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Kedves olvasó!

Közeledik advent, a várakozás idõszaka.
A nappalok rövidülnek, kevesebb az él-
tetõ napfény, a csontig hatoló hideg elõl
a fûtött szobába menekülünk. Ilyenkor
mindenki másra vár: a kicsik önfeledten
várják az elsõ hóesést, a felnõttek szeret-
nének megpihenni végre az egész éves
munka után, a keresztények pedig a
fény, vagyis az Istengyermek érkezésére
várnak. „Künn a fagy közelít. Öröm,
gond közelit. Karácsony közelit. A he-
gyek hátait, fenyõfák sátrait ünnepre
meszelik.” Öltöztessük mi is ünneplõbe
a lelkünket! A fizikai készülõdés mellett
legyen ez a néhány hét a lelki készületek
ideje is, hiszen a karácsonyt nem véletle-
nül nevezik a szeretet és a család ünne-
pének. A szentestét nem a drága ajándé-
kok teszik ünnepélyessé, hanem az a
meghittség, amely az egymást szeretõ
emberekbõl árad a másik felé. Egy õszin-
te mosoly, egy simogatás vagy egy ön-
zetlen segítségnyújtás mindenki lelké-
ben megteremtheti azt a békét, amit Is-
ten közvetít az emberek felé.

Elkészült 
az új tanösvény
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Akik értünk dolgoznak

Hatodszor rendezték meg az egészségügyi és szociális munka napját november 4-én az Erzsébetligeti Színház-
ban. Az eseményen elismeréseket is átadtak. Az év orvosa dr. Kondér Gyula, a kertvárosi szakrendelõ urológu-
sa lett, az év szakdolgozójának dr. Galambosné Tomolya Irént választották, aki addiktológiai szakasszisztens-
ként dolgozik, az év szociális munkása elismerést pedig az egyesített bölcsõde gondozónõje, Bazala Gáborné
kapta. Bõvebben a 3. oldalon

Öt év telt el azóta, hogy a Kerületünk épí-
tett világa címû könyv elõször megjelent.
Most ennek a XVI. kerület fontosabb épü-
leteit bemutató, reprezentatív kiadványnak
átdolgozott, bõvített, és mind megjelenésé-
ben, mind tartalmában javított változatát
mutatták be a szerzõk az Erzsébetligeti
Színház Harmónia termében november 9-
én, ahol a kötet anyagát tablókon is megte-
kinthették az érdeklõdõk.

MÉSZÁROS TIBOR

A könyv elsõ kiadásában háromszáz oldalon
mintegy nyolcszáz fotó jelenítette meg a
kerületünk mai határain belül, a XIX. szá-

zad végétõl a XX. század elsõ harmadáig épült köz-
épületeket, polgári házakat, paraszti portákat és
munkáslakásokat. A kerületünk lakói örömmel la-

pozgatták a könyvet, keresve benne az ismerõs
épületeket. A kötet híre átlépte kerületünk határait,
és a bemutatón megjelent a lelkes városvédõ, Ráday
Mihály is, aki akkor kijelentette: nincs tudomása ar-
ról, hogy bármelyik fõvárosi kerületnek lenne az
épületeirõl a miénkhez hasonló kiadványa.

Folytatás a 3. oldalon

Fõszerepben a XVI. kerület
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ZSIGMOND TÜNDE

A verõfényes õszi napsü-
tésben nemcsak a ma-
darakat, de a tanösvény

átadására nagy számban érke-
zõket is terített asztal fogadta.
A Ligeti Madárvédelem csapata
aranysárga avarszõnyegre állí-
tott piros terítõs asztala a ma-
darászás kellékeivel, odúkkal,
tollgyûjteménnyel és könyvek-
kel lett megrakva. A megnyitó
elõtt Reszt Károly és Lampert Be-
nedek alapítók az érdeklõdõk-
nek elmondták: eddig több mint
45 madárfajt, fõleg cinegefélé-
ket számoltak össze a ligetben. 

– Az öreg fák kivágása miatt
lehetetlenné vált a madarak
fészkelése, ezért gondoltunk ar-
ra, hogy költõládákat, odúkat
helyezzünk el számukra itt a li-
getben, ezzel is megnövelve
túlélési és szaporodási lehetõsé-
geiket – mondta Reszt Károly,

aki természetfotós feleségével,
Harangozó Adinával, családjával
és barátaival együtt határozta
el, hogy ilyen módon segítenek
a kertvárosi életet megszépítõ
védenceiken. 

– Szeretnénk, ha minél töb-
ben osztoznának abban az
örömben, ami a madárvédelem-
mel jár. Ezért jött létre ez a tan-
ösvény, és ezért szerveztük ezt
a rendezvényt – tudtuk meg
Lampert Benedektõl, aki közép-
iskolás diákként rengeteg idõt
szentel a madárvédelemnek:
szabadidejében költõládákat
készít és helyez el a környéken. 

A madárvédõk tájékoztatása
után Kovács Raymund alpolgár-
mester méltatta ezt a zöldkerü-
lethez méltó kezdeményezést és
természetvédelmi tevékenysé-
get, majd elvágta a tanösvény
elé helyezett szalagot, és meg-
kezdõdött az elsõ, ünnepélyes
bejárás. 

Az ösvényen az MME ismer-
tetõ táblái által jelzett kihelye-
zett odúk, etetõk jól szemlélte-
tik a madarak védelmének lehe-
tõségeit. Az odúk mellett, ame-
lyek a baglyoktól a verébfélékig
menedéket nyújtanak minden
ligeti madár számára, a gyere-
kek örömmel fedezték fel a sün-
tanyát, a békamenedéket és a
denevérodút. A tanösvény bejá-
rása után egy kis játék követke-

zett a kisebbeknek. Az odúk ol-
dalára ragasztott betûkbõl kel-
lett a gyerekeknek kirakniuk
egy szót, amely a Ligeti Madár-
védelem címermadarának, a
széncinegének nevét adta ki. A
kicsik ügyesen fejtették meg a
rejtvényt, és ugyancsak jeles-
kedtek az ezt követõ madár-
hangfeladvány megfejtésében.

Az I. Mátyásföldi Madarász-
nap utolsó programjaként a ma-
dárvédõkkel együtt nyithattuk
fel egy-egy fészkelõhely tetejét,
és fedezhettük fel a bentlakók
árulkodó nyomait. A rendez-
vény ugyan véget ért, a tanös-
vény azonban megmaradt. A li-
getben jártunkban madárcse-
megével – dióval, magokkal –
ezentúl mi is kedveskedhetünk
az odúk lakóinak. 

Ráadásul a régi és új madár-
barátok számára a rendezõk de-
cember 17-re újabb madárprog-
ramot szerveznek, mégpedig a
„madarak karácsonyát”, vásárral
és a honlapjukon (www.liget-
madarvedelem.blog.hu) találha-
tó fotópályázat eredményhirde-
tésével.

Az I. Mátyásföldi Madarásznapon került sor az elkészült
tanösvény ünnepélyes átadására november 6-án, az
Erzsébetligetben. Az esemény az Önkormányzat támo-
gatásával valósult meg.

Elkészült az új tanösvény

HIDVÉGI LAJOSNÉ

N ovember 5-én, vasár-
nap, egy hálaadóünnep
keretében vették bir-

tokba a hívek a megújult baptis-
ta imaházat Cinkotán. Az isten-
tiszteleten Eszes Zoltán lelki-
pásztor a gyülekezet nevében
köszönetet mondott a felújítás
költségeihez hozzájáruló Kovács
Péter polgármesternek és a XVI.
kerületi polgármesteri hivatal-
nak, Magyar Zsuzsanna építész-
nek, aki megtervezte az épület
homlokzatát és felügyelte a
munka menetét, a kivitelezõk-
nek, illetve a gyülekezet tagjai-
nak, akiknek áldozatos mun-
kája és adakozása nélkül nem
valósulhatott volna meg ez a
beruházás. 

A cinkotai baptista imaház
építésére úgy adtak engedélyt
1974-ben, hogy utcafronti hom-

lokzata templomra hasonlító
stílusjegyeket nem hordozhat,
inkább egy raktárépületnek né-
zett ki, mintsem imaháznak. Az
épületet és a közösségi házat az
évtizedek során többször felújí-

tották, néhány éve az udvaron
gyermekjátszóteret alakítottak
ki. Ez év õszén az imaház más
karakterû homlokzatot kapott,
amit esti kivilágítással is ellát-
tak. A kerítés lebontásával és

egy kõburkolati térpihenõ ki-
alakításával a Georgina utca 59.
szám alatt immár egy köztér ke-
letkezett a közösség nyitottsá-
gát hirdetve a járókelõk és ér-
deklõdõk felé. Mindemellett az
akadálymentesítés is megtör-
tént. Az épület legmagasabb
pontjára emelt kereszt – mint a
keresztyén közösség jelképe –
megszólít és hívogat a vasárnap
délelõtti, délutáni és a szerda
esti alkalmakra. A modern és
igényes kivitelezés emeli az ut-
ca, valamint a környék színvo-
nalát. Mindezt Isten örökérvé-
nyû igéjének ereje, egy imádko-
zó tábor örömmel végzett tevé-
kenysége és egy magas szintû
koordinációs munka tette lehe-
tõvé. A keresztyének vallják,
hogy Isten igazán az emberi
szívben lakik Jézus Krisztus ál-
tal, így a köszönet és a hála el-
sõsorban Õt illeti meg!

Megújult a baptista imaház Cinkotán
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SZIGETHY MARGIT

A szociális és egészségügyi
területen dolgozóknak
rendezett ünnepség meg-

szervezését évek óta Pap Mátyásné,
a hivatal egészségügyi referense
vállalja magára. Az õ áldozatos
munkájának köszönhetõen min-
den évben színvonalas mûsor, fi-
nom ételek és nem utolsósorban
gyönyörû kivitelezésû elismerések
várják a vendégeket. Az idei ren-
dezvényen Szabó Csilla igazgató kö-
szöntése után a Rácz Aladár Zene-
iskola Horváth Sándor által vezetett
klarinétegyüttese adott koncertet.

Dr. Csomor Ervin szociális és ok-
tatásügyekért felelõs alpolgármes-
ter ünnepi beszédében elmondta:
az elmúlt év a munka éve volt, kü-
lönösen az egyesített bölcsõdében
dolgozóknak, ahol egyedülállóan a
fõvárosban nagymértékû férõhely-
bõvítést hajtottak végre a pályázati
pénzzel is támogatott, új Napsugár
Bölcsõde átadásával. Az alpolgár-
mester külön köszönetét fejezte ki
azért, hogy a gondozók az egészsé-
gesek mellett felvállalták a fogya-
tékkal élõ kisgyerekek nevelését is.
Az átalakítás miatt többeknek új
munkahelyen kellett kezdeniük
szeptembertõl, de reményei szerint
a szép körülmények és a magas fel-
szereltség kárpótolja ezért a dolgo-
zókat. Fontos ugyanakkor az is,
hogy a beruházással 31 új munka-
helyet teremtett az Önkormányzat,
a dolgozók felvételénél pedig igye-
keztek a kertvárosiakat elõnyben
részesíteni – tette hozzá.

Dr. Csomor Ervin megköszönte
a Területi Szociális Szolgálat ma-
gas színvonalú munkáját, ahol az
idén elindult a Kattints, Nagyi! el-
nevezésû számítástechnikai to-
vábbképzés. A program keretében
a nagymamák és a nagypapák is
elsajátíthatják az alapvetõ számí-
tástechnikai ismereteket, és segít-
séget nyújthat abban is, hogy a
nyugdíjasok ne érezzék felesleges-
nek magukat. Az alpolgármester
hangsúlyozta: a Napraforgó Szol-
gálat és a polgármesteri hivatal
dolgozói is jól végezték a munká-
jukat, és a lakosok bizalommal for-
dulhatnak hozzájuk a jövõben is.

A jövõbeni változásokkal kap-
csolatban Dr. Csomor Ervin kije-
lentette: a szociális területen mûkö-

dõ intézmények fenntartásában
várhatóan nem lesz változás. Az
egészségügy jelentõs átalakítások-
ra szorul, hiszen nagy a terület
adóssága, mindez pedig a szakellá-
tást is érinti. Egy egészségügyi kon-
ferencián azonban Szócska Miklós
egészségügyi államtitkár az alpol-
gármester kérdésére válaszolva
ígéretet tett arra, hogy a kerületi
szakrendelõ maradhat az Önkor-
mányzat irányítása alatt.

– Jó dolog, hogy az Önkormány-
zat továbbra is gondoskodhat a
szakrendelõrõl. Mi a XVI. kerület-
ben mindent meg fogunk tenni,
hogy hasonló, vagy még jobb szín-
vonalon tudjuk ellátni a betegeket,
hiszen a cél a megelõzés. Követen-
dõ példa lenne Kína, ahol az az or-
vos kap pénzt, akinek egészséges a
„betege” – zárta beszédét az alpol-
gármester. 

Ezután következett azoknak az
elismeréseknek az átadása, ame-
lyekkel ez évtõl szeretné megkö-
szönni az Önkormányzat az
egészségügyi dolgozók munkáját.
Az év orvosa dr. Kondér Gyula, a
szakrendelõ urológusa lett, aki
már 27 éve gyógyítja a kertvárosi
betegeket. Hat évvel ezelõtt az õ
javaslatára alakították ki az egyna-
pos sebészetet a kerületben, és
csak az õ szakértelmének köszön-
hetõ, hogy míg máshol ez súlyos
milliókba került, addig nálunk
mindössze egymillió forintból vá-
sárolták meg a külföldi sebészeti
eszközöket, és vették át a honvéd-
ségtõl a régi, de nem használt mû-
tõasztalokat. A sebészet pedig az-
óta is kiválóan mûködik, csakúgy

mint a szakrendelõ, amelynek Dr.
Kondér Gyula szerint kitûnõ kol-
lektívája van.

– A szakrendelõben egy olyan
csapat alakult ki, amit az összetar-
tás visz elõre. Az emberek gyógyí-
tását minden itt dolgozó nõvér, or-
vos, gazdaságis, de még a takarítók
is szívügyüknek tekintik. Jó itt dol-
gozni, mert senkit sem a pénz mo-
tivál, de mindenki szereti azt, amit
csinál. Itt a vezetõnek is könnyû
dolga van, mert minden segítséget
és támogatást megkap. Bennem vi-
szont nincs becsvágy. Azért nem
akartam igazgató lenni, mert úgy
érzem, hogy a gyógyítással kell
foglalkoznom. Én nem tudok kor-
látokat szabni vagy parancsolni, de
megkövetelem a kollégáimtól,
hogy precízen dolgozzanak. Ennek
köszönhetõ, hogy országos szinten
nálunk sikerült a legtöbb rákos be-
tegséget felderíteni és elkezdeni a
páciensek kezelését. Az elismeré-
sen azért lepõdtem meg, mert nem
tettem többet, mint ami a felada-
tom volt.

Dr. Kondér Gyula elárulta: az itt
töltött idõ alatt annyira megszeret-
te a Kertvárost, hogy lokálpatrióta
lett, és másfél éve Zuglóból ide is
költözött. Szerinte a XVI. kerület-
ben egy olyan közösség él, amely-
ben jók az emberek, jó kapcsolatok
alakulnak ki, mindenki egymásért
dolgozik, jó a kerület vezetése, nem
kell félni az utcán, és jó ide tartozni. 

Az év szakdolgozója cím birto-
kosa dr. Galambosné Tomolya Irén
addiktológiai szakasszisztens lett,
aki lelkiismeretes munkájával és
empátiájával 1986 óta járul hozzá a
drog- és alkoholfüggõséggel vagy
játékszenvedéllyel küzdõk gyó-
gyulásához. Emellett besegít a
gyermekpszichiátrián, nyolc éve õ
látja el a szakdolgozók képviseletét
a kamaránál, de részt vesz a Kábí-
tószerügyi Egyeztetõ Fórum mun-
kájában is.

– Nagyon örülök annak, hogy el-
sõk között kaphattam meg ezt az
elismerést. Folyamatosan képzem
magam, szakmai tapasztalatom-
mal pedig a jövõben is igyekszem
majd segíteni a szenvedélybeteg-
ségben szenvedõknek, akik bármi-
kor bizalommal fordulhatnak hoz-
zám, hiszen a legfontosabb az,
hogy a beteg elhiggye, meg fog
gyógyulni – mondta a díjazott.

Az év szociális munkása elisme-
rés boldog tulajdonosa az egyesí-
tett bölcsõde gondozónõje, Bazala
Gáborné lett, aki 1987-ben kezdett
gondozónõként dolgozni. Idõköz-
ben megszületett két gyermeke és
más pályán is kipróbálta magát.
2004 óta ismét gondozónõként dol-
gozik, az új Napsugár Bölcsõde
megnyitása óta pedig annak veze-
tõ helyettesi teendõit látja el, vala-
mint fogadja a játszóházba érkezõ
gyerekeket és szülõket, és ügyel a
megfelelõ környezeti feltételek biz-
tosítására.

– A díj visszaigazolást jelent szá-
momra. Feletteseim elismerik,
hogy munkámat igyekszem min-
dig a legnagyobb odaadással vé-
gezni. A kollégáimtól kapott gra-
tulációk pedig éreztették, hogy mi-
lyen sokan szeretnek velem együtt
dolgozni, ami nagyon fontos és jól-
esõ érzés. Célom, hogy továbbra is
hasonló színvonalon lássam el a
rám bízott feladatokat – mondta a
gondozónõ.

Az intézményvezetõk által ado-
mányozott, tûzmadarat ábrázoló
emlékplakettet a polgármesteri hi-
vatal szociális és gyermekvédelmi
irodáján dolgozó Kellner Lajosné,
az alapellátásban tevékenykedõ
Zsedényi Teréz gyermekorvosi asz-
szisztens, a szakellátásban szere-
pet vállaló Krejcár Ottmárné kont-
rolling-elõadó, a bölcsõdei gondo-
zónõ Surányiné Simonek Mariann,
valamint a Területi Szociális Szol-
gálat területi gondozónõjeként
dolgozó Kocsis Zsuzsanna kapta.

Az elismerések átadása után Ta-
báni István, a Csillag Születik címû
mûsor gyõztese szórakoztatta a
vendégeket, akik az elõadóval
együtt énekelték az ismert slágere-
ket, és néhányan még táncra is per-
dültek.

Akik értünk dolgoznak

dr. Galambosné Tomolya Irén

Pap Mátyásné
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Folytatás az 1. oldalról
Lantos Antal helytörténész, Tóth
Miklós fõépítész és Széman Richárd
fotográfus tehát úttörõ munkát
végzett. Az alkotók mégsem vol-
tak teljesen elégedettek a kötettel.
Kiderült, hogy a leggondosabb
elõkészítés ellenére is számos
hiba volt az adatokban. Ezért a
szerzõk titkon folyamatosan azt
remélték, hogy egyszer alkalom
nyílik egy hibátlan kiadvány lét-
rehozására. 

Erre az alkalomra öt évet kellett
várni. Közben az eredeti kiadás
utolsó példányai is elfogytak, így
felmerült az igény az utánnyo-
másra. 

Kovács Péter polgármester, aki
hozzájárult az új kötet megjelené-
séhez, elmondta: az eltelt öt év
alatt számos új adat került a szer-
kesztõk birtokába. Új fotók is elõ-
kerültek, némelyik épületrõl jobb
minõségben, mint korábban. A
szöveg jelentõs részét is átdolgoz-
ták, és az egyes településrészeket
színekkel elkülönítve tették átte-
kinthetõbbé a könyvet. A magya-
rázó szövegek pedig azokat is el-

igazítják, akik nem a XVI. kerület-
ben laknak. Ezáltal egy ponto-
sabb adatokat tartalmazó és meg-
jelenésében sokkal színvonala-
sabb kötetet vehet kezébe az olva-
só. A polgármester megemlítette
még, hogy az elsõ kiadás megva-
lósulásához szükség volt elõdje,
Szabó Lajos Mátyás támogató köz-
remûködésére is. 

Ráday Mihály, az Unokáink sem
fogják látni címû városvédõ mû-

sorból ismert operatõr az átdol-
gozott kiadás bemutatóján is jelen
volt. Hozzászólásában a célt
rendkívül fontosnak, az épített vi-
lág emlékeinek megõrzésére irá-
nyuló törekvést pedig tiszteletre
méltónak és példa értékûnek ne-
vezte. 

Végül Lantos Antal tájékoztat-
ta a jelenlévõket arról, mennyiben
más a most megjelent második ki-
adás elõdjéhez képest. A helytör-

ténész kiemelte: míg az elsõ ki-
adásnál õk kértek pénzt az akkori
polgármestertõl, addig most Ko-
vács Péter, a kerület vezetõje aján-
lotta fel támogatását az alkotók-
nak. Lantos Antal köszönetet
mondott továbbá szerzõtársainak
is azért, hogy a kötet jelentõsen
jobb tartalommal és esztétikusabb
külsõvel jelenhetett meg. Ebben
fontos szerep jutott Pázmándi Ka-
talinnak, aki lektorálta a könyvet,
Börcsökné Lábas Hilda tördelõszer-
kesztõnek, akinek az esztétikus
megjelenést köszönhetjük, és a
Barkó Imre vezette Korrekt nyom-
dának, ahol a szerkesztõk elkép-
zelései kézzelfogható valósággá
váltak.

A könyvbemutatóval egybekö-
tött helytörténeti kiállítás meg-
nyitóját még ünnepélyesebbé tet-
te, hogy a felszólalások között
olyan profi elõadók szórakoztat-
ták a közönséget, mint Paor Lilla
elõadómûvész és Peczkay Endre
színmûvész. A könyvbemutató
háziasszonyi szerepét Szabó Réka
Zsuzsanna, a Kerületi Újság fõ-
szerkesztõje töltötte be.

Fõszerepben a XVI. kerület

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. 
Telefon: 401-3060.)

NAGYRENDEZVÉNY: Az nagyon szép len-
ne, ha ide betennéd az Estély logot
2011. november 26., szombat 19.00
Az Estély
„Hagyomány és Virtus”
Az év bálja a Kertvárosban!
Fõvédnök: Szatmáry Kristóf – Nemzetgaz-
dasági Minisztérium belgazdasági állam-
titkára, Kovács Péter – polgármester 
A jó hangulatról gondoskodik:
Berecz András 
Kovács Kati 
Ferenczy György és a Rackajam
Állami Népi Együttes Zenekara
Duna Mûvészegyüttes szólistái
Odeion Band
Hungaricum film vetítése
Koktélbár
Nosztalgiafotózás 
Szivar- és pálinkaszalon
Eseményt teremtünk, teret adunk a kerü-
let polgárainak, vállalkozóinak a találko-
zásra. Különleges este, különleges prog-
ram, különleges vacsora!

SZÍNHÁZ
2011. november 27., vasárnap 18.00
H. Keroul – A. Barré: Léni néni
A Cavaletta Mûvészeti Egyesület Ad Hoc
Színház vendégjátéka.
Zenés bohózat három felvonásban, két
részben.
Jegyek 1200 Ft-os áron elõvételben kap-
hatók.

PÓDIUM
2011. november 27., vasárnap 17.00
Törley Szalon az Erzsébetligeti Színház-
ban.
Törley Mária szobrászmûvész beszámoló-
ja az EU-elnökség jegyében Luxemburg-
ban megrendezett kiállításról.
Prunyi Ilona Bartók–Pásztory-díjas zon-
goramûvész hangversenye a Liszt-emlék-
év tiszteletére.

KIÁLLÍTÁSOK
2011. november 22., kedd 18.00
Olimpiakiállítás a Borovitz házaspár gyûj-
teményébõl.
A kiállítást megnyitja Kovács Péter polgár-
mester.

A kiállítás megtekinthetõ december 7-ig a
Kamara Galériában.

2011. november 24., csütörtök 18.00 
Mühlbeck Károly Mackó úr hazatér címû
kiállítása.
A kiállítást megnyitja Gedeon Péter, a Cor-
vin mûvészklub vezetõje.
Köszöntõt mond Lantos Antal, a Corvin
Helytörténeti Klub elnöke.
Mûvészeti méltatást mond Fábry János
Pulitzer-díjas újságíró, karikaturista.
A kiállítás megtekinthetõ december 11-ig
a Harmónia teremben.

NE MENJEN A KÖZPONTBA, NÉZZE MEG
A KERTVÁROSBAN!
2011. december 3., szombat 10.00 
Mikulás bácsi Nagy Varázskönyve
Interaktív mesejáték.

2011. december 4., vasárnap 11.00 és
16.00 
Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Hor-
váth Péter: A Padlás
Félig mese, félig musical. 

2011. december 9., péntek 19.30
Jazz Liget – Csepregi Gyula és a Spring
Island.

2011. december 11., vasárnap 19.00
A Bandy-lányok.
Udvaros Dorottya és Hernádi Judit elõ-
adásában.
Az Orlai Produkciós Iroda zenés játéka.

2011. december 12., hétfõ 18.30
Müller Péter: Szeretet. 
Beszélgetés szeretetrõl, szerelemrõl, sze-
retkezésrõl.

2011. december 16., péntek 17.00
Élõ betlehem
Adventi ajándékmûsor a Zabszalma
együttessel.

2011. december 16., péntek 18.00
Tehetséggel Sáfárkodók 
Vendég: Dunai Tamás színmûvész.

2011. december 18., vasárnap 11.00 
Betlehemi történet
A Maszk Bábszínház elõadása.

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

Kovács Péter és a szerzõk: Lantos Antal, Tóth Miklós és Széman Richárd
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A kertvárosi birkózók minden más
sportágat megelõzve, elsõ ízben ren-
deztek felnõtt országos bajnoki döntõt
november 9-én a sashalmi közösségi
teremben. Az eseményen jelen volt
Varga János, a római olimpia bajnoka
és Gáspár Tamás világbajnok birkózó
is. A döntõ színvonalát jellemzi, hogy a
bírók – Bacsa Péter, Péteri László és
Elek Tamás – az elmúlt három olim-
pián egyaránt fõszerepet kaptak. 

RIERSCH TAMÁS

Hazai viszonylatban birkózásban az
FTC és a Vasas a két legeredménye-
sebb klub. Az idei országos bajnokság

egyik döntõse, ezáltal rendezõje is, az angyalföl-
di együttes azonban sportcsarnok nélkül ma-
radt. Ancsin László jegyzõ – aki 12 évet birkózott
a piros-kékeknél – azonban felajánlotta, hogy
szívesen segít a döntõ megrendezésében.

– Az esemény házigazdája a Kertvárosi SE,
bár egyesületünk még nem rendelkezik felnõtt-
csapattal, ezáltal az országos csapatbajnokság
küzdelmeiben sem vehettünk részt – mondta
Ancsin László, aki egyben a helyi birkózóklub
egyik alapítója is. A rendezvényt Kovács Péter
polgármester nyitotta meg.

– Büszkék vagyunk arra, hogy bár csak két
éve alakult a helyi birkózóklub, máris ilyen
nagy volumenû döntõnek lehetünk a házigaz-
dái. Most még csak a rendezõi vagyunk a ver-
senynek, de remélhetõleg néhány éven belül
már magunk is fontos szerepet töltünk majd be
a hazai birkózóéletben. A célunk az, hogy pár
év múlva méltó kihívói lehessünk a mostani
legjobbaknak – mondta a kerület vezetõje.

Mindezt alátámasztotta, hogy a Kertvárosban
megrendezett birkózófinálét rendkívül nagy ér-
deklõdés övezte. A sashalmi sportcsarnokot zsú-
folásig megtöltötték az érdeklõdõk, a döntõ alatt
pedig a piac és környéke csak úgy zengett a „Haj-
rá, Fradi!” és a „Hajrá, Vasas!” buzdításoktól.

A kétfordulós döntõ elsõ körében a harmadik
helyért az Univer Kecskemét és a Haladás VSE
mérkõzött egymással. Négy mérkõzést a szom-
bathelyiek nyertek, ám a találkozó gyõztese (14-

13) a Kecskemét lett, mivel a Haladás a hét súly-
csoportból háromban nem tudott senkit sem ki-
állítani, így azokat a pontokat mérkõzés nélkül a
Kecskemét kapta. Ennél jóval nagyobb küzdel-
met hozott a döntõ, ahol a két fõvárosi klub ha-
talmas presztízscsatát vívott egymással. Az an-
gyalföldi birkózókat Bódi Jenõ Európa-bajnok, a
ferencvárosiakat pedig Sike András olimpiai baj-
nok birkózó irányította. A két csapatban olyan
kiválóságok léptek szõnyegre, mint az Európa-
bajnok Bácsi Péter, a junior világ- és Európa-baj-
nok Németh Iván (mindkettõ Fradi), illetve az
Európa-bajnoki bronzérmes Völler testvérek (Va-
sas). A döntõ és a kisdöntõ egyaránt kétfordulós,
a visszavágókra november 16-án kerül majd sor.
Az országos bajnoki cím sorsa azonban nagy va-
lószínûséggel már most eldõlt. A Fradi ugyanis
több súlycsoportban is magabiztos gyõzelmet
aratott, így szinte már behozhatatlan 17-6-os
elõnyre tett szert riválisával szemben. 

– Egy ilyen volumenû verseny megrendezé-
se kiváló lehetõséget kínál a sportág népszerû-
sítésére is – jelentette ki Kollárik Mihály, a Ma-
gyar Szumó Szövetség és a Kertvárosi Birkózó
SE elnöke.

Az Önkormányzat jövõ évi fejlesztési tervei
között egy közös vívó- és birkózóterem megépí-
tése is szerepel. Ha ez a létesítmény elkészül,
mindkét sportágban elõrelépésre számíthatunk.

RIERSCH TAMÁS

Az ötletgazda nem én vagyok, hanem
egy kollégám és barátom, a XV. kerü-
leti Kontyfa Középiskola és Általános

Iskola igazgatója, Rozsáli Oszkár. Õ volt az, aki
felvetette: mi lenne, ha 2011. 11. 11-én 11. 11-
kor saját kerületének diákjai számára egy
tizenegyesrúgó-versenyt rendeznének. Ami-
kor mindezt elmesélte, elhatároztam, hogy a
rendezvényt a Kertvárosban is meghonosítom.
Ha pedig már két kerületben egy idõben meg-
rendezzük a versenyt, akkor adta magát az öt-
let, hogy csináljunk egy nagy döntõt is, amely-
ben a két kerület gyõztesei mérhetik össze tu-
dásukat – mondta Vámos Tibor. 

A Táncsics igazgatójának felhívására a XVI.
kerület szinte valamennyi iskolája nevezett

csapatot. A szervezõk öt korcsoportban hirdet-
tek versenyt: a kiemelt korosztály a 2000-ben
születettek voltak (õk ugyanis az idén éppen
11 évesek), rajtuk kívül az 1998–99-ban, az
1996–97-ban, az 1994–95-ben és az 1993-ban
vagy korábban született diákok nevezhettek,
de korosztályonként és iskolánként maximum
11-en rúghattak büntetõket. A verseny addig
tartott, amíg csak egy hibátlan büntetõlövõ
maradt. A gyõztesek: Szakács Márk (Herman),
Adorján Ádám (Szerb Antal), Roszik Armand
(Centi), Voina Erik (Táncsics) és Laczkó Péter
(Táncsics). Õk délután, 13.11-kor a REAC sta-
dionjában, a szuperdöntõben képviselhették a
kerületet. A XV. és XVI. kerület öt-öt legjobb
tizenegyesrúgójának párbaját nemcsak nagy
médiaérdeklõdés, hanem komoly szakmai fi-
gyelem is övezte. A diákok büntetõjét ugyanis

Végh Zoltán, a Fradi kapusa védte, aki abszolút
csúcstartóként 570 NB I-es találkozón szerepelt
eddig, a válogatott mezt pedig 25 alkalommal
ölthette magára. A büntetõk szabályosságára
Bede Ferenc nemzetközi játékvezetõ felügyelt.
A felfokozott hangulatban a legjobb büntetõ-
rúgó a kertvárosi Laczkó Péter lett, aki a
Kontyfa iskola alapítványától 11 111 forint ju-
talomban részesült. A 2. és 3. helyen egyaránt
XV. kerületi diák végzett.

– Nagyon jó kezdeményezés volt, a diákok
pedig meglepõen jól rúgták a büntetõket –
mondta a válogatott kapuvédõ, aki ígéretet tett
arra, hogy ha máskor is meghívják, a jövõben is
szívesen vesz majd részt ezen a rendezvényen.

Élsport a sashalmi sportcsarnokban

November 11. rendhagyó napjához rendhagyó esemény dukált: Vámos Tibor, a
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának kezdeményezé-
sére ugyanis tizenegyesrúgó-versenyt rendeztek az Ikarus BSE Bátony utcai
sporttelepén. A verseny fõvédnöke Kovács Raymund alpolgármester volt, a ma-
gyar labdarúgást ugyanakkor Plókai Attila volt válogatott labdarúgó, Borbély
Zoltán, az MLSZ kommunikációs vezetõje és Hajdu B. István sportriporter kép-
viselte. A látványos versenyen csaknem 150 diák vett részt, akik négy kapura
lõtték a tizenegyeseket, a hálókat pedig az Ikarus és a RAFC kapusai védték.

Vámos partjelzõ beintette a büntetõt
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MÉSZÁROS TIBOR

P aor Lilla Mátyásföldön él
születése óta. Sokan a tele-
vízió képernyõjérõl isme-

rik. Az õ neve fémjelzi a Duna Te-
levízióban jelenleg is futó, beván-
dorlókkal és Magyarországon élõ
külföldiekkel foglalkozó, társadal-
mi üzenetet is hordozó dokumen-
tumsorozatot, amelynek címe Mi-
ért éppen Magyarország? Emellett
számtalan kertvárosi rendezvé-
nyen szerepel mûsorvezetõként és
elõadómûvészként egyaránt, ami-
ért természetesen semmilyen fizet-
ségre nem tart igényt.

Azt azonban, hogy Paor Lilla
milyen lelkes támogatója a kul-
túrának és azoknak az igazi te-
hetségeknek, akik a mindent el-
árasztó celebvilág térhódítása
miatt kiszorulnak a tévémûso-
rokból, csak azok tudják, akik-
nek rendszeresen mûsoridõt biz-
tosít saját fenntartású tévécsator-
náján, a 6-os csatorna nevû digi-
tális tévéadón. 

Paor Lilla mûvészetet támo-
gató tevékenységének haszonél-
vezõi már igen sokan vannak.
Az õket támogató segítõ szándé-
kért cserébe összefogtak, és kö-
zösen kitüntetésre terjesztették

fel jótevõjüket. Az illetékesek
mindezt megalapozottnak talál-
ták, ezért a népszerû mûsorve-
zetõ-producer a köztársasági el-
nök megbízásából, dr. Réthelyi
Miklós nemzeti erõforrás mi-

nisztertõl és dr. Hoffmann Rózsa
oktatásért felelõs szakállamtit-
kártól a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkereszt kitünteté-
sét vehette át a Szépmûvészeti
Múzeumban.

Valószínûleg kevesen vannak kerületünk lakói között
olyanok, akik még nem hallották Paor Lilla nevét. A nép-
szerû tévés mûsorvezetõnek és elõadómûvésznek azon-
ban csak élete egy kisebb szelete ismert a képernyõrõl.
Azért a tevékenységéért, amit a háttérben folytat, a kö-
zelmúltban magas rangú kitüntetést kapott.

Paor Lillát kitüntették

MÉSZÁROS TIBOR

L ezsák Sándor köszönetet
mondott a szobor létre-
jöttéért fáradhatatlanul

munkálkodó rákosszentmihályi
közösség munkájáért, majd mint
a rendszerváltó MDF alapító
tagja elmondta: az elmúlt húsz
évben valami olyasmi történt,
amit nagyon nehéz megérteni,
ami nagyon távol van a rend-
szerváltók eredeti szándékától.
Szerinte ehhez hasonló Mind-
szenty bíboros életútja, hiszen az
õ esetében is az érthetetlent kell
megérteni. A bíboros ugyanis

minden egyéni érdeket félreté-
ve, súlyos veszélyeket és szenve-
dést vállalva, haláláig kitartott
elvei, céljai és hite mellett. Szen-
vedésekkel teli életének vég-
következtetése talán érvényes az
igencsak erõs torzulásokat szen-
vedett rendszerváltásra is:
„Csak olyan törekvések érik el
céljukat, amelyeknek mártírjai
vannak” – idézte Lezsák Sándor
a bíboros szavait.

Mindszenty József számûze-
tésérõl és az érseki széktõl való
megfosztásról dr. Krajsovszky
Gábor, a Semmelweis Egyetem
adjunktusa tartott elõadást, sok,

eddig kevésbé ismert részlettel
gazdagítva a bíborosról eddig
kialakult képet. Az egyházi ve-
zetõ 1945 és 1948 közötti meg-
figyelésérõl, lehallgatásáról,
zaklatásáról, a Kádár-rendszer-
rel vívott küzdelmeirõl Vörös
Géza, az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történelmi Levéltárá-
nak kutatója tárt számos érde-
kes epizódot a hallgatóság elé,
végül pedig Haála Judit, a Néri
Szent Fülöp Katolikus Általános
Iskola tanára beszélt arról, ho-
gyan vélekedett Mindszenty Jó-
zsef a katolikus családról és sa-
ját édesanyjához fûzõdõ szoros
kötõdésérõl. 

Az elõadások után a Mind-
szenty-plakett átadására került
sor, amit ebben az évben a Néri
Szent Fülöp iskola elsõ igazgató-
ja, Takács Istvánné vehetett át. A
méltatásban Petrovics Sándor, a
Kovász Egyesület vezetõje azt a
szeretetteljes légkört emelte ki,
amelyet az igazgatónõ teremtett
meg az iskolában.

A nem sokkal ezután kezdõ-
dött szentmisén a hívõk a bíbo-
ros boldoggá avatásáért imád-
koztak, majd a templom elõtt
megkoszorúzták Mindszenty
József szobrát, amely áldásra
emelt kézzel örökítette meg õt az
utókor számára.

Három évvel ezelõtt, 2009. október 25-én a rákosszentmi-
hályi Templom tér az országos híradások középpontjába
került. Többéves elõkészítõ munka eredményeképpen
akkor avatták fel a XVI. kerületben Mindszenty József
bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó herceg-
prímásának elsõ budapesti köztéri szobrát. Akik a szo-
bor létrehozásáért, és ezzel a bíboros emlékének megõr-
zéséért sokat tettek, most konferenciát rendeztek a hite
és meggyõzõdése mellett a végsõkig kitartó egyházi ve-
zetõre emlékezve. Az esemény fõszónoka Lezsák Sán-
dor, az országgyûlés elnöke, a Mindszenty társaság veze-
tõje, a konferencia levezetõ elnöke pedig dr. Horváth At-
tila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogtörténésze,
docens, a Hittel a Nemzetért Alapítvány vezetõje volt.

A bíboros emlékére
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MUNKATÁRSUNKTÓL

B álint Györgyöt az országban
mindenki Bálint gazdaként is-
meri. Õ az idõs úr, aki min-

dent tud a növényekrõl. Mikor került
kapcsolatba a földdel?

Nem szeretem a túlzásokat, de
mégiscsak azzal kell kezdenem,
hogy az én gyökereim a földben
vannak. Nagyon fontosnak tartom
a földet mint termõföldet és mint
nemzeti értéket is. Az én fölmenõ-
im közül mindenki földdel foglal-
kozott. Édesapámról mai kifeje-
zéssel azt mondanánk, hogy olyan
földbirtokosféle volt. Így egyértel-
mû volt, hogy én is az õ mestersé-
gét fogom folytatni. Amikor 3-4
éves lehettem, kézen fogott, kivitt
a határba és megmutatta, hogy mi
a különbség a búza meg a rozs kö-
zött, milyen a szõlõ, hogyan legel-
nek a birkák. Amikor fõiskolára
mentem, már akkor olyan dolgo-
kat tudtam, amiket csak jóval ké-
sõbb kellett volna megtanulnom.
Nagyon sokra becsültem édesapá-
mat, és jó gazdának tartottam. Azt
hiszem, hogy szemléletileg is, és
az agrárismeretek tekintetében is
sokat köszönhetek neki. 

Hogy kezdett el foglalkozni a mezõ-
gazdasággal?

Tizenkilenc évesen nagykorúsí-
tottak, mert édesapám beteg lett.
Közben már elkezdtem az akkori
furcsa iskolának a látogatását,
amit úgy hívtak, hogy Magyar Ki-
rályi Kertészeti Tanintézet. El kell
hogy mondjam, nem volt könnyû
tanulni és közben egy egész gaz-
daságot vezetni. Majd jöttek a há-
borús évek, nekem munkaszolgá-
latra kellett bevonulnom. Apám
1942-ben halt meg, én 1945 júniu-
sában érkeztem haza, de csak egy
totálisan kifosztott gazdaságot
meg egy ajtó és ablak nélküli házat
találtam. Akkor megpróbáltam
valamiféleképpen helyreállítani a
dolgokat, és az utolsó fillérjeimet
is ráfordítottam arra, hogy vettem
pár lovat meg egy tehenet. Csak az
összehasonlítás kedvéért: apám
gazdaságában száz tehén volt, ná-
lam egyetlenegy, úgyhogy más
méretek között gazdálkodtam.

Azzal kezdte a beszélgetést, hogy a
gyökerei szó szerint a földben vannak,
mégis hosszú évek óta a fõvárosban la-
kik. Hogy is van ez?

A Rákosi-rezsim erõteljes mû-
ködésekor velem is megtörtént,
mint megannyi emberrel, hogy
megjelent három bõrkabátos úri-
ember, és azt mondták: vagy két
nap alatt elhagyom  a szülõi házat,
vagy internálnak mint kulákot. Én
az elsõ lehetõséget választottam,
mert akkor már volt feleségem
meg egy kétéves kisfiam. Össze-
pakoltuk, amit lehetett, feljöttünk
Budapestre, és egy albérleti szobá-
ban húztuk meg magunkat. Ez
életemnek egy nagyon küzdelmes
szakasza volt. Jó pár munkahely-
váltás után elkezdtem kerteket
ápolni. Pestimrén, Pesterzsébeten
kertes házak voltak, és szükség
volt férfi munkaerõre. Nagyon szí-
vesen emlékszem vissza erre az
idõszakra, mert nagyon jó kapcso-
latokat sikerült kialakítanom. Az
emberek nemcsak a kerttel kap-
csolatos dolgaikat osztották meg
velem, hanem egyéb gondjaikat is
elmondták. 

Kétségkívül az országban ön adta a
legtöbb növénytermesztéssel, -neve-

léssel kapcsolatos tanácsot. Hol dol-
gozott?

Nagyon sok helyre írtam. Elsõ-
ként a Kertészet és Szõlészet címû
folyóirat fõszerkesztõi posztját töl-
töttem be, de több más újságot is
szerkesztettem. Amikor bejelen-
tettem, hogy nyugdíjba megyek,
behivatott a miniszter és megkér-
dezte, miért akarok visszavonulni.
Azt mondtam, én jól megtanultam
ezt a munkát, és véleményem sze-
rint ezt egy középkorú embernek
kell tovább csinálni, olyannak, aki
egyaránt jól beszél a fiatalokkal és
az idõsekkel is. Ezután határoz-
tam el, hogy könyveket írok és elõ-
adásokat tartok, ekkor talált rám a
televízió. A Nõk Lapjának is mun-
katársa lettem, a Kedves Húgom-
nak címzett levelek rovatot szer-
kesztettem. Még ma is gyakran
elõfordul, hogy megállítanak az
utcán, és azt mondják, sokat tanul-
tak belõle, és kérdezgetik, hogy
tényleg van-e húgom.

Mikor költözött a XVI. kerületbe és
mennyire elégedett a városrésszel? 

Tizenkét éve lakunk itt. Koráb-
ban a Rózsadombon éltünk, de a
feleségem, akinek itt volt a mun-
kahelye, szerette volna, ha a kö-
zelben lakunk. Nagyon szeretem
a kerületet, az én életszemléle-
temnek maximálisan megfelel ez
a hangulat. Sashalom egyesíti
magában a falu, a vidék és a vá-
ros elõnyeit. Úgy látom, hogy a
polgármesternek köszönhetõen
nagyon jól halad a kerület fej-
lesztése. Most már nem nagyon
járok boltba, de nagyon örülök
annak, hogy a sashalmi piacot
megcsinálták. Korszerû lett,
ugyanakkor megmaradt a hami-
sítatlan piaci hangulata. Szép lett
a piac és az Önkormányzat kör-
nyéke is. Mindezek mellett örül-
tünk a feleségemmel az uszodá-
nak, amit sajnos a balesetem óta
nem vehettem igénybe. Az em-
bereknek a mindennapi élet
szempontjából fontos, hogy lát-
ják, szépül a környezetük. Véle-
ményem szerint a színház körüli
parkot is szépen rendbe lehetne
hozni, és állíthatom, a város
egyik legszebb területe lehetne. 

Mennyire vállal aktív szerepet a
kerület életében?

Korábban sokszor tartottam a
mûvelõdési házban elõadásokat,
ez egy ideje elmaradt. Persze ha
ismét hívnak, szívesen megyek.
Létre lehetne hozni ott egy kert-
barát kört, mert itt a házak jelen-
tõs része kertes ház. Gyakran
mutatnak az emberek nekem
mindenféle növényeket, ki egy
almát, és azt kérdezi, hogy sze-
rintem ez milyen fajta lehet.
Vagy egy beteg levelet, hogy ad-
jak tanácsot, miként lehetne a
kór ellen küzdeni.

Végszóként elmesélném, hogy
amikor hazaengedtek a kórház-
ból, itt az utcán egyszer csak
megjelent az egyik közeli óvodá-
nak a kis csoportja, és a gyerekek
elkezdtek nekem énekelni és be-
kiabáltak, hogy Gyuri bácsi,
gyógyulj meg! Nem szégyellem,
megkönnyeztem, és megígértem
az óvónõknek, hogy amint job-
ban leszek, meglátogatom õket,
és beszélgetek a gyerekekkel.
Hamarosan be is váltom az ígé-
retem, elmegyek és megköszö-
nöm, hogy õk is segítettek a
gyógyulásomban!

Bálint gazda

A kerület egyik csöndes kis utcájában, sárga lombko-
ronák között van egy csinos házikó, amelynek kertjé-
ben pulikutya fogadja a vendégeket. Az utcára nézõ
szobában rengeteg földmûveléssel, növénytermesztés-
sel kapcsolatos könyv, folyóirat, az asztalon egy fürt
szõlõ. Ezúttal Bálint gazdával beszélgettünk nem csak
flóráról és faunáról.
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A nyáron elhunyt Habs-
burg Ottó november 20-án
lenne 99 éves. A Habsburg
uralkodóház utolsó trón-
örökösét nemcsak Magyar-
országhoz, de a XVI. kerü-
lethez, Mátyásföldhöz is
kötötték hivatalos szálak.
Írásunkban rá emlékezünk.

MÉSZÁROS TIBOR

Utolsó koronás királyunk,
IV. Károly fia igazi euró-
pai világpolgár volt. Né-

met, osztrák, magyar és horvát ál-
lampolgársággal is rendelkezett.
Egyik utolsó nyilatkozatában va-
lódi hazájaként mégsem ezek
egyikét, hanem egész Európát je-
lölte meg. Saját bevallása szerint
már gyerekkorában megnyilvánu-
ló politikai érdeklõdése, idõskorá-
ban is rendkívüli memóriája, a
fontos európai nyelvek anyanyel-
vi szintû ismerete a családi hagyo-
mányokkal együtt tették alkal-
massá arra, hogy évtizedeken ke-
resztül ott legyen az európai poli-
tika élvonalában, háborús és béke-
idõben egyaránt. Talán a sok nem-

zetet összefogó Monarchia eszmé-
jét gondolta tovább, amikor kiállt
egy egységes Európa létrehozása
mellett, és évtizedekig dolgozott is
ezért. Húsz évig, 1979-tõl 1999-ig
volt tagja az Európai Parlament-
nek. Kezdettõl fogva támogatta
Magyarország, Horvátország és
Szlovénia csatlakozását az Euró-
pai Unióhoz. 

Az 1991. november 26-án újjá-
alakult Corvini Domini elismerés-
sel figyelte azt a munkát, amellyel
Habsburg Ottó hazánk érdekeit

képviselte az Európai Parlament-
ben. Éppen ezért a tudós politikus
tevékenységének elismerése és az
egyesület nagyrabecsülésének ki-
fejezéseképpen, Kázmér József fel-
vetése alapján felkérték õt, hogy
töltse be az egyesület tiszteletbeli
elnöki posztját.

Amikor dr. Takács Ferenc, az ak-
kori elnökség tagja megfogalmazta
a meghívólevelet, sokan kételked-
tek abban, hogy a nemzetközi hírû
politikus egyáltalán válaszol-e rá.
Habsburg Ottó azonban egy rend-

kívül barátságos, udvarias válasz-
levélben jelezte, hogy mivel gödöl-
lõi gyermekévei alatt gyakran ki-
rándultak környékünkön, úgy ér-
zi, földiek vagyunk, és zsúfolt be-
osztása ellenére is eleget tesz a
meghívásnak. A találkozóra fia,
Habsburg György társaságában ér-
kezett, és a Corvini Domini udva-
rán, a tiszteletére felsorakozott hu-
szárok sorfala között vonult be a
zsúfolásig megtelt székházba,
majd csaknem kétórás elõadásban
agitált az Európai Unióba való be-
lépés fontossága mellett. Akik már
nem fértek be a székházba, azok az
udvaron felállított hangszórókon
keresztül hallgathatták az élmény-
számba menõ elõadást. Ezután
kérte fel Habsburg Ottót Kázmér
József, az egyesület társelnöke ar-
ra, hogy vállalja el a tiszteletbeli el-
nökséget, amelynek a politikus
„boldog örömmel” tett eleget. 

Habsburg Ottó arisztokratikus
kisugárzása és tájékozottsága, pá-
rosulva a szerény átlagemberek
közvetlenségével, azt az érzést kel-
tette bennünk, hogy akkor ott, a
Corvini Domini kertjében láthat-
tunk „fehérek közt egy európait”.

Ha valaki kételkedett abban, hogy a fotózás alkalmas eszköz-e mûvészi
hatású alkotások létrehozására, bizonyára minden kétségét sutba dob-
ta, ha megnézte Széman Richárd fotográfus erzsébetligeti kiállítását. A
Sárkány égi tavon címû kollekció a hagyományos fotózást és a finom íz-
léssel hozzáadott számítógépes lehetõségeket egyesítette egy kizárólag
Széman Richárdra jellemzõ, utánozhatatlanul egyéni stílussá. A mûvész
ezzel a valóságos világot emeli egy titokzatos, kissé szürreális régióba,
amitõl a látvány sokkal többé válik, mint amit a fényképezõgép objek-
tívje láttathat belõle. A lapunk munkatársaként is közismert alkotó az
utcaszínházak miliõjét álmodta mûvészi fotókká, amellyel felhívta ma-
gára a figyelmét a Mai Manó Háznak, a fotózás hazai fellegvárának is.
Ám nemcsak itt, hanem mai határainkon túl is érdeklõdést váltott ki
Széman Richárd anyaga, amely az erzsébetligeti bemutatkozás után
most Magyarország nagyvárosainak kiállítótermeiben szerez további hí-
veket a cinkotai fotográfusnak, és ezzel nekünk, XVI. kerületieknek is.

A Déli Harangszó Baráti Kör meghívására Liszt Ferenc és a jövõ zenéje
címmel Tóth János operaénekes tartott elõadást a zongoravirtuóz szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából. Tóth János a zongora mellett
ülve, hangzó példákon keresztül mutatta be azt a forradalmi újítást,
amelyet Liszt Ferenc vezetett be, megújítva ezzel a klasszikus zene
harmóniavilágát. A mûvész ezenkívül egy kisebb mesterkurzust tartott
összhangzattanból, dallamvezetésbõl, hol saját zongorajátékával, hol
DVD-rõl idézve példákat arra, milyen páratlan értéket adott hozzá az
egyetemes zenekultúrához a kétszáz éve született Liszt Ferenc.

Habsburg Ottó Mátyásföldön

Szuper Gézáné, Habsburg Ottó és Kázmér József
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Kovács Péter polgármester 95. születésnapján köszöntötte Hollán
Vilmosnét, aki 19 éve lakik a kerületben. Erzsi néni Boldogon szüle-
tett. Mivel édesapja korán meghalt, és kilenc testvérével egy tanyán
éltek, ezért már 13 évesen dolgozni kezdett a földeken, hiszen a leg-
kisebbeknek is segíteniük kellett a munkában. Szerinte a sok munka
és a szeretet a hosszú élet titka. Erzsi néni 19 évesen ment hozzá egy
kovácsmesterhez, és három gyerekük született. Férje két mûszakban
dolgozott azért, hogy õ otthon maradhasson a gyerekekkel. Erzsi néni
Istennek ad hálát azért, hogy ilyen csodálatos családja van, amely
egyre bõvül, hiszen hat unokája, tíz dédunokája és már két ükunokája
is van. Látása ugyan megromlott, de ezenkívül semmilyen betegsége
nincs. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Dr. Nádai Gusztávné november 11-én ünnepelte 100. születésnapját,
amelynek alkalmából Kovács Péter polgármester köszöntötte. Magdi
néni, miután gyerekkorában felépült a spanyolnáthából, Svájcban és
Hollandiában töltött néhány hónapot, mivel az I. világháború után az
ottani családok befogadták a szegény sorsú magyar gyerekeket. Mag-
di néni óvónõ szeretett volna lenni, de elõször fiatal kora miatt nem
vették fel, késõbb pedig szüleinek nem volt pénze taníttatni. Ezért
hímzõnõként dolgozott, és olyan híres kliensei is voltak, mint Tolnay
Klári színésznõ. Magdi néni férje jogász volt. Egy lányuk, két unoká-
juk és öt dédunokájuk született. Az éppen egy évszázadot megért dr.
Nádai Gusztávné látása már nagyon megromlott, de a mai napig hibát-
lanul szavalja el Petõfi Sándor és Tompa Mihály verseit, amibõl ízelí-
tõt is kaptunk. Isten éltesse még nagyon sokáig!

MÉSZÁROS TIBOR

D r. Csókay András idegse-
bész népszerûsége való-
színûleg nem teljesen

olyan, mint amilyenre egy tudós
vágyik. Szakmai körökben – vi-
tathatatlan tudományos eredmé-
nyei ellenére – még ma is sokan
gyanakodva nézik tevékenységét.
Kollégái afféle csodabogárnak
tartják, nem értik, hogyan kerül-
het szóba egy tudományos elõ-
adáson a rózsafüzér, az imádság
és Jézus neve. Ha ezeket a fogal-
makat szakmai konferenciákon
megemlíti, a tudós hallgatóság fe-
le elhagyja a termet, a másik fele
pedig lesajnálóan mosolyog. Õ
azonban tántoríthatatlanul halad
azon az úton, amit tudományos
ismeretei mellett éppen hite jelölt
ki számára. Tudja ugyanis, hogy
azok, akik elõadásáról kivonul-
tak, vagy „lemosolyogták”, ké-
sõbb majd konzíliumra kérik az
ország legkülönbözõbb pontjain
olyan esetek megvitatására, ame-
lyeknek megoldása feszegeti a
materiális ismeretek határait.  

Csókay doktor építészmérnöki
diplomával a zsebében vágott ne-
ki az életnek. Késõbb már csalá-
dos emberként fordult az érdek-

lõdése az orvostudomány felé, és
ennek engedve elvégezte az or-
vosi egyetemet is. Önleleplezõ
visszatekintésében elmondta, ek-
kor kezdõdtek a bajok. A két dip-
loma és a mögötte felhalmozó-
dott tudás olyan egészségtelen
önbizalmat gerjesztett benne,
hogy élete teljesen rossz irányba
indult. Növelte magabiztosságát
az a felfedezése is, amely híressé

tette az orvosszakma elõtt: új mû-
téti megoldást talált egy addig
megoldatlan problémára. Így az-
tán azt gondolta magáról, min-
dent megtehet, mindent megen-
gedhet magának, ahogy õ fogal-
mazott, istennek képzelte magát.
Ebbe belefért az is, hogy meg-
szegje esküjét, és hátat fordítson
családjának.

A lobogva rohanás természete-
sen mély magánéleti válságba
torkollt. Ebben a kritikus helyzet-
ben volt segítségére az istenhit, a
vallás, aminek fontosságára min-
den adandó alkalomkor igyek-
szik felhívni a figyelmet. Hosszú,
keservesen megszenvedett folya-
mat következett, amelynek végén
mégiscsak visszatalált a helyes
útra, családi élete helyreállt, szak-
mai munkáját ismét a korábbi

színvonalon tudta folytatni. A
Szentmihályi esték rendezvényén
ezeket a tapasztalatokat igyeke-
zett megosztani a hallgatósággal,
ahol elsõsorban a fiatalok érdek-
lõdésére számított, mert meggyõ-
zõdése szerint óriási bajok van-
nak a hitre neveléssel. Pedig ez
volna az az út, amellyel megelõz-
hetõek lennének az övéhez ha-
sonló tévelygések.

Csókay doktor felfogása szerint
egészen bizonyos, hogy a mind-
nyájunk számára nélkülözhetet-
len tudományokon túl létezik
még valami, ami az életünk szer-
ves része, akár tudomást veszünk
róla, akár nem, és ez szerinte a hit. 

Tudós körökben sincs egyedül
ezzel a nézetével, hiszen a világ
nagy tudósai közül sokan – töb-
bek között Einstein is – osztotta
azt a nézetet, hogy minél fejletteb-
bek a tudományok, annál világo-
sabban látjuk, milyen parányi a
tudásunk a világmindenség még
meg nem fejtett titkainak nagy
számához képest. Hogy emögött
Isten áll-e, vagy valamilyen más
erõ, azt nem tudjuk biztosan.
Amiben viszont biztosak lehe-
tünk, az az, hogy nekünk, földi
halandóknak kellõ szerénységgel
kell élni mindennapjainkat.

A Szentmihályi esték rendezõi ismét olyan vendéggel
örvendeztették meg közösségük tagjait, akinek neve hal-
latára zsúfolásig megtelt a plébánia elõadóterme. No-
vember 5-i összejövetelükön dr. Csókay András idegse-
bész mondta el gondolatait tudományról, hitrõl, és e ket-
tõnek az õ személyes életére gyakorolt hatásáról.

Tudomány és hit
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EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS

MUNKATÁRSUNKTÓL

A stroke az agy körülírt te-
rületeinek hirtelen kiala-
kuló, átmenetileg fenn-

álló, de kedvezõtlen esetben tar-
tós károsodást okozó funkció-
romlása. Úgy jön létre, hogy az
agyi szövetek oxigén- és táp-
anyagellátása leggyakrabban
vérrög vagy vérzés következté-
ben lecsökken. Az agyszövet
normális mûködésének feltétele
ugyanis az, hogy a vér akadály-
talanul szállítsa az oxigént, a táp-
anyagul szolgáló cukrot és az
egyéb anyagokat a sejtekhez. 

A neurológia többféle stroke-
betegséget – oxigénhiányos, trom-
botikus és vérzéses – különít el, de
a betegek számára a tünetek a leg-
fontosabbak. 

A hirtelen kialakuló tünetek a
következõk lehetnek: féloldali lá-
tásvesztés, beszédzavar, ami értel-

metlenné váló szavakban vagy
mondatokban mutatkozik meg. A
végtagok féloldali gyengülése,
zsibbadása, érzéketlensége, ügyet-
lenné válása. A kinyújtott nyelv el-
ferdülése, látótérkiesés, szemhéj-
csüngés, arc elferdülése, kettõs
látás, szédülés, egyensúlyzavar,
hányinger, nyelészavar. 

Nagyon fontos tehát, hogy a be-
teg környezetében lévõk felismer-
jék a tüneteket és a leggyorsabban
értesítsék a mentõket, akik a meg-
felelõ stroke központba szállítják
õt. Ha a betegség gyanúja felme-
rül, sürgõsen végezzük el a követ-
kezõ feladatokat:

– Kérjük meg a beteget, hogy be-
széljen és mondjon néhány egysze-
rû mondatot!

– Kérjük meg, hogy emelje fel
mindkét karját!

– Kérjük meg, hogy nyújtsa ki a
nyelvét!

Ha mindezek, vagy bármelyik
feladat teljesítését nem tudja
végrehajtani, azonnal hívjuk a
mentõket! A neurológusok is fel-
hívják ugyanis a figyelmet arra,
hogy ha a betegnél három órán
belül megkezdik a megfelelõ te-
rápiát, a stroke-os állapot vissza-
fordítható, akár teljesen is.

A stroke azonban nem csak az
idõskor betegsége, a fiataloknál
is ugyanúgy jelentkezhet. Kiala-
kulásához fokozottan hozzájárul
ugyanakkor a magasabb életkor,
a magas vérnyomás, a cukor-
betegség, az elhízás, a magas
vérzsírszint, a mozgáshiány, a
dohányzás, a túlzott alkohol-
vagy drogfogyasztás. 

Amennyiben a betegség mégis
kialakul, minél hamarabb el kell
kezdeni a kezelést, amelyben
nagy szerepet játszanak a rehabi-
litációs szakorvosok, a gyógytor-
nászok, a fiziko- és beszédtera-
peuták, valamint a szociális
munkások. Fontos ugyanakkor a
diéta, a torna és a családtagok
felügyelete, hiszen az esetek je-
lentõs részében kialakulhat a
visszaesés.

A statisztikák szerint a stroke felelõs minden harmadik, ha-
lállal végzõdõ érkatasztrófáért. Hazánk sajnálatos módon a
világstatisztikák élvonalába tartozik. Tudnunk kell azon-
ban, hogy három beteg közül kettõ a gyors felismerésnek
köszönhetõen meggyógyul, csak figyelnünk kell egymásra.

Stroke, vagy más néven szélütés

Budapest Fõváros XVI. kerületi Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének
javaslatára a Fõvárosi Közgyûlés a
2011. szeptember 28-án megtartott
ülésén hozott 2807/2011. (IX. 28.)
Fõv. Kgy. Számú határozatában dön-
tött arról, hogy Budapest Fõváros
XVI. kerületében a „Ságvári” utca ne-
vét „Krenedits Sándor” utca névre
változtatja.

Krenedits Sándor Rákosszentmi-
hály elsõ fõjegyzõje volt. A tisztséget
1903–1931 között töltötte be, és jelen-
tõs szerepe volt a község közigazga-
tásának megszervezésében. 1931-ben
lett Rákosszentmihály díszpolgára.

A névváltozással érintett utcában
lakó, illetve tartózkodási hellyel ren-
delkezõ lakosokat a kerületi okmány-
iroda levélben fogja tájékoztatni arról,
hogy mely idõpontokban kereshetik
fel az okmányirodát az okmányaikban
a változások illetékmentes átvezetése
céljából.

Ancsin László
jegyzõ

Tájékoztatás 
közterület nevének 

megváltozásáról

Tanúkat keresünk
Tanúkat keresünk, akik 2011. no-
vember 4-én hajnalban, 4.45 tájban
a XVI. kerület Rákosi út és Mátyás
király út keresztezõdése közelében
tartózkodtak, látták az akkor ott tör-
tént balesetet, és be tudnának szá-
molni róla. Kérem, aki tud, segítsen!

Tel.: 06-30-257-4949.

Pályázat fûtési 
támogatásra

Budapest Fõváros XVI. Kerületi
Önkormányzat polgármestere pá-
lyázatot hirdet nagycsaládosok és
nyugdíjasok fûtési támogatására. 
A pályázati kiírás megtekinthetõ
az önkormányzat hirdetõtábláján,
valamint a www.budapest16.hu
honlapon. 

A pályázattal kapcsolatban 
információk a 401-1427, 

401-1432, 401-1628, 401-1682 
telefonszámokon kérhetõk.

Pénzügyi referenst keres 
az önkormányzat

Budapest XVI. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjének
tájékoztatása a pénzügyi irodán betölthetõ üres, pénzügyi referensi ál-
láshelyrõl. 

Feladatok rövid ismertetése: a beérkezõ számlák utalásra történõ
elõkészítése – az oktatási intézmények részére a kiskincstárban elért
kamatok nyilvántartása és az intézmények részére kiutalásról intézked-
ni – a munkáltatói kölcsönigénylések továbbítása az OTP Bank Nyrt.
felé, befizetések analitikus nyilvántartása, hátralékosok felszólítása,
egyeztetése a könyveléssel – a kerületi újsághirdetések számlázása,
nyilvántartása, egyeztetés a könyveléssel, áfa-adatszolgáltatás. Fizetési
felszólítások kiküldése. Kapcsolattartás a jogi irodával – családtámoga-
tási folyószámla kezelése, adatszolgáltatás.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: felsõfokú szakirányú,
pénzügyi vagy számviteli végzettség – magyar állampolgárság – bün-
tetlen elõélet. Elõnyt jelent – költségvetési területen szerzett gyakorlat
– alapfokú számítógép-felhasználói ismeretek – közigazgatási alap-,
szak-, illetve versenyvizsga.

A munkakörrel kapcsolatos kérdésekrõl további felvilágosítás kér-
hetõ Könyves Kálmánné pénzügyi irodavezetõtõl a 4011-450 telefon-
számon.

Az önéletrajzok benyújtható postai úton 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43..) 

Jónás Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, 
vagy elektronikus úton a joka@bp16.hu e-mail címre küldve.
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1988 volt a csúcs a vállalat történe-
tében, legalábbis ami a termelési
volument illeti – írtuk az elõzõ
részben. Ezért is lehet drámai a vál-
tozás, alig néhány évvel késõbb a
megszûnés szélére került a vállalat.
Gyorsan tisztázni kell azonban,
hogy az Ikarus gazdasági mérlege
nem állt egyenes összefüggésben a
megrendelésekkel, különösképpen
nem a nemzetközi kiállításokon el-
nyert elismerésekkel. A nimbusz
nem hozott valódi gazdasági sikert.
A termelés nagy része az egykori
szocialista piac igényeit elégítette
ki. A szovjet gazdaságnak fõleg
igényei voltak, szerették a Mátyás-
földön, Székesfehérváron készített
buszokat megrendelni és birtokba
venni. Kifizetni már kevésbé, és ha
„éppen nem értek rá” teljesíteni a
fizetési kötelezettségüket, akkor a
magyar ipari vezetés nem sok mást
tehetett, megvonta a vállát. 

1987–tõl az Ikarust elkezdték a
szanálásra vagy felszámolásra ítélt
vállalatok között emlegetni. Az ak-
kor évi 22 milliárd forintos terme-
lés 80 százalékát a szocialista or-
szágokba exportálták, 10 százalé-
káért valutát kaptak, és 10 százalék
volt, amit a hazai piac számára
gyártottak. Az akkori buszok mû-
szaki színvonalát külföldön is elis-
merték, több nemzetközi vásárról
aranyéremmel térhettek haza a be-
mutatott jármûvek. A nyereség

azért csökkent drasztikusan, mert
az évi 700 millió rubeles forgalom
értéke együtt zuhant a szovjet
pénz árfolyamának esésével. Az
1985-ben még hárommilliárd fo-
rint nyereségbõl 1986-ra kétmil-
liárd, 1987-re pedig mindössze fél-
milliárd forint maradt.

A rendszerváltozás utáni idõ-
szak politikai, gazdasági, társadal-
mi változásai egyenként sem ked-
veztek egy nagy jármûgyár mûkö-
désének. Hamar nyilvánvalóvá
vált, hogy az erõteljes keleti kötõ-
déssel rendelkezõ vállalatóriásnak
komoly karcsúsításon, egyben át-
alakuláson kell átesnie ahhoz,
hogy versenyképes legyen a pia-
con. 1989-ben vevõ jelentkezett a
cégre, nem is akármilyen: a Merce-
des. Sokan már kész tényként ke-
zelték a megállapodást, ám arra
mégsem került sor. Az elemzõk
akkoriban úgy vélekedtek, hogy a
német autóipari konszern elsõsor-
ban „átjárót” szeretett volna létesí-
teni a keleti piacok felé, és nem az
volt a célja, hogy a saját mûszaki
színvonalára emelje az Ikarust.
Mindez már csak elmélet marad.

A szovjet piac egyre szûkült, to-
vábbra is fizetési problémák jelent-
keztek, ráadásul a kormányzat is
szûkítette a rubel elszámolású gaz-
dálkodást. Az sem kedvezett a
gyárnak, hogy a német újraegye-
sülés után a volt NSZK városai elõ-
szeretettel ajándékozták saját hasz-

nált, de még jó állapotú buszaikat a
keletnémet partnereknek. Utób-
biak pedig hamar leszoktak az Ika-
rusok beszerzésérõl, így egy újabb,
korábban jelentõs piac szûkült be. 

Az Ikarusra kiírt tenderen egy
kanadai–szovjet cég, az ATEX
nyert. 1991-ben egyre sürgetõbbé
vált a részvénytársasággá alakulás,
amelyre júliusban került sor. A
magyar állam 68,3 százalékban
maradt tulajdonos, az ATEX 30
százalékot birtokolt. Némi szép-
séghiba, hogy a kanadai–szovjet
cég a kisebbségi csomagja mellé 70
százaléknyi szavazati jogot harcolt
ki. Hamar kiderült, hogy a befekte-
tõ nem teljesíti azokat az ígérete-
ket, amelyeket a vételkor hangoz-
tatott, a megrendelések továbbra is
akadoztak, egyre gyakrabban kel-
lett leállítani a termelést. Évi 6000-
es értékesítést ígértek, amelynek
eleinte a fele, majd alig a negyede
teljesült. 1995-ben Angyal Ádám ér-
kezett a cég élére. Határozott el-
képzelései voltak, a tízezres dolgo-
zói létszám jelentõs megnyirbálása
és új üzleti stratégia bevezetése
szerepelt ezek között. Úgy gondol-
ta, hogy a céget kisebb egységekre
kell bontani, és ezeket egyenként
privatizálni, amelyik pedig eladha-
tatlan, azokat megszüntetni. Talán
túl radikálisnak tûnt a fellépése,
mindenesetre 1996-ban felmentet-
ték az új elnököt. 

Széles Gábor megítélése már nem
egyértelmû a szakma és a kerületi
lakosok részérõl. Egyesek azt
mondják, hogy tõle független okok
miatt nem tudta a céget fellendí-
teni, de többségben vannak azok,
akik szerint befektetésként csak az
ingatlan hasznosítása és az Ikarus
márkanév érdekelte. A vezérigaz-
gató hamarosan tulajdonosként is
szerepet kapott, az általa is jegyzett
MT-Liz vehette meg az Ikarust.

Bár a gyár jelképes összegért jutott
a birtokába, vele együtt megkapta
a tetemes adósságot. Az eladó
ÁPV Rt. szerint kilencmilliárd fo-
rint, Széles Gábor szerint azonban
16 milliárdos adóssághegyet gör-
getett ekkoriban a társaság. A fi-
nanszírozás egyre nehezebbé vált,
így ismét csak külföldi partner be-
vonása tûnt jó ötletnek. Ez a Re-
nault és az Iveco közös cége, az
Irisbus volt, amely megvásárolta
az Ikarus Jármûgyártó Rt.-t. A vé-
telár 19,5 millió dollár volt, de az új
befektetõ sem tudott csodát tenni.
A helyzet a 2000-es évek elejére
kritikussá vált. Az utolsó jármûvek
2003 augusztusában gördültek ki a
gyár kapuján, a 280-as típusból. Az
Ikarus név tovább élt, az Egyedi
Autóbuszgyár Kft. ugyanis ezzel a
márkajelzéssel gyártott jármûve-
ket 2007 végéig. 

Jelenleg az Ikarus mátyásföldi

telephelyén néhány vállalkozás
mûködik, az irodák egy részét si-
került hasznosítani, ám a nagy
üzemcsarnokok, amelyek kifeje-
zetten buszgyártásra épültek, ki-
használatlanul állnak, kitéve az idõ
eróziójának. Az Ikarus azonban
nem csak gyár volt, egy valódi csa-
lád, a kerület lakói közül jó néhá-
nyan töltötték itt életük jelentõs ré-
szét. Amellett egy valódi mûhely,
a szó átvitt értelmében is. Számta-
lan szakmunkás, mesterember,
mérnök fejlesztette itt a tudását,
szerezte meg az alapokat késõbbi
pályájához. Sokan közülük még
mindig elkötelezett hívei az autó-
buszgyártásnak. Talán hiú ábránd
marad, hogy egyszer a mátyásföl-
di gyártelepen újra megszólal a
munkakezdést jelzõ kürt, ám az
biztos, hogy az Ikarus szelleme ve-
lünk, bennünk él tovább.

Kísértetlakta hely a Margit utca környéke.
Ott jár-kel a magyar autóbuszgyártás szel-
leme, bár a kívülállók szerint talán csak a
szél fütyül a kitört ablakú üzemcsarnokok-
ban. Az egykor tízezernyi embernek mun-
kát adó vállalatóriás – a beszállítóknál dol-
gozókkal együtt százezres létszámot fog-
lalkoztatott az iparág – központi telephe-
lyén kihaltan állnak a gyáregységek. Egy-
kor szinte megállás nélkül zajlott a terme-

lés, alig fértek el az udvaron a kész jármû-
vek. Ha valaki nem ikarusos érzelmû, csak
látja a telep jelenlegi állapotát, az is átérzi,
hogy valami nehezen érthetõ dráma zajlott
itt. Magyarázat persze sokféle van, több té-
nyezõ okozta az Ikarus vesztét. Egy biztos:
szomorú történet következik. Nem csupán
azért, mert kár az Ikarusért, hanem mert az
események sok-sok kerületben élõ család
sorsát is befolyásolták.

Ikarus-legenda 3. rész

Lejtõ, szakadék, végállomás

Gaz nõtte be az egykori gyárudvart

Az Egyedi Autóbuszgyár Kft. vitte
tovább az Ikarus nevet

A Préstechnika Kft. csarnoka mel-
lett bontották az egykori létesítmé-
nyeket
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A kiállítás kapcsán, mint-
egy megerõsítésként,
idézzük fel Mühlbeck

Károly néhány kortársának írását
a rajzos fejlécek, a kedves mese-
illusztrációk mesteri alkotójáról.
Zsigray Julianna, Harsányi Zsolt és
Benedek Marcell gondolatait ol-
vashatják az alábbiakban, elsõ-
nek Zsigray Juliannáét. 

„Mühlbeck Károly vonalai, szí-
nei, festõálmai és rajzos krónikái
mindég a békét tükrözték, a szelíd,
szerény, derûs, kis problémákkal te-
lített, emberséges világot. Moso-
lyogva nézte az életet és mosolygott
a ceruzája is. Az emberek kis vá-
gyairól, kis botlásairól, kis örömei-
rõl és kis szomorúságairól vallott
mérhetetlen gyöngédséggel; az igazi
humor megbocsátásával idézte pa-
pírra az életet. Õ maga is olyan volt,
mint a figurái: jóindulatú, szerény.
Gyermeki tisztasággal hitt az ideá-
lokban és ezért tudott a ceruzájával
és az ecsetjével olyan simogatóan
édesen mesélni a gyerekeknek és a
felnõtteknek. 

Ötven évig mesélt. Kezdte Az Én
Újságom hasábjain, folytatta a Ma-
gyar Lányok és az Új Idõk lapjain.
Három nemzedéknek mesélt a ceru-
zája és az ecsetje, három nemzedék-
rõl. És száz meg száz képeskönyvet
és meséskönyvet, regényt töltöttek
meg álomból alkotott és mégis
annyira a valóságban gyökerezõ fi-
gurái. Nem lehet elfelejteni meleg,
aranyfényû humorral megelevení-
tett állatalakjait, amelyek emberek
jellemét viselték morcos bozontos
arcukon. Mackó úr már rég kilépett
a gyermekregény betûhatáraiból,
önálló életet él, halhatatlan mese-
figura lett. Ez a jelképes állatvilág,
amelyet benépesítenek az emberi eré-
nyek és bûnök állatarcú megszemé-
lyesítõi, talán erõsebb és hatalma-
sabb, jobban benne él a gyermek és a

gyermekkorára meghatottan emléke-
zõ felnõtt fantáziájában, mint Kip-
ling õserdõbeli hõsei. Mindnyájunk
szeleburdi kishúga: Cilike is az õ
karján jelent meg az irodalomban és
õ vonultatta fel elõttünk a békebeli
Önkéntes Úr katonaruhába öltözött
polgári kudarcainak elmés, õszintén
emberi sorozatát. A magyar falu
alakjait szinte szerelmes áhítattal
festette. Aki ismeri vízfestményeit,
tudja, hogy gyöngédebb bensõség-
gel, lelkesebb idealizmussal aligha
pazarolt még festõ színt a falusi élet
jeleneteire. Megfestette a vasárnapi
misét, a húsvéti locsolkodást, a bú-
zaszentelést, az aratást, a szüretet, a
disznótort, a keresztelõt, a lakodal-
mat s a temetést. Az egyszerû ember
életének minden nagy pillanatát vé-
gigünnepelte édes, forró színekkel,

az évszakok dús virágzással ragyog-
tak fel képein, azóta se láttunk piro-
sabb bazsarózsát, vagy illatosabb
akácot.” 

Harsányi Zsolt: „…tudtuk,
hogy megtalálta az élet titkát: Ho-
gyan lehet a lélek elégedett. Mintha
egyességet kötött volna a jó isten-
nel: Uram, adj nekem csendes kis
fészekalját, a szerények között is a
legszerényebbet, de ad meg hozzá,
hogy az enyéim szeressenek, s én
szeressem õket. Isten lenézett a kérõ
lélekre. Látta, hogy ez a lélek jó és
tiszta. A kérést teljesítette. Ez az
ember szeretett és szerették. Min-
dig, mindvégig boldog volt, mert
soha semmi mást végzetétõl nem
követelt. Így élt és így halt meg.
Halála az elsõ fájdalom, amelyet
bárkinek okozott volna.” 

Benedek Marcell: „Aki a világ
legnagyobb igényû közönségének ír,
vagy rajzol, aki azt az óriási felelõs-
séget vállalja, hogy a gyermekeknek
– szóban vagy képben – elõször mu-
tatja meg a világot: annak változatla-
nul meg kell maradnia gyermeknek.
Az a három szent dolog, amivel az
Úristen kegyelme embervoltunkat
megszépítette: a hit, a játékos kedv és
a fantázia – egyformán van meg a
gyermekben és a mûvészben. Aki eb-
bõl a háromból csak egyet is elveszít,
az nem gyermek, de nem is mûvész
többé. Te, Mester, õsz fejjel is töretle-
nül hordoztad lelkedben a gyermeki
hitet, a játékos kedvet – azt a szent
komolyságot, amely a gyermek játé-
kos kedvét a felnõttekétõl megkülön-
bözteti – fantáziád pedig nem fáradt
el soha. Valóság és képzelet közé épp
oly kevéssé vontál határt, mint a
gyermek; és éppen ezért gondolunk
vissza öregkorunkban is szeretettel a
te Mackódra, aki valóságosabb volt
sok regényalaknál – és ami fõ: ember-
ségesebb sok mai embernél.” 

És végül egy szignó nélküli rö-
vid életrajz részlete a Levente cí-
mû lap 1933. szeptember 15-i
számából: „Az Országos Minta-
rajziskola és Rajztanárképzõ Intézet
elvégzése után oklevelet nyert. Isko-
láit nagy nélkülözések között saját
erejébõl végezte, míg állami ösztön-
díjhoz jutott. Az ország egyik legte-
vékenyebb rajzolómûvésze lett, aki
nemcsak derûs humorával vidámítja
a komoly életet, hanem a magyar if-
júsági irodalom terén díszítõrajzai-
val úttörõ munkát is végzett. …Az
Új Idõk évtizedek óta közlik pompás
fejléceit. …az õ derûs képzelete al-
kotta meg Göre Gábor bíró úrnak,
Durbints sógornak és Kátsa cigány-
nak az alakját… Több könyvet il-
lusztrált. Ezek közül a legnevezete-
sebbek Tóth Béla Magyar Anekdota
Kincs címû hatkötetes nagy munká-
ja és Benedek Eleknek A magyar nép
múltja és jelene.”

A Budapesti út sashalmi oldalán áll egy ház, amelyben a
manzárdszoba falait néhány évtizede lemeszelte az új
tulajdonos. A hírnek nem tûnõ történet mögött a múlt
titkai sejlenek: a meszelés alatt talán még most is ott
szunnyadnak egy nagy bajuszú, mosolygó grafikus falra
vetett vázlatai, rajzai. Talán Mackó úr dörmög, vagy
Kátsa cigány ágál a falon? Nem valószínû, hogy megtud-
juk. Nagyszüleink, szüleink kedvenc alakjai mint õsi
templomok szentjei alusszák hosszú álmukat a fehér
mész alatt. Itt, ebben a szobában élt Mühlbeck Károly, a

grafikus (1867–1943), aki több tízezer rajzával, azok érzé-
kenységével „graforiporterként” hagyta ránk a XX. szá-
zad elsõ felének hangulatait, s köztük a nekünk oly ked-
ves Sashalom, Rákosszentmihály életének ellesett pilla-
natait. Lehetnénk szomorúak az eltûnt rajzok miatt, de
talán az Erzsébetligetbe érkezõ kiállítás kárpótol min-
ket. A kiállítás a Karton Galéria közremûködésével, a
Petõfi Irodalmi Múzeum, Wölfinger Balázs magángyûj-
tõ és a Kertvárosi Helytörténeti Gyûjtemény anyagaiból
állt össze, mindannyiunk örömére.

Mackó úr a ligetben
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Tavaly alakult meg a RAFC
falmászószakosztálya ,
amelynek vezetõje, Mach
András, az elmúlt évben sa-
ját kezûleg, illetve a barátai
segítségével egy falmászó-
klubot épített az egyesület
Pirosrózsa utcai telephelyé-
vel szemben. A RAFC-Gi
Falmászó Klub már most is
nagyon népszerû a fiatalok
körében, de a vezetõ nem
elégedett meg az eddigi
eredményekkel. 

RIERSCH TAMÁS

O któberben egy falmászó-
versenyt hirdettünk a
kerületi iskolák számá-

ra. Három kategóriában – 6–10,
10–14 éves és 14 év felett – vártuk
a diákok jelentkezését. A célunk
az volt, hogy minél több iskola és
minél több diák ismerkedjen
meg ezzel a különleges sportág-
gal – mondta Mach András.

A Gi klub Pirosrózsa utcai
mászótermében korosztályon-
ként öt-öt bouldert (mászóútvo-
nalat) jelöltek ki. A tanulóknak
ezeket kellett teljesíteniük. A
versenyben résztvevõknek nem
kellett nevezési díjat és belépõt
sem fizetniük. A nevezõknek a
helyszínen, a falmesternél kellett
regisztrálniuk, õ ellenõrizte a fel-
adatok teljesítését is. A kerületi

falmászók üzenete sokakhoz el-
jutott, hisz több mint 160 diák
vett részt a versenyben. A leg-
több gyerek a Sashalmi Tanodá-
ból és a Rákosmenti Waldorf Ál-
talános Iskolából érkezett, de a
Táncsics, a Szent-Györgyi, a
Centi, a Jókai és a Kölcsey is kép-
viseltette magát. A versenyt vé-
gül nagy küzdelemben a Tanoda
nyerte. Az iskola a gyõzelemért
egy vándorkupát kapott, ezenkí-
vül pedig a négy méter magas,
szabadtéren és teremben is hasz-
nálható boulder mászófalat is
térítésmentesen igénybe veheti
majd.

– Azok között a diákok kö-
zött, akik az öt mászásból há-
romszor elérték az utolsó fogást
(ezt hívják topmászásnak), kor-

osztályonként egy-egy négy al-
kalomra szóló Gi klub belépõt
sorsoltunk ki, amelyet a nyerte-
sek a novemberi hétvégeken
használhatnak fel. A szerencse
ezúttal Maier Mátyásnak, a
Szent-Györgyi Albert és Duschek
Vilmosnak, a Rákosmenti Wal-
dorf Általános Iskola diákjainak
kedvezett – jelentette ki a szak-
osztályvezetõ.

A Gi Falmászó Klub a GI fal-
mászó suli show-t a következõ
tanévben is meg kívánja rendez-
ni. Aki nem akar addig várni, és
szeretne megismerkedni a falmá-
szással, az a www.giklub.hu ol-
dalon mindent megtudhat errõl
az érdekes sportágról, a Piros-
rózsa utcai klubban pedig ki is
próbálhatja az olvasottakat.

A magyar 
atlétika jövõje 
Mátyásföldön lesz
Az elmúlt napok történései
alapján kijelenthetõ, hogy
a magyar atlétika jövõje
Mátyásföldön van. A kor-
mány ugyanis döntött ar-
ról, hogy a Puskás Ferenc
Stadiont lebontja, és a he-
lyére új létesítményt épít.
Abban azonban nem lesz
helye az atlétikának, az
ugyanis jelentõsen meg-
drágítaná a beruházást.

RIERSCH TAMÁS

A döntés értelmében a je-
lenlegi stadion helyére
egy 42-45 ezer nézõ befo-

gadására alkalmas stadion épül
majd. Erre 35 milliárd forintot
szánna az állam. Az új stadion el-
sõsorban labdarúgó-mérkõzések
és kulturális rendezvények lebo-
nyolítására lesz alkalmas, a nézõ-
számot esetenként akár 60 ezerre
is meg lehetne növelni. A cél,
hogy olyan nemzeti stadion épül-
jön, amely akár Európa- és Baj-
nokok Ligája-döntõ vagy éppen
Európa- és világbajnokság rende-
zésére is alkalmas lehet – tudtuk
meg Bánki Eriktõl, az Országgyû-
lés sport- és turisztikai bizottsá-
gának elnökétõl.

A beruházás azonban nem te-
szi lehetõvé, hogy a futballpálya
köré atlétikai pálya is épülhes-
sen. A kormány hosszú távon
egy kisebb atlétikai és egy kerék-
páros stadion építésében is gon-
dolkodik, de ezekre leghamarabb
csak a következõ ciklusban ke-
rülhet majd sor. Ez pedig azt je-
lenti, hogy egy idõre létesítmény
nélkül marad a magyar atlétika.

– A terveink szerint az atlétikai
versenyek többségét, így a Gyu-
lai István-emlékversenyt is a
nemrég átadott mátyásföldi Ika-
rus Atlétikai Centrumban ren-
deznénk. Ez a létesítmény
ugyanis nemzetközi versenyek
lebonyolítására is alkalmas.

A Puskás Ferenc Stadion bon-
tása várhatóan 2012-ben kezdõ-
dik meg, a beruházás pedig 36
hónapot vesz igénybe. Az új
nemzeti stadiont tehát leghama-
rabb 2015-ben adhatják át.

A kerületi diákok már falra is mászhatnak

ÚJ NÉV KERÜLT AZ EMLÉKFALRA
November 1-jén sportbarátok és
civilek emlékeztek az elhunytak-
ra a Csömöri úti sportemlékmû-
nél. A parkban található emlék-
falra sajnálatos módon az idén
egy újabb név is felkerült. 
– Az év elején váratlanul elhunyt
a RAFC-család egyik legfonto-
sabb tagja, idõsebb Kovács Gá-
bor. A szentmihályi klub techni-
kai vezetõje az elmúlt húsz évben
mindennap kint volt a Pirosrózsa
utcai sporttelepen, ismert és
szeretett mindenkit, és töretlen
lelkesedéssel intézte az egyesü-
let ügyeit. Halála pótolhatatlan veszteséget jelent Rákosszentmihály sportéletének. Gábor követte a fiát,
akinek a neve már korábban felkerült az emlékfalra. Mint ismeretes, ifjabb Kovács Gábor 1993. augusz-
tusában egy, a Sasvár utcai pályán rendezett Maglód elleni edzõmérkõzésen váratlanul összeesett, és
elhunyt– mondta Varga Ferenc.
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Nemsokára hatvanéves lenne az Auras
Autóalkatrész-gyár, ha a társadalmi vál-
tozások a vele közös sorsra jutott Ikarus
és EMG társaságában feleslegessé nem
nyilvánították volna õket. Ennek ellené-
re ezek a hajdan sok embert foglalkoz-
tató munkahelyek kerületünk ipartörté-
netének jelentõs bástyáiként élnek a
lakosság emlékezetében. Az Aurasról
fennmaradt emlékeket kívánta felfrissí-
teni az évforduló alkalmából Novák Mi-
hály gyûjtõ, aki 28 évig dolgozott az
autóalkatrész-gyárban, és értékes
anyagot õriz a gyár történetérõl. Most
ezt a kollekciót állította ki a Cinkotai
Kultúrház Mátyás termében, ahol a
megnyitó alkalmából kisebb Auras-
nosztalgiatalálkozó vette kezdetét. Ré-
gi történeteket, régi emlékeket idéztek a régi ismerõsök, akik közül
sokan a gyár bezárása óta most találkoztak elõször. Dernovics Mihály,
a rendezõ Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnöke – maga is egykori
Auras-dolgozó – látva a kiállítási anyag egységesen magas színvona-
lát, felkérte Novák Mihályt, hogy egy késõbbi idõpontban mutassa be
a Magyarország ezeréves története, valamint a Herendi porcelán címû
anyagát is. A kiállító – aki saját megfogalmazása szerint anyóson kí-
vül mindent gyûjt – nem afféle kacathalmozó, hanem profi gyûjtõ, aki
biztonsággal választja ki az értékes emlékeket a felejthetõ lomok kö-
zül, és azokat nagy szakértelemmel rendszerezi. Bizonyára következõ
tárlataival is nagy elismerésre számíthat. 

M. Kiss Sándor történészprofesszor, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének intézetvezetõje
volt a Déli Harangszó Baráti Kör vendége azon az eseményen, amelyet
1956-ra emlékezve tartottak november 8-án, az Erzsébetligeti Színház-
ban. A csalogány elszállt címû könyv egyik szerzõje elõadásában fel-
idézte a forradalom eseményeit és azt a miliõt, amelyben Tóth Ilona élt,
tanult és dolgozott. M. Kiss Sándor – a témában folytatott 12 éves ku-
tatásai alapján – rávilágított azokra a sarkalatos pontokra, amelyek
alapján ma már szinte teljes bizonyossággal kijelenthetõ: Tóth Ilona
nem egy hidegvérû gyilkos, csak egy szorgalmas, sportos, karakán jel-
lemû, a közösség életében szerepet vállaló, hatodéves medika volt,
akinek megkínzásával és kivégzésével a rendszer példát akart statuál-
ni és le akarta járatni a forradalmi ifjúságot. A korabeli dokumentumok
vizsgálata ugyanis bebizonyította: semmi sem történhetett úgy, ahogy

az Tóth Ilona vallomásában szerepel,
még akkor sem, ha õ magára vállalta
a gyilkosságot. Ugyanakkor a közvéle-
mény is több táborra szakadt. Az egy-
kori kommunisták állították: a lány
ölt. Volt, aki szerint elkövette ugyan a
bûntettet, de az nem köztörvényes,
hanem politikai gyilkosság volt, mert
abban a helyzetben nem volt más le-
hetõsége. Mások egyértelmûen Tóth
Ilona ártatlansága mellett foglaltak
állást. Hogy mi az igazság? Az kiderül
a Kiss Réka – M. Kiss Sándor szerzõ-
páros könyvének második részébõl,
amely jövõre fog megjelenni. 

RIERSCH TAMÁS

Aröplabda nem elõször
mutatkozik már be a ke-
rületben. Ennek rendkí-

vül egyszerû az oka, a kerületi
olimpiai baráti kör elnökségében
többen is ezt a sportágat képvise-
lik. Borovitz Tamás elnök a 70-es
években a szövetség fõtitkára volt,
helyettese, Hóbor Béla pedig a világ
egyik röplabda-játékvezetõje. A fõ
ok azonban az, hogy a szeptem-
berben átadott sashalmi sportcsar-
nok kiváló lehetõséget kínál a
sportág kerületi meghonosítása
számára. Az elsõ lépések már meg
is történtek az ügyben: a korábban

a Néri Szent Fülöp Katolikus Álta-
lános Iskolában edzõ és a Buda-
pest I. osztályban szereplõ OSC
felnõtt nõi csapata ugyanis szeret-
ne egy kertvárosi egyesületet lét-
rehozni, és mivel a csapatban
olyan egykori válogatott játékosok
szerepelnek, akik oktatni is tud-
nák ezt a sportágat, az utánpótlás-
képzést is szeretnék meghonosíta-
ni a kerületben. Errõl is szó esett a
rendezvényen, amelyen a Magyar
Röplabda Szövetség elnöke, Tóth
Tamás is részt vett.

– Több szempontból is jónak
tartom ezt az elképzelést. Egy-
részt már értesültem arról, hogy
ennek a kerületnek a sport iránt

elkötelezett vezetése van, élükön
Kovács Péter polgármesterrel. A
szövetségbe is eljutott annak a
rengeteg fejlesztésnek, kezdemé-
nyezésnek a híre, ami az elmúlt
években itt megvalósult. Ugyan-
akkor örömmel hallottunk a
sportcsarnok megnyitásáról is.
Egy sportág meghonosítása
ugyanis nem jöhetne létre infra-

struktúra nélkül. Harmadrészt
ebben a kerületben olyan szemé-
lyek élnek, akik szívükön viselik
a röplabdázást, és akik képesek
egy ilyen sportág alapjait lerakni.

Hogy a tervek valóra váljanak,
és elõsegítsék a sportág felemel-
kedését, a Szent-Györgyiben az
idei tanévtõl már oktatják a röp-
labdát is.

Ilyen is ritkán fordul elõ. A Varjú Vilmos Olimpiai Bará-
ti Kör és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola novem-
ber 10-i vendégei együttesen ugyanis több mint ezer válo-
gatottsággal büszkélkedhettek. Torma Ágnes a maga 407
válogatottságával abszolút csúcstartónak számít Magyar-
országon. Tatár Mihály kvalitásairól árulkodik, hogy
2000-ben õt választották a XX. század legjobb magyar fér-
fi röplabdázójának. Buzek László, a hazai röplabdázás
egyik kiemelkedõ alakja pedig pályafutása során mind-
össze egyetlen klubban, a Csepel SC-ben játszott.

Több mint ezer válogatottság egy helyen
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Október 15-én a kerületi
EB OVO családi kutyás na-
pot szervezett az Erzsébet-
ligetben. Bár az egyesület
standja az utóbbi évben
már több ízben megjelent a
Kertvárosban, a mostani
rendezvény mégis minden
eddigit felülmúlt. A fele-
lõsségteljes kutyatartók
rendkívül tartalmas és lát-
ványos programja lenyû-
gözte a kutyával és kutya
nélkül érkezõket egyaránt.

ZSIGMOND TÜNDE

A kutyacsaholással és gye-
rekzsivajjal tarkított ese-
mény információs pavi-

lonjánál a szóróanyaghoz a ku-
tyásoknak még néhány kutya-
tisztasági zacskót is adtak a szer-
vezõk. A Csömöri Állatmenhely
standjánál sokan érdeklõdtek a
szervezet munkájáról és az
örökbefogadás körülményeirõl.
A „Zabhegyezõ” Animátorok
Egyesületének tarka gyermek-

foglalkoztató sátraiban arcfestés
és kézmûves foglalkozások vár-
ták a kicsiket. A rendezvényen
Dicku Katalin kutyakozmetikus
osztotta meg jó tanácsait a kö-
zönséggel. 

Dr. Csík Szabolcs állatorvos elõ-
adása után – amelyben a többi
között a helyes fajtakiválasztás
és az ivartalanítás fontosságáról
esett szó – a kutyabarátok és az

érdeklõdõk a zöld gyepes ideig-
lenes színpad köré húzódnak,
ahol a Népszigeti Kutyaiskola
bemutatóját tekinthették meg.
Hozzájuk csatlakozott Regõs
Krisztina, az EB OVO kerületi
szervezetének vezetõje, a ren-
dezvény egyik fõszervezõje és
háziasszonya, akinek Berci nevû
kedvence a többi kutyával együtt
örömmel vett részt a produkció-

ban. A feladatok között ügyessé-
gi gyakorlatok, parancsok teljesí-
tése, szlalomozás és kuglizás
szerepeltek, amelyek teljesítését
a közönség nagy tapssal jutal-
mazta. Ezután öt magyar pász-
torkutyafajta bemutatása követ-
kezett, amelyben részt vett Ember
Katalin, a rendezvény másik fõ-
szervezõje is Ajna nevû mudi
kutyájával. A Nemzeti kincsünk
a kuvasz elnevezésû program
után a gyerekek még kiképzõi
gyakorlási lehetõséget is kaphat-
tak. Az EB OVO kutyás piknikét
a Cerberos Kutyaiskola izgal-
makkal teli, magas színvonalú
produkciója zárta. 

Többek véleménye szerint
többször kellene hasonló rendez-
vényeket tartani, hiszen az ilyen
események elõsegítik a felelõs-
ségteljesebb kutyatartási maga-
tartás elsajátítását, és hozzájárul-
hatnak ahhoz is, hogy állatoktól
idegenkedõ embertársainkban
eloszlassák a kutyák iránt érzett
ellenszenvet, valamint a felesle-
ges félelmeket.

Kutyás piknik a ligetben

Csúcsminõség a fogászatban
A Vitalitás Fogászati Központ 2011. november 25-én és 26-án nyílt na-
pot tart, amikor a XVI. kerületi lakosok részére ingyenes fogászati szû-
réssel egybekötött nyílt napot ajánl, szükség esetén ingyenes röntgen-
lehetõséggel. 

Rendelõnk a megszokott fogmegtartó fogászati kezelések mellett ha-
talmas rutinnal és gyakorlattal rendelkezik fogászati implantátumok
beültetésében és szájsebészeti csontpótlások végrehajtásában. Több
egészségpénztárral is szerzõdésben állunk. Betegközpontú, fájdalom-
mentes, magas színvonalú fogászati ellátást kínálunk mindenki számá-
ra elérhetõ áron.

Mottónk: Vigyázunk Önre! És ezt nagyon komolyan vesszük!

Munkáink a legkorszerûbb fogtechnikai laboratóriumokban készül-
nek. Fogászatunk szolgáltatásai széles körûek: állapotfelmérés, konzul-
táció, fogkõ-eltávolítás, esztétikus tömések, professzionális rendelõi
fogfehérítés, fájdalommentes szájsebészeti beavatkozások, implantá-
tumok behelyezése, csontpótlás, kivehetõ és rögzített fogpótlások, ha-
gyományos koronák, cirkóniumhéjak, koronák és hidak, gyermek- és
felnõtt-fogszabályozás, panorámaröntgen.

A nyílt napon vendégül látjuk Önöket egy ingyenes fogászati szûrés-
re, egy panoráma röntgenre, szájhigiénia tanácsadásra, s a látogatás vé-
gén egy kis ajándékkal lepjük meg. 

Aki a szûrésen megjelenik, s egy hónapon belül idõpontot kér 
a kezelésére, annak 20% engedményt ajánlunk 

a kezelése teljes összegébõl.

Rákosszentmihályi és Árpádföldi Polgárok Köre
(1161 Bp., Rákosi út 71.)

Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre 2011. november 27-én, ad-
vent elsõ napján közös gyertyagyújtásra és éneklésre hívja az érdeklõdõ-

ket a szentmihályi Hõsök terére, 17 órára. A polgári kör vezetõsége

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

November 26., szombat 19.00 – A képzelt beteg, avagy a hipochonder.
November 27., vasárnap 16.00 – A titokzatos hóember – A Batyu Szín-
ház vendégjátéka.
December 1., csütörtök 17.00 – A képzelt beteg, avagy a hipochonder.
December 4., vasárnap 16.00 – Itt van, itt a télapó!
December 5., hétfõ 14.00 Itt van, itt a télapó!

December 6., kedd 10.00 – Itt van, itt a télapó! Benedek Elek-bérlet.

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

Idén december 3-án, szombaton látogat el a Mikulás a Corvini Domini egye-
sületbe. Abban, hogy a mûsort az idén is a Budapest Bábszínház mûvészei
szolgáltathatják, a Nagycsaládosok XVI. kerületi szervezete segített. Az
elõadás 16 órakor kezdõdik. Az utána kiosztandó ajándékcsomagok a XVI.
kerületi önkormányzat támogatásával kerültek a Mikulás zsákjába. 

Ajándékcsomagot csak a helyszínen megjelent gyerekek kaphatnak.
A belépés ingyenes. 
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A Déli Harangszó Baráti Kör 
évadzáró elõadása

December 6-án, kedden 18 órakor A csodálatos Zsolnayak címmel
Seremetyeff-Papp János restaurátormûvész, egyetemi tanár tart elõadást
a hazai szecesszió kiemelkedõ jelensége, a Zsolnay porcelán technikájá-
nak kifejlesztõjérõl, Zsolnay Vilmosról és családjáról, valamint számtalan
technikatörténeti érdekességrõl a Zsolnay porcelánok elõállításával kap-
csolatban. 

Helyszín: Bp., XVI. ker. Mátyásföld, Hunyadvár u. 43/b, 
Erzsébetligeti Színház Harmónia terme.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
játékos foglalkozásokra 

várja 
a nagycsoportos óvodásokat!

2011. december 3-án 10.00-tól 12.00-ig 
Játszóház a Csömöri út 20. épületében.

Iskolánkban elsõ osztálytól tanulják 
a gyerekek az angol nyelvet és az informatikát.

Elsõs osztályaink programja:
– emelt szintû matematika és természetismereti osztály,

– emelt szintû angol nyelvi osztály,
– két idegen nyelvet tanuló osztály (angol és német).

Érdeklõdni: www.szgyaiskola.hu
06-20-260-977

beltovszky.maria@szgyaiskola.hu

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

Tel.: 06-70/239-5264. Vitéz Palla László elnök.) 
A Pofosz XVI. kerületi szervezete december 5-én, hétfõn 15 órától tartja
következõ összejövetelét a Veres Péter út 27.-ben, amelyre várjuk minden
bajtársunkat, és minden olyan politikai üldözöttet, akit a totális diktatúra
alatt politikai meggyõzõdése miatt zaklattak, üldöztek, kitelepítettek vagy
bebörtönöztek. 
Meghívott vendégeink: Horváth János, a KSB elnöke, önkormányzati kép-
viselõ, dr. Ásványi Rezsõ, a Pofosz humánpolitikai elnökhelyettese és
Szalai Zoltán, a Pofosz budapesti elnöke. 
Az összejövetelek minden hétfõn 15 órakor kezdõdnek a Veres Péter út
27. szám alatt az emeleti tanácsteremben, akkor is, ha errõl külön értesí-
tést nem teszünk közzé.

Vitéz Palla László 
elnök

Rákosszentmihályi plébániatemplom
Segélykoncert a megtöretett szívû családokért a Rákosszentmihályi plé-
bániatemplomban november 19-én, szombaton 16 órakor (1161 Buda-
pest, Templom tér).
Közösségünkben több olyan család éli nehéz mindennapjait, akik nemrég
vesztették el szeretteiket: az édesanyát vagy az édesapát. Lélekben e kon-
certtel tisztelgünk elõttük és igyekszünk lehetõségünk szerint anyagiak-
ban is segíteni õket.
Közremûködik Szilasi Alex zongoramûvész, a Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola Pi-Cinke Kórusa, Török Andrea és a Kék Madár Kórus Sándor Noémi
vezetésével, valamint templomunk Szent Mihály Énekkara. 
Karvezetõ: Csernus János.

Legyünk egymás áldásai Szent Erzsébet ünnepén!
Urbán Gábor plébános, Dobre Lajos igazgató, 

valamint a Kovász Egyesület és a Hittel a Nemzetért Alapítvány

A Nagycsaládosok Egyesülete közleménye
2011. december 10-én, szombaton 10–12.30 között a XVI. kerületi
Nagycsaládosok Egyesülete karácsonyi vásárt és börzét szervez Má-
tyásföldön a Táncsics-iskolában. Érdeklõdni csak a 06-70/636-0316-os

telefonon lehet.

November 25-én, pénteken 10 órakor a Sashalmi Piacon lévõ informá-
ciós pavilonnál emléktáblát avatnak és kiállítás nyílik a HÉV 100 éves
évfordulója alkalmából. Az esemény keretében Kovács Péter mond be-
szédet.
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XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Szabó Réka Zsuzsanna

Tördelõszerkesztõ:
Imrik László

Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztõségi fogadóóra 
szerdánként 14–16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

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

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné

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

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

Sashalmon vadonatúj 58 nm-es lakás,
részben bútorozott, 58 E Ft-ért kiadó. 
405-6484, 20-918-7317

Sashalmon amerikai konyhás, 2 szo-
bás, szép földszinti lakás eladó. 
70-778-2140

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

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

Candy 8 hónapos felültöltõs mosógép,
hibátlan esztétikai és mûszaki állapot-
ban 35 E Ft-ért eladó. 405-6484, 
20-918-7317

Koloniál fésülködõasztal kifogástalan
állapotban 20 E Ft-ért, vadonatúj né-
met fritõz 8 E Ft-ért eladó. 405-6484,
20-918-7317

Víz-, gáz-, fûtészerelés, vízóraszerelés
ügyintézéssel, fürdõszobák felújítása,
javítások garanciával. 30-251-4931

ASZTALOSMUNKÁK vállaljuk kony-
hák, beépített bútorok, galériák, bejá-
rati ajtók, elõtetõk és kocsibeállók ké-
szítését. Régi bútorok restaurálását,
kópiák készítését, illetve fafaragást.
30-401-1633, szeteyzoltan@freemail.hu 

Emeletszintû érettségire MAGYAR-
ból, óraadás FRANCIÁBÓL Sashal-
mon vizsgaelnöktõl. 20-344-7575

ANGOL nyelvoktatás, vizsgafelkészí-
tés, skype óraadás okleveles nyelvta-
nártól Sashalmon. Kedvezményes
havidíj! Braun Klára, 70-941-4960

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

Kertépítés, kertfenntartás, sövény-
nyírás, fakivágás, permetezés és öntö-
zõrendszer telepítése garanciával. 
30-323-0028

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

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

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

FAKIVÁGÁS elszállítással is,anyagi
felelõsséggel! KERTÉPÍTÉS, füvesítés,
fûkaszálás, sövénynyírás, bozótirtás.
Kedvezõ áron, szakszerûen, lélekkel!
30-287-4348

Redõnyök szúnyoghálórendszerekkel,
napellenzõk szerelése, javítása. Bemu-
tatótermünk: 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,
SZIGETELÉS, BÚTORJAVÍTÁS, ASZ-
TALOSMUNKÁK. 30-755-2209
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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.

Ingatlan
Pöttyös utcai metró felüljárónál zöld-
ség-gyümölcs vegyes kereskedés kiadó
vagy eladó. 30-400-1755

Kiadó a Vívó utcában 27 nm-es, bútoro-
zott garzon, konvektoros, leinformálha-
tó, 2 személyig 43 E Ft/hó + rezsi + ka-
ució.

Eladó 1192 nm-es összközmûves építési
telek 3 lakásos társasház, vagy két kü-
lönálló családi ház építésére alkalmas a
XVI. kerület Major sziget részén. 30-
231-2667

Centin, Dóra téren 69 nm-es, fiatalos la-
kás tulajdonostól eladó. Irányár: 15,3 M
Ft. 30-494-4328

XVI. kerületben sürgõsen eladó egy 4
szobás családi ház. 544 nm-es telekkel.
70-239-8848

Kiadó a Hunyadvár utcában 56 nm-es,
IV. emeleti cirkófûtéses lakás. 20-351-
3093

Sürgõsen eladó! XVI. kerület Jókai utcá-
ra nyíló utcában 22 éves, felújítandó, 3
szintes családi ház. 785 nm-es telekkel,
telekáron, 45 M Ft-ért. 30-463-7916

Vennék, XVI. Petõfi kertben vagy a piac
200 m-es körzetében építési telket vagy
iker hozzáépítési érdekel. 6 éve épült
lakóparki lakást adok cserébe. 30-463-
7916

Rákosszentmihályon szép nagy tetõte-
res, 8 éves, 180 nm-es családi ház 150 n-
öles telekkel sürgõsen ár alatt eladó. 20-
426-1581

Örstõl 2 percre, 3 lakásos társasházban,
102 nm-es, új lakás eladó. 20-943-6541

Mátyásföldi 49 nm-es, kétszintes, szép
lakásom kisebbre cserélem 8 M Ft-ig,
vagy eladóm. 30-609-9681

Vegyes
Szakácskönyv gyûjtõ háború elõtti
könyveket, gyûjteményeket és kézzel írt
egyedi recepteket vásárolna. 20-935-1113

130-as Rossignol Carving gyerek síléc
Axium kötéssel 18 E Ft-ért eladó. 30-
241-7270

Eladó újszerû állapotban lévõ fehér,
tükrös fésülködõasztal. 75 x 33 x 149
cm-es. 30-560-2932

4 db Semperit téli gumi felnivel 175/65 R
14 –es méretben olcsón eladó. 400-1033

Eladó jó állapotban lévõ bejárati ajtó tok-
kal együtt öt helyen záródik. 400-1593

2 db Singer varrógép, mechanikus cseh
írógép eladó. 30-999-3932

1db camping kerékpár, összecsukható,
13 E Ft-ért eladó. 30-999-3932

Eladó egy háztartási varrógép. 20-461-
9811
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