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Kedves Olvasó!
Beköszöntött az õsz, kezdõdik a
tanév, újraindul a városi verkli.
Kedvesek a szeptemberi reggelek:
a gyerekek még lelkesen szalad-
nak iskolába, az ismét megéledõ
élet, az újrakezdõdõ rohanás ta-
lán a felnõtteknek is izgalmas
ezekben a párás, sárgás órákban –
egészen a szokásos dugók kialaku-
lásáig. Az idei év persze kissé
más, mint a többi, újra választás-
ra készülünk. Elkezdõdött az ön-
kormányzati voksolás kampánya,
csöngetnek a kopogtatócédula-
gyûjtõk, kikerülnek a választási
plakátok az utcára, az október 3-
ra kiírt helyhatósági választások-
ra invitálnak. Írjuk fel a dátumot
a naptárunkba!

Hazánkat ünnepeltük

12.5.4.

A Kertvárosi Egészségügyi
Szolgálat (KESZ) két évé-
nek eredményeirõl, a fo-

lyamatban lévõ fejlesztéseirõl és
az Európai Uniós foglalkoztatási
támogatásról az intézmény fõ-
igazgatója, dr. Schiszler István tar-
tott sajtótájékoztatót. Schiszler
István elmondta, az elmúlt két év-

ben jelentõsen fejlõdött a szakren-
delõ informatikai rendszere. 

Jelenleg a telefonközpont és az
ügyfélkapcsolati rendszer fej-
lesztésén dolgoznak az informa-
tikusok. A telefonközpont érke-
zési sorrendben fogja kapcsolni a
hívásokat, így nem a szerencsén
múlik, kinek a hívását tudják fo-

gadni. Nagy költségeket fel-
emésztõ feladat az egészségügyi
szolgálathoz tartozó, rossz álla-
potban lévõ ingatlanok felújítá-
sa. Most a Margit utcai rendelõ
tetõjavítása folyik, és új külsõt
kap a Hõsök terei rendelõ is. A
szakrendelõ mûszerparkjának
korszerûsítésére 44 millió forin-

tot meghaladó összeg jutott. Eb-
bõl több kisebb eszköz beszerzé-
se mellett a kor követelményei-
nek megfelelõ szemészeti lézert,
EKG-készülékeket, fogászati
röntgent, nõgyógyászati, uroló-
giai és fizikoterápiás rendszere-
ket vásároltak.

Bõvebben a 3. oldalon

Árpádföldön, a Pálfi téren és a Corvin Mûvelõdési Ház rendezésében emlékezett meg a kerület a magyar állam-
alapításról és Szent Istvánról. A központi ünnepségen Kovács Péter polgármester beszéde és az ünnepi mûsor
után Nagy Zoltán katolikus plébános és Bíró Botond református lelkész megszentelte, illetve megáldotta a nem-
zeti színû szalaggal díszített új kenyeret. (Cikkünk a 2. oldalon)

Folyamatosan fejlõdik a szakrendelõ
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ÖNKORMÁNYZAT

Augusztust õseink az új
kenyér havának nevezték.
Amint kisült az elsõ cipó a
frissen õrölt új lisztbõl, meg-
szentelték. Ez a hagyomány
kiállta az idõk próbáját, így
Szent István ünnepén or-
szágszerte megemlékezünk
az új kenyérrõl is.

MÉSZÁROS TIBOR

M ár hagyományosan
megelõzi az önkor-
mányzat augusztus 20-i

ünnepségét két kisebb, de a he-
lyiek számára fontos ünnepség,
amelyet mindig megtisztel jelen-
létével Kovács Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ. Augusz-
tus 19-én kora este az árpád-
földiek gyûlnek össze a turulem-
lékmû lábánál, 20-án délelõtt pe-
dig a szentmihályi Pálfi téren
hangzik fel a Himnusz az ünnep
tiszteletére. 

Árpádföldön Kratofil Zita ön-
kormányzati képviselõ méltatta
államalapító királyunk, Szent Ist-
ván sorsfordító történelmi szere-
pét, majd dr. Varga János önkor-
mányzati képviselõ mondta el
gondolatait az ünneppel kapcso-
latban. A Pálfi téren a Sarkad ud-
var hagyományõrzõ együttese
népzenét játszott õsi hangszere-
ken. A legnagyobb érdeklõdést az

önkormányzat központi rendez-
vénye váltotta ki a hivatal elõtti,
felújított parkban, a Corvin Mûve-
lõdési Ház rendezésében. 

A díszemelvényen Kovács Péter
polgármester foglalt helyet, mel-
lette Nagy Zoltán katolikus plébá-
nos és Bíró Botond református lel-
kész képviselte a két történelmi
egyházat. A Himnusz elhangzása
után Kovács Péter mondta el ün-
nepi beszédét. Örömmel jelentette
ki, hogy végre úgy tûnik, ismét
olyan világ köszönt hazánkra,

amikor olyan politikusok kerültek
a vezetõi székekbe, akik nem a
gátlástalan harácsolást, hanem a
haza szolgálatát tekintik elsõdle-
ges céljuknak. Végre újra egységes
az ország, amire talán még soha
nem volt nagyobb szükség, mint
napjainkban. A feladat nem több
és nem kevesebb, mint hogy a ma-
ga helyén mindenki tisztességesen
teljesítse a feladatát. Így végre újra
méltók lehetünk Szent István
örökségéhez, és Magyarország új-
ra Közép-Európa egyik legmegbe-

csültebb állama lehet – fejtette ki
mély gondolatait Kovács Péter. 

Ünnepi mûsorról az idén a
csíksomlyói Árvácska együttes
gondoskodott. Magyarságunk
címmel verses, zenés elõadásuk
többek között Petõfi, Ady, József
Attila verseitõl egészen Máté Péter
Ez itt az én hazám címû daláig
idézte fel a hazaszeretet érzését,
és nyújtotta át igen színvonalas
elõadásban az ünneplõ közönség-
nek. Az együttes tagjai közül a
legkisebbek kezében is volt vala-
milyen ütõhangszer, a nagyok
pedig Häfliger Zsuzsanna vezeté-
sével gitáron, szintetizátoron és
vonós hangszereken járultak hoz-
zá a produkció sikeréhez.

Majd Nagy Zoltán és Bíró Bo-
tond megszentelte, illetve megál-
dotta a nemzeti színû szalaggal
díszített új kenyeret, hogy szelete-
lés után mindenkinek jusson be-
lõle kóstoló. A Szerpentin együt-
tes a Keresztút címû rockorató-
riummal szórakoztatta a közön-
séget a Havashalom utcára felállí-
tott alkalmi színpadon. 

A tûzijáték elõtt a Roll Skate
Boogie együttes rock and roll zené-
jét élvezhették a várakozók. A
színpompás tûzijáték minden ra-
kétáját hangos ovációval fogadta a
közönség, hogy az utolsó petárda
elhamvadása után újult erõvel ves-
se magát az utcabál forgatagába.

Két felekezet papja szentelte meg az új kenyeret

Három helyszínen ünnepeltünk 

A polgármester a hazát szolgáló politikusokról szólt
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MÉSZÁROS TIBOR

A mikor a XVI. kerület ön-
kormányzata a Jókai úti
szakrendelõt szinte ro-

mos állapotban átvette a fõvá-
rostól, a következõkben határoz-
ta meg az intézmény fõbb célki-
tûzéseit: az egészségügyi ellátás
színvonalának folyamatos javí-
tása, a mûszerpark fokozatos fej-
lesztése a lehetõségek függvé-
nyében, a KESZ-hoz tartozó in-
gatlanok rendszeres karbantar-
tása, felújítása, valamint átlátha-
tó, kiegyensúlyozott gazdálko-
dás, a várakozási idõ csökkenté-
se és a betegek kiszolgálása mel-
lett a dolgozók elégedettségének
javítása.

A célok megvalósítása felé dr.
Schiszler István fõigazgató vezeté-
sével indult el az intézmény.
Hogy ezen az úton meddig jutot-
tak, arról tartott részletekbe me-
nõ, vetített képes tájékoztatót a
fõigazgató.

Schiszler doktor elmondta, az
elmúlt két évben jelentõsen fejlõ-
dött a szakrendelõ informatikai
rendszere. Ezzel elsõsorban a be-
tegirányítási és az elõjegyzési
rendszer alakult át. Egyebek kö-
zött megnyílt a lehetõség az on-
line laborbeutalás, valamint a lele-
tek elektronikus fogadása elõtt is,
így a szakorvosok és a háziorvo-

sok könnyebben hozzáférnek be-
tegeik laborleleteihez. Az elõjegy-
zési rendszerhez a háziorvosok is
könnyen kapcsolódhatnak, így a
jövõben egyszerûsödhet a beuta-
lások folyamata. Kialakult a labo-
ratóriumi betegirányítás rendsze-
re, és ezentúl könnyebben követ-
hetõ a szabadság-nyilvántartás is.
A fejlesztések fontos része a szak-
rendelõ honlapjának (www.szak-
rendelo16.hu) megújítása. Ezt sa-
ját számítógépe mellett ülve bárki
otthonából nyithatja meg, és jut-
hat számtalan hasznos infor-
mációhoz a rendelõk mûködését
illetõen. 

Amin jelenleg dolgoznak az in-
formatikus szakemberek, az a te-
lefonközpont és az ügyfélkapcso-
lati rendszer fejlesztése. A tele-
fonközpont automatikusan érke-
zési sorrendben fogja kapcsolni a
hívásokat, így nem a szerencsén
múlik majd, kinek a hívását tud-
ják fogadni. Az ügyfélkapcsolati
rendszer segítségével a rendelé-
sekre az interneten kérhetünk
majd idõpontot.

Folyamatosan nagy költsége-
ket felemésztõ feladat az egész-
ségügyi szolgálathoz tartozó,
rossz állapotban lévõ ingatlanok
felújítása. Elvégeztették az alap-
ellátás ingatlanjainak állapotfel-
mérését, és ennek alapján rangso-
rolták az elvégzendõ feladatokat.

Jelenleg a Margit utcai rendelõ
tetõjavítása folyik, és új külsõt
kap a Hõsök terei rendelõ is.

A szakrendelõ mûszerparkjá-
nak korszerûsítésére 44 millió fo-
rintot meghaladó összeg jutott az
elmúlt két évben. Ebbõl számta-
lan kisebb eszköz beszerzése
mellett a kor követelményeinek
megfelelõ szemészeti lézert,
EKG-készülékeket, fogászati
röntgent, nõgyógyászati vizsgá-
lószéket, urológiai és hasi ultra-
hangot, fizikoterápiás rendszere-
ket vásároltak.

A hazai egészségügy jelentõs
átszervezés elõtt áll. Az új struk-
túra kialakítása és a funkcióvál-
tások, továbbá az intézmények
összevonása következtében
egyes helyeken munkaerõ-feles-
leg keletkezik. Ezt a felszabaduló
kapacitást át kell irányítani oda,
ahol hiányzó szakorvosi, szak-
dolgozói állások vannak, vagy
ahol a hiány rövidesen várható.
Ennek a folyamatnak a támoga-
tására a befogadó intézmények
számára a kormány az európai
uniós források felhasználásával
pályázatot írt ki átmeneti bértá-
mogatásra.

A Kertvárosi Egészségügyi
Szolgálat sikeres pályázatával
49 224 400 forint foglalkoztatási
támogatáshoz jutott. Az összeg-
bõl diabetológia mobil team lét-
rehozását határozta el a vezetõ-
ség. Ez egy új ellátási forma a
cukorbetegek gondozására, ahol
személyre szabottan, a társszak-
mák összefogásával történik az
érintettek ellátása, mindez jelen-
tõs mértékben fogja javítani a ke-
rületi cukorbetegek gondozását.

A projekt kezdete 2010. április
1., idõtartama 20 hónap, amit az
EU szociális alapja finanszíroz
azzal a feltétellel, hogy az elsõ 20
hónap leteltével  a bértámogatást
saját forrásból további 20 hóna-
pig az igénybe vevõ intézmény-
nek kell tovább finanszíroznia. 

A diabéteszcsapat tagjai: Dr.
Fehér Zsuzsa belgyógyász, dia-
betológus szakorvos, gyógysze-
részeti tudományos kutató.
Koncz Judit pszichológus, klini-
kai szakasszisztens a cukorbe-
tegséggel járó lelki terhek elvise-
lésében segít, Kajári Cecíla diete-
tikus, életvezetési tanácsokkal
látja el a betegeket, Kolarovszki
Erzsébet szakasszisztens pedig a
segédeszközök használatának jó
ismerõje. 

A foglalkoztatási támogatás le-
hetõséget teremtett továbbá egy
pszichiátriai ápoló-szakgondozó
alkalmazására Ceglédi Krisztina
személyében, aki szocioterápiás
csoportokat szervez, valamint
Hamusi Nikolett frissen végzett
ápolónõ is a szakrendelõ csapatát
erõsíti a jövõben. Az õ szakterü-
lete a nõ- és csecsemõvédelem.

Az egészségügyi ellátás fej-
lesztése tehát az anyagi lehetõsé-
gek függvényében folyamatosan
halad. Hogy milyen sebességgel,
az természetesen erõsen függ a
mindenkori gazdasági környe-
zettõl, a pályázati lehetõségek
minél jobb kihasználásától, és at-
tól, sikerül-e egy, a korábbinál
olcsóbb, de mégis hatékony, a
magyar orvosokat és ápolókat
itthon tartani képes országos
egészségügyi rendszert kidol-
gozni.

J úlius 1-jén nyári utolsó egészségnapját rendezte meg a lakosság
számára a Magyar Vöröskereszt XVI. kerületi Szervezete. Kövesdiné
Mihály Melinda, a szervezet munkatársa arról tájékoztatott, hogy a

9-tõl 12 óráig tartó egészségügyi rendezvényre a nyári „holtszezon-
nak”számító júliusi napon is viszonylag sok érdeklõdõ jött el. Összesen
31-en látogattak a Vöröskereszt Veres Péter út 27. sz. alatti helyiségbe,
ahol a szervezet önkéntesei ingyenes szûréseket (vércukor-, koleszte-
rinszint-, vérnyomásmérés) végeztek a megjelentek kérésére. 

– Legtöbben most is a vérnyomásukra, illetve koleszterinszint-
jükre voltak kíváncsiak, és örömmel ismerkedtek a nálunk most

elõször bemutatott alternatív egészségõrzõ és -javító módszerek-
kel: a reflexológiával és a mágnesterápiával – mondta Kövesdiné
Mihály Melinda. 

A kerületi Vöröskereszt munkatársa arra hívta fel a kerületi
lakosság figyelmét, hogy egészségnapot legközelebb szeptember
2-án délelõtt 9 és 12 óra között tartanak a Veres Péter utcában. A
szokásos egészségügyi szûrések mellett a helyi Vöröskeresztbe lá-
togatók ezen az õszi elsõ egészségnapon is találkozhatnak alterna-
tív gyógymódokkal.

Zs. T.

Egészségnap a Vöröskeresztnél

A XVI. kerületi lakosok egészségügyi alapellátásának
biztosítása az önkormányzat kezelésében lévõ Kertváro-
si Egészségügyi Szolgálat (KESZ) feladata. Az elmúlt két
év fejlesztéseirõl, a folyamatban lévõ munkálatokról és
az Európai Uniótól pályázat útján elnyert foglalkoztatá-
si támogatásról az intézmény fõigazgatója, dr. Schiszler
István tartott sajtótájékoztatót augusztus 12-én.

Beszámoló az egészségügyi szolgálat elmúlt két esztendejérõl

Folyamatosan fejlõdõ szakrendelõ
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Egy kézfogás, egy szép virág-
csokor és egy fehér boríték-
ban elhelyezett uszodabérlet.
A XVI. kerületi önkormány-
zat vezetõje és a Mátyásföldi
uszoda kollektívája így ün-
nepelte, hogy a létesítményt
immár több mint kétszázez-
ren kipróbálták már.

RIERSCH TAMÁS

Alig több mint két évvel a
megnyitást követõen az
uszoda látogatottsága át-

lépte a bûvös kétszázezres kü-
szöböt. Az ünnepélyes pillanatra
augusztus 18-án került sor. A gya-
nútlan vendég, Kemény Katalin az-
nap délután nem sokkal 17 óra
után a szokott módon megvásárol-
ta a napijegyet, majd belépett az
uszodába. Legnagyobb meglepeté-
sére azonnal megállította Kovács

Péter polgármester, hogy egy vi-
rágcsokorral a kezében köszöntse
a kétszázezredik mátyásföldi
uszodalátogatót.

– Amióta megnyílt az uszoda,
azóta rendszeres látogatója va-

gyok – mondta lapunknak Ke-
mény Katalin. – Családom többi
tagja is szeret idejárni. Nagyon
meg vagyok elégedve az uszodá-
val. Sok vizes létesítményben
megfordultam már, de ez a má-

tyásföldi valamennyinél szebb és
tisztább. 

A kétszázezredik látogató né-
hány hétig ingyenesen hódolhat
kedvenc szabadidõs elfoglaltságá-
nak. Kemény Katalin ugyanis Ko-
vács Péter polgármestertõl egy
ajándék bérletet vehetett át.

– Mátyásföldön kétszázezren
fordultak már meg az uszodában –
mondta a polgármester –, míg a
szentmihályi létesítményben, ame-
lyik fél évvel késõbb nyílt meg,
most járnak százötvenezernél. A
számok azt bizonyítják, hogy igen-
is szükség volt a két uszodára. 

A polgármester hozzátette,
hogy már vizsgálják annak a lehe-
tõségét, hogy miképpen lehetne
az Erzsébetligetbe gazdaságosan
egy szabadtéri strandot is építeni.
A tervek szerint a következõ ön-
kormányzati ciklusban erre a be-
ruházásra is sor kerülhet.

Nyáron is gõzerõvel zajlott
Cinkota központjának a
felújítása. A munkálatok
július elsõ hetében kez-
dõdtek, és a látványosabb
eredmények augusztus vé-
gén már láthatók.

RIERSCH TAMÁS

Már régóta küzdöttek a
cinkotai lokálpatrióták
azért, hogy ebben a

nagy múltú kerületrészben is tör-
ténjenek fejlesztések. Az önkor-
mányzatban partnerre találtak, így
az elmúlt években a korábban el-
hanyagolt Cinkota is kezdett fel-
zárkózni a többi „faluhoz”.

– A cinkotai városközpont re-
konstrukciója egy többlépcsõs fo-
lyamat – mondta Szász József; a ke-
rületrész önkormányzati képvise-
lõje. – Az elsõ jelentõs lépések már
2008-ban megtörténtek, amikor
felújítottuk a Batthyány Ilona utca
egy szakaszát, illetve a Szerb Antal
Gimnázium mellett felavattuk a
tájházat. A munkálatok tavaly is
folytatódtak. Bár kevésbé látvá-

nyos fejlesztés volt, de szerintem
fontos volt a Bajcsy-Zsilinszky téri
elektromos elosztó föld alá
süllyesztése. A Cinkota központjá-
ban felállított vastraverz ugyanis
jelentõsen csúfította a városköz-
pontot.

Az igazi nagy fejlesztésekre
azonban az idén kerül sor. A kép-
viselõ-testület idei költségvetésé-
ben 120 millió forintot különített el
a cinkotai városközpont fejleszté-
sére. Uniós támogatást – három-
millió forintot – mindössze a terve-
zésre kapott az önkormányzat,
amelynek vezetése ennek ellenére
sem akarta tovább halogatni a fel-
adatot.

– A jelenlegi beruházás két
ütemben zajlik – tette hozzá Szász
József. – Az elsõ ütemben a Bat-
thyány Ilona utca Vidámvásár és
Szerb Antal Gimnázium közti sza-
kaszát sétálóutcává alakítjuk át.
Ennek az ütemnek a részét képezi
a Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstruk-
ciója is. Én a fejlesztések közé so-
rolnám, hogy a képviselõ-testület
tavasszal arról is döntött, hogy ezt
a teret Bajcsy-Zsilinszky Endrérõl

Tabódy Idára keresztelné át. Úgy
véljük, Magyarország elsõ nõi
díszpolgára jobban kötõdött Cin-
kotához. Erre a döntésünkre azon-
ban a Fõvárosi Közgyûlésnek is rá
kell bólintania. A városközpont-ki-
alakítás elsõ üteme augusztus 30-
ra fejezõdik be, a II. ütemnek pedig
november elsõ hetére kell elkészül-
nie. Ebbe tartozik a tájháztól a Ró-
zsalevél utcáig tartó kétoldali jár-
dafelújítás, a katolikus templomtól
a Vidámvásár utcáig tartó szaka-
szon az árkok befedése és a parko-
lók kialakítása. Parkolókat a gim-

názium területén is kialakítunk, és
megnyitnánk az iskola és a tájház
közti kõkerítést is, így a tájházhoz
érkezõk számára is megoldottá
válhatna a parkolás.

Szász József hozzátette, hogy a
cinkotai városközpont fejlesztése
novemberben sem fejezõdik be. A
tervek között ugyanis olyan meg-
valósítandó feladatok szerepelnek
még, mint egy játszótér kialakítása
(valószínûleg a gimnáziumnak az
utca felé nyitott területén lenne), il-
letve hosszabb távon a városköz-
pont egy szoborral is gazdagodna.

Töretlen népszerûségnek örvend a mátyásföldi sportlétesítmény

Kétszázezer látogató az uszodában

Kovács Péter virággal lepte meg Kovács Katalint

Õszre Cinkota városközpontja is megújul

Saját forrásbõl fejleszt a kerület a városrészben



AKTUÁLIS

5

MÉSZÁROS TIBOR

N agy sokadalom jelezte a
nyitás meghirdetett idõ-
pontjában, hogy a má-

tyásföldiek által csak lenti ABC-
nek titulált üzlet bizony nagyon
sokaknak hiányzott. A hosszúra
nyúlt szünet után most a CBA-
hálózat tagjaként megújult külsõ-
vel és belsõvel és egy új kereske-
delmi szemlélettel várja vásárlóit
a környék egyik legkedveltebb
élelmiszerboltja.

Az üzlet nyitása 12-én Kovács
Péter polgármester a CBA-háló-
zatot tulajdonló Lázár fivérek kö-
zül Vilmos vendégszeretetét él-
vezte, aki végigvezette a polgár-
mestert az új üzlet eladóterén, de
még irodáin és a pincében lévõ
raktárain is. Az alapos szemle
után következett az ünnepélyes
megnyitás. Kovács Péter polgár-
mester a Lázár fivérek társaságá-
ban vágta át a nemzeti színû sza-

lagot, átadva ezzel az üzletet a la-
kosságnak. 

Miközben a vásárlók elözönlöt-
ték az üzletet, Lázár Vilmos el-
mondta: – A CBA magyar üzlet-
lánc. A multiktól ugyan nem tud-
juk teljesen függetleníteni magun-
kat, de törekszünk arra, hogy üzle-
teinkben minél több magyar ter-
mék kapjon helyet. Üzletláncun-
kon belül másfél éve létrehoztuk a

Príma-hálózatot, amelynek a most
megnyitott Jókai úti üzlet is tagja.
A Príma-hálózat üzleteiben szigo-
rú mûszaki és szakmai feltételek
mellett vállalunk garanciát az álta-
lunk forgalmazott élelmiszerek
minõségére. Törekvésünk a ma-
gyar beszállítók termékeinek for-
galmazása. A Jókai úti üzletben
például borrészlegünk, a CBA Vi-
notéka kizárólag magyar borokat
forgalmaz, amelyeket az ország
legnagyobb kereskedelmi borver-
senyén válogatunk ki. Reméljük, a
környékbeliek kedvelt bevásárló-
helye lesz a CBA Príma a Jókai út
sarkán – fejezte be Lázár Vilmos
sokszoros fogathajtó világbajnok.

MÉSZÁROS TIBOR

A kisebbségi választások –
mondja Péteri Ildikó – ok-
tóber 3-án lesznek,

ugyanúgy, mint az önkormány-
zati választások. Menetében
azonban van némi eltérés a ko-
rábbiakhoz képest. A 2001-es
népszámláláson Magyarorszá-
gon 33 792 ember vallotta magát
német nemzetiségûnek. Azóta ez
a szám a felére csökkent, most a
XVI. kerületben mintegy kétszáz
regisztrált német nemzetiségû
lakossal számolhatunk.

Korábban minden szavazóhe-
lyiségben mindenki szavazhatott a
kisebbségi jelöltekre. Most majd
csak a regisztrált nemzetiségiek
szavazhatnak a kisebbségi jelöltek-
re, és nem is minden szavazóhelyi-
ségben. A kijelölt szavazóhely az
idén a Lemhényi Dezsõ Általános
Iskola a Hõsök fasorán. Azoknak is
itt kell leadniuk szavazatukat, akik
az önkormányzati jelöltekre más
körzetben szavaznak, így nekik két
helyszínt kell felkeresniük. Kü-
lönbség az is, hogy a kisebbségek
esetében nincs kopogtatócédula.
Mindenki választható, akinek a ne-

ve a listán olvasható. Magyaror-
szágon 214 két tannyelvû óvoda
mûködik, ezek közül az egyik ke-
rületünkben, a rákosszentmihályi
Játszókert ovi. A 271 két tannyelvû
általános iskola közül 23 van Bu-
dapesten, egyik a mátyásföldi Tán-
csics Mihály iskola. 

– Az említett oktatási intézmé-
nyeket továbbra is támogatjuk –
mondta lapunknak Péteri Ildikó –,
folytatjuk a nyelvfejlesztõ táborok
szervezését, amelyeknek helyszíne
a testvérváros Waltershausen és
Strausberg. Minden évben meg-
emlékezünk a Márton-napról, to-
vábbá ápoljuk a cinkotai temetõ-
ben nyugvó második világháborús
német katonák sírját. Ápoljuk a né-
met nevük miatt munkatáborba
hurcolt XVI. kerületiek emlékét, a
még élõkkel pedig tartjuk a kap-
csolatot.

A katolikus
világtalálkozó
elõkészületei 
Az elsõ katolikus ifjúsági
világtalálkozó 1984-ben
volt, és azóta minden má-
sodik évben megrendezik
nemzetközi, a köztes évek-
ben pedig egyházmegyei
szinten. Vannak csoportok,
amelyek már a következõ
világtalálkozóra készülnek,
amelyre Madridban kerül
sor 2011. augusztus 15. és
21. között.

MÉSZÁROS TIBOR

A 2011-es világtalálkozóra
a XVI. kerületbõl a Köl-
csey Ferenc Általános Is-

kolában is sokat gondolnak már.
Ezért tizenhét diák három peda-
gógus kíséretében részt vett azon
a találkozón, amelyet Németor-
szágban és Hollandiában rendez-
tek meg, és amely a Spanyolor-
szágba vezetõ út elõkészítését
szolgálta. A találkozó arra nyúj-
tott lehetõséget, hogy a különbö-
zõ nemzetek diákjai már a madri-
di találkozó elõtt egy évvel meg-
ismerkedhessenek egymással, kö-
zös miséken éljék át a katolikus
kereszténység élményét, megis-
merjék egymás kultúráját. 

A vendéglátók gazdag progra-
mot biztosítottak vendégeiknek,
melynek része volt a közeli temp-
lomok, kápolnák, kegyhelyek
megtekintése, de ízelítõt kaptak a
német és holland városok törté-
nelmi és kulturális nevezetessé-
geibõl is. És hogy a vendégek
hasznossá is tegyék magukat,
négyfõs nemzetközi csoportokat
alakítva szociális munkát végez-
tek. Például óvodákban fûnyírást,
festést és hasonló, nagy szakértel-
met nem igénylõ, ám mégis hasz-
nos munkákat végeztek. 

Hollandiában kicsit szeré-
nyebb körülmények között, egy
katolikus ifjúsági házban, illetve
egy kempingben laktunk. A no-
mádabb körülmények, a foko-
zottabb egymásra utaltság szoro-
sabbra fûzte az addig már kiala-
kult barátságokat, újakat is ered-
ményezett és további közösségi
élményekkel gazdagította a
résztvevõket.

A kerület centrumában, Mátyásföld és Sashalom határán a
rendõrkapitányság mellett van a kerületnek az a pontja, ahol
évtizedek óta mindig létezett élelmiszerbolt. Az utóbbi egy
évben azonban nélkülözniük kellett a környéken – elsõsor-
ban a Jókai úti lakótelepen – lakóknak megszokott üzletü-
ket. Ez az áldatlan állapot augusztus 12-vel már a múlté.

Újraéledt élelmiszerüzlet

Kerületünk nemzetiségei közül a legpezsgõbb élet a német
és a szlovák kisebbség háza táján zajlik. Õk azok, akik nem-
zetközi kapcsolatokkal is rendelkezõ kulturális életet élnek,
és nagy gondot fordítanak a hagyományok és a nyelv õrzé-
sére. A közelgõ választásokról és programjaikról ezúttal a
német kisebbség vezetõjét, Péteri Ildikót kérdeztem.

A német kisebbség is választ
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Augusztus 16–23. között már
hetedszer látott vendégül
csángó gyermekeket a XVI.
kerületi Kovász Egyesület. A
negyvenfõs csoport tagjai
egy hétig huszonhat befoga-
dó családnál laktak.

RIERSCH TAMÁS

H osszú utat tett meg az a
negyven moldvai csángó
gyerek és az õket kísérõ

két pedagógus, akik augusztus
16–23. között a rákosszentmihályi
Kovász Egyesület vendégszere-
tetét élvezhette. A hazánktól ezer
kilométerre található Csíkfaluból
érkezett gyerekcsapatnak elõbb át
kellett kelnie a Kárpátokon, majd
át kellett szelnie Erdélyt, hogy az-
tán fél Magyarország legyûrését
követõen megérkezhessenek a
kertvárosba. Felnõtt embert pró-
báló utazás volt ez, nem csoda,
hogy a gyerekküldöttség kisebb
tagjai augusztus 16-án, hétfõn ko-
ra este jobbára a bõröndjükre ha-
jolva kókadoztak a szentmihályi

plébánia közösségi házában. Ahol
pedig meleg fogadtatásban része-
sültek. Köszönhetõen Petrovics
Sándornak, a házigazda Kovász
Egyesület elnökének, és a szerve-
zésben szintén nagy szerepet vál-
laló Keresztszülõk Egyesületének.
No meg annak a huszonhat csa-
ládnak, akik a Kovász Egyesület
felhívására vállalták, hogy egy hé-
tig egy vagy több nehéz sorsú
csángó gyereket vendégül látnak
és elszállásolnak. 

A szervezõk hajókirándulást
szerveztek nekik a Margit-sziget
körül, elvitték õket az augusztus
20-i bazilikából induló Szent Jobb
körmenetre, mely eseményre egy
„Csángó magyarok” feliratú táblát
is csináltattak. Ezenkívül ellátogat-
hattak a Parlamentbe, a budai vár-
ból lenézve gyönyörködhettek a
panorámában, jártak az állatkert-
ben, budapesti városnézést szer-
veztek a számukra, majd elvitték
õket a mátyásföldi uszodába. 

A hazánktól távol élõ magyar
ajkú közösség mind a mai napig
harcolni kénytelen identitása és
kultúrája megõrzéséért. Pár éve
azonban lehetõség nyílt a számuk-
ra, hogy tanítás után, a szabadide-
jükben a magyar nyelvet tanulhas-
sák. Ehhez természetesen lelkes
tanárokra volt szükség, olyanokra,
akik a szabadidejüket is arra áldoz-
ták, hogy tanítsanak. A Rákos-
szentmihályra érkezõ gyerekeket
õk választották ki. Méghozzá asze-
rint, hogy a csángó közösségekben
kik azok, akik a legtöbbet tették a
magyar kultúra minél alaposabb
elsajátítása érdekében. 

Nos, a negyven diák tanúbi-
zonyságát adta annak, hogy a ta-
náraik jól választottak. Augusztus
22-én a Szent Mihály-templomban
tartott szentmise végén egy fan-
tasztikus koncerttel ajándékozták
meg a kerületi embereket. 

Petrovics Sándor évekkel ezelõtt
Csíksomlyón találkozott elõször
csángó gyerekekkel. Elmondása
szerint már akkor megragadta õt a
gyerekek varázslatos éneke. 

RIERSCH TAMÁS

A nyári idõszakban szinte
miden hétre jut egy vagy
több kerékpárlopás. Au-

gusztus 3-án délután az Erzsébet-
ligeti uszoda kerékpártárolójából
tulajdonítottak el két biciklit. A
jármûvek gazdái azonnal jelezték
az esetet az uszodában, ahol érte-
sítették a rendõrséget, és vissza-
nézték a biztonsági kamerák fel-
vételeit. Ezek alapján a rendõrök
is intézkedni tudtak. 

Alig telt el fél óra a bejelentés
után, a XVII. kerületbõl már jött is
a hír, hogy elfogták a keresett sze-
mélyeket. A 20 éves budapesti nõ
és a 43 éves román állampolgársá-
gú férfi nyugodtan kerekezett,
amikor a rendõrök megállították
õket. A két gyanúsítottat elõállí-

tották, a kerékpárokat sértetlenül
visszaadták a tulajdonosaiknak. 

Sajnos a hazai gyakorlat szerint
a két kerékpártolvajt nem lehetett
elõzetes letartóztatásba helyezni,
ezért a rendõrök a kihallgatást kö-
vetõen kénytelenek voltak az el-
követõket elengedni. A férfi azon-
ban ahelyett, hogy a XVII. kerüle-
ti tartózkodási helyére ment vol-
na, visszament az erzsébetligeti
uszodához, ahonnan egy újabb
kerékpárt sikerült eltulajdoníta-
nia. Szerencsére ezúttal sem jutott
túl messzire, mert egy kerületi jár-
õr felfigyelt rá. A tolvaj azonban
nem várta meg a rendõröket, ha-
nem leszállt a biciklirõl, és gyalo-
gosan menekült tovább. A férfit
elfogása után nagy valószínûség-
gel már a bíróság is elõzetes letar-
tóztatásba helyezi.

MÉSZÁROS TIBOR

S zerkesztõségünkbe több
érdeklõdõ telefonhívás fu-
tott be a Táncsics utca 4.

szám alatt folyó építkezéssel
kapcsolatban. Az önkormányzat
építési osztályán kerestük a vá-
laszt a kérdésre: mi is épül a Tán-
csics utcában? 

Búr Csilla irodavezetõ elmond-
ta, a Táncsics utca 4. szám alatt
egyszerû kétszintes lakóház
épül. Ráadásul csak az utcafront
felõl magasodik két szintig, a
hátsó oldalon már csak egy szint-
je lesz. A most látható, óriásinak

tûnõ alapterület csalóka, mert
csak egy része képezi a ház alap-
ját, a többi a garázs, ami fölött
nem lesz épület. Különben a le-
endõ családi ház magassága alat-
ta marad az erre a területre enge-
délyezett oldalmagasságnak. 

Toronydaru állításához nem
kell építési engedély. A kivitele-
zõnek saját joga, hogy – ha ezzel
nem veszélyezteti mások kör-
nyezetét, testi épségét – olyan
technológiával építsen, amilyen
szerinte a legcélravezetõbb. Tõ-
lünk nyugatra állítólag nem ritka
a toronydaru használata az ilyen
méretû lakóházak építésekor.

Hetedik alkalommal érkeztek hozzánk a Kárpátokon túlról

Csángó gyerekek vendégségben

Megtalálták 
a biciklitolvajokat

A kertvárosi építési szabályzat szigorú elõírásokat tartal-
maz arra vonatkozóan, melyik körzetben milyen épületet
lehet építeni. Ezért sokakban merült fel a kérdés, mi épül-
het a Táncsics utcában, amihez toronydaru szükséges.

Mit épít a daru
a Táncsics utcában?

Fáradtan, de várakozással telve érkeztek a kis látogatók
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K ovács Péter polgármester
oldalán egy játék indult a
Facebookon. Azok között

a felhasználók között, akik a kerü-
letben az elmúlt négy évben lezaj-
lott vagy éppen zajlódó fejleszté-
sek közül legalább ötöt meg tud-
tak említeni, ráadásul XVI. kerüle-
ti lakhellyel rendelkeztek, Kovács
Péter polgármester egy egyhetes,
Sziget fesztiválra szóló belépõt
sorsolt ki. Nagy érdeklõdés mu-
tatkozott a játék iránt. A játékot
indító Fidesz-tagok véleménye
szerint a Facebookon keresztül
sokkal könnyebb kommunikálni a
fiatalokkal. Éppen ezért a szerve-
zõk már tudatosan egy többfor-
dulós játékot indítottak útjára

ezen a népszerû közösségi portá-
lon. A játék a „Folytassa, polgár-
mester úr!” címet kapta, és célja,
hogy a fiatalabb korosztály is
megismerhesse azokat a progra-
mokat, azokat a fejlesztéseket,
melyek várhatóan az õ életüket is
megkönnyítik majd. 

A játék elsõ fordulóján öt utcát
kellett név szerint megnevezniük
a 150 utca felújítását megcélzó
programból. A játék iránt ismét
nagy volt az érdeklõdés, és a he-
lyes megfejtõk között Kovács Pé-
ter polgármester, illetve dr. Cso-
mor Ervin alpolgármester egy
Apple Ipodot sorsolt ki. A jelent-
kezõknek azt is meg kellett nevez-
niük, hogy kitõl kapták a játékról
szóló információkat. Az a sze-
mély, aki a legtöbb Facebook-láto-

gatóhoz eljuttatta a program hírét,
a kerület vezetõjétõl egy üveg
Jägermeistert kapott. 

Az egyik ötletgazdától, Vincze
Ágnestõl azt is megtudtuk, hogy a
játéknak szeptemberben is lesz
folytatása. Akkor azonban már
nem a 2006–2010-es idõszak ered-
ményeire, hanem az elõttünk álló
négyéves ciklus feladataira irá-
nyulnak majd a kérdések. Ezekrõl
augusztus közepétõl egyre többen
értesülhetnek a kerületben, mivel
Kovács Péter polgármester az

újabb programját minden háztar-
tásba eljuttatja majd.

– Nagyon pozitívak a face-
bookos játékunk visszajelzései –
mondta Vincze Ágnes. – Más ke-
rületekbõl is érdeklõdnek a prog-
ram iránt. A mi kerületünk min-
dig is aktív volt a közösségi olda-
lak használatában. Kovács Péter
polgármesternek elsõk között lett
saját Facebook-oldala, és a közös-
ségi portálon már egy ideje a Fej-
lõdõ kertvárossal is ismerkedhet-
nek, barátkozhatnak a látogatók.

RIERSCH TAMÁS

H árom a magyar igazság,
pontosabban a Varjú Vil-
mos Olimpiai Baráti Kör

augusztusban a napközis tábor
harmadik turnusát is felkereste
azzal a céllal, hogy a gyerekek kö-
zött népszerûsítse a sportot és az
olimpiai eszmét.

A napközis tábor utolsó heteit
az a Szent-Györgyi Albert Általá-
nos Iskola szervezte, amely egy-
részt tagja az olimpiai iskolák
szûk táborának, másrészt az in-
tézmény vezetõje, Tóth András a
kerületi olimpiai baráti kör elnök-
ségének is  tagja.

Az utolsó sportdélelõttöt au-
gusztus 12-én tartották a János ut-
cai napközis táborban. A vendége-
ket ezúttal is Borovitz Tamás, a ba-
ráti kör elnöke vezette, és a sport-
barátok küldöttségében most is he-
lyet kapott több neves élsportoló.
Borovitz Tamás szerint az idei év
legnagyobb sporteseménye a feb-

ruári vancouveri téli olimpia volt,
ezért a nyári forróság ellenére
mindhárom sportdélelõtt fõ témá-
jául a téli ötkarikás eseményeket
választották. Augusztus 12-én
Viczián Vera sífutó és Szuper Leven-
te hokikapus sportpályafutásukról
és lokálpatriotizmusukról mesél-
tek a gyerekeknek. Viczián Vera 10
kilométeres szabadstílusú sífutás-
ban vett részt az olimpián. A két-
gyermekes családanya számára

valószínûleg ez volt az elsõ és az
utolsó olimpia, melyen részt vehe-
tett, de beszámolójából kiderült,
hogy ez az egy szereplés is életre
szóló élményt jelentett a számára.

Szuper Leventének eddig még
nem adatott meg az olimpiai sze-
replés, de a magyar hoki fejlõdését
látva ma már nem tûnik olyan
messzinek a válogatottunk olim-
piai részvétele. A Mátyásföldön
élõ hokikapus nyáron is elfoglalt

szokott lenni, ezúttal azonban az
átlagnál több ideje jutott a János ut-
caihoz hasonló rendezvényeken
való részvételekre.

– Az elõzõ évben hannoveri klu-
bommal megnyertük a német baj-
nokságot, de már a bajnoki döntõ
elõtt elhatároztam, hogy új csapa-
tot keresek magamnak. Egyelõre
azonban nem rendelkezem olyan
ajánlattal, amely az én igényeim-
nek is megfelelne. A háttérben zaj-
lanak a tárgyalások, és jó lenne né-
hány napon belül csapatot talál-
nom, hisz szeptemberben kezdõd-
nek a bajnokságok. 

Szuper Levente természetesen
nem várja ölbe tett kezekkel az
ajánlatokat. Folyamatosan edz,
hogy a ritmusból ne essen ki, és tu-
dását is szívesen adja át a gyere-
keknek.

– Júliusban volt az elsõ kapus-
iskolám a káposztásmegyeri jég-
csarnokban. Ezen a háromnapos
eseményen közel 50 kapuspalánta
vett részt. Annak a rendezvénynek
a sikerén felbuzdulva úgy döntöt-
tem, hogy augusztus végén megis-
métlem ezt a programot – mondta
lapunknak Szuper Levente.

Napközis tábor élsportolókkal

Az egyik legnépszerûbb közösségi portálon, a Facebookon
egyre több szó esik a kerületrõl. Az érdeklõdésre már so-
kan felfigyeltek a kertvárosban, és ennek köszönhetõen a
jövõben az eddigieknél is többször fognak majd ezen a
portálon keresztül kommunikálni az emberekkel.

Interneten ismerteti meg a fiatalokkal a fejlesztéseket a kerület

Kerületi játék a Facebookon
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SZÉMAN RICHÁRD

I lyen, bárhol olvasható, zize-
gõsen lapozható, jó illatú
könyv lett a Kertvárosi hely-

történeti füzetek 23. kötete. Jó il-
latú, most még érezni rajta a friss
nyomdaillatot, de ha belelapoz a
kedves olvasó, egy régi világ il-
latai, hangulatai, hangjai, színei
tárulnak fel. Csapongva lapoz-
hatunk benne, az egykori tör-
ténetek mint mozaikkockák raj-
zolják meg a régi Szentmihály
életét. 

Lantos Antal Móricz Pál Rákos
Vidékében megjelent portréit
gyûjtötte össze, egészítette ki eb-
ben a mûben. A régi Szentmihály
a címe Móricz egykori portréso-
rozatának, egyben ennek a kötet-
nek is. Lantos Antal így ír a
könyvrõl az elõszóban: 

„Történelmet, ezen belül hely-
történetet sokféle forrásból és
sokféleképpen lehet írni. Lehet-
nek a forrásaink legendák, visz-
szaemlékezések, régészeti leírá-
sok, levéltári anyagok, és már
mások által megírt feldolgozá-
sok, jegyzet vagy könyv formájá-
ban. Azonban igen sokszor igen
hû képet adnak nekünk szépiro-
dalmi mûvek is. Magának a köz-
lésnek a módja is kell, hogy alkal-
mazkodjon a forráshoz, ezért
nem mindegy, hogy milyen for-
mában igyekszünk az olvasóval
közölni, amit az adott korról,
helyszínrõl és mindenekelõtt az
emberekrõl mondani akarunk.
Igen lényeges, amennyiben lehet-
séges, minél többet az adott kor
embereinek elmondásaiból, véle-
ményébõl közöljünk, lehetõleg
változtatás nélkül. A szükséges
kiegészítéseket, magyarázatokat,
igen jól, megkülönböztethetõ
módon fel kell tüntetnünk. Véle-
ményünk szerint érdemes kutat-
ni a kiválasztott kor teljes irodal-

mát, és a néha igen száraz törté-
nelmi írásokba beilleszteni, ha
módunk van rá, minél több szép-
irodalmi munkát az ismertetni
kívánt tárgykörben. 

A kerületünket alkotó négy
nagyközség múltjának kutatása
közben, szerencsésen mi is talál-
koztunk több ilyen szépirodalmi
munkával, mindenekelõtt a helyi

hetilapok hasábjain. Ezek közül
is kiemelkedik egy sorozat, ame-
lyet Móricz Pál elõször sashalmi,
majd rákosszentmihályi író, a Pe-
tõfi és Kisfaludy Társaság tagja
jelentetett meg, 1930–31-ben, a
Rákos Vidéke hetilap hasábjain,
25 alkalommal. (Általunk isme-
retlen okból, az elsõ írásának
nem adtak sorszámot. A VI-os
sorszámot viszont három írásnál
is alkalmazták. Az utolsó írás
sem kapott sorszámot. Ezért for-
dul elõ, hogy a sorszámozott 22.
írás a valóságban 25., a régi
Szentmihályról szól.) Az igen
szép magyar nyelv használatával
megírt, történelmi és irodalmi
gyöngyszemek csodálatosan mu-
tatják meg az írásban szereplõ
személy egész egyéniségét és je-
lentõs szerepét az adott kor rá-
kosszentmihályi társadalmában.

Tevékenységükön keresztül, ma-
gát a korszakot, annak legfõbb is-
mérveit, az emberek egész kap-
csolatrendszerét és gondolkodás-
módját mondja el nekünk. 

Megismerve Móricznak ezt a
csodálatos, viszonylag rövidke
sorozatát, amelyrõl nem tudjuk
egyértelmûen, hogy miért sza-
kadt félbe, elõször úgy gondol-

tuk, hogy írásait minden hozzá-
fûzés vagy kommentálás nélkül,
egy kis füzetben közreadjuk. A
végén azonban úgy döntöttünk,
figyelembe véve az író munkájá-
ból kiolvasható szándékát, hogy
õ a régi Szentmihályt a lehetõ
legbõvebben szeretné ismertetni,
a mûvét jól megkülönböztethetõ
módon kiegészítjük. Úgy döntöt-
tünk, hogy olyan személyeket
mutatunk még be, akiknek éle-
tén, tevékenységén keresztül – a
Móricz által írottakat kiegészítve
– az akkori szentmihályi társada-
lom teljes keresztmetszetét ad-
hatjuk. Ezt a gondolatsort követ-
ve elsõként Mátray Ferenc József-
rõl, az Almásyak kasznárjáról szó-
lunk, aki a csömöri képviselõtes-
tületben a virilisek jogán képvi-
selte Szentmihályt. A sors ke-
gyetlen fintora volt, hogy az ön-

állságot nem érhette meg. Máso-
dikként Farkas Ignácnak, a József
fõherceg-telep elnökének, a ló-
vasút létrehozójának az életét is-
mertetjük. A többiek is fontos
szerepet töltöttek be Szentmihály
társadalmában: Dr. Ujváry Ignác
volt Szentmihály elsõ orvosa, aki
már 1896-ban létrehozta a Forrás
fürdõt. Hauser Gyula kéménysep-
rõmester volt az elsõ szentmihá-
lyi bíró, aki már a csömöri testü-
letben bíróhelyettesként Szent-
mihályt képviselte. Müller Antal
állította fel Szentmihályon, a Má-
ria és Szentkorona utca sarkán
1890-ban az elsõ kõkeresztet a
villája elõtt. Bugyi Ferenc József
volt az elsõ helyi poéta és hivatá-
sos vitatkozó, valamint szónok,
az ünnepi beszédek megtartója,
Spanraft Ágoston, a díszletfestõ, a
szentmihályi mûvésztársadalom
egyik vezetõje. Pártényi József hív-
ta életre a Rákos Vidéke hetila-
pot, majd ezt folytatta tovább 36
évig fõszerkesztõként Balázsovich
Zoltán. Nélkülük mennyivel ke-
vesebbet tudnánk Szentmihály
múltjáról! 

Mihalkó György az 1870-es
évektõl több mint negyven évig
volt Szentmihály elsõ rendõre.
Szabó Anti, a színész, Szacsvay Im-
re legjobb barátja. Dr. Bencsik Jó-
zsef a Szentmihály függetlenségét
kérelmezõ iratok szerkesztõje, a
Puszta-Szent-Mihályi Közbirto-
kosság utolsó elnöke, és végül
Szlavkovszky Sándor, a szentmihá-
lyi kulturális élet kiemelkedõ
személyisége.” 

A könyv bemutatójára, 2010.
szeptember 24-én 18 órára, min-
den érdeklõdõt szeretettel vá-
runk a Rákosszentmihály és Ár-
pádföld Polgári Köre épületébe, a
Rákosi út 71.-be.

A monitornak, bár tudjuk, fényes ablak ez mai világunkra, nincsen illata. Nem zizeg,
mint az összehajtogatott újságoldal. Ha olyan kicsi, hogy zsebre rakhatjuk, mint egy-
kor az utazásra szánt könyvet, számítsunk rá, hogy zsizsikes lesz a szemünk, ha hosz-
szasan nézzük, s mire jelszó, vírusölés után odajutunk az oldalra, ahol elõbb otthagy-
tuk, már itt az állomás, csukhatjuk is be a masinát. Egy újságnak, könyvnek viszont
van illata. Az újnak nyomdaillata, a régi lapjai beszívják magukba a környezetet, a
könyvespolc bútorápolóját, a dohányfüstöt, a mindennapi élet illatait. A borítóba zárt
papírlapoknak, ahogy nõ az életkoruk, betûikkel, tartalmukkal együtt nemesedik az
illatuk. Jelszó nélkül is belelapozhatunk, bármelyik oldalon rögtön elmerülhetünk
egy másik világban, és a képzeletünk a határ, nem a monitor fekete kerete.

A régi Szentmihály

Rákosszentmihály híres fasorainak egyike
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A nyári szünet után újra-
éled a mûvészeti élet a ke-
rületben. Ennek elsõ jele-
ként Károly Hedvig kera-
mikus, Csobaji Zsolt festõ
és Gedeon Péter grafikus
mûvészetébõl kaptunk íze-
lítõt a színház aulájában. 

MÉSZÁROS TIBOR

Az augusztus 12-én nyílt
hármas kiállításon a kerá-
miák, a festmények és a

grafikák úgy illeszkedtek egymás-
hoz, mintha csak egymás folytatá-
sai lennének.

A mûvészek bemutatásának
feladatán Bánfalvy Ákos festõmû-
vész és Takár Emõke festõmûvész
osztozott. Mikor Bánfalvy Ákos
papírral a kezében a mikrofon-
hoz lépett, hogy Károlyi Hedvigrõl
beszéljen, a szokásos életrajz is-
mertetésre készültünk. Ehelyett
a mûvész úr maga mellé szólítot-
ta Károlyi Hedviget, és percek
alatt egy interjú közepén találtuk
magunkat. Ennek ellenére átfogó
képet kaphattunk a mûvésznõ

indulásáról, õrségi hagyomá-
nyokon alapuló légies, csipke-
szerû mûveinek keletkezésérõl.
Ehhez a mûvészethez – mint
Károlyi Hedvig elmondta – a
Kárpát-medence igen alkalmas
terület, mert szinte mindenhol
található agyag. Aztán, hogy
lesz-e belõle csipkeramikus –
ahogy Hedviget nevezik –, az
már a tehetségen, kitartáson,
szorgalmon múlik.

Az építészként negyven évig
dolgozó Csobaji Zsoltnak Erdély
iránti vonzalmáról, ennek mûvé-
szetére gyakorolt hatásáról, kalo-
taszegi kötõdésérõl, kolozsvári
nagypapájáról már szinte kérdés
nélkül is jöttek a gondolatok. 

Az estnek volt egy másik építé-
sze is, a harmadik kiállító, Gedeon
Péter. Bár társai sem ismeretlenek
kerületünkben, õt nem csak tárla-
tairól, hanem az önkormányzat

építési osztályáról ismerhetik so-
kan. Takár Emõke kérdéseire vála-
szolva mondta el, valószínûleg
porcelánfestõ nagymamájától örö-
költe rajzkészségét. Feltûnõen fi-
nom, nagy kézügyességrõl tanús-
kodó rajzai mindenhol megragad-
ják a nézõ tekintetét, az általa áb-
rázolt mesevilág megmozgatja a
nézõ fantáziáját. Nyilván így volt
ezzel Pécsi Ildikó mûvésznõ is, aki a
rajzokat látva felkérte õt az általa
rendezett A kõszívû ember fiai ve-
títhetõ díszleteinek elkészítésére.
Gedeon Péternek csak négy napja
volt erre a feladatra, de a tizenhat
helyszínt ábrázoló rajzok így is el-
készültek. 

A három kiállító mellett a plusz
egyet ezúttal is Hegedûs Valér zon-
goramûvész jelentette. A Mátyás-
föld tiszteletbeli polgára cím bir-
tokosa mindig a kiállítókkal
egyenértékû produkcióval járul
hozzá a mûvészi élmény teljessé
tételéhez. A zenérõl és a zeneszer-
zõk életérõl mindent tudó mû-
vész dinamikus elõadásmódja és
kis anekdotái minden kiállítás
gyöngyszemei.

MÉSZÁROS TIBOR

I dén augusztus 16-án nyílt meg
az önkormányzati galéria kiál-
lítása, ahol a tárlatok mindig

hétfõn kezdõdnek. Nem kivétel ez
alól az a hagyományos megemlé-
kezés sem, amely nagy nyári ünne-
pünk jelentõségét és államalapító
királyunk máig ható cselekedeteit
igyekszik felidézni. A téma azon-
ban olyan kiterjedt, hogy Koltayné
Zolder Klára, a Corvin Mûvészklub
vezetõje a gazdag anyagból min-
dig csak egy témára koncentrálva
tartja meg ünnepi beszédét. Vá-
lasztása ezúttal Szent István intel-

meire esett, amelyek a király életta-
pasztalatát összegzik tíz pontban.
Az egy évezredes múlttal rendel-
kezõ intelmek jól jellemzik a hazá-
ja érdekeit mindig szem elõtt tartó
nagy uralkodónkat. 

Intelmei a Kovács Attila Galéria
vitrinje elõtt olyan környezetben
hangzottak el, ahol a kiállított mû-
vek, ha nem is szó szerint, de még-
is piros-fehér-zöldbe öltöztették a
galériát. Szobrok, festmények, ke-
rámia, textilmozaik és grafika idéz-
te az elmúlt ezer év történelmének
egy-egy darabját, és még az õsi
magyar rovásírás betûi is feltûntek
az egyik mû keretén.

A régmúlt felidézése után a kö-
zelebbi múlt, a Rákóczi-szabadság-
harc jelképe, a tárogató kapott fõ-
szerepet. Matus Mihály szórakoz-
tatta a jelenlévõket õsi magyar dal-
lamokkal, majd Koltayné Zolder
Klára megragadta az alkalmat,
hogy a tárogató történetével is
megismertesse a hallgatóságot. Ez

a hangszer a magyarok tudatában
egyet jelent a szabadságharccal.
Nemcsak a labancok, de évszáza-
dokkal késõbb Rákosi emberei is
begyûjtötték a magyar szabadság
jelképét. Így kevés eredeti példány
maradt meg belõle.

Végezetül Hernád Sándor diakó-
nus megáldotta, szentelt vízzel
hintette meg az új kenyeret, ame-
lyet ügyes kezek szeletekre vágtak,
hogy minden megjelent megkós-
tolhassa 2010 új kenyerét.

Vége a nyári szünetnek a helyi mûvészeti életben

Három kiállítás plusz a ráadás

Két építész és egy keramikus mûvei láthatók a Ligetben

Mûvészet és új kenyér – hagyomány az augusztusi tárlat

Erdei Júlia, a Corvin Mûvészklub tagja vetette fel az öt-
letet sok évvel ezelõtt, hogy az államalapítás nemzeti ün-
nepének elõestéjén a Corvin Mûvészklub alkotói kiállí-
tással tisztelegjenek Szent István király emléke és az új
kenyér megszegése elõtt. Az augusztusi kiállítás a Ko-
vács Attila Galéria hagyományává vált.

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

Augusztus 19-én, csütörtökön 18 órakor megnyílt Kádas Attila Enrico –
Ezeregyéjszaka meséi. 
Szeptember 8-án, 18 órakor: Czabán Samu (ART Feszt különdíjazott) – 
Svédország feketében fehéren címû fotókiállítása.
Megnyitja: Bojtár B. Endre. Közremûködnek a Mátyásföldi Kortársak:
Kruchio Rebeka – fuvola, Kruchio Eszter – hegedû, Kruchio Benedek – fa-
gott, szeptember 28-ig a Napfény Galériában. 
2010. szeptember 18–19. Kultúrházak éjjel-nappal.

A Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház csatlakozott a kulturá-
lis örökségnapok keretében a Kultúrházak éjjel-nappal címû programso-
rozathoz, ezért szombaton intézményünk 10–24 óráig, vasárnap 10–20
óráig látja vendégül az érdeklõdõket, következõ kiállításain, rendezvénye-
in: Õszi tárlat a Corvin Galériában – Czabán Samu Svédország feketében
fehéren címû fotókiállítása a Napfény Galériában – Kádas Attila Enrico
designer Ezeregyéjszaka meséi címû kiállítása a Kamara Teremben –
Kertvárosunk helytörténeti tevékenységének 10 éve címû kiállítás a Har-
mónia teremben.
A kiállítások megtekintése díjtalan. A látogatók találkozhatnak az alkotók-
kal és a klubvezetõkkel. Ezen a hétvégén kapcsolódó programként szer-
vezünk idõutazást – kerületi kirándulást autóbusszal, idegenvezetéssel. A
Corvin Mûvelõdési Házban induló mûvészeti és egyéb csoportok, tanfo-
lyamok ingyenes bemutató tartanak, amihez várjuk a csatlakozókat.
A tárlatokhoz színes programokat ajánlunk figyelmükbe, Indián nyár –
koncert, buli, teaház, latin disco, kicsiknek játszóház és filmvetítés.
A tárlatvezetésekre, az autóbuszos kirándulásra elõzetes regisztráció
szükséges telefonon: 401-3060, vagy személyesen az intézményben, az
információs pultnál. Részletes programok a megújult honlapunkon: www.
kulturliget. hu

Szeptember 24–26. KERTVÁROSI VIGASSÁGOK
Ünnepélyes megnyitó: szeptember 24, pénteken 18 óra – Térzene – Rácz
Aladár Zeneiskola fúvósai 19 óra PRESIDANCE COMPANY – HUNGARY-
THM – kétszer 50 perces produkciója tánc, zene és cirkusz egyben.
Szeptember 24–26: Sissi Remix – Fellépnek: Sáfár Mónika, Ádám és Éva
– Neoton – Anti Fitness Club.
Szeptember 25., szombat: NÉPI ÍZEK FESZTIVÁLJA – gasztronómia és
tradíció. 
Szeptember 26., vasárnap: KULTURÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRA-
MOK – a modern kultúra népszerûsítése. KIRAKODÓVÁSÁR.
Kísérõprogramok: gyermekfoglalkoztatók, játszóházak, rendõrségi kutyás
bemutató, kerekeken „száguldó” kisvonat, egészségügyi ingyenes vizsgá-
latok, igazi színes-igényes forgatag, hamisítatlan kertvárosi vigasság.

Szeptember 18-án ismét kertvárosi idõutazásokra, azaz háromórás XVI.
kerületi autóbuszos városnézésekre invitál a kulturális örökség napjai ke-
retében a Corvin helytörténeti klub és az Erzsébetligeti Színház.
A szombaton 10 órakor induló utazáson Mátyásföld és Cinkota kerül a kö-
zéppontba. 
14.30-tól Mátyásföld, Sashalom és Rákosszentmihály nevezetes helyszí-
neit tekintjük meg, a Kertvárosi helytörténeti gyûjteményben rácsodálko-
zunk a kerület sokszínû múltjára. Emlékül mindenki színes prospektust
vihet haza a kerület nevezetességeirõl. A részvétel ingyenes, de elõzetes
jelentkezés szükséges a 06-20/9310-800-as telefonszámon Benedek Ág-
nes szervezõnél.

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

(Telefon: dr. Onyestyák György. 403-3560,)

2010. szeptember 13., hétfõ délután 17.30 órakor Megemlékezés Észak-
Erdély 70 évvel ezelõtti békés visszatérésérõl (1940. szeptember 5–13.).
Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó emléktáblájának megkoszorú-
zására a Krisztina Szálloda elõtt. (Veres Péter út 79. – Fuvallat utca sarok,
Bp. XVI. Sashalom).

A tábla elõtt emlékezik vitéz Baráth József, a Vitézi Rend Kárpát-medencei
Tartománya, szûkebben Pest hadnagya, a koszorúzás után pedig történel-
mi elõadást tart dr. Horváth Attila, az Eötvös Lóránd és Pázmány Péter tu-
dományegyetemek jogtörténész tanára. 

KALANDOZÁSOK A DÉLI HARANGSZÓ BARÁTI KÖRREL
Szeptember 11. (6 óra) Erkel Ferenc emlékút az évforduló kapcsán. Gyu-
la, Gyomaendrõd, Békés stb. Útiköltség: 4000 Ft/fõ.

Szeptember 18–19. (6 óra) Bevonulás Észak-Erdélybe a 70. évforduló al-
kalmából. Kalotaszeg és a Szilágyság szépségei: Csucsa, Kalotaszent-
király, Magyarvalkó, Bélesi tó, Sztána (Varjúvár), Egeres, Zilah, Zsibó stb.
Félpanziós szállás Magyarvistán. Útiköltség: 13 000 Ft/fõ.

Szeptember 25. (7 óra) Noszvaj és Bogács: egy tartalmas nap, fürdés,
szüreti felvonulás és a szilvalekvár jegyében. (Ilcsik István: 405-6185) Úti-
költség: 3500 Ft/fõ.

Október 2. (6 óra) Liszt Ferenc és a Rongyos Gárda nyomában az évfor-
dulók kapcsán. Doborján, Fraknó, Léka stb. Útiköltség: 4800 Ft/fõ.

Október 16. (7 óra) Székesfehérvár és környéke. Útiköltség: 3000 Ft/fõ.
Jelentkezés Szuhaj Péternénél: 403-2622. Kirándulásaink a szokott hely-
rõl, a Bp. XVI. kerület Veres Péter út és a Pilóta utca sarkáról indulnak. Je-
lentkezés és az útiköltség befizetése keddenként 17 és 19 óra között a Ve-
res Péter út 27.-ben.

Déli Harangszó Baráti Kör

(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Tel.: Mihala Tibor, 403-2198.)

Szeptember 6., hétfõ 16 óra (du. 4 óra) Veres Péter u. 27. – Most már
más szelek fújnak. Dr. Duray Aladár professzor és Gilyén Ince önkormány-
zati képviselõ elõadása. Házigazda: Mihala Tibor. 

Szeptember 15., szerda 6.18 óra – Déli pályaudvar – Kirándulás Tihany-
ba és Balatonfüredre. Tihany: apátsági templom és kolostor múzeum, né-
pi építészeti emlékek, visszhang domb.
Balatonfüred: Jókai és Blaha Lujza emlékek, szanatóriumi kolonád, szo-
borpark, Balaton parti séta. Vezeti: Mihala Tibor

A Pofosz XVI. kerületi szervezete

(1163 Budapest, Sasvár utca 23.)
Szeptember 12-én 16 órakor nyílik közösségi házunkban a H. Czékmány
Ilona festményei és versei címû kiállítás.

Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház

Az OTP 
a XVI. 

kerületi 
kulturális 

rendezvények 
támogatója.
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Õszi tárlat 
A Corvin Mûvelõdési Ház felhívást intéz a XVI. kerületi alkotó mûvészek-
hez, hogy munká-ikkal jelentkezzenek a hagyományosan megrendezésre
kerülõ 2010. évi õszi tárlatra. 
A megnyitó 2010. szeptember 16-án (csütörtök) 18 órakor lesz a Színhá-
zi Galériában (Aula).
Beadási nap: 2010. szeptember 6. (hétfõ) 9–14 óráig és szeptember
7.(kedden )14–19 óráig
a mûvelõdési házban (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b). Koordinátor:
Koltayné Zolder Klára, a Corvin Mûvész Klub vezetõje. Témafelelõs: Sza-
kács Barbara, telefon: 401-3060.
Pályázati feltételek: maximum két alkotást, átlag méretû munkát (festmény
esetében 50x70 cm) fogadunk el egy pályázótól. Ettõl eltérõ esetben kér-
jük, egyeztessenek a koordinátorral. A mûveket kiállításra kész állapotban,
ép keretben, akasztóval, névvel, címmel, mérettel, a tech-nika megjelölé-
sével kérjük beadni. 
A kiállításra kerülõ mûvekrõl és a díjak odaítélésérõl szakmai zsûri dönt. 
A kiállításra nem kerülõ mûveket legkésõbb 2010. október 12-ig kérik el-
szállítani!

A Corvin Mûvelõdési Ház felhívása

2010. szeptember 5-én rendezik meg a Vasúttörténeti Parkban (Budapest,
Tatai út 95.) az Egyenlõ Esélyek Napját. Nehezítettséggel élõ és egészsé-
ges gyermekek számára szeretnék megmutatni az együttélés lehetõségeit,
az elfogadás fontosságát. Játékos elõadásokkal, felada-tokkal, kiállítások-
kal, szaktanácsadással, különbözõ egészségügyi szûrésekkel várjuk a
gyer-mekeket.
A rendezvény ingyenes, ahova olyan orvosok, pedagógusok, elõadómûvé-
szek jönnek el, akik átérezve az ügy fontosságát szeretnék bemutatni az in-
tegrált oktatás lehetõségeit, és tenni sze-retnének egy új szemléletmód lét-
rejöttéért. 

Takács Katalin pedoaudiológus

Egyenlõ Esélyek Napja

A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. közleménye

2010. augusztusától a Fõvárosi Gázmûvek Zrt. ügyfelei interneten keresz-
tül is rendezhetik számlájukat. Az elektronikus számlázás lehetõségének
bevezetésével a társaság célja ügyfelei környezettudatosabb és minél ma-
gasabb szintû kiszolgálása, hiszen az elektronikus rendszer használata
gyors, egyszerû, biztonságos és környezetbarát.

A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. célja, hogy a folyamatos és biztonságos föld-
gázellátás mellett fejlessze a szolgáltatás színvonalát is. A társaság folya-
matosan olyan szolgáltatások kifejlesztésén és bevezetésén dolgozik,
amelyek ügyfelei számára kényelmesebb, egyszerûbb és gyorsabb ügyin-
tézést tesznek lehetõvé.
Ilyen fejlesztés az augusztus közepétõl elérhetõ, a FÕGÁZ és a Díjnet Zrt.
együttmûködésével létrejött elektronikus számlázás is.

Az e-számla egy olyan elektronikus formában kibocsátott számla, amelyen
pontosan azok az adatok szerepelnek, mint az eddig megszokott papír ala-
pú, kinyomtatott számlán, és épp olyan hiteles is. Ezt a jogszabály szerin-
ti elektronikus aláírás és az idõbélyegzõ garantálja.
Az e-számla bevezetése amellett, hogy egyszerûsíti az adminisztrációs fo-
lyamatokat, számos további elõnnyel is jár. Használatával a FÕGÁZ ügyfe-
lei idõt és pénzt takaríthatnak meg, mivel számláikat elektronikus formá-
ban, az interneten keresztül tekinthetik meg és egyenlíthetik ki. Így elkerül-
hetõ a sárga csekk befizetésével járó sorban állás és a számlák is köny-
nyen rendezhetõvé, visszakereshetõvé válnak. A rendszer környezetbarát,
hiszen az e-számla használatával feleslegessé válik a nyomtatott alapú
számla kibocsátásával járó papír- és festékmennyiség is.
Az e-számla igénybevétele természetesen nem jelent plusz költséget az
ügyfelek számára, akik a regisztrációt követõen a www.dijnet.hu web-
oldalon keresztül érhetik el és kezelhetik földgázszámláikat.

A Díjnetet használók a számlákat elektronikus formában kapják, amelyek
beérkezésérõl e-mailben értesíti õket a rendszer. A számlák kiegyenlítésé-
re számos lehetõség kínálkozik, történhet egyedi átutalással, csoportos
beszedési megbízással, mobiltelefonos, illetve internetes bankkártyaalapú
fizetéssel, valamint egyes partnerbankok online-bank felületén egyaránt. A
rendszer emellett biztosítja a múltbéli tranzakciók listázását, a számlák ki-
nyomtatását az utolsó számlát megelõzõ 18 hónapig. Ügyfeleink bõvebb
információkat a FÕGÁZ ügyfélszolgálati irodáiban, telefonon vagy a
www.fogaz.hu oldalon találnak.

Elektronikus számlafizetés a FÕGÁZ-nál

(1163 Budapest, Sasvár utca 23.)
Szeptember 4-én 9–12 óráig közösségi ruhaosztás lesz.

Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház

(XVI. ker. Cibakháza u. 45–47.)
BAKACSI BÉLA táncdalénekes elõadómûvész önálló estje!
2010. szeptember 3-án (péntek) 16 órai kezdettel szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt az Árpádföldi Közösségei Egyesület kertjében (Menyhért
u.) tartandó táncos mûsorára.
Jegyek elõvételben: 1200 Ft/fõ. Érdeklõdni lehet telefonon: 06-20/377-0330.
Belépõjegy váltható: ÁKE helyiségében: kedd, csütörtök 16–18-ig. (XVI. ker.
Cibakháza u. 45–47., bejárat a Menyhért utcáról.)

Árpádföldi Közösségei Egyesület

A Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klub nyári szünet utáni
elsõ találkozóját 2010. szeptember 22-én 17 órától tartja az Erzsébet lige-
ti Színházban.
Meghívott vendégünk is lesz, aki a közszolgálatot jól ismeri, és érdekes
egyéniség.
2010.szeptember 25-én Cserkeszõlõre kirándulunk. A kirándulásról tájé-
koztató – akit érint – az elsõ klubnapon. Az program célja az egészségünk
megóvása, melyet támogat a XVI. kerületi Önkormányzat Kulturális és
Sport Bizottsága.

Bódiné Zentay Andrea elnök

Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubja
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RIERSCH TAMÁS

I dén Szent István ünnepét
nemcsak az új kenyér meg-
szegésével, hanem egy ran-

gos gyereklabdarúgó-torna meg-
szervezésével is emlékezetessé
tette a kerület. Augusztus 20–21-
én olyan nagy csapatok is kép-
viseltették magukat a kerületben,
mint a spanyol FC Barcelona
vagy az angol Fulham FC.

Az MLTC erzsébetligeti léte-
sítményében lezajló torna Czuk
Henriknek, a kerületben mûködõ
FC Budapest Sólymok néven
mûködõ utánpótlásnevelõ egye-
sület vezetõedzõjének ötlete volt
2006-ban.

– A torna elõször magyar csa-
patok részvételével zajlott, majd
egyre több és egyre jobb nevû
együttesek is bekapcsolódtak.
Korábban részt vett már rajta a
Barcelona, a Herta és a Fulham is
– emlékezett Czuk Henrik.

Az FC Budapest Sólymok 2009
nyara óta mûködik a kerületben.
A Czuk Henrik nevével fém-
jelzett klub néhány hónapnyi
mûködést követõen Felcsúton
együttmûködési megállapodást
kötött a Puskás Ferenc Labdarú-
gó Akadémiával. Az egyesület
létrejöttét és mûködését a kerüle-
ti önkormányzat is felkarolta. En-
nek a jó kapcsolatnak lett az ered-
ménye, hogy ezen a nyáron Czuk
Henrik a Future Cupot elsõ ízben
a kerületben szervezte meg.

– A korábbi években a bükk-
fürdõi sportkomplexum volt a
torna helyszíne, az idén azonban
a kertvárost választottuk. Az ön-
kormányzat és az MLTC segítsé-
gével az erzsébetligeti pályán bo-
nyolítottuk le a tornát. Nagy se-
gítséget kaptunk partneregyesü-
letünktõl, az FC Mogyoródtól,
akik edzéslehetõséget biztosítot-
tak a résztvevõknek.

Az elsõ kertvárosi tornán vere-
tes mezõny jött össze. A nemzet-
közi élvonalat az FC Barcelona és
a Fulham FC 2001-ben született
ifjú labdarúgói képviselték. A kö-
zép-európai régióból pedig a
cseh Sigma Olomouc, a szlovák
Slovan Bratislava, az MSK Zilina,
az FK Nitra, illetve az osztrák FK

Austria Wien fogadta el a szerve-
zõk meghívását. A hazai után-
pótlást a házigazda FC Budapest
mellett az Újpest FC és a Gyõri
ETO képviselte. Eredetileg a Bp.
Honvéd és a Kecskemét is részt
vett volna a tornán, de az utolsó
pillanatban mindkét klub le-
mondta a részvételt. Helyükre a
Dunaszerdahely és az FC Mo-
gyoród ugrott be.

– A torna programját úgy állí-
tottuk össze, hogy a résztvevõk
minél többet játszhassanak. Az
elsõ körben például kiesõ sem
volt, a négy, egyenként háromfõs
csoportban azért zajlottak a mér-
kõzések, hogy egyfajta erõsorren-
det tudjunk felállítani.

Azt mindenki sejtette, hogy a
két sztárcsapat külön játékerõt
fog képviselni. Ezért a legtöbben
rájuk voltak kíváncsiak. Az FC
Barcelona elkápráztatta a közön-
séget. A katalán klubnál állítólag
négyszáz 10 éves gyerek közül
választották ki azt a 12 játékost,
aki a Future Cupra utazhatott.
Kár, hogy a Barcát végül a leg-
jobb nyolc között a szlovák Zsol-

na megverte, így Messiék után-
pótlása csak az ötödik helyet sze-
rezte meg. A Gera Zoltánt is fog-
lalkoztató angol FC Fulham
azonban egészen más játékerõt
képviselt. A londoniak véresen
komolyan vették a tornát. Min-
den ellenfüleket legyõzve, gólt
sem kapva hódították el a kupát.
Fölényüket bizonyítja, hogy a
szervezõk által a gólkirálynak, a
legjobb mezõnyjátékosnak és ka-
pusnak felajánlott különdíjakat is
az õ játékosai érdemelték ki. A
történeti hûség kedvéért a torna
második helyén a cseh Olomouc,
a harmadikon a Zsolna végzett.
A legjobb magyar csapat, az Új-
pest FC a negyedik lett, míg a
kertvárosi FC Budapest a kilen-
cedik helyet szerezte meg. 

A Future Cupot olyan neves
labdarúgók népszerûsítették,
mint az Austria Wien magyar vá-
logatott kapusa, Sáfár Szabolcs,
vagy az U20-as világbajnokságon
bronzérmet szerzett magyar vá-
logatott két játékosa, Gulácsi Péter
és Szekeres Adrián. A torna szak-
mai fõvédnöke a Puskás Ferenc

Labdarúgó Akadémia volt. A
felcsúti klubot ifjabb Albert Fló-
rián operatív igazgató képviselte
az Erzsébetligetben. A torna má-
sik fõvédnöke Kovács Péter pol-
gármester, országgyûlési képvi-
selõ volt, aki a rendezvényt meg-
nyitotta, illetve az elsõ helyezet-
teknek is õ adta át az érmeket. A
döntõt Vámos Tibor vezette, aki
FIFA játékvezetõ-asszisztensként
a dél-afrikai világbajnokságon
négy mérkõzésen is közremûkö-
dött. A díjátadáson részt vett
még Szendrei József, aki egykor az
Újpesti Dózsa, majd a spanyol
Cádiz csapatának a kapuját is
védte. 

– A tornának rendkívül jó volt
a visszhangja – mondta a ren-
dezvény kerületbe hozásának
egyik motorja, Kovács Raymund
alpolgármester. – Akivel csak
beszéltünk, elismerõleg nyilat-
kozott a rendezésrõl, a körülmé-
nyekrõl és a torna színvonaláról.
Nem titkolt szándékunk, hogy
ennek a rangos sportesemény-
nek a jövõben is legyen folytatá-
sa a kerületben.

Magyarország legrangosabb gyerekfocitornája

Nálunk járt a Barca és a Fulham
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Épületasztalosi munkákat (galéria,
elõtetõ, stb.) és egyedi felnõtt és gye-
rek bútorok készítését vállaljuk. Hor-
tobágyi József 70-771-0973

ÉPÜLETTERVEZÉS, teljeskörü ügyin-
tézés, költségvetés készítés, felelõs
mûszaki vezetés, tanácsadás, érték-
becslés. 20-254-4471

KERTÉPÍTÉS-KERTFENNTARTÁS.
Minden, ami kerttel kapcsolatos! Ter-
vezés, kivitelezés, tanácsadás. Öntözõ-
rendszer építés, térburkolás. Referenci-
ákkal. 20-378-4632, prokert@gmail.com

GÁZKÉSZÜLÉK javítást, karbantar-
tást, víz,-gáz,-fûtésszerelés, lakásáta-
lakítást vállalok. 70-533-1137

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS
NÉLKÜLI SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍ-
TÁS. FÁBIÁN ISTVÁN 20-317-0843

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

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

NYUGDÍJASOK figyelem! Internet
használatra oktatás szombatonként 14
órától. 406 4444, informatikai szaküz-
letben

ANGOL-MAGYAR tanítás, vizsgára
felkészítés tanártól 2000 Ft/ 60 perc.
www.angol-magyartanitas.hupont.hu,
30-542-3644

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

SZÉP SZOBANÖVÉNYEK (kisebb és
nagyobb méretûek) költözés miatt
magánkézbõl eladók. 30-350-8566

Kozmetikus, vagy fodrász szeretnél
lenni? Gyere hozzánk tanulónak egy
gyönyörû szépségszalonba mesterfod-
rászhoz. 20-951-0134

XVI. Szent Korona utcában,110 n-öles
telekkel, 60nm-es, kétszobás, teljesen
szeparált, családi házrész, 30 nm-es,
komfortos, lakható melléképülettel,
garázzsal 18,5 M Ft irányáron eladó,
30-950-4551, 321-2396

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

ANGOL nyelvoktatást, vizsgafelkészí-
tést, internetes óraadást vállalok egyé-
neknek és csoportoknak. Számlaképes
tanárként. Kedvezményes havidíj! 70-
941-4960

Cserépkályha, kandalló tervezés, épí-
tés, átépítés, tisztítás 10 % kedvez-
mény. GARANCIÁVAL. 30-868-0021

XVI. Rózsa utcában, 250 n-öl, kétsz-
intes,1989-ben épült,140 nm-es, ameri-
kai konyhás, +3 szobás, gyümölcsös-
sel 42,9 M Ft irányáron eladó. 30-950-
4551, 321-2396dupla komfortos, tera-
szos, családi ház, 42 nm-es egyszobás,
lakható melléképülettel, garázzsal, 

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.

XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Vitézy Zsófia

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 uzca 39. 06-30-828-0463
Hirdetésfelvétel:

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

Vegyes
Gépi szövésû 2 x 3-as drapp barna min-
tás szõnyeg 2 E Ft-ért eladó. 403-3435

Férfi kerékpár, 220 V-os villanymotor
eladó. 30-869-8801

Számítógép asztal, bükk színû, jó álla-
potban eladó. 409-1267

Lehel hûtõgép 2 db, 200 l-es, jó állapot-
ban, olcsón eladó. 409-1267

Kristály csillás-falikar, kovácsoltvas
csillár-falikar, festmények, képkeretek,
szobrok eladók. 30-620-1448

Régiségek, mozsár, porcelán, üvegek,
kristályok, festmények, légpuska, táv-
csõ eladó. 20-913-4783

Búvár könyvek, vadászkönyvek, pallos
lexikon 18 db eladó. 20-242-0576

Alig használt, fehér zománcos, kétlapos
sütõ eladó. 403-2875

Debreceni pergõ galambok eladók. 409-
1267

Bosch gáztûzhely megkímélt állapotban
eladó. 400-10-33
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