogos önvéde-
lem jogi szabályozása szakmai
viták tárgya. Egyben viszont
biztosak lehetünk: a vagyonvé-
delem és értékeink eltulajdonítá-
sának megelõzés nem okozhatja
másik ember halálát! Sokat ol-
vashattunk a veteményesét vé-
dõ, ezért a kerítésbe áramot ve-
zetõ, és ez által halált okozó idõs
gazda büntetõperérõl.

A rendõrkapitány azt kéri a
kerület lakóitól, hogy jelentékte-
lennek tûnõ esetekben is bátran
értesítsék a kertvárosi rendõrö-
ket!

Korábbi lapszámunkban már írtunk az úgynevezett
trükkös lopásokról és annak megelõzési lehetõségei-
rõl. Ehhez szorosan kapcsolódik a köznyelvben csak
besurranásnak nevezett bûncselekmény. Egy kis odafi-
gyeléssel ez is megelõzhetõ, és elkerülhetõ az, hogy ál-
dozattá váljunk.

Bûnmegelõzési sorozat VI.

Repülõs Gizi – avagy a besurranás nagymesterei

ÁLDOZATVÉDELMI KISOKOS:
1. Soha ne hagyjuk nyitva a kaput,ha elmegyünk otthonról!
2. Értékes kerti szerszámainkat mindig zárt helyen tároljuk!
3. Ha van, éjszakára kapcsoljuk be a riasztót!
4. Ha betörést észlelünk, azonnal hívjuk a rendõrséget!
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A kertvárosban lakó ismert emberek
közül már bemutattunk egy újság-
írót, egy színészt és egy sportolót.
Következõ interjúalanyunk a gazda-
sági élet egyik jelentõs szereplõje. Õ
Dr. Gerhardt Ferenc, a Magyar Nem-
zeti Bank Monetáris Tanácsának
tagja, valamint a Magyar Fejlesztési
Bank volt vezérigazgató-helyettese. 

RÁDAY ZSOMBOR

Hogyan jutott el eddig a magas posztig?
1944-ben születtem, nem sokkal a németek

bevonulása után, amikor a szövetségesek el-
kezdték bombázni Budapestet. Tanulmánya-
imat a Budapesti Piarista Gimnáziumban vé-
geztem. Az érettségi után egy évig ipari tanu-
ló voltam, hogy addig se töltsem az idõt
hasztalanul, amíg felvesznek az egyetemre.
Édesapám ragaszkodott ahhoz, hogy szak-
mát szerezzek, de annyira nem szerettem
hajnalban kelni, hogy inkább tanultam. Büsz-
kén mondhatom, hogy én voltam az elsõ sze-
mély a második világháború utáni Magya-
rországon, akit felvettek egy egyházi gimná-
ziumból az akkor Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetemnek nevezett, mostani
Corvinus Egyetemre. Ipar szakon végeztem,
majd az akkor Mezõgazdasági és Élelmezés-
ügyi Minisztériumban tevékenykedtem.
1983-tól 15 éven keresztül a CIB bankban dol-
goztam, majd több állomáson keresztül végül
Járai Zsigmond hívására a Magyar Nemzeti
Bankba kerültem, de amikor a mandátuma le-
járt, én is távoztam. Tavaly kineveztek a Ma-
gyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-helyette-
sének, 9 hónap múlva pedig Orbán Viktor
kormányfõ felkért arra, hogy legyek a mone-
táris tanács tagja. Mivel a két pozíció összefér-
hetetlen, ezért az MFB-nél lemondtam, mert
egy ilyen felkérést nem lehet nem elfogadni.
Ez a tisztség mintegy megkoronázása az
egész pályafutásomnak.

Nem túl hálás mostanság a bankszektorban dol-
gozni. Az elmúlt idõszakban talán a leggyûlöltebb

területté vált az emberek számára. Az MNB mone-
táris tanácsával kapcsolatban pedig azt képzelhetik
sokan, hogy az valami fekete csuklyát viselõ cso-
port, akik az alapkamatot mozgatják ide-oda, az in-
tézmény vezetõje pedig folyamatos harcban áll a
kormánnyal. Mindez olyan misztikusan hangzik.
Valójában mi a munkája?

Az emberek nem tudják, hogy mit csinál az
MNB. A jegybanknak a politikai hatalomtól
függetlennek kell lennie és nem szabad annak
sodrásába kerülni. A monetáris tanács telje-
sen független attól, hogy milyen célokat akar
megvalósítani a kormány, természetesen segí-
tenie kell annak munkáját, de társadalmi-gaz-
dasági nehézségeket nem idéz elõ, ugyanak-
kor nem is tudja megszüntetni azokat. Száz
oldalszám olvasunk elemzéseket, jelentéseket
a gazdasági élet minden szegletébõl, kereske-
delemtõl kezdve, a pénzügyeken át az építõ-
iparig egészen aprólékosan. A végén az egé-
szen pici mozaikokból alakul ki az a kép, ami-

bõl teljesen tiszta lelkiismerettel tudja mon-
dani az ember, hogy kamat le vagy föl. Ez
egy bonyolult gazdasági folyamat, és nagyon
leegyszerûsítve ezen is múlik, mennyi kama-
tot kapunk a pénzünkért. 

Mikor költözött a kerületbe? 
1997. közepén jöttem ide, és be kell, hogy

valljam, elõtte még soha életemben nem jár-
tam Mátyásföldön. Azért akartam családi
házba költözni, mert elegem lett a társasház-
ból. Egy újsághirdetés útján találtam a há-
zunkra, ez is egy érdekes történet. Eredetileg
ugyanis a szomszéd ingatlant hirdették meg,
de ez tetszett. Akkor a tulajdonos ajánlotta,
hogy nézzem meg a szomszéd házat is, mert
az is eladó, hát így lettem kerületi lakos. Zug-
lóban is - ahol korábban éltem - jó volt lakni,
de az nagyon városias. Pesten ugyan nincs
sok zöld terület, a XVI. kerület mégis egy kis
sziget a betonrengetegben. Nagyon örülök
annak, hogy akik itt laknak, azok egy tényle-
ges közösséget alkotnak. 

Mit szól a kerületi fejlesztésekhez, elégedett a
fejlõdéssel?

Azt látom, hogy a jelenlegi Önkormányzat
ambíciózusan csinálja a dolgokat, van egy el-
képzelés és annak mentén cselekszik. Tényleg
nagy mértékû úthálózati és közmûfejleszté-
sek voltak. Szép lett az uszoda, a feleségem és
a lányom rendszeresen oda viszi az unokái-
mat. Remélem, elõbb-utóbb az egész
Erzsébetligetet rendbe hozzák, persze csak
fokról fokra, mert mindez nagy pénzeket igé-
nyel. Impozáns a piac is, ott rendszeresen vá-
sárolok. Ritkán lépek ki a kerületbõl, mivel a
mindennapi élethez szükséges dolgokat meg-
találom itt. Ide járok cipészhez, szabóhoz,
üvegeshez, vagy éppen ami kell. Persze min-
dig lehet javítani, meg újabb dolgokat építeni,
de úgy gondolom, hogy a polgármester a le-
hetõségekhez képest maximálisan fejleszti a
kerületet. Én reálisan gondolkodó ember va-
gyok, ami itt történik, azt hiszem, megfelel a
lehetõségeknek. Ezt az élhetõ és jó belsõ vilá-
got eredményezõ környezetet már csak meg
kell õriznünk!

Egy bankkár a Kertvárosból

Lakossági köszönõlevél
A XVI. Kerületi Újságon keresztül is szeretném köszönetemet kifejezni,
ugyanis 08.21-én elveszett az autóstáskám az összes iratommal (jogosít-
vány, forgalmi, személyi, EÜ-igazolvány). Készpénz nem volt benne. 
A XVI. kerületi rendõrségen bejelentést is tettem. A fentiek pótlására 08. 25-én,
a XVI. kerületi Okmányirodánál jelentkeztem. Nagy bosszúságomra vigaszt kap-
tam az iroda dolgozóitól, ugyanis ilyen irodában még nem jártam! Végtelen ud-
varias, pontos és gyors ügyintézésben volt részem, valóban szolgálatot teljesí-
tettek az ott dolgozók. Jó lenne, ha természetessé válna a hasonló ügyintézés! 
Köszönet érte!

Katona István 
XVI. kerületi lakos 

Babát várunk – kerületi védõnõk az újszülöttekért
A XVI. Kerületi Védõnõk ismételten megrendezik Babát várunk címû elõadássoroza-
tot, ahol szakemberek kaphatnak választ a terhességgel, a szüléssel, a gyermekágy-
gyal, a gyermek ápolásával kapcsolatos kérdésekre. Az elõadásokhoz filmvetítések,
és gyakorlati bemutatók is kapcsolódnak. A foglalkozásokra szerdai napokon kerül
sor a Bp. XVI. Ker. Jókai u. 3. sz. alatti gyermekrendelõ tanácsadó részén, 16.30 órai
kezdettel, kb. 1-1.5 órai idõtartamban. A részvétel ingyenes. 
Az elsõ Babát várunk idõpontja szeptember 21. Témája: Ismerkedés. A kismama
életmódja. A magzat méhen belüli fejlõdése. Vizsgálatokról. Szülõszerepre való ké-
szülés. A második foglalkozás október 5-én lesz, Témája: Felkészülés a szülésre.
Együttszülésrõl. Baba-mama szoba elõnyeirõl. Alternatív szülési módokról. (Filmve-
títés). A további idõpontokat és témákat folyamatosan közöljük.
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MUNKATÁRSUNKTÓL

Miért jó a napkollektor?
Egy lakás átlagos hõ-
igényének 1/6-át hasz-

náljuk mosásra, fürdésre, mosoga-
tásra. A napkollektor segít megta-
karítani a meleg víz elõállításához
szükséges energia nagy részét. Egy
ember meleg víz szükségletének
elõállításához kb. 1 négyzetméter
napkollektorra van szükség. Ha
egy lakás padló, vagy falfûtéssel,
illetve hõbefúvással rendelkezik,
akkor érdemes rásegíteni napkol-
lektorral, amely a meglévõ fûtési
és elõállítási rendszerhez kapcsoló-

dóan kerül megépítésre, és amikor
télen nem süt eleget a nap, akkor a
meglévõ fûtési rendszerrel bizto-
sítható az megfelelõ meleg víz
mennyisége.

Régi lakossági igénynek tesz ele-
get a kormány, hiszen régóta nem
írtak ki megújuló enegrgiaforrásra
vonatkozó pályázatot. A napkol-
lektorok telepítésénél eddig maxi-
mum 30%-os támogatást lehetett
igényelni, most ennek mértéke
45%-ra nõ, amely egy négyzetmé-
terre maximum 100 ezer forintot
jelent, egy lakás esetében pedig 7,5
négyzetméter napkollektorig lehet
igénybe venni. A támogatást csalá-

di-, iker- sorházak, valamint maxi-
mum 12 lakásból álló társasházak
igényelhetik. Az ennél több lakás-
ból álló társasházak is pályázhat-
nak, de maximum 12 lakás igé-
nyelheti a fent említett összeget ak-
kor, ha fûtésük elkülöníthetõ a tár-
sasházétól. 

Glattfelder Béla, a Magyar Szolar
Szövetség elnöke elmondta: a kor-
mánnyal egyeztetve sikerült elérni,
hogy a pályázati adatlap kitöltése
minél egyszerûbb legyen. Fontos,
hogy a kivitelezést jó szakemberek

végezzék, ilyen megbízható, ma-
gyar vállalkozókat találnak a többi
között a www.maszolar.hu honla-
pon is.

Az elnök kiemelte: a napkollek-
tor megtérülési ideje legfeljebb 10-
12 év, amit jelentõsen csökkent a
45%-os állami támogatás. A nap-
kollektor beruházásokhoz most ter-
vezett támogatásokon túl igénybe
vehetõ a lakáskassza megtakarítás,
illetve az ez által nyújtott elõfinan-
szírozási összeg is. Ilyen pénzügyi
támogatások mellett nyugodtan ál-
lítható, hogy mindenkinek érdemes
igénybe venni ezeket, hiszen az el-
múlt években az energia, fõként a
földgáz ára több, mint kétszeresére
emelkedett, és a világpiaci helyzet
miatt nem zárható ki, hogy tovább-
ra is emelkedni fog. Ezért az állami
támogatással megépítendõ napkol-
lektorok a családok kiadásainak
csökkentését is segíthetik.

A kormány elõreláthatólag szeptember végén írja ki azt
a pályázatot, amely a lakosság napkollektor megvásárlá-
sát fogja támogatni. A napkollektor a melegvíz termelé-
sét segíti elõ, de alkalmas a lakás fûtés rendszerének rá-
segítésére, illetve medencék fûtésére is. A pályázatokat
október közepétõl lehet majd benyújtani.

Megtakarítás napkollektorral

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b Tel.: 401-30-60)
Kiemelt rendezvény: Szeptember 16-18. Kultúrházak éjjel-
nappal
16-án pénteken 20.00 órakor – Török Ádám és a Mini kon-
cert – jegyár 1000 Ft
17-én szombaton 11.00 órakor – Zenefánt – Ismerd meg!
Szólaltasd meg! Hangszerbemutató. 13.00 órakor Szabad
szombat – szabad színpad. Muzsikusok minden kötöttségek
és korhatár nélküli találkozója! Technikát a színház biztosít,
saját hangszert hozni kell! 16.00 órakor – Kincses liget – ze-
ne liget – éjszakába nyúló zenés program, a Liget zenészek
szórakoztatják a virrasztókat! 20.00 óra – Queen unplugged
project koncert. A maga nemében egyedülálló produkció
már bemutatkozott Londonban, Montreaux-ban, Prá-gában
és legutóbb a Papp László Sportarénában is. Keep floyding
koncert. A Pink Floyd fényshow-val, lézerrel, quadrofon
hangzással és effektekkel. A két utóbbi elõ-adás ingyenes. 
18. vasárnap 10.00 óra – Ecsettel írt dallamok - festmény
vásár. 11.00 óra – Mágus párbaj – zenés játék gyerekek-
nek. 17.00 óra – Szavakkal zenélõk – Németh Nyiba Sán-

dor beszélget ismert zené-szekkel. Meghívottak: Szakács
László (HBB), Szigeti Ferenc (Karthago), Som Lajos (Pira-
mis), Slamovits István (EDDA), továbbá Növényi Norbert
olimpiai bajnok. Vers: Németh Nyiba Sándor
PÓDIUM:
Szeptember 13. kedd 18.00
Málenkij robot – könvyvbemutató
Több mint élettörténetek. Sorsok! Idõutazás a túlélõkkel.
Berghoffer Róbert és Wiedermann Piroska mesél a
málenkij robotot túlélõk nevében a munkatáborok pokláról
Berghoffer róbert nemrég megjelent könyve ürügyén a Dé-
li Harangszó Baráti Kör szervezésében. A Harmónia terem-
ben. 
EGYÉB:
Szeptember 17. szombat 16.00
KINCSES LIGET / KERTVÁROSI BOLHAPIAC
Árusítás csak elõzetes regisztrációt követõen lehetséges!
Regisztrációs telefonszám: 30 419-9214
Regisztrációs e-mail cím: kertvarosibolhapiac@t-online.hu
www.facebook/Kertvárosi Bolhapiac

KIÁLLÍTÁSOK:
Szeptember 11. vasárnap 17.00 – a Magyar Dal Napja tisz-
teletére, Német „Nyiba” Sándor Rock történeti kiállítása –
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig a Harmónia Galériában.
Szeptember 15. csütörtök 18.00
A Corvin Mûvész Klub által meghirdetett Õszi Tárlat 2011.
címû pályázatára bekerült alkotá-sok tárlatára invitáljuk
Önöket! Megtekinthetõ: október 12- ig a Corvin Galériában.
Szeptember 26. hétfõ 18.00 – Horváth László festõ kiállítása
– megtekinthetõ: október 16- ig a Kovács Attila Galériában.
Szeptember 28. szerda 18.00 – Maconkai Galériában Lan-
tos Antal és Teszák Sándor. Kerületünk története rajzokban
címû könyv II. kötetének bemutatója. A kiállítást megnyit-
ja: Kovács Péter polgármester
Szeptember 29. csütörtök, 18.00. Szakács Tamás festõ,
szobrász „Red Baron” c. kiállítás
A kiállítást megnyitja: Szepes Hédi mûvészettörténész.
Közremûködik: Red Baron Projekt (Dobos András – basz-
szus gitár, Kálmán László - zongora,Vaszta Pál – dob).
Megtekinthetõ: 2011. október 25 - ig a Napfény Galériában.

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

E-hulladék gyûjtés a XVI. kerületben
Ha romos az elektromos, akkumulátor…
Õsszel is megrendezzük a használaton kívüli, rossz
elektromos és elektronikai készülékek, akkumulátorok
és gumiabroncsok begyûjtését. Mûködésképtelen TV-
készülékükért cserébe ajándékot kapnak, sõt, a kerület
valamelyik óvodáját vagy öregek otthonát is támogatják.

Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzata az
ÖKOMAT Nonprofit Kft.-val együttmûködve e-hulladék,
akkumulátorhulladék és használt gumiabroncs begyûj-
tést szervez. 
Az alábbi helyszíneken ingyenesen leadhatók a haszná-
laton kívüli elektromos és elektronikai készülékek, min-

den olyan eszköz, ami valaha árammal, akkumulátorral
vagy elemmel mûködött, valamint az akkumulátorok és
gumiabroncsok is leadhatók.
Aki bármilyen rendszerû (képcsöves, LCD, plazma) TV
készüléket ad le a begyûjtõ pontokon, egy bevásárló
táskát kap ajándékba. 30 db leadott TV-készülékért pe-
dig egy rászorult óvodának, vagy öregek otthonának
egy DVD lejátszót vagy CD-s rádiót ajánl fel az Ökomat
Kft. és hasznosító partnere, a Fe-Group Zrt. 
A hulladékbegyûjtés idõpontjai: 2011. szeptember 17.,
szombat, 9-12 óráig. Helyszínek: Árpádföld, Menyhért
u.- Állás u. sarok, Mátyásföld, Erzsébet-ligeti uszoda
parkolója, Sashalom az Önkormányzat parkolója
(Havashalom u. 43.)

2011. szeptember 24-én, szombaton 9-12 óráig : Sas-
halom, a Sashalmi Piac, az ABC mellett, Mátyásföld,
Jókai úti lakótelep, az ABC elõtti parkoló
Cinkota a Strandkert elõtti parkoló
2011. október 1-jén, szombaton 9-12 óráig: Mátyás-
föld, Centenáriumi lakótelep, Margit u.- Futórózsa u.
keresztezõdésében (taxiállomás), Árpádföld Dezsõfia u.
– Timur u. keresztezõdés, Rákosszentmihály, Segesvár
utca, a Késmárk utcával szemben a parkolóban.
Kérjük, éljenek a lehetõséggel környezetünk tisztasága
és megóvása érdekében. 

Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzata
Kovács Péter polgármester
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„Most múlik pontosan”. Való-
színûleg az utóbbi évek egyik
legismertebb, „legütõsebb” da-
lának címe ez a három szó.
Ahogy régebben mondták: „a
suszterinasok is ezt fütyülik”.
A kívánságmûsorok kihagyha-
tatlan sikerszáma ez az eredeti-
leg Quimby dal, amit a Csík ze-
nekar tett ismertté, és amit
most mindenki élõben meg-
hallgathat, aki ellátogat a Kert-
városi Vigasságokra. 

Majorosi Marianna elmondta:
a Csík zenekar igen esemény-
dús nyarat hátra hagyva érke-
zik a Kertvárosba. Május óta
egymást érik a szabadtéri fellé-
pések, fesztiválok, felkérések.
Ez a sorozat azonban még nem
ért véget, hiszen beszélgeté-
sünket követõen Nyíregyház-
ára indult az együttes, és szep-
tember végéig még sok helyszí-
nen lépnek színpadra. Ez a hó-
nap az énekesnõnek, ha lehet a
nyárnál is sûrûbb lesz, hiszen
nem csak mûvészként, hanem

háromgyerekes anyukaként is
akad feladata az iskolakezdés
környékén. Ezeket azonban jó
szervezéssel – egy színpadi vi-
lágban járatos, táncmûvész
férjjel megosztva – meg lehet
oldani. 

A mûvésznõ családjában a
felmenõk között nem voltak ze-
nészek, inkább a békéscsabai
környezet volt tele inspiráló
motívumokkal, a vidéki élettel
és a nagymama dalaival. Innen,
a népi hagyományok által kije-
lölt úton könnyû volt eljutni a
néptánc színpadi világáig. On-
nan pedig már csak egy kis ug-
rás volt az éneklés. 

A zenekar mostani sikerei-
nek okát abban látja, hogy az
általuk játszott autentikus nép-
zene, és az ebbe a zenei világba
átültethetõ popdalok olyan
igényt elégítenek ki, amelyek
egybeesnek a most 30-as 40-es
éveikben járó, a szórakozás
majd minden formájából kiszo-
ruló generációk igényével. A
világzene, a népzenei alapo-
kon feldolgozott, mondaniva-
lót, érzelmeket hordozó dalok
és dallamok könnyen utat ta-
lálnak a hallgatósághoz. Hogy
valójában mi a titkuk, maguk
sem tudják, hiszen ha megis-
merhetõ lenne a slágergyártás
receptje, mindenki csak sláge-
reket írna.

- Mire a Kertvárosi Vigassá-
gokon fellépünk, már elõreha-
ladott állapotban lesznek leg-
újabb cd lemezünk stúdiómun-
kái, aminek címét még nem ta-
láltuk ki, de néhány számot
már szeretnénk bemutatni róla.
Alapját természetesen tovább-
ra is az autentikus népzene ké-
pezi, de a korábbiaknál egy ki-
csit líraibb hangzásvilág jel-
lemzi majd. Lehet, hogy nem
pont ezen a lemezen, de foly-
tatjuk a feldolgozásokat is, hi-
szen Presszer, Demjén, és sok
más ismert és ismeretlen elõ-
adó szerzeményei közül néme-
lyik nagyon jól átültethetõ a
Csík zenekar által játszott stí-
lusba, és ezeket a közönség is
nagyon szereti. Aki eljön a Ví-
gasságokra nem fog csalódni! –
ígérte Majorosi Marianna.

A húsz éves múltra visszate-
kintõ együttes bizonyára a ren-
dezvény egyik legemlékezete-
sebb produkciójával szórakoz-
tatja majd a közönséget. Aki te-
hát színtiszta mûvészetet sze-
retne hallani, ne érje be azzal,
hogy a szomszéd majd elmesé-
li, milyen nagyszerû volt a
koncert. Nézze, hallgassa meg
személyesen, aztán pedig ve-
gyen részt az ünnepségsorozat
többi programján is, hiszen
Kertvárosi Vigasságok csak
egyszer vannak egy évben!

Újból itt az õsz, és a Corvin Mûvelõdési Ház ismét sze-
retné összehívni a kerület lakóit egy emlékezetes nyár-
búcsúztatásra. Ennek jegyében nagy pezsgésre számítha-
tunk a ligetben szeptember utolsó hétvégéjén. Már az in-
dítás nagyon ütõsnek ígérkezik, hiszen a szeptember 22-
én 19 órakor kezdõdõ vigasságok legelsõ mûsorszáma,
napjaink egyik legnépszerûbb együttesének, a Csík ze-
nekarnak koncertje lesz. Énekesük, Majorosi Marianna
egy fellépésre igyekezve szakított idõt arra, hogy vála-
szoljon néhány kérdésünkre.

A Csík zenekar nyitja a Vigasságokat
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M ár harmadik éve rotáci-
ós rendszerben a kerüle-
ti iskolák mûködtetik a

tábort. A módszer lényege, hogy a
12 kerületi általános iskola között
szétosztották a feladatokat. Min-
den nyáron három-három intéz-
mény szervezi a tábor programjait,
így egy iskolára négyévente kerül
sor. Korábban „lasszóval kellett
fogni” a tanárokat, hogy táboroz-
tassanak, ennek a módszernek kö-
szönhetõen azonban minden isko-
la igyekszik kitenni magáért. A
programok nagyon színvonalasak,

és az iskolák között egy jó értelem-
ben vett versengés is kialakult
azért, hogy minél több gyereket
csalogassanak be a táborba –
mondta Kovács Katalin, a Mûvelõ-
dési Ügyosztály vezetõje.

Az idei statisztikai adatok alap-
ján augusztusban másfélszer any-
nyian táboroztak a János utcában,
mint egy évvel ezelõtt. Volt, aki
csak egy hetet, de számos olyan
gyerek akadt, aki 8 hetet töltött el a
napközis táborban. A Metró RSC
egy mûfüves focipályát, a Kertvá-
rosi Sportlétesítményeket Üzemel-
tetõ Kft. pedig az uszoda használa-
tát biztosította a táborozó gyere-

keknek. Minden ciklusban volt
sport és egészségnap, kirándulás,
mozilátogatás, állatbemutató, a tá-
borozók többször jártak a Csodák
Palotájában, a Planetáriumban, a
Naplás-tónál, a Margitszigeten és
Sarkad udvarban is. A programok
közül kiemelendõ az X-faktorból

megismert Vastag Csaba, Vastag Ta-
más és Keresztes Ildikó tábori látoga-
tása, akiket rajongással vettek kör-
be a gyerekek, illetve idén elsõ íz-
ben a János utcai napközis tábor
„fociválogatottja” részt vett a nap-
közis táborok bajnokságán is, ahol
második helyezést ért el.

MÉSZÁROS TIBOR

A ma Romániához tartozó
Moldva, Budapesttõl ezer
kilométerre, és hozzáve-

tõleg ötven év távolságra van. Itt
élnek az asszimilációval folyama-
tosan élet-halál harcot vívó csán-
gók. A magyarság e mostoha sorsú
csoportját az anyaországtól térben
is, idõben is távolra sodorta a törté-
nelem. Ezt a hatalmas távolságot
próbálja áthidalni a Kovász Egye-
sület azzal a törekvésével, hogy
minden évben moldvai települése-
ken lakó, magyar anyanyelvû gye-
rekeket lát vendégül, ezzel is erõ-
sítve a kötõdést vendég és vendég-
látó, magyar és magyar között.
Petrovics Sándor, az Egyesület veze-
tõje elmondta: tekintettel arra,
hogy 2011 a családok éve, idén el-
sõsorban nagycsaládok gyermeke-
it hívták meg, valamint olyanokat,
akik eddig még nem jártak Magya-
rországon.

A vendégek Buda (Moldvában
is van ilyen nevû település), Csík-
falu, Trunk és Bogdánfalváról ér-
keztek. A szülõk Tamás Tünde ta-
nítónõ és két kollégája kíséretében
engedték el gyermekeiket a hosszú
útra. Szállásról a 42 gyermek és há-
rom kísérõ számára 28 önzetlen
XVI. kerületi család gondoskodott. 

A látogatást minden évben úgy

idõzítik, hogy az egészhetes – a
gellérthegyi panoráma megtekin-
tését, Állatkert- és Margit-sziget lá-
togatást is magábafoglaló – prog-
ramba beleférjen az augusztus 20-i
Szent jobb körmenet a Bazilikánál,
amelyen a vendégek mindig csán-
gó népviseletben vesznek részt. A
mozgalmas hét lezárása pedig ha-
gyományosan a szentmise a rákos-
szentmihályi templomban. A pré-
dikációt ezúttal az a Julian atya tar-
totta, aki maga is csángó szárma-
zású, de Esztergomban szentelték
pappá. Prédikációjának gerincét
Szent István király életmûvének
bemutatása képezte, de emellett

megemlítette azt is, milyen öröm-
teli érzés a családok évében a befo-
gadó családok szeretetét megélni.

A szentmise végén Petrovics
Sándor köszönetet mondott a jelen
lévõ dr. Csomor Ervin alpolgármes-
ternek azért, hogy e nemes cél
megbízható támogatói között is az
egyik legbiztosabb pont immár
nyolc éve az Önkormányzat,
ugyanakkor a befogadó családok
segítségéért is háláját fejezte ki. Ez-
után a szentmisén csángó népvise-
letben részt vevõ vendég gyerekek
rövid, autentikus moldvai népdal-
okból, versekbõl és mesékbõl álló
mûsorát hallgathatták meg a jelen-
lévõk, amelynek végén közösen
énekelték el a Csángó himnuszt. 

Ezután a résztvevõk átvonultak
a plébánia épületébe, ahol két ki-
próbált szakács, Ethler Péter és
Pázmándi Attila szabad tûzön fõtt,
ínycsiklandozó gulyáslevese várta
az ünneplõket. Amikor pedig a két
hatalmas kondérnak már csak az
alján látszott egy kis maradék, ki-
tört a vidámság, amelyhez a zenét
a Festeres együttes szolgáltatta,
természetesen moldvai dalokból
és táncokból összeállítva. Másnap
pedig útra keltek a vendégek a tá-
voli Moldva felé, ami talán a Ko-
vász Egyesület, és lelkes támogatói
jóvoltából minden évben egy kicsit
közelebb kerül a fõváros XVI. ke-
rületéhez.

Sikeres szezont zárt idén a Göllesz, a Táncsics és a Kölcsey
iskolák által irányított János utcai tábor, hiszen a korábbi
évekkel ellentétben, ezen a nyáron végig sok gyerek láto-
gatta a programokat. Ez pedig nagyrészt a tábort mûködte-
tõ iskolák pedagógusainak volt köszönhetõ.

Minden eddiginél népszerûbb volt a napközis tábor

A Kovász Egyesület, a XVI. kerületi Önkormányzat és a befo-
gadó családok segítségével nyolcadik alkalommal látott ven-
dégül csángó magyar gyerekeket a távoli Moldvából, Bákó
megyébõl. Egyhetes látogatásuk végén, augusztus 21-én, a rá-
kosszentmihályi katolikus templomban szentmisével, a kö-
zösségi házban pedig szeretetvendégséggel búcsúztatták õket.

Ezer kilométer és egy fél évszázad

A három iskolaigazgató a polgármesterrel
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SZIGETHY MARGIT

S zabó Csilla, az intézmény igaz-
gatója elmondta: az elmúlt
évad egyik legmeghatóbb és

legemlékezetesebb pillanata az
volt, amikor a Szeretet és hûség
napján az elsõ pár, aki itt tartotta az
esküvõjét néhány hónapos kisbabá-
jukkal együtt ünnepelte a nagyszü-
lõk több évtizedes házassági évfor-
dulóját. Egy család, három nemze-
déke: erõs kötõdés a múlt, jelen és
jövõ találkozása. 

– „Nagyon büszkék vagyunk,
hogy erre lehetõséget, helyet, teret
és alkalmat tudunk teremteni. Cé-
lunk, hogy ezeket az értékes ha-
gyományokat megõrizzük és erõ-
sítsük. A legnagyobb eredmény
persze az, ha a felnövekvõ generá-
ció tagjai tovább viszik és gyakorol-

ják a szülõk és nagyszülõk által rá-
juk hagyott sajátos kerületi értéke-
ket. Kollégáimmal ezért dolgozunk
nap, mint nap, és az új évadban is
erre törekszünk – tette hozzá az
igazgató asszony. 

Az Erzsébetligeti Színház egész
évben lehetõséget biztosít arra,
hogy az itt élõ fiatal párok házas-
ságkötésük alkalmából ne csak a
polgári és az egyházi szertartást
tarthassák meg a kerületben, de az
esküvõi vacsora és mulatság miatt
se kelljen sokat utaznia a násznép-
nek. Bár a Harmónia terem általá-
ban kiállításoknak és pódiumbe-
szélgetéseknek ad otthont, emellett
hangulatos berendezéssel kisebb
létszámú családi rendezvények
megtartására is alkalmas. Az intéz-
mény a termet és a kiszolgáló hely-
ségeket biztosítja. A fiatal pár igé-

nyei és ízlése szerint alakíthatja, öl-
töztetheti fel a termet erre a párat-
lan alkalomra, hogy igazán emléke-
zetes legyen. Mivel ezek a rendez-
vények több zajjal járnak, ezért már
elkészült az épület akusztikai fel-
mérése annak érdekében, hogy a li-
getben élõk nyugalmát minél ke-
vésbé zavarják az ünneplõk. Az el-
múlt idõszak tapasztalatai alapján
szerzõdésben rögzítik a feltételeket,
amelyek betartása szükséges a za-
vartalan lebonyolításhoz.

A fenti célok megvalósítása és a
kínálat bõvítése érdekében, a közel-
jövõben egy etikett, protokoll és

táncos alapismereteket nyújtó kur-
zust is indít a Színház, amellyel há-
rom korcsoportot céloznak meg. Az
általános és középiskolások a kép-
zés segítségével már elõre felké-
szülhetnek a szalagavatójukra, a
házasságkötés elõtt állóknak nem
kell feszengeniük a násznép elõtt a
nyitótánc alkalmával, az idõsebb
házaspároknak pedig lehetõséget
nyújt arra, hogy kötetlenül együtt
táncolhassanak, felelevenítsék a
tánciskolák hangulatát és jubileumi
házassági évfordulójukon újraéljék
az évtizedekkel korábbi elsõ tánc
önfeledt örömét.

A Szent-Györgyi Albert Ál-
talános Iskolában szeptem-
ber 1-jén rendhagyó ese-
ménnyel kezdõdött a
2011/12-es tanév. Az intéz-
mény növendékei ugyanis
felavatták az iskola zászlaját.

RIERSCH TAMÁS

Ami iskolánk rendelkezik a
leggazdagabb múlttal a
kerületben, ez pedig arra

kötelez bennünket, hogy az átlag-
nál is jobban ápoljuk a hagyomá-
nyainkat – mondta Tóth András
igazgató.

A szentmihályi iskola címere
már 2008 õszén elkészült, köszön-
hetõen Teszák Sándor grafikus
mûvésznek. A címerrel ellátott is-
kolazászló avató ünnepségén a
fenntartó Önkormányzatot Ancsin
László jegyzõ képviselte, a Képvise-

lõ-testületbõl pedig Szatmáry László
volt jelen. Rajtuk kívül még a meg-
hívottak között volt dr. Jakabházyné
Mezõ Mária, a Magyar Olimpiai
Akadémia fõtitkára és Csatári Jó-
zsef olimpiai bronz- és világbajno-
ki ezüstérmes birkózó.

- A Szent-Györgyi egy különle-
ges iskolacsoporthoz, az úgyneve-
zett olimpiai iskolák családjához
tartozik Bár, nem olimpiai bajnok-

ról kapta a nevét, mégis teljes jogú
tagja ennek a közösségnek. A C-vi-
tamin feltalálója ugyanis közis-
mert volt sportszeretetérõl. Az
ilyen intézményben tanuló diá-
koknak lehetõsége van részt venni
a nyári olimpiai táborokban, az év-
közi, olimpiai iskolák számára kiírt
versenyeken, rendszeresen talál-
kozhatnak olimpiai bajnokokkal,
olimpiai érmesekkel, és a legjob-

bak még az ifjúsági olimpiára is
kijuthatnak– mondta a fõtitkár asz-
szony.

Csatári József 62 évvel ezelõtt
volt a szentmihályi iskola tanulója.
Kisdiákként a helyi sportegyesü-
letben, az RTK-ban kezdett el fo-
cizni, majd 15 éves korától elõbb a
Kinizsi Húsosban, késõbb pedig a
Bp. Honvédban birkózott. A sza-
badfogásúak 100 kg-os mezõnyé-
ben 19 egyéni és 21 csapatbajnoki
címet szerzett, 11 évig volt váloga-
tott, 1968-ban és ’72-ben is bronz-
érmes volt az olimpián, közben
két világbajnokságon is ezüstér-
met szerzett.

- Egy ilyen öregdiák számára
mindig megható esemény a régi is-
kolájába visszatérni. Én is így va-
gyok ezzel, de azt sem tagadom,
csak ámulok, hogy az elmúlt hat
évtizedben mennyit változott ez az
intézmény.

Zászlóavatás a kerület legrégebbi iskolájában

Ha tavasz, akkor Születés Hete, valamint Szeretet és hû-
ség napja, ha õsz, akkor Babahordozó Hét, ha pedig tél,
akkor szalagavatók, adventi készülõdés, élõ betlehem és
kerületi karácsony az Erzsébetligeti Színházban. Ebbõl is
látszik, hogy kerületünk kulturális központja komolyan
veszi azt az ígéretét, hogy a kertváros apraja, nagyja szá-
mára is kínálnak programokat minden évszakban. A Cor-
vin Mûvelõdési Ház célja, hogy családi eseményekkel is
erõsítse a XVI. kerület lokálpatrióta hagyományait.

Kertvárosi élet, kertvárosi hagyományok

Hári Szilvia és Popovics József (a) Harmóniában
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A szülõk és a nagyszülõk
leggyakoribb panasza:
élénk a gyerek, leszakad

a lábam az utána való szaladgálás-
tól. Bezzeg, amikor csak ül csende-
sen, már kapunk is a lázmérõ
után. Számtalan, mindenki által is-
mert jelei, tünetei vannak a kezdõ-
dõ betegségeknek. A gyerek köny-
nyebben elfárad, aluszékonyabbá
válik, rossz a kedve, vagy éppen
túlzottan élénk, de viselkedése
mindenképpen eltér a megszokot-
tól. A gyerek ritkán panaszkodik
úgy, mint egy felnõtt. Gyakran
testbeszéddel jelzi betegségét: tor-
kához, füléhez, hasához kapkod, a
megszokottól pirosabb, vagy sá-
padtabb a bõre, orrfolyása van.
Ilyenkor mérjünk gyakrabban lá-
zat! Nagyobb gyermektõl kérdez-
zük meg nincs–e melege, az óvo-
dában, vagy iskolában nem hányt-
e, nincs-e hasmenése, nem szédül-
e, nincs-e viszketõ kiütése, nem

fáj-e valamije. Sokszor az is segít-
het a betegség felismerésében, ha a
gyerek elmeséli, hogy a padtársát
hazavitték, mert rosszul érezte
magát. 

Õsszel és télen a leggyakoribb
megbetegedések a bölcsõdés, óvo-
dás, iskolás gyermekeknél, a felsõ
légutakat, az orr-, garat-, légcsõ- és
arcüregeket érintik. Ezek többsé-
gét vírusok okozzák, de baktériu-
mok is lehetnek a kiváltó okai.
Leggyakrabban nátha, orrdugu-
lás, köhögés, hõemelkedés alakul
ki. Ismert ugyanakkor a mondás:
„ha kezeljük egy hétig tart, ha nem
akkor is.” Ilyenkor a legfontosabb
az, hogy a kis beteg sokat feküdjön
és pihenjen, sok folyadékot igyon,
tartsuk tisztán az orrát és minél
elõbb csillapítsuk a lázát. Ha a tü-
netei súlyosabbak, 38 fok feletti a
láza, hány vagy megy a hasa, erõ-
sen köhög, sötét színû váladék jön
az orrából, nyelési panaszai van-
nak, akkor mindenképpen vigyük
el gyermekorvoshoz!

A náthánál súlyosabb tünetek-
kel jelentkezik minden évben az
influenza. Tünetei általában a
hirtelen felszökõ, magas láz, el-
esettség érzet, hidegrázás, inger-
köhögés, rossz közérzet. Általá-
ban ez is több napig tart, de gya-
koriak a szövõdményei, fõként
vírusos megbetegedések után.
Ennél a betegségnél is nagyon
fontos a sok pihenés és a bõséges
folyadékpótlás, a köptetõk pedig
segítenek feloldani a lerakódott
váladékot. Mivel a legyengült
immunrendszer nem áll ellen a
bakteriális felülfertõzéseknek,
ezért gennyes mandulagyulla-
dás, középfül, vagy arcüreggyul-
ladás, durva hörghurut alakul-
hat ki, amivel mindenképpen
forduljunk a gyermekorvoshoz
az idõben elkezdett hatásos ke-
zelés érdekében!

A vírusos betegségek sokszor
az egész családot ágyba paran-
csolják. Amennyiben lehetséges,
ne egy szobában gyógyuljanak a

gyerekek és a felnõttek, a száj-
maszk használatával pedig a még
egészséges családtagokat óvjuk
meg a megbetegedéstõl. Gyakran
szellõztessük a szobákat, párásít-
sunk és ne haladja meg a szoba
hõmérséklete a 20 fokot!

Jönnek az õszi, téli nedves hó-
napok, ezért gondoskodjunk
gyermekeink fõzelék, gyümölcs,
vitaminban gazdag étkezésérõl,
amely segít megelõzni a betegsé-
geket is! A kicsiknek inkább ás-
ványi anyagokban és multivita-
minokban gazdag gyümölcsle-
veket adjunk, kerüljük a szénsa-
vas, cukorban gazdag üdítõket!
Az olyan gyógyteák, mint csip-
kebogyó, a bodza és a hárs, nem
csak egészségesek és finomak, de
elõsegítik a gyógyulást is. Figyel-
jünk a megfelelõ öltözékre, ha
csak rövid idõre is, de vigyük a
gyerekeket gyakran levegõre,
influenzajárvány idején pedig
kerüljük a tömegrendezvényeket
és a zsúfolt helyeket!

MÉSZÁROS TIBOR

N em ritka, hogy a Szociális
irodára rossz körülmé-
nyek között élõ, rossz-

kedvû, sérelmekkel teli, feszült
ügyfelek jönnek, így olykor szük-
ség van arra, hogy valaki meg-
nyugtassa, higgadt érvekkel jobb
belátásra, és a hivatali ügyintézési
rend betartására intse õket. Ehhez
a munkához szélsõséges esetben
nem árt egy kis fizikai erõ, tekin-
télyt parancsoló megjelenés, de az
esetek túlnyomó többségében
elég a jóindulatot sugárzó higgadt
hangnem, az emberismeret, és né-
mi rutin. Ha valaki ezen túl még
gyakorlott életmentõ is, az olyan
esetekben jöhet jól, amilyen a kö-
zelmúltban történt.

A szolgálatot teljesítõ bizton-
sági õr, Petrics István arra lett fi-
gyelmes, hogy a várakozó ügyfe-
lek közül valaki betévedt a leíró
szobájába. A biztonsági õr utána
ment, és látta, hogy a légszomjjal
küszködõ férfi az ablak felé
igyekszik, arca görcsbe rándul,
szeme felakad. Petrics István ép-
pen idõben érkezett ahhoz, hogy
elkapja a sikolyszerû hang kísé-
retében éppen összeomló testet.
Érezte, hogy néhány másodperc-
cel késõbb a görcs lazul, a test el-
ernyed, majd megállapította,
hogy a férfi nem lélegzik. Kése-
delem nélkül hozzálátott a mes-
terséges lélegeztetéshez, miköz-
ben az iroda dolgozói értesítet-
ték a mentõket. Idõközben elõke-
rült egy vérnyomásmérõ is,

amely 136/136-os, nem túl bízta-
tó értéket mutatott. Az epilepszi-
ás rohamra gyanakvó jelenlévõk
nagy megkönnyebbülésére azon-
ban a lélegeztetés nemsokára
meghozta az eredményt, és a fér-
fi szeme hamarosan megmoz-
dult. Végül perceken belül meg-
érkeztek a mentõk is, és átvették

a még igencsak rossz állapotban
lévõ ügyfél ápolását, aki ugyan
magához tért, de beszélni nem
tudtak vele. A mentõautóban
még közel egy órát vett igénybe
az ellátása. 

A férfi minden bizonnyal
Petrics István lélekjelenlétének
köszönheti életét. A biztonsági
õr elmesélte: nem ez volt az elsõ
életmentése. A nyolcvanas évek-
ben kétszer is úgy adódott, hogy
segített már bajba jutottakon.
Egyszer a csepeli kavicsbányánál
pecázott, amikor barátjával ket-
ten húztak ki a vízbõl egy ful-
doklót, egy másik alkalommal
pedig szívinfarktus következté-
ben a szeme láttára esett össze
egy ember a József körúton, aki-
nek szintén a segítségére sietett.

Petrics István korábban 33
évig dolgozott a kormányõrség-
nél, a XVI. kerületi Önkormány-
zatnál három éve teljesít szolgá-
latot. Reméljük, a jövõben sem
életmentõként, sem biztonsági
õrként nem kell sokszor intéz-
kednie!

Itt az õsz, jönnek a betegségek

Szabó Tamás kabinetvezetõ után, a közelmúltban a Pol-
gármesteri Hivatal újabb munkatársa hajtott végre élet-
mentõ cselekedetet. A Szociális iroda mindennapjait
ugyanis egy nem várt közjáték zavarta meg: az egyik
ügyintézésre váró ügyfél rosszul lett, életét pedig csak az
iroda békéjére felügyelõ biztonsági õr gyors helyzetfel-
ismerésének köszönheti.

Életet mentett a biztonsági õr
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E lég kalandos pályafutást tud-
hat magáénak a vállalatnál.
Hogyan került az EMG-be?

1928-ban születtem Rákos-
szentmihályon. A gyárba 1954-
ben kerültem, korábban a Mun-
kaügyi Minisztériumban voltam
gépkocsivezetõ. Kezdetben az
EMG-ben is a vezérigazgató so-
fõrje voltam. Egyszer Kiskapusi
László, a vállalat vezetõje meg-
kérdezte: „Józsi, miért nem ta-
nulsz, ameddig ide-oda fuvaro-
zol?” Azt válaszoltam, hogy kora
reggeltõl késõ estig szállítom, így
nincs idõm. Erre õ azt mondta,
hogy jó, akkor lemond rólam, ha
elkezdek tanulni, így a kormány
mögül átkerültem az EMG
üzemgazdasági fõosztályára,
majd 1971-ben az alkatrészgyár-
tó gyáregység pénzügyi-gazda-
sági vezetõje lettem. 

Ön az egyik vezetõje volt az EMG
sportegyesületének. Hogy került eb-
be a pozícióba? 

1978-ban lettem a sportegye-
sület gazdasági vezetõje. Koráb-
ban is volt a vállalatnak kisebb
méretû sportköre, nagyon kis lét-
számmal. De ekkor gondolt
egyet a közösség, a sportolók és
a sportot kedvelõk, hogy erõtel-
jesebb fejlesztéseket hajtanak
végre. 1987-ben a sportegyesü-
letbõl vállalkozást szerveztem,
hogy még hatékonyabban tudjuk
végezni a tevékenységünket. A
hátteret a vállalat adta, emellett
szedtünk tagdíjat, és az elért
eredmények után állami támoga-
tást is kaptunk.

Milyen sportok közül választhat-
tak a mozgásra vágyók, és mire em-
lékszik az akkori sportéletbõl?

Összesen nyolc szakosztálya
volt a vállalatnak. A legnagyobb
a természetjáró, a csúcson 330-
350 tagja volt. Több napos utakat
szerveztünk sokszor külföldre is.
A természetjárók a vállalattól bé-

relték a buszt és emellett fizették
az egyéb költségeket. Volt sakk-
szakosztály is. A kollégák egy-
mással játszottak, majd egy idõ
után egyre többen lettek, végül
már ez is csapattá bõvült. Nem
mellesleg ennek a csoportnak én
is tagja voltam és elég jó eredmé-
nyeket értünk el. A szellemi tor-
nát végzõk mellett volt továbbá –

én úgy hívtam õket, hogy önkín-
zók - a testépítõ szakosztály. Õk
azt mondták, hogy csak egy ter-
met szeretnének és munka után
mentek, mint az eszelõsök, emel-
gették a súlyokat, mert izompa-
csirtává akartak válni, ami válta-
kozó sikerrel valósult meg. Volt
a vállalatnak tenisz szakosztálya
is, ezt nagyjából 30 fõ alkotta.
Borzasztó lelkes csapat volt. Mi-
után a vállalat felépítette a pá-
lyát, elvállalták, hogy karban
tartják. Egymással persze rivali-
záltak folyton, mondogatták,
hogy gyere, játszunk le egy
meccset egy láda sörben, úgy is
én nyerek. Mire a másik vála-
szolt, hogy nem, mert én nyerek.
Az EMG rendelkezett vízi szak-
osztályokkal is, az egyik a csó-

nak, a másik a vitorlás alakulat
volt. A csónak szakosztály is ön-
szervezõdõen alakult. Eredetileg
a Római parton egyénileg volt
csónakja néhány embernek. Ta-
lálkoztak a vállalatban, elkezd-
tek beszélgetni: neked is van csó-
nakod, múltkor kint láttalak a
Rómain? Addig-addig ment ez
így, amíg négy vagy öt ilyen em-
ber összeállt. Késõbb csónakhá-
zat vett az EMG Dunakeszin. Vé-
gül a 20 fõs szakosztály 8 vagy 9
csónakkal rendelkezett. A vitor-
lások Badacsonyörsön horgo-
nyoztak. Kezdetnek két hajójuk
volt, majd az EMG még két hajót

vásárolt. Ezek nem olyan pici la-
dikok voltak, rendes nagy kabi-
nos hajókat kell elképzelni. 1987-
ben vásároltunk nõi kézilabda
csapatot az NB1 B osztályból. 4
évig szerepeltettük õket, elég jó
eredményeket értek el, de a játé-
kosállomány nem volt valami
hûséges a dolgozókhoz. A leg-
népszerûbb szakosztály termé-
szetesen a labdarúgó volt. Volt
elsõ és második csapat, ifjúsági
és két serdülõ csapat is. A dolgo-
zók és a vezetõk is nagyon sze-
rették õket. Az NB3 és Budapest
elsõ osztály között lavíroztak.
Ugyanezt tette a nagy riválisunk,
az Ikarus is. Nagyon ádáz küz-
delem volt, mert mindig az Ika-
rus akart nyerni, mert azt mond-
ta: nálunk 13 ezer dolgozó van,

nagyobbak vagyunk, ti elégedje-
tek meg a kerület második helyé-
vel. Olyan is volt, hogy átcsábí-
tottunk egy játékost az Ikarustól,
de tõlünk is vittek át hozzájuk.
Ez a presztízsharc persze a szur-
kolásban is megjelent. Egymás
mellett kiabált a meccseken a la-
katos, a segédmunkás és a vezér-
igazgató is, hogy nem látod te
bamba, otthagytad a labdát. A
másik rivális az Auras volt, mint
a kerület harmadik legnagyobb
gyára. Több, mint 70 igazolt
sportolója volt a szakosztálynak,
nem ez volt a legnagyobb, de a
sikerét nem lehet elvitatni. Ami-
kor NB3-ban játszottak néhány
játékos olyan jól szerepelt, hogy
fölfigyeltek rá nagyobb csapatok
is, az MTK is vitt el játékosokat
és a Kispest is. A pálya lépcsõs-
arait a dolgozók építették meg,
mindenki jött segíteni. A vállalat
megvette az anyagot és egy kõ-
mûves segítségével mi raktuk
össze. Aki szerette a focit, ott volt
a meccseken. Nem volt ritka a
800-900 nézõ sem. A vezérigaz-
gató néha még az edzõmeccsre is
kilátogatott. Pénteken már a
munkában szólongatták egymást
az emberek: „Na mi van akkor
jöttök? Ezt nem hagyhatjuk ki.
Nehogy elkéssél.” 

A gyár felszámolásával a sport-
egyesület is megszûnt. Nem sajnálja
az akkori meccseket, az ádáz küzdel-
meket?

Én 1994-ben számoltam fel a
sportegyesületet. Amikor a vál-
lalat már nagyon a végét járta, a
dolgok szépen lassan az enyé-
szetté váltak. A focisták cipõi,
labdái elkoptak. A testépítõk va-
sai részben ott maradtak a terem-
ben, ahol edzettek, részben el-
szállították õket. A csónakházból
a hajókat oda tették, ahova tud-
ták, ismerõsöknél megõrzésre és
szépen lassan ott pusztultak el.
Egyedül a vitorlás szakosztály
vált önállóvá. Még ma is van a
Balatonon olyan hajó ami egykor
az EMG sportegyesületéé volt.
Így visszanézve, nagyon sajná-
lom, hogy mindez már nincs.
Ezernyi élményben volt részem,
ahogy gondolom másoknak is.

(folytatjuk…)

Labdarúgás, tenisz, kézilabda, evezés - ez nem az olim-
pia, hanem az EMG. A termelés mellett a XVI. kerület
emblematikussá vált gyárában igen aktív sportélet folyt.
A sportegyesület egykori gazdasági vezetõjével, Hõgyi
Józseffel most a régi labdákról, evezõlapátokról és sakk-
figurákról fújtuk le a port.

Visszaemlékezések az EMG-rõl II.

Az utolsó sípszó
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LEJEGYEZTE SZÉMAN RICHÁRD

A kor meghatározza a tár-
ca hangulatát. A vesztett
háború, az elcsatolt or-

szágrészek késztették az írót tör-
ténelmünk több száz évének át-
gondolására. (Azt már talán so-
hasem tudjuk meg, mi lehetett az
oka, hogy a megbecsült tanár, a
Rákosvidéki Új Nemzedék is-
mert tárcaírója ebben a részben,
a harmadik pénzérme kapcsán
olyan eseményekre emlékezik,
amelynek nem maradt nyoma a
mai történetírásban. Gondolok
itt Sándor cár 200000 fõs seregé-
nek 1807-es olaszhoni elestére.
Ha valaki mégis tudná erre a vá-
laszt, szívesen várjuk levelét a
helytortenet16@gmail.com email
címre.) 

„A harmadik pénzdarab a három
közül a legnagyobb. Majdnem két-
szer akkora, mint egy volt régi négy-
krajcáros. Vékony pénz, látszik,
hogy sokat forgott az emberek kezén,
megviselte az idõ, megkopott, de
azért még elég jól el lehet olvasni a

betûit és még a kopasz király arca is
kivehetõ. 

Az egyik oldalán az arcképe van
egy pontokból álló négyzetben,
amely az egyik csúcsán áll. A négy-
zet négy oldalán 30-as számok, a
köriratban pedig FRANZ.-
KAIS.V.OEST.KOEN.Z.HUNG.B
OEM.V.GALLZ.V.LOD 

A másik oldalán a kétfejû sas
gyomrában a 30-as számmal, szin-
tén pontozott négyzetben, amelynek
oldalain e felirat olvasható:
WIENERST / BANCO ZETT. /
THEILVNGS /MÜNZ Z 30.K. A
pajzs szélén körben pedig DREIS-
SIG KREVZER ERBLAEND.
1807. Ez a pénzdarab tehát teljesen
osztrák, a bécsi bankpapír fölváltásá-
ra 30 krajcár értékû, az örökös tarto-
mányok részére készült váltópénz
volt. 

Ez a pénzdarab, amint az állapota
mutatja, sokat élt át, sokfelé forgoló-
dott, míg ideért Sashalom tövébe,
ahol száz és egynéhány évig feküdt a
földben, hogy onnan kikerülve, csen-
des óráimban szórakoztasson és be-
szélgessen velem az emberi gyarló-
ságról, gõgös nagyhatalmak rom-
badõltérõl, csúfos vereségérõl. 

És ez a rézdarab már egyenesen
Sashalom egy nagy eseményérõl be-
szél, arról, hogy itt állott egykor,
1807-ben egy hatalmas, 200.000 fõ-
nyi díszes, nagyreményû orosz had-
sereg, amelybõl nem került vissza a
hazájukba, Nagyoroszországba
négy-öt embernél több. Odaveszett
mind Olaszországban. A hatalmas
orosz Olaszország ellen küldte az õ
fényes hadseregét és Ferenc császár
beleegyezett abba, hogy ez a sereg
Magyarországon keresztülvonul-

hasson. Nagyszerû, diadalmas útja
volt ez a halál torkába menõ sereg-
nek. A magyarok mindenütt igaz
szeretettel fogadták, dúsan megven-
dégelték, így Pest királyi város is. A
fõtisztek bent a városban vettek részt
a város fényes ebédjén, míg a sereg
maga pedig itt a mi vidékünkön tá-
borozott és pihente fáradalmait, erõt
gyûjtve olaszországi útjához. Az út-
juk a pesti hatvani kapu felé veze-
tett, amelynek utolsó romjait 1912-
ben ásták ki, amidõn az Asztoria
szállodát építették. 

A híres kapu emléke még sok öreg
budapesti polgár emlékezetében ma
is él. E híres kapun vonult be Pestre
és onnan a budai oldalon menetelt az
orosz sereg Olaszország felé, hatal-
mas urának a cár parancsára meg-
halni, mert azt lehet mondani, ott
pusztult úgyszólván az utolsó embe-
rig, hazájába talán az a háromnégy
hírmondó sem került. 

A három pénzdarab a múltak
nagy eseményeinek tanúja, csendes
óráimon regél nekem az emberi
gyarlóságról, az emberi gonoszság-
ról és vissza-vissza két évezredbõl a
híres római költõ, Horatius verse a
római néphez: 

Farkast se táplál farkasnak vére, 
S kölykét a vad tigris se falja föl! 
-Vak düh ragad, vagy végzet

szörnyû sodra, 
Vagy bûnnek átka ez?! Feleljetek! 
-Hallgattok, sápadás ül arcotokra, 
S vad félelem bénítja lelketek! 
Igen, a testvér-gyilkolás bûnére 
Vad végzet ûzi Róma gyer-

mekeit… 
Igen, vad végzet ûzi a magyar faj

gyermekit is: a pusztulás végzete,
mert nem látja be, hogy fajunkra tör
a világ mind a négy sarkától az el-
len, pusztulunk, veszünk s kacag
rajtunk a gyáva pribékek hada és mi
még most sem ébredünk! 

Magyarok! Magyar faj: ébredj,
vedd elõ régi erkölcsödet s támadj
föl, mint egy ember, férfi, kit még a
végzet sorsa sem tud megdönteni s
hazánk megint nagy lesz és dicsõ, s
boldog lesz a magyar.”

Vasmacska
N emrég kaptunk egy le-

velet egy kedves olva-
sónktól, Katona Károly-

tól. A téma érdekes, de a választ
nem tudtuk rá, ezért most közöl-
jük, és kérjük írjanak a hely-
tortenet16@gmail.com címre, ha
tudnak bármit az említett „em-
lékmûrõl”! 

„Feleségemmel sokat gondolko-
zunk, találgatjuk, hogy hogyan ke-
rült a Cziráky utca végébe (Egyenes
utcai ltp.) egy valódi vasmacska?
Biztosak vagyunk benne, hogy nem
,,alulról jött polgári kezdeménye-
zés", mert talicskával két ember ilyen
súlyt nem tud szállítani, komoly
technika kellett az odajuttatásához.
De hogyan, mi célból, melyik hajóé
volt??? Miért van ott, és miért nem
jelzik, miért nem tisztelik meg? És
hol nézhetnénk utána, milyen forrás-
anyagból, a valódi történetének?”

J Ö N !  J Ö N !  J Ö N !

Kerületünk története rajzokban
Kicsinyeknek és nagyoknak II.

LANTOS ANTAL ötlete 
és szövege alapján rajzolta 

TESZÁK SÁNDOR

KIÁLLÍTÁS ÉS
KÖNYVBEMUTATÓ

a Maconkai Orosz László
Galériában

2011. szeptember 28-án.

A Rákosvidéki Új Nemzedék 1920-as 4. számából idéz-
tünk elõzõ rovatunkban. Benne a szerzõ, Kardos Árpád,
három Sashalmon talált régi pénzdarab kapcsán elmél-
kedik a jelen és a múlt történelmének összekapcsolódá-
sáról. Most közöljük a cikk második, befejezõ részét.

Tárca 1920-ból 2.

Sándor orosz cár

I. Ferenc
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RIERSCH TAMÁS

F orray Attila, a Kertvárosi
SE birkózóedzõje néhány
hónapja mutatta be az

egyesület legújabb igazolásait, a
Vasasból érkezett három Szabó-
testvért. Õ már akkor meg-
mondta, hogy belõlük még nagy
birkózó lesz, de maga sem gon-
dolta, hogy ez a jóslata ilyen ha-
mar valóra válik.

A 17 esztendõs Szabó Noé és
Dániel, illetve a 15 esztendõs kis-
húguk, Éliána ugyanis már most
a magyar birkózó utánpótlás
legnagyobb ígéretei. A három
testvér a nyáron részt vett kor-
osztályos világversenyen, ám
közülük még csak a legkisebb
járt szerencsével.

Augusztus 10-11-én Varsóban
rendezték a kadet birkózó Euró-
pa-bajnokságot. A 9 fõs magyar

válogatottban a még csak serdü-
lõkorú kertvárosi birkózó is he-
lyet kapott. Éliána a 60 kg-os

súlycsoportban akciódús birkó-
zásával mattolta az ellenfeleket.
Különösen a kar- és láblefogásos
átemelés, birkózónyelven a ma-
lom ment neki. Egyedül a késõb-
bi Európa-bajnok ukrán lánnyal
nem bírt, de brit, orosz és török
ellenfelét egyaránt többször is
megpörgette, így az õ nyakába
akasztották a bronzérmet. 

Két héttel késõbb Szombathe-
lyen rendezték a kadet világbaj-
nokságot. Ezen a versenyen már
mindhárom Szabó-gyerek részt
vett. Közülük ismét Éliána telje-
sített a legjobban, aki a rangos
versenyben végül az 5. helyet
szerezte meg.

Éliána jelenleg a Bornemisza
Péter Gimnázium diákja. Serdü-
lõ országos bajnokként igazolt a
Kertvárosi SE-be, ahol hamar
megtalálta a hangot edzõjével,
Forray Attilával. 

- Éliána nagyon képzett, tech-
nikás birkózó – mondta a mester
-, aki fiatal kora ellenére szinte
már kész versenyzõnek mondha-
tó. Persze, a technikáján még van
mit csiszolni, illetve erõsödnie
sem árt egy kicsit, de jó úton ha-
lad afelé, hogy komoly birkózó
váljék belõle. Az elmúlt hóna-
pokban elsõsorban mentálisan
erõsödött, ennek köszönhetõ,
hogy élete elsõ világversenyén
mindjárt érmes helyen végzett.

Éliána, aki továbbra is csak
korengedménnyel indulhat ka-
detversenyeken, õsszel a nála
idõsebb korosztályban is orszá-
gos bajnoki címet szeretne sze-
rezni. A fiatal egyesületnek ko-
rábban még sosem volt országos
bajnoka. Az eddigi legeredmé-
nyesebb versenyzõje, Nagy Ba-
lázs, az országos bajnokságon 3,
a diákolimpián pedig 1. volt.

RIERSCH TAMÁS

A mesteredzõi cím odaítélé-
sének alapkritériuma az
eredményesség volt. Ez-

zel azonban vitába szállnék, hisz a
filozófiám szerint egy edzõnek
nem csak élsportolókat kell kine-
velnie, hanem a tanítványai szá-
mára értékrendet is kell közvetíte-
nie. Nekem mindig az volt a cé-
lom, hogy a tanítványaim a rend-
szeres mozgás mellett folyamato-
san tanuljanak, képezzék magu-
kat, és lehetõség szerint minél több
idegen nyelvet sajátítsanak el –
mondta a KSI SE „ifjú” mester-
edzõje. 

Pánczél Gábor a Színjátszó utcai,
majd a Sasvár utcai iskolában ta-
nult, az általánost végül a Gelléri
Andor Endre utcai (ma Herman
Ottó) iskolában fejezte be. A Szerb
Antal Gimnáziumban Farkas Péter
osztálytársa volt, ám végül Újpes-

ten érettségizett le. Ezt követõen
autóvillamossági képesítést szer-
zett. A szakedzõi elvégzését köve-
tõen a testnevelõi diplomát is
megszerezte, illetve a környezet-
védelmi szakigazgatási szakot is
elvégezte. 

- A kerület lakosaként ámulok
és bámulok, hogy milyen ütem-
ben fejlõdik a városrész. Szûkebb
lakóhelyemre, Sashalomra külö-
nösképpen igaz ez az állítás. A
gyerekemmel gyakran kijárok a
Havashalom parkba, ahol ideális
környezetben tudunk kikapcso-
lódni. Szombatonként pedig alig
várom, hogy elsétálhassak az új pi-
acra, ahol egy férfiember számára
is örömet jelent a vásárlás.

A mindössze 44 esztendõs mes-
teredzõ már 18 éve foglalkozik a
cselgáncs oktatásával. Gyerekként
az EMG majd a Vasas csapatában
focizott, és már 14 éves is elmúlt,
amikor egy osztálytársa hívására

elõször részt vett judó edzésen.
Edzõje, Hetényi Antal javaslatára
pedig már fiatalon szakedzõi ké-
pesítést szerzett a TF-n.

- Sashalom után a KSI SE volt a
második otthonom. Edzõi pályafu-
tásomat 1993. január 1-én kezd-
tem. Az elmúlt 18 évben aztán szá-
mos jó versenyzõt sikerült kinevel-
nem. 

Pánczél Gábor már a pekingi
olimpián is részt vett, köszönhetõ-
en tanítványának, Baczkó Berna-
dettnek, aki végül a 7. lett. A jelen
állás szerint a sashalmi mester-
edzõ Londonban is a tatami mel-
lett ülhet majd, köszönhetõen Eu-
rópa-bajnok tanítványának, Joó
Abigélnek, de a súlyos sérülése
után visszatérõ világbajnoki
bronzérmes Baczkó Bernadett sem
mondott még le az olimpiai sze-
replés lehetõségérõl.

- A KSI SE elsõsorban Zuglóra
fókuszál, így a kerületben nem tar-
tottunk még toborzót. Ennek elle-
nére az egyik válogatott tanítvá-
nyom, Maros Barbara innen jár az
edzésekre, illetve egy korábbi ver-
senyzõnk, Krizsán Szabolcs is Rá-
kosszentmihályon lakik. A tervem
az, hogy a jövõben majd egy
judóiskolát is elindítanánk a kerü-
letben. Erre azonban csak az olim-
piát követõen kerülhet sor, most
ugyanis a legfontosabb cél, hogy a
magyar cselgáncsosok a lehetõ leg-
jobban szerepeljenek Londonban.
Olimpiai aranyérmet persze nem
ígérhetek, ám azt mindenképpen,
hogy a lehetõ legtöbbet kihozom a
tanítványaimból.

Egy fiatal birkózó reménység

A hagyományok szerint idén is a Testnevelési Egyetem
diplomaosztó ünnepségén adták át a mesteredzõi címe-
ket. A kimagasló szakmai elismerésre 19 személyt jelöl-
tek, közülük azonban csak négyen kapták meg a legma-
gasabb edzõi fokozatot. A kvartett legfiatalabb tagja pe-
dig a sashalmi cselgáncsedzõ, Pánczél Gábor lett.

A sashalmi mesteredzõ olimpiai éremrõl álmodik
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Déli Harangszó Baráti Kör
(Dr. Onyestyák György Tel.: 06-20/39-5353-7)

Szeptember 13-i, Málenkij robot címû könyvbemutató rendezvényünk részle-
tei a színház programajánlójában láthatók.
Szeptember 27. kedd délután 18 óra – Vendégünk a polgármester – Hogyan
látja hazánk jelenlegi helyzetét országgyûlési képviselõnk, Kovács Péter. Ho-
gyan tovább?
Helyszín: Erzsébetligeti Színház, Harmónia terme, Hunyadvár u. 43/b.
Október 1. reggel 6 óra „…és Mihály harcol!” - „És mégis élünk!” Példaképe-
ink évfordulói: a Rongyos Gárda hõseinek 90. és Liszt Ferenc születésének 200.
évfordulója. Barangolás az elsõ szupersztár és a hõsök földjén: Rongyos Gár-
da emlékmû koszorúzás, Kismartoni Liszt kiállítások, és ami még belefér a Fer-
tõ tó kerülés során. Útiköltség: 5000 Ft. 
Jelentkezés Szuhaj Péternénél: 403-2622.
Kirándulásaink a szokott helyrõl, a Bp. XVI. kerület Veres Péter út és a Pilóta ut-
ca sarkáról indulnak. Jelentkezés és az útiköltség befizetése hétfõnként 17.00
és 18.30 óra között a Veres Péter út 27-ben.

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

Szeptemberi programjaink:
10. szombat 20.00 – CSELÉDEK - 2011 – (a Pogácsa az Arénában Stúdió vizs-
gaelõadása – Civilek éjszakája a Holdvilág Kamaraszínházban)
17. szombat 14.40 – Válogatás zenés mesejátékokból a környezetvédelem je-
gyében a Hajó Színpadon (TeARTrum FESZTIVÁL az Andrássy úton)
17. szombat 20.00 – FEKETE RÚZS ÉS... (versszínház-performansz – Kulturá-
lis Örökség Napjai a Holdvilág Kamaraszínházban)
18. vasárnap 10.00 – MI VAN A KULISSZÁK MÖGÖTT? (színházbejárás – Kul-
turális Örökség Napjai a Holdvilág Kamaraszínházban)
Megismételjük a 2 éve remekül sikerült programunkat 10.00 és 15.00 óra között.
A színház bejáratának elõterébõl óránként indulnak a maximum 8 fõs csoportok.

II. Országos Szakmai Konferencia
2011. október 13-án a Csillaggyertyafény Alapítvány, a Rákosszentmihá-
lyi Evangélikus Egyházközség Börönte Márta lelkész vezetésével kétrészes
szakmai konferenciát szervez Párbeszéd szívtõl szívig illetve Empátiával a
harmonikus világért címmel. A II. Országos Szakmai Konferencia a lélek
világához szeretné közelebb hozni a hallgatóságot, foglalkozik önismeret-
tel, az emberi kapcsolatokkal, ezek rendellenességeivel, és mai, barátság-
talan világunk viszonyai között keres és ajánl megoldásokat a felmerülõ
problémákra többek között olyan eszközökkel, mint az empátia, a szeretet,
és a szakértelemmel párosult nevelés, útmutatás. Az Erzsébetligeti Szín-
házban tartandó konferenciára a rendezõk és elõadók ennek megfelelõen
pedagógusok, gyógypedagógusok, orvosok, lelkészek, mentálhigiénés
szakemberek, pszichológusok, szociális szakemberek, rendõrök, szülõk
érdeklõdésére számítanak.
Helyszín: Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház 1165 Budapest,
XVI. kerület, Hunyadvár utca 43/B.
Szervezõk: Börönte Márta Tel.: 06-1-405-4877 és Katona Erzsébet
Tel./fax: 06-1-294-4205
Jelentkezési határidõ: szeptember 30. Részvételi díj: 3000 Ft/fõ 
E-mailben várjuk jelentkezését: trening@alitera.hu 
A jelentkezési lapot és a befizetéshez a számlaszámot e-mailben küldjük meg.
I. rész (14:30-15:30-ig) Dr. Buda Béla pszichiáter, Pintér Krisztina - Vasvári
Tünde óvónõk, Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella pedagógus, iskolaigazgató 
II. rész (16:00- 17:45-ig) Kék Madár Kamarakórus, Herbertné Balogh Gab-
riella karvezetõ, Móricz Edit szülõ, Ammerné Nagymihály Emília gyógypeda-
gógiai tanár, közoktatási szakértõ, Börönte Márta evangélikus lelkész, men-
tálhigiénikus szakember, társtréner, az Országos Szakmai Konferencia elin-
dítója, Katona Erzsébet gyógypedagógus, önismereti tréningvezetõ
Lenner Nóra tréner, Farkas Erzsébet spirituális pszichológus, transzper-
szonális terapeuta
Zárás: Kerekasztal beszélgetés - (17:45-19:00) Börönte Mártával és Katona
Erzsébettel a II. Országos Szakmai Konferencia megálmodóival és az elõ-

adókkal.

Kerületünkben többgene-
rációs sporttá vált a nordic
walking, õsztõl pedig már
a kismamák is elkezdhetik
ezt az egész testet átmozga-
tó mozgásfajtát.

ZSIGMOND TÜNDE

Ö römmel jelentem, hogy
több mint 200 tagunk
van, és a nyári forró-

ságban is legalább húszan gyûl-
tünk össze minden egyes foglal-
kozáson – mondta Bisztrai
György, a nordic walking kerü-
leti edzõje, aki Kopp Mária, „Há-
rom Királyfi, Három Király-
lány” elnevezésû mozgalmához
kapcsolódó terveibe avatott be
bennünket.

- Kutatásokból tudjuk, hogy
Magyarországon a fiatal párok
átlagban 2-3 gyermeket tervez-
nek, de ebbõl a családok többsé-

gében csupán egy születik meg.
A Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom célja, hogy
az egykék tervezett testvérei is
világra jöjjenek – tájékoztatott
Bisztrai György. - Edzéseink csa-
ládias hangulatát az adja meg,
hogy egy-egy családból a nagy-
mamától kezdve az unokáig,
szinte mindenki eljön közénk,
hogy együtt mozogjunk a friss
levegõn. Ezért a Népesedési

Kerekasztal elõadásaiból merí-
tett nagyszerû ötletek kerületi
megvalósítása mellett szeret-
ném, ha a sport e fontos, hazánk
jövõjét elõsegítõ mozgalomban
is elõtérbe kerülne. Mivel na-
gyon fontos, hogy a gyerekek
már az anyaméhben magukba
szívhassák az egészséges élet-
módot és a sport szeretetét,
ezért örülnénk, ha foglalkozása-
inkra, leginkább az Erzsébet-

ligetben tartott pénteki baba-
mama nordicra már „a kis ki-
rályfik és királylányok” váran-
dós anyukái is eljárnának –
hangsúlyozta Bisztrai György. 

- Feleségemmel, négy gyer-
mekemmel és három unokám-
mal akár el is indíthatnám a
„Negyedik Királyfi, Negyedik
Királylány Sportban és Egész-
ségben Mozgalmat”, hiszen ná-
lunk – a legkisebb, pár hónapos
unokámat kivéve – mindannyi-
an ûzzük ezt a nagyszerû spor-
tot, amit teljes szívembõl és
meggyõzõdéssel ajánlok min-
denkinek! Ráadásul egyedülál-
lóan Budapesten, és talán az
egész országban, az Önkor-
mányzatnak köszönhetõen a ke-
rületi nordic walking edzéseken
ingyen és bérmentve vehetnek
részt a kertvárosi polgárok –
zárta a beszélgetést a nagycsalá-
dos nordic walking tréner.

Nordic Walking edzések a XVI. kerületben:

Hétfõ, szerda, péntek: reggel 6:30 – 7:30. Helyszín: Havashalom park (a
Polgármesteri hivatal elõtt)
Szerda, vasárnap: 17:00 – 19:00. Helyszín: volt mátyásföldi repülõtér,
nyárfaliget
(Késõ õsszel, télen, és kora tavasszal az idõpont módosul, a Nap állása
szerint, korábban kezdõdnek a délutáni edzések.)
Pénteken: 10:00 – 11:30 hordozó kendõs kismamáknak tartanak edzést.
Helyszín: Erzsébetligeti Színház, a fõbejárattal szembeni park.

Nordic walking kismamáknak is
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Novellapályázat
A Corvin Mûvelõdési Ház és az Aposztróf Kiadó közös novellapályázatot
hirdet eddig még nem publikált pályamûvek bemutatására. Tematikus
megkötés nincs. Beküldési határidõ: 2011. szeptember 20. További rész-

letek: www.kulturliget.hu és info@aposztrof.hu.

Árpád Népe Hagyományõrzõ Egyesület
(Urbán Péter 06-20/473-5963)

Ingyenes bemutatkozó napot tartunk 2011. szeptember 17-én szombaton
16:00-tól
Helyszín: Bp. XVI. ker. Rákosi út és Sarkad u. sarok (az Árpád Népe Egye-
sület nyári szálláshelye), bejárat a Sarkad utca felõl. 
Közlekedés: 244; 144; 46-os buszokkal. 
Az érdeklõdõk rendezvényünkön tájékozódhatnak a 2011-12-es edzés-
rendrõl. 
Vendégeink kipróbálhatják az íjászatot, szablyaforgatást, csatázást.
Foglalkozásainkra gyerekeket, felnõtteket egyaránt szeretettel várunk.

Jelentkezni az edzésekre a rendezvény ideje alatt személyesen vagy
bármelyik napon telefonos egyeztetés után lehet. 

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

A szeptember 17-én 18 órakor kezdõdõ játékest programja: Activity, Tabu, Rö-
mi és még sok más szórakoztató játék.
Október 1-én 19 órakor Magyar Táncház népi zenekarral tánctanárral.

Jöjjön idõutazásra!
(Benedek Ágnes 06-20/9310-800)
Szeptember 18-án, vasárnap két Kertvárosi Idõutazásra invitál a Kulturális Örök-
ség Napjai keretében a Corvin helytörténeti klub. A 11 órakor induló háromórás
autóbuszos városnézés a XVI. kerület öt településrészét járja be. A látnivalókból:
sashalmi Gizella-kastély, Rákosszentmihály nevezetességei, patinás ó-mátyásföl-
di villanegyed, Árpádföld szélén épülõ lakóparkok, falusias cinkotai fõutca: tájház,
az impozáns gimnázium, mûemlék templomok. 14.30-tól kétórás gyalogos vá-
rosnézés indul Ómátyásföld tüzetesebb megismerésére. A séta során olyan kér-
désekre kaphatunk választ, mint: kik hozták létre a települést, mely villákban éltek,
hogyan szórakoztak tehetõs eleink, miként épültek fel templomaink, iskoláink.
Emlékül mindenki színes prospektust vihet haza a kerület nevezetességeirõl. A
részvétel ingyenes, de elõzetes jelentkezés szükséges a 06(20)9310-800-as tele-
fonszámon Benedek Ágnes szervezõnél. Mindkét utazás keretében megtekinthe-
tõ a kertvárosi helytörténeti gyûjtemény, mely e napon 13-16 óráig látogatható

(Veres Péter út 157., az Imre utca HÉV-megállótól 1 percre).

Nótakör
(Kossuth Eszter 06-20/805-8857)

A nyári szünet után a Nótakör szeptember 14-én szerdán 17 órakor tartja elsõ
összejövetelét a Civilek Házában (a régi posta épületében: Rákosi u 71.) Kos-

suth Eszter a nótakör vezetõje várja a nótázni szeretõ állandó és új tagokat.

Sashalmi Kulturális Polgári Kör
(Mihala Tibor 402-21-98)

Szeptember 16-án 7óra 10-kor, Árpád híd pesti hídfõ – kirándulás Szécsénybe
– Kastély, vár, tûztorony, ferences templom, kolostor megtekintése. Balassa-
gyarmat, séta a városban. Mikszáth és Madách emlékek. Vezeti Mihala Tibor

J U B I L E U M I  C I N K O T A  7
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szeptember 17–24.
Batthyány Ilona Általános és Közösségi Iskola 

1164 Budapest, Georgina u. 23. · Telefon/fax: 400-2195

Szeptember 17. (szombat)
14.30 A Cinkota 7 ünnepélyes megnyitója 

Cinkotai szüreti felvonulás
(Batthyány Ilona Általános Iskola, Georgina utca 23.)
A menet 14.30 órakor indul,
a hagyományoknak megfelelõen népviseletbe öltözve
vonul végig a következõ utcákon:
Budapest XVI. kerület, Georgina u. – Vidámvásár u. –
Batthyány I. u. – Gazdaság u. – Georgina u. – Lapát u. –
Lassu utca – Georgina utca – iskola
TÁNCOK, azaz megállóhelyek:
Georgina u., az iskola udvara
Bajcsy-Zsilinszky tér 
Lapát u. – Szabadföld u. sarok 
Visszaérkezés az iskolához kb. 15.30-ra. 
(Az idõpontok változhatnak a menet haladásától függõen.)

14.00–16.00 Makettkiállítás (Fülöp Károly tanár úr munkái) 
Megtekinthetõ: szeptember 24-ig 

Szeptember 17. (szombat)
16.00–20.00 Kulturális örökség napjai és 

cinkotai falunap a tájházban
(1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 16.)
Szász József cinkotai képviselõ megnyitó beszéde
Mikó Magdolna köszöntõje
Batthyány Ilona Általános Iskola néptánccsoportja
Párparapács táncegyüttes mûsora
Táncház 
Népi játszóház, íjászat és vásár 
a Sarkad udvar közremûködésével
Agyagozás , kosárfonás
Bográcsozás, kürtõskalács, töki pompos
Vigadalom, mulatság és tánc

Szeptember 19. (hétfõ) – Kézmûves nap 
13.00–15.00 Kézmûves foglalkozások
14.00–16.00 Bevezetés a makettkészítésbe – foglalkozás felsõsöknek

Helyszín: az iskola könyvtára
15.00 Iskolatörténeti állandó és idõszakos kiállítás 

(Bombay Attila)
Batthyány és Petõfi szobák – állandó kiállítás
megnyitója az iskola aulájában
(Gyimesiné Benkõ Edit )

Szeptember 20. (kedd) – Sportnap
14.00-tól Taekwondo-bemutató

Sárga-tenger Taekwondo Klub
14.30 Diák-tanár mérkõzések

Családi versenyek

Szeptember 21. (szerda) – Egészségnap szûrõvizsgálatokkal
12.00–17.00 Számítógépes talpvizsgálat
14.00–16.00 Vérnyomás-, súlymérés, tanácsadás

(XVI. ker. védõnõi hálózat) 
14.00–17.00 Koleszterinszint-szûrés (Fõvárosi és XIV–XVI. ker. ÁNTSZ) 
14.00–17.00 Egészségvédelem, megelõzés

Termékismertetõk, termékbemutatók
Egészség- és szépségápolási tanácsok
Zepter-bemutató: 
Bioptronlámpa, vérnyomásmérõ, masszírozógép

14.00–16.00 Bevezetés a makettkészítésbe – foglalkozás felsõsöknek
Helyszín: az iskola könyvtára

17.00–19.00 Nyugdíjas-találkozó (Helyszín: az iskola ebédlõje)

Szeptember 22. (csütörtök)
18.00 Kórustalálkozó az evangélikus templomban

Fellépnek: 
Batthyány Kórus 
Cinkotai Evangélikus Gyülekezeti Kórus 
Fília énekegyüttes

Szeptember 24. (szombat) – öregdiák-találkozó
16.00–17.00 Találkozó a tantermekben
17.00 Jubileumi ünnepség és könyvbemutató

Szász József cinkotai képviselõ megnyitó beszéde
Mikó Magdolna köszöntõje
Díszvendégeink: az 1961-ben végzett diákok
Bátorfi Mihály (Cinkotai Gazdakör)
Dr. Blatniczky László
Batthyány Ilona Általános Iskola ünnepi mûsora

17.30–20.00 Kötetlen baráti beszélgetés
Zene, tánc, büfé
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Pöttyös metrófelüljárónál zöldség-gyü-
mölcs vegyeskereskedõ bolt kiadó. 30-
400-1755

NÉMETÓRÁK diplomás nyelvtanártól
kezdõtõl haladóig. PRÓBAÓRA IN-
GYEN. Házhoz megyek. 30-463-0203

ASZTALOSMUNKÁK vállaljuk kony-
hák, beépített bútorok, galériák, bejárati
ajtók, elõtetõk és kocsi beállók készítését.
Régi bútorok restaurálását, kópiák készí-
tését illetve fafaragást. 30-401-1633,
szeteyzoltan@freemail.hu

Szalmarózsa utcában TULAJDONOSTÓL
eladó 48 nm-es másfél szobás, felújított,
emeleti, világos lakás. Irányár: 12,8 M
FT. 30-475-6415

Minõségi KÜLSÕ-BELSÕ lakásfelújítás
alap áron referenciával. Árvent kft. Akire
mindig számíthat! arvent@indamail.hu
Hívjon bizalommal (non-stop) 70-640-
1587, 70-433-8724

Kandalló, cserépkályha építés 10 % ked-
vezménnyel, Bökényföldi u. 87. bemuta-
tó termünkben megtekintheti kínálatun-
kat. 407-3155, 30-301-2616

ANGOL nyelvoktatás, vizsgafelkészítés,
skype óraadás okleveles nyelvtanártól
Sashalmon. Kedvezményes havidíj! Bra-
un Klára 70-941-4960

Könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások
készítése visszamenõleg is. 401-0360, 20-
355-2653

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

Redõnyök, szúnyogháló-rendszerekkel,
napellenzõk szerelése, javítása. Bemuta-
tótermünk: Csömöri u. – Szlovák u. sa-
rok. 409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987

Bádogos-tetõfedõ-tetõszigetelõ, új mun-
kát és felújítást is vállal. 409-2069, 20-510-
0013LAKATOSIPARI BT vállalja: ZÁRAK

cseréjét, KERÍTÉSEK, KORLÁTOK, RÁ-
CSOK gyártását, szerelését, javítását. Ká-
dár. 30-646-1935, 400-2396

Zsebbarát vállal festést- tapétázást- má-
zolást. Kis munkát is. Megbízhatóság, be-
csületesség garantált! 28-450-776, 20-482-
6869

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAK JAVÍTÁS,
SZIGETELÉS, BÚTORJAVÍTÁS, ASZTA-
LOSMUNKÁK. 30-755-2209

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

Még mindig nagyon várom annak a
PÖTYINEK a hívását, aki évtizedekkel
ezelõtt a Tiszavirág vendéglõben dolgo-
zott. 20-441-4661

Kertépítés, kertfenntartás, sövényírás, fa-
kivágás, permetezés és öntözõrendszer
telepítése garanciával. 30-323-0028

Konténeres sitt, lom, zöldhulladék, ter-
mõföld szállítása 4-6-8 köbméteres, nyit-
ható konténerekkel. Erdei Sándor. 409-
0933, 30-944-1106

Méregtelenítõ-gyógyító talpmasszázs,
pránagyógyászat/allergia/stb. 1,5 E Ft.
20-949-0594

Takarítást, bejárónõi munkát keres meg-
bízható, leinformálható, munkájára igé-
nyes, 38 éves hölgy. Nagy tapasztalattal,
referenciákkal. 30-613-3833 www.otthon-
takaritas.hu

Festés-mázolás-tapétázás MESTERLE-
VÉLLEL. Referenciamunkák, ingyenes
költségvetés. 30-278-0463

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS garan-
ciával, kedvezményekkel, ingyenes fel-
méréssel. 20-994-7726, 256-4425

Vegyes
Mátyásföldön, az Imre utcai Hév megálló-
hoz közeli családi házban garzon lakás ki-
adó kedvezõ áron. Érdeklõdni lehet: 0630-
412-0751

Szõlõprés, szõlõdaráló, gyalupad, ETI ka-
zán kedvezõ áron eladó. Érdeklõdni lehet:
0630-412-0751

2 db kutyaház (használt) jelképes össze-
gért elvihetõ Cinkotáról. 30-225-5197

40x40-es bontott pala 300 db eladó jó mi-
nõségû. 30-225-5197

Hi-Fi hangszóró szett, lemezlejátszó, 60 le-
mezzel eladó. 20-421-3648

Eladó franciaágy éjjeli szekrényekkel 25 E
Ft-ért. 20-598-1186

Eladó 9 részes konyhabútor 17 E Ft. 20-
598-1186

Testi, lelki bajból gyógyult, vagy gyógyul-
ni kívánóknak önsegítõ csoport (ngyenes)
beszélgetés, zene, torna a XVI. kerületben.
Hívjon bizalommal. 20-227-5074

Szõlõprés és daráló, zománcozott üst, fo-
nott üvegballonok, demizsonok eladók.
20-310-3619

Eladó borászati eszközök (hordók, üveg-
ballonok, prés, daráló, stb) 30-560-2932

Fehér lemez kád 160 cm-es, megegyezéssel
elvihetõ. 30-250-1054

Beltéri egység PALE-STEREO model SS601
typ. távirányítóval megegyezéssel eladó.
30-9410-4638

Parabola 70 opticum prémium model:
LOP-02F megegyezéssel eladó. 70-378-5652

Ingatlan
Solymár Rózsadombján gyönyörû panorá-
mával 800 nm-es, összközmûves, teraszos,
õsfás építési telek faházzal és garázzsal,
üdülõnek eladó 12,5 M Ft-ért. 20-526-6488

Rákosszentmihályon 710 nm-es telken 110
nm-es régi típusú családi ház eladó. Irány-
ár: 39,5 M Ft. 30-600-4294

Centin 33 nm-es üzlet kiadó. 30-366-9931

Feldebrön /Eger mellett/ 1987 ben épült
90 nm-es ház eladó. 30-366-9931

Centin három szobás, fiatalos lakás tulaj-
donostól eladó. Irányár: 15,3 M Ft. 30-494-
4328

XVI. kerület Koronafürt utcában 1,5 szobás
lakás részben bútorozott, azonnali költö-
zéssel kiadó. 65 E Ft+ rezsi. 70-587-
7394Szentkorona lakótelepen eladó két
szobás, 56 nm-es lakás új nyílászárókkal.
70-459-7327

Gazdasági referenst keres az önkormányzat
A XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzõje tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Mûvelõdési Ügyosztályon a gazdasági referens álláshelye betölthetõ.
A gazdasági referens feladatai:
– A Mûvelõdési Ügyosztály nyilvántartási körébe tartozó költségvetési elõi-

rányzatok elõkészítése utalványozásra, ellenjegyzésre, a támogatási szerzõ-
dések elõkészítése aláírásra. 

– A közoktatási intézmények által szolgáltatott statisztikai adatok gyûjtése, ösz-
szesítése, nyilvántartása, kezelése, kimutatások készítése

– A kerületi tejakció szervezése, a támogatási kérelem elõkészítése, adminiszt-
rációs feladatainak ellátása, 

– A Mûvelõdési Ügyosztály nyilvántartási körébe tartozó költségvetési elõi-
rányzatok felhasználásának folyamatos ellenõrzése, nyilvántartása, elemzése

A munkakör betöltéséhez felsõfokú pénzügyi végzettség, vagy mérlegképes
könyvelõ végzettség, magyar állampolgárság és büntetlen elõélet szükséges
Elõnyt jelent közoktatási intézményben a munkaterületet érintõen szerzett gya-
korlat, a közoktatás irányításában szerzett szakmai gyakorlat, alapfokú számí-
tógép felhasználói ismeretek, közigazgatási alap-, szak-, illetve versenyvizsga.
A munkakörrel kapcsolatos kérdésekrõl további felvilágosítás kérhetõ Kovács
Katalin Mûvelõdési Ügyosztályvezetõtõl a 4011-523 telefonszámon.
Az önéletrajzok benyújthatók postai úton (1163 Budapest, Havashalom u.43. )
Jónás Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, vagy elektronikus
úton a joka@bp16.hu e-mail címen.

CNC gépkezelõt, programozási és gép-
beállítási alapismeretekkel keresek. CNC
marógépre és CNC esztergára. Munka-
hely XVI. kerület. 401-4625

Cégeknek, könyvelõirodáknak bérszám-
fejtést, teljes körû bérügyvitelt vállalunk.
401-0360, 20-355-2653

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

Szeptember 3-4-én zajlott az elsõ teszt verseny a MASZ rendezésében az
Ikaruson lévõ, új rekortán pályán. 
Szeptember 5-tõl a lakosság igénybe veheti a 7-es 8-as futópálya kört. 
A havi bérlet ára 2000 forint, a napi jegy 300 forintba kerül. Érdeklõdni az

Ikarus épületben, a gondnoknál lehet.

Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény az
önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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

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

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

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352.
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XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelõszerkesztõ:
Imrik László

Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztõségi fogadóóra 
szerdánként 14–16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

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

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné

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

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