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Kedves olvasó!

Valójában gyertyagyújtásról és
áhítatos készülõdésrõl szeretnék
most írni. Szeretném, ha min-
denki önfeledten élvezhetné a mé-
zeskalács és a forralt bor illatával
átitatott esti sétákat. Nem kön-
nyû azonban boldogan készülni
az ünnepekre akkor, amikor egyre
több honfitársunk kerül nehéz
helyzetbe a válság miatt. Az idén
a talmi csillogású, méregdrága és
felesleges „ajándékok” helyett
gondoljunk inkább rájuk. Ha van
a környezetünkben rászoruló idõs
vagy beteg ember, ajándékozzuk
meg inkább õket! De ahogy Hen-
ry Kissinger mondta: „Jövõ héten
már nem lehet válság. Már tele
van a naptáram.” Bízzunk tehát
abban, hogy a jelenlegi helyzet
hamarosan megoldódik, és idén
karácsonykor Jézus születésével
valóban egy szebb jövõ elé nézhe-
tünk.

A testületi 
ülésrõl jelentjük
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Üzenem Európának:
vigyázok a Földre!
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Családbarát munkahely

Ha emberi létünk két legfontosabb pillére, a család és a munkahely harmóniában van egymással, akkor boldogok lehe-
tünk - jelentette ki Réthelyi Miklós, nemzeti erõforrás miniszter november 25-én a Parlamentben, a 2011-es Családba-
rát Munkahely Pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén. A beérkezett, közel száz pályamû közül tizennyolcat díjaztak.
A kitûntetõ címet - amit Budapesten egyedüliként a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nyert el - Kovács Raymund al-
polgármester és Dr. Kozma Enikõ, jogi referens vette át. A pályázatról következtõ számunkban olvashatnak bõvebben.

SZIGETHY MARGIT

Arendezvényen Kovács Pé-
ter köszöntötte mindazo-
kat, akik régebben vagy

éppen napjainkban munkájukkal
segítik elõ a közösségi közlekedés
zavartalanságát. A kerület vezetõ-
je elmondta: a villamosítás száz
évvel ezelõtt kezdõdött meg, és

akkor adták át a gödöllõi vonalat,
amely nagy könnyebbséget jelen-
tett a XVI. kerület elõdtelepülései-
nek – Cinkota és Rákosszentmi-
hály – életében. Akkor ezek a terü-
letek még nem Budapesthez, ha-
nem a gödöllõi járáshoz tartoztak,
és az itt lakók csak nagyon nehe-
zen tudtak eljutni úti céljukhoz
mindaddig, ameddig nem jött lét-

re a gödöllõi szárnyvonal. A HÉV
akkoriban nem azon az útvonalon
járt, mint manapság, hanem egy
csömöri kerülõvel csatlakozott
vissza Kerepesnél, és úgy ment ki
Gödöllõre. A mostani nyomvona-
lat csak késõbb alakították ki.

Folytatás a 3. oldalon

November 25-én egy rég nem látott esemény szemtanúi lehet-
tek a Sashalmi Piac vásárlói és az arra járó érdeklõdõk, a gö-
döllõi HÉV százéves fennállása alkalmából ugyanis egy nosz-
talgiaszerelvény gördült be a még megmaradt sínekre. A cen-
tenáriumi ünnepségen Kovács Péter polgármester és dr. Döb-
rei István metró- és HÉV-forgalmi fõmérnök leplezték le azt az
emléktáblát, amelyet a jubileum alkalmából helyezett el az
Önkormányzat Sashalmon, a volt BKV-épület falán.

Százéves a gödöllõi HÉV
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Keresztszentelés
MÉSZÁROS TIBOR

Árpádföldön a Suba utca és a Csoport utca
sarkán hetvenhat éve állt az a kõkereszt,
amely valakinek annyira útban volt, hogy

már akkor is mindent elkövetett az eltávolítása ér-
dekében, amikor a kereszt alatti föld még nem is
volt a tulajdonában. A kialakult huzavona miatt
az Önkormányzat jobbnak látta, ha kézbe veszi a
kereszt sorsát, és felújított állapotban egy másik
helyen állítja fel. A november 20-án tartott ünnep-
ségen Kovács Péter polgármester mondott beszé-
det. Az eseményen részt vett dr. Varga János ön-
kormányzati képviselõ, a szervezésben közremû-
ködõ Weyde Gyula és számos hívõ is. A rákos-
szentmihályi katolikus gyülekezet üdvözletét
Petrovics Sándor hozta el, aki gitárkísérettel egy al-
kalomhoz illõ egyházi dalt is elénekelt. A keresz-
tet dr. Magyar Pál árpádföld-cinkotai plébános
szentelte fel, hogy immár háborítatlanul állhasson
új helyén, a Csitári téren.

A XVI. kerületi Önkormány-
zat képviselõ-testülete no-
vember 16-án tartotta soron
következõ ülését. Beszámo-
lónkban az elfogadott ren-
deletekrõl és a kerület gaz-
dálkodásáról olvashatnak
összefoglalót. 

A kertvárosiaknak
továbbra is ingye-
nes a házasságkötés

Az anyakönyvi rendelettel –
amely rendelkezik a házasság-
kötésrõl és a bejegyzett élettársi
kapcsolatról – kapcsolatban tör-
vényességi észrevétel érkezett a
kormányhivataltól, ezért azt mó-
dosította a testület. Abban azon-
ban nem történt változás, hogy a

XVI. kerületi lakosok a jövõben
is ingyenesen vehetik igénybe az
alapszolgáltatást. 

Építményadó
Miután az Önkormányzat kikérte
a kerületben mûködõ kamarák vé-
leményét, a képviselõ-testület vég-
leges formájában elfogadta az épít-
ményadóról szóló rendeletet,
amely által a kerületi vállalkozá-
sok nagy részének csökken az épít-
ményadója. Kovács Raymund alpol-
gármester javaslatának értelmében
a 100 négyzetméter alatti épít-
ménnyel rendelkezõknek keve-
sebb adót kell majd fizetniük. Ez a
kerületi adózók 70 százalékát,
vagyis mintegy 1100 adózót érint.
Az adóemelés mindössze arra a

100-110 nagyadózóra vonatkozik,
akik 500 négyzetmétert meghala-
dó építmény tulajdonosai. A 100 és
500 négyzetméter közötti épít-
ménnyel rendelkezõk esetében az
adó mértéke változatlan marad.
Az Önkormányzat ezzel is segíteni
kívánja a kis- és középvállalkozá-
sok piaci helyzetének megtartását
a gazdasági válság közepette. Mi-
vel összességében az adóteher ki-
sebb lesz a többi kerülethez képest,
ezért a kertvárosi kisvállalkozók
versenyképesebbek lesznek a töb-
biekkel szemben. 

Gazdálkodás 
– költségvetés

Kovács Péter polgármester az el-
múlt háromnegyed évvel kapcso-

latos beszámolójában kiemelte: ha-
bár az ellenzéki képviselõk több-
ször bírálták, a XVI. kerületi Ön-
kormányzat gazdálkodása tovább-
ra is kiegyensúlyozott. A jó gazda
legfontosabb ismérve a takarékos-
ság, amelynek köszönhetõen csak-
nem 900 millió forint van jelenleg
az Önkormányzat számláján, ami
kevés kerületrõl mondható el.

A jövõ év költségvetési koncep-
cióról szólva a kerület vezetõje el-
mondta: sok a bizonytalanság – hi-
szen a többi között az önkormány-
zati és a közoktatási törvényt is
csak jelenleg tárgyalják a parla-
mentben –, de a polgármester bízik
abban, hogy a XVI. kerületi Önkor-
mányzat ugyanolyan magas szín-
vonalon tudja ellátni a feladatát a
jövõben is, mint eddig. 

Mindezek mellett képviselõi in-
dítvány alapján döntött a testület
arról, hogy a korábban fejlesztési
célra felvett kötvények szerzõdé-
sét közzéteszi az Önkormányzat
honlapján.

A testületi ülésrõl jelentjük

Takarékos gazdálkodás

Hol sírjaik domborulnak
Amint azt már korábban megírtuk, a német kisebbségi önkormány-
zat hét, a második világháborúban elesett német katona sírját gon-
dozza hosszú évek óta a cinkotai temetõben, amelyeket az idén is
megkoszorúztak halottak napja alkalmából. A megemlékezésre no-
vember 20-án került sor. 

MÉSZÁROS TIBOR

Németországban egy kicsit késõbb öltöznek virágdíszbe a temetõk, mint
nálunk, mert ott november utolsó vasárnapján emlékeznek a halottakra.
Mielõtt hótakaró lepné el a sírokat, a németek még egyszer kilátogatnak

szeretteik nyughelyéhez. A Todessonntag közeledtével a XVI. kerületi német ki-
sebbségi önkormányzat, valamint a Német Szövetségi Köztársaság katonai atta-
séja és kísérete is kilátogat a
cinkotai temetõbe, hogy el-
helyezze koszorúját azokon
a katonasírokon, amelyek-
nek folyamatos gondozását
Gilyén Ince önkormányzati
képviselõ közbenjárására, ta-
valy óta Kovács Péter utasítá-
sa alapján, a polgármesteri
keret terhére tartanak rend-
ben. 

A német kisebbség rövid
megemlékezõ mûsora után
Oberst G. Knopp új katonai attasé és Manfred Armbrust titkárságvezetõ helyezte el a
német nemzeti színekkel díszített koszorút a sírok elõtt. Oberst G. Knopp rövid be-
szédét követõen – amelyben hazája nevében megköszönte a sírok eddigi gondozá-
sát – dr. Gaál Gyula professzor szólt néhány szót, aki jó ismerõje a második világ-
háborúban részt vett német katonák sorsának, õ fordította le az egyik fiatal katona
háborús naplóját, amelybõl film is készült. Ezt a mûvet nyújtották át a katonasírok
mellett a német küldöttségnek.
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MÉSZÁROS TIBOR

Akerület vezetésének és az
Erzsébetligeti Színháznak
közösen vállalt célja, hogy

a dinamikusan fejlõdõ Kertváros
infrastruktúrájával párhuzamosan
erõsödjön a polgárokban a lakó-
helyük iránti kötõdés is. Családi,
közösségi, felnõtt-, ifjúsági, gyer-
mek- és nyugdíjasprogramokkal,
eseményekkel igyekeznek kerüle-
tünk lokálpatrióta hagyományait
erõsíteni. Ezzel az elszántsággal és
a hozzá szükséges virtussal láttak
hozzá a szervezõk Az Estély meg-
rendezéséhez.

A részvételre nemcsak az csábí-
tott, hogy mindazok jelenlétére le-
hetett számítani, akik a kerület éle-
tében fontos szerepet játszanak,
hanem a közönségcsalogató neve-
ket felsorakoztató kulturális mûsor
is tartalmas szórakozást ígért. 

Az érkezõket az Állami Népi
Együttes cigányzenekarának kel-
lemes háttérmuzsikája fogadta,
majd amikor a bálozók többsége

már elfoglalta helyét a díszesen
megterített asztaloknál, Szabó Csilla
igazgatónõ köszöntötte a megje-
lenteket. Õt a fõvédnökök rövid
beszédei követték, amelyekben
Szatmáry Kristóf államtitkár és Ko-
vács Péter polgármester a hagyo-
mányok ápolásának és a közösségi
érzés megteremtésének fontossá-
gát hangsúlyozta. 

Az Estély – amely a hagyomá-
nyok tiszteletét tûzte zászlajára –
természetesen nem is kezdõdhe-
tett mással, mint a Duna Mûvész-

együttes szólistái által bemutatott
palotással. Õket a Liget Táncaka-
démia gyerektáncosai követték,
akiket Karácsonyi Éva táncmûvész
készített fel a produkcióra. 

A jó hangulatot csak fokozta az
ínyencségeket tartalmazó, több-
fogásos vacsora – amelyhez jófaj-
ta magyar bor dukált –, a koktél-
bár, valamint a szivar és pálin-
kaszalon is. A rendezvény azzal
is igyekezett a hagyományokra
terelni a figyelmet, hogy egy
hungaricumokról szóló video-
filmmel emlékeztette a jelenlévõ-
ket mindazokra a nemzetközileg
is jegyzett értékekre, amelyek a
külföldiek tudatában Magyaror-
szághoz kötõdnek. 

A gasztronómia produkciója
után Berecz János mesemondó tette

próbára a jóllakott bálozók nevetõ-
izmait. Különleges, székely furfan-
gokkal megcsavart és népies ízek-
kel elõadott történetei nagy derült-
séget keltettek. 

Ezután egy különös párosítás-
nak lehettünk tanúi. A hazai
könnyûzene egyik legismertebb
elõadója, Ferenczy György társult
néhány percre a Duna Mûvész-
együttes férfitáncosaival, hogy egy
fergeteges ritmusú közös produk-
cióval ragadtassák el a közönséget,
majd a Rackajam elõadása követ-
kezett. Ezután Kovács Kati, a nép-
szerû és örökifjú táncdalénekes lé-
pett színpadra, de csak azért, hogy
magához vegye a mikrofont, és a
táncolók között elvegyülve énekel-
je el azokat a dalait, amelyek már a
táncparkettre hívták a bálozókat.
A mûvésznõ mosolygós vidámsá-
ga csakhamar átragadt a táncolók-
ra, és igazi báli mulatság vette kez-
detét. Ez a felhõtlen vidámság csak
a tombolasorsolás idejére torpant
meg egy rövid idõre, majd azt kö-
vetõen már az Odeion Band zené-
jére folytatódott kifulladásig. Az
Estély tehát letette névjegyét a
Kertváros asztalára, és reméljük,
hogy ezzel olyan hagyományt te-
remtett, amely hosszú idõre beírja
magát a XVI. kerület kultúrtör-
ténetébe!

Az év bálja az Erzsébetligetben

Az Estély

Folytatás az 1. oldalról
A Kertváros elsõ embere hangsú-
lyozta: a XVI. kerületi Önkor-
mányzat sokat tesz azért, hogy
elõdtelepüléseink történetét be-
mutassa az itt élõk számára. A
többi között ezért nyílt kiállítás a
sashalmi információs pavilonban
annak a rákosszentmihályi lóvas-
útnak a történetérõl, amely a HÉV
üzembe állítása elõtt szállította az

utasokat. Ezzel is szeretnénk fel-
hívni a figyelmet arra, hogy a kö-
töttpályás közlekedés milyen fon-
tos Budapest életében, és a jövõ-
beni fejlesztésekkel remélhetõleg
újra a legtöbb utast fogja majd
szállítani – tette hozzá a polgár-
mester. 

Kovács Péter kijelentette: a nem-
zeti fejlesztési miniszter aláírta azt
a Fõvárosi Önkormányzat által

beterjesztett javaslatot, amely a
közösségi közlekedés kötöttpá-
lyás fejlesztésérõl szól. A tervek
között van egy, amely a XVI. ke-
rületiek számára nagyon fontos:
ez a gödöllõi HÉV és a 2-es metró

összekötésének megvalósítása,
amely által a kerületi lakók átszál-
lás nélkül juthatnak majd el a bel-
városba. A polgármester remé-
nyei szerint ez a fejlesztés a követ-
kezõ ciklusban meg is valósul.

A táblaavató után a jelenlevõk
felszállhattak a nosztalgiavonatra,
amely egészen Gödöllõig szállí-
totta õket, ahol folytatódtak az
ünnepi rendezvények, másnap
pedig az érdeklõdõk betekinthet-
tek a „kulisszák mögé” is, hiszen a
jubileum alkalmából megnyitot-
ták a cinkotai kocsiszínt is.

Százéves a gödöllõi HÉV

Erzsébet-nap ide, Katalin-nap oda, az év bálja kitüntetõ cí-
met 2011-ben mégiscsak az Önkormányzat és a Corvin Mû-
velõdési Ház összefogásával létrejött, hagyományteremtõ
rendezvény, Az Estély érdemelte ki. A magyar „hagyomány
és virtus” jegyében az eseményen fõ szerepet kaptak a hun-
garicumok és a lokálpatrióta hagyományok, a helyi vállal-
kozóknak pedig alkalmat teremtett a találkozásra és eszme-
cserére. A rendezvény védnöke Szatmáry Kristóf, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium belgazdasági államtitkára, vala-
mint Kovács Péter polgármester, országgyûlési képviselõ
volt. A szomszédos települések vezetõi közül elfogadta a
meghívást Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere, Fábri
István, Csömör polgármestere, de jelen volt a tõlünk kicsit
távolabb esõ Budafok elsõ embere, Szabolcs Attila is.
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A díj neve ellenére mégis
csak egy életpálya elis-
merése. Mindennek jó

példája Ács Erika, aki 27 éve alkal-
mazottja a Magyar Postának. Dol-
gozott már vidéki kistelepülése-
ken és több fõvárosi postán is. Az
a hír járja róla, hogy ahova megy,
ott biztosan fejlesztések és újítá-
sok várhatók. Munkája nagyrabe-
csülését bizonyítja, hogy nem-
csak közvetlen környezetébõl, de
számtalan vidéki kollégától ka-
pott szavazatot. 

– Nagyon meglepõdtem, mert
én úgy gondoltam, hogy csak
azt teszem, ami a dolgom. Min-
dig azt szoktam mondani: a cél
az, hogy aki igénybe veszi a
szolgáltatásainkat, az elégedett
legyen. Olyan sok minden van a
postán, amirõl az emberek nem
is tudnak. Azért megyünk a ren-
dezvényekre kis csoportokban,
hogy megismertessük ezeket. A
kitelepülések alkalmával köz-
vetlenül találkozhatunk az ügy-
felekkel, a személyes kapcsolat
által pedig megváltozik a lakók
és a dolgozók hozzáállása is. Eh-
hez persze szükség van a kerület
vezetõjének támogatására is,
ami a Kertvárosban maximáli-
san megvalósul. 

Bár a múltban már többször
megismétlõdött az, hogy miután
levezényelte egy posta felújítását,
azután elhelyezték egy másik
helyre, Ács Erika mégsem tervezi
a váltást, hiszen számtalan újítást
tervez még a XVI. kerületben.

– A jövõben a vállalkozóknak
szeretnénk egy olyan csomagot
összeállítani, amelybõl láthatják,
hogy a postán sok mindent el le-
het intézni anélkül, hogy órákig

állnának sorba. Emellett folya-
matosan bõvítjük azokat az isme-
reteket, amelyeket a gyerekeknek
adunk át egy-egy bélyegrõl tar-
tott óra alkalmával, hiszen ennek
nevelõ hatása is van. A kicsik ma
már beleszületnek a számítógép
és az internet uralta világba, de
kommunikálni és olvasni szinte
egyáltalán nem tudnak. Azért
kezdjük mindezt óvodás kortól,

mert a gyerekeknek még nincse-
nek elõítéleteik és korlátaik.
Ugyanakkor a kerületi iskolák ti-
zenkettedikes évfolyamaiban
szeretnénk egy-egy, a munkával
kapcsolatos, a jövõre felkészítõ
órát is tartani. 

A postavezetõ megígérte: a jö-
võben is mindent megtesznek
majd azért, hogy a meglévõ bi-
zalmi tõke megmaradjon, és az
emberek lássák, hogy kollégáival
együtt azért dolgoznak, hogy a
szolgáltatásokkal elégedettek le-
gyenek a Kertváros lakói.

RIERSCH TAMÁS

A sashalmi házaspár no-
vember 22-én 290. alka-
lommal mutatta be gyûjte-

ményének egy részét a nagyközön-
ségnek. A kiállítás ezúttal a Corvin
Mûvelõdési Ház Kamara Galériájá-
ban várja az érdeklõdõket.

– Jelképes ez a dátum, hiszen
napra pontosan 55 évvel ezelõtt
vette kezdetét a melbourne-i olim-
pia. A Borovitz házaspár gyûjtõ-
munkájának köszönhetõen megis-
merkedhetünk az 1956-os olimpia
legfontosabb pillanataival, illetve a
két, eddig megrendezett londoni
olimpia (1908 és 1948) kiemelkedõ

pillanataiból is ízelítõt kapunk –
mondta Kovács Péter polgármester
a kiállítás megnyitóján.

Borovitz Tamás és Marika közis-
merten nagy gyûjtõk. Elmondásuk
szerint mindent – képet, plakátot,
zászlót, jelvényt, könyvet, felszere-
lést, kabalafigurát – gyûjtenek, ami
az olimpiákkal kapcsolatos. A több
évtizedes gyûjteményük ma már
rendkívül gazdag anyagot tartal-
maz. Munkásságuk híre messze, a
határon túlra is eljutott.

– Kétféle gyûjtõ létezik, egyrészt
aki csak befelé, magának gyûjt, és
aki szeretné minél több embernek
megmutatni a relikviáit. Mi, a fele-
ségemmel ez utóbbiak közé tarto-

zunk, és mivel a gyûjtés mellett az
olimpiai eszme hirdetése is a cé-
lunk, örülünk, ha minél többen lá-
togatják a kiállításainkat – mondta
Borovitz Tamás.

A kertvárosi tárlatot az olimpiák
történetének egyik legismertebb
szakértõje, dr. Hencsei Pál nyitotta
meg. A szakember rövid olimpia-
történeti elõadásában számos ér-
dekes anekdotát, illetve ma már le-
gendás sporttörténeti pillanatot is
felelevenített. Ezek közé tartozik,
hogy a rákosszentmihályi Garay
Sándor az 1948-as londoni olimpi-
án 1500 méteres síkfutásban 7. lett,
az 1956-os melbourne-i olimpián
pedig Mohácsi Ferenc a kenu kette-

sek 1000 méteres számában a 3. he-
lyen végzett. 

A Borovitz-kiállítás kuriózum-
ként már a 2012-es londoni olim-
piával is foglalkozik. Egyelõre 79
magyar sportolónak sikerült telje-
sítenie a kiküldetési szintet. A Ma-
gyar Olimpiai Bizottság 140 fõs
magyar küldöttségben, három
aranyéremben és tíz éremben re-
ménykedik. Ami biztos: London-
ban 2012. július 27-tõl két héten át
204 ország 10 500 sportolója fog
majd harcba szállni a NOB által ki-
írt 302 aranyéremért.

A kertvárosi olimpiai kiállítás
december 7-ig látható a Corvin
Mûvelõdési Házban.

A posta primissimája

A sashalmi postától Mikulás köze-
ledtével már harmadik éve rendelhe-
tõ „Télapófutár”, aki igény szerint
kiszállítja a gyerekek ajándékait, és
egy kis mûsorral is kedveskedik ne-
kik. Érdeklõdni a 06-30/771-4325-
ös telefonszámon lehet.

Tájékoztatjuk a kedves XVI. kerületi
polgárokat, hogy december 3-án,
szombaton a sashalmi posta zárva
tart. December 5-tõl, hétfõtõl azon-
ban már a régi helyen, de megújult
belsõ térrel várják a dolgozók a leve-
let vagy csekket feladókat. Csoma-
gok küldésére továbbra is az emele-
ti részen lesz lehetõség. A sashalmi
posta hivatalos megnyitójára még
karácsony elõtt sor kerül.

A Magyar Posta minden évben hat nívódíjat oszt ki a
dolgozói között. A jelöltekre kollegiális körben, orszá-
gos szinten lehet szavazni, majd egy vezetõi tanács dönt
a díjazottak személyérõl. Az elismerések közül talán az
„év postása” cím a legfontosabb, amit az idén 15 jelölt
közül Ács Erika, a sashalmi posta vezetõje érdemelt ki.

A közelgõ ötkarikás játékok miatt a hírekben, tudósításokban
is egyre többet hallani a londoni elõkészületekrõl, illetve a ma-
gyar sport olimpiai esélyeirõl. A XVI. kerületben is elõtérbe ke-
rült az olimpia. Egyrészt annak a néhány kertvárosi sportoló-
nak köszönhetõen, akik eséllyel pályáznak az ötkarikás sze-
replésre, illetve a Borovitz házaspárnak köszönhetõen, akik
rendszeresen „égve tartják az olimpiai lángot” lakóhelyünkön.

Ötkarikás hangulat
az Erzsébetligetben
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MÉSZÁROS TIBOR

Asaját vesztük felé rohanó
fogyasztói társadalmakban
kezd tudatosodni, hogy

már igencsak megközelítettük boly-
gónk kizsákmányolhatóságának
határait, és ha nem tudjuk megfé-
kezni környezetünk károsodását,
soha le nem bomló mûanyag sze-
méthegyek, betegségeket okozó ve-
gyi anyagok, szennyezett levegõ és
víz társaságában kell leélnünk, való-
színûleg jelentõsen megrö-
vidülõ életünket. Ebbõl a
felismerésbõl alakult ki a
környezettudatos gondol-
kodás fogalma. Ennek elsa-
játításban nyújt segítséget a
Corvin Mûvelõdési Ház,
több modulból álló gyer-
mek és ifjúsági nevelési
programsorozata.

Idén a környezettuda-
tosságra tanító játékok és
elõadások sora a szelektív
hulladékgyûjtés köré épült.
A Lim-lom címû mesejá-
tékban Koltay Eszter, az
ELTE-TTK végzõs környezetkutató
szakos hallgatója rejtette el a szelek-
tív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos
tudnivalókat. A történet végére ki-
derült, milyen színû tartályba kell
gyûjteni a papírt, a mûanyagot és a
fémtartalmú hulladékot, ugyanak-
kor mi mehet az egyszerû kukába.

Mindezt almaevés követte, majd
a közben megalakuló csapatok hat
állomáson kaptak olyan feladato-
kat, amelyek a környezet megóvása
felé terelték a résztvevõk gondolko-
dását. A gyerekek felkészülését se-
gítette, hogy az óvodák és az iskolák
olyan elõzetes tananyagot kaptak,
amelyet az ELTE környezettudo-
mány szakos hallgatói és tanárai ál-
lítottak össze. Az elméleti tudniva-
lók megismerésén túl, a gyakorlati
ÖKO-házi feladat arra bíztatta a

gyerekeket, hogy tetszõleges techni-
kával polietilén flakonokból állítsa-
nak elõ olyan szatyrot, táskát, kosa-
rat, szállítóeszközt, amelybe belefér
fél kiló alma, és valóban használha-
tó is. Készíteniük kellett továbbá
olyan tablókat is, amelyek a „Meg-
újuló energiák egykor és ma cím-
mel”, a szél- és vízi energia régi és
mai felhasználását mutatják be fo-
tók, rajzok és folyamatábrák segítsé-
gével. Az elkészült munkákból kiál-
lítást rendeztek, ahol a gyerekek

megnézhették egymás munkáit, öt-
leteket meríthettek, tapasztalatot
cserélhettek.

A vetélkedõ során kiemelkedõ
csoportok a színház ifjúsági esemé-
nyeire nyertek belépõt, de a résztve-
võk mindegyike nyertes, hiszen a já-
ték erejével váltak a „Föld megmen-
tõivé”. A programról hazatérve szá-
mos ajándékot vihettek magukkal,
köztük a legfontosabbat: esélyt arra,
hogy tudatos magatartással, a szü-
lõket is aktivizálva óvják környeze-
tünket. A program, ezáltal szolgálta
a legfontosabb célkitûzést, vagyis,
hogy minél szélesebb körben ismer-
tesse meg minden korosztállyal, ho-
gyan lehet a természettel hosszú tá-
von összhangban, azt tiszteletben
tartva, arra tudatosan vigyázva élni. 

RIERSCH TAMÁS

D r. Zacher Gábor állítása sze-
rint órákig tudott volna
beszélni a drogokról, ám

tisztában volt vele, hogy a gyerme-
ki figyelem 45 perc után már lan-
kadni szokott, ezért a mondandó-
ját rövidre fogta.

– A mai fiatalok már merõben
más életet élnek, mint az elõzõ
nemzedékek. Elég csak a szülõk
korát alapul venni, és megállapít-
ható, hogy összehasonlíthatatlanul
különbözik az õ életük a gyerme-
keikétõl. Ez a különbség az élet
minden területén megmutatkozik,
és ezért van az, hogy a hagyomá-
nyos értelemben vett drogpreven-
ció egyrészt hatástalan, másrészt
reménytelen.

A szakember szerint a mai ifjú-
ság annyira más tudásbázissal ren-
delkezik, annyival másabbak az
igényei, hogy az teljesen elválaszt-
ja õket a szüleiktõl.

– A mai fiatalok közül 18 éves
koráig minden második kipróbál
valamilyen kábítószert. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy drogfüg-
gõk lennének. Ha a drogtól elvo-
natkoztatunk, akkor elmondható,
hogy mindnyájan valamilyen mó-
don függõk vagyunk. Elég csak a
számítógépet és a mobiltelefont
említeni, amely nélkül elképzelhe-
tetlen lenne az életünk. Magamat is
függõnek tartom, egyrészt a csalá-
dom, másrészt a munka is nagyobb
szerepet kapott az életemben. De
vannak prózaiabb függõségeim is,
mint például a mogyorós csoki, a
futás, a pipázás és a teaivás. Ezek
nélkül nem tudnék létezni.

Dr. Zacher Gábor szerint több
tényezõ is a kábítószerekhez vezet-
het. Egyrészt ma „divat” drogozni,
másrészt a fiatalok elõtt a kortárs
csoport a legerõsebb minta, de so-
kat számít az elsõ „beszívások”
pozitív élménye is.

– A világirodalomban több nagy
mûvet köszönhetünk a kábítószer-

nek. Verne Gyula tengeralattjárója
(a Nautilus) is az író bódult állapo-
tában született, de az Alice Csoda-
országban furcsa világa is a drog
hatásaira és az író drogos állapotá-
ra vezethetõ vissza.

A kiváló toxikológus rendha-
gyó módon szemléltette a szent-
mihályi diákoknak a különbözõ
kábítószerek hatásait. A projektor
segítségével bemutatott keresztes-
pók ugyanis teljesen más hálót
szõ, ha tiszta állapotban van, vagy
ha elõtte kábítószereket fogyasz-
tattak el vele.

– A mai kamaszok szüleinek
nincsenek kábítószeres tapasztala-
taik, ezért tanácstalanok, és igény-
lik a szakemberek segítségét. Ma
még azt látjuk, hogy évrõl évre nõ
a használók, fogyasztók száma, de
elõbb-utóbb nem lesz majd divat a
drogozás, és remélhetõleg a mai
értékrend is változni fog. 

Tóth András, a Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola igazgatója
szerint dr. Zacher Gábor meghívá-
sa telitalálat volt, ugyanis úgy tu-
dott hasznos információkkal szol-
gálni, hogy közben megnyerte a
diákokat. Azt pedig különösen
hasznosnak találta, hogy a toxiko-
lógus a szülõk távollétében talál-
kozott a gyerekekkel, hiszen az
elõadásban elmondottak szerint
ma a drogokkal szemben egyedül
csak a fiatalok felvilágosításával le-
het hatékonyan védekezni.

Az Erzsébetligeti Színház sokat tesz a környezettudatos ne-
velés érdekében is. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel,
idén második alkalommal rendeztek interaktív vetélkedõt a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Rappaport Dóra
rendezõ fõ célja az volt, hogy a gyerekek ÖKO-játékok for-
májában, személyes élmények által ismerkedjenek meg a
környezettudatos viselkedés alapelveivel. November 15-én
és 16-án, a két napos záró rendezvény keretében, kerületünk
óvodás és kisiskolás csoportjai mérték össze tudásukat.

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola egyik nyolcadikos
osztályában szerettek volna a drogokról és a kábítószerezés
veszélyeirõl beszélgetni a gyerekekkel, de ahhoz, hogy a
mondanivaló hatásos legyen, olyan elõadót kerestek, aki
egyrészt jártas a témában, másrészt a fiatalok nyelvén is ért.
Dr. Zacher Gábor toxikológus meghívásának az ötlete elõ-
ször egy szülõi értekezleten merült fel. A szakember azon-
nal igent mondott a felkérésre. A rendhagyó 7-8. osztályos
összevont osztályfõnöki órára november 16-án került sor.

A pók hálójábanÜzenem Európának:
vigyázok a Földre!



MOZAIK

6

December 11-én a Bandy-lányok
dalaitól lesz hangos az Erzsébet-
ligeti Színház. A közönségked-
venc sikerdarab két szereplõje
Hernádi Judit és Udvaros Do-
rottya. Utóbbival arról beszél-
gettünk, miért is jelent feledhe-
tetlen szórakozást a darab.

RÁDAY ZSOMBOR

Kik azok a Bandy-lányok?
A darab tulajdonképpen egy próba

alatt játszódik. A történet három
hölgyrõl szól, akik egy ének- és tánc-
triót alkottak egykor a Ki mit tud?-os
korszakban. A csapat egyik tagja azon-
ban disszidált, és ezzel magának a tri-
ónak is vége lett. Akik itthon marad-
tak, már régen nem foglalkoznak a ze-
nével, az énekléssel, mindenkinek más
foglalkozása van. Sok év elteltével
azonban, egy születésnapi meglepetés
okán újra öszszejönnek. Ennek a két
nõnek az álma a harmadik távozásával
véget ért, de azzal, hogy újra elkezde-
nek próbálni, egyre inkább belemerül-
nek a dalokba és a múltba. Amit addig
lehetetlennek gondoltak, az mégis
megtörténik. Egyre jobban kinyílnak, és ki-
derül, hogy még ott van bennük az a bizo-
nyos szikra, ami annak idején elindította
õket a pályájukon, az a bizonyos mag, amit
évek alatt eltemettek és nem törõdtek vele.
Az idõszak, amikor a három egykori énekes
elkezdte a pályafutását, a táncdalfesztiválok
kora volt, és a darab nagyon finoman érinti
az akkori politikai helyzetet is. A korrajzot a
harmadik tag disszidálásával kapcsolatos
dolgok adják, és az utalás arra, hogy akkor
valamiféle cenzúra mûködött. Az elõadás lé-

nyegéhez azonban hozzátartozik az a tizen-
két dal – az amerikai énektrió, az Andrews
Sisters 40-es, 50-es évekbeli világhírû sláge-
rei – is, amelyeket visszaemlékezés közben a
két szereplõ elénekel, és amelyeket Parti
Nagy Lajos fordított.

Pályafutása alatt számos karaktert megformált,
milyen kihívásokkal találta szemben magát most?

Nem önmagában a karakternek a megfor-
málása jelentette a kihívást, hanem az, hogy a
darabot tulajdonképpen Hernádi Judittal a mi
ötletünk alapján írta meg a szerzõ. Ez azon-

ban nem azt jelenti, hogy a két figurát
egy az egyben ránk szabták volna. Mi
megkerestük az írót a dalokkal, hogy
volna-e kedve lefordítani õket, illetve
ezek köré írni egy történetet. Úgyhogy a
kihívás inkább az volt, hogy ez az egész
a mi ötletünk, és ennek kellett egy szín-
darabbá összeállnia.  

A darab kuriózuma, hogy ebben játszik
elõször Hernádi Judittal. Milyen volt a közös
munka? 

Mivel az ötlet bennünk született meg,
így nem okozott gondot. Persze egy
próbafolyamat nagyon nehéz, így ez is
az volt. Könnyû mûfajnak szokták azt
nevezni, amikor egy ember beszél, majd
énekel, aztán megint beszél, de ez iga-
zából rettenetesen nehéz. Nehéz volt,
mire összeállt, de imádjuk játszani.

Egy-egy elõadás kapcsán megkerülhetetlen
kérdés, hogy milyen fogadtatásra számít.

A színdarab már tavaly óta repertoá-
ron van a Belvárosi Színházban. Elõad-
tuk már Budapest mellett több vidéki
városban is, és örömmel mondhatom,
hogy sikerünk van. Aki megérte fiata-
lon ezt az idõszakot, az abszolút befoga-
dó, mert a sorok között is tud olvasni.
Aki nem élte meg, annak pedig azért

tetszik, mert olyan világslágerek hangzanak
el, amelyek zeneileg még most is érvénye-
sek. Szerencsére élõ zenekarunk van, nem
playback. Emellett az is nagyon fontos, hogy
Parti Nagy Lajos olyan fantasztikus szövege-
ket írt, amelyek bárki számára érdekesek és
viccesek. 

Hogy valóban így van-e, azt minden kert-
városi polgár megtudhatja december 11-én,
az Erzsébetligeti Színházban, de siessenek,
mert jegyek már csak korlátozott számban
kaphatók!

Icára várva

E ddig, ha a Mikulással szerettünk volna találkozni, és nem
elégedtünk meg a bevásárlóközpontok Télapóival, akkor
minimum a Fejér megyei Nagykarácsony faluig kellett

utaznunk, ahol a nagyszakállú köztudottan egy saját ingatlannal
rendelkezik. Ott persze számítani
kellett a nagy tolongásra, illetve a
szûk hely miatti szorongásra, ami
sokaknak beárnyékolta ezt a kirán-
dulást. Ezután erre már nem lesz
szükség, hiszen a Mikulás már Rá-
kosszentmihályon is otthonra lelt.
Egészen pontosan a Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola alsós épüle-
tében, ahol a pedagógusok nem kis
kreativitással a nyáron megürese-
dett gondnoki lakást Mikulás-ház-
nak rendezték be.

– A megüresedett helyiséggel
eredetileg nem tudtunk mit kezde-
ni. Ekkor merült fel az az ötlet,

hogy mi lenne, ha a gyerekek vennék azt birtokba. Az épületet ki
is neveztük Szent-Györgyi kuckónak, és a terveink szerint évköz-
ben azt játszó- és kézmûvesházként üzemeltetnénk, a nagyobb ün-
nepek környékén pedig speciális funkciót kapna – mondta Tóth

András igazgató.
A nagyszakállú szobája nem túl

nagy, ezért egyszerre csak néhány
gyermek fogadására alkalmas. A
többiek pedig egy másik helyiség-
ben kézmûves foglalkozással tölt-
hetik el az idõt, míg rájuk kerül a
sor. Leghamarabb a környékbeli
óvodások találkozhattak a Miku-
lással, õket egy kisvonat szállította
a Télapó otthonához, de december
6-án az iskola tanulói, a december
3–4-i és 10–11-i hétvégén pedig az
összes kis kertvárosi lakó körülnéz-
het a Mikulás-lakban.

RIERSCH TAMÁS

Mikulásház a Kertvárosban
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RÁDAY ZSOMBOR

A kérdés, gondolom, nem
meglepõ. Hogy lesz valaki
szexuálpszichológus?

Az ELTE-n végeztem a
tanulmányaimat, ami
már nem tegnap volt.
Nagyon érdekelt az em-
berekkel való foglalko-
zás és törõdés. Azt ta-
pasztaltam, hogy világ-
szerte nagyon sokan for-
dulnak szakértõhöz an-
nak érdekében, hogy
rendezõdjön az életük.
Úgy láttam, hogy na-
gyon sok a lelki problé-
ma, bár akkoriban ez
nem volt annyira nép-
szerû szakterület, fõleg a
s z e x u á l p s z i c h o l ó g i a .
Annak idején komoly
politikusok azt nyilat-
kozták, hogy Magyaror-
szágon nincs szexuális
probléma. Egyetemi éve-
im alatt többek között
Lux Elvira óráira is jár-
tam, nagyon megtetszett
ez a terület. Egyszer
megkérdeztem a tanár-
nõt, hogy nincs-e véletle-
nül szüksége egy segéd-
munkásra. Volt, így a ta-
nulmányaim alatt pénte-
kenként megkaptam a
szobáját a klinikán, és ott
dolgoztam. Amikor be-
fejeztem az egyetemet,
szerettem volna szexuál-
pszichológus lenni, de
akkoriban még nem volt
ilyen lehetõség. Ezáltal
úgynevezett bujtatott
státuszban voltam, per-
sze mindenki tudta,
hogy mivel foglalkozom.
Évtizedekig a Honvéd
Kórházban dolgoztam, majd ezzel párhu-
zamosan az Optimális Családtervezési
Intézetben is. Mindeközben el-elkacsint-
gattam más területekre is. Mint pszicho-
lógus foglalkoztam a súlyemelõ-váloga-
tottal, a ritmikus lányokkal, párbajtõrö-
zõkkel és profi bokszolókkal is.

Mennyiben változott meg az emberek vi-
szonya a szakterülethez?

Most már ez nem tabutéma, de azt gon-
dolom, hogy a szexualitással mindig lesz
probléma. A nagy különbség abban van,
hogy most már az emberek megkeresik a

megfelelõ szakembert. Mindig az elsõ lé-
pést nehéz csak megtenni, hogy fölve-
gyék a telefont és idõpontot kérjenek.
Amikor megérkeznek, már jól érzik ma-
gukat, mert azt a sok-sok problémát,
agyalást, a rengeteg kérdõjelet elmond-
hatják. Kinyitják a lelkük cipzárját. Akár
egyéni problémáról van szó, akár párte-
rápiáról, csodálatos élményeim vannak,
mert rendezõdnek a dolgok. A szex alap-
vetõen ott van az életünkben, ha elfogad-
juk, ha nem. Enélkül viszont egy boldog
párkapcsolat sem létezhet hosszú távon,

hiszen együtt élünk, de
csak annyi kapcsolat van
közöttünk, hogy közös a
címünk.  

Hogy érzi magát a kerü-
letben?

Mi 1978-ban jöttünk
ide lakni, és azóta szere-
tem. Nagyon tisztelem,
becsülöm Kovács Péter
polgármestert, mert so-
kat tett és tesz a város-
részért. Sorolhatnám az
útfelújításokat, az uszo-
dákat, az atlétikai sta-
diont. Én nagyon sokat
járok le Somogyba, és té-
len, amikor hazafelé tar-
tok, mindenhol mocsok
van, de átjövök a hídon,
és itt tiszta minden, béke
és nyugalom van. Az
ember hangulatának,
közérzetének számít a
lakóhely, hogy ott jól
érezze magát, tudja,
hogy törõdik vele az Ön-
kormányzat. A minden-
napjaim 70 százalékát itt
töltöm. Ide járok a piacra
vásárolni, a kerületben
tornázom, tanítok, és
persze ide jönnek a pá-
ciensek is. Érdekes do-
log, amikor Budáról jön
valaki, az elitnek neve-
zett környezetbõl, és azt
mondja, hogy nem is
tudta, hogy ennyire szép
ez a kerület.

Milyen szerepet vállal a
Kertváros életében?

Sokszor meghívtak az
Erzsébetligeti Színházba
író-olvasó találkozóra.
Nagyon szívesen csiná-
lok itt bármit, nyilván
szívesebben, mint bárhol
máshol. Nekem is kitün-

tetés, ha a kerület tud arról, hogy én mi-
vel foglalkozom, és külön öröm, ha meg-
hívnak valamilyen elõadásra. Nagy meg-
tiszteltetés az is, ha egy megnyitómon
vagy könyvbemutatómon való szereplést
a polgármester is vállalja. Hadd dicse-
kedjek egy kicsit: elõször Magyarorszá-
gon itt, a kerületben sikerült elindítani a
Semmelweis Egyetem támogatásával az
akkreditált szexterapeuta képzést. Mind-
emellett azonban minden kerületi felada-
tot szívesen elvégzek, mert ide tartozom,
ez a hazám.

Rusz Editet számos könyv szerzõjeként, televíziós mûsorok
közkedvelt tanácsadójaként ismerjük. Egy olyan téma szakér-
tõje, amirõl az emberek nagy többsége nem szívesen beszél: ez
a szexualitás és az azzal járó esetleges problémák.

A kínos témák szakértõje
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Csobaji Zsolt közismert
festõmûvészünk abból az
alkalomból állította ki het-
ven festményét az Erzsé-
betligeti Színházban, hogy
születésnapi tortáján ép-
pen hetven gyertya jelezte:
a mûvész kerek évforduló-
hoz érkezett.

MÉSZÁROS TIBOR

C sobaji Zsolt valójában épí-
tész. Saját bevallása sze-
rint azzal a vággyal vette

kezébe az ecsetet, hogy olyan
festmények megalkotására le-
gyen képes, amelyek ugyan-
olyan bizsergetõ, katartikus él-
ményt képesek kiváltani a nézõ-
bõl, mint amilyet õbelõle csalo-
gat elõ egy jól elõadott zenemû. 

A Corvin Mûvészklub elnö-
ke, Gedeon Péter – akirõl tudjuk,
hogy szintén építészi pályája

végén, és szintén kiváló rajz-
készségének köszönhetõen lé-
pett az alkotó mûvészek táborá-
ba – ismertette Csobaji Zsolt
életpályáját. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a kiállító mûvé-
szetére nagy hatással volt Rippl-
Rónai József pointilista, úgyne-
vezett rizsszemes technikája. A
mûvei a színek gazdag, egyéni
alkalmazásával kiegészülve
azonban mégis egy teljesen
önálló világot közvetítenek,
amelyet áthat Erdély és az erdé-
lyi templomok szeretete. Ez
utóbbi már díjakat is eredmé-
nyezett Csobaji Zsoltnak, aki
tagja a Kalotaszegi Mûvészte-
lepnek és a Corvin Mûvész-
klubnak is.

A születésnapi tárlaton a társ-
mûvészetet Hegedûs Valér zon-
gorajátékán kívül Csobaji Gáspár
és Harasztos Áron gitár-szaxofon
duettje képviselte.

MÉSZÁROS TIBOR

A Rákosszentmihályon élõ
Kovács Mihály restaurá-
tor a közelmúltban a táj-

házban mûködõ hagyományok
tárháza klub tagjait látta vendé-
gül mûhelyében, ahova lapunk
is meghívást kapott.

Amikor beléptünk a mester
mûhelyébe, valóban egy mini
néprajzi múzeumba toppantunk,
hiszen élete során belekóstolt az
építészetbe, a fa- és fémfeldolgo-
zásba, megismerkedett a tûzzo-
mánc és a kerámia készítésének
rejtelmeivel, de nem jön zavarba
akkor sem, ha villanyt kell sze-
relni vagy autót kell javítani. En-
nek megfelelõen a kétszobányi
néprajzi bemutatóterem ép, hi-
bátlan tárgyai között javításra
váró cimbalom, pianínó, szaxo-
fon, sérült dísztárgyak, festmé-
nyek és képkeretek is sorakoz-
nak. A restaurátor gyûjteményé-
ben van egy hamis Stradivari,
belsejében cremonai címkével, az

udvaron áll egy, az ÁVH által
használt rettegett Vauxhall gép-
kocsi, mellette pedig egy olyan
Mercedes, amelyben Kádár János
is ülhetett. Ám Kovács Mihályt
nemcsak ilyen „átlagos” tudo-
mányok vonzották, mint például
az autók felújítása, hanem elsõ-
ként próbálkozott a hologramké-
szítéssel is, amelyhez komoly
infrastruktúrát hozott létre mû-
helyében.

Fõ elfoglaltságként azonban
mégis a régi bútorok helyreállítá-
sát részesíti elõnyben. Kitûnõ
munkát végzett a tájházban is,
ahol felkérték, hogy tartson egy
elõadást a hagyományok tárháza
klub tagjainak a bútorokról. Ott
merült fel Kovács Mihályban az
ötlet, hogy amit akkor csak elmé-
letben tudott elmondani, azt a
mûhelyében megmutatja a gya-
korlatban is. A kedves meghívás-
nak eleget tevõ, mintegy har-
minc vendég pedig bizonyára
maradandó emlékekkel távozott
a szentmihályi minimúzeumból.

Hetven év,
hetven kép

Nehéz helyzetben volt Kocsis Tóth Mariann, a Herman Ottó Általános Is-
kola igazgatója, amikor meg kellett nyitnia az ilyenkor minden évben
esedékes iskolabált. Tragikus eseményt kellett bejelentenie úgy, hogy
mégse legyen a gyász az est fõszereplõje. A Herman-iskola tanulója
ugyanis az a 11 éves fiú, aki maga is szenvedõ alanya volt a hurghadai
buszbalesetnek, de míg õ az isteni gondviselésnek köszönhetõen meg-
menekült, édesanyját és édesapját elvesztette. Ezért az iskolabálon
szokásos tombolasorsolás bevételének jelentõs részét az õ megsegíté-
sére fordítja az intézmény. A torokszorító bejelentést döbbent csend

követte. Pápai Erika színmûvésznõ két sanzonja után, az együttérzés
megõrzése mellett végül mégis felülkerekedett a báli hangulat, amely-
ben oroszlánrésze volt az apukákból verbuválódott kánkáncsoportnak.
A párizsi Moulin Rouge hangulatát idézõ, vörös-fekete nõi ruhába öltö-
zött táncosok ruhája alól néha hegymászóbakancsok villantak elõ, a
„férfiszépségek” lábemelgetése pedig viharos sikert aratott. Ezután a
Tom Cat Band játszotta a talpalávalót, és hivatásos elõtáncos pár fo-
kozta a hangulatot. Ezen a napon végül mégis a vidámság gyõzött, de a
segítségre szoruló diák kezét egy pillanatra sem engedi el az iskola.

Mintha múzeumban
lennénk
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Az Erzsébetligeti Színház igyekszik megteremteni annak lehetõségét,
hogy ne kelljen a belvárosba utaznunk azért, hogy olyan színdarabot lát-
hassunk, amelyet országosan ismert szereplõk adnak elõ. Ezúttal világ-
hírû szerzõnk, Molnár Ferenc talán legtöbbet játszott darabját, A doktor
urat hozta el a Turay Ida Színház a XVI. kerületbe. A Kossuth-díjas Huszti
Péter rendezésében pillanthattunk be dr. Sárkány ügyvéd (Márton And-
rás) lakásába, ahol a kissé elhanyagolt feleség, Piros Ildikó körül tá-
madtak szerelmi bonyodalmak, egy kis féltékenység és intrika, majd-
nem végzetes félreértésekkel. A feszültséget csak fokozta Puzsér (Mikó
István), az ügyvéddel összejátszó, vajszívû hivatásos betörõ szinte ál-
landó jelenléte. A nem kevésbé közismert játszótársaknak – Pásztor Er-
zsi, Nemcsák Károly, Benkõ Péter, Viczián Ottó, Magyar Tímea – szintén
sok lehetõséget biztosított a szerzõ színészi egyéniségük humoros olda-
lának bemutatására. Végül a vígjátékok örök törvénye szerint békében
borult egymás nyakába ügyvéd, rendõr, tolvaj, szobalány és földrajz-
tanár, a hálás közönség pedig vastapssal fejezte ki tetszését. 

A rákosszentmihályi katolikus templom már sokszor adott helyet a klasz-
szikus zenének. Most azonban a rendezõk, a Kovász Egyesület és a Hit-
tel a Nemzetért Alapítvány, Urbán Gábor plébános és Dobre Lajos, a Köl-
csey-iskola igazgatója közremûködésével nemcsak a mûélvezetet tûzték
ki célul, hanem gondoltak a karácsony közeledtével egyre idõszerûbbé
váló jótékonyság fontosságára is. A szentmihályi katolikus közösségben
ugyanis több olyan család él, amely nemrég maradt édesanya vagy édes-
apa nélkül. A hívõk november 19-én egy koncerttel kívántak emléket ál-
lítani az elhunytaknak és anyagi segítséget nyújtani hozzátartozóiknak.
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pi-Cinke kórusa Török Andrea vezény-
letével vett részt az elõadáson, a Kék Madár kórust Sándor Noémi diri-
gálta, a Szent Mihály kórus szólistákat is felvonultató produkciója pedig
Csernus János vezetésével szólalt meg a támogatandó családok javára.
A segélykoncerten Liszt-mûvek elõadásával vett részt Szilasi Alex zongo-
ramûvész, zeneszerzõ, a Szent Mihály-himnusz szerzõje.

ZSIGMOND TÜNDE

A rendívül érdekes, sok-
színû tárlat megtekin-
tése után elõször Szabó

Anikó, a Maconkai Orosz Lász-
ló Galéria háziasszonya egyen-
ként mutatta be és méltatta a
kiállító alkotókat. Ezután Takár
Emõke, a MAT vezetõje üdvö-
zölte a jelenlévõk között Káz-
mér Józsefet, az asztaltársaság
ötletgazdáját, majd a MAT
múltjáról és névadójáról ejtett
néhány szót. Az egykor kerüle-
tünkben élõ kiváló grafikus ha-
gyományát átvéve kerül
ugyanis már évek óta sor az
asztaltársaság adventi estjei-
nek megrendezésére. 

Egy színvonalas mûsor kere-
tében elõször Hegedûs Valér

zongoramûvész nagyszerû
technikájú, mély érzésû Liszt-
interpretálása kápráztatta el a
közönséget, majd Várkonyi Szil-
via énekmûvész gyönyörûen
ívelõ csíki Mária-éneke, a Tóth
János és Csák József operaénekes
által elõadott dalok és mélyen
átélt operarészletek hitrõl és
hazaszeretetrõl szóltak, és a ka-
rácsony varázsának hangulatát
hozták el a galériába.

Õket a könnyû mûfaj képvi-
selõi, Zsadon Andrea és Szolnoki
Tibor énekmûvészek követték,
az általuk elõadott népszerû
operettrészletekkel nagy vi-
dámság lopózott a falak közé.
A produkciót vastapssal jutal-
mazta a közönség. Boros Bettina
szavalata után a MAT alkotói
festményeikkel ajándékozták

meg az elõadókat, Török Tiva-
dar pedig egyik alkotásával a
Szabó házaspárnak kedveske-
dett. 

Az adventi est fénypontja-
ként Bánfalvi Ákos festõmûvész
– aki negyven éve él és alkot

kerületünkben – bejelentette,
hogy a kiállított, impozáns
Budapest-képsorozatát szere-
tett kertvárosának adományoz-
za. Az alkotásokban a kerületi-
ek nemsokára a Polgármesteri
Hivatalban gyönyörködhetnek.

November 19-én a Mohácsi Regös Ferenc Asztaltársaság
(MAT) 24 képzõmûvészének kiállítása nyílt meg a Ma-
conkai-galériában,  elõadómûvész kollégáik pedig felejt-
hetetlen adventi mûsorral kedveskedtek nekik.

Mûvészektõl mûvészeknek
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EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS

DR.VARGA JÁNOS

S zédüléses panasz minden
életkorban elõfordul, de leg-
gyakrabban az idõsek kere-

sik fel az orvost bizonytalanság-
érzés, szédülés vagy egyensúly-
vesztéses tünetekkel. Mindez 65
éves kor felett gyakori probléma.
A szédülés oka lehet a belsõ fül-
ben elhelyezkedõ egyensúlyozó
rendszer zavara vagy a korral járó
agyi keringészavarok megjelené-
se, a nyaki csigolyák ízületi prob-
lémái, a nyakizomzatban elhe-
lyezkedõ idegreceptorok rossz
információs válaszai, illetve a lá-
tórendszer betegségei. Mindezek
mellett a panaszokat elõidézhetik
anyagcserével kapcsolatos meg-
betegedések, pszichiátriai beteg-
ségek vagy az agyi érelmeszese-
dés is. Idõsebb korban a testtartás
változása is gyakori oka lehet a
szédülésnek, a bizonytalan járás

megcsúszáshoz vagy eleséshez
vezethet. A stabilitást rontja a
mozgáshiány és az egyre rosszab-
bodó látás. Az agyi érelmeszese-
dés hozzájárul a belsõ fül és az
agytörzsi egyensúlyközpontok le-
lassulásához. Fiatalabb korban ro-
hamokban jelentkezhetnek a szé-
düléses tünetek – mint a Méniére-
betegség, amely szédüléses roha-
mokkal, ismétlõdõ halláscsökke-
néssel és fülzúgással jár, illetve a
Benignus paroxysmalis pozicio-
nális vertigo, amelynél a fej moz-
gatásának következtében alakul
ki a szédülés, a tünetek pedig
olyan súlyosak lehetnek, hogy
rendellenes, ritmusos szemmoz-
gást, hányingert és hányást is
okozhatnak. 

A kezelés több részre tagoló-
dik. A látásélesség javítása segíti a
biztonságos mozgás visszatéré-
sét. A mozgásszervi betegségek
kezelése, a vérnyomás karbantar-
tása, mert annak ingadozása ront-
ja az egyensúlyszervek vérát-
áramlását. A vérzsírok rendezése
csökkenti az agyi érbetegségek
kialakulását. Mindezek mellett a
cukorbetegség is gyakran okoz
egyensúlyzavart. Ebben az eset-
ben fontos a diéta betartása, a vér-
cukorértékek mérése, a gyógysze-
rek pontos adagolása és bevétele.
Figyelni kell a megfelelõ hallás-
élesség visszaállítására, mert az
egyensúlyzavart kíséri a hallás-
romlás, illetve a beszédmegértési
nehézség. Az idõs betegek gyak-

ran depressziósak. Ebben az eset-
ben fontos a család segítsége, ne
hagyjuk õket elszigetelõdni, ad-
junk nekik fizikai elfoglaltságot,
ne hagyjuk, hogy csak azért ágy-
ban maradjanak, mert nincs ked-
vük felkelni! A mozgáshiány
ugyanis késõbb nagymértékû
életminõség-romláshoz vezethet.

A tüneteket gyógyszeresen,
keringésjavítóval, értágítóval
vagy neurologikus infúzióval is
lehet kezelni. A legfontosabb
azonban a család segítsége, a biz-
tonság megteremtése a szédülõs
betegnek, mert a fej elõre és hát-
rafelé való mozgatása gyakran
provokálja a panaszokat. Figyel-
jünk a bot és a járókeret használa-
tára, segítsünk a tisztálkodásban
és a tornagyakorlatok elvégzésé-
ben! A tréning azért is fontos,
mert a betegnek szinte újra meg
kell tanulnia használnia az
egyensúlyszervét.

Szédülés

RIERSCH TAMÁS

A ritka eseményre egy há-
romnapos programsoro-
zat keretében került sor.

November 15–17-én Mozdulj rá
az egészségre! címmel számos ér-
dekes programot szerveztünk a
diákoknak – mondta Dobre Lajos,
az iskola igazgatója.

Katus Attila természetesen nem-
csak beszélt, hanem tornáztatott
is. Rutinos életmód-tanácsadó-
ként gyakran jár iskolákba, és ez
minden szaván és mozdulatán ér-
zõdött.

– Örülnék, ha a mai tudásom-
mal újra fiatal lehetnék – mondta
két „testnevelésóra” között. – Erre
nincs már lehetõség, de a tapaszta-
latomat szívesen átadom a diákok-
nak. Tudom, milyen nehéz dolog
fiatalnak lenni, és emlékszem,
hogy egykor én is örültem volna
egy-egy tapasztaltabb felnõtt taná-
csának. Ezért nagyon szívesen me-
gyek a gyerekek közé, évente 150-
200 fellépésem is van. Ezeken meg-
próbálok életmódtanácsokat adni

nekik. Az elõadásom nemcsak a
helyes táplálkozásról és a mozgás
szeretetérõl szól, hanem a gondol-
kodásmódunk megváltoztatásáról
is. Úgy gondolom, ebben van a
legnagyobb lemaradásunk. Az új
dolgokra leginkább a fiatalok fogé-
konyak, ezért náluk kell kezdeni
az életformaváltást.

Valami hasonlóról beszélt a
kölcseys diákoknak az 1992-es

barcelonai nehézsúlyú csel-
gáncsverseny gyõztese, Kovács
Antal is, aki mind a mai napig a
sportág egyetlen magyar olim-
piai bajnoka. 

– Nagyon sok helyre elmegyek,
mert úgy gondolom, egy olimpiai
bajnoknak az a kötelessége, hogy
a saját pályafutását példaként ál-
lítsa az emberek, különösen a gye-
rekek elé. Természetesen senki,
így én sem születtem bajnoknak.
Hogy az lett belõlem, ahhoz na-
gyon sok mindenre volt szükség.
Nem tagadom, jó adag szerencsé-
re is, de ezalatt nemcsak Fortunát
értem, hanem azt, hogy olyan em-
berek segítették a pályafutásomat,

akiknek nagyon sokat köszönhet-
tem. Emellett azonban szükség
volt alázatra, hûségre, célokra, ki-
tartásra, önfegyelemre, munkára,
csapatra és jó adag motivációra is.
Én olimpiai bajnok szerettem vol-
na lenni, de még ennyi év távlatá-
ból is csak nehezen tudom elhin-
ni, hogy az lettem.

Kovács Antal és Katus Attila a
sportpályafutását abbahagyva is
sikeresnek mondhatja magát. Az
elõbbi ugyanis a Paksi Atomerõ-
mû SE elnöke, az utóbbi pedig va-
lóságos médiasztár lett. Amiért vi-
szont mindkét sportember elisme-
rést érdemelne, azt Rákosszentmi-
hályon is bizonyították: az ismert-
ségüket ugyanis mindketten a
sport és az egészség népszerûsíté-
sére használják fel.

Egy oktatási intézmény életében ritkán fordul elõ, hogy a ma-
gyar sport két legendáját egyszerre láthassa vendégül. Katus
Attila hatszoros világbajnok, kétszeres Európa-bajnok és Vi-
lágjátékok-gyõztes aerobikos, valamint Kovács Antal olim-
piai és világbajnok cselgáncsozó november 15-én mégis egy-
másnak adta a kilincset a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában.

Sportlegendák látogattak a kerületbe

Kovács Antal

Katus Attila és az iskola tanulói
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Lapunk elõzõ számaiban
megismerhették a XVI. ke-
rület legnagyobb és legjöve-
delmezõbb vállalatának, az
Ikarusnak történetét. A ki-
alakulás, a fénykor és a ha-
nyatlás éveinek ismeretében
mostantól visszaemlékezé-
seket olvashatnak azoktól,
akik valamilyen kapcsolat-
ban álltak a gyárral. 

MUNKATÁRSUKTÓL

D r. Csomor Ervin alpolgár-
mester a rendszerváltozás
óta a XVI. kerületben mû-

ködõ önkormányzatok egyik leg-
nagyobb baklövésének tartja a volt
Ikarus sport- és jóléti intézményei-
vel kapcsolatos eljárást. 

– Az Önkormányzat 2002 júniu-
sában az akkor nehéz gazdasági
helyzetben lévõ és perrel szoron-
gatott Ikarus Rt.-tõl a teljes sport-
pályát és a Baross Gábor utcai óvo-
dát 312 millió forintért vásárolhat-
ta volna meg. Az általam elõkészí-
tett egyezséget a képviselõ-testület
egy szavazat hiányában nem tá-
mogatta. A szocialisták minõsített
többségû irányításával, 2002–2006
között mûködõ önkormányzat – a
lakosság nyomására – a sportpá-
lyának már csak kétharmad részét,
valamint az óvodát összesen 459
millió forintért vette meg. A terüle-
tet azonban akkorra az Ikarustól
már egy befektetõ megvásárolta,
aki ezáltal feltehetõen hatalmas
nyereségre tett szert – mondta az
alpolgármester.

Dr. Csomor Ervin hangsúlyozta:
a terület magántulajdonban lévõ
része a mai napig parlagon hever,
a tulajdonos nem tudta azt eladni.
Bár azt szokták mondani, hogy az
egymás mellett álló önkormányza-
ti és magántulajdonok közül min-
dig az utóbbi a szebb, ez a XVI. ke-
rületben fordítva van. Az Önkor-
mányzat jelenlegi vezetése ugyan-
is fontosnak tartotta a terület reha-
bilitációját.

– Az elmúlt idõszakban lefestet-
tük a kerítést, átadtuk az új öltözõt,
és megépítettük a világszínvonalú
rekortánpályát, amely Budapesten
egyedülálló módon alkalmas nem-
zetközi versenyek megrendezésé-

re is, vagyis létrehoztuk az Ikarus
Atlétikai Centrumot. A magántu-
lajdonban lévõ rész pedig ebek
harmincadjára jutott – tette hozzá
az alpolgármester.

Az Ikarus agóniája, majd kimú-
lása hosszú, mintegy évtizedes fo-
lyamat volt – mondja dr. Szabó La-
jos Mátyás, aki 1994–1998 között
országgyûlési képviselõ, majd
1998–2006 között az MSZP színei-
ben a XVI. kerület polgármestere,
emellett az Ikarusból elküldött
dolgozók segítésére létrejött mun-
kába helyezést segítõ bizottság
vezetõje volt. 

– A kerület országgyûlési kép-
viselõjeként 1994–1998 között
vállaltam társadalmi munkában
az elsõ munkába helyezést segítõ
bizottság vezetését, amely az elsõ
alkalommal szabályos kihelye-
zett munkaügyi központként is
mûködött, valamennyi érintett
szervezet bevonásával, beleértve
a szakszervezeteket is. Az Ikarus
területén irodát mûködtettünk
annak érdekében, hogy a dolgo-
zók közvetlenül információkhoz,
segítséghez jussanak. A második

bizottság vezetését már mint a
kerület polgármestere vállaltam,
szintén társadalmi munkában.
Két nagy elbocsátási hullámról
beszélhetünk. Az elsõ 1995–1996-
ban zajlott, a második a 2000-es
évek elején. Az elsõ volt a megrá-
zóbb, több mint 1000 dolgozót
érintett, akik hirtelen állás nélkül
maradtak. Ez az intézkedés or-
szágos sokkot okozott, világosan
megmutatkozott, milyen óriási
vonzáskörzetet érintett a gyár te-
vékenysége Komárom-Eszter-
gom megyétõl Heves megyéig.
Akkoriban meglehetõsen nehéz
volt elhelyezkedni a munkaerõ-
piacon. Következett 1997, a „re-
mény éve”, amikor úgy tûnt,
hogy Széles Gábor megmenti a cé-
get, és sikerül visszatérni az
orosz piacokra. Sajnos beütött az
1998-as orosz pénzügyi válság,
amely magával sodorta az Ika-
rust is. Még ekkor sem lehetett
azonban tudni, hogy néhány év-
vel késõbb végérvényesen meg-
szûnik a cég, és üresen marad a
terület. A második nagy leépítési
hullám már kevésbé volt megrá-

zó. Egyrészt azért, mert folyama-
tosan zajlott, kevesebb embert
érintett, másrészt a Gödöllõi Ipa-
ri Parkban mûködõ cégek a dol-
gozók egy részét tudták fogadni
– emlékezett vissza az Ikarus
végnapjaira a volt polgármester.

Az üggyel kapcsolatban szeret-
tük volna megkérdezni Széles Gá-
bort, az Ikarus utolsó vezérigazga-
tóját is, de lapzártánkig – egyéb
elfoglaltságaira hivatkozva – nem
tudott kérdéseinkre válaszolni. 

Kovács Péter polgármester na-
gyon sajnálja, hogy a Margit utcai
telephelynek is be kellett zárnia a
kapuit 2007-ben, hiszen az üzem
alkalmas lenne a buszgyártásra. A
BKV-nál igény van az új buszok
beszerzésére, ugyanakkor fontos
lenne, hogy Magyarországon az
Ikarusban nevelkedett szakembe-
rek szaktudását felhasználva újra
legyen buszgyártás – véli a kerület
vezetõje.

– A XVI. kerületi Önkormány-
zat nem engedett annak a tulaj-
donosi, befektetõi nyomásnak,
amely az iparterületet megszün-
tette volna, és helyette lakótele-
pet, lakóparkot épített volna. Ez-
által lehetõség van arra, hogy az
elkövetkezõ gazdasági fellendü-
lés idõszakában legyen olyan
hely, ahol buszokat lehet gyárta-
ni még akkor is, ha kisebb csar-
noképületek bontását a tulajdo-
nos már végrehajtotta. Szerencsé-
re az Ikarusban dolgozott szak-
emberek nem lettek hûtlenek
„szerelmükhöz”, a buszgyártás-
hoz, és több csapat is dolgozik új
magyar buszok létrehozásán. Kö-
zülük kiemelkedik az Adamis Gá-
bor nevével fémjelzett társaság,
akik egy szép és korszerû Midi-
busz S91-est építettek, amelyet
ugyan Magyarországon még
nem sikerült értékesíteni, de a
minõségre adó Norvégiából már
van megrendelésük. Remélem,
hogy öt-tíz éven belül újra új Ika-
rus vagy ikarusosok által készí-
tett magyar buszok fognak közle-
kedni hazánk útjain, és ezeket
Mátyásföldön gyártják majd! Az
Önkormányzat biztosította ehhez
a lehetõséget, már csak a gazda-
sági fellendülésre vár – jelentette
ki a polgármester.

Ikarus-legenda 4. rész

Ikarus: volt, van. Lesz?

Az Ikarus Atlétikai Centrum

A lepusztult magántulajdonban lévõ terület eladásra vár
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SZÉMAN RICHÁRD

A tárgyalt korszak bõvelke-
dik eseményekben. Az
egész ország életét is je-

lentõs változások alakítják, a hat
évtized alatt kiegyezés, millen-
nium, a fõváros látványos fejlõdé-
se, új községek kialakulása, szá-
zadforduló, vagyis a „boldog bé-
keidõk”. Aztán az új század elsõ
két nagy traumája, a világháború
és az ország szétszakíttatása.
Ezek önmagukban is jelentõs ha-
tással voltak Cinkota életére, de
ha közvetlenül a települést néz-
zük, az események itt is összesû-
rûsödtek. Lantos Antal errõl így ír
a könyv bevezetõjében: „…az
1880-as évek végétõl elindult
Cinkota nyugati területének be-
épülése, és az ott létrejövõ, ké-
sõbb önállóvá váló Mátyásföld és
Sashalom három évtized alatt
messze lekörözte nemcsak létszá-
mában, de társadalmi fejlettségé-
ben is a feudális hagyományoktól
csak igen nehezen szabaduló
anyaközséget. Ebbõl rengeteg
konfliktus származott, melynek
ugyancsak jelentõs levéltári anya-
ga maradt fenn. Ezeket az elmúlt
hetven évben – fõleg az elsõ idõ-
szakban – a kerület egységének
vélt erõsítése okán elhallgatták. 

Külön hangsúlyoznom kell azt
a körülményt, hogy a XX. század
elején Cinkotán felépítették a Ma-
gyar Gazdasszonyok Egyesületé-
nek árvaházát és leánynevelõ inté-
zetét, mely jelentõsen befolyásolta
a község fejlõdését. Ezzel kapcso-
latban szintén sok anyagot talál-
tunk gróf Batthyány Ilona tevé-
kenységét illetõen.”

Az egész országra jellemzõ tár-
sadalmi változások (ilyen például
a kései polgári átalakulás) mellett
jelentõs fejlõdési tendenciákat is
láthatunk. Hasonlítsuk össze Cin-
kota két korabeli térképét, az 1854-
es katonai felmérést, valamint az
1920-as állapotokhoz legközelebb

esõ 1914-es térképet! Az elsõn át-
húzódó, Kerepes felé tartó út men-
tén Cinkota területén elsõ jelzés a
fogadó, a nemrég lebontott Nagy-
itcze vendéglõ elõdje. Cinkotáig a
jobb oldalon csak a mai Mátyás-
föld területére esõ új erdõt jelölik,
majd Cinkota alatt, a Szilas-patak
partján álló felsõ malmot. 

A falu szerkezetére még az õsi
településforma jellemzõ, két nagy
fõutca, hosszú, gazdálkodásra al-
kalmas telkekkel. A Kerepesi út
túloldalán még nem áll épület,
csak az alsó malom, és már jelölik
a Caprera-patakra duzzasztott
Urasági fürdõt. A második térké-
pen a csárda magasságában, az út

felett felparcellázták a lecsapolt
mocsarat, az ekkor már önálló Rá-
kosszentmihály alatt jelentõs terü-
leten terpeszkedik Cinkota két új
telepe, az Ehmann- és a Huszka-
telep. Cinkota felé Ómátyásföld
egészének máig megõrzött eredeti
utcaképét ismerjük fel. Az anya-
község is bõvült, az út bal oldalán
a Helyiérdekû Vasút faragott fa
homlokzatú állomása körül be-
épültek az utcák, szaporodnak a
HÉV épületei, az áramfejlesztõ, az
áramátalakító, valamint az alkal-
mazottak lakásai. 

Ha csak a település utcáinak,
házainak gyarapodását olvassuk
is le a térképrõl, felismerhetjük a
település jelentõs növekedését,
amely rengeteg problémát, kér-
dést vetett fel az adott korszak-
ban. Mindezt és sok egyéb érde-
kes információt megtudhatunk a
Cinkota története II. 1860-tól
1920-ig címû könyvbõl, amely
amellett, hogy híven idézi a kora-
beli jegyzõkönyveket, sajtóinfor-
mációkat, hatvan év társadalmi,
gazdasági változásait mutatja be
egy településnek, kerületünk leg-
õsibb falujának, Cinkotának a tör-
ténete kapcsán. 

A könyv a Kertvárosi Helytörté-
neti Füzetek sorozat 18. köteteként
jelenik meg.

A levéltáraknak az a titka, hogy min-
dig tudunk bennük új, eddig még is-
meretlen adatot találni. A kutató pedig
bejár, lapozgatja a régi, poros iratokat,
talál, örül és elszörnyed, a munkának
sosem lesz vége: ebbõl az következik,

abból megint más. Lantos Antal Cin-
kota-könyvének is ez lett a sorsa, az
eredetileg egykötetesnek szánt mûhöz
annyi anyag gyûlt össze, hogy a szerzõ
eldöntötte, három kötetben mutatja be
a sok megismert új történelmi adatot.

A munka nem állt meg, már elkészült
a második kötet: Cinkota története II.
1860-tól 1920-ig. A könyv bemutatójára
december 14-én, szerdán 17 órakor ke-
rül sor a Batthyány Ilona Általános Is-
kolában.

Cinkota története folytatódik

M E G J E L E N T !

LANTOS ANTAL, TÓTH MIKLÓS
SZÉMAN RICHÁRD

Kerületünk épített világa

Kapható:
Mindkét könyvtárban,
az Önkormányzatnál,

az Erzsébetligeti Színház
pénztárában,

a Kertvárosi Helytörténeti
Gyûjteményben
és a Maconkai

Orosz László Galériában.

KI ISMERI FEL? Mai képünk Sashal-
mon készült a 30-as, 40-es évek-
ben. Valószínûleg a község tiszt-
viselõi álltak a fényképész lencsé-
je elé, felismertük Malmos András
irodatisztet és Mihályi Henriket.
Ki tud többet? Továbbra is várjuk
olvasóink internetes leveleit,
amelyekben régi fotó(ka)t és né-
hány soros leírást küldenek a ke-
rületünkben történt eseményekrõl,
csoportképekrõl, iskolai tablókról,
mûkedvelõ színházi elõadásokról,
régi épületekrõl, nevezetes szemé-
lyekrõl. Leveleiket a hely-
tortenet16@ gmail.com címre szí-
veskedjenek küldeni, vagy hívja-
nak a 06-30/484-5264-es mobilon.
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RIERSCH TAMÁS

A Kertvárosi Kupa kick-
box versenyt azzal a
nem titkolt céllal ren-

deztük meg, hogy ennek a kü-
lönleges sportágnak hagyo-
mányt teremtsünk a kerület-
ben. A kick-box ugyanis nem-
csak a fiatalok versenyezteté-
se, hanem a drogprevenció, il-
letve a szabadidõ eltöltése
szempontjából is hasznos te-
vékenység – mondta Sztra-
nyovszky Zsolt, a Kertvárosi SE

kick-box szakosztályának ve-
zetõedzõje.

A mester két évvel ezelõtt
kezdett kick-box edzéseket
tartani a kerületben. Jelenleg
csaknem 30 sportolóval dol-
gozik, akik közül nyolcan a
Kertvárosi Kupán is bemutat-
koztak. 

– Sok tehetséges fiatal jár az
edzésekre, de hogy ki lesz kö-
zülük majd világbajnok, azt
nehéz lenne megjósolni. Min-
denesetre többen már jó úton
vannak afelé, hogy a közeljö-

võben komoly eredményt is
elérhessenek.

Sztranyovszky Zsolt nagy
tapasztalattal rendelkezik a te-
hetségek felfedezésében. A
mester ugyanis 1984–2000 kö-
zött a magyar kick-box válo-
gatottat is irányította, és hat
világbajnokot – köztük Nö-
vényi Norbertet – adott a sport-
ágnak.

A Kertvárosi Kupa kick-box
gálán jelen volt egy nagy név
is: a mérkõzéseket ugyanis a
világ- és Európa-bajnok Katona

Barnabás vezette. Így a többi
között azt a full contact ütköze-
tet is, amely már nemcsak érté-
kelhetõ pontokra, hanem egye-
nesen kiütésre ment. A találko-
zót Sebestyén Soma, a házigazda
egyesület ifjú tagja és Miklós
Zoltán, a Hunyadi SE sportoló-
ja vívta. A látványos mérkõzést
az idõsebb és tapasztaltabb
Miklós Zoltán nyerte, míg a
kertvárosi sportoló Ancsin
László jegyzõtõl a legsportsze-
rûbb versenyzõnek járó kupát
vehette át.

November 19-én a Napraforgó Családsegítõ Szolgálat épületében
megrendezett fõvárosi gomoku-diákolimpián kiemelkedõ kerületi si-
kerek születtek. Sapszon Gergõ a korosztályában elsõ, Holló Gergõ
és Zordon Ákos máso-
dik, Éber Tamás pe-
dig harmadik helye-
zést ért el. Az össze-
tett versenyben –
amelyen a kétszeres
magyar világbajnok
Demján Attila is részt
vett – szintén kerüle-
ti gyõzelem született,
hiszen a Bornemisza
Péter Gimnázium és
Általános Iskola vi-
hette el a pálmát.

RIERSCH TAMÁS

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség az állam, a Mol és
az OTP támogatásával

2002 és 2004 után az idén har-
madszor indította el az országos
utánpótlásképzõ programját, a
Bozsik-programot. A rendszer lé-
nyege, hogy a gyerekek fejlõdése
a helyi kis labdarúgóklubokban
kezdõdik, majd a tehetségek az
úgynevezett körzeti és alközpon-
tokon keresztül elõbb a hazai fut-
ballklubok keretéig, onnan pedig
remélhetõleg a profi osztályokba
is eljuthatnak.

Az utánpótlásképzésérõl ismert
mátyásföldi Ikarus BSE mindhá-
rom Bozsik-programban körzeti
központként kapott szerepet. A
klub a 2011–2012-es idényben vál-
lalta, hogy a XVII. kerületi RKSK-
val és Grund FC-vel, illetve a XIII.
kerületi Eötvös Focisulival együtt-
mûködve õsszel és tavasszal is há-

rom-három gyerek-labdarúgótor-
nát szervez a Bátony utcai sport-
telepen. Az utolsó õszi rendezvé-
nyüket a november 12–13-i hétvé-
gén tartották, amikor a szeptembe-
ri és októberi eseményekhez ha-
sonlóan ismét három korosztály-
ban – 7-9-11 évesek – több mint 200
gyerek kergette a labdát a pályán.

– Ezeknek a tornáknak nem
annyira az eredményesség, sokkal
inkább a játéklehetõség biztosítása
a célja. Ezért nem hirdettünk vég-
eredményt sem. Ezt követõen a
körzet két legjobb egyesületébõl,
az Ikarusból és az RKSK-ból össze-
állított vegyes csapat (U11-es kor-
osztályban) a négy budapesti al-
központ egyikében, a BVSC-Zugló
pályáján több hasonló módon ösz-
szeállított körzeti válogatottal is
megmérkõzik majd. A legjobb, leg-
ügyesebb labdarúgó-palánták ki-
választása itt kezdõdik meg –
mondta Svantner István, az Ikarus
BSE elnöke.

Megkezdõdött 
a tehetségek kiválasztása

November 19-én egy rendkívül kemény, férfias sportág
mutatkozott be a Sashalmi Közösségi Teremben. A
Kertvárosi SE ugyanis elsõ ízben rendezett kick-box
kupát a kerületben. A rendezvényen öt csapat csaknem
80 versenyzõje szállt ringbe az érmekért.

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

SZÍNHÁZ
December 4., vasárnap 11.00 és 16.00 – Presser Gábor
– Sztevanovity Dusán – Horváth Péter: A Padlás – A
Veszprémi Pannon Várszínház vendégjátéka – félig mese,
félig musical. Jegyek 1600, 2100 Ft-os áron elõvételben
kaphatók.
December 11., vasárnap 19.00 – A Bandy-lányok – Az
Orlai Produkciós Iroda zenés játéka. Udvaros Dorottya és
Hernádi Judit elõadásában. Jegyek 3000, 3600, 3900 Ft-
os áron elõvételben kaphatók.

PÓDIUM
December 12., hétfõ 19.00 – Müller Péter: Szeretet  – Be-
szélgetés szeretetrõl, szerelemrõl, szeretkezésrõl. Jegyek
1700, 2200 Ft-os áron elõvételben kaphatók.
December 16., péntek 18.00  – Tehetséggel Sáfárkodók –
Vendég: Dunai Tamás. A népszerû színmûvész õszintén
mesél a színészi pálya buktatóiról és szépségeirõl. Sokol-
dalúságát bizonyítva szaxofon- és klarinétjátékát is be-
mutatja.
Jegyek 1300 Ft-os áron elõvételben kaphatók.

GYERMEKPROGRAM
December 11., vasárnap 10.30 – Gyermekmulatság –
Kolompos táncház. 10.30-tól 11.30-ig: Táncház a Kolom-
pos együttessel. 11.30–13.00 óráig: Varázsmûhely kéz-
mûves játszóház. A Kolompos együttes koncertjein a népi
hangszereken megszólaltatott élõ muzsika erejével tanítja
és szeretteti meg a népzenét a gyermekekkel. 2-8 éves ko-
rúak részére ajánljuk. Jegyek 800 Ft-os áron elõvételben
kaphatók, 900 Ft-os áron a helyszínen kaphatók, 3000 Ft-
os áron családi jegyek (2 gyerek + 2 felnõtt) csak elõvétel-
ben kaphatók.

December 16., péntek 17.00 – Adventi ajándékmûsor –
Az Erzsébetligeti Színház elõtt az idén is felállítjuk a kerü-
let karácsonyfáját és a betlehemi jászolt a karámban élõ

állatokkal. Fellép a Zabszalma együttes és a mogyoródi
Szent László Általános Iskola tanulói. Kézmûves foglalko-
zások a Kertvárosi tehetségek programsorozat keretében.

CORVIN16 KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS ÉS SPORT-
TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-3-2-11/10-
1/KMR-2010-0058

A betlehemi jászol az állatsimogatóval december 27-ig
10–19 óráig látogatható. 

December 18., vasárnap 11.00 – Betlehemi történet – A
Maszk Bábszínpad elõadása. Népi betlehemes játékokon
alapuló bábtáncoltató betlehemes játék népdalokkal.
Jegyek 800 Ft-os áron elõvételben kaphatók.

ZENE
December 9., péntek 19.30 – Jazzliget – Csepregi Gyula
és a Spring Island – A kertvárosi jazzklub ez alkalommal
újra egy igazi világsztárral, Csepregi Gyulával és a Spring
Island csapatával várja a mûfaj kedvelõit. Jegyek 900 Ft-
os áron elõvételben kaphatók.
December 6., kedd 18.00 – Déli Harangszó Baráti Kör –
A csodálatos Zsolnayak.
A belépés díjtalan!
December 14., szerda 17.00 – Mátyásföldi Irodalmi Ká-
vézó – Téma: Adjonisten Jézusnak – Karácsony szakreali-
tás az irodalomban – A belépés díjtalan!
December 15., csütörtök 18.00 – Szent Korona Baráti Kör
– A belépés díjtalan!

NAGYRENDEZVÉNY
December 17., szombat 12.00–17.00 – Karácsonyi kin-
cses liget. 14.00 – jótékonysági árverés a Ligeti Madárvé-
delem javára. 16.00–17.00 karácsonyfadíszítés eleséggel,
majd karácsonyfa-állítás a madaraknak a Ligeti Madárvé-
delem szervezésében.  
Bõvebb információk: www.ligeti-madarvedelem.blog.hu 
Árusításhoz elõzetes regisztráció szükséges a 06-30/419-
9214 telefonszámon.

KIÁLLÍTÁSOK
December 5., hétfõ 18.00 – Gedeon Péter építész kiállítá-
sa – Históriás szép házak Magyarországban. Megtekinthe-
tõ: 2012. január 5-ig a Kovács Attila Galériában.
December 8., csütörtök 18.00 – Magyar Grafika X. kiál-
lítás. Megtekinthetõ: 2012. január 10-ig a Kamara Galé-
riában.
December 13., kedd 18.00 – Terdik Szilvia és Kleinheincz
Magdolna kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ: 2012. ja-
nuár 13-ig a Harmónia teremben.
December 15., csütörtöktõl látható Hahn Alexandra és
Mekkey Péter kiállítása.
„Papíron – nekem mindenrõl én jutok az eszembe.” A ki-
állítás megtekinthetõ 2012. január 10-ig a Napfény Galé-
riában.

NE MENJEN A KÖZPONTBA, NÉZZE MEG A KERTVÁROS-
BAN! VÁSÁROLJON SZÍNHÁZJEGYET KARÁCSONYI
AJÁNDÉKNAK!
December 7-tõl a csomagolásról mi gondoskodunk!

2012. január 8., vasárnap 15.00 – Gyógyír északi szélre
– Fullajtár Andrea és Õze Áron elõadásában. Rendezõ:
Göttinger Pál. Producer: Orlai Tibor. Jegyek 2800, 3300
Ft-os áron elõvételben kaphatók.
2012. január 14., szombat 17.00 – Kepes András-est –
Tövispuszta könyv bemutatója – Jegyek 1700 Ft-os áron
elõvételben, 2000 Ft-os áron a rendezvény napján kap-
hatók.
2012. január 22., vasárnap 11.00 – Radírmocsok és más
egyéb zenés teremtmények. A Sajtkukacz zenekar és
Lackfi János mûsora a magyar kultúra napja alkalmával. A
belépéshez elõzetes regisztráció szükséges!
2012. január 22., vasárnap 17.00 – Fekete macskák elõ-
adóest a magyar kultúra napja keretében. A belépéshez
elõzetes regisztráció szükséges!
2012. január 29., vasárnap 17.00 – Ének az esõben –
musical. A Veszprémi Pannon Várszínház elõadása. Je-
gyek 2100, 2600 Ft-os áron elõvételben kaphatók.

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

November 17-
én új üzlet nyílt
a Nagyicce Üz-
letházban, a
Veres Péter út
15/c alatt. Sza-
bó Zoltán, Sza-
bó Géza dísz-
polgárunk fia
létrehozta az
elsõ közösségi áruházat, mégpedig nem a ha-
szonszerzés, hanem a Waldorf-iskolák és óvodák
megsegítésére, az erre utaló Welldorf néven. Az
üzlet fõ profilja a minõsített biotermékek árusí-
tása, de természetes anyagokból készült játékok
és a bioháztartáshoz szükséges eszközök is kap-
hatók a boltban megfizethetõ áron. A fair play
mintájára bevezették a fair price, azaz a tisztes-
séges ár fogalmát. Az ünnepélyes megnyitót egy-
bekötötték egy Sashalom-Nagyicce történetét
bemutató állandó kiállítással is. Az eseményen
részt vett Kovács Péter polgármester, aki a meg-
jelentekhez hasonlóan figyelmesen hallgatta
Ollé Sándor biopék elõadását, és a többiekkel
együtt igen jól szórakozott a megnyitót színesítõ
Méhes Csaba pantomimmûvész emlékezetesen
humoros produkcióján. 

Kovács Péter polgármester 95. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Buzás Ferencet, aki Törökszent-
miklóson született, de már 32 éve a kerületben él.
Feri bácsi a Maszolaj nevû vállalatnál dolgozott kö-
szörûsként. Feleségével Jászberényben ismerkedett
meg, mert a katonai szolgálatát a közelben töltötte.
A II. világháború ideje alatt egy vállsérülésnek kö-
szönhetõen nem vezényelték ki a frontra. Élete pár-

jával 1941-ben
kötött házassá-
got, két gyerme-
kük, két unoká-
juk és négy déd-
unokájuk szüle-
tett. Feri bácsi-
nak Farkas Fe-
renc zeneszerzõ
volt az énekta-

nára, Móra Ferenc testvérétõl tanulta meg a magyar
irodalom alapjait, együtt focizott Puskás Öcsivel, és
még Horthy Miklós is kezet fogott vele, amikor meg-
javította az akkori kormányzó autóját. Feri bácsi –
mint minden szépkorú – véleménye szerint is a mun-
ka a hosszú élet titka, ezért a mai napig tesz-vesz a
lakásban. Hallása ugyan már nem a régi, de nagyon
szeret olvasni, amihez még manapság sem használ
szemüveget. Isten éltesse még nagyon sokáig!

A Roll’ Skate Boogie az a csa-
pat a hazai rock and roll vilá-
gában, amellyel a mûfaj bár-
melyik nagynevû képviselõje
szívesen lép színpadra. A ze-
nekar él is ezzel a lehetõség-
gel, és a rendszeres erzsé-
betligeti rock and roll estjei-
ket mindig meg is koronázzák
egy-egy – ezúttal két – már-
már legendás vendégmûvész-
szel. November 19-én Dolly és
Kékes Zoltán, az egykori Hun-
gária, majd a Dolly Roll együt-
tes tagjai idézték a magyaror-
szági rock and roll fénykorá-
nak legnagyobb slágereit. 
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KERTVÁROSI BISZTRÓ
Önkiszolgáló étterem nyílt a Sashalmi Piacon!
Házias ízek, olcsó árak, barátságos környezetben.
Specialitásaink: Halászlé, sült hekk, pacal, házi készítésû hurka, kolbász.
Napi menü 750 Ft. Elvitelre is! Csapolt Dreher sör és mátrai kimért borok.
Rendezvények, sportesemények lebonyolítását 300 fõig vállaljuk a Bisztró-
ban és a Sashalom Közösségi Teremben. Sodexo, Ticket Restaurant,
Cheque dejeuner elfogadás!

Nyitva tartás: H–Cs: 09–18, P: 08–18, Szo: 08–15 · Telefon: 631-4251.

Bor Bolt 16. sz. bolt
Üzletünkben Magyarország különbözõ borvidékeirõl származó palackos és
1,5 literes kiszerelésû borokkal, valamint szeszes italokkal és sörökkel várjuk
vevõinket. Friss must és remek gyümölcsborok (eper, málna, barack, mazso-
la stb.) közül válogathat a kedves vevõ! Névre szóló, díszcsomagolású borok
elkészítését is vállaljuk! Aki ezt a hirdetést felmutatja, 10% kedvezményben
részesül az egyszeri vásárlás alkalmából! Elérhetõség: 06-20/951-5891.

Sashalmi Halszaküzlet 11. sz. bolt
Adventi akció az egyéves sashalmi halszaküzletben! Ebbõl az alkalomból
MINDEN KEDDEN AZ ÉLÕ PONTY 799 FT/KG, AZ ÉLÕ BUSA 400 FT/KG
ÁRON KAPHATÓ!!! Ajánlatunk december 24-ig érvényes!

Ne feledje, PONTY KEDD és BUSA SZERDA! 
Szeretettel várunk minden halimádót! 

Elérhetõség: 06-30/370-6186.

KARÁCSONYI BABA-MAMA BÖRZE
2011. december 10. 9.00–15.00
Helyszín: Sashalom Közösségi Terem
1163 Budapest, Sashalmi tér 5. (Sashalmi Piac)
Olcsón szeretne vásárolni? 
El akarja adni vagy el akarja ajándékozni a feleslegessé vált gyermek-
holmit?
Árusítóknak: 200x60-as asztalbérlés korlátozott számban: 1500 Ft/asztal.
Saját asztal elhelyezésével a helypénz 1000 Ft. Az elfoglalt hely ebben az
esetben maximum 2 négyzetméter lehet. 
A helyfoglalás elõzetes megbeszélés alapján történik. Érkezés 8.00-tól.

Asztalfoglalás, felvilágosítás: 06-70/553-7848.
További infó: info@sashalmipiac.hu

Kezdõ társastánctanfolyam
Samba, rumba, cha-cha, angolkeringõ, rock and roll vasárnap délutánon-
ként 16.30–18 óráig.
Kezdõ kubai salsa tanfolyam vasárnaponként 18–19.30 óráig.

Érdeklõdni a helyszínen és a 06-20/543-4623 telefonszámon!

és Közösségi Terem ajánlatai
Adventi vásár a Sashalmi Piacon

november 27. és december 18. között 
minden péntektõl vasárnapig.

Karácsonyi elõadások, valamint koszorúk, fenyõk, 
ajándéktárgyak, játékok, könyv, kézmûves áru, bõráru, forralt bor, 

kürtõskalács, lángos, mézeskalács.

Árusok jelentkezését várjuk!

Cinkotai Tájház
(1164 Bp., Batthyány Ilona u. 16. Tel.: 403-2093, 407-2407.)

Adventi sürgés-forgás a Cinkotai Tájházban a Batthyány Ilona Általános és
Közösségi Iskola szervezésében. Szeretettel várják az érdeklõdõ gyerme-
keket és szüleiket az alábbi adventi foglalkozásokra: december 3. (szom-
bat) 10–12 óráig – adventi koszorú és ajtódísz készítése – december 10.
(szombat) 10–12 óráig – karácsonyi díszek készítése – december 17.
(szombat) 10–12 óráig mézeskalács díszítése, kemencében való kisütése.
A foglalkozásokat pedagógusok irányítják. Kérjük, részvételi szándékukat
elõre jelezzék a foglalkozást megelõzõ héten szombatig a következõ tele-

fonszámon: 06-30/691-6078 (Melegh Juditnál). 

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

DECEMBERI MÛSOR
Decemberben folyamatosan zajlanak az I. félévi iskolai tanszaki hangver-
senyek és vizsgák. Pontos idõ és tanszak megtekinthetõ az iskolai honla-
pon: www.razeneiskola.hu
Helyszín: Rácz Aladár Zeneiskola hangversenyterme, 1165 Bp., Táncsics u. 7.
December 19., hétfõ 18.00 óra – Karácsonyi hangverseny (3. bérleti
hangverseny). Stringendo Vonószenekar (vezényel: Ghéczy László), Má-
tyásföldi Fúvószenekar (vezényel: Vaszlik Kálmán) és Jazzmania Big Band
(vezényel: Kollmann Gábor) közremûködésével.

Helyszín: Erzsébetligeti Színház, 1165 Bp., Hunyadvár u. 43/b.

Az Árpádföldi Civil közösségi Ház
(XVI. ker. Cibakháza u. 45–47.)

2011. december havi programja
5-én,12-én,19-én: Menõ-Manó gyermekfoglalkozás 8.30–10.30 óráig. 
6-án: Li_Be Kft. ruha- és cipõvásár 9–14 óráig. 
6-án, 13-án: Nagycsaládos felnõtt-torna 18.30–19.30 óráig. 
7-én, 14-én: Nagycsaládos szervezésben gyermekfoglalkozás 9.30–
11.30 óráig. 
8-án: Babaruhabörze 9–14 óráig. 
10-én: Zsüliet Kft. áruvására (ruha, cipõ stb.) 9–14 óráig. 
17-én: Padagon Kft. nagy vegyes vására 9–13 óráig. – ÁKE karácsonyi
piaci vására 9–13 óráig. – ÁKE karácsonyi ünnep 17–20 óráig. 
19-én: Vöröskeresztes véradónap 13–18 óráig. 
31-én: ÁKE szilveszter. 

XVI. Kerületi Vöröskereszt
(Veres Péter út 27. Tel.: 403-5562, délelõtt.)

Jogi tanácsadás minden második héten, szerdai napokon 10–12 óráig.
Helyszín: XVI. Veres P. u. 27. Legközelebb december 7-én. (December hó-
napban kivételesen csak egy alkalommal lesz jogi tanácsadás.)

A tanácsadás ingyenes. 
Elõzetesen idõpont-egyeztetés szükséges. 

Az idõpontot hétköznapokon délelõttönként személyesen, 
vagy a 403-5562 telefonszámon lehet megbeszélni.

Sashalmi Piac Kft. 1163 Budapest Sashalmi tér 1.
Megközelíthetõ: HÉV, 277-es busz · Telefon: 950-1785 · www.sashalmipiac.hu
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Déli Harangszó Baráti Kör 
(Dr. Onyestyák György. Tel.: 06-20/395-3537.)

A KÖLTÕ VISSZATÉR
A Cinkotáért és a Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesületek im-
máron tizedszer rendeznek Petõfi-estet a Cinkotai Kultúrház Mátyás ter-
mében december 30-án, pénteken 17 órai kezdettel, amelyre szereplõként
is szeretettel várjuk a versmondásban jeleskedõ, Petõfit szeretõ diákokat,
kisasszonyokat és fiatalurakat, hölgyeket és urakat.
Jelentkezõket szeretettel várunk a 06-20/395-3537-es telefonszámon
vagy az ony@freemail.hu e-mail címen. 

Onyestyák György a Déli Harangszó Baráti Kör elnöke

Cinkotáért Közhasznú Egyesület
(Vidámvásár u. 72.)

December 12-én 18 órakor adventi hangverseny a Cinkotai Kultúrházban.
Fellépõk: a Rácz Aladár zeneiskola növendékei és a Cinkotai Hagyomány-
õrzõ Dalkör.
December 21-én 17 órakor karácsonyfaállítás, majd a Koltai Judit vezet-

te Holdvilág Kamaraszínház Karácsony gyertyácskái címû elõadása.
Felnõttbelépõ 200 Ft, gyermekeknek ingyenes.

Kalot „Jövõnkért” 
Népfõiskola Közhasznú Egyesület

(Nemesszeghy György elnök, 06-30/897-7764.)
A KALOT „Jövõnkért” Népfõiskola 2011 év utolsó ingyenes foglalkozását
december 13-án, kedden 18 órai kezdettel tartja a Bp. XVI Veres Péter u. 27.
szám alatti épület emeleti nagytermében. Témáink: a reuma gyógynövényei.
A reuma fórumon szót kapnak az önkéntes jelentkezõk, hogy beszámolja-
nak maguk és ismerõseik reumás problémáiról, terápiás sikereikrõl, illetve
kudarcairól. Reuma gyógyítása akupresszúrával címmel 20-30 perces elõ-
adást tart dr. Bittó Gyula. Termesztési és felhasználói beszámoló az ingye-
nesen szétosztott kasvirágmagokról. A funkcional@t-online e-mail címre le-
het elküldeni az ingyenes gyógynövény-tanácsadási kéréseket.

Dr. Nemesszeghy György elnök

Nagycsaládosok XVI. kerületi szervezete
December 10-én, szombaton a Táncsics-iskolában megint börzét szer-
veznek a nagycsaládosok. Idõpont: december 10-én 10–12.30 ig. 

Helyszín: 1163 Táncsics utca 7–9. 
Érdeklõdni kizárólag a 06-70/636-0316-os számon. 

A börze ideje alatt a Corvini Domini épületében (Táncsics utca 10.) ingye-
nes kézmûves foglalkozást tartunk minden érdeklõdõnek.

Tündérek Háza
December 9-én pénteken, 17 órakor nyílik a Tündérrózsa Waldorf Óvodá-
ban a Tündérek Háza. Megnyitja  Börönte  Márta,  a  Csillaggyertyafény  Ala-
pítvány elnöke. Díszvendég Szász József a kerületi Oktatási Bizottság elnö-
ke. Köszöntõt mond Jakab Áron, a Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapít-
vány képviselõje. Vendég: Güntherné Papp Irma, a Tündérnyelvet már be-
szélõ gyerekek szüleinek képviseletében. Beszélgetés az ötletgazdákkal Vas-
vári Tünde és Pintér Krisztina óvónõkkel. A Tündérek Házáról és a Tündér-
nyelvrõl bõvebben a www.tündérnyelv.hu honlapon tájékozódhatnak. Kérjük,
részvételi szándékukat a tunder.nyelv@gmail.com  e-mail címen december
5-ig jelezzék. Helyszín: 1162 Hársfa u. 58. (Rákosi u. és Hársfa u. sarok)

Tündérrózsa Waldorf Óvoda.  Börönte Márta evangélikus lelkész.

Fitness (Újszász u. 45/b.)
Kezdõ kubai salsa tanfolyam és salsa aerobic típusú órák indulnak a je-
lentkezések függvényében az alábbi idõpontokban, érdeklõdés és megbe-
szélés alapján: Hétfõ: 20–21-ig. Kedd: 17–18-ig. Szerda: 19–20-ig. Csü-

törtök: 17–18-ig. Péntek: 19.30–20.30-ig.

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

Angol nyelvórák Sashalmon Magyar-
országra települt angoltól, aki nem
beszél magyarul. 20-344-7575.

Redõnyök szúnyogháló-rendszerek-
kel, napellenzõk szerelése, javítása.
Bemutatótermünk: Csömöri u. – Szlo-
vák u. sarok. 409-2229, 20-523-3801,
30-209-5987.

Antik JANTAR és JUNGHANS kan-
dalló óra 15 E Ft, asztali Tiffany lámpa
25 E Ft-ért eladó. 405-6484, 20-918-7317

Cinkotán 5 éves, 4 szobás sorházi lakás
kerttel, parkolókkal eladó. 20-552-5306.

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

Balaton utcában V. kerületben 46 nm-
es, 2 szobás, V. emeleti lakás 55 E Ft+
rezsi kiadó. 405-6484, 20-918-7317.

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

ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAKJAVÍTÁS,
SZIGETELÉS, BÚTORJAVÍTÁS, ASZ-
TALOSMUNKÁK. 30-755-2209.

3 fiókos, újszerû fagyasztószekrény el-
adó. 30-511-0621.

Kertépítés, kertfenntartás, sövénynyírás,
fakivágás, permetezés és öntözõrend-
szer telepítése garanciával. 30-323-0028.

FOGSOROK készítése, javítása, szük-
ség esetén háznál is. 30-314-2226.Gyakorlott pedikûrös házhoz megy.

403-3701-30-257-9361.

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

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

angolnyelv-oktatást, korrekt áron. 
20-443-7265, tzsolt89@hotmail.com

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

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

Teljesen felszerelt FODRÁSZÜZLET
(nõi) kiadó a XVI. kerületben a Rákosi
úton. 30-427-9386, 405-3856 csak dél-
után.

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

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

MIKULÁSSZOLGÁLAT RENDELHE-
TÕ DECEMBER 6-RA CINKOTA-
SZINPADTÓL. MAGÁNSZEMÉLYEK
VAGY KÖZÜLETEK RÉSZÉRE IS. MI-
KULÁS HÁZHOZ MEGY! 30-260-0014.

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

Méregtelenítõ-gyógyító talpmasz-
százs, pránagyógyászat (allergia stb.)
Irányár: 1,5 E Ft. 20-948-0594.

XVI. kerületi ASZTALOS ajtók, abla-
kok javítását, szigetelését, zárcserét ,
egyedi bútorok készítését vállalja. In-
gyen kiszállás! HÉTVÉGÉN IS! Kiss
Ernõ, 30-447-4853.
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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.

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

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

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

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

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