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A forradalmat ünnepeltük 

Friss, eros, zászlókat lengető tavaszi szél fújt március l5-én, sokak szerint már a változás szele volt. Talán ezért 
is voltak a szokottnál sokkal többen azokon az ünnepi helyszíneken, ahol évrol évre megemlékezünk a mind- · 
eddig legtöbb dicsoséget hozó márciusi forradalomról. Tudósítás a 3. oldalon 

Kedves Olvasó! 
Hóval, széllel érkezett március 
idusa, ünnepeinken a rossz idó 
ellenére is sokan részt vettek, és 
bizony nagyon jól jártak. A 
Rackafam 15-i músora a Pilóta 
utcai emlékmúnél látványos és 
izgalmas volt, lendületes és fel
emeló. Mintha az év is most 
kezdódne el. Hivatalosan is el
indultak országos párt jaink 
kampányai, elfogadták a képvi
selők a kerületi költségvetést, és 
a hófeÍhők között néha a nap is. 
kibukkant. Bizakodással, re
ménykedéssel teli ez a tavasz, 
dolgos esztendót jelez. 

A vártnál jobb lett az idei költségvetés 
A március 3-i testületi ülésen a legtÖbb vitát kiváltó na
pirendi pont a kerület 2010. évi költségvetési tervének 
megvitatása volt. A tervezetet nagy többséggel elfogadta 
a testület, így Kovács Péter polgármestert már az idei 
gazdálkodás részleteiről ~érdezhettük. 

pénzekhez is időben hozzájut
hatunk. 

- Az állami normatívához hozzá
jutunk, de nem annyihoz, mint 
amekkora összegre az eddigi évek 
gyakorlata sze,rint számítottunk. 

RIERSCH TAMÁS 

Megnyugtatja önt, hogy 
március 3-tól már az új 
költségvetés szempontjai 

alapján irányíthatja a kerület életét? 

- A költségvetés elfogadása a '" - Mikor a parlament novem
kerület minden lakójának ör- berben elfogadta az állami költ
vendetes tény. Így tudunk erre ségvetést, már biztossá vált, hogy 
az évre tervezni, és az állami az önkormányzatok jelentős nor
normatívából és a forrásmeg- matívacsökkenésre számíthat
osztásból bennünket megillető nak. Előzetes kalkulációnk alap-

ján mintegy 800 millió forinttal 
alacsonyabb költségvetési főösz
szegre számítottunk. Ahiányunk 
727 millió forint lett, amit ma
gunknak kell kigazdálkodnunk. 
Idén, amikor mindennek az ára 
emelkedett, a forint inflálódott, 
mi kénytelenek vagyunk 4,5 szá
zalékkal kevesebb pénzösszegből 
működtetni a kerületet. Nem lesz 
könnyű. 

Folytatás a 4. oldalon 

A Díszpolgár lett 
W R. TörIey Mária 5. • 

Új szárnnyal bővült 
a Baross utcai óvoda 



ÖNKORMÁNYZAT 

A képviselő-testület az idei költségvetésről határozott , 
Epítés, felújítás, rehabilitáció 
Az év legfóntosabb ülés én 
van túl a képviselő-testü
let.Egy nagyon nehéz gaz
dasági időszakban, rossz 
mutatók közepette kellett 
megalkotni a kerület 2010. 
évi költségvetését. 

RIERSCH TAMÁS 

A testület elfogadta a 2009. 
évi költségvetés III. szá
mú módosítását. A mó

dosítást az indokolta, hogy a köz
ponti költségvetésből2009. szep
tember 1. és december 31. között 
befolyt pótelőirányzatokat a költ
ségvetés bevételi oldalán is fel 
kellett tüntetni. Idekerültek a' 
pályázati úton nyert összegek is. 
A tavalyi költségvetés fő összege 
20 943 607 OOO forint volt, e szá
mot a kiadási oldalon sem lépte 
túl a kerület. 

A tavalyi költségvetés módosí
tásánál nagyobb vita előzte meg 
az idei elfogadását. Az MSZP
frakció vezetője, Molnár Gyula a 
döntés előtt frakciószünetet kért a 
polgármestertől. A döntés előtti 

vitában: elhangzott, az idei költ
ségvetés tervezésénél figyelembe 
kellett venni, hogy az önkor
mányzat normatív támogatása 
233 millió forinttal lett kevesebb 
az előző évinél. Ezenkivül a tele
pülési önkormányzati szilárd bur
kolatú belterületi közutak burko
lat felújítási támogatása is meg
szűnt, ami az elmúlt két esztendő 
támogatását nézve 306 millió fo
rintos forráscsökkentést jelent. Az 
áfa 20 százalékról 25 százalékra 
való emelése 420 millió forintos 
többletkiadást jelent. Ezek az idei 
költségvetés negatívumai, míg a 
másik oldalon csak egy tételt lehet 
kiemelni: a Fővárosi Önkormány
zattól kapott forrásmegosztás az 
idei évben 232 millió forinttal lett 
több. A kerületi önkormányzat
nak így 727 millió forinttal keve
sebből kell az idén gazdálkodnia. 

A 2010. évi költségvetés fő ösz
szege 16128 396 OOO forint, amely
nek 60,6 százalékát az intézmény
hálózat működtetésére kell fordí
tani. A maradék 39,4 százalékból 
(6351497 OOO forintból) kell a ter
vezett fejlesztéseket megoldani. 

Néhány megvalósítandó beruhá
zás: az útépítések folytatása, a csa
padékvíz-elvezetés Szentmihá
lyon, a Sashalmi városközpont 
komplex rehabilitációja, az óvo
dabővítések befejezése, az Ikarus 
sportpálya öltözőépületének befe
jezése. Továbbá új bölcsőde építé
se a Vágás utcában, a Centenáriu
mi lakótelep' Sasvár utca és a Bu
dapesti út közé eső közterületei
nek a rekonstrukciója, a Jókai Mór 
Általános Iskola épületének a re
konstrukciója, új óvoda építése, 
térfigyelő kamerás rendszer kiépí
tése a lakótelepeken, illetve a 
Cinkota városközpont és Fő tér 
kiépítése. A költségvetés a decem
berben elfogadott koncepció sze
rint készült el, de ·az előzetes ter
vekhez képest néhány dologban 
sikerült kedvezőbb számokat ki
alakítani. 

Kovács Raymund, a költségvetési anyag elökészítóle 

terjesztett költségvetés, amelyet a 
tervezett előirányzatok szerint il. 
működési bevételi többlet és az 
önkormányzati sajátos bevételek 
növelése mellett lehet végrehajta
ni. A könyvvizsgálat eredménye
képpen a költségvetési rendelet-

Keve.sebb tervezetet megtárgyalásra és elfo-
elbocsátás gadásra alkalmasnak tartom. 

Az egyik ilyen javulásról a pol- Ezek után alkották meg a 2010. 
gármesteri hivatallétszámleépíté- ' évi költségvetési rendeletet. A 
sének II. üteméről szóló javaslat képviselő-testület huszonhárom 
megvitatásakor értesül tünk. A tagja közül tizenhat fő jónak, mi 
létszámleépífést az önkormány- több, az átmeneti gazdálkodás Ga
zat normatív támogatásának nuár és február) költségvetésénél 
csökkenése indokolta. · Tavaly a jobbnak találta az idei tervezetet, 
testület tizenkét köztisztviselő el- és igennel szavazott. Egy képvise
bocsátásáról döntött első ütem- lő a nem gombot nyomta meg, 
ben, amit a második ütemben kettő tartózkodott. A kerületi 
ugyanekkora mértékű létszámle- MSZP-frakció a frakciószünetet 
építés követett volna. Végül e szá- követően úgy döntött, jelen lévő 
mot sikerült 9,5 státushely meg- tagjai (négy fő) nem kívánnak 
szüntetésére csökkenteni. Erről részt venni a szavazásban. 
külön nápirendi pontban döntöt
tek a képviselők. A létszámleépí
tés II. ütemét követően a polgár
mesteri hivatal állománya 234,5 
státusra változik. 

Nem mindenki 
szavazott 

A 2010. évi költségvetés terveze
tét dr. Printz János könyvvizsgáló 
is értékelte. - A XVI. kerületi ön
kormányzat költségvetésének 
előterjesztett fő összege 12,6 szá
zalékos csökkenést mutat az elő: 
ző évi elfogadott előirányzathoz 
képest. Az előző évhez viszonyít
va a működési kiadások 1,1 szá
zalékos növ~lése mellett a felhal
mozási kiadások 27,7 százalékos 
csökkenését tartalmazza az elő-

I~azgatási szünet 
julius S-I 6-ig 

Törvényi elŐírásnak eleget téve a 
testület felülvizsgálta az önkor
mányzati tuIajdonú gazdasági tár
saságok - a Kertvárosi Sportlétesít
ményeket Üzemeltető Kft., a Sas
halmi Piac Kft., a XVI. kerületi Vá
rosfejlesztő Kft. és a REHAB-XVI. 
Kft. - eddigi javadalmazási sza
bályzatát, és döntött a cégvezetók, 
a munkavállalók és a felügyelőbi
zottságok tagjainak javadalmazá
sáról,tiszteletdíjáról, végkielégíté
séről, természetbeni juttatásairól, 
illetve a felmondási idejéről. 

A köztisztviselók szabadságá
nak feltorlódása miatt a kerület 
jegyzője az idén is igazgatási szü-

netet rendel el július 5-16. között, 
illetve december 30-31-én. Ezen 
időszakban a kerületi okmányíro
da zárva tart - az ügyfeleket a 
XVII. kerületi okmányíroda fogad
ja -, a polgármesteri hivatalban a 
köztisztviselók ügyeletet tartanak. 

A sashalmi 
rehabilitáció 

Már az előző év végén eldőlt, 

hogy az önkormányzat 686 millió 
forintos uniós támogatást nyert a 
Sashalmi városközpont rehabili
tációjára. A piacfelújítás, a közte
rület-rendezés, a szilárd burkola
tú utak és parkolók építése, a 
sport- és rendezvénycsarnok ki~ 

alakítása, illetve . aHavashalom... 
park felújítása az idén kezdődik, a 
teljes beruházás 2011 nyarán feje
ződne be. Az ügymenet gyorsítá
sa érdekében az önkormányzat 
már tavaly kiírta a kivitelezésre a 
közbeszerzési pályázatot, ám a 
minden területet érintő beruházás 
iránt csak két cég érdeklődött, és 
egyik sem pályázott. Ezért az ön
kormányzat decemberben újabb 
pályázatot írt ki, amelyben külön
választotta a feladatokat: a piac
felújításra és a csarnok építésére, 
illetve az útépítésekre, valamint a 
parkfelújításra külön is lehetett je~ 
lentkezni. Ezúttal sokkal nagyobb 
volt az érdeklődés . a beruházás 
iráÍ1.t. A pályázók egy része azon
ban nem felelt meg a pályázati fel
tételeknek, ki kellett zárni őket az 
eljárásból. A kivitelezókről a már
ciusi ülésen döntött a testület, így 
minden akadály elhárult a beru
házás megkezdése elől. 



ÖNKORMÁNYZAT 

Történelmi fordulat előtt áll az ország 

A forradalmat ünnepeltük 
MÉSZÁROS TIBOR 

A z első ünnepi megmoz
dulástmárcius 10-én tar
tották, a Pofosz és az Art 

16 Művész Egyesület részvételé
vel. Az Erzsébetligeti Színház 
Napfény galériájában kiállítás 
nyílt a forradalom és szabadság
harc emlékére. Ünnepi beszédet 
Szatmáry , László önkormányzati 
képviselő mondott, a kiállítást 
Mi/lala Tibor, a Pofosz kerületi el
nöke nyitotta meg, az emelkedett 
hangulatról a kiállító művésze
ken kívül Várkonyi Szilvia és · 
Koltay Judit, kerületünk két jeles 
előadóművésze gondoskodott. 

kotáért Közhasznú Egyesület 
délután a településrész neveze
tes pontjait érintő hagyományőr
ző sétájával adta meg a tiszteletet 
az 1848-as eseményeknek. Mikor 
a séta végén a cinkotai ország
zászló tövében meggyulladtak a 
gyertyák, az Erzsébet-ligetben 
már a kerület vezetői, képvise
lők, a későbbi kitüntetettek és 
tsaládtagjaik gyülekeztek a nyil
vános ünnepi testületi ülésre, 
ahol több évtizedes művészi 

mimkája elismeréséül R. Törley 
Mária szobrászművész vehette át 
a díszpolgári címet jelentő okle
velet és plakettet Kovács Péter 
polgármestertől. Budapest Fővá
ros XVI. Kerületéért kitüntetésre 
öt kerületi honfitársunkat tartot-

Március IS-én a szokatlan hi
deggel és széllel is dacolva már 9 
órakor felhangzott a Himnusz a 
rákosszentmihályi Pálfi téri em
lékműnél, hogy 10 órakor min
denki részt vehessen a Pilóta és 
Prodám utca ·által közrezárt 
Paulheim téri hősi emlékműnél 
rendezett központi ünnepélyen. 
A Rácz Aladár zeneiskola fúvós
zenekara játszott, amikor huszá
rok érkeztek a térre. Két színpa
don elevenedtek meg a forrada
lom eseményei aSzekérszínház 
színészei, a Rackajam zenészei, a 
Muharay Elemér Hagyománye 
őrző Egyesület, a varázsműhe
lyesek táncosai és a kertvárosi 
diákönkormányzat diákjai jóvol
tából. 

szárruhában, lóháton léptetve a 
nagyszámú, nemzeti színű zász
lókat lengető közönség sorai 
előtt. 

A folytatás március 14-én kö
vetkezett Árpádföld turulemlék
művének lábánál, Kovács Péter 
polgármester és Szatmáry László 
képviselő részvételével. _A Cin-

ta érdemesnek a kerület vezeté- A hazafias dalok előadására 

se. Az elismerések átadását dísz- ezúttal is Tóth János Liszt-díjas 
előadás követte. operaénekes vállalkozott, hu-

Majd Kovács Péter polgármes
ter ünnepi beszédéb.>n mindenki 
előtt világossá tette: a 1848-as 
sorsfordító eseményekhez ha
sonló történelmi fordulat előtt 

állunk. Most azonban nem elég a 
forradalmi indulat, a hazafias 
lelkesedés; komoly szakértelem
re, valód~ nemzetféltő felelősség
vállalásra, a köz érdekeit szolgá
ló alázatos politizálásra van 
szükség ahhoz, hogy a csaknem 
egy évtizedes országrombolás 
káros következményeit felszá
moljuk. Ehhez büszke népre van 
szükség, a sikerbe vetett hitre, és 
olyan vezetőkre, akik bankszám
lájuk gyarapodása elé helyezik a 
haza felemelkedését. 

Kerületi kiválóságokat tüntettek ki 
Az 1848-49. évi forradalomhoz és sza
badságharchoz kapcsolódó kertvárosi 
ünnepségsorozat részeként március 
14-én, vasárnap adta át Kovács Péter 
polgármester a díszpolgári, valamint 
a kerületért kitüntetéseket. 

RABL G. GYÖRGY 

T örley Mária szobrászművész neve és al
kotásai cseppet sem ismeretlenek a XVI. 
kerület lakói előtt. Legutóbb 2006-ban, a 

forradalom ötvenedik évfordulóján az Erzsé
bet-ligetben leplezték le a szabadságharcosok
nak emléket állító alkotását. Ezek után alig
hanem csak a művésznő lepődött meg azon, 
hogy a képviselő-testület neki ítélte a megtisz
telő díszpolgári címet. R. Törley Mária köszö
nő beszédében kiemelte, büszke arra, hogy a 
kerület lakosa, amelyet még hosszú éveken át 
szeretne szolgálni. Az alkotás mellett a jövőben 
a tanításra is szeretne időt találni a nyári szüne
tek alkalmával. 

Budapest Főváros XVI. Kerületéért kitünte
tésben az idén öten részesültek. Pluhár Károlyné 
rubin diplomás pedagógus, aki oa legsötétebb 
kommunista elnyomás idején is kiállt a keresz
tény erkölcsökön alapuló nevelés mellett. Az 
1956-os forradalom leverése után mellőzötté 
vált, ám a rendszernek sem megtörnie, sem 

hiva~ozik iá helytörténeti munkáiban, ugyan
is 6volt az, aki a kerületi egyházi anyakönyv
vezetés és egyháztörténet hiányzó részeit 
pótolta. 

Halász Jánosné szintén tanárnő, 1947-től több 
mint négy évtizedet töltött el a pályáján. Mint 
"Árpádföld tanító nénije", sokan úgy emlékez
nek rá ma is. A szülők versengve írattál< hozzá 
a gyermekeiket, mert tudták, aki nála kezdi az 
elemi iskolát, jó eSéllyelorvossá, jogásszá, ta
nárrá, vagy éppen kitűnő szakmunkássá vál
hat a későbbiekben. Sokan emlékeznek rá azért 

háttérbe szorítania nem sikerült. Lantos Antal is Díszpolgárunk az idén: R. Törley Mária 

is, mert sosem felejtette el megkérdezni tanít
ványait, van-e uzsonnájuk, s a szegényebbek
kel mindig megosztotta sajátját. 

Az előz6ek fényében Fekete Sándorné a kerü- -
let óvónője is lehetne. 1971-ben a szakorvosi 
rendelőben kezdett dolgozni üzemi ápolónő
ként, ám az egészségügyet hamarosan az ·ÓVD

dapedagógus feladatára cserélte. ·Húsz éve ve
zető beosztást tölt be, pályája során miniszteri 
dicséretben részesült, és a megtisztelő főtaná
csosi címet is elnyerte. 

Dorogi Ferenc a férfiak sorában az első díja
zott, szobrász, kedvenc anyaga a kerámia. Az 
utóbbi időkben irodalmi elismerésekben is ré
szesült, így például 2003-ban Batsányi Emlék
díjat kapott, 2005-ban pedig a Szögedi Szép 
Szó megméretés Ill. helyezettje lett. Sokat tett a 
mezőkövesdi matyó kultúra megőrzéséért, 
megismertetéséért, hirdetéséért. 

Végül, de nem utolsósorban egy jogász-tör
ténész, a Mindszenty bíboros kerületi szobrá
nak felállításában is kiemelkedő szerepet vál
lalt dr. Horváth Attila részesült a kerületért ki
tüntetésben. A Hittel a Nemzetért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke jelenleg ifjabb And
rássy Gyula szobrának felállításán dolgozik, mi
közben az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem jogtudományi karán oktat. 2005-ban 
Pro Facultate-díjjal tüntették ki, tevékenységét 
az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága is 
elismerte. 



ÖNKORMÁNYZAT 

Nem kell bezárni vagy összevon ni intézményeket 

A vártnál jobb költségvetés 
Folytatás az 1. oldalról 
- 727 millió forint nem kis összeg. 
Miből lehet ennyi bevételkiesést pó
tolni? 

- A költségvetésünk csaknem 
öt százaléka 727 millió forint. Ek
kora állami elvonást mindenki 
meg fog érezni. Mit tudunk ten-

. ru? A pénz kétharmadát a fejlesz- . 
tésekből, a többit intézményhá
lózatunk múködtetéséból igyek
szünk megspórolni. A fejleszté
sekre mindig nagy szükség vari, 
intézményeink pedig már évek 
óta rendkívül -takarékosan gaz
dálkodtak. Ezért nekünk is olyan 
kompromisszumokat kel!ett köt
nünk, amelyek révén az intéz
ményhálózatot is meg tudtuk 
óvni a nagyobb változtatásoktól. 
Egyetlen intézményt sem kell be
zárnunk, összevonások sem lesz
nek, a komolyabb létszámleépí
téseket is sikerült elkerülnünk. 
Ez a számok ismeretében nem 
kis bravúr volt akollégáimtól. 

- A polgármesteri hivatallétszá- Kovács Péter pOlgármester: Nem lesz SZÜkség drasztikusabb megszorításokra 
mának a csökkentése is elkerülhetet-
len volt? rei orvosi rendelő, ldépí~ük a la-

- Egy magára valamit is adó kótelepeken és a fontosabb cso
önkormányzatnak példát kell mópontokon a térfigyelő kame
mutatnia. Nem elég megkövetel- rák rendszerét. Heteken belül 
ni a spórolást, azt saját magun- . elkezdődik a Sashalmi városköz
kon is bizonyítani kell. Tavaly pont rekonstrukciója, sor kerül 
ősszel ezért döntött a testület a az idén a Centenáriumi lakótelep 
hivatal két lépcsőben történő lét- közterület-felújításának II. üte
számcsökkentéséről. Első lépés- mére is. Megújul a cinkotai főtér, 
ként tizenkét köztisztviselőtől egy bölcsődét is építünk, két 
váltunk meg, úgy terveztük, ez óvodánkat több csoportszobával 
év első harmadában újabb tizen- bóvítettük, felújí~uk a Jókai Mór 
két kollégától búcsúzunk el. Sze- Általános Iskolát, az Ikarus BSE 
rencsére a költségvetési bevéte- új fedett futófolyosóval, öltöző
lek az összes szám ismeretében épülettel és fedett lelátóval gaz
úgy alakultak, hogy csak 9,5 ál- dagodik. Ennyi fejlesztési tervvel 
láshely megszüntetésére kény- nem kell majd szégyenkeznünk. 
szerültünk. Így 234,5 státusra Bizonyos útépítések biztos, hogy 
csökkentettük a hivatal létszá- tartalékIistára kerülnek, ha tu
mát, amely állománnyal a koráb- dunk valamennyi pénzt megspó
biakhoz hasonIó színvonaion rolni, akkor azokat is megvaló
tudjuk a feladatainkat elvégezni. sí~uk. Ha nem, akkor ezek a be-

- A kerület lakossága már hozzá- ruházások a következő ciklusra 
szokott a fejlesztésekhez. Az idén e csúsznak át. 
területen is csökkenésre lehet számí- - Ha több pénzből gazdálkodhat
tani. Melyek azok a fejlesztések, na a kerület, mire kellene még köl
amelyek ilyen nehéz gazdasági hely- teni? 
zetben is előnyt élveznek majd? - Ha áprilisban változás lesz ' 

- Amit a ciklusunk kezdetén az ország vezetés_ében, akkor re
ígértünk, be is fogjuk tartani. A ményeim szerint a jelenIegi -
150 utat mindenképp megépít- nekünk elfogadhatatlan - állami 
jük. Az idén megújul a Hősök te- költségvetés is módosul. Az pe-

dig bennünket, települési ön
kormányzatokat- is kedvezően 
érinthet. Ha több pénzü'nk len
ne, akkor az intézményeink és a 
polgármesteri hivatal dolgozói
nak a megbecsülésére költenék. 
Már eddig is erejükön felül telje
sítettek, a mostani megszorítá
soknak mégis ők az első számú 
vesztesei. A fenntartási felada
tokra is többet fordítanék, ezt 
ugyanis a jelen költségVetésben 
nagyon le kellett csökkente
nünk. Már eddig is sokat költöt
tünk, de jóval többet kellene 
költenünk a csapadékvíz elveze
tésére. Nagyon örülök, hogy az 
eddigi szociális juttatásainkhoz 
viszont nem kellett érdemben 
hozzányúlnunk. Az ingyenes 
tankönyvet a jövőben ugyan 
csak a kerületi gyerekeknek tud
juk majd biztosítani, de ezt a 
szolgáltatást Kratofil Zita képvi
selő asszony javaslatára a Néri 
Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskola diákjaira is kiterjesz~ük. 
Szász József képviselőtársunk ja
vaslatára a második osztályos 
gyerekek úszásoktatására is tu
dunk majd áldozni, ennek kö
szönhetően a kerületi gyerekek 

jelentős kedvezménnyel vehetik 
igénybe az uszodáinkat. A kul
turális és sportbizottság elnöke, 
Zsinka László is elégedett lehet, 
neki is köszönhetően mind a 
sportra, mind a kultúrára a ta
valyi évhez hasonló összeget tu
dunk fordítani. 

- Akkor mégsem olyan rossz ez a 
költségvetés. 

- Nem, sot jobb, mint amire 
előzetesen számítottunk. Az ál
lami megvonás ellenére stabil 
költségvetést tudtunk összeállí
tani. Szoros gazdálkodással, 
drasztikusabb rnegszorítások 
nélkül tudjuk megkezdeni ezt 
az évet. Amikor decemberben a 
költségvetési koncepció t ~lfo
gadtuk, még nem arra számítot
tunk, hogy a 2010. évi költség
vetésünk jobb lesz, mint az át
meneti időszak gazdálkodása 
volt. Ehhez az kellett, hogy 
mind a hivatal, mind pedig az 
intézmények vezetői, dolgozói 
is megértsék: az elvonásokat, a 
létszámcsökkenést, a megszorí
tásokat nem a kerületi önkor-
mányzat, hanem a magyar ál
lam jelenlegi vezetőinek a politi-
kája indokolja. . 



ÖNKORMÁNYZAT 

Környezetbarát irodák versenyében a polgármesteri hivatal 

Cél: a zöldirodacím elnyerése 
Ha környezetszennyezésről van szó, mindenki az iparra Kozma Enikő, a polgármesteri program idején. - A versenyt áp
és a közlekedésre gondol elsőként, pedig az jrodák adj ák kabinet referense kérdésünkre el- rilisban egy újabb állapotfelmé
a káros anyag-kibocsátás negyven százalékát - vélik mondta: túl vannak a "verseny" rés, vagyis egy második "dolgo
szakértők. A KÖVET Egyesület épp ezért meghirdette a . első részén, amely egy "dolgozói zói időjárás-jelentés" zárja le; itt 
Zöldiroda progr.antot, amelynek, az idén előszöt a XVI. időjárás-jelentés" elkészítését je- ellenő~zik, mit sikerült megvaló
kerületi önkormányzat is résztvevője. ' lentette. - Ennek lényege az volt, sítani a célkitűzéseink közül -

RABL G. GYÖRGY 

1 óllehet az irodák működésé
nek környezeti hatásai kevés
bé nyilvánvcilók, mint az ipari 

s a mezőgazdasági termelésé, de 
ha figyelembe vesszük az egyre 
szaporodó (és magasodó) üZleti 
épületeket, illetve az irodai alkal
mazottak növekvő létszámát, 
könyen belátható, hogy ez a tevé
kenység is figyelmet érdemel. 
Egyes becslések szerint mára a ká
rosanyag-kibocsátás negyven szá
za1ékáért az iroqák felelősek: egész 
nap égetik a villanyt, hatalmas 

, mennyiségű papírt használnak el, 

hogy a munkavállalók; alkalma- mondta a referens. 
és akkor még nem beszéltünk a klí- zottak értékelték a hivatal víz- és A KÖVET Egyesület két kate
maberendezések működésével energiafelhasználását, környe- góriában hirdet győztest, így a 
összefüggő környezeti terhelésről. zettudatosságát. Azért hívják XVI. kerületi önkormányzat a: leg- . 

A KÖVET Egyesület éppen ezért időjárás-jelentésnek, mert a mi- gyorsabban fejlődő vagy a legzöl
a fenntarthat6 gazdálkodás táma- nősítés ben a legrosszabb érték debb iroda is lehet. Egy biztos, 
gatását tűzte zászlajára, szakértői egy viharfelhő, a legjobb egy nap. eddig is számos konkrét lépést 
1999-ben kidolgozták a Zöldiroda Következő lépésként részt vet- tett a győzelem érdekében: egy 
programot, amelyen az idén elő- tünk egy múhelymunkán, ahol a ezek közül, hogy a nyomtatókat 
ször kerületünk is részt vesz. A tavalyi program során legered- most már újrahasznosított papír
program célja az adott szervezet ményesebb intézmények képvi- ral működtetik a hivatalban. - A 
irodáinak környezetközpontú fej- selőivel beszélgethettünk a ta- . kertvárosiaknak nagyon fontos a 
lesztése, a környezet- és emberba~ ' pasztalataikról - közölte Kozma környezet; nekünk pedig eddig is 
rát működés feltételrendszerének Enikő, hozzátéve: ez hasznos le~ számtalan ötletünk volt, hogyan 
kidolgozása, a szervezet működé- het annak az akciótervnek az el-o védhetnénk azt fokozottabban. E 
sébólfakadókároskörnyezetihatá- készítéséhez, amelyben a polgár- , program mO,st segít összefoglalni 
sok csökkentése és a dolgozók kör- mesteri hivatalnak vázolnia kell, és megvalósítani ezeket a célokat 
nyezettudatosságának növelése. honnan hová kíván eljutni a - szögezte le Kozma Enikő. 

E-kerület, e-polgármester 
ban, a polgármesteri hivatalban, 
hanem arra is szükség van, hogy 
a kerület lakói közvetlen kapcso
latban lehessenek képviselőikkel, 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Sokan még ma is félve tekin
tenek az olyan közösségi 
portálokra, mint az Iwiw 

vagy a Facebook. Ám ennek elle
nére egyre több kerületi iskola, 
kulturális intézmény, vagy éppen 
lakóközösség bukkan fel rajtuk. A 
"divat" apolitikusokat is utolérte, 
noha Kovács Péter esetében ezt 
aligha vetheti bárki a polgármes
ter szemére. Ő ugyanis azt vallja, 
a technika minden eszközét fel 
kell használni a 2006-ban ígért 
szolgáltató önkormányzat megte
remtésének érdekében. 

Számos városi legenda terjed 
arról, kik, vagy éppen milyen 
szervezetek használják fel visz
szaélésszerűen az olyan népszerű 
közösségi internetes oldalakat, 
mint az '!wiw vagy a Facebook. 
Sokan fel is ülnek ezeknek a törté
neteknek, és inkább eltávolítják 
profiljukat, mig a bátrabbak attól 
sem riadnak vissza, hogy épüle
tes célra használják fel a kedvelt 
portálok nyújtotta lehetőségeket. 
Igy tettek azok a kerületi fiatalok 

is, akik 2008 nyarán az Iwiwen 
létrehozták a XVI. kerület nevű 
felületet. Kertvárosunk profilját 
rövidesen több mint félezer fel
használó választofta ismerőséül, 
ami összevetve más városokéval, 
városrészekével kiemelkedőnek 
mondható. Az évek során számos 
iskola (egyebek mellett a Szerb 
Antal GirnnáziUl:n), kerületi in
tézmény (például a Corvin 
művház) is regisztrálta mag~t, de 
komplett lakóközösségek is meg
alkották a maguk profilját, így az 
Iwiwen kis keresgélés után bárki 
rátalálhat a Centenáriumi lakóte
lepre. A "Centinek" ráadásul 
nemcsak azok lettek barátai, akik 
ott élnek, hanem azok is, akik 
gyakran időznek parkjaiban, ját
szóterein. A közösségi portál, 
amelyet eredetileg arra a célra 
hoztak létre szerkesztői, hogy az 
ember megtalálja régi barátait, 
egykori diáktársait, így lassan túl
nőtte magát és új kapcsolatok 
szülőj évé' vált, hiszen a közös 
ismerőssel rendelkezők előbb

utóbb egymásra találnak. A felü
let ráadásul arra is lehetőséget ad, 

hogy az Arany oldalakat elfeled- vezetőikkeL Azért regisztráltam 
ve, ha a szükség úgy hozza, kön- az Iwiwen, majd később a Face
nyűszerrel találjunk kerületi sze- bookon is, mert láttam, az embe
relőt, vállalkozót. De a politika is rek :;zeretik és használják ezeket a 
felfedezte magának az Iwiwben portálokat. Nekem polgármester
és Facebookban rejlő lehetősége- ként pedig nem az a feladatom, 
ket. Pozitív példa erre Kovács Pé- hogy elbújjak az irodámban, ha
ter, a kerület polgármestere, aki nem hogy amennyire csak lehet
az előbbin csaknem hétszáz, séges, az itt élő emberek rendel
utóbbin majdnem kétszáz isme- kezésére álljak. Nyilván a kerüle
rőssel - vagy, ahogy ő fogalma- tiek is így gondolják, mert na
zott, szurkolóval - büszkélked- gyon hamar tucatjával jelöltek 
het. A kerO.let vezetője kérdé- ismerős üknek, majd jöttek a leve- -
sünkre elmondta: - 2006-ban azt lek, kérdésekkel és kérésekkel -
ígértem, szolgáltató önkormány- ezekre természetesen legjobb tu
zatot hozunk létre a kertvárosiak dásom szerint válaszolok, a hasz
számára. Ehhez viszont nem elég nos ötleteket pedig igyekszem a 
az, hogy gyorsabb, jobb kiszolgá- munkám során kamatoztatni -
lást teremtünk az okmányirodá- közölte Kovács Péter. 

.. ::. uL_ ... __ o Kiszelly loltán politológus úgy véli, az értéke
li fer a politikusok szemében a közösségi oldalakat, hogy kis költség- és 
időráfordítássallehet sok embert elérni. A szakember szerint ez egyáltalán 
nem baj, sőt mint mondja: nyugaton, ahol a politikai megosztottság ala
csonyabb a magyarországinál, anélkül csatlakoznak támogatók politiku
sokhoz és pártokhoz, hogy őket az adott párthOZ cövekelnék. Az internetes 
oldalak, naplók (blogok) a politikus személyes, emberi oldalát tudják meg
mutatni, vagy exkluzív hírforrásként szolgálhatnak. 



AKTUÁLIS 

A szenvedélymentességre és az egészséges életmódra hívják fel a figyelmet 

Diákok csomagolták ki az irodát 
Nem mindennapi avatóün
nepségnek lehettek szemta
núi azok, akik március 4-én 
elfogadták a Kertvárpsi Ifjú
sági Önkormányzat és a Cor
vin Művelődési Ház meg
hívását. A kertvárosi ifjúsági 

. információs pont avatóün
nepsége olyan volt, mint a 

. résztvevők többsége: fiata
los, dinamikus és jó kedvű. 

RIERSCH TAMÁS 

A kertvárosi ifjúsági infor
mációs pont a Kertvárosi 
Ifjúsági Önkormányzat és 

a Corvin Művelődési Ház közös 
találmánya. Előbbi kezdeményez
te, utóbbi pedig részt vett a Szociá
lis és Munkaügyi Minisztérium
nak a multifunkcionális gyermek
és ifjúsági közösségi terek fejleszté
sére kiirt pályázatán, amelyen 3,3 
millió forintot nyert. A háznak és 
az ifjúsági szervezetnek e pénzből 
egy ifjúsági irodát kellett létesíte
nie és egy tematikus prograrnsoro
zatot kellett megvalósítania. Utób-

. biból már két program lezajlott: ta
valy a demokrácia, az idén a köz
biztonság és a bűnmegelőzés ke-

Papírba bugyolálva kapták meg a Punktumot a fiatalok 

rült terítékre, áprilisig a szenve
délymentességre és az egészséges 
életmódta is felhívják a figyelmet. 

Az információs pont egy állan
dó helyszínt, egy állandó találko
zási pontot jelenthet a fiataloknak. 
Ezért is volt olyan fontos a március 
4-i átadás. - A XVI. kerület életé
ben már az is mérföldkőnek szá
mított, hogy 2008-ban első ízben a 
kerületi fiatalok is gyakorolhatták 
demokratikus jogaikat - mondta 
Kovács Péter polgármester. - A 
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 
tagjainak, tisztségviselőinek meg
választása komoly eredmény. Ez a 
folyamat ma újabb jelentős állomá-

sához érkezett, az iroda létrehozá
sával egy olyan hely jött létre a ke
rületben, ahol a gyerekeink biztos, 
hogy tanácsra, segitségre" ötletek
re, lehetőségekre találhatnak. 

Az iroda a Punktum nevet kap
ta. A névadók természetesen ma
guk a fiatalok voltak, ahogyan az 
iroda felavatói is. Az ünnepségre 
becsomagolt iroda üvegfaláról a 
lelkes ~atalok tépték le a csomago
lópapírokat. - A Punktum Ifjúsági 
Információs Iroda kiemeIt figyel
met fog fordítani a 14-29 éves kor
osztályra - tudtuk meg dr. Friedné 
Rajki nona ifjúsági koordinátortól. 
- Elsődleges feladatának tekinti a 

fiatalok információs szükségleté
nek kielégítését, a várható problé
mák megelőzését. 

Az iroda nyitva tartását a fiatal 
korosztály szabadidejéhez igazí
tották. A 27 esztendős Danó Arpád 
főmunkatárs mindennap 14 és 20 
óra között várja az érdeklődőket. 

A március 4-i avatóünnepséget 
követően tartották a kertvárosi 
ifjúsági fórum'alakuló ülését. Az if
júsággal kapcsolatos ügyekben 
"érintett ,intézmények, szervezetek 
és szerríélyek részvételével zajló fó
rum összehívását a 2008 decembe
rében elfogadott kertvárosi ifjúsági 
koncepció javasolta. A most meg
alakult fórum elnöke a polgármes
ter lett, és a tagok között az önkor
mányzat, az oktátási, egészségügyi 
intézmények, a rendőrség, az egy
házi és civil szervezetek, valamint 
a Kertvárosi Ifjúsági Önkormány
zat is képviseltette magát. Az ala
kuló fórum egy gyümölcsöző pár
beszéd kezdetét jelentette, ame
lyen a résztvevők egy éves munka
tervet is összeállítettak. Ebben kö
zös rendezvények, akciónapok, a 
kerületi ifjúsági koncepció felül
vizsgálata, illetve egy év végi ifjú
sági bál is helyet kapott. 

Nyár lesz, mire a kátyú kat eltüntetik 
Alig ért véget a tél, most a havas-latyakos utak helyett a 
kátyúk sokasága okoz bosszúságot a kerületben élők
nek. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. ígéri, mindent 
meglesz a gyors hibajavítás érdekében, ám a folyamat 
nyárig is eltarthat. Az önkormányzati fenntartás ú utak 
javításaival már-május elejére végezne a kerület. 

RABL G. GYÖRGY 

N oha egy-egy napra még 
visszaköszön, a tél már 

. múlóban van, de hogy itt 
járt, azt számtalan kátyú, kisebb
nagyobb úthiba jelzi szerte a XVI. 
kerületben. A javítás a fenntartó 
feladata, a kertváros legforgaIma
sabb útszakaszait illetően a Fővá
rosi Önkormányzat. Sok lakó úgy 
véli, az illetékesek elsiklanak a 
problémáik fölött; nem a kellő 

gyorsasággal és precizitással lép
nek föl a több esetben méteres 
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lyukak eltüntetése érdekében. 
Zoltán, aki - ahogy mondja - na
ponta szlalomozik egyebek mel
lett a Veress Péter úton, még azt is 
kilátásba helyezte, hogy ha kár 
éri, beperli Budapest vezetését. -
Nemrég újítottam fel ,az autómat. 
De mi lesz, ha egyik nap elhagy a 
szerencsém és egy kátyúban kö
tök ki? - teszi fel a koltői kérdést a 
mátyásföldi férfi. 

A Fővárosi Közterület-fenntar
tó (FKF) Zrt. mémökségi vezetője 
szerint a társaság minden tőle tel
hetőt megtesz: 2009. decembertől 

máig 690 kátyút javítottak ki, és 
további 90 esetben a burkolat
hiány pótlása már folyamatban 
van. - Atéli időjárás okozta bur
kolathiányok felszámolása hosz
szan eltart, mert a kátyúsodások 
folyamatosan jelentkeznek az út
burkolatokon, néha hónapokkal 
később, a tél elmúlta után - állí
totta Csapláros János, hozzátéve: 
útellenőri szolgálatuk folyamato
san járja a fő- és tömegközlekedé
si útvonalakat, és az észlelt hibák 
megszüntetése érdekében intéz
kedik. - Az elmúlt évek tapaszta
lata alapján május vége, június 
eleje, amikorra a téli időjárás 
okozta károkat sikerül teljesen 
helyreállítani - jelentette ki az 
FKF mémökségi vezetője. 

Ezzel szemben a keri:ilet közte
rületi ügyintézője már május ele-

jére végezni szeretne az önkor
mányzati fenntártású utak javítá
saival, közölte lapunkkal Tóth 
Sándor. A polgármesteri hivatal 
műszaki ügyosztályának munka
társa elmondta: az idei egy külö
nösen rossz tél volt, . mivel egy
mást váltogatta a fagy és az olva
dás, s ez komoly károkat okozott. 
- Milliókba került eddig is a ká
tyúzás, s még egyáltalán nem ér
tünk a végére - szögezte le Tóth 
Sándor, de biztosított: a megbízott 
vállalkozó folyamatosan dolgo
zik, s az évek során teljesen el
használódott utak közül többet 
most újra is aszfaltoznak majd. 
Akit ennek ellenére kár érne, az 
hivatalosan felvett (például rend
őrségi) jegyzőkönyv birtokában a 
XVI. kerületi önkormányzattól 
kérheti annak megtérítését. 



OKTATÁS 

Máshol bezárják, nálunk bővítik a pedagógiai intézményeket , , 

Ovodafejlesztés a Baross utcában 
Az elmúlt hónapokban újabb fejlesztés történt Rákos
szentmihályon. A Csömöri út - Segesvár utca - Baross ut
ca - János utca által határolt területen, ahol korábban már 
egy uszoda is épült, majd tavaly ősszel egy közteret is fel
avattak, az önkormányzat egy új óvodaszárnyat épített. 

RIERSCH TAMÁS 

A rákosszentmihályi óvo
. dafejlesztés sokkal lát

ványosabb volt, mint a 
Csinszka utcai. A Szentmihályi 
Játszókert óvoda bóvítésekor 
ugyanis nem egy már meglévő 
épületet újított fel és alakított át 
az önkormányzat, hanem egy 
teljesen új épületszárnyat építte
tett. A döntés azért esett a Ba
ross utcai intézményre, mert az 
az óvoda elegendő területtel 
rendelkezett egy ekkora beruhá
záshoz. 

- Az óvodabóvítés révén nem
csak három új csoporttal, hanem 
egy közösségi térrel, egy torna
szobával, egy nemzetiségi cso
port indításának lehetőségével 

és újabb kilenc munkahellyel 
gazdagodott a kerület - tudtuk 
meg dr. Csomor Ervin alpolgár
mestertől. 

hetően az óvodába felvehető 

gyerekek létszámát több mint 
150 fővel megnövelte. A két óvo
dában összesen hat új csoport in-

dítására biztosított lehetőséget, 
amely a Pipitér és a Szentmíhá
lyi Játszókert ovikban egyaránt . 
hat-hat óvodapedagógus és há
rom-három szakképzett dadus 
felvételét is lehetővé tette. Ezen
kívül a kerületi német kisebbsé-

cai óvoda egyik csopor~a szep
tembertől német nemzetiségű 
óvodai csoport lesz. 

A Baross utcai óvoda építése 
eredetileg 145 millió forintba ke
rült volna, de mível a kivitelező 
nem készült el határidőre a be-

gi önkormányzat, illetve a német ruházás sal, az önkormányzat
nemzetiségi oktatásra igényt tar- nak csak 140 míllió forintot kel
tó családok kérésére a Baross ut- lett kifizetnie. Ezzel az idei év

ben az Egy iskola, 'egy óvoda fel
újítási program óvodafejlesztés 
része lezárult, a kerületi prog
ram keretein belül nyáron a Jó
kai Mór Általános Iskola újulhat 
meg. Korábban szó volt róla, 
hogy az önkormányzat a cinko
tai lakóparkok közelében egy új 
óvodát építtetne. Erre azonban a 
budapesti kerületek nem pá
lyázhattal az ' Európai Uniónál. 
A tervet nem vetette el végleg a 
kerület vezetése, amínt találnak 
rá forrást, ezt a szükséges beru
házást is megvalósí~ák. 

Az óvodabővítés iránt nagy 
volt az igény a kerületben. A ke
rületi önkormányzat az elmúlt 
hónapok felújításainak köszön- Új épületszárnnyal egészült ki a Szentmihályi Játszókert 

- A Pipitér és a Szentmihályi 
Játszókert óvodák fejlesztésével 

. egy időre megoldottuk óvodai 
problémáinkat. Ugyanakkor a 
cinkotai lakóparkok sem marad
nak majd fejlesztés nélkül, hisz 
azon a területen uniós támoga
tásból hamarosan egy bö!csődét 
építünk - vázolta a terveket az 
alpolgármester. 

A;tánc építő ereje és boldogsága 
Március 4-én a kertvárosi pedagógiai napok keretében 
néptánctanítás témában két. bemutató órát tartottak a 
Herman Ottó Általános Iskolában. Ehhez három táj egy
ség népviseletét bemutató kiálÍítás is kapcsolódott. 

ZSIGMOND TÜNDE 

A bemutatóra várakozva 
az iskola tágas aulájában 
három tájegység, Kalo

csa, Sárköz és Sóvidék színpom
pás népi viseletében gyönyör
ködhetünk. E nagy élményt adó 
pár perc alatt az is kiderült, hogy 
ezt a szemet gyönyörködtető ki
állítást saját ruhakészletből állí
tották össze. 

A bemutató a legkisebbekkel 
kezdődött. Az elsősök dunántúli 

ugrósokat gyakoroltak tanárnő
jükkel, Sáfrányné Karácsony Évá
val. A lelkes kisiskolások össze-' 
szokottan, végig iegyelmezetten 
követték az utasításokat. Nem 
esett nehezükre, sőt kifejezetten 
élvezték az ugrásokat, s ezzel 
így volt a szakmai nézőközön
ség is. 

Aztán jöttek a kamaszok. A 
tánc építő ereje rajtuk látszik meg 
igazán. Milyen más egy "táncos" 
tizenéves alkata, mint a számító
gép előtt görnyedő kortársáé! 

Nem beszélve a fegyelmezettség
ről, határozottságról és az egész
séges önbizalomról. Jánossy Ág
nes Pálma tanárnő ritmusfejlesz
tési gyakorlataival az elegáns pa
lotás tánc betanítására hangolta a 
7. osztályosokat. S mí már láttuk 
is magunk előtt a kés~ produk
ciót, a korabeli ruhában kecsesen 
palotást lejtő ifjú párokat. 

A bemutatók sokunkat meg
győztek arról, amít a táncot értók 
és érzők mondanak a tánc áldá
sos hatásairól. A néptánc tanítása 
egyben a mozgásbeszéd tanítása 
is: igen fontos eszköze a gyerme
kek egészséges mozgásfejlődésé
nek. A közös táncnak, tánc tanu
lásnak egyebek között dyslexia-

megelőző, a rövid és hosszú távú 
em1ékezetre is ösztönző hatása 
van. 

A Herman Ottó Általános Is
kola igazgatója, Kocsis Tóth Ma
riann hangsúlyozta, hogy a meg
tekintett bemutatókon nem kivá
lasztott gyerekek, hanem teljes 
osztályok vettek részt. A nép
tánctanítás iránt elkötelezettséget 
érző igazgatónő úgy gondolja, 
hogy igaz és nagyon fontos az a 
gondolat: aki kisiskolás korban 
megízleli a közös dal, játék és a 
tánc boldogságát, megorzi ezt a 
kedvet a későbbiekben is, és nem 
zárkózik el attól, amí népi és 
nemzeti, a szavak legnemesebb 
értelmében. 



KULTÚRA 

Brandon Thomas bohózata az Erzsébetligeti Színházban 

Donna Lucia túsarkú cipőben 
Vannak olyan színpadi mű
vek, amelyek az év bánne
lyik szakában, boldog vagy 
boldogtalan országban, 
minden körülmények kö
zött telt házat vonzanak. Az 
egyik ilyen Brandon Tho
mas Charley nénje CÍmű két
részes bohózata, amely ezút
tal az Erzsébetligeti Színház 
nézőterét töltötte meg neve
tésre vágyó közönséggel: 

MÉSZÁROS TIBOR 

H ogy miért ül be az ember 
egy színházi előadásra, 
amelyik olyan darabot kí

nál, amit a nézők többsége már 
színpadon, filmen is többször lá
tott, talán nehezen magyarázható. 
De mégis időről időre beülünk, és 
gyermeki kíváncsisággal várjuk, 
hogy az adott szereposztásban ki 
hogyan oldja meg a feladatát. 

Ezzel az érdeklődéssel mentünk 
február 28-án a Pódium Színház 
előadására az Erzsébetligeti Szín
házba, és néztük , végig, hogy 
Charley és barálja, Jack beleszeret 
a szép Spittigue lányokba, Kittybe 
és Annie-be, akiket apjuk féltéke
nyen őriz. A kispénzű fiatalembe
rek nem nagyon számíthatnak a lá
nyait féltve őrző apa jóindulatára. 
Reményeik szerint hamarosan lá
togatóba érkezik Charley Brazíliá
ban élő, dúsgazdag nagynénje, 
akitől a megoldást remélik. Remek 
tervet eszelnek ki, amelynek van 
egy gyenge ponlja: Donna Lucia 
nem érkezik meg időben. Gyors 
megoldásra van szükség, és a fiúk 
ráveszik baráljukat, hogy játssza el 
a néni szerepét. Minden szépen 
halad, mig a valódi Donnil Lucia 
meg nem érkezik. 

A helyzet tele van komikum
mal. A tűzvörös női ruhába bújt, 
tűsarkú cipőben botladozó fiatal-

Komédia a köbön 

ember, fején az ugyancsak tűzvö
rös, nagykarimájú kalappal per
cenként kínál jól kihasználható 
helyzeteket aszínészeknek. Ők 
éltek is a lehetőséggel, gyakran 
nevettették meg a közönséget. És 
mivel a történetnek erős érzelmi 
töltést ad Aldobolyi Nagy György ze
néje, a nevetésen kívül azért néha a 
meghatódottság közelébe is elju-

tott a nagyérdemű, és olyan hálá
san fogadta minden kívánságmű
sorok örök favorilját, az Orhideák 
kezdetű dalt, mintha most hallhat
ta volna először. 

A szÍllművészek közül Bajza 
Viktóriának, Kautzky Armandnak, 
Arany Tamásnak és Várfi Sándornak 
volt lehetősége emlékezetes alaki
tásra, a közönség reakcióiból ítélve 
nem is hagytak ki egyetlen lehető
séget sem a jelenlévők megnevet
tetésére. 

Az Erzsébetligeti Színház a fel
újított színpadi világítással, a most 
már kényelmesebb székekkel teljes 
színházi élményt tud nyújtani a 
XVI. kerület lakóinak. Ha még arra 
is sikerülne megoldást találni, 
hogy a székek egymáshoz rögzíté
sét szolgáló kis fém fülek a nézők 
mozgására ne nyikorogjanak, ak
kor az utolsó - az előadások csen
des pillanataiban érzékelhető - za
varó tényező is megszűnne. 

Beszélgetés a sorsról, a gondviselésről 
Müller Péter író, ' dramaturg, forgatókönyVíró, előadó. 
A hazai ezoterikus irodalom legismertebb m:űvelője 
március 7..;én volt vendége az Erzsébetligeti Színház
nak, hogy legújabb, Gondviselés CÍmű könyvéről be
szélgessen az érdeklődőkkel. 
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A ki Müller Péter esljein 
vesz részt, tudja, nem a 
kézzelfogható valóság 

világába csöppen. A Madách 
Színház dramaturgja betöltötte 
hetvenharmadik évét, nagy élet
tapasztalatot halmozott föL Tö
rekvése, hogy tapasztalatait, kö
vetkeztetéseit hallgatóságával, 01-
vasóival megosztva könnyítsen 
embertársai sorsán. 

joknak a lelki állapotunkra kifejtett 
hatását boncolgatta. 
Meggyőződése szerint létezik az 

embemek olyan lelldállapota, ami 
független a külső körülményektől. 
EI lehet érni, hogy minden külső 
baj és nehézség ellenére napról 

napra megéljük a lelki öröm álla
potát, mert ki lehet lépni a valóság-

. bóL Példának a híres színész, Már
kus László esetét említette, aki, szin
te átlépve a fizikai létezés törvé
nyeit, valósággal elhalasztotta a 
halálát, hogy a neki fontos előadá
son még részt vehessen. A baj, 
hogy az elmúlt fél évszázad lélek
tagadó szemlélete elsorvasztotta 
az emberek hajlamát az érzelmek, 
ösztönök megélésére, sőt már-már 
megvetendőnek tarlja azokat. Ám 

A tervek szerint nemrég megje
lent Gondviselés ámú könyve lett 
volna a beszélgetés témája, de 
Müller Péter előadása első felében 
a magyar emberek általános hely
zetéről ejtett szót. Nem úgy, ahogy 
a híradóban hallhaljuk, hogy kevés 
a nyugdíj, sok a munkanélküli, 
magas az adó, drága a fűtés és a 
benzin, hanem mindezeknek a ba- Hosszú sorokban érkeztek az íróhoz a dedikálásra várók 

a genetikailag belénk kódolt vágy 
az örömre, a teljességre nem fojtha
tó el fizikai károsodás nélkül. 

A Gondviselés egy beszélgető 

könyv; témája az emberi sors. Egy 
olyan ember visszatekintése, aki 
hetvenhárom évesen úgy érzi, 
kezd belelátni saját sorsa rejtett 
összefüggéseibe. Kizárólag megélt 
helyzeteket összegezve készít 
számadást . életéről, amelynek 
olyan részleteivel ismerkedhet meg 
az olvasó, mi az a sorsteremtés, mit 
jelent a varakozás művészete, ho
gyan kapcsolódik ehhez a szellem
világból érkező segítség. Arról be
szél, mennyire fontos a minden
napoktói elszakadt, emelkedett 
belső világ, és benne a szeretet. 

Aki ráérez erre a világra, bizo
nyára nagy élvezettel és hasznos 
gondolatokkal gazdagodva forgat
halja Mü11er Péter könyvét. Aki pe
dig hajlandó volt végígvárni azt a 
hosszú sort, amelyet a dedikálásra 
várók alkottak az előadás végén, 
annak egy még értékesebb pél
dánnyal bővülhet könyvespolcán 
a sorskönyvek választéka. 
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Vargay Zoltán intarziaművész kiállításáról 

Feszülő vitorlák a táblaképen 
Mindig nagyobb éréleklődést vált ki a tárlatIátogatók 
körében, ha olyan kiállításra kapnak meghívót, amely a 
művészet kevesek által művelt ágába enged bepillanta
ni. A faintarzia ilyen műfaj. Dr. Vargay Zoltán február 
23-án nyílt kiállítása nem csak ezzel vonzotta látogatóit: 
a művész neve garanciát jelent a magas színvonalra. 
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A z Erzsébetligeti Színház 
kamaratermében har-

o minc táblakép várta a lá
togatókat. Huszonkilenc alkotás 
Vargay Zoltán keze munkája, egy 
a nemrég elhunyt tanitómesterre, 
Vass Lász/óra emlékeztette a jelen
lévőket. 

Megismerkedésük a véletlen 
műve volt. Vargay Zoltán kissé 
humoros előadásában a történet 
úgy hangzik, az egész család neki 
keresett valami elfoglaltságot, 
hogy mint frissnyugdíjas, ne a 
családtagjaival foglalkozzon-reg
geltől estig. Amikor hallotta Vass 
Lászlót nyilatkozni a rádióban, ja- . 

vasolta, fordítsa hirtelen megso
kasodott szabadidejét intarziaké
szítésre~ Vargay Zoltánnak tet
szett az ötlet, még inkább lelkese
dett, amikor megtudta, hogy Vass 
László, akárcsak ő, XVI. kerületi 
lakos. 

innentől egyenes út vezetett a 
kiállításig. Vass László, mint a jó 
mesterek általában, nem a saját 
akaratát kívánta tanítványára 
kényszeríteni, csak a fortélyokat 
mutatta meg.önzetlenül, és hagy
ta, hogy Vargay Zoltán önálló uta
kon járjon. Kis túlzással elmonq,. 
ha~uk, egyetérteni szinte csak ab
bah tudtak, hogy az intarzia szép, 
de nagy vitáik és szócsatáik barát
ságukra nem voltak rossz hatás-

sal. Ezért is történhetett, hogy 
Vargay Zoltán kénytelen volt átél
ni néhány torokszorító pillanatot, 
amikor Vass Lászlóra, mindenki 
Vasslacijára emlékezve idézte fel 
az önzetlen tanitómester alakját. 

Előtte azonban Szabó Csilla· in
tézményvezető üdvözölte a kö
zönséget, és néhány mondatban 
bemutatta az intarzia műfaját is, 
ez után adta át a szót a kiállító 
Vargay Zoltánnak, aki elmesélte, 
hogyan szerette meg a fát, ho
gyan érzett rá arra, miként lehet a 
fa természetes erezetét, eredeti 
mintázatát kihasználva a művé
szi kifejezés szolgálatába állítani. 

A falakon sorakozó képek azt 
bizonyí~ák, hogy mind a mester, 
mind a tanitvány eredményesen 
tevékenykedett, mert a kiállított 
művek m!ndegyike · háromdi
menziós kép látványát ébreszti a 
sík táblakép eszközeivel. Különö
sen mély térérzetet kelt a Sikátor 
című alkotás. Az embemek kedve 

támadna benézni a fal szinte kéz
zelfogható kiugrói mögé. Ha
sonlóan plasztikus hatása van a 
Dagadó vitorlák című képnek, 
amely egy ádáz vitorlásverseny 

,köteleit, szél döntötte árbocait, fe
szített vitorláit varázsolja elénk. 
Finom női mozdulatot jelenít meg 
a Vázlat, és a legjobb minőségű 
alkotások méltó versenytársa a 
Csendélet. 
, A kiállítást végignézve az a jó 
hangú énekes jut az ember eszé
be, akinek mindegy, mit énekel, 
előadásában minden jól hangzik. 
Ám Vargay Zoltán esetében a té
maválasztás is hozzájárul ahhoz, 
hogy a néző a legtöbb képre so
káig emlékezzen, a nonfiguratív
tól a portréig mindent megtalá
lunk művei között. Ha valaki a 
március 20-ig tartó kiállítást nem 
tudta megtekinteni, és beüti az 
internet valamelyik keresőprog
ramjába az alkotó nevét, erről 
maga is meggyőződhet. 

. Szerencse hatos a Vertigo előadásában 
A XVI. kerületi Szlovák Ki
sebbségi Önkormányzat 
egyik természetes törekvése 
a szlovák nyelv . ápolása. 
Február 28-án a Dolina 
Pestvidéki Szlovákok Egye
sületével karöltve szlovák 
nyelvű színházi - előadást 
szervezett a Rádió utcai kö
zösségi h·ázban. 
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T íz lelkes színházrajongóból 
alakult 1997 januárjában 
Budapesten a Vertigo Szlo

vák. Színjátszó Csoport. Először 
1997 decemberében lépett a nyilVá
nosság elé egy francia lovagi törté
net feldolgozásával. A kezdeti si
kereken felbuzdulva egyre bővülő 
repertoárral állt a közönség elé, 
rnind bátrabban nyúlt a nagyobb 
kihívást jelentő feladatokhoz. A 
szinjátszó csoport ma már olykor 
hivatásos művészekkel kiegészül
ve, profi szinészi játékot igénylő 
feladatra is vállalkozik. 

Szlovák nyelvü előadás a Dolina egyesület szervezésében 

A társulat sok budapesti és vidé
ki fellépésen van már túl Részt 
vett a békéscsabai tavaszi fesztivá
lon, sőt már határon hili fellépé
sekkel is büszkélkedhet. Szívesen 
ad elő vígjátékot, bohózatot, szóra
koztató műveket. Egyik a Szeren
cse hatos, Neí/ Simon többszörösen 
átírt vígjátéka, amellyel- talán eddi
gi legnagyobb sikerét aratta. 

A Neil Simon Furcsa párcímű 
világhírű vígjátékából keletkezett 
átirat először az Odaégett pulyka, 

avagy a jókedv recep~e címet vi
selte, ennek női változatával, a Sze
rencse hatossal érkezett Cinkotára 
a Vertigo csoport. Olivia, Julia, 
Monika, Renata, Viera és Sylvia 
hétköznapi hölgyek, akiknek élete, 
mint legtöbb társuké, tele van 
szerelemmel, könnyel, haraggal, 
gyengédséggel, megoldható és 
megoldhatatlannak látszó problé
mákkal. Utóbbiak esetében igen jó 
tanácsokat tudnak adni társaiknak, 
különösen, ha az férfiakkal van 

kapcsolatban, csak a saját problé
máikat lá~ák mindig bajosabbnak. 
Együttlétük ürügye egy kártyapar
ti, de ezt rendszeresen megzavarja 
valami. Hol egy telefonlúvás, ami
nek következtében mindnyájan 
egyszerre kapnak mobiljuk után, 
hol az egyikük által felvetett prob
léma megvitatása, vagy a darab 
második felében a férfiak megjele
nése. A darab ugyanúgy görbe 
tükröt állít a nők egymás közti 
kapcsolata, mint a férfiakhoz fűző
dő, örökös játszmákat felvonultató 
viszonya elé. Teszi ezt úgy, hogy a 
történések állandó kísérőj e a hu
mor, olykor már-már a paródia, 
gondosan ügyelve arra, hogy a 
hallgatóság ne maradhasson so
káig poénok nélkül. 

A szlovák nyelvű előadás szem
mel láthatóan jókedvűvé tette a 
jelen lévő, zömmel cinkotaiakból 
álló közönséget, akik többsége jól 
értette a szlovák nyelvet. Ám ha 
valaki nem minden mondattal tu
dott megbirkózni, annak segített a 
szomszédja. 



HELYTÖRTÉNET 
kózést rendez a táborozás költségei Mühlbeck Károly festőmúvész, 
javára." Vagyis a bevételt a tábo- Irgang Károly drogista, Lind
rozás meghosszabbítására ter- mayer Károly hentes, Malovetz 
veztékfelajánlani. Mihály, a község mindenese Riport a múltból 

Az igazán érdekes és. sokat- (volt túzoltóparancsnok, adó
Gyermekkorom nagy élményei közé tartozott, amikor mondó a tervezett két csapat ellenőr, a túzoltó- majd a le
Szentmihály on "bulifutballmeccseket" rendeztek. A összeállítása. ven te zeneka r karmestere), ifj . 
nemegyszer több mint ezer nézóelótt, évente két-három A kövéreket képviselték: Kre- Szabó Józs~f építész (több szent
aikalommal játszott mérkózéseken megmérkóztek a kö- nedits Sándor nyugdíjas fójegy- mihályi középület tervezője), 
vérek a 'Soványakkal, az iparosok a kereskedókkel, a ző, Piller György kerületi főállat- · vitéz Regós Ágoston . vendéglős, 
Krédó a cserkészekkel vagy a szentmihályi kaszinp a orvos, dr. Tóth Pál László közsé- valamint Adámy Oszkár temet
sashalmival. A rendezvényeknek egy közös sajátossá- gi orvos, Balázsovich Zoltán, a kezési vállalkozó. A mérkőzés 
guk volt, a tiszta bevételt mindig valalllilyen közösségi ' Rákos Vidéke főszerkesztője, levezetését Klier József helyett 
célra fordították. Törócsik Gyula iskolaigazgató, dr. Piukovits Józs~f tb. szolgabíró 

LANTOS ANTAL A Rákos Vidéke hetilap egy 
ilyen mérkőzésről ad tudósítást 

Prokopp Endre építész (egyebek vállalta el. 
közt a községháza tervezője), Mai szemmel nézve sZinte hi
Stokinger Ferenc magánzó, Di- hetetlen, hogy azért, hogy há
busz Sándor főjegyző, Reich De- romtucatnyi cserkész egy héttel 
zsó számtanácsos, Kabay János tovább tudjon táborozni,a helyi . A z 1945. előtti évekhez vi- az 1931. év július hó 7-i és 12-i 

szonyítva mára nagyot számában. Természetesen én 
. fordult a világ; Jelenleg a ..---_______________________________ ~~ 

kerületi önkormányzat támogat
ja különböző keretekből a civil 
egyesületek tevékenységét, ezzel 
szemben a régi világban az egye
sületek, a civil és igen sokszor az 
egyházi mozgalmak nyújtottak 
támogatást a községi elöljáróság
nak a céljai megvalósításához. 

A Klebelsberg-féle iskolaprog
ramig, az 192D-as évek közepéig 
a községek saját erejükből építet
ték fel az iskoláikat. A fenntartá
suk az iskolaprogram bevezetése 
után is a települések kötelessége 
maradt. A civil egyesületek 
színielőadások egész sorát ren
dezték, melyek bevételét az isko
lák működésére fordították. 

Rendezvényeket szerveztek 
ezenkívül a községháza vagy a 
templom építésére is. Az épüle- . 
tek berendezését általában min
dig adományokból vásárolták 
meg. Ezek a közösségi tevékeny
ségek fejlesztették az egészséges 
lokálpatriotizmust, a községek 
polgárai jogosan tekintették sa
játjuknak a létrehozott értékeket, 
és igényelték, hogy beleszólhas
sanak azok felhasználásába. 

Mottó 
"Földi": ez a szó személyes emlé
kekre utal, közös élményekre és 
közös hangulatokra. .. valamire, 
ami . talán iskolánál, tanulmá
nyoknál, megtanUlt történelem
nél is jobban és korábban alakítot
ta azt, ami bennünk közös. "Föl
di": ez a szó elsósorban a szüló
földre utal. 

Szabó Zoltán: 
Szerelmes földrajz 

A prominens csapat, a Rákos Vidéke kissé megviselt illusztrációján 

két és fél évesként még nem ve
hettem részt nézőként ezen a 
mérkőzésen, mégis az egykori 
krónikák segítsegével érdemes 
felidézrÍi az!, hogyan zajlott le 
egy ilyen esemény, így az olva
só gazdagabb lehet egy olyan él
ménnyel, amivel mára már csak 
elvétve találkozhatunk. 

A hetilapban már egy héttel a 
mérkőzés előtt ismertetés jelent 
meg: "Öregek - és' soványak. A 
cserkészek táborozására az idén 
szűken gyűlt össze iz szükséges 
költség, ami azt jelenti, hogy rövid 
lesz a táborozás ideje. A Rákos
szentmihályi Nagykaszínó társasá
ga eredeti ötlettel akar segíteni ezen 
a bajon. A kövérek és soványak old 
boy csapatát állítja ki és futballmér-

gyógyszerész, Schulek Károlybí
ró, valamint dr. Ungár Gyula 
ügyvéd. 

A soványak csapata is csupa 
nevezetes személvekből állt: id. 
Poros István pé~ztáros, Síkos 
Sándor keretkedQ, Hild László is
kolaigazgató, dr. Kubinyec Lajos 
jegyző, dr. Krenedits Gyula jegy
ző, és még több helyi előkelő
ség. Bí.rónak Klier Józse! drogis
tát kérték fel, a rendezéssel és a 
mérkőzés konferálás ával a köz
ség kulturális mindenes é t, 
Szlavkovszky Sándort bízták 
meg. Egy hét múlva újabb je
lentkezők álltak be a játékosok 
sorába, hogy segítsék a cser
késztáborozás meghosszabbítá
sát, közülük az ismertebbek: 

társadalomnak majd' minden 
neves · személyisége megmoz
dult. Mára példamutató lehet, 
hogy lényegében a község 
szempontjából nem is döntő 
ügy megsegítésében s:zint~ a tel
jes Községi vezetés (csaknem 
negyvenen) egy emberként vett 
részt. Ez a példa is arra világít 
rá, hogy miért érdemes vissza
tekinteni a múltba, miért ér
demes foglalkozni a hely törté- . 
nett el. 

Maga az esemény, a mérkő
zés története is sok élményt 
nyújthat, ezért az ismertetést 
lapunk következő számában 
foly tat juk, bemutatva Mühl
beck Károly errőla mérkőzésről 
készített karikatúráit is. 



CIVIL 

Ajándék hölgyeknek 
Egyre inkább kirajzolódik az Erzsébetligeti Színház új 
arcéle. A házban eddig még nem látott műfajok és az 
eddig sem szegényes kínálatot még jobban színesítő új 
hangok jelennek meg a színpadon. Egy ilyen kellemes 
tavaszi színt hozott a kerületbe a Hot Jazz Band műsora, 
amellyel március 8-án, nőnapón okozott jól érzékelhető 
örömöt a nap ünnepeltjeinek Bényei Tamás és együttese. 

MÉSZÁROS TIBOR 

V alahogy már a műsor kez
dete előtt benne volt a le
vegőben a vidámság. Ezt 

érezhette Vaszta Pál rendezvény
szervező is, aki maga is aktív 
zenészként él e világban, és a 
koncertek szervezésének főmun
katársa az Erzsébetligetben. Beve
zetőjében ugyanis az ünHep okoz
ta engedékenységtől áthatva je
lentette be, hogy nőnapi jókíván
ságai ezúttal az anyósokra is vo
natkoznak. E megjegyzésen vala
miért inkább 'a férfiak nevettek. 

Emelkedettebb percek követ
keztek, amikor Bán Imre tanár, 
költő, előadóművész, a 2009-es 

versmondó ki mit tud győztese 
lépett a színpadra, aki a magyar 
irodalom talán legszebb, hölgyek
ről és hölgyekhez írott verseivel 
bizonyította, milyen fontosak a 
nők a férfiak, a család és az élet 
folytonossága szempontjából. 

Majd ismét a vidámság kereke
dett felül. Felgördült a függöny, és 
a színpadon már ott álltak a Hot 
Jazz Band zenészei. Magyarország 
egyik legnépszerűbb dzsessz
együttese Bolba Éva énekesnővel 
kiegészülve az első perctől az utol
sóig folyamatos elményt jelentett a 
hallgatóságnak. A Hot Jazz Band 
repertoárja elsősorban a harmin
cas és a negyvenes évek amerikai 
és magyar dzsessz-számait öleli 

fel. A muzsikusok szívesen ül
tetnek át operettslágereket is a 
dalamos dzsessz világába, ame
lyeket az erzsébetligefi közönség 
is nagy örömmel fogadott. Így Luis 
Armstrong és a nagy amerikai 
swingesek dalai mellett Fényes 
Szabolcs vagy Huszka Jenő szerze
ményeit és néhány Karádi Katalin
dalt ismegismerhettünk dzsesszre 
átírva. 

Táncos műsorral kedveskedett · 
a hölgyeknek a Jókai Lakótelep~ 
ért Egyesület is a Jókai út 6.-ban. 
- Nőnapra hívtunk össze titeket, 
hogy ma jó legyen a ti kedvetek -
hangzott Szofránné Dobai Julia,nna 
elnök asszony saját versének csa
logatója, és a vidámsággal nem is 
volt semmi baj. A Tom Cat Band 
ezúttal is olyan zenét játszott, 
amely a született botlábúakat is 
táncra kényszeríti. A remek han
gulatú közösségi rendezvény ké
ső éjszaka ért véget. A sikerre 
való tekintettel úgy döntöttek, jö
vőre is mégrendezik. 

Nönapi buli a nyugdijasklubban. A Corvin Nyugdijasklub fergeteges nönapi bulit tartott az 
Erzsébetligeti Színház Harmónia termében. A csaknem ötven fövel, a szokott helyen és időben továbbra is za
vartalanul müködö klub a nönap alkalmából sztárvendéget üdvözölhetett. Attila, a népszerü fiatal popénekes 
legjobb dalai parancsolták atáncparkettre a klubtagokat. A Házibuli Attilával címü slágermüsor, a Hálózat TV 
legnézettebb produkciója tette népszerüvé müsorvezetö-énekesét, Attilát, és a sztár neve ezúttal nem csak 
nyugdijaskorúakat csalogatott a Harmónia terembe. 

A nemzeti 
érdeket tartotta 
szem előtt 
A Nemzetgyűlés 1920. március 1-
jén elsöprő tÖbbséggel választotta 
meg Magyarország kormányzójá
vá Horthy Miklóst. Az évforduló 
előestéjén, február 28-án a sas
halmi Krisztina szálló előtt tartott 
megemlékezést a Déli Harangszó 
Baráti Kör. ·· 

Dr. Onyestyák György, a baráti kör 
elnöke hívta össze a Krisztina szálló 
falán lévő emlél<tábla elé mindazo
kat, akik nagyra értékelik vitéz nagy
bányai Horthy Miklós hazánk törté
nelmében betöltött szerepét. Onyes
tyák doktor bevezetőjében kiemelte, 
Horthy életműve jó példa lehet arra, 
hogy gazdasági világválság sú~otta 
időkben is lehet egy országnak esé
lye a felemelkedésre, ha vezetői nem 
a saját, hall em a nemzeti érdekeket 
tartják szem előtt. Horthy éppen 
ilyen válságos időszakban állt az or
szág élén. 

Szatmáry László önkormányzati 
képviselő ünnepi beszédében fel is 
sorolta azokat a figyelemre méltó 
eredményeket, amelyekről mindig 
megfeledkeznek azok, akik a Hor
thy-életművet mindössze egyetlen 
szempont alapján hajlandók meg
ítélni. Néhány tény: Horthy Miklós a 
Teleki- és a Bethlen-kormány segít
ségével konszolidáita a rendszert. 
Hazánk lakossága ebben az idő
szakban 1 639 479 fővel gyarapo
dott. Alap~ és középfokú iskoláinak 
száma 7418-ró113 780-ra, óvodáin
ké 975-ről 1140-re növekedett. 187 
meglévő kórházunk mellé újabb 160 
épült, amelyekben az orvosok szá
ma megduplázódott, Az épített or
szágutak hossza 2628 kilométerrel 
növekedett. A vasútvonalak hossza 
8671 kilométer volt az időszak vé
gén, ebből magyar találmány alap
ján 243 kilométert villamosítottak. 
Államadqsságunkat az időszak felé
re kifizettük, a hazai fizetőeszköz 
volt a világ egyik legértékáilóbb va
lutája. A szélsőséges pártok korlá
tok közé szorultak, ekkor tiltották be 
a horogkereszt használatát, és az 
USA-t tizenöt éwel megelőzve eltö
rölték a numerus clausust, amely az 
egyetemeken és a munkahelyeken 
fajok ~s nemzetek szerint korlátozta 
a felvételtÉs ne feledjük, mindezek 
az eredmények a nagy nemzetközi ' 
Világválság idején születtek - hang
súlyozta Szatmáry László képviselő. 

(MÉSZÁROS TIBOR) 



AJÁNLÓ 

(1165·Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.) 
Március 
20., szombat, 19.30 - EDDA-koncert - Vendég: Rubicon Rock, Ördögárok. 
Belépő: 3200 Ft. 
21., vasárnap, 11 óra - Tündérkeresztanya - cigány népmese alapján írta: Ve-
ms András. Játssza: Csákányi Eszter. . 
25., csütörtök; 19 óra - Dzsesszklub az April Zenekarral- Belépő: 1000 Ft. 
27., szombat,19 óra - Tavaszváró bál az Old Boys együttessel- Belépő: 4200 
Ft. Vacsoraj~gy: 2500 Ft. Asztalfoglalás: 401 ~3060 . 
28., vasárnap - Kórustalálkozó. 
29., hétfő, 19 óra - Bernarda Alba háza - színjáték, a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház vendégjátéka - Federico Garcia Lorca - Asszonyok . 
drámája Spanyolország falvaiban - Jegyárak: 1200 Ft; 1500 Ft. 
Áprilisi előzetes 
10., szombat, 10 óra - A Futrinka utca lakói - mesejátéka élőszereplőkkel és 
bábokkal. Jegyár: 700 Ft, 900 Ft, 1200 Ft. 
10., szombat, 19 óra - A gyönyörben nincs középút - kivételes atmoszférájú 
színházi csemege Eszenyi Enikő főszereplésével- Jegyár: 2900 Ft, 3300 Ft. 
15., csütörtök, 10 óra - Jancsi és Juliska - Táncos mesejáték a VSG Kamara 
balett előadásában - Jegyár: 600 Ft. 
18., vasárnap, 19 óra - Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról- musical 
- Déry Tibor - Pós Sándor - Presser Gábor - Adámis Anna - A veszprémi Pan
non várszínház előadása. 
30., péntek, 19 óra - "A Fábry" - A tv-show-ból kimaradt munkásságom szűr
lete - Fábry Sándor önálló estje - Vadonatúj szövegekkel! 

Déli Harangszó Baráti Kör 

(Dr. Onyestyák György, 06-20/395-3537; ony@freemail.hu) 
Március 25., csütörtök, 18 óra - Erzsébet-ligeti Színház Harmónia terme - M. 
Szabó Imre újságíró filmje: "Temerini Fiúk" - Dokumentumfilm-vemés és ke
rekasztal-beszélgetés az alkotóval. Az elszakított országrészek területén elsza
porodó magyarverésekről, a súlyos atrocitások számáról. A Déli Harangszó Ba
ráti Kör, a Kovász Egyesület és a FIDESZ-KDNP nyugdíjastagozatának szerve
zésében. 
Március 30., kedd, 18 óra - Erzsébet-ligeti Színház Harmónia terme - Volt 
egyszer egy királyi palotánk - Seremetyeff-Papp János restaurátorművész, 
egyetemi tanár előadása: Valamikor volt királyunk és v~lamikor volt egy királyi 
várunk. 
Kiruccanások a Déli Harangszó Baráti Körrel. 
Április 17-18. (6 óra) Széchenyi István emléktúra: Nagycenk-Sopron- Bécs. 
(Reggeli és vacsora kérhető kb. 550 és 900 Ft-ért. Szállás a soproni Panoráma · 
Hotelben, vasárnap megyünk Bécsbe.) 8800 Ft/fő . 
Április 24. (6 óra) Tavaszköszöntő a pusztán és a "cívisvárosban". Hortobágy 
és Debrecen csodái. Útiköltség: 4000 Ft/fő. 
Május 1. (7 óra) "Hírös város", Kecskemét, Nagykőrös és az Alföld kapuja, 
Cegléd. Arany és Kossuth nyomában. Útiköltség: 3000 Ft/fő. 
Május 15. (6 óra) Havasszépe virágzás a kámi JeliArborétumban. Várpalotán 
a Trianon Múzeum meglátogatása. Útiköltség: 3500 Ft/fő. 
Jelentkezés Szuhaj PéternéhéJ: 403-2622. Kirándulásaink a szokott helyről, a Bp. 
XVI. kerület Veres Péter út és a Pilóta utca sarkáról indulnak. Jelentkezés és az 
útiköltség befizetése keddenként 17 és 19 óra között a Veres Péter út 27.-ben. 

Rácz Aladár zeneiskola 

(1165 Budapest, Táncsics M. u. 7. 403-2093, 407-2407. 
www.razeneiskola.hu. e-maii: info@razeneiskola.hu) 
Március 27., szombat, 9-19 óráig - Rácz Aladár fesztivál - Ai. iskola há
ziversenye, amelyen minden talJszak bemutatkozik. Helyszín: Rácz Aladár 
zeneiskola hangversenyterme, 1165 Bp., Táncsics u. 7. 
Március 29., hétfő, 18 óra - Tavaszi növendékhangverseny (5. bérleti 
hangverseny). Helyszín: Erzsébetligeti Színház, Hunyadvár u. 43/b. 

Holdvilág Kamaraszínház 

(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.) 
Március 
21., vasárnap, 16 óra - Mátyás király és a cinkotai kántor. 
23., kedd, 10 óra - Erőltetett menet... - Vers-Galéria - Pótelőadás! - Telt ház! 

,23., kedd, 19 óra - Sirály. . 
24., szerda, 16 óra - Holdutazás - Schuminszky Sándor tudományos elő
adása - 2 előadás 1 jegy áráért! 
24., szerda, 18 óra - Hold-kór -Irodalmi est az égitestről- 2 előadás 1 
jegy áráért! 
26., péntek, 10 óra - FÚjd a dudát, amíg bírod! - Népi Szőttes - Csip
Csup Csodák bérlet. 
26., péntek, 15 óra - Peti meg a róka - A révkomáromi Teátrum Társulás 
vendégjátéka. 
27., szombat, 11 óra - Fújd a dudát, amíg bírod! - Népi Szőttes - Hol
dacska bérlet. 
27., szombat, 19 óra - Marczibányi-ház - Színházi világnap - A révkomá-
romi Teátrum Társulás vendégjátéka. . 
28., vasárnap, 15 óra - ÁrgyélUS királyfi. 
29., hénő, 10 óra - Árgyelus királyfi - Pipitér bérlet. 
29., hénó, 14.30 - Árgyélus királyfi - Petőfi bérlet. 
30., kedd, 10 óra - Alamuszi nyuszi - A Dvorák Pantomimszínház ven
dégjátéka - Brumi bérlet. 

~ 31., szerda, 10 óra - ÁrgyélUS királyfi - Játékszín és Játszókert bérlet. 

Sarkad udvar 

(1162 Bp., Rákosi út és Sarkad utca sarok. 06-70/242-6798.) 

Március 26., péntek - Táncház 17-22-ig (moldvai csángó táncok). 
27., szombat - Hagyományőrző klubdélután 14 órától. 
28., vasárnap - Élő történelemóra előadássorozat, az íjak története (a ké
szítéstől a különböző lövés i technikákig). 13 órától. 
Április 5., hétfő - Húsvét a Sarkad udvarban. Kapunyitás: 10 órakor. 
Programok: 10:15 - Ünnepélyes megnyitó, P. Emődi Etelka festőművész 
Erdélyország az én hazám cím ű kiállításának megnyitója. Tojásfestés, lo
csolkodás, íjászat, táncház, bográcsozás, lepénysütés, kézműves vásár. 
Belépő : lányoknak egy piros tojás, fiúknak egy locsolóvers. 

TÁBOR BEMUTATKOZÓ NAP A SARKAD UDVARBAN! 
Lehetőség a gyerekeknek és a szülőknek, hogy képet alkothassanak a nyá
ri napközis táborokról. Programok: kézműves foglalkozások, vívás, íjászat, 
mesemondás, játékok, versenyek, honismeret. Első időpont: április 17. 
szombat 14-17-ig. Elérhetőségek: weboldal: arpadnepe.uw.hu. Trombitás 
Enikő, 06-70/242-6798. E-maii: arpadnepe@freemail.hu 

. ~inkotai . tájház 

(1164 Bp. Cinkota, Batthyány Ilona utca 16. 06-30/6~1-6078.) 
Tavaszi zsongás a Cinkotai tájházban 
Március 20., szombat, 10-12 óráig - húsvéti dísz készítése. 
Március 27., szombat, 10-12 óráig - 'tojásfestés, tojásdíszítés. 
A foglalkozásokat pedagógusok irányítják. Kérjük, részvételi szándékukat 
előre jelezzék a foglalkozást megelőző héten szombatig a következő tele
fonszámon: 06-30/691-6078. Dr. Csánkné Melegh Judit. 

Napraforgó Gyermekióléti K5zp6rtt és Családsegítő Szolgálat 

(1163 Bp., Cziráki u. 22. Telefon: 402-1353, 402-1354.) 
A családi szabadidőklub március 27-én, szombaton Abonyba látogat, ahol 
megtekint jük a falumúzeumot, a kúriákat, két templomot és a főteret. 
Érdeklődni, jelentkezni Józsa Éva és Simon Gábor klubvez~tőknéllehet. 



KÖZLEMÉNY 

Egyházak fejlesztési pályázata 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Ci
vil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot ír ki a kerüle
ti civil szervezetek 2010. évi programjainak támogatásához. 
A pályázati adatlap a polgármesteri hivatal üg.yfélszolgálati irodáján 
(1163 Budapest, Havashalom u. 43.) vehető át, vagy az internetről 
(www.budapest16.hu) tölthető le. 
Benyújtási határidő: 2010. április 2. (péntek), 13,30 óra. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Ci
vil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet meg a 
kerületi egyházi ingatlanok felújítására, fejlesztésére "Egyházak fejlesztési 
támogatása" keret terhére. 
A pályázati adatlap a polgármesteri hivatal igazgatási és ügyfélszolgálati 
irodáján (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) vehető át, vagy az inter
netről (www.budapest16:hu) tölthető le. 
Benyújtási határidő:-2010. április 2. (péntek), 13.30 óra. 
A pályázatot a civil, kisebbségi és egyházi kapcsolatok bizottságának cí
mezve a polgármesteri hivatal képviselői iroda (1163 Budapest, 
Havashalom u. 41.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Ci
vil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága (továbbiakban: CKEB) 
pályázatot ír ki a kerületi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi program
jainak támogatásához. 
A pályázatot egy példányban az arra szolgáló adatl~pon kell benyújtani. A 
pályázati adatlap a Budapest Főváros XVI. kerületi Onkormányzat Polgár
mesteri Hivatal Képviselői lrodáján (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) 
vehető át. 
A pályázatok leadási határideje: 2010. április 2. (péntek), 13.30 óra. 

További információ a pályázatokkal kapcsolatosan személyesen vagy tele
fonon kérhető Jurnyik György CKEB-referenstől a 4011 ~551 számon. 

Dr. Kresz Mária Alapítvány 

(Ny.sz.: 01-0041-06.) 
(1165 Budapest, Sasvár u. 101. Tel./fax: 06-1/407-1502.) 
Előző számunkban, a Családi nap a Fazekas központban című cikkben egy 
félreértés következtében tévesen jelent meg, hogya Fazekas központ min
den nyílt rendezvénye ingyenes. Ezért a központ vezetője a következő köz
lemény közzétételét kérte lapunktól: 
IgaZ, hogy az alapítvány nonprofit szervezetként működik, de költségeink 
vannak, így bevételre is szükségünk van. Ennek fő forrása az akkreditált és 
OKJ-oktatásból, valamint egyéb más programjainkból befolyó részvételi 
díj. Ezért a nyílt napek sem ingyenesek. 4 éves kor felett 600 Ft/fő a belé
pő , melyért cserébe az egész napot nyílt napunk rendezvényein lehet töl
teni, számos kézműves tevékenységet ki lehet próbálni. Az ingyenes belé
pést jelenlegi helyzetünkben nem tudjuk biztosítan i. 

XVI. Kerületi Vöröskereszt 

(Veres Péter út 27. 403-5562, délelőtt.) 

Halmai Krisztina Diana 
operatív vezető 

Kedvezményes vásárt rendezünk - 2010. március 24-én, szerdán 9-14 óráig. 
Helye: XVI. ker. János u. 53. 
Kínálatunk: jó minőségű használt ruha, cipő, ágynemű és játék. 
Klubnapot tartunk 2010. március 31-én, szerdán 9-12 óráig a Veres Péter 
út 27.-ben. Téma: Mit kell tudni a reflexológiáról? 
Minden hónap első csütörtökén 9-12 óráig egészség napot tartunk a Veres 
Péter út 27.-ben: ingyenes szűrések (vércukor-, koleszterinszint-, vérnyo
másmérés), egészségmegőrző és javító módszerek, termékek bemutatója. 

Szép kertek pályázat 

Jelentkezés: A pályázatra bárki jelentkezhet,aki a XVI. kerületben szép, sa
ját kezűleg ápolt, rendezett zöldfelületű ke rtte I rendelkezik, és az ingatlan 
előtti közterületet is megfelelően gondozza. 
Jelentkezni levélben, az alábbi címen lehet: Budapest Főváros XVI. kerüle
ti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iroda (1163 Bu
dapest, Havashalom u. 43.). 
A borítékra kérjük, írják rá: ,;Szép kertek". 
A levélben az alábbi adatokat kell feltüntetni: név, cÍln, elérhetőség (tele
fonszámmai). 
Határidő: 2010 május 31. 
Dijazás: A pályázat összdíjazása: 800 OOO Ft. 
Döntés: A közlekedési , közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság tagjai 
valamennyi jelentkező kertjét megnézik, és a látottak alapján legkésőbb 
2010. június 30-ig döntenek. 
A látogatás időpont ja a jelentkezővel előre egyeztetett időpontban történik. 

KALOT Szilasmenti Népföiskola Egyesület 

(Kratofil Zita, 06-20/462-4756.) _ 
Aprilis 4-én Tápióbicskén a Tavaszi hadjárat - élő történelemóra, meghí
vás az ország egész területéről a KALOT-érdeklődők részére. Csoportok
nak vendéglátás - kapcsolatépítés, együttműködés elősegítése a cél. 
- Kézműves foglalkozások gyerekeknek 
- Előadások: Egészséges_életmód sorozat folytatása (Czakó Györgyoé) 
Kerületünkben r-endszeresen találkozhatnak egyesületünk rendezvényeivel. 
A legjellemzőbb tanfolyamaink: 
- Egészségmegőrzés - előadássorozat 
- Bűnmegelőzés, drog megelőzés, áldozattá való válás - előadássorozat 
- Fiatalok, gyerekek nyári táborozása 
- Vezetőképző táborOk 
- Gazdák továbbképző tánfolyama 
- Környezetvédelmi előadássorozat stb. 
Ezen előadássorozatunkhoz, a szervezéshez, valamint az előadók költsé
geihez nagy szükségünk van támogatásra. Ezért kérjük, aki-teheti, támo-
gassa egyesületünket adója 1 százalékával. . . 
A mozgalom jelenlegi bejegyzett neve: KALOT Katolikus Népfőiskolai Moz
galom Közhasznú Egyesület. Adószám: 19025946-1-13. Székhely: 2760 
Nagykáta, István király út 128. Elnök: Belme László. 



CIVIL 

"Üzleti vita" miatt gyilkoltak a keruletben? 

Hajnali kivégzés a nyílt utcán 
Kegyetlen gyilkosság színterévé változott Rákosszentmihá
lyon a Csömöri út - Rózsa utca sarka: március 17-én, szerdán 
reggel autójában lőttek agyon egy szír férfit a buszmegálló 
mellett. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az ügyben. A 
kettős állampolgárságú szír férfi húsz éve élt Magyarorszá
gon, feltehetően pénzVáltásból tartotta fenn magát. -

MUNKATÁRSUNKTÓL 

M ár szállingóztak a gyer
mekek ,a Szentgyörgyi 
Albert Altalános Iskolá

ba, mikor egy eddig ismeretlen 
szerriélyazonosságú férfi szerda 

bizonyos, s ezt Taffemer Éva, a 
BRFK szóvivője is elmondta, a sa
ját autójában agyonlőtt férfi ellen 
1997-ben, a X. kerületi Gyakorló 
utcában hasonló jellegű fegyveres 
támadást követtek el, de akkor 
nem sérült meg. 

Ezenkívü1 .egy 2006-ban történt 
önbíráskodási ügyben.is érintett 
volt. Ez utóbbiról, amelyben még 
ffiindig tart a nyomozás, a szóvivő 
nem kívánt beszélni. Tafferner 

Piros lámpánál lötték le a szír pénzváltót 

- reggel fegyvert rántott Rákos
szentmihályon, a Rózsa utca és 
Csömöri út sarkán. A támadó 
-azonnal tüzet nyitott a piros lám
pánál a kocsisorban várakozó feke
te Mercedesre, s többször fejbe lőt
te annak sofőrjét. A férfi, aki úgy 
tűnt, menekülni próbált, a helyszí
nen belehalt sérüléseibe. A Buda
pesti Rendőr-főkapitányság tájé
koztatása szerint az áldozat egy' öt
venkét éves szír állampolgárságú 
vállalkozó, aki érintett volt a Kul
csár-ügyként ismertté vált bró
kerbotrányban és más, nem feltét
lenü1 legális ügyletekben is. Ami 

Éva a szerdán történt gyi1kosság- Wen pénzváltásból tartotta fenn BRFK szóvivője, megjegyezve, 
ról elmondta, hogy az ismeretlen magát - mondta a BRFK szóvivő- ezek között rablások, betörések, íl
elkövető, miután végzett áldozatá- je. A rendőrség feltételezései sze- letve az egyszerű lopások is szere
val, annak autójából kivett egy tás- rint üzleti vita állhat a háttérben. pelnek. Megemlítette, hogy a ta
kát, majd azzal gyalogosan elme- Mint Taffemer Éva fogalmazott, valy novemberben, a VIII. kerü1eti 
nekü1t. "nem egy leszámoló típusú Ügy" Baross utcában megölt negy-

A kettős állampolgárságú szír állhat a háttérben, de ezt a lehető- vené'ves pénzváltó feltételezett 
férfi húsz éve élt Magyarországon, séget is vizsgálják anyomozók. gyílkosait a Vas megyei rendőrök 
állatorvosi diplomát szerzett, de a Pénzváltók sérelmére, csak az el- fogták el, a gyanú szerint a bűn
szakmájában nem dolgozott, múlt évben, 134 bűncselekmény - banda kaszinókat rabolt ki, és más 
egyéb vállalkozásokból, fel tehe- - történt a fővárosban - mondta a bűncselekményeket is elkövetett. 

Madárbarát óvodások Mátyásföldön 
A Mátyásföldi Fecskefészek Óvodá
ban hagyománya van a környezeti 
nevelésnek. A Pilis Természetvédel
mi Egyesület (Pite) fiatal természet
védelmi mérnökének, Bodor Ádám
nak köszönhetően a délelőtti foglal
kozásokon a madárvilággal találkoz
hatnak és barátkozhatnak. 

ZSIGMOND TÜNDE 

- / A dámot jó ismerősként fogadják, s gyor-
san körülü1ik a gyerekek. Ma ez már a 
második csoport madárórája lesz az 

óvoda tornatermében, ahol az óvó nénik is iz
gatottan várakoznak. Az aznapi téma a mada
rak vándorlása. 

A kakukkmadár jellegzetes hangjára min
denkí elcsendesü1, máris indulhatunk madár
országba. Ádám mesél, magyaráz, kérdez. A 
gyerekek ügyesen válaszolgatnak. Azt szinte 
mindannyian tudják, hogy Níls Holgerssonék, 
azaz a vadlibák Lappföldre vándorolnak. Arról 
már viszont mi, felnőttek sem sokan hallottunk, 

Szárnyas lakótársaink a Fecskefészek kivetítííjén 

hogy egy régi hiedelem szerint a kakukk télire 
karvallyá változik. Az igazság az, hogy a hideg
ben a kakukk melegebbre vonul, míg a karvaly 
bevonul a városba. 

Aztán megnézzük, s megtanuljuk megkü
lönböztetni a két madár csőrét, s hallunk táp
lálkozási szokásaikról. Ádám elmagyarázza, 
miért van szükség a madarak gyúrűzésére, ho
gyan lehet követni vándorlásukat. M.ajd mind- -
annyian örülünk annak a közlésnek, hogy a 

kedves kis bibic a nagy hó olvadása után jól 
fogja érezni nálunk magát, hiszen bőségesen 
talál majd ennivalót, apró kis rákokat a pocso
lyákban. S hogy a vörösbegynek miért is van 
olyan nagy szeme, arra qz összes óvodás tu
dott válaszolni: Hogy jobban lásson! Hallunk a 
kü1önböző fészekrakási szokásokról, a slend
rián galambokról, a fészeképítést művészi fok
ra emelő függő cinegékről. Adám végü1 közli a 
jó hírt, hogy az erdei pintyfiúk már hazatértek 
vándorlásukról, hogy hoZzMogjanak a fészek
rakás előkészü1eteihez, s hogy a zord idő elle
nére két gólya is visszaérkezett Magyarország
ra. -Elmondja, távasszal a Szilas- és Rákos-pata
koknáJ. barázdabillegetőkkel is lehet találkozni. 
Azt is megtudjuk tőle, hogy az örs vezér téri 
metró melletti nagy épületen vakvarjúcskák, 
azaz csókák szoktak költeni tavasszal. A fiatal 
környezetvédelmi mérnök végü1 azzal búcsú
zik óvodás tanítványaitól, hogy májusban a vi
segrádi terepszernlén nemcsak egymást, ha
nem az eddig csak képen látott madarak nagy 
részét is viszontlá~ák természetes környeze
tükben. 

-. 



SPORT 

Népszerű grundbirkózás 
Tavaly ősszel alakult a Kertvárosi Birkózó és Szumó Egye
sület. Az önkormányzat még az előző költségvetési évben 
három birkózószőnyeg megyásárlásával segítette a klubot. 
Március 4-én a Jókai Mór "Általános Iskolában első ízben 

. rendeztek grundbirkózó versenyt. 

RIERSCH TAMÁS Iskola tornatermében, hogy az 
idén se maradjanak grundbirkó-

I gazi magyar találmány a zás nélkül a kerületi iskolák. -
grundbirkózás. Az ötletet, Magunk sem számítottunk ekko
hogy a birkózásban járatlan . ra érdeklődésre - értékelte a ver

gyerekek körében is népszerúsíte- ~ senyt Ancsin László jegyző, aki ma
ni lehet e különleges küzdőspor- ga is komoly birkózómúlttal ren
tot, más nemzetek is átvették. Fin- delkezik, így mind a klub életéből, 
nországban az iskolai testnevelés- mind a március 4-i verseny rende- . 
órákon kötelező tananyag. Ideha- zéséből kivette a részét. - Amikor 

összehívtuk a testnevel6ket, és fel
kértük őket a gyerekek felkészíté
sére, a csapatok nevezésére, kö
rülbelül 70-80 gyerek részvételére 
számítottunk. A verseny napján 
azzal szembesültünk, hogy hat is
kola 18 csapattal, mintegy 150 di
ákkal jelent meg. 

A versenyen a Jókai Mór, a 
Szent-Györgyi Albert, a Néri Szent 
Fülöp, a Bornemissza, a Batthyány 
ilona és a Herman Ottó Általános 
Iskola képviseltette magát. Az alsó 
tagozatos lányoknál a Jókai csapa
tai házidöntőt vívtak, a fiúknál a 
Szent-Györgyi csapata nyert. 

A serlegek 
sok mindenről 
árulkodnak 
Március 9-en nem sokkal 
17 óra előtt a polgármesteri 
hivatal elsőemeletén talál
ható Kovács Attila Galéria 
előterében rengeteg ember 
gyűlt össze. A kerület leg
látogatottabb galériájában 
aznap nyitották meg a 61 
esztendős Ikarus BSE kiál
lítását. 

RIERSCH TAMÁS 

za a birkózósport is e formában ;~t~~li~I~II;;111 A z Ikarus BSE tavaly ünne-képviselteti magát a diákoIimpiai pelte fennállásának hat-
versenyrendszerben. Mivel a vanadik évfordulóját. Ezt 
sportág csak tavaly ősszel vetette figyelembe véve a március 9-én 
meg a lábát a kerületben, a diákok megnyitott kiállítás már a patinás 
az idei diákoIimpiai szereplésről . egyesület második hatvan évének 
már lemaradtak, ám az egyesület nyitórendezvénye volt. - A nagy 
vezetésének célja, hogy a érdeklődés is bizonyílja, hogy a 
2010j2011-es tanévben már a XVI. kerületben Jengeteg ember 
kertvárosi iskolák grundbirkózói kötődik az Ikarus névhez - mond-
ott legyenek a fővárosi - esetleg az ta Kauács Péter polgármester. - Én 
országos - versenyen is. Az ön- sem vagyok kivétel, általános isko-
kormányzat a Kertvárosi Birkózó lás koromban az atlétikai szakosz-
és Szumó Egyesülettel együttmú- tály tagja voltam. Akkoriban más 
ködve március 4-én egy versenyt anyagi körülmények között múkö-
szervezett a Jókai Mór Általános Magyar találmány az amatííröknek való sportág dött az egyesület. Ha ezt már nem 

is tudjuk visszahozni, elmondható, 
hogy az önkormányzat mindent 

Beérett a Fighter SE munkája 
RIERSCH TAMÁS 

M ikor 2007-ben a Hon
tono Karate-do Akadé
mia égisze alatt létrejött 

a Fighter SE, sokan legyintettek. 
"Mit akar néhány lelkes kerületi 
karatebarát egy olyan sportágban, 
amelyben eddig még alig értek el 
eredményt a magyar sportolók?" 
Az idő és az elvégzett munka 
mégiscsak ezeket a karatebará
tokat igazolta. A Fighter SE 
ugyanis ma az egyik legjobban 
jegyzett karate sportegyesület. És 
itt elsősorban a sporton van a 
hangsúly, mert a Fighterben nem 
a danokra meg az övekre hajta
nak, hanem arra, hogy a verseny
z6ket minél alaposabban felkészít
sék a világversenyekre. -

A karaténak van egy nemzet
közi szövetsége, a WKF, amely 
kidolgozta e küzdősportnak a stí-

lusoktól független versenyrend
szerét. Erre azért is volt szükség, 
mert a sok stílus megnehezítette 
volna a sportágnak az olimpiai 
programba való bekerülését. 
Márpedig a WKF-nek ez a célja, 
és a NOB-nál hajlanak is a vilá
gon nagyon népszerúnek számító 
karate felvételére. 

A karatesportban eddig nem 
sok babér termett a magyar ver
senyzőknek. Az a kevés siker is 
csak néhánY' sportolóhoz, S. Ko
vács Ádámhoz és Klíma Zsuzsához 
kötődött. Aztán jött a Fighter, no 
meg Sajó Zoltán vezetőedző, és a 
sashalmi klub versenyzői 2007 óta 
minden világversenyről egy vagy 
több éremmel térnek haza. A sort 
Sturman Mónika nyitotta, majd 
Jurca Dani (ő két érmet is szerzett), 
Barta Nikola és Kóhegyi Zoltán kö
vetkezett. Az öt Európa- és világ
bajnoki érem minden elismerést 

megérdemelt, de az éremkollek
cióból hiányzó aranyat már na
gyon várta mindenki. 

Végül eljött 2010 februárja, ami
kor is a törökországi Izmírben ren
dezték meg a karate kadet, a ju
nior és U21-es -Európa-bajnoksá
got. A rendezvényre a Fighter szo
kásához híven ismét népes csapa
tot, hat válogatott versenyzőt dele
gált. Közülük pedig Szegedi Döme 
bizonyult a legjobbnak. A 15 éves 
kadetkorú versenyző (korábban a 
Batthyány ilona Altalános Iskolá
ba járt, jelenleg a Csík Ferenc 
Gimnázium 9. évfolyamos tanuló
ja) az 57 kg-os súlycsoportban 
előbb kiváló teljesítménnyel négy 
mérkőzését is megnyerve a döntő
be jutott, ahol magabiztosan verte 
olasz ellenfelét 'is. Ezzel pedig a 
Fighter SE történetének, és a XVI. 
kerületnek is az első Európa-baj
nok karateversenyzője lett. 

megtett annak érdekében, hogy ez 
az egyesület hatvanéves jubileu
mot ünnepeIhessen. Előbb a sport
telepet kellett megmenteni, majd a 
sportolóknak kellett fedett körül
ményeket kialakítanunk, végül a 
régóta tervezett öltözőépületet kel
lett megépíttetnünk. Utóbbi elké
szült, már csak a használatbavételi 
engedélyre várunk. Reményeink 
szerint a sporttelep magántulaj
donban levő részét is sikerül meg
szereznünk, és a rekortán atlétikai 
pályát is meg tudjuk építeni. 

A Kovács Attila Galériában el
sősorban az egyesület két siker
szakosztálya, a labdarúgás és az 
atlétika kapott helyet. A vitrinek
ben kiállított képek, serlegek, me
zek és oklevelek arról árulkodnak, 
előbbinek nagyobb volt a múllja, 
utóbbinak fényesebb a jelene. Ma 
az Ikarus BSE a fővárosi labdarú
gás egyik legnagyobb utánpótlás
nevelő bázisa. Az atléták pedig 
országos, sőt nemzetközi szinten 
is komolyeredményekkel rendel
keznek. 
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Ingatlan 
Albérlet kiadó a kerületben 60 E Ft + 
rezsi + kaució. 20-546-5453. 

Sülysápon telek eladó. 30-308-5155. 

Rákosszentmihályon, 706 nm-es telken, 
hatszobás, duplakoITÚortos családi ház 
eladó. 30-526-7666. 

Férfi lakótársat keresek Szolnoki út L 
emeleti lakásba. 30 E Ft + rezsi. 30-231-
6034. -

Órnátyásföldön 102 nm-es és 90 nm-es 
szuterén, 15 nm-es terasz ikerház 400 n
öles telekkel, garázzsal, kerti fürdóvel, 
extrákkal eladó. 30-331-1694. 

Fiatal, gyermektelen értelmiségi házas
pár csendes lakást bérelne a kerületben. 
70-630-8181. 

Garázs kiadó Cinkotán raktárnak, táro
lónak, 16 nm. 12 E Ftl hó + egy havi 
kaució. 403-7397. 

Sashalmon, szép kertben eladó négyszo
bás, jó beosztású garázsos ház. 30-941-
1608. 

Kiadó egy kb. 20 nm-es helyiség a Cen
tin, csendes tevékenységre. 20-396-1077. 

Sashalmon 5 szobás, 310 nm-es, 21 éves 
családi ház tulajdonostól eladó. 
20-421-3648. 

XVL ker.-ben kiadó 1,5 szobás, kis re
zsijű lakás. 20-964-9955. 

Kiadó 12 nm-es helyiség raktárnak, 
vagy iroda céljára a Kerepesi úton, il 
XVI. ker-ben, négyemeletes házban (kü
lönálló vízóra, villanyóra). 70-236-8305. 

Garázs kiadó Cinkotán raktárnak, táro
lónak, 16 nm, 14 E Ftlhó + egy havi ka
ució. 403-7397. 

Szentkorona lakótelepen 2 szobás lakás 
kiadó, konvektoros, egyhavi kaucióval, 
55 E Ft + rezsi. 20-462-6823, este. 

Rákosszentmihályon 30 nm-es üzlethe
lyiség raktárnak is kiadó. 70-268-5002. 

Erzsébetligetiek figyelem! Bökényföldi 
úthoz közel garázs kiadó. 407-6210. 

Eladó Makón nagyméretű, vert falú, 
komfortos parasztház 8 M Ft-ért. 70-
516-6440. 

Nyugdijas hölgy béreine világos, egye
di fűtéses, részben bútorozott, alacsony 
rezsijű, erkélyes lakást, teljesen szepa
rált házat 55 E Ft- ig (rezsivelf 70-282-
4537. ' 

Centin 1+2 fél szobás lakás, egyedi fű
tésés, eladó 14,líM Ft-ért. 30-339-8418. 

Centenáriumi lakótelepen 2 szobás la
kás kiadó. 60 E Ft + rezsi. 30-339-8418. 

Eladó a Centenáriumi lakótelepen 73 
nm-es lakás, 3 éve felújított, légkondi
val, II. emeleten. 20-926-7577 . . 

Sashalmon eladó 805 nm-es telek régi 
házzal, bontási engedéllyel. 30-271-
7734. 

Garzon kiadó, zárható kocsibeállóval, 
Corvinus lakóparkban. 40 E Ftlhó + re
zsi. 2 hó kaució. 405-1723. 

Különálló épületben albérlet kiadó 
Ilonatelepen. 400-3011, 20-206-7802. 

Jókai lakótelepen.2,5 szobás, II. emeleti 
lakás eladó. 15,5 M Ft. 30-356-6955. 

Kedvezó áron eladó 1 szobás lakás a 
Futórózsa utcában (felújított). 30-9400-
494. ' 

Új lakóház igényesnek eladó, panorá
más hegyoldalban, Kiskunhalason. 70-
427-7138. 

Kétlakásos, kétszintes családi ház áron 
alul eladó. 70-552-4128. 

r---------------------------------------------, 
: Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény az : 
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: önkormányzat lapjábal a XVI. Kerületi Ujságba : 
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: A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény : 
: (a névelók la, /a'Z/ nem számítanak szónak) föladható postán: : 
I XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest, I 

: Havashal?m u. 43. címre, v,,:sy bed,?bh~tó az ugyanitt elhelyezett HIRDE- : 
: TESEK A XVI. KERULETI U]SAGBA felíralú postaládába. : 
I Várjuk hírdetéseiket a hírdet16@freemail.hu e-mailen is, I 

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

~-------------------------------------~-------~ 

Kerepesen, felújításra szoruló, 96 nm-es 
ház 13,5 M Ft-os irányáron eladó. 
30-432-2711. 

Vegyes 
Új, Darling kutyafekhely 80 x 50 cm-es 
eladó 7 E Ft-ért. 405-4043. 

20x 40 cm-es, azbeszt lapot vennék. 
405-2192. 

Ólomkristály 8 karos csillár és Koloniál 
bútorok, két darab asztali kristálylámpa 
eladó. 405-1590. 

óriás kaktusz 1,2 m, több ágú 15 E Ft, 
óriás orchidea 10-12 virágú 10 E Ft-ért 
eladó. 405-6484, 20-918-7317. 

Csillár eladó, gém, opálos gömb burák
kal 6 E Ft-ért. 20-266-4441. 

Eladó alig használt, fűthetó ülésmelegi
tó, ponyva fél garázs, régi Suzuki 
Swifthez ülésvédó. 1,5 E Ftl db. 20-429-
0204 .. 

Bejárati ajtórács olcsón eladó. 86,5 x . 
2,66. 20-465-9554. 

2 db Röm~r J,id, autós gyerekülés (9-36 
kg) 25 E Ftl db áron eladó. 20-531-5305. 

Eladó közepes mé~etű bioptron lámpa 
megkirnélt állapotban. 70-261-8364. 

Eladó ezüstróka sapka + gallér, drapp 
szinben, félbársony bunda. 400-0703. 

Fószezoni üdülési jogornai (Ausztria, 
Horvátország) hazaira cserélném vagy 
kiadnám. 20-421-3648. 

Tégla válaszfallO-es, 100 db eladó. 
20-588-8048. 

Kisméretű, j6 állapotú, két használt fo
telt vennék, rokkantnyugdíjas vagyok. 
407-6819. 

xv . Kerületi Újság 
A Budapest Főváros 

XVL Kerületi Önkormányzat 
kétheti lapja 

Megjelenik 31 500 példányban 

Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Vitézy Zsófia 

Törde!őszerkesztő: 

Imrik László 

Levélcím: 
1163 Havashalom u. 43. 

e-maii: foszerkeszto@bp16.hu 

A szerkesztóségi fogadóóra 
szerdánként 14-16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586 

Számítógép, Intel Celeron HDD 120 Gb, 
CPU 2.66 GHz 1.25 Gb RAM, videokár
tya RADEON 9550 RAM, Windows Xp
vel, klaviatúrával eladó. 25 E Ft-ért, 
407-2745. 

ELIT 52-es (fekete) szmoking, inggel, 
egyszer használt, olcsón eladó. 20-526-
6488. 

Szép állapotban lévó Coloniál ülógarni
túra eladó. 30-755-4335. 

2 db használt konvektor és 1 db kombi
nált hűtó eladó. 30-652-3075, 405-8420. 

Csillár, FÉG 21, Hilti, Rokka, kép keret, 
herendi, gépek, bélyeg, légpuska eladó. 
20-913-4783. 

Autórádió levehetó elólappal, Sony XR
C 212, 10 lemezes lejátszó, 8 db beépí
tett hangszóró, komplett kábelezéssel, 

. csatlakozókkal 15 E Ft. 70-378-5752, 70-
378-5652. 

Gáztűzhely, 4 lapos, Pelgrim, megki
méit állapotban 17 E Ft-ért eladó. 30-
940-4638. 

"Millerhaus" edénykészlet eladó, új, 
eredeti dobozban. 400-3011, 20-206-
7802. 

Thalia tetócsomagtartó eladó. 20-585-
8112. ' 

90 x 210, új, fehér üveges ajtó, elektro
mos grillsütő, egytálcás csöpögtetős 
mosogató eladó. 404-0950. 

Friss nyugdíjas adóügyben járatos gaz
daságis, 4. órás állást keres. 30-442-9932. 

I 
Régi csillárok; burák, képkeretek, fest
mények olcsón eladók. 20-913-4783. 

Rokka, gitár, könyvek eladók. 407-3447. 

Eladó KoloriiáÍ bútor, 8 karos ólomkris
tály csillár. 405-1590. 

Autós gyerekülés 5 E Ft, fa szánkó 3,5 E 
Ft-ért eladó. 630-3032. 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felel6s vezetó: Jens Danhardt 

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 

1'1. szerkesztóségünkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jelenteljük meg, illetve 
fenntartj uk 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 szerkeszt~ 
sére vagy - hely hiányában - kihagyására. 
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INGYENES NYÍLTNAP 
2010. MÁRCIUS. 27. 

H20 NŐI FITNESS 
SZENTMIHÁLYI USZODA 

~ 
TEL:06'-I-401-0446,06-70-210-3155 

'w'vw" .h2onomtness.hu 

• • • • • • 
1162 Segesvá r u. 26. 

• 
1165 Budapest, Újszász u. I06-10lS 

Tel.: 402-214H 

Nyitva hétköznap: 6-22-ig, 
Tel.: 402-2175 

unkaszüneti napon: 8-19-ig 

pezsgőrürdő - rmn szauna 
infraszauna - szolárium'- úszóiskola 

·aquafitness - fitnes's - niasszázs 
fodrász - sportbolt - büfé 

\\ \\ \\_lIszodak l h.hu 

Gyermek és (elnőtt lIZÜleté8napok, rendezvények, lIportnllpok szervezése! 
\'állaJkozóknak beltéri reklámlebetőség: molinók, reklám táblák! 

Tan 
a Szabó Autójavító Autós-Motoros Iskolájában 

tapasztalt oktatók közremukéSdésévell 
A kÖVetkező tanfoly mok in ulásán'ak időpontjai: 

március 22-'n és április12-én 
.17 órakor 

Most jelen kezz 
az a isk zaboa .hu email címen 

vagy a 06 1 407 26 -s teteto .... monl 
1165. Budapest:, , jszási u • .c5Ib. ~ szalon 

Otthonában megjavítom, 
felgyorsítom számítógépét, 
laptopját! 0fl..30/989-20-93 

DUGULÁSELHUUúTÁSFALBONTÁS 
NÉLKÜLI SZAKSZERŰ GÉPI TISZTí
TÁS. FÁBIÁN lSTV ÁN 20-317-0843 

Redónyök. szunyoghálá-rendszerek
kel. napellenzók szerelése. javítás~ 
Bemutatóterrnünk: Csömöri u. - Szlo
vák u. sarok: 409-2229, 20-523-3801, 
30-209-5987 

FESTÉS- MÁZOLÁS- TAPÉTÁZÁS. 
Garanciával, kedvezménnyel, ingye
nes felméréssel. 20-994-7726,256-4425 

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

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
FALBONTÁS NÉLKÜL. VÍZ, GÁZ, 

FŰTÉSSZERELÉS. 
402-4330. 20-491·5089 

Antik bútorok, Műtárgyak (hangszer, 
festmény) felújítása, és javítása. 1162 
Bp. Akácfa utca 62. 30-661-7904 

XIX-XX. századi antik bútorok, tála
lók, fotelok, festmények, asztalok, ko
módok eladók 30-661-7904 

Arany és ezüst felvásárlás, a napi leg
jobb áron. 2800-3600 Ft-ig. VII. Buda
pest Wesselényi u. 19. 317-9938 

XVL kerületi, szakképzett, 57 éves n6, 
id6s hölgy-úr gondozását, ápolását 
vállalja. Segítséget nyújthat! 403-9827, 
20-252-8993 

KÖ~YYEKET (régit ~s kevésbé régit J 

KÖNYVTÁRAKAT VÁSÁROLOK. 

DÍJTALANUL HÁZHOZ I\fEGYEK. 
20-425-6437 

Okleveles talpmassz6r (reflexqlógus) 
házhoz megy. 30-286-4837 

2x 80 nm-es alapterületű, kétszintes, 
különálló épület műhelynek vagy rak
tárnak kiadó. 20-322-;3257 

I'\t 1'1.11'01:1": h.t'lk .. ' ":1'" mlh'r \ ,111.111 .1 
1.11. ( .. ", Jt'!, lllC'h/t '-t't. nll\( n\ \('(ldtlh'1. 

t.111.tn\.l;.!t II.U.'''.I\ nl\\('I1\\'" h It·pltt".d. 

It, 111\'11 t'luk/!"1. Illn\ lr.I'1. f,!\t'p',dlt)lh h' .. I. 
' It h.t n .. \ I.lh'. \0. \(J~."~ I:' 

FRANCIA NYEL V tanítása, korrepe
tálása, érettségíre, nyelvvizsgára fel
készítés. Gyakorlott nyelvtanártól be
széd ·központú órák. 20-563-3806 

NYUGDÍJASOK figyelem! Internet 
használatra oktatás szombatonként 14 
órától. 406 4444. informatikai szakÜz
Jetben 

LAKÁS RIASZTÓK TELEPÍTÉSE, in
gyenes helyszíni felméréssel 15 éve a 
kerületben. KZS System kft. Kertész 
Zsolt. 20-910-7851 

KERÜLETI GYORSSZERVIZ! 
G"::SZE~ELES, CI~KOK VONVEKTO~Of{. 

VIZMELEGITÖK SZERELESE. JAVITASA. 
VIZ VILLANYSZERELES TELJESKÖRU 
KIEPITES. GEPI DUGLfLÁSELHARITAS 
().24 Ho/G NON..sTOP. GARANCIAVAL 
HETVÉGÉN ISI. 321·3174. 20·342-5556 

Cserépkályha, kandalló tervezés, épí
tés, átépítés. tisztít~s 10 % kedvez
mény. GARANCIA VAL. 30-868-0021 

XV. XVI. XVII. kerületben lakatos
munkát és vasszerkezet gyártását, be
építését vállaljuk 257-9105 

Múkörmözés lakkozással 1300 Ft 
múkörömépítés díszítéssel 3700 Ft, in
gyen kiszállással. Házhoz megy ek! 30-
496-1795 

Megunt. kidobásra szánt könyveit 
boldogan elszállítom. Nem vagyok 
keresked6! 20-956-4084 

A XVL kerületben 4lakásos, 
sorhíizas. családi húzas. összközmúves 

építki telkek eladók. 
70-311-3945 

Tet6 felújítások, beázás elhárítás, -
megszúntetés, kéményjavítások, fel
újítások. egyszerű beálló fagarázsok 
készítése. 30-837-0505. 30-837-0470 

KÉwPJNZ, BIZAU"I. 
BIZTO~SAG! 

A WÉBER GALÉRl-\ EZT IWÚ.rrJA 
Ö]'l;~EK! 

'·.\.<;AROU 'l( Ai'\'TIK É.''; 
KORTÁRS FESTMÉNYEKET, 

PORCELANOKAT, SZŐNYEGEKET, 
ARANY-EZÜSTÉK<;ZEREKET 
ITARGYAKAT\B~lOROK-\~ 

RÉGI PÉNZEKET. WNGOAAKAT, 
SWBROKAT_ ÓAAKAT, VALAJ\oDNT 

lEWES HAGYATÉKur. 
HÍY.JO~ BI7.AW~t',fAL: 

20-941-6574 26478-7881 

Kertészmémök egyedi kertek tervezé
sét, kertépítést, kertfenntartást, met
szést, szaktanácsadást vállal. 30-419-
3745 

GÁZKÉSZüLÉKEK cseréje, FÉG gáz
készülékek javítás,a, viz é~ fúté~szere
lés, gépi DUGULASELHARÍTAS. 409-
0404,30-402-8305 

Mátyásföldi sport egyesület takarító 
n6t keres. 30-922, 9847 

KONTÉNERES sm-, SÓDER-, 
HOMOK, TERMŐFÖLD sZÁLLÍTÁS 

4 és 8 KÖBMÉTERES KONTÉNERREl} 
403-27-55 vagy 30/948-4810 
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Angyali ' 
Szépség és 

L-_-------' . Regeneráló Szalon 
Tavaszváró akciónk. ! 

Ajándékozza meg önmagát és szeretteit SPA-nappal. 
A lerakódott salakanyagokat hatékonyan eltávolitja, 

jó közérzetet biztosit a "négyes fogat" 
infraszauna 

Holt-tengeri arc,- és testpakolás 
SP A -méregtelenités 

chi-kezelés 
Próbálja ki! 

Ezen kivül hatékony, eredményes arc-és testkezelések 
sokassága várja Önt! 

Húsvétra ajándékozzon szépség, illetve fogyasztó bérletet, 
tetszőleges össszeállitásban! 

Mozgásprogramok, amelyek hatékony segitséget nyu,jtanak 
a mindennapok kihivásainak megoldásában: 

Pila tes- hétfőn, zsirégető torna- kedden, ,jóga-szerdán. 
, Fenyhozók Szellemi Kfubja: 

Aprilis 9-én Táltos dobolás, meditáció, oldás. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

405-75-51, 06-30/201-98-86 
Budapest, XVI. ker. Sándor utca 1. 

http://www.aneyaliszepsee·hu 
info@aneyaliszepsee·hu 

Vállal,juk személy- és kisteheratók karosszéria javítását 
és fényezését biztosítási ügyintézéssel. 

Gyorsszerviz szolgáltatás. 
Olajcsere minősített német olajokkal, fékbetétcsere. 

Motorolajok árusítása. 
SZEMÉLYAUTÓTÓL KAMIONIG 

pénztárcakimélő áron. 
I 

+36-20/252-74-72 

fdfH ,AU T áS,ISKOLA 
~l1'i1'.4W:i'~ 

SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETŐI TANFOLYAMOK FOLYAMATOSAN l 
RÉSZLETFIZETÉS, DlÁKKEDVEZMÉNY, AUTOTÍPUS VÁLASZTÁS, 

GYORSÍTOTT, INTENZÍV, HÉTVÉGI KÉPZÉs. 

TEL.: (iij Tanfolyamok IndíÍllsa p} 
27J·I09J .. /fil minden hétfőn délután. .. :I' 
MOBlL: Akció: " 

JO/57 19·4(,7 Tdr6 Ingyenes elméleti oktatás- - 'dU .. . 

Gyakorlat baráti áron _ 

ISO"" 
ll! 

T:mu~itoU n.g 

http://tothautosiskola.klick.h U 

Bl . \PF' ,XIV. THÖ {I- \ ÚT ~ t)5. 
f gyl'é-Ifo "dás; 10.00-16 .00 

Ingyenes hallásszűrés 

Hívja a 220-1210-es 
telefonszámot! 

Amplifon Hallásszalon 
Budapest XIV., Ors Vezer tere 3. 

www.amptífon.hu 

~otpbank 
. Partner 

Tresánszky István 
1163 Budapest, Borda u. 14. Tel.: 403-0256 Mobü: 06-30/554-1403 

Maii: tresanszkv @index.hu 
IJakáshitelek, j.elzáloghitelek, gyorshitelek, személyi kölcsönök, 

magas kamatozású hitelek kiváltása. 
OTP lakástakarék-pénztár (befektetés és olcsó forint hitel lakás célnl). 

~'un')' c~irkl'C.\íkok, pirított Lökl"it:~kk('1 
A csi rkemelll1té l ceruza \'I?kony ~íkokrn \'ágJuk 65 hesózzuk . .-\ ceruzahahot, a pritamil1l)aprikát. 
póréhagjwát és a gomhát meglisztftJuk. ~S ug.\anakkorára daraholjuk. Olí\'aola,io" ICI>irítjuk fl 

húst. majd hozzáadjuk u zőldségckel és tOlábh pirít juk. Mikor a zöldségek ls anm)szímírc 5ü!tek, 
megszúrjuk curr.\ porral. de vigyázzunk. hog) ne: le~,'en túl 'iOkl Jól összekc\'crjhk és felüntjü(.: 
fózőtejszínnel. Amikor fello!"rl. megkóstol,luk, hog)' elef,!; ~-e. Ha szükséges. utána rozzuk. maJd 
finomra \ágot t l>etrezse1lcmllwlmeghint,ilik. KÖN!tnek t.álaljunk hozzá mandulásjazmlnrizst. 

SJ:akh, .... ka pala(, ... intáJH 
Elószür is süssiink lflclarah cg)szcrll palac.<;intát és tegyiik tejre. Tehéntúrót törjiink át és tejföllel. 
cukorral, \aníliás cukornd es I citrom lereszelt héjú\'a l jól dolgozzunk el, Ezzel a törókrérnme-I 
löltsük meg a pnlacsintákat és tckeJ'jük f(>1 öket. A piros ribizlit mos-suk meg é~ cg) láhoshan 
fMraljuk rel eg} ke\és \íz.I'>ell f Adjunk hOZ7it \'an ilias cukrol. kristál~cl1krot. Ha felforrt. 
turmtxoljuk fjSSze él'> tegllik \'i:;s',t8 lot IÍltrt.> rorrni. "anílía íZli pudinglJOrt .f\(·,erJiink ki vlzzelés eTlel 
múrtássá súríljúk. Ezmán készítsiínk eg) lágyahh ,anilin pudingnt és ke\erjünk rwle egy 
tojássárgájátE'g) csipt"_tn)i \ajjal. Teg)i.ika palacslntákal kettesé"E'llán)érril.Azcgliketöntsük lea 
ribizliszósszal, a másikat l)edig a \anili.hal. A telejét diszithetjiik narancskariká\al és citromfű 
It!úH1l'J. ~ 

..... tény és Hlló. ho~} u magJar kon) ha mt'~szefrild()n híres ételei köziSu nem egll)3hH;sinhl~fa.itát 
I.u-lanak n\íh'::m. 
Gondoljurik csak a Gundcl~palacsilllára. a horfobágyi húsos palacsJntára ... A palacsinta azért i!! 

laláhnán}. merI készíthetjük megtöltlc. kiilönféle mártásokkal leönt\c. slíthNünk 
ezt.~·ll;t: ziHd~get. gyiímöksüt. A rakott. habos. kell palacsi ntiíknnk szintén hosszü 

tudunk. nem is - heszélve II poml»ÍS IlfIlacsinta-lorhíkról és cgléb. gönglőlt-slilt 
ín}encségekről... aztán ott \flll a •• talált l'árgyakkal" töltött palacsinta-költemén~ek garmadája. 
amel} viszont a háztasszon}'1 leleményt dk!oJérl: egy-egy adag megmaradt étel, eg) kis palacsinta -
nlrázslattal. no meg fl kamrából egy kis klegészitéssel eg}' nél"*~ családot is ,Jóllakathat, és máskor b 
megismér,elhelő; .. Eg)' szó minl száz: a p:llacslnta megunhatatlan ... ,. 

JÓ étvÍlgyal. kívánok! Vendégelt Bnom falatokkal és szerewttel várja: 

Bi/tari ..@'Jö"9\~ ~ 9(U(.6. 



HIRDETÉS 

... -40 .. .. - KOBE ÉV~ UTAZÁSI IRODA 
Rohanó világban élúnk, spóroljon az idejével, 

miért menne a városba, ha nfIIunk ugyanazt megkapja? 
Változatos utak a belvárosi parlnM'eink változatlan árain! 

Barátságos környezet, csal4ldias hangulat. 

Húsvét itthon - április 2-5. 

Eger - 3 éj, Hotel Flóra***, FP - 43.800.- Ft/fő-től 
Tapolca"':3 éj, Hotel Pelion****, FP- 54.000.- Ftlfó-tól 

Parádfürdő - 3 éj, El7Sébet Park Hotel*"'*, FP - 87.000.- FtI2 fútől 
Az idegenforgalmi adó a belyszínen fizetendő. 

További információk és akciók irodánkban 
1165 Budapest, Imre utca 2. Tel.: 630-0987 e-mail: info@kobeeva.hu 

. . ~ R{fIÖIlIIT IIP. XV/. RÁK(JSI ÚT I1IJ/A., 

t'lp;úrul: 
gumbol. 
rrrTUÍk 
fonalak 

rrnroz,. tlf!.wwmlíf 
ug ... ra1arok 

P/&ld. wntll:cu61: 

f fl -'1 J "slplli'!i 
'hli,Férjl,gVf'rm.l.'é mo(ll',rál 

1;omlbhiu/lS 
.lll ''fl ClpZá.rr-Sl!J"f' 

kl'l lékel: lhJJ'lJIlId:á.k 

F, ,l· . 
lit 'rru ,I, 

6nás.r választéUu kináljuk varl'ással. 
hcJ\IS.rJlu fclméréstA'f és fClszen'lésscl . 

1". ,j ' 

t,.ruczCst>. kfÓ'!uiu's('. kompJl'Tt ."kUJlflilezCs~J 

Á"r,SZIIUCS l:,sárlJházlI.TJkban 1998-óto 
I.JÓrjltk kNiucsvá..<tárl6t.nl:at {{(J.H/ug ÚTuutUUSZliillal 

f ... s.cnLzerú kiszolg6l4.unJ . 
T ',"'J.".'/h nl. 

l. --h~- '11. ~fi'tl}<'n ro , .... ' ,ill". 

Jbf:/an. ptÍrtUJ 
• J('l(JPJlÍ 
• lo1J . 
• m/Ísz{d 

t(Jlri.<4afrá..~ 

TEt: .05-."Z NYITVA: H-I': 9-1.-1G, SZD: 9-13-!G 
Wlf' ''·.'()J,,~ b ll l t. hll 

POLACSEK Építőanyag Kft. A Duna Hungária Zrt; tagja 

l 165 Bp., Arany János utca 53. 
'az Ikarus ipari parkban) 

Tel.: 402 0073, fax: 402-0074 
mobi': 06-30/373-6198 

e-maii: po.acsektuzep@gmail.com 
www.po.acsektuzep.hu 

-- ---- ---- ---- --Ai _ " .I ~ -- ---- ---- ---- --
DUNA HUNGÁRIA zn. 

Rendkívüli tavaszi kedvezmények! 

L-eier L-eier 
LEIER kémény . lEIER beton cserép 

"(·:3 tm·í.j , 
ROCKWOOl hőszigetelő 

AUSTROTHERM 
hőszigetelő 

iN:llunam 
TONDACH cserép 

VE LUX' 
VELUX tetőtér i ablakok 

'BRAMAC' 

BRAMAC cserép agu 
::;11 BAUMIT homlokzati hőszigetelő rendszerek 



HIRDETÉS 

RUSZTIKUS, KLASSZIKUS ÉS MODERN BÚTOROK KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME 

Lengyel szekrénysorok: -30 - 40% 

~g~ vj~ ~~mw~~~~~I'~~ 
G~~I~um~~vlm~ ~~~l~l 

importőr: E lU) R O R U S Z1i' m 1{ K flt !J 

~~~-===~~~~ 

Á r u h á z u n k: BPi~~a~~v:t~-6~ 6. www.europabutor.hu 

s Z a,b a d u I i o n m e g 
hallásproblémáitóli 

JELENTKEZZEN 
TANÁCSADÁSRAl 

Victofon -Z~ 

1163 Budapest, Jókai u. 3. III. emelet (Audiológia) 
Bejelentkezés és időpontkéres : 

' 06-1/401-1344 www.victofon.hu 


