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Kedves olvasó!

„Emeld fel szemeidet és tekints arról a
helyrõl, ahol vagy, északra, délre, ke-
letre és nyugatra. Mert mind az egész
földet, amelyet látsz, néked adom, és a
te magodnak örökre. És olyanná te-
szem a te magodat, mint a földnek
pora, hogyha valaki megszámlálhatja
a földnek porát, a te magod is meg-
számlálható lesz…” Az isteni ígéret-
tel élnek is az emberek, hiszen már az
ókorban is tartottak népszámlálást. A
leghíresebb összeírás talán Augustus
császár idejében volt, hiszen Jézus ak-
kor született. Magyarországon 1784
és 1787 között hajtották végre az elsõ
népszámlálást II. József rendelete
alapján, azóta pedig 14 alkalommal
írták össze a lakosságot. Az idén újra
népszámlálást tartanak, október fo-
lyamán tehát számlálóbiztos fogja fel-
keresni Önt és kedves családját. Mi-
vel ez törvényi elõírás, kérem, hogy
segítse a munkáját!
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Kovács Péter polgármester, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Szekeres Pál helyettes ál-
lamtitkár, Bánki Erik, a parlament sport- és turisztikai bizottságának elnöke, Németh Miklós gerelyhajító és
Marlies Göhr futó olimpiai bajnok, valamint Detlef Michel világbajnok ünnepélyes keretek között adta át az
új Ikarus Atlétikai Centrumot. Bõvebben a 3.oldalon

K isgyerekes szülõnek
lenni nem könnyû fel-
adat, bár az óriásplaká-

tok és a tévémûsorok mást hir-
detnek. Bár a reklámokban bol-
dog babák mosolyognak kipi-
hent szüleikre, babakocsival
közlekedni és kényelmesen be-
vásárolni gyakorlatilag lehetet-
len. A kismamák sokszor bezár-
va érzik magukat. Éppen ezért

Szabó Patricia, Szakál Krisztina és Szûcs Angéla kez-
deményezésére az idén a XVI. kerület is csatlako-
zik a nyolc éve életre hívott nemzetközi babahor-
dozó héthez. Az eseményt Kovács Péter polgár-
mester nyitja meg október 17-én. Az Erzsébetligeti
Színházban megrendezésre kerülõ eseménysoro-
zat színes programokkal, érdekes és különleges, a
kisgyerekes létet a gyerekek szemszögébõl is meg-
közelítõ elõadásokkal várja a jövendõbeli kisma-
mákat, kisbabákat, szülõket, nagyszülõket, nagy-

tesókat, szakembereket. A programok hasznos ta-
nácsokat adnak a babavárással, szoptatással, moz-
gásfejlõdéssel, homeopátiával kapcsolatos kérdé-
sekre, kiemelt hangsúlyt fektetve a hordozókendõ
könnyed használatának módszereire és a hordo-
zásból származó elõnyökre.

Szabó Patricia fõszervezõ elmondta: az a testkö-
zelség, amit a hordozás nyújt, megnyugtatja a ba-
bát, hiszen ugyanúgy édesanyja közelében lehet,
mint amikor még az anyaméhben volt. Emellett
segít a biztonságos kötõdés kialakulásában, hiszen
egymás rezdüléseire könnyebben tudnak ráhan-
golódni. A hordozás által a baba pontosan azt
kapja, amire vágyik, és a szülõk is hozzájutnak
egy „szabadabb” élethez, ugyanakkor még a na-
gyobb testvérek számára is marad egy szabad kéz.

A programokra a belépés ingyenes, a záróna-
pon megrendezésre kerülõ tombolahúzáson pe-
dig – amelyre az elsõ szelvényt a regisztrált láto-
gatók ajándékba kapják – a szerencsés nyertesek
értékes ajándékokat nyerhetnek.

Hordozóban még jobb babának lenni
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Itt az értelmes
szakmai 
párbeszéd ideje
MUNKATÁRSUNKTÓL

A z Általános Iskolai
Igazgatók Országos
Szövetsége szeptember

29-én rendezte meg tanévnyitó
szakmai napját az Erzsébet-
ligeti Színházban. Az országos
szövetség elnöke, Jeszenszkyné
Gallai Gabriella által szervezett
konferencia témáit a részt vevõ
igazgatók javasolták. Atkári
Zsuzsanna az iskolák és a kor-
mányhivatal kapcsolatáról,
Grezsa Ferenc a drogmegelõzési
stratégiáról, Selmecziné Csordás
Mária pedig munkajogi kérdé-
sekrõl tartott elõadást a részt-
vevõknek. 

A rendezvényre az ország
minden részébõl érkeztek igaz-
gatók és oktatással foglakozó
szakemberek. A vendégeket
Csomor Ervin köszöntötte. Az
alpolgármester olyan pozitív
példaként állította a Kertvárost
a jelenlévõk elé, ahol színes pa-
lettája van az oktatási intézmé-
nyeknek, hiszen több általános
iskola, gimnázium, módszerta-
ni intézmény és zeneiskola is
mûködik a kerületben. Emellett
míg máshol oktatási intézmé-
nyeket zárnak be, addig nálunk
fejleszteni és felújítani is tudják
azokat. 

A készülõ jogszabályokkal
kapcsolatban Csomor Ervin el-
mondta: folyamatosan változó
világban élünk, és a közoktatás-
ban is számtalan kérdés vár
megválaszolásra. Ezek közül a
legfontosabb a pedagógusok
bérezése, illetve az iskola fel-
adata. 

A jövõben ugyanis az oktatás
mellett erõsíteni fogják a neve-
lési funkciót is, amit elõsegít a
napközi és az iskolaotthonos
képzés is. Az oktatási ügyekért
is felelõs alpolgármester kitért
azokra a hírekre, amelyek sze-
rint az állam lesz az iskolák
fenntartója. Csomor Ervin bízik
abban, hogy az állam olyan
feltételeket határoz meg, ame-
lyek lehetõvé teszik, hogy az in-
tézményeink mûködtetését a jö-
võben is az Önkormányzat lás-
sa el. 

Október 18-án, kedden 15 órakor tartja az Önkor-
mányzat a cinkotai ügyfélszolgálati iroda megnyitóját
a volt községházán, a Vidámvásár utca 72.-ben. Mi-
vel a település van a legmesszebb a Polgármesteri
Hivataltól, ezért az Önkormányzat célja az, hogy se-
gítséget nyújtson a Cinkotán élõ idõseknek, a nap-
közben dolgozó kerületi lakosoknak ugyanakkor le-

hetõségük lesz az ügyek munkaidõ után való intézé-
sére. A cinkotai ügyfélszolgálati iroda kedden és csü-
törtökön, 15 és 19 óra között várja azokat a kedves
ügyfeleket, akik a többi között kérelmeket vagy pana-
szokat szeretnének leadni, egyszerûbb hivatali ügyin-
tézésre van szükségük, vagy csak felvilágosítást sze-
retnének kérni.

Október l0-tõl ismét elin-
dul az Önkormányzat
egyik legnépszerûbb ak-
ciója, a zöldhulladék in-
gyenes begyûjtése.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A zöldhulladék gyûjtésé-
ért sok dicséretet kap-
tunk – mondta Kovács

Raymund alpolgármester, az ak-
ció ötletgazdája. – A sikereken
felbuzdulva az idén is szeret-
nénk ilyen módon rábírni a la-
kosságot, hogy zsákba szedje,
ne pedig elégesse a lehullott le-
veleket. 

Az alpolgármester elmondta:
az akcióról minden kerületi csa-
lád írásbeli tájékoztatót kap,
amihez általában egy, de Ómá-
tyásföldön, ahol a legnagyobb
fák vannak, két nejlonzsákot is
mellékelnek. 

– Nagyon fontos, hogy az ál-
lampolgárok már hétfõn kite-
gyék a zsákokat a házuk elé, hi-
szen a Kerületgazda Szolgáltató
Szervezet munkatársai a hét ele-

jén kezdik el azok begyûjtését.
Tavaly õsszel körülbelül ezer
tonna zöldhulladékot gyûjtöt-
tünk össze, az idén is legalább
ennyire számítunk. Természete-
sen elõfordulhat, hogy valahon-
nan nem sikerül majd azonnal
elszállítani a zsákokat, különö-
sön akkor történhet majd ilyen,

amikor a fák legjobban hullajt-
ják a leveleiket. Ilyen esetekben
egyrészt egy kis türelmet ké-
rünk a lakosságtól, másrészt azt,
hogy az értesítõben olvasható
zöldszámon, illetve e-mail cí-
men jelezzék az Önkormányzat-
nak is a problémát! – javasolta
Kovács Raymund.

Indul a zöldhulladékgyûjtés

MUNKATÁRSUNKTÓL

S zintén nagy sikerrel indítot-
ta újra tavaly az Önkor-
mányzat a lakossági kom-

posztálási akciót. Az elmúlt év-
ben 350 komposztládát és ugyan-
ennyi komposzthálót osztottak
ki. Az érdeklõdés olyan nagy
volt, hogy azóta 290-en jelentkez-
tek, hogy csatlakozzanak a kom-
posztálási programhoz. Most ne-

kik biztosít komposztládát és
komposzthálót az Önkormány-
zat. A feltételek ugyanazok, mint
korábban: a komposztálóedénye-
ket a kerületben kell használni, és
öt év után a felhasználó tulajdo-
nába kerülnek az eszközök. 

A program elsõdleges célja a
zöldhulladék helyben tartása,
visszaforgatása a kertvárosi ker-
tekbe. Jelenleg 750 háztartás kom-
posztál a programon belül, a

mostani akcióval ez a szám már
meghaladja az ezret.

Azoknak sem kell szomorkod-
niuk, akik az idén lemaradnak a
komposztálási akcióról, mert Ko-
vács Raymund alpolgármester el-
mondása szerint az Önkormány-
zatban egyetértés van a lakossá-
gi komposztálás támogatásának
ügyében, és ennek köszönhe-
tõen a program jövõre is folyta-
tódni fog.

Folytatódik a komposztálási akció is

Cinkotán is lesz 
ügyfélszolgálati iroda



SPORT

3

RIERSCH TAMÁS

E z a második olyan pálya
Budapesten, amely nem-
zetközi versenyek rende-

zésére is alkalmas. Sõt, a Puskás
Ferenc Stadion lebontását köve-
tõen az egyetlen ilyen létesítmény
lesz majd a fõvárosban. Azért épí-
tettük ezt a pályát, mert a kerü-
letünkben található egy klub,
amelyben évtizedek óta kiváló
munka folyik. Ez az egyesület
Kiss Dániel személyében már egy

világhírû atlétát is kinevelt, és re-
mélhetõleg a jövõben is számos
kiváló sportoló fog innen kikerül-
ni – mondta Kovács Péter polgár-
mester. 

A megnyitó igazi ünnep volt a
magyar atlétika számára, hiszen
360 versenyzõ, csaknem 100 meg-
hívott és mintegy 500 nézõ vett
részt az eseményen. A sport leg-
magasabb rangú vezetését Szekeres
Pál helyettes államtitkár és Bánki
Erik, az Országgyûlés sport- és
turisztikai bizottságának elnöke
képviselte. Jelen volt a Magyar At-
létikai Szövetség (MASZ) elnöke,
Gyulai Miklós, illetve a múlt és a je-
len kiválóságai közül Németh Mik-

lós, Szalma László, Gécsek Tibor,
Vaszi Tünde, Pars Krisztián és
Zsivóczky Attila is. Rajtuk kívül
még két német világsztár is elfo-
gadta a szervezõk meghívását:
Marlies Göhr többszörös Európa-,
világ- és kétszeres olimpiai bajnok,
illetve világcsúcstartó 100 méteres
futó, illetve Detlef Michel, aki 1983-
ban Helsinkiben gerelyhajításban
nyert világbajnoki címet.

– Utoljára 1986-ban jártam itt.
Akkoriban ugyanis nagyon inten-
zív kapcsolat volt a jénai és a má-

tyásföldi klub között. A pálya ter-
mészetesen nagyon megváltozott,
és elmondhatom, hogy ilyen szép
létesítményben régen voltam.
Csak azt tudom kívánni a magyar
barátaimnak, hogy sok olimpiai
bajnok kerüljön ki ebbõl a cent-
rumból! – mondta Marlies Göhr.  

A kerület vezetõje már többször
kijelentette, hogy az eddigi ered-
ményekkel nem szeretne megelé-
gedni. Ha már ilyen létesítmény-
nyel rendelkezik a kerület, akkor
az váljék a magyar atlétikasport
hasznára is.

– Most itt jelen van a magyar at-
létika, és reméljük, hogy hamaro-
san a világ atlétái is idetalálnak

majd! De ha nem így történik, ak-
kor is bízhatunk benne, hogy az
innen kikerülõ tehetségeken ke-
resztül a világ hamarosan megta-
nulja ennek a létesítménynek a ne-
vét – hangsúlyozta Szekeres Pál.

Már most elõrehaladott tárgya-
lások zajlanak a MASZ és a létesít-
ményt mûködtetõ önkormányzati
cég között arról, hogy a 2012-es
évben minél több országos ver-
senynek adhasson helyet a Bátony
utcai pálya.

– Vannak olyan polgármeste-
rek, mint Kovács Péter, és van
olyan képviselõ-testület, mint a
XVI. kerületi, amely mer dacolni a
válsággal, és elvégzi azokat a fej-
lesztéseket, amelyeket tervezett –
mondta Bánki Erik. – Minden
egyes forint, amit az Önkormány-
zat fejlesztésekre költ, a jövõbe ve-
tett hitet erõsíti. Ez az atlétikai pá-
lya egész Budapesten hiánypótló
beruházásnak számít, amely biz-
tos, hogy az egész sportág haszná-
ra válik majd. 

Gyulai Miklós szerint régen volt
olyan kellemes helyzetben a ma-
gyar atlétika, mint mostanában.
Rövid idõn belül ugyanis két pá-
lyát avattak az országban. Az
egyiket Szekszárdon, ahol az au-

gusztusi országos bajnokságot
rendezték, a másikat pedig itt, Má-
tyásföldön.

Az ünnepélyes szalagátvágás
után a gyerekek vették birtokuk-
ba az új rekortán pályát. Október
2-án délután ugyanis a Magyar
Atlétikai Szövetség által rende-
zett gyermek-csapatbajnokság-
nak adott otthont az új atlétikai
centrum. A 30 csapat 10-12 éves
atlétái hét számban mérték össze
tudásukat. A versenyen a házi-
gazda Ikarus BSE is képviseltette
magát, de Nagy József tanítványai
ezúttal nem jutottak a legjobb
nyolc közé. A gyerekeknek vi-
szont nagy megtiszteltetést jelen-
tett, hogy az érmeket a két német
világsztár adta át.

– Amióta ennek a pályának híre
ment a kerületben és a környezõ
településeken, csak úgy özönlenek
hozzánk a gyerekek – mondta a
verseny végén Tomhauser István, az
atlétikai szakosztály elnöke. – Már
nem is kell toboroznunk, hiszen a
kicsik maguktól jelentkeznek, és
emiatt már az edzõk számát is nö-
velnünk kellett. A mi példánk is
azt bizonyítja, hogy a szülõk is szí-
vesebben sportoltatják jó körülmé-
nyek között a gyerekeiket.

Bár már szeptember elején tesztversenyt rendeztek az Ika-
rus BSE Bátony utcai létesítményében, illetve a mátyásföl-
di atléták már néhány hete birtokba vették a pályát, az
Önkormányzat által felújított atlétikai centrumot hivata-
losan csak október 2-án adták át. Az ünnepélyes ceremó-
nia azért váratott magára, mert egyrészt szeptember végé-
re készült el a csaknem ezer nézõ elhelyezésére alkalmas
lelátó, másrészt ezen a napon rendezték az elsõ országos
bajnokságot a létesítményben. Az Ikarus Atlétikai Cent-
rum átadása tehát nemcsak a kerületnek, hanem a magyar
atlétikasport számára is rendkívül fontos esemény volt.

Mátyásföldre figyelt az atlétavilág

Kazi Tamás, Gajdos Tamás és Gécsek Tibor

A világszínvonalú rekortán pálya
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Alexnek az elsõségig kilenc
gyõzelemre volt szüksége.
Három török, egy-egy

azeri, bolgár, ukrán, román és
orosz ellenfelét legyõzve jutott el
az utolsó fordulóig, ahol egy nála
magasabban jegyzett orosz ver-
senyzõ várt rá. Alex esetében azon-
ban nem a 200-zal kevesebb Élõ-
pont jelentette a legnagyobb prob-
lémát. A verseny elõtt ugyanis az
egyik helyi étteremben valószínû-
leg romlott volt az étel, amit ebéd-
re evett, ez pedig komoly gondot
okozott. A döntõ parti elõtt egész
éjjel hányt, és az állapota a mérkõ-
zésig sem javult. A szentmihályi
kisfiú azonban így is vállalta a játé-
kot. A csaknem két és fél órás játsz-
ma alatt aztán sikerült a játékra
koncentrálnia, és a kiváló taktiká-
nak köszönhetõen a 39. lépésben
feladásra kényszerítette orosz el-
lenfelét. Alex tehát Európa-bajnok
lett, ám az eredményhirdetésrõl
már lemaradt, mivel a döntõ után
ismét rosszul lett. A gyõzelem
azonban nemcsak hírnevet, hanem
egyéb elismeréseket is jelentett szá-
mára. Amiért a verseny során több

Élõ-pontszámmal rendelkezõ el-
lenfelét is legyõzte, a saját pontjait
is jelentõsen megnövelte (1720-ra).
De ennél is nagyobb eredmény,
hogy az Európa-bajnoki címmel
automatikusan FIDE-mesteri cí-
met kapott. A Magyar Sakkszövet-
ség nyilvántartása szerint Krstulo-
vic Alex a legfiatalabb magyar sak-
kozó, aki ezt a címet kiérdemelte.

– Sûrû és nehéz idõszak van
mögöttünk. Nyáron országos
bajnokság volt, amit szintén Alex

nyert meg, majd fel kellett ké-
szülni az EB-re. Sajnos, támoga-
tás híján, a verseny minden költ-
ségét nekünk kellett állni, ami
nagyon megterhelõ volt a csa-
ládnak. Emiatt még az is kétsé-
gessé vált, hogy a november kö-
zepén megrendezendõ brazíliai
világbajnokságra ki tudunk-e
utazni – mondta Alex anyukája.

Krstulovic Alex eddig az
MTK-ban sakkozott Krizsány
László irányításával. Ez évtõl
azonban már a Kõbánya színei-
ben fog versenyezni. Sajnos a
magyar sakksport olyan helyzet-
ben van, hogy egy ekkora tehet-
ség világbajnoki szerepeltetését
sem tudják már támogatni, az
Európa-bajnok tehát szponzorra

vár annak érdekében, hogy a
vébén is elindulhasson.

– Nagyon szeretnék világbajno-
ki partit is játszani! Úgy gondo-
lom, a vébén is képes lennék ér-
met szerezni – jelentette ki Alex.

Az újdonsült Európa-bajnokot
szeptember 26-án elõbb tanítója,
Papp Edit, majd a Kölcsey Ferenc
iskola igazgatója, Dobre Lajos is
személyesen köszöntötte. A kö-
szöntés az intézmény közösségé-
nek jelenlétében zajlott, amelyen
a diáktársak vastapssal gratulál-
tak elsõ osztályos társuknak.

Az eredménnyel kapcsolatban
megkérdeztük Zsinka László sakk-
nagymestert, az MLTC sakkszak-
osztályának vezetõjét. – Személye-
sen nem ismerem Alexet, viszont
az Európa-bajnokság megnyerése
nagyon szép eredmény, amelyhez
gratulálok! Ugyanakkor ez még
csak az elsõ lépés a sakkozóvá vá-
lás felé, hiszen nagyon fontos lesz,
hogy Alex ezt a színvonalat a ké-
sõbbiekben is tartani tudja. Ehhez
persze a legfontosabb az, hogy egy
komoly edzõvel tudjon gyakorol-
ni, és sok jó versenyen szerepeljen.
Mindehhez természetesen pénzre
van szükség, hiszen a versenyek
sokba kerülnek, de csak biztatni
tudjuk õt! Nem is gondolnánk
azonban, hogy nála fiatalabb te-
hetségek is vannak. Az MLTC-ben
Lakatos Tamás nemrég megnyerte
az óvodások számára kiírt Buda-
pest-bajnokságot.

Szeptember végén Bulgáriában rendezték a sakkozók
korosztályos Európa-bajnokságát. Az eseményen egy
nyolcéves rákosszentmihályi kisfiú, Krstulovic Alex is
részt vett. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola elsõ osztá-
lyos diákja ráadásul a saját korosztályában hatalmas bra-
vúrt végrehajtva Európa-bajnok lett. 

A legfiatalabb magyar sakkmester

Közlemény a szakszervezetekrõl

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról
szóló 24/2011. (III. 9.) korm. rendelet alapján a szak-
szervezetek reprezentativitásának megállapítása ered-
ményének kerületi szintû összesítésére megalakult bi-
zottság a területi-helyi szintû reprezentativitás meghatá-
rozásakor az alábbi szakszervezeteket tekinti reprezen-
tatívnak:

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), Magyar Zene-
mûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete (MZTSZ),
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SZTDSZ),
Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészség-
ügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
(MSZ EDDSZ). A közleményt a 24/2011. (III. 9.) korm.
rendelet értelmében a mai napon közzéteszem.

Ancsin László jegyzõ

Közbeszerzési referenst keres az Önkormányzat
A Budapest Fõváros XVI. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjének tájékoztatása
szerint a beszerzési és üzemeltetési irodán a közbeszerzési referens álláshely betölthetõ.
A kinevezés határozott idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése: a közbeszerzési eljárások operatív lefolytatása, a köz-
beszerzési eljárások lefolytatásában jogi és közbeszerzési szakértelemmel rendelkezõ állandó
szakmai bírálóbizottsági tag, közbeszerzési eljárások során kötendõ szerzõdéstervezetek el-
készítése, elõzetes jogi szempontból való véleményezése, a szerzõdések e szempont szerinti
ellenjegyzése.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: jogi egyetem, magyar állampolgárság, bün-
tetlen elõélet, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent a közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett gyakorlat és közigazgatási
alap-, szak-, illetve versenyvizsga.
A munkakörrel kapcsolatos kérdésekrõl további felvilágosítás kérhetõ Katáné Pergel Ágnes
beszerzési és üzemeltetési irodavezetõtõl a 401-1556 telefonszámon.
Az önéletrajzok benyújtása postai úton (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Jónás Károlyné
humánpolitikai referens nevére címezve, vagy elektronikus úton a joka@bp16.hu e-mail cím-

re küldve történhet.

Dobre Lajos és Alex
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Bûnmegelõzési sorozatunk
rendhagyó részeként a je-
lenleg is zajló népszámlá-
lás kapcsán az alábbiakban
az ORFK szóvivõi iroda
közleményét változtatás
nélkül tesszük közzé.

2011. október 1-je és október 31-e
közötti idõben nép- és lakásszám-
lálásra, továbbá az ebbõl kimarad-
tak 2011. november 8-ig történõ
pótösszeírására kerül sor. Sajnos
az utóbbi idõben elszaporodtak a
trükkös módszerrel végrehajtott
lopások, ezért felhívjuk a lakosság
figyelmét arra, hogy a népszámlá-
lás idõszakában is feltûnhetnek
olyan rossz szándékú emberek,
akik magukat számlálóbiztosnak
kiadva juthatnak be lakásokba, és
az ott lakók figyelmét elterelve
próbálnak eltulajdonítani külön-
bözõ értékeket. 

Az elkövetõkre jellemzõ, hogy
sosem „dolgoznak” egyedül. Kül-
lemük többnyire ápolt, rendezett,
modoruk megnyerõ, ezért köny-
nyebben beférkõzhetnek az embe-
rek bizalmába. Hihetõ, életszerû
történeteket mondanak el, ame-
lyek célja minden esetben a figye-
lemelterelés. 

Amennyiben a tolvaj cselekmé-
nye végrehajtása közben leleplezõ-
dik, kizárólag az adott helyzet mér-
legelése után szabad ellenállást ta-
núsítani az elkövetõvel szemben,
mert az addig „csak” megtévesz-
tésre, figyelemelterelésre koncent-
ráló elkövetõ a zsákmány megszer-
zése érdekében akár a testi épséget

veszélyeztetõ magatartást is tanú-
síthat, erõszakot alkalmazhat. Ve-
szélyhelyzetben célszerûbb a rend-
õrség vagy a szomszédok, járóke-
lõk segítségét kérni.  

Javasoljuk, hogy több ismeretlen
látogató fogadása esetén ismerõ-
sök, rokonok is tartózkodjanak a la-
kásban. Idegen személyt soha ne
hagyjunk felügyelet nélkül!

Az áldozattá válás elkerülése
érdekében az értékeket (ékszerek,
készpénz, takarékbetétkönyv,
bankkártya stb.) a személyes ok-
mányoktól (személyi igazolvány,
lakcímkártya, útlevél, jogosítvány,
tajkártya, adókártya stb.) elkülönít-
ve célszerû tárolni. 

Magyarország területén 2011.
szeptember 27. és 30. közötti idõ-
ben mintegy 40 000 számlálóbiztos
minden egyes lakott épületbe eljut-
tat egy-egy úgynevezett adatfelvé-
teli csomagot. Ezen szerepel az
összeíró személy neve, azonosítója
és telefonszáma. Ezt a számot tár-
csázva megtudhatjuk a számláló-
biztos látogatásának pontos dátu-
mát, idõpontját.

A becsöngetõ népszámlálást
végzõ minden esetben felmutat
majd egy kék színû számlálóbizto-
si igazolványt, amelyen szerepel a
biztos neve és aláírása, az azonosí-
tószáma, valamint a kártya hátol-
dalán a település jegyzõjének az
aláírása. Ezen igazolvány kizárólag
a biztos személyazonosságát igazo-
ló fényképes hatósági igazolvány-
nyal (személyi igazolvány, jogosít-
vány, útlevél) együtt érvényes! Az
alábbi, ingyenesen hívható zöld-

számokon lehetõség van az adatok
valódiságágának ellenõrzésére is.
06-80/200-014, 06-80/200-224. 

A népszámlálás során a szemé-
lyes okirataikat a számlálóbiztosok
nem kérhetik el, õk viszont hitelt
érdemlõen, a fent felsorolt okmá-
nyaikkal igazolják magukat. 

Amennyiben veszélyben érzi

magát, hívja bizalommal a rend-
õrséget az ingyenes 107-es vagy
a 112-es segélyhívók valamelyi-
kén. Ha korábbi bûncselekmény-
re vonatkozóan rendelkezik ada-
tokkal, névtelenül tárcsázhatja a
rendõrség által mûködtetett Te-
lefontanú 06-80/555-111-es in-
gyenes számot is.

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
jegyzõje felhívja Budapest XVI. kerület lakosságá-
nak figyelmét arra, hogy a népszámlálás során az
adatszolgáltatás kötelezõ!

A népszámlálásban közremûködõ számlálóbiz-
tosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lel-
kiismeretes munkavégzésük az eredményes cen-
zus egyik legfõbb záloga! 

Feladatuk az adatgyûjtés területi megvalósítá-
sa: 2011. október 1. és 31. között egy meghatá-
rozott, kb. 110-140 címet tartalmazó számláló-
körzeten belül az összes lakás és ott lakó személy
adatainak összegyûjtése, a lakásokra és a szemé-
lyekre vonatkozó kérdõívek kitöltése. 2011. októ-

ber 1. és 31. közötti idõben a számlálóbiztosok
felkeresik a lakásokat az összeírás, valamint a pa-
píralapú önkitöltõs kérdõívek begyûjtése miatt.

A számlálóbiztosok személyét a Központi Sta-
tisztikai Hivatal 06-80/200-224 ingyenesen hív-
ható zöldszámán ellenõrizhetik le!

A számlálóbiztos magát a népszámlálási iga-
zolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és
aláírása, az azonosítószáma, valamint a kártya
hátoldalán a település jegyzõjének az aláírása.

A népszámlálási igazolvány kizárólag a számlá-
lóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes

igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány,
útlevél) együtt érvényes.

A számlálóbiztos a 2011. évi népszámlálásról
szóló 2009. évi CXXXIX. törvényben meghatáro-
zott adatfelvételi tevékenységet lát el. Feladatellá-
tása során a Btk. 229.§ (1) bekezdése szerint hi-
vatalos személynek minõsül, és aki a hivatalos
személyt jogszerû eljárásában erõszakkal vagy fe-
nyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszerí-
ti, vagy eljárása alatt, illetõleg emiatt bántalmaz-
za, bûntettet követ el, és három évig terjedõ sza-
badságvesztéssel büntetendõ.

Ancsin László
jegyzõ

Közlemény

Bûnmegelõzési sorozat VIII.

Rendõrségi felhívás

A számlálóbiztos igazolványának mintája
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MÉSZÁROS TIBOR

Az évenként ismétlõdõ kertvárosi vigas-
ságok a XVI. kerület legnagyobb nézõ-
sereget vonzó rendezvénye, ahova az

itteni lakók mellett elõszeretettel ellátogatnak a
fõváros más részeiben élõk is. A legszebb õszi
napokra idõzített, túlnyomó részben szabadtéri
programokat ígérõ kulturális seregszemlét az
idén nyolcadik alkalommal rendezték meg. 

Szeptember 22-én Szabó Csilla, a Corvin Mû-
velõdési Ház igazgatója üdvözölte a megnyitó
résztvevõit, majd Kovács Raymund rövid beszé-
de után az alpolgármester és három határon
túli magyar testvérváros – Kishegyes, Po-
zsonypüspöki és Zápszony – polgármestere
közösen nyitotta meg a négynapos rendez-
vénysorozatot. 

Ami ezután ezen az estén még hátravolt, ar-
ról ma már két, fogalommá vált szóval min-
dent el lehet mondani: Csík Zenekar. Az auten-
tikus népzenei alapokra épülõ, de ismert hazai
szerzõk mûveinek „népzenésített” változatát
is a mûsorára tûzõ, hihetetlenül népszerû ze-
nekar telt ház elõtt, tomboló sikert aratva indí-
totta útjára a vigasságok rendezvényfolyamát.

A hétvége ezután igazi tarka forgatagot ho-
zott. A Kolompos Együttes elõadását és a dél-
elõtti gyerekmûsorokat követõen a Liget Tánc-
akadémia, a Fáklya horvát táncegyüttes, a
Rácz Aladár Zeneiskola operettcsoportja, Sab-
rina Solis énekesnõ és az Újmagyar Táncszín-
ház már valódi, felnõtteknek szóló produkció-
val szórakoztatta a közönséget. Közben a liget
fái között számtalan bogrács alatt lobbant fel a

tûz, hogy a versenyzõk felvonultathassák a
nemzetközi gasztronómia remekeit a zsûri
elõtt. Beindult a körhinta is, a mászófalon pók-
lábú gyerekek kúsztak az ég felé, a Vöröske-
reszt sátrában ingyenesen mérték a vérnyo-
mást, a cukor- és koleszterinszintet,  kíváncsi
szemek ismerkedtek egy mentõautó belsejével,
rótta köreit a kerület utcáin a ligetbõl óránként
induló kék színû varázsvonat, fogyott a sör, a
perec, a kürtõskalács, és még száz és száz vá-
sárfia. De maradt még egy neves csapat a prog-
ram végére is. A harmadik napot a Budapest
Klezmer Band mûsora zárta.

A záró napon minden ott folytatódott, ahol
elõzõ este abbamaradt. A gyerekeket ezúttal
bábelõadás ültette a színpad elé, majd a Makám
zenekar énekeltette meg õket és szüleiket. Aki
kitartott a színpad mellett, ízelítõt kaphatott a
Körúti Színház Meseautó címû elõadásából,
amelyet október 7-én elõször az Erzsébetliget-
ben mutatnak be, és csak ezután indul országos
turnéra. Ír-kelta népzenét a Greenfields együt-
tes kínált a hallgatóságnak, a fergeteges ritmusú
szerb nemzeti táncot pedig a Colo együttes hoz-
ta el a ligetbe. Emlékezetes produkciót nyújtott
a Duna Mûvészegyüttes is, de a nap fénypontja
mindenképpen Wolf Kati esti koncertje volt. 

A napjainkban oly népszerû énekesnõ la-
punknak elmondta: a Rácz Aladár Zeneiskola
meghívottjaként megfordult már kerületünk-
ben. A közelmúltig csak a Vuk filmdalának elõ-
adójaként tartották számon, de az X-Faktor egy
csapásra széles körben ismertté tette. Mégsem
vállal annyi fellépést, mint a vele együtt híressé
vált társai, hiszen két kislány édesanyja. Az Eu-
rovíziós Dalfesztiválról csak annyit mondott,
nem érti, miért lett a 25 induló közül csak a 22.
a magyar dal, hiszen a döntõ helyszínén egye-
dül az õ elõadása közben üvöltötte felállva a 35
ezer nézõ a refrént, a szavazatok mégis más
szempontok szerint érkeztek. Arra a kérdésre,
hogy elindulna-e újból egy dalversenyen, azt
mondta: az X-Faktor és a düsseldorfi is kemény
megméretés volt, de jelenleg inkább a közeljö-
võben megjelenõ, Vár a holnap címû lemezé-
nek stúdiómunkáira összpontosít. 

Mire a mosolygós, szõke énekesnõ mindezt
elmondta, már hatalmas, várakozó tömeg ve-

rõdött össze a színpad körül. Ismert külföldi és
magyar slágerekbõl összeállított mûsorát vé-
gig nagy taps követte. Elõadását pedig a ma-
gyar hallgatóság kedvencévé vált Szerelem,
miért múlsz? címû slágerrel zárta, amely

egyúttal a VIII. Kertvárosi Vigasságok legutol-
só produkciója volt. A mulatságnak ugyan
most vége, de jövõre mindenkit visszavár az
Erzsébetligeti Színház!

Vendégségben a nagyvilág

Az ifjú tehetségek is bemutatkoztak a vigasságokon.
A Tehetséges Kertváros címû projektindító rendez-
vényen a Corvin16 közösségi kulturális és sport-
tevékenységek megvalósítása címû pályázatban
részt vevõ óvodák és iskolák produkcióit láthattuk.
A program célját Szász József képviselõ, az oktatási,
ifjúság- és gyermekvédelmi bizottság elnöke ismer-
tette a közönséggel, kiemelve, hogy a magyar állam
és az EU együttes támogatását élvezõ tehetséggon-
dozó program nem kampányszerû, egyszeri támo-
gatást jelent, hanem folyamatos, tervszerû program-
sorozatot, amelyben az óvodás- és iskoláskorú gye-
rekek 24+1 szakkör keretein belül mutathatják és ta-
lálhatják meg, mihez van tehetségük. A projekt az
Európai Unió támogatásával valósul meg.

A kertvárosi vigasságok programjában harmadszor
kapott helyet a kertvárosi iskolák vízi ügyességi ver-
senye, amelyet ezúttal is a Kertvárosi Sportlétesít-
ményeket Üzemeltetõ Kft., illetve a két kerületi olim-
piai iskola, a Lemhényi és a Szent-Györgyi rendezett.

Az eseményen az idén rekordlétszámú gyerek –
hat iskola hét csapata – vett részt. Újdonság volt az
elõzõ évekhez képest, hogy a diákok mellett minden
csapatot egy-egy felnõtt (pedagógus vagy szülõ)
erõsített. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola el-
sõ csapatának felnõtt tagja Tóth András, az intéz-
mény igazgatója volt. A hatfordulós verseny komoly
próba elé állította csapatokat. A csaknem kétórás ví-
zi csatát végül a Szent-Györgyi elsõ csapata nyerte,
megelõzve a Táncsics és a Kölcsey gárdáját. A helyi
úszásoktatást dicséri, hogy a vetélkedõ résztvevõi-
nek többsége már a kerületi uszodában tanult meg
úszni. A vízi csata nyertesei, helyezettjei, illetve vala-
mennyi résztvevõje a szponzorok jóvoltából értékes
ajándékokat vehetett át.

– A rendezvény keretében egy komplex egészség-
napot is szerveztünk. Az Erzsébetligeti Uszoda aulá-
jában az egészségmegõrzés témában húsz kiállító
mutatta be termékeit, illetve a Kertvárosi Egészség-
ügyi Szolgálat szakemberei ingyenes szûrõvizsgála-
tokat végeztek. Az uszoda emellett fél áron biztosí-
tott úszási, szaunázási lehetõséget a mozogni vá-
gyóknak – mondta Rátonyi Gábor ügyvezetõ.
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RIERSCH TAMÁS

S zeptember 10–19. között az
olaszországi Lignanóban
rendezték az atléták Mas-

ters Európa-játékát. A versenyt
inkább világbajnokságnak lehet-
ne nevezni, mivel nemcsak euró-
pai, hanem tengerentúli, ázsiai és
afrikai atléták is nevezhettek. A
30 fõs magyar küldöttség igen-
csak kitett magáért, a csapat
ugyanis 30 érmet, köztük 11 ara-
nyat szerzett. Ezzel az ötven
nemzet pontversenyében az elõ-
kelõ 10. helyen végzett. A csapat
egyik meglepetésembere Gajdos
Tamás volt, aki a 800 méteres sík-
futásban szerzett aranyérmet.

– Számomra ez volt az év ver-
senye – mondta a Szerencseke-
rék egykori mûsorvezetõje, jelen-
leg az ATV híradósa. – Egész év-
ben erre készültem, de tisztában
voltam az erõviszonyokkal. A
mezõnyben ugyanis öt olyan at-
léta volt, aki nálam sokkal jobb
idõeredményekkel rendelkezett.
Szerencsére az idõjárás, illetve az
iram is nekem kedvezett, így ma-
radt elég erõm a hajrára, amit
szintén jól bírtam. Nem taga-
dom, nagyon büszke vagyok er-
re az eredményre.

Gajdos Tamás gyõzelme két-
szeresen is kerületi sikernek szá-
mít. A népszerû televíziós
ugyanis már 25 éve Sashalmon
lakik, ráadásul ez év januárjától
már az Ikarus BSE színeiben in-
dul a versenyeken.

– A lányommal, Dominikával
együtt igazoltunk a Bátony utcá-
ba. Õ az egyik kezdõ csoportba
jár, és nagyon élvezi az edzése-
ket. Az új atlétikai pálya elsõ
tesztversenyén a kilencévesek
600 méteres futószámában õ is
rajthoz állt, és második lett. Az õ
sikerének is nagyon örültem. Né-
ha úgy érzem, hogy mindenki-
nek a XVI. kerületben kellene él-
nie. Az a fejlõdés, ami itt tapasz-
talható, példa nélküli a fõváros-
ban. Sashalmi lakosként, illetve
gyakorló szülõként rendkívül él-
vezem a Havashalom park és a
Sashalmi sétány szépségeit, az új
piacot, örömmel megyek a kerü-
leti uszodákba, aktív sportoló-
ként pedig nagyon örülök az új
atlétikai centrumnak. Életem el-

sõ felét a Sashegy lábánál töltöt-
tem. Az is szép környék volt, de
az a nyugalom, amit Sashalmon
tapasztalok, semmihez sem fog-
ható. Ezúton is csak gratulálni
tudok az Önkormányzat vezetõi-
nek ahhoz a munkához, amit az
elmúlt években végeztek!

Gajdos Tamás Monspart Sarolta
biztatására tájfutóként kezdte a
pályafutását. 1976-ban rajthoz
állt a budapesti mezei futóbaj-
nokságon, amit tájfutóként meg-
lepetésre õ nyert meg. Ezután
kezdett komolyabban atletizálni.
Utánpótlás magyar bajnok volt,
ám a karrierje véget ért. A sport-
tól azonban sosem szakadt el.
Sokáig autó- és rallyversenyzõ
volt, de az MTK öregfiúk csapa-
tában is csaknem tíz éven keresz-
tül focizott. Három évvel ezelõtt

aztán ismét felvette a futócipõt,
és azóta az atlétika minden más
sportágat háttérbe szorított az
életében. A tévés-sportoló a
Masters Európa-játék megnyeré-
se mellett egy másik sikert is el-
könyvelhetett. Az egyik kisebb
kereskedelmi tévé ugyanis újra-
indította a Szerencsekerék tévé-
mûsort. Elõtte azonban közvéle-
mény-kutatást végeztek azzal
kapcsolatban, hogy kik legyenek
a mûsorvezetõk. A többség a ré-
gi párosra, Klausmann Viktorra és
Gajdos Tamásra szavazott.

– Valóban megkerestek engem
is, és hízelgõ volt az ajánlat, amit
tettek, de úgy éreztem, hogy a
híradós munkám mellett nem fér
meg egy ilyen könnyed kvízjá-
tékban való szereplés. Ezért nem
vállaltam el a feladatot, és he-

lyettem Árpa Attila lett a másik
mûsorvezetõ. A Szerencsekerék
stábja azonban kedveskedni kí-
vánt nekem, ezért az elsõ adásba,
amelyben televíziós személyisé-
gek próbáltak szerencsét, engem
is behívtak. Szulák Andrea és Vá-
gó István volt az ellenfelem. 

Az elsõ játékot pedig Gajdos
Tamás nyerte, aki nyereményét a
Szenior Atléták Magyarországi
Szövetségének ajánlotta fel.

– A XVI. kerületi példa is azt
bizonyítja, hogy nemcsak a fiata-
lok, hanem a 35 felettiek is sze-
retnek sportolni. Elég csak ki-
menni a Havashalom parkba
vagy valamelyik uszodába, hogy
láthassuk, mennyi középkorú
vagy annál idõsebb ember mo-
zog, ha megvannak a sportolás
feltételei. 

A sashalmi tévés szakember
korábban nemcsak mûsorvezetõ-
ként, hanem sportriporterként is
dolgozott. Nagy szerepe volt ab-
ban, hogy az egyik kereskedelmi
adó reggeli mûsorában pénte-
kenként öt percet a hétvégi sza-
badidõs sportesemények ajánlá-
sára szánjanak. Mindez a Sport
TV fõszerkesztõjének az érdeklõ-
dését is felkeltette, és felajánlotta
Gajdos Tamásnak egy szabad-
idõs magazin szerkesztését.

– A mûsor címe Futtában volt,
ami egyrészt a mozgásra utalt,
az interjúkat pedig futtában (ko-
cogás közben) készítettük. Ez a
mûsor tíz évig ment, és akadt
benne a kerülettel kapcsolatos
beszámoló is. Mostanában sok-
kal több mindenrõl lehetne tu-
dósítani, hiszen egymást érik a
sportfejlesztések, ám egyelõre
ez a mûsor szünetel. Én azon-
ban nem tettem le róla, hogy új-
raindítsam, mindössze támoga-
tót kell hozzá találni. A terveim
között szerepel, hogy egy körké-
pet csináljak az országban talál-
ható szabadidõs sportlehetõsé-
gekrõl, ebben a témakörben pe-
dig itt a kerületben sok pozitív
példát tudnék bemutatni. A
Havashalom park nemcsak nép-
szerû az emberek körében, de
számos sportág gyakorlására is
lehetõséget nyújt. A sajtónak pe-
dig éppen az a dolga, hogy az
ilyen pozitív dolgokról beszá-
moljon!

Futóbajnok lett a híradós

Híradó, Futtában, Szerencsekerék. Mûsorok, amelyek-
ben televíziósként nagyot alkotott. Futás, autóverseny,
foci. Sportágak, amelyben sikereket ért el. Kíváncsiak
arra, ki ez az ember? Interjúsorozatunk következõ ala-
nya a Sashalmon élõ Gajdos Tamás, akivel az Ikarus At-
létikai Centrum átadó ünnepsége elõtt beszélgettünk.
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Szavakkal zenélõk címmel Németh Nyiba Sándor hívott illusztris vendégeket
szeptember 18-án az Erzsébetligetbe, az általa vezetett beszélgetõs mûsorba.
Szigeti Ferenc a Karthago együttes meghatározó személyiségeként, majd le-
mezkiadóként vált ismertté, Fischer László a Korál gitárosa, a rockszakma
szerint hazánk egyik legjobb, ha nem a legjobb gitárosa, Növényi Norbert pe-
dig olimpiai és Európa-bajnok birkózó, kick-boksz Európa- és világbajnok, to-
vábbá az MMA (kevert harcmûvészetek) világbajnoki cím birtokosa. Õk négyen
folytattak igen hangulatos, szórakoztató beszélgetést. Olyat, amilyen csak
nagyon jó barátok között képzelhetõ el sértõdés nélkül. Mindhárom vendég-
nek volt mire emlékeznie, így a hallgatóság sok ismeretlen részletet, érdekes-
séget tudott meg a három közismert ember pályafutásáról, és sokat nevetett
a mûsor forga-
tókönyvét szét-
feszítõ, kissé
fegyelmezetlen
szereplõk imp-
rovizációin. Az
estet igazán
szórakoztatóvá
azonban mégis
Növényi Norbert
frappáns humo-
ra tette.

MÉSZÁROS TIBOR

S zép volt a szüreti felvonu-
lás, és jó, hogy a cinkotaiak
javaslatára ezentúl a Baj-

csy-Zsilinszky tér már Tabódy Ida,
a kiemelkedõ pedagógus nevét
viseli. Jó volt ott lenni a tájház ud-
varán a falunap forgatagában,
ahol íjászat, vásár, kézmûves be-
mutató, a Párparapács együttes
jóvoltából igazi falusi mulatság,
és a bográcsok mellett álló mes-
terszakácsoknak hála, sok finom
falat várta a résztvevõket. Fontos,
hogy megnyílt az iskolában a Pe-
tõfi- és Batthyány-emlékszoba,
valamint az iskolatörténeti kiállí-
tás. Remek hangulatban zajlottak
a sportnapon a tanár–diák mecs-
csek és a családi versenyek. Ismét
megcsodálhattuk a makettkiál-
lítást, sõt meg is tanulhattuk a
makettkészítés egyes fortélyait.
Igazán színvonalas volt a kórus-
találkozó az evangélikus temp-
lomban. A mozgalmas, progra-

mokkal teli hét eseményei közül
azonban minden eddigi Cinkota
7 fõszervezõje, Melegh Judit és a
meghívott vendégek is a Batthyá-
ny Ilona iskola fennállásának 50.
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepélyt várták a legnagyobb
izgalommal. 

Amilyen rövid idõszak az ezer-
éves Cinkota történetében az in-
tézmény fél évszázados fennállá-
sa, olyan fontos azok életében,
akik ez idõ alatt ebben az iskolá-
ban tanultak vagy tanítottak. Egé-
szen biztosan így érezték ezt a ren-
dezvény díszvendégei, akik 50
éve, 1961-ben végeztek itt, és min-
den jelenlévõ is, aki végighallgatta
a megemlékezéseket. Szász József
önkormányzati képviselõ és Mikó
Magdolna iskolaigazgató köszön-
tõje után Melegh Judit emlékezte-
tett az elmúlt évtizedek fontosabb
állomásaira. Majd Bátorfi Mihály, a
Cinkotai Gazdakör 1854-es évszá-
mot viselõ, faragott címerét nyúj-
totta át ajándékként az iskolának.

A szlovák kisebbség nevében Sza-
bó Zsuzsanna elnök kristályserleg-
gel lepte meg a jubiláló intéz-
ményt, Szabó Mária festõmûvész
pedig az iskolához tartozó, de ép-
pen lebontás elõtt álló, úgyneve-
zett zöld épületrõl készített immár
helytörténeti értékû festményt
ajándékként. 

Az iskolának Cinkotával össze-
fonódó múltját a szemtanú,
Blatniczky László foglalta össze,
akit családja és személyes kötõdé-
sei által szoros szálak fûznek a
településrészhez. A fõorvos némi
nosztalgiával emlékezett a rég-
múlt idõkre, kiemelve azt, hogy
ami régen volt, nem biztos, hogy
elavult, és nem biztos, hogy a mo-
dern kor mindenben jobbra cse-
rélte a régi rendet. Elengedhetet-
len például a tanárok tekintélyé-
nek és megbecsülésének visszaál-
lítása, ami szerencsére erõs elha-

tározása a jelenlegi kormánynak
is. Kívánatosnak tartja továbbá az
évszázadokon keresztül jól mû-
ködõ erkölcsi normák visszaállí-
tását, amelyet napjaink média-
világa porig rombolt.

Amíg az ünnepi beszédek el-
hangzása után a különbözõ kor-
osztályokat képviselõ megjelen-
tek külön osztálytermekbe vonul-
va idézték a múltat, a díszvendé-
geket a rendezõk fehér asztal mel-
lett látták vendégül, majd mind-
egyiküket megajándékozták azzal
a gazdagon illusztrált jubileumi
kötettel, amelyet az iskola az 50
éves évforduló tiszteletére jelente-
tett meg az intézmény történeté-
rõl, a hajdani és mai diákok tablói-
val és a tanárok névsoraival. Vé-
gül pedig kötetlen beszélgetéssel,
múltidézéssel ért véget a jubileu-
mi ünnepség, és ezzel a Cinkota 7
egyhetes programsorozata is.

A Cinkota 7 ismétlõdõ programjai mellett minden évben
van egy esemény, amely kiemelt figyelmet érdemel az
egyhetes rendezvénysorozat eseményei közül. Ezúttal a
záró rendezvény, a patinás Batthyány Ilona Általános Is-
kola fél évszázados múltjára emlékezõ ünnepély, és en-
nek keretében a jubileumi öregdiák-találkozó tette fel a
koronát az eseménysorozatra.

Jubileum Cinkotán

A magyar kultúrházak
2007 óta vesznek részt a
hagyományosan szep-
tember harmadik hétvé-
géjén megrendezett Kul-
túrházak éjjel-nappal
eseménysorozatában,
amikor a közmûvelõdési
intézmények egész Euró-
pában legalább éjfélig,
de sok helyen a hajnali órákig tartanak nyitva, éjszakai rendezvényeket
kínálva az érdeklõdõknek. Ebben az évben a zene volt a központi témá-
ja a szeptember 16-tól 18-ig tartó eseményeknek. Az Erzsébetligeti Szín-
ház ebbõl az alkalomból két világnagyság, a Queen és a Pink Floyd vilá-
gát megidézve csalogatta a házba a látogatókat. Szeptember 17-én este
20 órakor a Queen Unplugged Projekt idézte fel Freddie Mercury és vi-
lághírû együttese hangzásvilágát. Az õket követõ Keep Floyding csapa-
ta a Pink Floydéhoz kísértetiesen hasonló zenei hangzáson kívül hang-
súlyt fektetett a külsõségekre is: fõszerep jutott a füstgépnek és a lé-
zertechnikának is, és ezekkel az effektusokkal kiegészítve eszköztáru-
kat, még hûebben idézték fel az eredeti Pink Floyd-koncertek hangula-
tát. Ezen a napon Magyarországon több mint ezer közmûvelõdési intéz-
mény várta éjszakai programokkal a látogatókat.
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Társastánc- és salsatanfolyam 
a sashalmi piac új közösségi termében

Kezdõ társastánc gyermekeknek 7 éves kortól szombaton és vasárnap dél-
elõtt 11-tõl 12.45-ig. A tánc fejleszti a ritmusérzéket és az állóképességet,
önbizalmat ad, jellemet formál, fejleszti a személyiséget. 
Kezdõ társastánc felnõtteknek (cha-cha-cha, rumba, szamba, rocky, kerin-
gõ), ahol minden pénteken 19-tõl 21 óráig esküvõkön, bulikon, bálokon
használható tánctudáshoz juthatsz, és jó társaságot ismerhetsz meg. 
Salsa felnõtteknek minden pénteken 21-tõl 22 óráig, ahol a táncos szaba-
don tolmácsolhatja a zene szenvedélyes hangulatát, a latin életérzést.

Az elsõ alkalmak ingyenesek. Bõvebb információ: www.holdfenytanc-
iskola.hu. Telefon: 06-20/543-4623, cím: 1163 Sashalmi tér 1.

Ikonkiállítás. A Román Kisebbségi Önkormányzat Ruzsa Ilona
mûveibõl ikonkiállítást rendez az Erzsébetligeti Színházban október 18-án 17 órai
kezdettel. A kiállítást megnyitja Kovács Péter polgármester, amelyre mindenkit
szeretettel vár a Román Kisebbségi Önkormányzat. 

Szabadulj a drogtól!
Az MRE Válaszút Misszió által üzemeltetett, bentlakásos drogterápiás otthon mû-

ködik azon fiúk számára, akik szabadulni szeretnének drogfüggõségükbõl.
www.drogterapia.hu

Önkormányzatunk az idõsek világ-
napja alkalmából a Területi Szociális
Szolgálattal és az Erzsébetligeti Szín-
házzal karöltve minden évben ingye-
nes szórakoztató mûsorral kedveske-
dik a kerületünkben élõ nyugdíjasok-
nak. Így volt ez szeptember 30-
án is, az ünnep elõestéjén.

MÉSZÁROS TIBOR

O któber 1-je csak nálunk viseli
az idõsek világnapja nevet.
Angolszász nyelvterületen az

ENSZ 1991-ben született ünnepalapító
dokumentumát követve a kissé kímé-
letesebb, „idõsebb személyek világ-
napja” elnevezés vált ismertté. A cél
azonban mindenhol azonos: ezen a
napon világszerte fokozott figyelem
övezi a legtöbbet tapasztalt nemzedék
képviselõit. Természetesen kerületünk veze-
tése sem feledkezett meg a nyugdíjasokról. 

A Bennõ Katalin vezette Rácz Aladár Zene-
iskola autentikus népzenével, a László Attila és
Jegonyan Oxana által vezetett szenior táncosok
Életvidám csoportja pedig idõskorúak számá-
ra is könnyen elsajátítható táncokkal vezette
be az ünnepi mûsort.

Ezután Kovács Péter lépett a mikrofonhoz,
hogy köszöntse az egybegyûlteket. Polgár-
mesterünk szerint az ember hatvanéves ko-
ráig fiatal, százéves koráig középkorú, és csak

utána nevezhetõ idõsnek. A szót komolyra
fordítva a kerület vezetõje hangsúlyozta: az
idõsebb korosztályok élettapasztalatára nagy
szükségük van az õket követõ generációknak,
éppen ezért az Önkormányzat is figyelembe
veszi az idõsek javaslatait. Ezek nyomán hív-

ták életre az olyan szolgáltatásokat, mint az
Nyugdíjasok Szállító Szolgálata, amelynek
segítségével orvoshoz, a közértbe vagy akár a
gyógyszertárba juthat el, akinek gyalog ez
már nehézkes lenne. A Nyugdíjasok Segítõ
Szolgálatának munkatársai ugyanakkor segít-
séget nyújtanak a kisebb ház körüli, szerelési
és kerti munkálatokban azoknak, akik ezeket
a feladatokat önerõbõl már nem tudják elvé-
gezni. Kovács Péter arra biztatta a jelenlévõ-
ket, hogy javaslataikkal továbbra is keressék
meg õt.

Baloghné Szabó Olga, a Területi Szociális
Szolgálat vezetõje egy novellával köszöntötte
az idõseket. A Hány éves is vagy, nagypapa?
címû írásban egy idõs ember múlt iránti nosz-
talgiája jelenik meg, kissé ironizáló formában.

A keserédes szavak után a nevetésrõl a ha-
zai humor fenegyereke, Szõke András
filmrendezõ, színész, forgatókönyvíró
és gyógymasszõr gondoskodott, ezút-
tal mint humorista. Jelenlegi lakóhelyé-
rõl, egy Veszprém megyei háromutcás
kis faluról rajzolt karikatúrát szavak-
ban, görbe tükröt tartva orvos, pap,
hentes és egyszerû falulakó elé. Végül
pedig megismertette a hallgatóságot
egy eléggé komikus, de jó hangú zene-
szerszámmal, az orrfurulyával.

Ezután már valódi zene következett.
Az idõsek körében tartott közvéle-
mény-kutatás eredményeként Kökény
Attila, a Megasztár felfedezettje adott

elõ saját számaiból és ismert világslágerekbõl
néhányat. Elõadása már a vége felé közeledett,
amikor bekapcsolt a színház füstjelzõ beren-
dezése, ami kissé átírta a forgatókönyvet.
Amíg azonban az ünnepeltek a terített aszta-
lok mellett élvezték a rendezõk vendégszere-
tetét, a mûszakiak úrrá lettek a helyzeten, és
mire a szendvicsek, sütemények és üdítõitalok
elfogytak, már kezdõdhetett is a Mátyásföldi
Sztárzenekar elõadása. Az õ, mindig élmény-
számba menõ, virtuóz elõadásukkal zárult az
idõsek ünnepe az Erzsébetligetben.

Ünnep az idõsekért

KONCERT – ÍNYENCEKNEK! A Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Szín-
ház évek óta nagy hangsúlyt fektet a kerület „vájt fülû”, zeneértõ közön-
ség igényeinek kielégítésére. A 2010-ben indult és minden hónap második
pénteken mûködõ Jazzliget célja, hogy elérhetõ közelségbe hozza a jazz
mûfaj jeles képviselõit. Hallhattuk itt már Csepregi Gyula, Pély Barnabás,
Galambos Dorina, Sipeki Zoltán, Harcsa Veronika és még sok tehetséges
zenész koncertjét. A nagy sikerû, szeptemberi Török Ádám és a Mini Trió
akusztikus koncertje után, októberben ismét világhírû muzsikusok várják
az érdeklõdõket. Orosz Zoltán tangóharmonikás, aki szinte valamennyi ze-
nei mûfajban képes a hangszerén játszani, méltó társra talált. Horváth
Kornél ütõhangszereken
több száz hazai és külföl-
di elõadó lemezén mûkö-
dött közre. Kettejük kon-
certje már bejárta a nagy-
világot Párizstól Szinga-
púrig olyan zenei élményt
nyújtva a közönségnek,
amely – bizton állíthatjuk
– egy életre szól. Október
15-én, szombaton este
19.30-kor itt, nálunk, az
Erzsébetligeti Színházban
is hallható lesz ez a párat-
lan páros. Ne hagyják ki!
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Lantos Antal és Teszák
Sándor ígérete szerint meg-
alkotta a Kerületünk törté-
nete rajzokban címû kiad-
vány második kötetét,
amely elsõsorban Cinkota
történetét dolgozza fel a
XIX. század közepétõl a
XX. század elsõ évtizedéig. 

MÉSZÁROS TIBOR

A mint arról beszámol-
tunk, 2010. november
26-án vehettük kézbe

azt az egyedülálló helytörténeti
munkát, amely humoros köntös-
be bújtatva, karikatúrák segítsé-
gével tanítja meg az olvasónak
kerületünk történetét. Még egy
év sem telt el, és máris itt a foly-
tatás.

Szeptember 28-án a Maconkai
Orosz László Galériában a Szabó
házaspár vendégszeretetét élvez-
te mindenki, aki kíváncsi volt a
második kötetre. A könyvbemu-
tatóhoz színvonalas kulturális

mûsor teremtett hátteret Poór Pé-
ter elõadómûvész, R. Kárpáti Péter
színmûvész és Paor Lilla mûsor-
vezetõ-elõadómûvész részvételé-
vel. Teszák Sándor számára azon-
ban még fitneszedzõ lányától egy
meglepetés mûsorszám is érke-
zett. Tanítványainak bemutatójá-
val elsõsorban a közismert grafi-
kus édesapját szerette volna szó-
rakoztatni, de az ügyes gyerekek
elõadását mindenki élvezte.  

A most megjelent mû fõ témá-
ja Cinkota. Kerületünk legrégeb-

bi részének története azért érde-
mel különös figyelmet, mert el-
lentétben fiatalabb testvéreivel,
a feudalizmus viszonyaiból kel-
lett utat találnia a kapitalista ter-
melési viszonyok felé. Ez az út
igen sok buktatót rejtett, sok fej-
törést okozva a kor elöljáróinak. 

A polgármester, a könyv meg-
jelenésének fõ támogatója beval-
lotta: kissé elfogultan a születési
helyére, Sashalomra vonatkozó
részeket tanulmányozta elsõsor-
ban. Miután dicsérõ szavakkal
illette az alkotókat és olvasásra
ajánlotta a kötetet a jelenlévõk-
nek, Kovács Péter felhívta a fi-
gyelmet a mûben szereplõ raj-
zokból készült kiállításra,
amelynek darabjai paravánokon
sorakozva a könyvbemutató
díszletéül szolgáltak. 

A kiadvány létrehozásáról és
az együtt munkálkodás humo-
ros mozzanatairól maguk a szer-
zõk meséltek kacagtató történe-
teket, így a könyvbemutató han-
gulata teljes harmóniában volt a

humoros karikatúrák világával.
Nem felejtettek el azonban kö-
szönetet mondani az Önkor-
mányzat hathatós támogatásáért
és munkatársaik segítségéért.

Lantos Antal és Teszák Sándor
remélik, hogy a második kötet
az elsõhöz hasonló, hangos si-
kert arat majd, és így töretlen
lendülettel állhatnak neki a
trilógia harmadik, a kerület tör-
ténetét az ötvenes évekig feldol-
gozó darabjának megszerkesz-
téséhez.

Az alábbi történetben a fel-
sorolt három név minden-
képpen fõszerepet játszik,
de ahhoz, hogy az eseménye-
ket áttekinthetõvé tegyük,
meg kell említenünk Jorio
Vivarelli, Toscana tartomány
és Pistoia város nevét, vala-
mint egy további fõszereplõ-
ét, Sztavrovszky Ildikóét.

MÉSZÁROS TIBOR

H a a felsorolt nevek közöt-
ti kapcsolatot próbáljuk
megfejteni, elõször is a

kerületünkben élõ Botz Yvette ipar-
mûvész pályafutásáról
kell néhány szót ej-
tenünk. A Kép-
zõ- és Iparmû-
vészeti Szak-
középiskola
e l v é g z é s e
után Botz
Yvette abban
a szerencsé-
ben részesült,
hogy szülei
olaszországi kül-
szolgálatának köszön-
hetõen az európai mûvésze-
tek egyik fõvárosában, Rómában,
a világhírû Római Képzõmûvé-
szeti Akadémián tanulhatott dísz-
let- és jelmeztervezést. Hazatérése
után azonban csalódottan kellett
tudomásul vennie, hogy a római
akadémián szerzett tudására a
szûk itthoni piacon nincs kereslet.
Külföldi és hazai grafikusi mun-
kák, könyvillusztrációk után úgy
döntött, visszatér az üvegmûvé-
szethez. Díszüvegtervezõ és -kivi-
telezõ vállalkozásba kezdett, és
mellette elindította a Grafirka
Képzõmûvészeti Iskolát, ahol álta-
lános iskolásokat tanít rajzra és
festészetre. Az õ tanítványa Luka
Bence, a Jókai Mór Általános Isko-
la tehetséges diákja is.

Az idén májusban Sztavrovszky
Ildikó – az olasz–magyar kapcsola-
tok fejlesztését hivatásának tekin-
tõ kulturális nagykövet asszony –
elhozta az Erzsébetligetbe Jorio
Vivarelli, a világhírû toscanai
szobrászmûvész kiállítását. Viva-
relli hazája Toscana tartomány-

nak az a része volt, ahonnan Pi-
nocchio, a szintén világhírû mese-
hõs származott. Ez adta az ötletet
a Vivarelli-alapítvány illetékesei-
nek, hogy rajzversenyt hirdesse-
nek, amelyre olyan pályamunká-
kat vártak, amelyek a mesehõs
szülõfaluját, Collodit ábrázolják a
gyerekek fantáziája alapján. A fõ-
díj egy olaszországi út volt.

A pályázatot Luka Bence
nyerte meg, így édesapjával õ
utazhatott el Pinocchio szülõhe-
lyére, ahol részben a Vivarelli-
alapítvány titkára, Hugo Polli,
részben pedig Sztavrovszky Ildi-
kó vendégszeretetét élvezve

gyûjtöttek felejthetet-
len élményeket és

emlékeket Tos-
cana legszebb

helyeirõl. A
többi között
megtekint-
hették a pi-
sai ferde tor-

nyot vagy
Giacomo Puc-

cini szülõházát
Luccában, de ala-

posan bebarangolták
a hegyoldalra épült Collo-

dit is, amelynek szinte minden
pontjáról látható a tíz méter ma-
gas Pinocchio-szobor. 

A történet azonban itt még
nem ér véget. Botz Yvette és
Sztavrovszky Ildikó ugyanis a kis
nyertes által ismerkedett meg
egymással. Akkor derült ki a kép-
zõmûvész kötõdése az olasz kul-
túrához, és már csak idõ kérdése
volt, hogy a kulturális nagykövet
közbenjárásával kiállítson Pis-
toiában. Erre szeptember 10-én
került sor. A Mûvészet a határo-
kon túl címmel nyílt tárlatot egy
egykori, patinás bírósági épület-
ben rendezték meg néhány olasz
és két magyar mûvész részvételé-
vel. A másik magyar kiállító Ágh
Edit keszthelyi festõmûvész volt.

A XVI. kerület és Pistoia kultu-
rális kapcsolata tehát tovább erõ-
södött, és remélhetõleg a jövõben
még tovább fejlõdik majd, hogy
elvigye a világba a magyar kép-
zõmûvészet és remélhetõleg Lu-
ka Bence tehetségének hírét is.

Rajzos helytörténet
újratöltve

Botz Yvette, Luka
Bence és Pinocchio
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RÁDAY ZSOMBOR

Marika néni hogy került a gyárba?
Tizennégy éves koromtól

kezdve dolgoztam, ugyanis a
szüleim meghaltak, így a nõvé-
remmel kellett eltartanunk a
többi testvérünket, összesen ha-
tan voltunk. Egy ideig a ce-
mentgyárban dolgoztam, de
onnan el kellett jönnöm, mert a
kezeim véresre csiszolódtak. Ezt
követõen Sashalomra kerültem
egy konzervgyárba, egészen
1955-ig voltam ott. Közel lak-
tunk az EMG-hez, és némi pro-
tekcióval kerültem a vállalat-

hoz. Betanított munkásnak
mentem oda, Revorveren dol-
goztam, ez tulajdonképpen be-
állított esztergapadot jelent. Tíz
év elteltével diszpécser lettem,
majd ezt az idõszakot követõen
lettem szakszervezeti titkár.
1983-ban mentem nyugdíjba. 

Hogy nézett ki akkor a szakszer-
vezeti vezetõ munkája?

Engem a Vasas Szakszervezet
fizetett és nem a gyár, így nyu-
godtan kinyithattam a számat,
ha valami probléma volt, és hát

bizony sokat vitatkoztunk, de
szinte mindig sikerült a végén
megegyezni. Ha hozzánk for-
dult a dolgozó valami gonddal,
kimentünk a mûhelybe, vittem
magammal egy embert, aki ér-
tett az adott szakmához, és meg-
beszéltük az ottani vezetõvel.
Én az egész napomat kint töltöt-
tem a gyárban, volt egy úgyne-
vezett bizalmi hálózatom, ami
mindig jelezte az emberek
gondjait, legyen szó segélyezés-
rõl, betegségrõl vagy óvodai el-
helyezésrõl, amit tudtunk, meg-
oldottunk. Az EMG megépülé-
sével egy idõben épült egy böl-

csõde is, amit az állam késõbb
elvett. Ettõl függetlenül fenntar-
tottak jó néhány helyet a vállala-
ti gyerekeknek, akiknek a neve-
lését a gyár fizette. Hasonló volt
a gyakorlat a néhány méterre ta-
lálható óvodában is.  

Ezek a szociális juttatások jelen-
tõs költséggel jártak. Nem jelentet-
tek ezek nehézséget a vállalatnak?

Nagyon nyereséges volt a
gyár, és mi mindent a nyereség-
bõl hoztunk létre. Például min-
den nyáron a dolgozók gyere-

keit napköziztettük. Volt egy
kultúrházunk, ahol összehoztuk
a vállalat dolgozóinak gyerekeit,
így nem volt probléma, hogy a
vakáció alatt hova tegyék õket.
Reggelente bejöttek, biztosítot-
tunk nekik tízórait, ebédet, ezt
mind a vállalat állta. Az EMG
hozzájárult a lakáshoz jutáshoz
is. Az elosztás úgy történt, hogy
beadták az alkalmazottak az
igényt, ezután összeült a párt, a
szakszervezet, a KISZ és a cég-
vezetés. Megbeszélték a részle-
teket, majd utána mindenki
egyeztetett a saját testületével, és
így osztották ki a lakásokat. 

Az EMG lakótelepet is épített.
Elõször egyet a Cziráki utcában,
oda általában fiatalok kerültek,
majd egy másikat az Ikarusszal
közösen az Egyenes utcában. A
dolgozóknak nem kellett a ban-
koktól kölcsönt felvenni, az elõ-
legen kívül az összeg többi ré-
szét a vállalat adta. Ezt az alkal-
mazottak késõbb a vállalatnak
törlesztették. 

Az óvodai, bölcsõdei elhelyezés
mellett, illetve a lakáselosztáson kí-
vül mást is csinált a szakszervezet?

Persze mindezek mellett nõk
napját, anyák napját meg gye-
reknapot szerveztünk. A válla-
lat dolgozói közül pedig többen
vállaltak állami gondozott gye-
reket úgy, hogy hétvégén kihoz-
ták õket az otthonból, otthon
voltak velük, sõt még a bala-
tonvilágosi nyaralóba is levitték

õket. Nekem is volt egy patro-
nált gyerekem. Amikor az édes-
anyja elvitte, a fiam kijött velem
a vasúthoz, hogy elköszönjünk
tõle, azt mondta nekem a gyere-
kem, hogy „Anya, fogd meg, és
szaladjunk el vele”. Az emberek
akkor jobban segítettek egy-
másnak. Ha valaki házat épített,
kivonultak és hosszú hónapo-
kon keresztül egymás házát csi-
nálták. 

Úgy tûnik, hogy Ön is jó szívvel
gondol vissza az EMG-re, ez ennyi-
re jó lett volna?

Nem túlzás, az egész olyan
volt, mint egy nagy család. Most
is van úgy, hogy végigmegyek
az utcán és rám köszönnek, én
azt sem tudom, hogy ki szólított
meg, csak azt tudom, hogy õ is
egykor a vállalatnál dolgozott.
Egyszer valaki kiabált, hogy
„Ott megy mindenki Marika né-
nije”, és ez nagyon jólesett.

Felhívás
Újságunk sorozatban kívánja be-
mutatni az Ikarus-gyár történetét
is, amelyhez a Kedves Olvasók se-
gítségét kérjük. Várjuk olyan, volt
ikarusos dolgozók jelentkezését,
akik tapasztalatukkal és emlékeik
felidézésével hozzájárulnának so-
rozatunk sikeréhez. Jelentkezni a
foszerkeszto@bp16.hu e-mail cí-
men vagy a 401-1723-as telefon-
számon lehet.

A gép mûködik, de az alkotó sem pihen. Fénykorában
több ezren dolgoztak az EMG-ben. Az alkalmazottak
mögött pedig komoly érdekvédelem állt. Ezúttal a szak-
szervezet vezetõjével beszélgettünk. Egri Józsefné Ma-
rika hosszú évekig képviselte a dolgozókat. Ami, mint
kiderült, nem csak a munkakörülmények és a bérezés
körüli vitákról szólt.

Visszaemlékezések az EMG-rõl IV.

Az EMG Marika nénije
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„Fáj a csuklóm, a vállam, a tér-
dem, a csípõm, alig tudok meg-
mozdulni.” Ezek a panaszok
mindennap többször is elhang-
zanak az orvosi rendelõben.

DR.VARGA JÁNOS

Az ízületi gyulladás lehet
heveny vagy krónikus. A
heveny gyulladás hirtelen

alakul ki, erõs fájdalom, meleg,
duzzadt ízület, mozgáskorlátozott-
ság jellemzi. A krónikus gyulladás
lassabban, szerencsés esetben ki-
sebb fájdalmakkal, de tovább tart,
akár évekig  is, az ízület egyre foko-
zódó károsodásával.

Az ízületi gyulladás kialakulhat
a mozgáshiány miatt a terhelésnek
alig kitett ízületekben, ahol gyak-
ran már kis terhelésre is fájdalom
jelentkezik. Kialakulhat baktériu-
mok, illetve vírusok miatt is, ilyen-
kor fokozódik az ízületi folyadék
termelése, aminek következtében a
megfeszülõ ízületi tok miatt az ízü-

let megduzzad és erõs fájdalom je-
lentkezik. Jelentkezhet a gyulladás
sérülés miatt is, hiszen ebben az
esetben az ízületi tok megszakad,
és a kórokozók az ízületbe juthat-
nak. Ilyenkor feltárják az ízületet és
átöblítik azért, hogy megelõzzék a
gennyes ízületi gyulladást.

Gyakori ugyanakkor a köszvé-
nyes ízületi gyulladás is. Ennél a be-
tegségnél a vér húgysavtartalma
megnõ, és a nátrium-urát kristályok
lerakódnak az ízületekben. Ennek
következtében a fájdalmas  gyulla-
dás rohamokban jelentkezik leg-
inkább a nagylábujjon, illetve más
ízületeken. A magas húgysavszint,
a vérnyomás, a cukorbetegség és az
elhízás mellett jelentõs ér- és szívbe-
tegségekre hajlamosító rizikóténye-
zõ. A köszvény – amely rendszerint
a középkorú férfiak és a változás
korába jutott nõk betegsége – lehet
örökletes, de a helytelen, fehérjében
dús táplálkozás és a túlzott alkohol-
fogyasztás következtében is kiala-
kulhat. Nem megfelelõ kezelés mel-

lett a rohamok egyre sûrûbbé vál-
nak, a deformálódó ízületek pedig
megnehezítik a beteg életét és moz-
gását. Mindezek mellett ízületi
gyulladásokat okozhat az immun-
rendszer számos megbetegedése is.

A krónikus ízületi megbetegedé-
sek sorában elsõ helyen állnak az
artrózisos betegségek. Az artrózis
az ízületek kopásának folyamata,
amelynek során az ízület mûködé-
séhez szükséges porcréteg elkopik,
majd eltûnik. Az artrózis fokozato-
san alakul ki, eleinte csak merev-
ségérzéssel, majd megterhelõbb fi-
zikai tevékenységek után meg is
duzzad. Általában idõsebb korban
kezdõdik, de sajnos nincs életkor-
hoz kötve, így fiatal sportolóknál is
kialakulhat a fokozott terhelés kö-
vetkeztében. Túlsúlyos nõknél gya-
kori a térdízület megbetegedése, a
kéz, az ujjak és a csukló fájdalmas
kopása, idült gyulladása. 

Fontos megemlítenünk a legsú-
lyosabb ízületi gyulladásos beteg-
séget, az autoimmun megbetege-

désekhez sorolt reumatoid artri-
tiszt. Ennek lényege az ízületi fel-
szín gyulladásos burjánzása, amely
elõbb a porcot, majd a csontot és a
körülötte lévõ inakat is megbetegí-
ti, következtében a kéz ujjain reu-
más csomók alakulnak ki. Legjel-
lemzõbb tünete a reggeli indulási
nehézség, amely sokszor több tíz
percig is eltarthat. Az ízületek, a
környezõ inak, ínhüvelyek tartós
gyulladása maradandó deformitá-
sokat is okoznak. 

A leggyakoribb panaszok azok-
tól érkeznek, akik sokat ülnek szá-
mítógép elõtt. A rossz felépítésû
szék, a helytelen testtartás miatt a
lapocka két oldalán és az ágyéki
gerinc területén  fájdalmas izomkö-
tegek és csomók alakulhatnak ki.

A gyógyulás érdekében fontos
az ok felderítése, a testrészek pi-
hentetése, a fizikai terhelés kerülé-
se, a fájdalom csillapítása izomlazí-
tó krémekkel. Ha mindez nem se-
gít, forduljuk orvoshoz vagy fiziko-
terapeutához!

Ízületi gyulladás, reumás panaszok

Fogorvosváltás
Dr. Tóvári István (rendelõ: 1144 Bp., Vezér út 69/a) fogorvosi körzetét
2011. október 1-jétõl dr. Nemes Ágnes fogorvos vette át. Dr. Nemes Ágnes
fogorvosi rendelõje a 1161 Budapest, Hõsök tere 7. I. emeletén érhetõ el.
A fogorvosi körzethez tartozó utcalista: 
Arany János u. 2–108., 1–59., Baross Gábor u. 46–86., 1-97., Bátory u.
2–34., 1–33., Benõ u. 2–20., 1–21., Blaha Lujza u. 2–26., 1–23., Budapes-
ti út 119–141., Céltábla u. 2–24., 1–23., Demeter u. 2–40., 1–5, Dóra tér,
Emma u. 2–18, 1–19., Fábián u. 2–28., 1–27., Futórózsa u. 83–99., Géza
u. 2–100., 1–81., Gyula u., Hangulat u. 2–18., 1–19., Hilda u. 2–16., 1–7.,
István kir. út 2–26., 1–51., Kalitka u. 6–10., 5–11., Károly u. 2–12., 1–9.,
Lakat u. 2–24., 1–19., László u. 2–48., 1–61., Lõpor u. 2–30., 1–25., Lõtér
u. 1–21., Margit u. 104–120., 121–153., Mátyásdomb tér, Miklós u. 2–40.,
1–27., Olga u. 30–48., 1–43., Ólom u. 2–12., 1–7., Orsika tér, Összefogás
sétány, Rutafa u., Sarjú u., Sasvár u. 106–130., 107–123., Töltény u. 2–26.,

1–27., Veres Péter út 124–210., Zrínyi u. 2–12., 1–11.

Babát várunk – kerületi védõnõk az újszülöttekért 
A XVI. Kerületi Védõnõk Babát várunk címû elõadás-sorozata folytatódik, ahol
szakemberektõl kaphatnak választ a terhességgel, a szüléssel, a gyermekág-
gyal, a gyermek ápolásával kapcsolatos kérdésekre. Az elõadásokhoz filmve-
títések és gyakorlati bemutatók is kapcsolódnak. A foglalkozásokra szerdai na-
pokon 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 sorozat következõ
elõadásai: október 19. Az elsõ napok otthon. A gyermekágyas idõszak jellem-
zõi, lélektana, fogamzásgátlás. November 2. Természetesen anyatejjel. Az
anyatejes táplálás elõnyeirõl és fontosságáról. November 16. Az újszülött ott-
honi gondozása, legfontosabb teendõk (fürdetés, pelenkázás) gyakorlása. No-
vember 30. Babamasszázs lépésrõl lépésre. A részvétel ingyenes. 
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HELYTÖRTÉNET

LEJEGYEZTE SZÉMAN RICHÁRD

C ikkünk a folyóirat 1922.
augusztus 20-i számában
jelent meg. Helyhiány

miatt a jubileumi ünnepség leírá-
sát nem közöljük, csak az egye-
sület egyéves tevékenységének
összegzését. 

„1921 évi augusztus 28-án alakult
meg Cinkota Ilona-telepen – Cinkotá-
nak eme kellemes és villaszerûen ren-
dezett fiatal telepén – az Ilonatelepi
Ház- és Telektulajdonosok Kultur
Egyesülete. Több lelkes úriember, aki
szükségét látta annak, hogy az
ilonatelepi lakosok is kulturális igé-
nyeiket kielégíthessék, összeállott és
miután megbeszélték a teendõket,
megállapodtak abban, hogy megala-
kítják a fenti címen kultur egyesüle-
tüket. Különösen Fritsche Imre táv-
író tisztviselõ buzgólkodott nagy lel-
kesedéssel és kitartással az ügy érde-
kében, és vállvetett munkával sike-
rült is aug. 28-án az egyesületet meg-
alakítani és életbeléptetni. 

Az egyesület céljául tûzte ki a telep
fejlõdését elõmozdítani, a kulturát ter-
jeszteni, a társadalom tömörítését ki-
eszközölni és mint egy erõteljes testü-
leterkölcsi alapon a telep részére min-
dennemû községi és állami kedvez-
ményt biztosítani. Célja a tagok kultu-
rális igényeit a mûvelõdés szempontjá-
ból kielégíteni, részben azáltal, hogy az
egyesület helyiségében hírlapokat és
könyvtárat bocsájt tagjai rendelkezésé-
re, másrészt pedig azáltal, hogy társas
összejöveteleket rendez, melyeken kul-
turális és társadalmi kérdéseket megvi-
tatnak, elõadásokat, felolvasásokat tar-
tanak és kulturünnepélyeket rendez-
nek. Az érdekeltek és Fritsche Imre
buzgólkodására a 28-án tartott gyûlé-
sen, amelyen az ilonatelepi lakosok
igen tekintélyes számban jelentek meg,
kimondhatták az egyesület megalaku-
lását, megválasztották az elnökséget és
tiszti karát. Az elsõ elnökség és tiszti
kar a következõleg alakult meg: Véd-
nöknõ: Beniczkyné szül. gr. Batthyány

Ilona földbirtokosné. Díszelnök: Zá-
borszky Zoltán fõjegyzõ, Róbert Gyula
postaigazgató, Jezsovics János minisz-
teri tanácsos és Fritsche Ernõ minisz-
teri összekötõ tiszt. Elnök: Bula János
államvasúti fõmûvezetõ. Alelnök:
Bach János a Mauthner cég tisztviselõ-
je. Ügyvezetõ titkár: Fritsche Imre táv-
író tisztviselõ. Jegyzõ: Pál Gyula mér-
nök. Pénztáros: Nazádt Sándor mû-
szaki erdészeti hivatalnok. Gazda:
Polányi János községi hivatalnok. El-
lenõrzõ bizottság: Feigl István posta és
távírda fõellenõr, Kreiliszheim Bernát
ny. banktisztviselõ, Kancz István ny.
vasúti közalkalmazott. Választmányi
tagok lettek: Fekete János mérnök,
Keller Mihály ny. tanár, özv. Friedrich
Gézáné, miniszteri tanácsos neje,
Kreiliszheim Rezsõ ált. bizt. társ. tiszt-
viselõje, Bach Valéria tanítónõ, Nuber
Lajos borkereskedõ, Jerabek Gyula
máv. mûvezetõ, Klazser Ferenc gyógy-
szerész, Gilus János gyári alkalmazott,
Hergoits N. asztalos. Választmányi
póttagok: Fábián József kõmûvesmes-
ter, Szabó István községi pénztáros,
Ruzicska Alajos pékmester, Fehér La-
jos postatiszt, Farkas János állomás
elöljáró helyettes. Amint látható az
egyesület tekintélyes elnökséggel és

tisztikarral és választmánnyal indult
kultur missiójának útjára, és szeptem-
berben megkezdte mûködését, amelyet
csakhamar eredmény is koszorúzott.
Kieszközölte: az ilonatelepi vill. megál-
ló kivilágítását, postajárat kézbesítést,
postafiókot, az állomásnak rendes lejá-
rót, oda hatott, hogy a telepen tisztaság
legyen, az utcák számozását és elneve-
zését szorgalmazta, az utcák árkolásá-
nak kérdését állandóan napirenden
tartja és a közvilágítást igyekszik meg-
teremteni, szóval az általános közérdek
tekintetében törekszik a telep lakóinak
szolgálatokat tenni és e téren az egy évi
mûködése alatt az egyesület szép ered-
ményekre büszkén tekinthet vissza. 

De nem csupán ebben az irányban
fejtett ki az egyesület tevékenységet,
hanem a jótékonyság szolgálatában is,
e téren is olyan eredményeket ért el,
melyek az egyesületnek valóban dicsé-
retére válnak. Különösen Fritsche Er-
nõ összekötõ tiszt buzgólkodásának
érdeme, hogy több jótékony misszió
Ilona-telepre is kiterjesztette figyel-
mét és az õ fáradozásának sikerült a
tél folyamán a svéd missió fõnöknõjét
Asta Nielsont Cinkotára és környéké-
re kihozni és neki a szegénység tanyá-
it megmutatni. Az egyesület eme fá-

radozások következtében az ilona-
telepi szegények között ruhát, fehér-
nemûeket, vásznat, élelmiszereket
osztatott ki. Ez a tevékenysége azon-
ban nem csupán Ilona-telepre terjedt
ki, hanem egész Cinkotán és a közeli
telepekre: Fecske-telep, Mátyásföld,
Sashalomra is. Az egyesület a jóté-
konyság keretében a gyermekakciókra
is súlyt fektetett és Ilona-teleprõl sok
szegény család arra igazán rászorult
beteges gyermekeit Hollandiába kül-
dette ki. Egyébként is tevékenykedett
az egyesület: tartott ismeretterjesztõ
elõadásokat, kulturünnepélyeket (az
elsõt 1921. dec. 11-én, igen kitûnõ
mûsorral és eredménnyel) és könyvtá-
rat is rendezett be, és bocsájtott tagjai
rendelkezésére. 

Lapunkat a „Corvinát” amely vi-
dékünkön kulturmissiót teljesít, hiva-
talos lapjának választotta meg, azt ál-
landóan ellátta híreivel, mikkel az
egyesület mûködését az egész környék
lakóival ismertette meg és az egyesü-
let iránt ily módon is érdeklõdést kel-
tett. Lapunk a kulturegyesület mûkö-
désének hû tükre volt. 

(…) A Cinkota-Ilonatelepi nemzeti
kultur Egyesület, amely mint az
Ilonatelepi ház- és telektulajdonosok
egyesülete kezdte pályafutását, de
csakhamar a kultur egyesület címét
vette föl és kisebb hatáskörébõl a na-
gyobb munkálkodás terére lépett egy
évi mûködésére, a jól végzett munka
önérzetével tekinthet vissza és ha rövid
pályafutása alatt többször kellett is az
idõközben fölmerült helyváltozások
miatt az elnökséget megújítani, azt
hisszük, hogy most az újonnan válasz-
tott elnökséggel olyan férfiak kerültek
az egyesület élére, akik nem egyhamar
fogják Ilonatelepet otthagyni és az
egyesület zavartalanul folytathatja
mûködését kitûzött célja felé haladva és
úgy az elnökség, mint a választmány,
amely eddigelé is dicséretes munkát
végzett, ezutáni második évfolyamá-
ban is nem csupán Ilonatelep, hanem
egész környéke részére maradandó és
kiváló munkát fog végezni.”

Záborszky Zoltán fõjegyzõ Reinhardt Rezsõ adóügyi jegyzõ

Rovatunk hasábjain sokszor idéztük
a Rákos Vidéke hetilapot, ideje más
korabeli folyóiratokba is betekintést
nyújtanunk, hiszen a fenti lapon kí-
vül még jó néhány, a környékünkön
megjelent újságot õrzünk archívu-
munkban. (Néhány példa ezek közül:
Cinkota és környéke, Rákosi Szántó,
Mátyásföldi Hirlap.) Elsõnek a Corvi-

na egy cikkét másoljuk be. A Corvi-
nát Mátyásföldön, a Honvéd (ma Ko-
ronafürt) utca 11.-ben szerkesztették,
az Országos Széchényi Könyvtár ada-
tai szerint 1920-tól 1923-ig. A könyv-
tárban (így nálunk is) az 1922-ben
megjelent 3. évfolyam néhány száma
olvasható. A lap az impresszum ada-
tai szerint Mátyásföld és környéke

társadalmi, gazdasági és közigazgatá-
si hetilapja. Cinkota nagyközség, az
Újmátyásföldiek Egyesülete, a Má-
tyásföldi Lawn-tennis Club, a Má-
tyásföldi Sport Club és a Cinkota-
Ilonatelepi Nemzeti Kultur Egyesület
hivatalos lapja volt. 1922-tõl 1923-ig a
lap Pestvidéki Hirlap (Corvina) né-
ven jelent meg.

Az Ilonatelepi kultúregyesület egy éve
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(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Tel.: 401-3060  www.kulturliget.hu)
ZENE:
Október 15., szombat 19.30 – Jazzliget – Repülõ kezek– Orosz Zoltán és Horváth
Kornél Duó. Jegyek 1400 Ft-os áron elõvételben kaphatók.

GYERMEKPROGRAM:
Október 22., szombat 11.00 – Péter és a farkas  – Zenés, táncos mesejáték egy
részben a Turay Ida Színház elõadásában. Jegyek 800 és 1100 Ft-os áron elõvétel-
ben kaphatók.
Október 11., kedd 10.00 és 15.00 – Légy jó mindhalálig! – Zenés játék a Körúti Szín-
ház mûvészei, valamint a Kiskörúti Színiiskola növendékei elõadásában. Jegyek 700
Ft-os áron elõvételben kaphatók.
Október 25., kedd 10.00 és 15.00 – Máguspárbaj – Gyermekszínházi elõadás nem
csak tudóspalántáknak. Jegyek 700 Ft-os áron kaphatók.
Október 16., vasárnap 10.30 – Kolompos Táncház – 10.30-tól 11.30-ig: Táncház a
Kolompos együttessel, 11.30-tól 13.00-ig: Varázsmûhely kézmûves játszóház, Je-
gye: 800 Ft-os áron elõvételben, 900 Ft-os áron a helyszínen kaphatók. A 3000 Ft-os
családi jegyek (2 felnõtt+2 gyerek) csak elõvételben kaphatók.

PÓDIUM:
Október 12., szerda 17.00 – Mátyásföldi irodalmi kávézó –  „Õsz húrja zsong” – az
évszakok megjelenítése. Házigazda: Sorki Dala Andor nívódíjas költõ.

KIÁLLÍTÁSOK:
Október 9., vasárnap 17.00 – Vargay Zoltán intarziakészítõ „Úton hatvantól hetve-
nig” jubileumi kiállítása. A kiállítást megnyitja Buczkó Imre festõmûvész. Közremû-
ködik: Tomasz Máté Milán gordonkán. Megtekinthetõ: november 7-ig a Harmónia
Galériában.
Október 13., csütörtök 18.00 – H. Czékmány Ilona festõ kiállítása. Megnyitja:
Koltayné Zolder Klára, közremûködik a Lemhényi Dezsõ Általános Iskola Kórusa (kó-
rusvezetõ: Vikol Kálmán). Megtekinthetõ: november 8-ig a Corvin Galériában.
Októbe 17., hétfõ 18.00 – a Pofosz és az ART16 Mûvészcsoport 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére rendezett kiállítása. A kiállítást megnyitja A. Bak
Péter Corvin-díjas festõmûvész. Köszöntõt mond vitéz lovag Palla László, a Pofosz
XVI. kerületi elnöke. Megtekinthetõ: november 6-ig a Kovács Attila Galériában.

ÜNNEPI RENDEZVÉNY 1956 tiszteletére:
Október 23., vasárnap 17.00 – Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteleté-
re rendezett központi megemlékezés. Ünnepi mûsor és koszorúzás. Beszédet mond:
Kovács Péter polgármester. Helyszín: Erzsébet-liget „A Forradalom Lángja” emlékmû.

Ne menjen a központba, nézze meg a Kertvárosban!
November 13., vasárnap 19.00 – A Doktor Úr – A Turay Ida Színház vígjátéka.
November 19., szombat, 20.00 – Rock ’n Roll party a Roll Skate Boogie zenekarral.
Sztárvendég: Dolly és Kékesi Zoltán.
December 1., csütörtök 19.00 – Bandy-lányok Udvaros Dorottya és Hernádi Judit
elõadásában.

Corvin Mûvelõdési Ház –
Erzsébetligeti Színház Rácz Aladár Zeneiskola

(1165 Bp., Táncsics u. 7. Tel.: 403-2093, 407-2407.)

Október 14., péntek 18 óra – Ír ifjúsági zenekar (St. Mary’s Secondary
School) és a zeneiskolai együttes közös hangversenye a zeneiskola hang-
versenytermében,
Október 21., péntek 15 óra – Liszt-emlékgála – A Sashalmi Tanoda és a
Rácz Aladár Zeneiskola közös rendezvénye.
Október 27., csütörtök 10 óra – X. Budapest csillagai – ifjúság, ihlet, lel-
kesedés, tehetség nemzetközi gyermek és ifjúsági mûvészeti fesztivál –
hangszer kategória.

***
Babamuzsika a zeneiskolában gyermekeknek 8 hónapostól óvodás korig.
A foglalkozásokon a kicsinyek szüleikkel együtt versikéket, mondókákat,
énekeket tanulnak, együtt játszva el a korosztályuknak megfelelõ ölbeli,
ringatós, táncolós játékokat.
A foglalkozásokat keddenként 10 órától Vályi Nagy Viktória vezeti: 06-30/
337-9088, csütörtökönként 9 és 10 órától „babamuzsika népi ízzel” foglal-

kozásokat pedig Bennõ Katalin: 06-30/606-1752.

Pofosz XVI. kerületi 
szervezete közleménye 

(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Vitéz lovag Palla László elnök. Tel.:
06-70/239-5264.) 

Meghívó
Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 55. évfordulója tiszte-
letére a kerületi Pofosz az ART16 Mûvészcsoporttal közös, hagyományos
ünnepi kiállítást rendez október 17-én 18 órai kezdettel, amelyre minden-
kit szeretettel meghív. Helyszín: A XVI. Kerület Önkormányzat Kovács Atti-
la galériája (I. emelet). Köszöntõt mond Kovács Péter polgármester (Hor-
váth János önkormányzati képviselõ). Közremûködik Koltay Judit színmû-
vész és Tóth János Liszt-díjas operaénekes. Rendezõ: A. Bak Péter, az ART
16 alapító elnöke. Megnyitja vitéz lovag Palla László, a Pofosz kerületi el-
nöke.

Helyesbítés:
Lapunk elõzõ számában néhány téves adat jelent meg a Pofosz összejö-

veteleivel kapcsolatban. A közlemény helyesen így hangzik:
A Pofosz XVI. kerületi szervezete minden hónap elsõ hétfõjén 15 órakor
tartja összejöveteleit a Veres Péter út 27. szám alatt, az elsõ emeleti ta-

nácsteremben. Az összejövetelek akkor is megtartjuk, ha errõl nem
teszünk közzé minden alkalommal külön közleményt.

Kalot „Jövõnkért” 
Népfõiskola Közhasznú Egyesület

(Nemesszeghy György elnök, 06-20/593-3512.)

A KALOT „Jövõnkért” Népfõiskola október 25-én kedden 18 órakor tartja
a következõ ingyenes foglalkozását a Bp. XVI Veres Péter u. 27 szám alat-
ti épület emeleti nagytermében. 
Témáink: Minden, amit a gyömbérrõl tudni lehet – Vita a magas vérnyo-
másról. 
Aki a funkcional@t-online e-mail címen kéri, annak mangold recept és le-
vendula ismertetõ e-mailt küldünk, és a helyszínen mangold- és levendu-
lamagot ajándékozunk. 

Dr. Nemesszeghy György elnök

Kattints, Nagyi!
Tekintettel a jelentkezõk váratlanul nagy számára – eddig csaknem 300-an
jelentkeztek –, újabb helyszínnel bõvült a Kattints, Nagyi! idõsek számára
rendezett számítógépes tanfolyamsorozat. Jeszenszkyné Gallai Gabriella
iskolaigazgató jóvoltából már a Móra Ferenc Általános Iskolában is lehet
ismerkedni a számítógép rejtelmeivel.
A helyszínek és idõpontok tehát a következõk: Corvin Mûvelõdési Ház –
Erzsébetligeti Színház (1165 Hunyadvár utca 43./b) hétfõn és pénteken
9–11-ig és 11–13-ig 7 fõs csoport kezdõknek, vezeti Siegl Attila, Jókai
Mór Általános Iskola (1163 Tiszakömlõ utca 29–35.) kedden, szerdán és
csütörtökön 15–17 óráig 8 fõs csoport haladóknak, vezeti Németh Tibor,
Móra Ferenc Általános Iskola (1162 Ida utca 108–110.) hétfõn, kedden és
csütörtökön 15.30-tól 17.30-ig 10 fõs csoport kezdõknek. 

Az illetékesek azt ígérik, hogy mindenki sorra kerül, 
sõt további jelentkezésre biztatják a nagyikat és nagypapákat.

Jelentkezni kizárólag a Területi Szociális Szolgálat központjában lehet a
407-2816-os telefonszámon, vagy személyesen (1165 Bp., Veres Péter út
109.), az oktatási helyszíneken nincs jelentkezés.
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Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
(1165 Bp., Táncsics utca 10. Kõkuti Lászlóné, 403-6920.)

Olyan vendége lesz az ONYPE-nek, akinek a nevét érdemes megjegyezni: He-
gedûs Sándor író mutatja be Délamerika regényes formában címû, legújabb
könyvét. Hegedûs Sándor kerületünkben él, vállalkozóként dolgozik, de mel-
lette sikeres kirándulásokat tesz az irodalom területére. Ennek bizonyítéka
többek között az is, hogy az ausztriai székhelyû, többszörösen kitüntetett, és
kifejezetten elsõ könyves tehetségek felkutatására szakosodott Novum kiadó
elsõ mûvére, Az emberiség bölcsõje címû regénye kiadására azonnal igent
mondott, hogy aztán Magyarország, Ausztria, Svájc, Németország és Spa-
nyolország könyvpiacaira is eljuttassa felfedezettje bemutatkozó munkáját. 
Ismerjék meg önök is a valószínûleg nagy irodalmi karrier elõtt álló Hege-
dûs Sándort. Idõpont: október 12. 18 óra, helyszín: Corvini Domini szék-
ház, 1165 Mátyásföld, Táncsics utca 10.

II. Országos Szakmai Konferencia
2011. október 13-án a Csillaggyertyafény Alapítvány, a Rákosszentmihályi
Evangélikus Egyházközség Börönte Márta lelkész vezetésével kétrészes szak-
mai konferenciát szervez Párbeszéd szívtõl szívig illetve Empátiával a harmo-
nikus világért címmel. 
Az Erzsébetligeti Színházban tartandó konferenciára a rendezõk és elõadók
pedagógusok, gyógypedagógusok, orvosok, lelkészek, mentálhigiénés szak-
emberek, pszichológusok, szociális szakemberek, rendõrök, szülõk érdeklõ-
désére 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, iskola-
igazgató 

II. rész (16.00–17.45-ig) Kék Madár Kamarakórus, Herbertné Balogh Gabri-
ella karvezetõ, Móricz Edit szülõ, Ammerné Nagymihály Emília gyógy-
pedagógiai tanár, közoktatási szakértõ, Börönte Márta evangélikus lel-
kész, mentálhigiénikus szakember, társtréner, az Országos Szakmai
Konferencia elindítója, Katona Erzsébet gyógypedagógus, önismereti
tréningvezetõ, Lenner Nóra tréner, Farkas Erzsébet spirituális pszi-
chológus, transzperszonális terapeuta

Zárás: Kerekasztal-beszélgetés (17.45–19.00) Börönte Mártával és Katona
Erzsébettel a II. Országos Szakmai Konferencia megálmodóival és az elõ-

adókkal.

Szkíta õsbölcsesség – hun, magyar, avar rokonság

Kubinyi Tamás, az ECHO TV munkatársa tart elõadást Szkíta õsbölcsesség
címmel az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében október 12-én 18
órakor. A magyarság õstörténetének Ázsiába nyúló szálait gombolyítja fel
az elõadás, amely új megvilágításba helyezi népünk történetét.

Rákosszentmihályi és Árpádföldi Polgárok Köre

(1161 Bp., Rákosi út 71.)
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre október 23-án reggel 9 óra-
kor a Pálfi téren tartja hagyományos ünnepségét az októberi forradalom és
szabadságharc tiszteletére. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A Polgári Kör vezetõsége

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

A nótakör október 12-én, szerdán 17 órakor tartja összejövetelét a Civilek
Házában (a régi posta épületében: Rákosi u. 71.) Kossuth Eszter, a nótakör

vezetõje várja a nótázni szeretõ állandó és új tagokat.

10 éves a Gázoló kalandklub!
A Gázoló kalandklub fennállásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból
október 22-én, szombaton lesz kirándulás a Visegrádi-hegységben, mely-
re minden eddigi résztvevõ gyereket, fiatalt és a klubvezetésben közremû-
ködõ kollégát meghívunk. Részletek a www.gazolo.lapunk.hu oldalon ol-
vashatók, az Aktuális programoknál. Jelentkezni Simon Gábor alapító
klubvezetõnél lehet telefonon vagy a simigab@citromail.hu címen.

Corvini Domini Egyesület
(1165 Bp. Táncsics utca 10. Tel.: 407-2738 vagy 06-20/525-3054.)

Elérkezett a huszadik SZTÁRVARÁZS!
A Corvini Domini Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete Kázmér József
vezetésével két évtizede rendezi meg Sztárvarázs címû gálamûsorát. A
Sztárvarázsban eddig is neves mûvészek léptek föl, de most október 21-
én 18 órakor az Erzsébetligeti Színházban a jubileumi mûsor igazi sztárpa-
rádét ígér. Itt lesz Kovács Erzsi, Gyurkovics Zsuzsa, Harangozó Teri, Mary
Zsuzsi, Jónás Ildikó, Paor Lilla, Szász Kati, Szántó Erzsi, Várkonyi Szilvia,
Fekete Viktória, Csák József,  Tóth János, Poór Péter, Egri József, Munká-
csi Sándor, Horváth Zoltán, Heller Tamás, Hegedûs Valér, Douglas Marr,
Olivér, a zsonglõr, Attila, a Házibuli címû tévémûsor házigazdája és a Magic
of music trió.
Idén is lesz tombola értékes nyereményekkel. 
A mûsort megnyitja Kovács Péter polgármester, országgyûlési képviselõ.
Rendezi és vezeti Kázmér József (Öcsi bácsi), és még sokáig fog beszélni

róla az egész kerület!

RAFC TOBORZÓ 

A RAFC csapata 2005 és 2006-os labdarúgó-palánták jelentkezését várja.
Edzések 2011. szeptember 1-jétõl a 1163 Bp. Pirosrózsa utcai RAFC-pá-
lyán, szerda és péntek 17 órától vannak. A foglalkozások 18 óráig tarta-
nak. November 1-jétõl március 31-ig tornateremben vagyunk.
Érdeklõdni Etler Péter up. szakosztályvezetõnél a 06-30/948-4322-es te-
lefonszámon, illetve ifj . Etler Péter edzõnél a 06-30/624-1019-es telefon-

számon lehet.

Ökumenikus városmisszió 2011 
„A család az ima virága” Ez a jelszava a 2011. évi Ökumenikus városmisz-
sziónak, amely ezúttal is a szokásos helyszínen, az önkormányzat elõtti
parkban várja a hit világában járatos, és az azt most keresõ kerületlakókat.
A parkban a következõ témakörök sátrait lehet felkeresni: Meghallgat-Lak,
Bibliaolvasó és elemzõ, Szentségimádó és gyóntató sátor, de lesz sátra a
szervezõ Kalot Szilasmenti Népfõiskola Egyesületnek, és azoknak is, akik-
nek közbenjáró imára van szükségük. Megismerhetik a Házas Hétvége
Mozgalom képviselõit, benézhetnek a cserkészek sátrába, és a Szent Jó-
zsef férfisátorba is, lesz rajzsarok és kézmûves sátor, a Jól-Lakat-Lak fi-
nom falatokkal vár mindenkit, a Noé állatotthon állatsimogatóval tanít az
állatok szeretetére, az információs sátorban pedig minden kérdésre vála-
szolnak a rendezvénnyel kapcsolatban. 
Hogy idén is lehet városmisszió, azt a lelkes szervezõkön és önkéntes se-
gítõkön kívül a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, a XVI. ke-
rületi önkormányzatnak, és a történelmi egyházaknak köszönhetõ. 
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Tûzoltógépkocsi-vezetõt keresnek
A Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság felvételt hirdet gépjármûvezetõi beosz-
tás betöltésére a következõ feltételekkel: 18–37 év közötti életkor, érettsé-
gi bizonyítvány (ennek hiányában – legalább 900 órás képzésen megszer-
zett – mûszaki jellegû szakmunkás iskolai végzettség), bejelentett belföldi
lakóhely Budapesten, vagy Budapesttõl maximum 30 km távolságra, ma-
gyar állampolgárság, kifogástalan életvitel, egészségügyi, pszichológiai és
fizikai alkalmasság, C kategóriás – érvényes – gépjármû-vezetõi engedély,
PAV-I vizsga megléte elõnyt jelent.
Munkarend: 24/48 órás (váltásos) szolgálati idõrend. Bérezés: a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény alapján. 

Jelentkezni felvételi tájékoztató elõadás keretein belül lehet.
A felvételi tájékoztatók idõpontjai: 2011. október 19. 9 óra és október 20.
13 óra.
Helyszíne: Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság (1081 Budapest, Dologház u. 1.)

A felvételi tájékoztatón való megjelenéshez 
elõzetes regisztráció szükséges. 

A regisztrációval kapcsolatban bõvebb információ 
a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság honlapján – a 

www.tuzoltosagbp.hu
internetes oldalon – található.

Déli Harangszó Baráti Kör 
(Dr. Onyestyák György. Tel.: 06-20/395-3537.)

Október 11-én, kedden 18 órakor Domonkos Lászlót látjuk vendégül
Francia Kiss Mihály élete és halála címû újabb izgalmas könyve bemutató-
jára továbbá megemlékezünk a hõsökrõl, akik az I. Világháborút követõ
vérzivataros évtizedekben álltak ki a hazáért, a Rongyos Gárda hõsi harca-
iról, a szép emlékû Lajta-bánság megalakulásának 90. évfordulóján. Hely-
szín: Erzsébetligeti Színház, Harmónia terme Bp., XVI. ker. Mátyásföld,
Hunyadvár u. 43/b.
Emlékezzünk együtt Mátyásföldön az 1956. és 2006. október 23-a hõsei-
re és áldozataira.
Október 23-án, vasárnap délelõtt 11 órakor a XVI. kerületi Paulheim téri
(Pilóta-Prodám sarok) hõsi emlékmûnél.
Emlékezzünk együtt Árpádföldön a Tóth Ilonka szobornál az Árpádföldi
Közösségi Egyesülettel 1956. és 2006. október 23-a hõseire és áldozatai-
ra, valamint a mártír születésnapjára,
Október 23-án 15 órakor Árpádföldön, a XVI. Kerületi Tóth Ilonka téren,
(Állás és Zöldséges u. sarok).
Október 25-én, kedden 18 órakor az Erzsébet ligeti színház Harmónia ter-
mében Liszt Ferenc 200. születésnapját ünnepeljük. Részletek a XVI. kerü-
leti újság október 22-én megjelenõ számában.

XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelõszerkesztõ:
Imrik László

Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztõségi fogadóóra 
szerdánként 14–16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

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

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orion mobilklíma eladó. 30-210-8116

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

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

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

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

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

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

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

Gyûjtõ keres régi fényképezõgépeket, régi
reklám táblákat, régi és külföldi pénzeket.
30-326-6199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zöldfelület-védelmi ügyintézõt 
keres az Önkormányzat

A XVI. ker. Önkormányzat jegyzõjének tájékoztatása szerint a környezetvé-
delmi irodán a zöldfelület-védelmi ügyintézõi munkakör betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése: Bp. XVI. kerületi Önkormányzat
mûködési területén parkfenntartási munkák mûszaki ellenõrzése, növény-
védelmi munkák, mûszaki ellenõrzése ellátása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: kertészmérnök BSC
vagy MSC végzettség, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, bün-
tetlen elõélet, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent: közigazgatásban szerzett gyakorlat, alapfokú számítógép-
felhasználói ismeretek, közigazgatási alap-, szak-, illetve versenyvizsga és
a XVI. kerület ismerete.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján.
A munkakörrel kapcsolatos kérdésekrõl további felvilágosítás kérhetõ
Zubreczkiné Jármay  Katalin környezetvédelmi irodavezetõtõl a 4011-599
telefonszámon.
Az önéletrajzok benyújtása: postai úton (1163 Budapest, Havashalom u.
43. ) Jónás Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, vagy elekt-
ronikus úton a joka@bp16.hu e-mail címre küldve.

Családi kutyás nap
Október 15-én 14 órától kutya jó hely lesz az Erzsébetliget, mert az EB OVO
Egyesület a Szurmai sétány mentén családi kutyás napot tart. A program: 14.00
– megnyitó, 14.05 – a Népszigeti Kutyasuli interaktív bemutatója gyerekeknek,
15.00 – Nemzeti kincsünk a kuvasz, 16.00 – A Cerberos kutyaiskola bemutató-

ja. A szünetekben kötetlen beszélgetés a felelõs kutyatartásról állatorvossal,
kutyakozmetikussal és a Csömöri Állatmenhely munkatársával.
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény az
önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

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

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

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

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

Síkképcsöves 82 cm átmérõjû Grundig Tv,
kifogástalan mûszaki és esztétikai állapot-
ban 25 E Ft eladó. 405-6484, 20-918-7317

Fehér új mennyezeti "ufó" lámpák 500
Ft/db, 3X2m gyapjú szõnyeg 15 E Ft eladó.
405-6484, 20-918-7317

Újszerû, 8 hónapos Indesit Candy felültöl-
tõs mosógép, kifogástalan esztétikai és mû-
szaki ál-lapotban 35 Ft eladó. 405-6484, 20-
918-7317

Cégeknek, könyvelõirodáknak bérszámfej-
tést, teljes körû bérügyvitelt vállalunk. 401-
0360, 20-355-2653

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

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

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

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

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

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

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

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

Üzlethelyiség kiadó a telepes utcai lakóte-
lepen. 20 nm, 40 E Ft/ hó. 30-605-0599

Csempézést, járólapozást vállalok bontás-
sal, kõmûves munkával. 30-943-9282 Antal
János

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

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

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

FAKIVÁGÁS elszállítással is,anyagi felelõs-
séggel! KERTÉPÍTÉS, Füvesítés, Fûkaszá-
lás, Sövénynyírás, Bozótirtás. Kedvezõ
áron, szakszerûen, lélekkel! 30-287-4348

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Víz-gáz.fûtészerelés-vízóraszerelés ügyin-
tézéssel, fürdõszobák felújítása, javítások
garanciá-val. 30-251-4931

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