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Megalakult a testület 

LETETTÉK AZ ESKÜT. Október 12-én az Erzsébetligeti Színházban tartotta a kilenc nappal korábban megvá
lasztott képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülését. A választáson, melyen 27401 pOlgár jelent meg, újravá
lasztották polgármesternek Kovács Pétert. A képviselő-testület 17 főslett, a két alpolgármester most is Kovács 
Raymund és dr Csomor Ervin lett. 

Kedves olvasóI 
Változatlan vezetőséggel megkezd
te munkáját kerületünk új képvise
ló-testülete, melyoktóber 12-én ala
kult meg. Miközben a kerü/etveze
tés újra elfoglalta hivatalát, az or
szág súlyos katasztrófáual szembe
sült. A ha/álos áldozatokat is köve
teló kolontári éS devecseri iszapöm
lés óriási anyagi teherre/ jár a tér
ségnek és az országnak. A választás 
másnapján bekövetkezett katasztr6-
fa összefogásra késztette a polgáro
kat, és sürgős lépésekre a kormányt. 
Utóbbi létrehozta a Kármen tő 
Alapot, ame/y várja a fe/ajánlá
sokat. A számla száma: 11794022 
22222222. Segítsen Ön is! 

Felújítják a Hősök terei szakrendelőt 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

O· któber elején kezdték el a 
Hősök terén lévő szakren
delő felújítását. A nagyjá

ból negyven éve épített házban első
sorban háziorvosi rendelók, védő
női swlgálat, illetve kerületi gyerek
fogáSzat és fogszabályozáS találha
tó. Az akkori időszak stílusában és 
technikájával készült rendelő mára 

A Információs pont 
W a piac mögött 

ugyanúgy leamortizálódott, mint a 
hatvanas, hetvenes években épített 
panelek többsége. Az önkonnány
zat régóta készült az épület felújítá
sára, de erre csak idén nyílt lehetősé
ge. Ha minden jól megy, akkor no
vember 12-re fejezódnek be a mun
kák, mondta el lapunknak dr. 
Csomor Ervin alpolgármester. - A 
felújítást száz százalékban az önkor
mányzat finanszírozza, teljes költsé-

ge bruttó 58,5 millió forint lesz. A 
másfél hónap alatt szigetelik a hom
lokzatot, kicserélik a nyíláSzárókat, 
megújul az épület portálja, és meg
erősítik a födémek~t. A kerületi ön
konnányzat a Szent Korona utcai és. 
a Köztársaság úti járdákat is felújílja, 
illetve a csapadékvíz elvezetésér61 is 
gondoskodní fog. Dr Csomor Ervin 
biztosított arról, hogy a beruházás 
alatt folyamatos lesz a rendelés az 

épületben. Lehet, hogy a betegek 
nem a megswkott helyen találják 
meg a körzeti orvosukat, de azt ígér
te, minden változtatást íráSban jel
eznek. Dr. Csomor Ervin elmondta, 
hogy a mostanihoz hasonló nagy
ságrendű egészségügyi fejlesztés 
már nemlesz, ám a Margit utcai há
ziorvosi rendelő parkoláSi gondját 
meg fogják oldani. 

Cikkünk a 3.o/da/on 

5. Az állattartás 
helyi szabályairól 

la Faültetési akció 
V a kerületben 



ÖNKORMÁNYZAT 

. Kevesebb képviselő, változatlan · vezetőség 

Megtartotta alakuló ülését a testület 
Október 12-én az Erzsébet
ligeti Színházban tartotta a 
kilenc nappal korábban 

~ me~~ála~z~ott képvisel ó
,. testúlét;;üllnépélyes alaku
ló ülését.(' . 

I~; ... -
~.l< ., . 

. . RIERSéH TAMÁ~ 

? A" z ünnepélyes ceremóniá
ra legalább annyian kí-

. váncsiak voltak, mint 
négy évvel ezelőtt. 2006-ban a Ko
vács Péter vezette testület szintén a 
színházban tette le az esküt, és 
még sokakban élénken élt, amint 
a frissen megválasztott polgár
mester a narancsszÍIlú · nyakken
dőjének levételével jelezte, hogy a 
kerület érdeke nem párt-, hanem 
közügy, és csak összefogással le
het fejlődő pályára állitani a kör
nyezetünket. 

Október 12-én már nem volt 
szükség ilyen szimbólumokra, 
hisz az elmúlt négy évben már 
eleget bizonyított a testület. Dr. 
Szőke Tibor, a helyi választási bi
zottság elnöke ezt tényekkel is bi
zonyította. 

- Az október 3-i választás rend
ben lezajlott. A szavazásban részt 
vevő választópolgárok 65,37 szá
zaléka a négy polgármesterjelölt 

. közül Kovács Péterre adta le a vok
sát, így az elkövetkezendő négy 
évben ismét ő lesz a kerület polgár
mestere. A 12 egyéni választókör
zetben pedig sorrendben a követ
kező jelöltek nyertek: Szatmáry 
László, Horváth János, Kratofil Zita, 
Szatmáry Kristóf Gi/yén Ince, dr. 
Környeíné Rácz Katalin, dr. Varga Já
nos, dr. Csomor Ervin, Kovács Péter, 
Kovács Balázs, Kovács Raymund és 
Szász Józse! (valamennyien a Fi
desz-KDNP jelöIljei). Kompenzá
ciós listáról a képviseló-testületbe 
további öt jelölt jutott: Abonyi János 
(MSZP), Kolozs András (MSZP), 
Szabó Barbara (LMP), Gyóri-Molnár 
Lajos Oobbik) és Hargitai István (Ci
vil Mozgalom). 

Egy változás mindenképpen 
lesz majd a fenti névsorban: Har
gitai István ugyanis egy megálla
podásra hivatkozva visszalépett a 
jelöltségtől, így a Civil Mozgalom 
által szerzett mandátumot az 
egyéni jelöiljeik közül legtöbb 

voksot kapó dr. Büki Tamás veszi 
majd át. Erre azonban csak a so
ron következő testületi ülések va
lruiíelyik~irresi~Jriajd l:hetősége. 
Et!nek köszönhetően a"': 17 fősre 
apadt képviseló-testüle!ból csak 
16;;an vettek részt' az alakuló ülé
sen. A rendezyényt dr. Varga Já
nos, a testület kóremölse vezette, 
majd a mánd.átum átvételét és az 
eskütétek kövétően Kovács Péter 
vette át az ülé~ irányítását. 

- Négy évvel ezelőtt új korsza
kot indítottunk el a kerület életé
ben - mondta a frissen megvá
lasztott polgármester székfoglaló 
beszédében. - Nemcsak ígértünk, 
hanem be is tartottuk ígérefeinket. 

szentmihályi szakrendelő felújítá
sa, illetve a cinkotai bölcsőde épí
tése. Az önkormányzat nem ter
vezi egyetlen nevelési-oktatási 
intézmény bezárását sem, ugyan-o 
akkor folytatni fogja a lakótelepi 
közterületek felújítását, valamint 
az őszi lombgyűjtést és a téli fútés
támogatást. 

- Nemcsak megkezdett fejlesz
téseket fejezünk be, de több terü
leten is újító szándékkal lépünk 
fel. Támogatni fogjuk a megújuló 
energiaforrások elterjedését, és 
fejleszljük a kerületi kerékpárút
hálózatot Létrehozzuk a kerület 
ifjú tehetsége elismerő címet, vala
mint bóvíljük a Jó tanuló - jó spor-

dologról is döntöttek a képvise
lők. Meghatározták az alpolgár
mesterek személyét. A testület 
nagy többséggel támogatta a pol
gármester javaslatát, amely sze
rint az eddigi alpolgármesterek a 
következő négy évben is folytat
hassák á munkájukat. Dr. Csomor 
Ervin az intézményhálózat, az 
egészségügy, aZ oktatás és a sport 
területén, Kovács Raymund pedig 
a közbiztonság, a közlekedés, a 
környezetvédelem, a kommUni
káció és a költségvetés területén 
folytalja majd a 2006-ban m~gkez
dett munkáját. Ezt követően dön
töttek a képviselők a tisztségvise
lők javadalmazásáról is. Eszerint 

Kovács Raymund, dr. Varga János, Kovács Péter, Ancsin László és dr. Csomor Ervin 

2006-ban a kerület polgárai első- toló programot. Tovább erősítve a 
sorban fejlődést szerettek fVOlna lokálpatriotizmust, bevezeljük a 
látni, és mi ezt megvalósítottuk. A " Kertvárosi kártyát. A fiatal szülők 
kerület lakói elismerték munkiÍ!1- &zámára interaktív internetes or
kat, és október 3-áll a folytatásra vosi és életVezetési tanácsadó 
szavaztak. Folytaljuk, mert bár rendszert alakítunk ki. Állami tá
rengeteget fejlődött a kerület az mogatás esetén új sportcsamokot 
elmúlt négy évben - szakértők építünk a kerületben, és a János 
szerint Budapest legdinamikusab- utcai napközis tábor kínálatát 
ban fejlődő kerülete vagyunk -, sportfunkcióval bóvíljük. Az Er
azért még van mit tenni. zsébet-ligetben is egy új sportlete-

Kovács Péter programjának sítményt építünk, az uszoda mellé 
főbb ponljaivaJ támasztotta alá a strandot is tervezünk. Létrehoz
fenti szavait. Elmondta egyebek zuk a parkgondnoki rendszert, 
között, hogy a következő négy év- bóvíljük a komposzWási progra
ben további ötven új út megépíté- met, elindíljuk szelektív hulladék
sét tervezik. Folytatódik a. csapa- gyűjtési programunkat, és meg
dékvíz-csatornák építése, és min- kezdjük a térfigyelő rendszer ki
denképpen befejeződnek a már építését is. 
megkezdett beruházások: a sas- Az alakuló ülésen a protokoll
halmi piac rekonstrukciója, a események mellett néhány fontos 

mind a polgármester, mind pedig 
az alpolgármesterek bérezése vál
tozatlan, azaz bruttó 541 100 és 
514045 forint marad. 

- A folytatáshoz mindenkire 
szükségünk van! - mondta Ko
vács Péter. - Továbbra is az a vé
leményem, hogy kerületünk fejlő
dése csak összefogással sikerül
het. Így most is, mint az elmúlt 
négy évben, minden önkormány
zati szervezetnek lehetősége és te
re lesz részt venni a közös munká
ban. S minden testületen kívüli 
szervezetet is arra biztatok, hogy 
javaslatait, ötleteit ossza meg ve
lem. Munkánkat ugyanazzal a 
lendülettei, szorgalommal, tisz
tességgel és kitartással fogjuk vé
gezni, mint az elmúlt négy évben 
- ígérte Kovács Péter: 



AKTUÁLIS 

Pavilon a piac mögött: oktatási és információs pont 

Képernyőn a jelen és a jövő 
A sashalmi városközpont komplex rehabilitációs mun
kálatainak része a piac felújítása. Az árusoknak az épít
kezés miatt átmi!netileg a régi terület felére kellett össze
húzniuk magukat, a másik oldalon azonban a jövő piacá
nak körvonalai már jól kivehetők. Ennek a jövőképnek 
tartozéka az információs pavilon, amelyet szeptember 
30-án adtak át a lakosságnak. ' -

MÉSZÁROS TIBOR 

A z EU-támogatásból finan-
. szírozott beruházások elő-
. írásai rendelkeznek arról 
is, hogy mind a tervek, mind az ép
pen folyó munkálatok folyamato
san követhetők legyenek a nyilvá
nosságnak. Az épülő piac esetében 
ezt a célt az az üvegpavilon szol
gálja, amelyik a, Margit utca és 
Talpfa utca sarkán várja az érdek
lődőket. Egy monitor és kezelőpult 

, segítségével - minimális számító
. gép-kezelési ismeretek birtokában 
- magunk választhaljuk ki, mit 
szeretnénk látni a képernyőn. 

Kovács Péter polgánnester mu
tatta be, majd adta át a kerület la
kosságának az információs pavi
lont, és kezelésének bemutatására 
is vállalkozott. Előtte azonban el-

mondta, a kerület vezetése a piac
építéssel kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségen túl az eszközt sze
retné oktatási célokra is felhasznál
ni. Ez az oka annak, hogy a bemu
tatóra elsősorban a. kerületi okta
tási intézmények vezetőit hívták 
meg. A polgánnester tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy a már említett 
piacterveken kivül kezdetben há
rom, elsősorban általános iskolás 
korúaknak szánt oktatóanyagot 
lehet megtekinteni a pavilon ~ép
ernyőjén. Az egyik segítségével a 
Sashalmi sétány és aHavashalom 
park növényvilágávallehet megis
merkedni. A másik nagy témakör 
kerületünk történetét öleli fel inter
aktív kvízjáték formájában. A har
madik a nálunk is egyre te*dó, és 
már kerületünkben is meghonoso
dott nordic walking new, Skandi-

A jövö piacának körvonalai már jól kivehetők 

náviában nagyon népszerű sportot 
mutalja be. A témakörök azonban 
az érdeklődés függvényében sza
badon bóvíthetők, amihez bárkitől 
szívesen fogadnak javaslatokat. 

Alétrehozókat az a cél vezérelte, 
hogyfelhívj~ a figyelmet arra, az 
intemet . számos módon szolgál
halja az oktatást, hogy megmutas
sák, tanulni nem csak a megszo
kott, iskolai keretek között lehet, és 
hogy ilyen módon is' kihasználják 
az ingyenes internethasználat elő
nyeit. Szeretnék továbbá elindítani 
azt a folyamatot, amely az infor-

mációs pavilont egy sokak által 
használt információforrássá teszi. 

A szóbeli tájékoztatás után a 
polgánnester a gyakorlatban is be
mutatta, milyen szépen megjele
níthető a monitoron a sétány egy
egy bakra vagy virága, a kerület 
valamelyik nevezetes épülete, 
vagy a síbotokra támaszkodó nor- . 
dic walkingosok edzése. A polgár
mester példáját aztán többen is kö
vették. A jövőben ezt most már 
bárki megteheti, aki felkeresi a pia
cot, mert az információs pavilon 
folyamatosan működik. 

Az egészségügy sem marad ki a felújítások sorából 
A Jókai utcai szakrendelő 2005. évi és 
a Benő utcai ügyelet 2006. évi felújítá
sa óta nem történt nagyobb szabású 
átalakítás a kerület egészségügyi 
rendszerében. Október elején azon
ban a kertváros újabb egészségügyi 
bázisának a felújítása kezdődött el. 

RIERSCH TAMÁS 

R ákosszentmihálY legfontosabb egész
ségügyi intézménye a Hősök terei ren
delő. Az épületben elsősorban házior

vosi rendelők, védőnői szolgálat, illetve kerü
leti gyerekfogászat és fogszabályozás található. 
A Szent Korona utca és a Köztársaság út sarkán 
található épületet nagyjából negyven évvel ez
előtt építették. A kertvárosi környezet ellenére 
az akkori időszak stílusában és technikájával 
készült rendelő mára ugyanúgy leamortizáló
dott, mint a hatvanas, hetvenes években épített 
panelek többsége. Az önkormányzat régóta ké
szült az épület felújítására, de erre csak az idén 
nyílt lehetősége. - A beruházás október elején 

A beruházást az önkormányzat finanszírozza 

\Tette kezdetét, s ha minden jól megy, akkor no
vember 12-re fejeződik majd be - mondta dr. 
Csomor Eroin alpolgánnester. - A felújítást száz 
százalékban az önkormányzat finanszírozza, 
teljes költsége bruttó 58,5 millió forint lesz. A 
másfél hónap alatt szigetelik a homlokzatot, ki
cserélik a nyílászárókat, megújul az épület por

. tálja, és megerősítik a födémeket. 
Az önkormányzat ezenkivül a Szent Korona 

utcai és a Köztársaság úti járdákat is felújílja, il-

letve a csapadékvíz elvezetéséről is gondos
kodni fog. - A beruházás alatt folyamatos lesz 
a rendelés az épületben. Olyan előfordulhat, 
hogy abetegek nem a megszokott helyen talál
ják meg a körzeti orvosukat, de minden kény
szerű változtatást írásban jelzünk. 

Dr. Csomor Ervin elmondta, hogy ebben a 
ciklusban a mostanihoz hasonló nagyságrendű 
egészségügyi fejlesztésre nem kerül már sor, 
ám a Margit utcai háziorvosi rendelő parkolási 
gondját mindenképpen meg fogják oldani. 

- Az épület mögött van egy önkormányzati 
telek, azt szeretnénk parkolóvá átalakitani. Ez
által könnyebbé válhat majd a közlekedés a 
Margit utcában is. . 

A helyi közlekedési statisztikák szerint a 
Batsányi utca - Margit utca kereszteződése az 
egyik legveszélyesebb közlekedési csomópont 
a kerületben. Ebben szerepet játszhatott az is, 
hogy az orvosi rendelő előtt parkoló járművek 
megnehezítették a Batsányi utcán való átkelést. 
Az új parkoló nemcsak kényelmesebbé teszi az 
orvoshoz menetelt, hanem ezen a problémán is 
segíteni tud majd. 



AKTUÁLIS 

Kovács Péter fogadta a Parlamentben a jókais diákokat 

Jó irányban az oktatás 
Az idén az aradi vértanúk emlékét idéző nemzeti gyászna
pot, október 6-át jelölte ki hagyományos múzeumi téma
napj aként a kerületi Jókai Mór Általános Iskola tantestille
te. A tanintézmény minden osztálya ellátogatott valahová: 
némelyik a Cinkotai táj házat, mások a város valamely má
sik múzeumát keresték fel. A 3. b. és a 4. b. osztályok tanu
lói és ' tanítói - 48 gyerek és, három felnőtt kísérő - az ~sko
la, az önkormányzat és az Uj Katedra folyóirat közös szer
vezésében a Parlamentbe látogattak el, ahol a kerület pol
gármestere és országgyűlési képviselője, Kovács Péter fo
gadta és vezette végig őket az impozáns épületen. 

VARGA GABRIELLA 

A gyerekek Ó. riási érdeklQ~ 
déssel tekintetJ:ék m,eg .. ai 

. .' Országházat, s nemcsak 
feltett kérdéseik mennyiségében és 
minőségében jeleskedtek, hanem -
noha történelmet még nem tanul
nak - azt is pontosan tudták, hogy 
milyen évfordulóra emlékezünk 
október 6-án. A kupolacsarnokban 
a kérdésre, mely királyainkat jele
nítik meg körös-körül a szobrok, 
szinte kórusban felelték, hogy az 
Árpád-háziakat, s polgármeste
rünknek ezt csak kiegészítenie kel-

lett a Habsburg uralkodókkal. Az 
Országház gyufaszálból készült 
makettje, a széles díszlépcső, a 
Szent Korona és a társalgó megte
kintése után a csoport legtöbbet a 
képviselői ülésteremben időzött, 

ahol a gyerekek a látvány és az ott 
folyó munka minden apró részle
tére kíváncsiak voltak. Ki is jelen
tette egyikük a program végén: ő 
szeretne itt dolgozni. 

Kovács Péter a tőle megSzokott 
közvetlenséggel vezette vendégeit, 
bizonyságot téve arról, hogy a gye
rekek nyelvén is jól ért. Két, a Par
lamentben együtt töltött óra után 

elmondta: a polgármesteri és az 
or.Szággyűlési képviselői munka 
kiegészíti egymást, egyes ügyek 
megoldása helyi, másoké pedig -
mint a repülőgépzaj'Vagy a tömeg
közlekedés légszennyezése - or
szágos szinten lehetséges. Tájékoz
tatott arról is, hogy az önkorinány
zat minden évben egy oktatási-ne
velési intézményt fog felújítani. 

Az új kormány oktatási stratégi
ájáról szólva így összegzett: "Vég
re jó irányba fordultak a dolgok. 
Megbecsülik a tanárokat, rend lesz 
az iskolában, és nem a szülő fogja 
megmondani, ott mi történjék, hi
szen ez a tanár feladata." 

A Nemzeti Erőforrás Miniszté
rium oktatásért felelős államtitkár
sága intézkedéseit a csoportot kísé
rő két tanító, Bauer Péterné és 
Pákozdi Erzsébet is örömmel fogad
ta. Elmondták: jónak tartják, hogy 
újra lehet évet ismételni az alsó 
osztályokbán is, és osztályozni, hi
szen azt, hogy a következő tanév
ben lehet-e építeni a gyerek tudá
sára, a pedagógus tudja eldönteni. 

Méltó ünnep az idősek tiszteletére 
Az idősek világnapján,ok
tóber l-jén ma már a föld 
minden kultúrnemzete 
megemlékezik időskorú 
polgárairól, megáll egy pil
lanatra, hogy fejet hajtson 
azok előtt, akik már leg
többször ősz hajjal, uno
kákra mosolyogva élik 
mindennapjaikat. A XVI. 
kerületi önkormányzat sem 
felec;lkezett meg az idősek 
köszöntéséről. 

MÉSZÁROS TIBOR 

Szerencse, hogy az idősek vi-
. lágnapja egybeesik a zene vi-
. lágnapjával, hiszen a két ün-

szöntők előtt ünnepi hangulatot te
remtett. 

Szabó Csilla, a Corvin Művelődé
si Ház igazgatója házigazdaként 
üdvözölte kerületünk időskorú 
lakóit, és arra biztatta őket, minél 
többször vegyék igénybe a ház 
vendégszeretetét, kísérjék figye
lemmel a ~nekik szóló műsorokat. 
Majd átadta a szót a szereplóknek. 

Az idősek köszöntését Kooács 
Péter polgármester kezdte, aki 
hangsúlyozta, milyen fontó!? az 
utódnemzedékeknek az előttük já
rók tapasztalatainak hasznosítása. 

Szociális Szolgálat hatáskörébe tar
tozik. A szolgálat vezetője, Balogh
né Szabó Olga megerősítette az al
polgármester szavait. 

Ezután a szórakozás percei kö
vetkeztek. Várkonyi Szilvia irigylés
re méltó fiatalsággal, tánctudással 
tolmácsolta a leghíresebb operett-

Országház négymilliÓ gyufaszál boi 

Örülnek annak is, hogy az új okta
tásirányítás a pedagógus szemé
lyét megpróbálja előtérbe helyezni, 
és a védelmére is hangsúlyt fektet. 
Meglátásuk szerint új Nemzeti 
alaptantervre is szükség van, 
amely világos és pontos támponto
kat ad az egyes évfolyamokon el
sajátí,tandó minimurnszintről, a to
vábbhaladás feltételeiről. 

A gyerekek a búcsúzóul feltett 
" Milyen ji Parlament?" kérdésre a 
"jó", "szép", "nagy" és "érdekes" 
jelzőket gyújtötték össze, Kovács 
Péter pedig azt az üzenetet küldte 
a kerület iskoláinak, hogy más osz
tályokat is szívesen lát az Ország
házban. 

dalokat. Nádas György napjaink 
visszásságaival, kicsinyességeivel 
szembesített minket, amelyeken 
mindig jókat mulatunk. 

Végül 'a zene hódította vissza a 
színpadot. A Megasztár-győztes 
Tóth Vera, majd Bagdi Erzsi és a Má
tyásföldi Sztárzenekar alapozta 
meg a jó étvágyat ahhoz az állóf0-
gadáshoz, amely a műsor végén az 
önkormányzat jóvoltából várta a 
meghívottakat. 

nep jól illeszthető egymáshoz. Így 
az Erzsébetligeti Színházat zsúfo
lásig megtöltő idősek köszöntésén 
kétszeresen is indokolt volt a zene 
jelenléte. Charpentíer Preludiurna a 
Rácz Aladár Zeneiskola ' fuvola
együttese előadásában már a kö-

Dr. Csomor Ervin szociális ügye
kért· felelős ' alpolgármester meg
nyugtatta a hallgatóságot, hogy a 
nehéz gazdasági helyzet ellenére 
egyetlen időseknek szervezett 
szolgáltatást sem szüntetnek meg. 
Indokolt esetben továbbra is ren
delkezésükre állnak olyan lehető
ségek, mint a vizsgálatra szállítás, 
az étel házhoz szállítása, a nappali 
felügyelet, minden, ami a Területi.. Várkonyi Szilvia opereHdalokkal szórakoztatta a publikumot 



AKTUÁLIS 

Széntmihályi búcsú 
Szeptember 29. Szent Mihály ünnepe. Természetesen kerüle
tünk egyik legpatinásabb része, Rákosszentmihály sem fe
ledkezik meg névadójáról. Mihály napját követő vasárnapon 
a hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezték a 
Szent Mihály-napi búcsút. 

MÉSZÁROS TIBOR veket, akik máskor a szentmise vé-
geztével általában már a vasárnapi 

Szent Mihály arkangyalt, a ró- ebédre gondolva hazafelé veszik 
mai katolikus egyház védő- úljukat. Most, október 3-án azon
szenljét mindig nagy tiszte- ban - elsősorban Kolozsvári Tibor, 

let övezte Magyarországon. Szent az egyházközség képviselő-testü
László királyunk rendelete szerint a letének elnöke és Petrovics Sándor, 
xvm. századig Szent Mihály nap-_ ' a Kovász Egyesület elnöke együtt
ja kötelező ünnep volt. működésének köszönhet6en - a 

Rákosszentmihályon minden templomból kilép6k vásári forga
évben megrendezik a Szent Mi- tagba csöppentek. 
hály-napi búcsút. Sátrak emelked- A színpadon már 11 órától egy
nek a Templom téren, szorgos ke- mást váltották a kerület iskoláinak 
zek színpadot ácsolnak, és mintha fellép6 csoporljai. Petrovics Sán
Mindszenthy bíboros bronzszobra dor vállalta a műsorvezető szere
is elégedetten emelné áldásra kezét pét, és közben elmondta, a szent
a készülődés láttán. A templom mihályi búcsú ebben az évben a 
száznyolc éve, 1902 óta várja a hí- teremtésvédelem hetének záróak-

Kellemes és hasznos 
. A Cinkotai Gazdakör október 9-i szakmai klubdélutánjára 

teljes mértékben illik a mondás: összekötötték a kellemeset 
a hasznossal. Hasznos volt, mert a meghívott 'vendég, Gör
be László sokakat érintő kérdésekre adott választ, és kelle
mes volt, mert a komoly, szakmai részt ízletes vacsora, és né
mi mulatozás is követte. 

kordja. A teremtésvedelem heté
nek ideje alatt előadások hangzot
tak el a fenntartható fejlődés lehe
tőségeiről, közös elmélkedésen és 
közös imádságon vettek rész a hí
vek a Föld jövőjéért,a gyerekek pe
dig a Néri Szent Fülöp iskola rajz
pályázatán mutathatták be elkép
zeléseiket arról, miként őrlzheljük 
meg a teremtett környezetet. 

Az egymást követő zenei pro
dukciók sorában a felnőttek is he
lyet kliptak. A német kisebbség 
tagjaiból álló Rozmaring kórus 
német nyelvű dalokkal, a Corvin 
kórus magyar kórusmúvekkel lé
pett fel a búcsú színpadán. 

És amíg a színpadon a kulturális 
músor zajlott, a kirakodóvásár 
portékái is szép számmal találtak 
gazdára. Kitelepült a 929. sz. Szent 
Mihály cserkészcsapat is, hogy tea
házzal és bemutatkozó sátorral 
várják az érdeklőd6ket. 

Kutyából kertes ingatlanok ese
tén kettőt tarthatunk engedély nél~ 
kül. Társasház esetén lakásonként 
már csak egy kutyánk lehet, de az 
is csak úgy, ha ehhez minden lakó
társ írásos beleegyezését adja. 

A kertes ingatlanokon macska 
létszámkorlát nélkül tartható. Vo
natkozik viszont rájuk is az állat
tartási törvény, amely arra kötelezi 
a gazdákat, hogy gondoskodjanak 

"'M.:..::É:..::s=zA....::· R..:.,:o:..:s:..-T-'-'Ic=.B.=.,O;....:.R_____ ,Árpádföldön az említett nagy ha- állataik szökésének megakadályo

Cinkotai Gazdakör 'tagjai A időről időre összejönnek, 
hogy megvitassák aktuá

lis problémáikat. Október 9-i ös
szejövetelükre szakembert is hív
tak Gör~. László, az önkormány
zat állattartási 'és állatvédelrni elő
adója sZemélyében. · Mársius l-jé
vel hatálybá lépétt ugyanis az.új ál
lattartási és állatvédelfui rendelet. 
Görbe László elmon<;lta, a kerület 
egész terülétén minden haszonálla 
tartásához engedély kell. Ezen be
lül Cinkotára, mint a kerület olyan 
részére, amelyben leginkább meg
maradt a hagyományos gazdálko
dói életforma, külön helyi rendele
tek vonatkoznak. Nagy haszonál
Iatot, azaz sertést, öszvért,lovat, te
henet, kecskét, birkát, már itt is 
csak az elkövetkezend6 öt évben 
lehet tartani. Sashalmon, Mátyás
földön, Rákosszentrnihályon és 

szonállatok már csak 2011. decem- zásáról, valamint az általuk eko
ber 31-ig tarthatók, új engedélye- zott károk és a lakótársak zavará
ket pedig már nem ad.nak ki. sának megelőzéséről. A macskák 

A XVl. kerület bármelyik részén ' komoly károkat okoznak a játszó
tartható baromfi vagy nyúl, ha az téri homokozók összefertőzéséveL 
önkormányzat illetékes osztálya Nem kötelező, de ajánlatos ve
megadja az állatla!tási engedélyt,' szettség elleni oltásuk is. 
de e~ket , 2015~ben rrlindenkinek _ Ezután Görbe László a kom
meg kell újítania. Akinek nincs posztálásról szólt néhány szót. 
ilyen papírja, jövő év március l-jé- Igyekezett eloszlatni azt a tévhitet, 
ig beszerezheti. Minden engedély miszerint a diólevél nem tehető a 
feltétele a szomszédok' beleegyező komposztálandó lomb közé. Kom
nyilatkozata, a rendeletben előírt posztálás közben ugyanis a cser
oldaltávolságok, és az állatvédelmi sav lebomlik. Emlékeztetett arra, 
előírások betartása: hogy az őszi lombhullás idején az ' 

Sok a bejelentés a póráz nélkül önkormányzat az eddig bevált 
sétáltatott, vagy a kertbe való beál- gyakorlatnak megfelel6en eIszállít
láskor utcára szökő ebek által oko- talja a bezsákolt falevelet. Így 
mtt harapások, és egymásban oko- lombégetésre nem lesz szükség. 
mtt károk tárgyában. Ezért az ön- Az est hasznos szakasza- után 
kormányzat "pórázkommandót" jött a kellemes rész,' a vacsora. A fi
hozott létrel és ellenőrzi, hogy az nom falatok és némi önbizalom 
utcán csak póráwn vezetett ku- erősítés után már csak a táncot kel-
tyákkal találkozhassunk. lett késő estig bírni. 

Betyárvilág 

Október 3. nem csupán az önkor
mányzati választás napja volt 
Rákosszentmihályon. A Sarkad 
udvar Betyárvilág címú hagyo
mányőrző rendezvényét is erre a 
dátumra szervezték. 

Délután három óra felé tűnt fel 
az első betyár, mire a régi reflex
nek engedve néhányan megtapo
gatták zsebüket, biztonságos 
mélységben van-e benne a pénz
tárca. Pedig Vidróczki, Angyal 
Bandi és Rózsa Sándor kései utó
da szemernyi veszélyt sem jelen
tett a kíváncsiskodók pénztárcái ra. 
Csak éppen a betyárok romanti
kus világát akarta visszaidézni né
hány órára hagyományőrző céllal. 

Addigra 'a Sarkad udvar egyik 
épÜletében a kemencében már vi
dáman pattogott a tűz, és betyá
runkat vörösbor is várta a 'korhű 
enteriőr részét képező asztalnál. 
Egy órával később nyílt az a kiállí
tás, amelyet Gábor József festő
művész-grafikus és Trombitás 
Enikő keramikus e tárgyban létre
hozott művei ből állítottak össze a 
rendezők. A betyárvilágot idéző 
élőkép hez és a kiállított tárgyak
hoz Bai Gábor tűzött eligazító 
mondatokat, majd kezdetét vette a 
nótázás. 

Hiteles, régi betyárnótákat Iehe
tett tanulni a hagyományőrzőktől, 
akik jól bántak az olyan népi hang
szerekkel is, mint a tárogató vagy 
az ütőgardon . 

Ezzel párhuzamosan fokossal 
és bottal támadtak egymásra a 
betyárok; bemutatva a régi harci 
technikákat, úgy, ahogyan a nyáját 
védő pásztor tehette a rátámadó 
betyárokkal szemben. Azután a 
harci kedvet jelentősen csökken
tette a rablóhús egyre inkább ter
jedő illata. Ettől ki is békültek a 
harcoló felek, és csakhamar békés 
falatozás kezdődött a boronatár
esán sült rablópecsenye fölött. 
Majd amikor előkerült egy-két pa
lack borocska is, ismét megindult 
a nóta, és a karikás ostor éles 
csattanásaival is versenyre kelő 
önfeledt, nótázós mulatság vette 
kezdetét a Sarkad udvarban. 
Olyan, amilyenben Vidróczki Mar
ci, Angyal Bandi és Rózsa Sándor 
is otthon érezte volna magát. 

A 'rendezvényt a szép, bár kissé 
hűvös időn kívül az önkormányzat 
kulturális és sportbizottsága, vala
mint a Kézmúvelők Egyesülete tá
mogatta. (M. l) 



Fadoktor 
járja be 
a kerületét 

. Egy ism~rősöm többször is 
látta őt a Pilóta utcai platán
fasornál. Elmondása szerint 
a titokzatos úr megállt egy
egy fánál, s "orvosi táskájá
ból" sztetoszkópszeru mű
szert vett elő, amelyet a fel
tételezett beteghez csatla
koztatott. Hosszan időzött a 
kérgét vedlő óriásoknál, 
méregetett, és laptopjába 
adatokat vitt be. 

ZSIGMOND TÜNDE 

", , O cs, vári Gábor erdőmér
nökre Sashalmon, a 
Gárda utca és a Békés

halom utca sarkán, egy hatal
mas vadgesztenyefánál találtam 
rá. - Feladataimat a Garden 
Faápoló Kft. munkatársaként, a 

. XVI. kerületi önkormányzat 
környezetvédelmi irodájának 
megbízásából végzem - árulja el 
a "páciensébe" éppen a laptop
jához csatlakoztatott éizékeló
ket kalapáló "fadóktor". 

Az egészséges fában terjed a 
hang, a korhadtban viszont 
nem. Az érzékelők közti távol
ság számítógépbe vitt adatai 
alapján a szoftver megrajzolja a 
vizsgált faterület térképét. Ezt 
követi az érzékelők ütögetése, 
amelynek eredményeképpen a 
hangterjedési időről nyerünk in
formációt. Ezután rajzolódik ki 
a térképen a fa korhadt és egész
séges részeinek aránya - avat be 
a szakmai titkokba Ócsvári Gá
bor, majd együtt tekintjük meg a 
mostani vizsgálat eredményét a 
monitoron. Hál' istennek vad
gesztenyefánk esetében nincs 
szó halálos betegségről, hiszen a 
korhadt rész csupán 15 százalé
ka a vizsgált résznek. 

45-50 százalék az az érték, 
amelynél már el kell gondolkod
ni egy fa további sorsáról -
mondja a vizsgálatot végző er
dőmérnök. Minden .egyes fa 
megvizsgálása után a "fa dok
tor" diagnózist állít fel, azaz 
jegyzőkönyvet készít a fa álla
potáról, a vizsgálati eredmény
ről, amelyet kezelési javaslattal 
egészít ki. 

, 

AKTUALIS 

Ültetési akció a kertvárosban 
~ 

Kerületünk fáinak megfelelő "karbantartása" mind- ' Prodám utcai és az Erzsébet-lige
annyiunk érdeke. Levegőt tisztító, szemet gyönyör- ti gesztenyesort és az "ifjonc" 
ködtető fasoraink egészségének védelme, orvoslása nem Sashalmi sétány t. A különleges
c-sekély összegbe kerül. KertváTosunkközterületein lévő ségnek számító ezüstjuharfaso
fáiról, azok fajtáiról és gondoiásukról RivaszI\1áriátóI, rok is feltétlen említésre méltók
az öj)kormányzat környezetvédelmi irodájánakmunka- mondja Rivasz Mária. 
társától érdek16dtem. 1 Megtudom tőle, hogy a Bat-

ZSIGMOND TÜNDE 

R' iva$z Mária,'s1amadatok
. kal kezdi atájékoztatásJ: 

. . - Felmérésünk szerint 58 
ezer fa áll kerületünk közterein. 
Ez a szám tartalmazza a parkok
ban lévő fákat is. E famennyiség~ 
re az ez évi költségvetés szerint a 
XVI. kerületi önkormányzatnál 
43 millió forint költhető el. Ez az 
összeg nem tartalmazza a pótlá
sokat, azaz ·az elpusztult, kivá
gott fák helyébe való ültetések 
költségeit, amelyet más forrásból 
fedezünk. Elmondása szerint 
kertvárosi elődeink 20:50 évvel 
ezelőtt ültetett fasor~i1:;~ . sok 
olyan fafajta is _bekerült,- ameJy 
nem odavaló. ':"'Jéllemző utcai fa
soraink közül kiemelném a Bu-

'~ . 
dapesti út egyes szakaszain lát-
ható gömbakácfasort, a Rákosi 
úton és a Timur qtcábim szaka
szokban megjelenő szivarfákat -
tájékoztat Rivasz Mária kertész
mérnök, .műszaki ellenőr, majd 
arról beszél, hogy a m9st folyó 
rekonstrukció kapcsán~igyekez
nek változatos fafajtákat ültetni. 
Csörgőfa, a juharfa és a hársfa 
sokféle fajtája, kőrisfa, valamint 
az egyre kedveltebb berkenye 
szerepel az eddig telepített fák 
között. - Közterületeinken olyan 
termő gyümölcsfákat is találha
tunk, mint például meggy, cse
re~.znye és dió. Ezeket a fákat a 
lakók ültették. Híres fasoraink 

, közül kiemelném a "patinás" Pi-
lóta utcai platánfasort, amelyet a 
fővárosi önkormányzat kezel, a 

thyány Ilona utcában, az evangé
likus parókia udvarán található 
kerületünk leghíresebb, történel
mi jelentőségű fája. A kerületi 
önkormányzat által kezelt, ma
gántulajdonú fa egy egyszerű fe
hér gyalogakác, amely Tessedik 
Sámuel akácültetvényéből szár
mazik. 1849-ben e fa árnyékában 
hirdette ki Aulich tábornok a 
cinkotaiaknak a Habsburg-ház 
trónfosztását. 

Rivasz Mária végezetül a jelen
leg folyó lakossági faültetési ak
cióra hívja fel a figyelmet. ~ Az 
augusztusi igénybejelentések és a 
szeptemberi felmérések után a la
kosok október végén, november 
elején vehetik át a polgármesteri 
hivatalban azt a 200.-300 fát, ame
lyet saját maguk ültetnek el az er
re kijelölt közterületi helyeken. 

Szüreti nótaluingversennyel köszöntötte az őszt a Mátyásföldi Sztárzenekar és országos híro vendégei október 
1 D-én az ErZsébet-ligetben; A kétrészes műsorban magyar nóták, operettdlJlok, kitúnő énekesek, virtuóz hang
szerjáték, elegáns humorista és fergeteges cigányshow szórakoztatta a közönséget: 
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Volt egyszer· egy . EMG 
Azt hittem, lapunk munka
társai a kerület összes klub-

. ját, ,egyesilletét, civil és ön
kormányzati szervezetét, le
gális és illegális tömörülését 
ismerik, de a volt EMG-sek 
nyugdíj asklubj áról eddig 
még nem értesilltünk. Ezért is 
vettem kézbeérdeklődéssel a 
meghívót, amely még arról is 
értesített, hogy az összejöve
telre meghívták Kovács Péter 
polgármestert is. Másfél évtizeddel a gyár bezárása után is összetartanak 

.:.:M.::É:::S:=ZA:.:.· R:..:.o::.:s:::....:.T.::IB:::O:.:..R'--____ . bemutatta Kovács Péter polgár- Az EMG fénykorában 2400 dol
gozót foglalkoztatott, és csaknem 
száz mérnök volt állandó dolgozó
ja a gyámak. Közéjük tartozott 
Lantos Antal, akit a XVI. kerület el
sősorban helytörténeti munkáiról 
ismer, és ma már senkinek nem 
kell bemutatni. 

A-C-híres EleIctrórUkus Mére). 
- kés~ülékék ' Gyára a ki

lencvenes évek közepe tá
ján szűnt meg, Ehhez képest ör
vendetesen sokan vettek részt a 
nyugdíjasklub szeptember 29-i 
összejövetelén, amelyen megjelent 
Kavács Péter polgármester is. 

Ekkor még a választások előtt 
voltunk néhány nappal, de Varga 
István, a klubot erélyesen, de sok 
humorral vezető elnök jelezte, a 
politikai témák ezúttal kerülen
dők. A rendszeresen ismétlődő 
összejövetelek célja ugyanis a kö
zösen átélt évtizedek emlékein ala
puló kellemes együttlét, beszéige
téssel, némi pogácsával és mérték
letes mennyiségű házi borocská
val. Varga István néhány szóban 

mesternek a klubot, elmondta, 
hogy másfél évtizeddel a gyár 
megszúnéSe után is vonzza az egy
kori EMG-dolgozókat. A hajdan
volt rang, beosztás már régen nem 
számít, mindenki mindenkivel te
geződik. Elbeszélgetnek családról, 
egészségről, napi politikáróL és 
tisztelettel emlékeznek azokra, 
akik már sohasem nyithalják rá az 
ajtót a vidám társaságra. Végül be
mutatta a polgármesternek a szin
tén megjelent K. Szabó Zoltánt, az 
EMG utolsó igazgatóját. 

K.Szabó Zoltán elmesélte Ko
vács Péternek, milyen gazdasági 
környezetben dolgozott , akkor a 
gyár, milyen magas színvonal?, 
fontos termékeket állítottak elő, 

amelyek némelyikére még az 
USA-ban is felfigyeltek. 

Tóni bácsi aZomial mondott is 
néhány helytörténeti vonatkozású 
adatot: az EMG 1950-ben alakult, 
és 1952-ben költözött Sashalomra. 
A gyár nyereségéból hoztak létre 
sportpályát, strandot, kultúrházat, 
üdülőt, bölcsődét, és ezek mind a 
közösségi élmények színtereiként 
járultak hozzá egy szoros kollektí
va kialakulásához. Az EMG évekig 
tartó haldoklás után 1994-ben zár
ta be végleg kapuit. A nyugdíjas
klub azonban tovább él, és éberen 
őrködik a gyár emléke fölött. 

Hagyományőrző rendezvény színhelye volt október 9-én a Mátyásföldi répülőtér. A Magyarok Szövetsége Buda
pest szala néven afféle mini Bösztörpusztává változtatta a repteret. Jurták, lovak, fegyverek, sámánok, kora
beli zene és a hagyományos árucikkek kirakodóvására várta a látogatókat. 

Diákok és felnőttek 
a kerületi mezei 
futóversenyen 
Október 7-én a Mátyás
földi repülőtéren a XVI. 
kerület legnagyobb lét
számú diákolimpiáját 
rendezték meg. Az Ikarus 
BSE rendezői gárda által 
lebonyolított mezei futó 
diákolimpia még orszá
gos viszonylatban is je- ' 
lentősnek számít, hiszen 
a versenyzők hozzátarto
zóit is beleszámítva több 
mint ezer embert mozgat 
meg. 

Zs. T. 

Szép napsütéses időben, 
ám a sok esőtől felázott 
pályán álltak a startvo

naira a futóversenyen részt 
vevő általános és középiskolás 
diákok. Tizenhárom iskola 870 
versenyzője vette fel a futóci
pőt, hogy gyorsaságát külön
böző távokban mérje össze a 
kortársaival. A versenyt öt kor
csoportban, nemek szerinti fel
osztásban hirdeHék meg. 

Az első helyeken kilenc isko
la osztozott. A legtöbb aranyér
met a cinkotai Szerb Antal 
Gimnázium szerezte. Diákjai 
négyszer állhattak il dobogó 
legfelső fokára. A Bornemissza, 
a Kölcsey és a Táncsics iskolák 
sem vallottak szégyent az isko
lánkénti három aranyéremmel. 

A ' legnemesebb fémből ké
szült medálból kettő-kettő ju
tott a Szentgyörgyi Általános 
Iskolának és a Sashalmi Tano
dának. A Móra Ferenc és a 
Batthyány Ilona, valamint az 
Arany János általános iskolák 
is vihettek haza egy-egy arany
érmet. 

Az egyéni és csapatverseny 
első, második és harmadik he
lyezettjei éremben részesültek, ' 
míg a negyedik, ötödik és ha
todik helyezést elért verseny
zők oklevelet vehettek át a díj
kiosztó ünnepségen. Az érme
ket Kiss Dániel, Eb- harmadik 
helyezett gátfutó, sokszoros 
magyar bajnok nyújtotta át a 
szerencsés és tehetséges nyer
tes eknek. . 



AKTUÁLIS 

Hősök szerveztek vetélkedőt a forradalom ról 

: Pesti srácok harca a feledés ellen 
A Rákosszentmihályon élő vitéz lovag Máriási György, az 
'56-0s Nemzetőrség budapesti par~csnoka, a forradalom 
hőse, egykori pesti srác, a: mai napig sokat tesz azért, hogy 
az újkori magyar történelem talán legfontosabb eseménye, " 
az 1956-os forradalom ne merüljön a feledés homályába. Eb
ben a törekvésében talált partnerre a Kölcsey Ferenc Általá
nos Iskolában Dobre Lajos iskolaigazgató személyében. 

MÉSZÁROS TIBOR gorú zsűrivel szemben. A négy-
tagú zsűriből ketten tevőleges 

M áriási György szeretné résztvevői voltak a forradalom
a ma iskolásaiban is nak. Dömötör Zoltán nemzetőr 
ébren tartani '56 emlé- vezérezredes, országos par.ancs

két, mert végül már csak a törté- nok, valamint Máriási György 
nészek fognak visszaemlékezni altábornagy, országos parancs
a sok áldozatot követelő forra- nokhelyettes. Mellettük foglalt 
dalomra. Ezért az '56-os Nem- helyet a zsűriben Zsinka László 
zetőrség nevében pályázatot és Szatmáry László önkormány
nyújtott be egy iskolai vetélkedő. zati képviselő. 
megrendezésének támogatására. Öt feladatkörön belül kellett 
Zsinka László, a kulturális és válaszolni számtalan kérdésre a 
sportbizottság elnöke támoga- versenyzőknek. A kérdések zö
tásra érdemesnek találta a kez- mét nyomtatott formában kapták 
deményezést. Ennek,- valamint a tanulók, de volt olyan is, amely
Dobre Lajos iskolaigazgató és dr. hez hangzó anyag is tartozott. 
Bánhegyiné Havasi Zsuzsa tanár- Némelyekre írásban, másokra 
nő gondos előkészítő munkájá- szóban kellett megadni a választ. 
nak eredményeképpen október A vetélkedő végén az első he-
11-én 14 órakor nyolc kerületi is- lyért járó oklevelet és a vele járó 
kola csapata foglalt helyet a szi- díjat a rendező Kölcsey iskola 

A zsűri nemzetőr tábornokai '56-os zászlót adtak a Kölcsey iskolának 

csapata vehette át. A Bornemisz
sza Péter iskola a második, a 
Jókai a harmadik, a Herman pe
dig a negyedik helyet vívta ki 
magának. 

Dömötör Zoltán vezérezredes 
a kivágott közepű '56-os zászló 
előtt elmondott összegzésében a 
gratuláción kívül jelezte, szeret
nék a vetélkedőt rendszeressé 
tenni és évről évre más iskolában 
megtartani. 

Az eredményhirdetés után a 
zsűri nemzetőr tábornokai '56-
os zászlót adományoztak a Köl
csey iskolának, amelyre zászló
anyaként a vetélkedőt vezető 
dr. J3ánhegyiné Havasi Zsu- . 
zsanna tűzte fel a nemzetiszínű 
szalagot. Kitüntették továbbá a 
jelen lévő Országh Nikolett új
ságírónőt, aki maga is az '56-os 
Nemzetőrség tagja századosi 
rangban. 

Hét számban versenyeztek · az uszodában 
A Szent-Györgyi Albert és kellett úszniuk, és váltáskor a túlsó partra. A legnagyobb szur
a Lemhényi Dezső Általá- csapattársnak a vizes pólót kel- kolásazonban akkor volt, ami
nos Iskola, valamint a má- lett felvennie. A másik számban kor a szervezők 300 labdát szór
tyásföldi uszoda az idén is felfújt delfint kellett a gyerekek- tak a medencébe. Azt a verseny
inegrendezte a Delfin-ku- nek meglovagolniuk, amit aztán számot az a csapat nyerte, amely 
pa játékos vízisport-verse- két csapattárs úszva átsegített a a legtöbb labdát halászta ki. 
nyét a kerületi iskolák szá
mára. 

RIERSCH TAMÁS 

A II. Delfin-kupán négy 
kerületi iskola - a Szent
Györgyi, a Lemhényi, a 

Kölcsey és a Táncsics - hat csa
pata vett részt - mondta Tóth 
.András iskolaigazgató, a rendez-

- vény egyik ötletgazdája. - A csa=
patok hét számban versenyeztek 
egymással. Ezek a versenyszá
mok az úszótudáson kívül némi 
ügyességet és kreativitást is igé
nyeltek. Az egyik versenyszám
ban a csapattagoknak pólóban A II. Delfin-kupát a Szentgyörgyi iskola csapata nyerte 

A II. Delfin-kupát végül a 
Szent-Györgyi Általános Iskola 
A csapata nyerte a Kölcsey és a 
Lemhényi előtt. A győztesek, a 
helyezettek és valamennyi részt
vevő a szponzorok jóvoltából 
egy-egyajándékcsomagot ka
pott. A játékos sportverseny kró
nikájához tartozik még, hogy 
közvetlenül a verseny előtt a 
kertvárosi vigasságok szervezői 
egy kisebb sportágbemutatót 
szerveztek az uszoda elé. Itt a 
kick-box, a vívás, a freestyle (lab
dazsonglőrködés), illetve alter
natívaként a tajcsi és a hastánc is 
bemutatkozott a nézőknek. A 
rendhagyó sportágválasztót 
Kristóf Péter sportriporter közve
títette, a rendezvényt Kovács Pé
ter polgármester mellett két kivá
ló sportoló, Decsi Tamás és Lontay 
Balázs világbajnok kardvívók is 
megtekintették. 



OKTATÁS 

Ovis adományakutyamenhelynek 
A Mátyásföldi Fecskefésze~ Óvodában ez évben is nagy 
készülődés előzte meg az állatok viIágnapját. Konzer
vek, kutyatápok gyűltek egyre a csoportszobákban. A 
várva várt nap október 4-én vegre elérkezett: a kis óvodá
sok csoportonként vitték fel az összegyűjtött adományo
kat az ünnepi színpadra, ahol viszonzásként sok megle
petés várt rájuk a délelőtt folyamán. 

ZSIGMOND TÜNDE 

Szépen, rendben adták át a 
gyerekek az óvoda adomá
nyait a Noé Kutyamenhely 

képviselőjének. Sándor László gaz
dasági igazgató örömmel mondott 
köszönetet az óvoda vezetőjének, 
flIésné Schrott fldikónak a 'rtagy 'ha
lomban összegyűlt konzervekért 
és tápokért. A menhelyre, ahol 
nemcsak kutyákat, hanem macs
kát, emut, disznót, rókát is tarta
nak, ez alkalommal már egy jól 
kiérdemelt meghívást 'is kaptak a 
Mátyásföldi . Fecskefészek óvodá
sai. Az ünnepélyes adományát
adás után régi kedves ismerősök 

futottak fel csaholva a színpadra. 
A Népszigeti Kutyaiskola bemuta
tó csoportja Dorkával, Jodával, 
Fentával és Trixyvel az élen, s 
gazdijaikkal az oldalukon, kitörő 
örömmel üdvözölték agyerekeket. 
A kutyaetikettre, állattartásra ' vo
natkoz6 kérdések után, amelyre 
hibátlanul válaszoltak az óvodá
sok, kis torna"következett. Hűvös 
délelőtt lévén a mozgás szemmel 
láthatóan mindenkinek jólesett. 
Volt nagy ugrálás, forgás, vihánco
lás, persze kutyavezénylettel. 

Kiss Edit óvó néni, aki az idén is 
főszervezóként volt jelen az ese
ményení' a kis óvodások nagy örö
mére színtén sikerrel vett részt a 

kutyás versenyekben, játékokban. 
A kutyákhoz való közeledés sza
bályainak átismétlése után a gyere
kek végre megsirnogathatták a be
mutató csoport kutyáit, akik még a 
jutalornfalatnál is, szívesebben fo
gadták a gyerekkezek dédelget&
sét. A népszigetiek távozása után a 
XVl. kerületi rendőrség Döbrentei 
Attila vezetésével azt mutatta be az 
óvodásoknak, hogy hogyan is se
gítik a kutyák munkájukat. Zselé; 
az okos rendőrkutya leteperte járőr 
gazdája tárnadóját, s félelmetes lö
völdözés közben is feltalálta ma
gát. Mindez persze csak játék volt, 
s az ádáz eb szinte doromboló cicá
vá vált, amikor a bemutató végén a 
gyerekek megsimogatták. Majd 
egy nagypapa jóvoltából háziálla
tok kerültek az óvoda udvarára. A 
bárányok, kecskék, apró jószágok 
otthonosan mozogtak a gyerekek 
között, akik testközelben élvezhet
ték az eddig sokszor csak képeken 
látott állatok társaságát. 

. A' kisiskolások mesékkel díszítették a kisködmönt 
2005 óta Benedek Elek tiszteletére minden év szeptember 
3O-án ünnepeljük .a népmese napját. ~ Móra Ferenc Általá
nos Iskolában erről a napról mindig megemlékeznek. Az 
idén úgy gondolták, hogy ezt közösen rendezik meg a többi 
kerületi iskolával. Ezért mese- és mondamondást hirdettek 
alsó tagozatos tanuIók részvételével, ahol Móra Ferenc mesé
ivel kerületünk öt iskoláj ából 15 gyermek varázsolta el a zSű
rit és a hallgatóságot. A dijazottak mesés rangokat kaptak. 

ZSIGMOND TÜNDE 

A versenyt Abonyi János kép
viselő nyitotta meg, aki 
beszédében elárulta, hogy 

a mai napig szívesen olvas mesét. 
A rajta kívül még Kömyeiné Rátz 
Katalin képviselóból, Rab Istuá1)né 
óvónóből, dr. Jeszenszkyné Gallai 
Gabriella iskolaigazgatóból, vala
mint a Móra Ferenc Általános Is
kola ' tanáraiból álló zsúrinek nem 
volt könnyű dolga. ~zen a mese
mondószékre letelepedett mesélő
nek sokszor még a lába sem ért le a 
földre. A J<alirnpáló lábú elsősök 
olykor lesütött szemmel, de ügye
sen mondták végig aszebbnél 
szebb meséket. A nagyobbals kö
zül már sokan kiálltak a közönség 
és zsűri elé bátran. s olyan színe-

sen, dallal, csettintéssel illusztrál
ták meséjüket, hogy á: hallgatók is 
részeseivé váltak az elmondott tör
ténetnek. A nagy hatalmú sündisz
nócskától kezdve A bécsi diáko
kon keresztül A péceli szúnyogo
kig sok-sok Móra-művön kacag
hattunk. A mesemondás végén a 
zsűri mesés rangokkal jutalmazta 
a nyerteseket, akik közül helyszű
ke miatt csupán a trónszékre ülő
ket, valamint a hercegnőt és a her
ceget tudjuk felsorolni. 

1-2 osztályos kategória 
. Királynő - Bagó Dorottya 2. o. -
Kölcsey Ferenc Általános lskola, 
felkészítő tanár: Molnár Mónika. 

Királyfi - Rákosréti Dorninik 1.-
o. - Móra Ferenc Általános lskola, 
felkészítő tanár: Józsa Andrea. 

Hercegnő - Szénás Anna Lilla 
2. o. - Szent-Györgyi Albert Általá
nos Iskola, felkészítő tanár: Sárosi
né Czinege Emese. 

3-4. osztályos kategória 
Király - Szabó Balázs 4. o. - Tán

csics Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium, felkészítő tanár: Lau
kóné Kovács Krisztina. 
. Királyfi - Csontos Attila 3.0. -

Kölcsey Ferenc Általános lskola, 
felkészítő tanár: Hercz Anikó. 

Herceg - Gellén Márton 3. o. -
Szent-Györgyi . Albert Általános 
Iskola, felkészítő tanár: Horváthné 
Molnár Ágnes. 

A mesemondók közül senki sem 
ment haza üres kézzel, az önkor
mányzat sport-és kulturális bizott
sága támogatásának köszönhetően 
mindegyiküknek jutott egy-egy 
könyv vagy CD. Mi, felnőttek pe
dig gyermekkorunk kedves Móra- . 
meséit kaptuk jutalmul ezen a me
sés délutánon, amikor is a kisköd
mönt a Móra Ferenc Általános ls
kola halhatatlan névadójának mű
veivel díszítették fel a gyerekek. 

Hagyományos 
I programok 

a Lemhényiben 

Mióta dr. Hoffmann Károlyné a 
Lemhényi Dezső Általános Iskola 
igazgatónője, sok minden megvál
tozott a sashalmi iskolában. A leg
nagyobb változás az intézmény 
megítélésében vehető észre, amely-
hez hozzájáru It, hogy az iskolának 
határozott arculata lett. Ebbe az ar
culatba a néphagyományok megis
mertetése is beletartozik. 

- A Határon innen és határon túl 
cfmO programsorozatunkat négy 
éwel eZeI6tt indítattuk be - mOOlIta 
dr. Hoffmann Károlyné. - Célunk a 
néphagyományaink megismerteté-
se volt a gyerekekket. Az. elmúlt há
rom tanévben e témakörben sok 
programot. számos kiállítást é~ 
több hagyományőrző témanapot is 
rendeztünk. 

Október 13-án mi is egy ilyen té
manapra kaptunk meghívást a sas
halmi iskolába. Az. iskola tornater -
mében Ezer éves történelmünk ze
nében, irodalomban és táncban cí
met viselő témanapot azonban két 
program is megelőzte. 

- Október 1-jén két kiállítás is 
nyílt az iskolánkban - folytatta az 
igazgatónő -, a földszinten egy 
zuglói művész, Simon Éva nemez
kiállítása látható. Október elején 
nyílt meg Varázs István szentmihá
lyi népi fafaragó művész tárlata. 
Pista bácsi munkál két héten át va
rázslatos hangulatot varázsoltak az 
első emeleti kiállítóterünkben. 

Kerékgyártó Éva honismereti ta
nár irányításával minden évfolyam 
és minden osztály más-más témát 
kapott. .Ezen keresztül próbálták 
meg az ezeréves magyar kultúrát 
feltérképezni. A végvárak üzenetétől 
kezdve SzéChenyi munkáSságán 
keresztül a Halász Judit a Kaláka 
Együttes és SeM Ferenc nevével 

. fémjelzett zenevílágig készűltek a 
plakátok és az előadások, amelye
ket az osztályok egymásnak is be
mutattak. A nap fénypontja a tar
nateremben rendezett rendh3gyó 
énekóra volt. Az. eseményre több 
kerületi iskola - a Szent-Györgyi, a 
Kölcsey és Sashalmi Tanoda is -
elfogadta a szervez6lt meghívását. 
A rendhagyó énekórát a VikOI Kál
mán zenepedagógus vezette Bour
don Együttes tartotta, a mllsofban 
fellépett a SaShaImi iskola énekkara 
és a Duna Mav6s!etyt'i1tes két 
népténcosa ls. (ft. l) 



Szakács Tamás 
jutalomjátéka 
Szakács Tamást, -a fiatal, 
nonfiguratív képeket alkotó 
festőművészt egy éve ismer
hettük meg az Erzsébetliget
ben. Önálló kiállítása felka
varta az állóvizet. Aztán egy 
kicsit később megnyerte a 
Corvin Művelődési Ház által 
meghirdetett országos Art
Feszt tehetségkutató sereg
szemlét. Ennek jutalma az a 
kiállítás volt, amely szep
tember 30-tól volt látható a 
Napfény galériában. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A·' , ki 'emlékszik még Szakács 
. Tamás tavalyi bemutatko
. zó kollekciójának darab

jaira, és összeveti a móstani kiállí
tás képeivel, feltűnő változást ész
lel: a képek sokkal világosabb tó
nusúak lettek. Képei pillanatké
pek, egy folyamat egyetlen,megis
mételhetetlen pillanatának megál
lításai. Szakács Tamás vásznain a 
színek hannóniája határozza meg 
a mű hangnemét, elsősorban ezzel 
az eszközzel kelt vidámságot, SZD

morúságot, feszültséget, nyugal~ 
mat a szemlélőben. Aki végignézte 
a képeket, megértette, mit is fejez 
ki Tamás ars poeticának is beillő 
mondata: a színek bennünk van-
nak, nem rajtunk. _ 

A tavalyi kiállítás emlékével a 
különleges kiállításhoz bizonyára 
hiányzott volna a különleges zene. 
De ezt sem kellett nélkülöznünk, 
hiszen az Erzsébetligeti Színház 
munkatársa, Vaszta Pál már több
ször elárUlta magáról, hogy a rit
mushangszerek kitűnő ismerője. 
Ezúttal élőben, kongadobokon kí
sérte a kiállítás anyagához jól il
leszkedő, kicsit misztikus, a rit
must erősen előtérbe engedő, de 
mégis dallamos zenét. 

A tárlatot Tóth Arpád, a művész 
jó barátja nyitotta meg, akinek 
szintén sikerült elkerülnie a kiállí
tásmegnyitók üres sablonjait. Pró
bálta közel hozni a művész világát 
a közönséghez, jgyekezett szem
pontokat adni a művek megértésé
hez, sőt még egy-egy szubjektíven 
kritikus mondatot is beleszőtt 

mondandójába, ami még hitele
sebbé tette a műelemzést. 
. A kiállítást október 24-ig tekint

hették meg az érdeklődók. 

KULTÚRA 

Világnapi házi . koncert 
A Rácz Aladár zeneiskola bérlete s hangversenysorozatá
nak első koncertjét az idei tanévben is a zene viIágnapja 
tiszteletére adták az iskola hangverseny termében. A há
zi koncertek többéves, szép hagyománya ebben a tanév
ben is folytatódik. 

ZSIGMOND TÜNDE értésben és harmóniában Bach, 
- Hiindel, Clark és Strauss műveit. Ezt 

E isenbacher Zoltán igazgató követően a Magyar Állami Opera
üdvözlő szavai után Papp ház szólamvezető csellistája, Baráti 
Csilla igazgatóhelyettes vet- Eszter Bach G-dúr gambaszonátá

te át a szót, s konferálta a músor- ját adta elő Miczinger nona, a Rácz 
számokat végig az est folyamán. Aladár zeneiskola tanárának zon
Az október l-jei koncert első el~ gorakíséretében. A művészi el~ 
adója a zeneiskola Horoáth Sándor adás nagy sikert aratott. 
vezette klarinétegyüttese volt. Az Ezután énekesek vették birto
együttesben tanárok és tanítvá- kukba a színpadot: Molnár Marica 
nyaik szólaltatták meg nagy,egyet- és Mátis Kelemen operaművészek, a 

zeneiskola magánénektanárai az 
opera- és az operettirodalom leg
szebb darabjaival kedveskedtek az 
est résztvevőinek. Előadásukban 
részletek hangzottak el Mozart Fi
garo házassága és a Don Giovanni, 
valamint PucdniTosca és Gianni 
Schicchi című operáiból. A két 
operaénekes átszellemült előadá
sa, hangjuk iskolázottsága és szár
nyalása a könnyedebb zenei mű
fajban is bizonyított. Mátis Kele
men Strauss Cigánybáró cÍInű 

operettjéből Zsupán belépőjét, 
Molnár Marica pedig Bernstein 
musicaljének, a West Side Story
nak egyik rés'zletét adta elő a kon
cert befejezéseképp. 

Mónika Dolhaival sáfárkodott 
Figyelemre méltó sorozat kezd kinőni azokból a beszél
getésekból, amelyeknek meghívott vendége és moderá
tora is ismert művész. Sáfár Mónika országosan ismert 
sztárokat hív meg beszélgetős műsorába, és már másod
szor telik meg érdek1ődókkel a Harmónia terem. Ezúttal 
a női szívek megdobogtatója, Dolhai Attila mondott 
igent a meghívásra. 

Innentől kezdve pályája tele van 
sikerekkel. Elisabeth; West Side 
Story, Jézus Krisztus, Hair a musi
calirodalomból, lili bárónő, Csó- . 
kos asszony, A bajadér az operet
tek közül. Sáfár Mónika kérdéseire 
elmondta, rivalizálás akkor van, ha ' 
úgy érzi, nem a megfelelő felada-

MÉSZÁROS TIBOR tisztálni járt, a Jézus Krisztus Szu- ton dolgozik. Premier előtt kibír-
persztár nyíregyházi előadásában hatatlan, és ő bizony nem kedveli a 

Sáfár Mónikának tanult szak- egy kis önálló szerep is jutott neki. színpadi csókot, valóban megcsó
májához, az énekesi és szín- Tanítói diplomával a zsebében két . kolja partnerét, ha az beleegyezik. 
művészi pályához szüksé- évet várt arra, hogy elinduljon A beszélgetést néhány zenés il

ges tehetségén kívül, határozott Kerényi Imre musicalszakos osztá- lusztráció is színesítette, duettet is 
érzéke van a közönséget érdeklő lya a Filmművészeti Egyetemen. énekeltek Sáfár Mónikával, és an
riporteri kérdések megtalálásához Meghívást kapott a Mozart cÍInű nak ellenére, hogy Dolhai Attila a 
is. Enélkül aligha jöhetett volna lét- musical címszerepére. Másodéve- későbbiekben sem tervez opera
re olyan, az első perctől az utolSóig sen ezt rektori engedéllyel játszhat- énekesi karriert, Erkel Bánk bánjá
mindenki figyelmét lekötő beszél- ta el. Így Mozart is megszületett, ból a Hazám, hazám áriával bú-
getés Dolhai Attilával, napjaink meg a diploma is. csúzott a közönségtől. 
egyik legnépszeruob énekes sztár
jával, mint amilyenben október 8-
án lehetett részünk az Erzsébet
ligeti Színházban. Igaz, ebben 
Dolhai Attila partnere volt. Több 
mint száz ember előtt őszintén be
szélt szerepekről, vágyakról, irigy
ségről, családról. 

Attila 1977-ben született Kis
várdán, iskoláinakegy részét Kere
pestarcsán végezte. Ekkor már fel
. keltette éráeklődését a zene, a gö
döllői állami zeneiskola növendé
ke lett. A vallásos családban felnőtt 
legkisebb királyfi beiratkozott a 
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző 
Főiskolára. A zene, és akkor már a 
színház is része volt életének, sta- A nÜl szívek megdobogtatója hatalmas taps közepette búcsúzott 



CIVIL 

Bál amegújult utcán· Pata,kcsörgés, 
madártrilla 

Nem először fordult már 
elő, hogy a lakók bállal ün
nepelték meg az utcájuk el
készültét. A Kossuth Lajos 
utcában azonban minden 
eddiginél nagyobb rendez
vényt szerveztek az új út 
megünneplésére. 

RIERSCH TAMÁS 

P etrovics Sándor, a Kossuth 
Lajos utca köztiszteletben 
álló személye és felesége 

vállalta a szervezőmunkát. A Ko
vász Egyesület elnöke nagy rutin
nal rendelkezik a közösségi ren
dezvények terén. Nevéhez fűződik 
a_ szentmihályi búcsú, a csángó 
gyerekek nyaraltatása, iskolaalapí
fóként részt vesz a Néri Szent Fü
löp katolikus iskola ünnepein, és 
oroszlánrészt vállalt a Mindszenty 
Józse! bíboros Templom téri szob
rának a felállításában is. 

A Kossuth utca lakóinak egyön
tetű volt a véleménye: ráfért már 
az útra az aszfaltozás, mert az ko
rábban egy szántóföldhöz volt ha
sonló. Az önkormányzatnak kö
szönhetően szeptember közepe óta 
már a közlekedés és a csapadékvíz 

, 

elvezetése is megoldott az utcában. 
- A beruházás június 25-én indúlt, 
és szeptember 20-án fejeződött be -
tette hozzá Szatmáry László, a kör
zet önkormányzati képviselője. -
De a munka már tavaly elkezdő
dött. A Kossuth Lajos utca rekonst
rukciója előtt szükség volt a Csö
möri úti nagy kapacitás ú vízelve
zető csatorna megépítésére. Mi
után a befogadó csatorna elkészült, 
hozzáláthattunk a környező utcák 
rekonstrukciójához. A Kossuth 
Lajos utcában a csapadékcsatorna 
megépítése körülbelül 40 millió 
forinljába került az önkormányzat
nak, az útfelújításhoz sikerült tá
mogatást szereznünk, pályázaton 
keresztül hét kerületi útra, utcára -
köztük a Kossuthra is - 60 millió 
forintot nyertünk, a legsikereseb
ben pályázó kerületek egyikeként. 
Az útépítés során szembesültünk 
azzal, hogy a korábbi aszfaltútnak 
nem volt alapja, ezt nekünk kellett 
pótolni, ami jelentősen megnövelte 
a beruházás költségeit. 

Az utca így is időben elkészült, 
és a lakók nagyon örültek ennek. 
Az október 10-re meghirdetett ut
cabálra nagyon sokan elmentek, 
ahol egy színvonalas műsor része-

sei lehettek. A Kossuth utca lezárt Zs. T. 
==~------------------

szakaszán színpadot, az úttestre 
étkekkel és italokkal megpakolt A z Erzsébet-ligetben azon 
asztalokat állítottak, A színpadon az októberi napsütéses 
elóbb Urbán Gábor esperes áldotta délutánon megállt az 
meg az új utcát, majd Hargitay Ist- idő. A dolgukra siető kertváro
ván volt, és Szatmáry László jelen- siak is lassabbra vették a tempót. 
legi képviselő mesélte el az utca A babakocsit tologató anyukák
rekonstrukciójának történetét. Ez- kal és a sétálgató nyugdíjasokkal 
után Kossuth Lajos kerületünkben közelebb húzódtunk ahhoz a bi
élő leszármazotljai, Kossuth Eszter zonyos padhoz. Oda, ahonnan 
és négy unokája jutalmazta azon madártrillázás és patakcsörgede
fiatalokat, akik jól ismerték az utca zés végtelen folyama áradt. 
névadójának életúlját. Ók nem vették észre, hogy mi 

- Pályafutásom alatt sok utcát már ott állunk mellettük. Át
már rendbe tettün!<, ám ilyen kö- szellemült arccal játszottak to
szönetnyilvánítást még sosem vább hangszereiken. Egyikük 
kaptam - mondta kissé meghatód- fuvolázott, a másikuk pedig va
va Bugyi József, a kivitelező Rokla lami furcsa húros hangszert 
cég művezetője. De ugyancsak pengetett. Mosolyra húzódó 
meghatódhattak az utca legifjabb szájuk éles ellentétben állt üres 
tagja, Kerekes Botond szülei, illetve tekintetükkel. Két fiatal kínai 
az utca doyenje, a 87 éves Vecsey Já- férfi egy másik dimenzióból. 
nos is, akiket szintén köszöntöttek Vakok, akik egy életre szóló 
a szervezők. csodával ajándékoztak meg ben-

Az utcabál fényponlja az esti ze- nünket. Az én álmom: Kínai Fo
nés, táncos mulatság volt. A talp- gyatékos Emberek Művészeti 
alávalót a Sorry zenekar szolgáltat- Csoportja - olvasom újra és újra 
ta, a táncot pedig Petrovics Sándor a liget bejáratán ott felejtett lila 
nyitotta meg, aki elsőként egyik hirdetőtáblán, s rájuk gondolva 
szomszédjával keringőzött végig még ma is boldogabb lesz a na-
az új aszfaltburkolaton. . pom. 

Ujabb emlékhelyet gyaláztak meg 
A Tóth Ilonka-szobor tava- lag senkit sem háborított fel a léte
lyi megrongálását köve- zése, az utcán közlekedők közül 
tően az idén egy újabb ke- pedig sokan megálltak előtte, és 

,rületi emlékhelyet intéztek elolvasták a fekete márvány táblán 
el a vandálok. A támadás látható feliratot. Ez így volt egé
célpontja ezúttal Horthy szen október 6-ig. Aznap hajnal
Miklós kormányzó Veres . ban ugyanis ismeretlen elkövetők 
Péter úti emléktábláj a volt. vörös festékkel bemázolták az em

RIERSCH TAMÁS 

T avaly az emléktáblát no
vember 16-án, Horthy Mik
lós budapesti bevonulásá

nak 90. évfordulóján avatta fel a 
Déli Harangszó Baráti Kör. Dr. 
Onyestyák György, a baráti kör el
nöke azzal indokolta a táblaava
tást és annak helyszínét, hogy a 
Veres Péter utat a két világháború 
között Horthy Miklós útnak ne
vezték. Az emléktábla csaknem 
egy éven keresztül háboríthatatla
nul teljesíthette a feladatát, látszó-

léktáblát, és a mellette lévő fehér 
színű falfelületre egy vörös színű 
sarlót és kalapácsot festettek. Az 
emléktáblának helyet biztosító 
sashalmi hotel tulajdonosai sokáig 
észre sem vették a barbár cseleke
detet. Október 6-ra virradó éjjel 
ugyanis nagy vihar volt, így a van
dálok rejtve maradtak a szálloda 
dolgozói elől. A tulajdonos házas
párnak a figyelmét végül az egyik 
intemetes portál hívta fel, amelyet 
valószínűleg az egyik kerületi ol
vasója értesíthetett az esetr61. 

Október 6-án délben aztán az 
említett internetes portál, illetve 

több sajtóorgánum egy e-maii ré
vén már az elkövetők indítékairól 
is értesülhetett. Eszerint: "Tegnap 
éjszaka a Krisztina Hotel oldalán 
lévő horti táblát, az új Marót-cso
port piros festékkel lefújta, mellé 
pedig a hotel falára szintén piros 
festékkel egy sarló kalapácsot fúj
tak. Ezt a tettet az új Marót-csoport 
hajtotta végre! Elég volt a kire
kesztésből, elindultunk ... Üdv, 
Marót -csoport 

Megvan a listánk rólatok, 
egyenként megyünk értetek! A ve
zetőiteket is utolérjük, nincs me
nekvés! Kérjük, közöljék le a tény
állásunkat. Ezt a tettet a Marót
csoport magára vállalja." 

Dr. Onyestyák György el
mondta, a Marót-csoport valóban 
létezett, sőt ' a háború vége felé 
nagyon is hírhedt volt akcióiról. 
A kerületi civil szervezet felhábo
rodottan vette tudomásul a van-

dál tettet, amely a tagság többsé
gének véleménye szerint össze
függésben állhat az október 3-i 
önkormányzati választások ered
ményével is. A kerületi önkor
mányzat a Kerületgazda Szolgál
tató Szervezet segítségével már 
október 7-én megtisztíttatta a 
táblát, ám a vandálok által hasz
nált festék olyannyira erős hatású 
volt, hogy az emléktábla komo
lyabb rekonstrukció t igényel 
majd. A falra festett önkényural
mi jelképet pedig a hotel tulajdo
nosai egyelőre kénytelenek lesz
nek saját költségükön lefestetni. 
Természetesen feljelentést tettek 
a kerületi rendőrkapitányságon, 
így minden érintett bízhat benne, . 
hogy előbb-utóbb megtudjuk, 
kik alkotják az új Marót-csopor
tot, kiről van listájuk, s mely ke
rületi személyeket kívántak ily 
módon megfenyegetni. 



AJÁNLÓ 

Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház 

(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Telefon: 401-3060.) 
Október 23., szombat 18 óra - Ünnepi megemlékezés a forradalom láng
jainál. Megemlékezés és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadság
harc tiszteletére, a Forradalom lángja emlékműnél. 
Közreműködnek: a Rácz Aladár zeneiskola fúvós zenekara, R. Kárpáti Pé
ter színművész, Nagy Ibolya operaénekes, Mihala Tibor. a Pofosz elnöke. 
Október 24., vasárnap 18 óra - Vámos Miklós·önálló estje, könyvbemu
tató, dedikálás. Jegyek 1800 Ft-os áron elővételben kaphatók. 
lElE 
8kt6ber 29., szombat 19 óra - Halloween Fifty's Drinx Rock and Roll 
party az ErzsébetHgeti Színházban. 
19.00 tánctanftás - 19.45 Hundows - 20.45 Fridays - 21.45 Roll Skate 
Boogie - Jegyár. 990 Ft 
leve .... 11., csiittirtik 19 óra - Jazz Liget - EJt AventJe - Jegyáralc 
feln6tt900 ~diák és nyugdíjas: 400 R. 
11EI444a. 11*-'-'11. 
N ... llllar 6., aOmIIIt 10.30 - EmU és a detektívek - zenés _ - Erich 
Kistnet: regénye nyomán írta és rendezte: ·GaJambos Zoltán :.. Jegyár: 800 
és 1000 R el6vételben. ' 
.......... 21., vaúmap 10.30 - Almamánia koncert - Jegyek 1100 R
os áron eI6véleIben tcaphatók. 
,IlII IsIIK 
....... r f., ... 18 óra - Úrldub - Verseny a világfirért el6adás. A be
léPéS dfjtalan! 
Nlllmlter 4., CIiItÖItik 17 óra - .1(önyvbemutató. Or. 'l<árpáthy László: 
Szentmihálytól Sashalomig cfmú könyv bemutatása - lantos Antal gyúj
tése és válogatása. A könyvet bemutatja: Peczkai András színmfivész. 

(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Telefon: Mihala Tibor, 403-2198.) 
November 3., szerda 15 óra - Kivételesen szerdán a székházban, minden
szentek és halottak napja okán. Csendes megemlékezés halottainkról. . 
November 17., szerda 9.30 - Örs vezér tere, metróbejáró - Séta a Buda
vári kastély és palota körül. A Budapesti Történelmi Múzeull) megtekinté
se. Vezeti : Mihala Tibor. 

Terefere nyugdíjasklub 

(Veres Péter út 27. Bagdi Erzsi, telefon: 06-20/317-5237.) 
Minden hó első szerdáján 15 órától várjuk a Veres Péter út 27. szám alat
ti közösségi házban működő nyugdíjasklubunkba azokat a kedves idősko
rú kerületiakókat, akik szívesen vesznek részt egy kötetlen beszélgetésben, 
egy kis tereferében. Ha esetleg még egy kis rágcsálni- vagy innivalót is 
tudnak hozni, még jobban fog esni a csevegés. 

Bagdi Erzsi klubvezető 

(Telefon: dr. Onyes1yák György, 403-3560.) 
NM"r 2., kedd 18 óra - Erzsébettigeti Színház, Harmónia terem -
Volt egyszer egy királyi palotánk. Seremetyeff-Papp János restaurátor
mtlvész. egyetemi tanár tavaszi eI6adáSának: Ismétlése közlóvállatra, friss 
Jwtatjsi eredményekkel klegészftve. . ., 
ÉVADZÁRÓ KALANDOZÁS A DÉl1 HARANGSZÓ BARÁTI kÖRREl 
D ..... 4., SZ8IRbat 7 óra ... Disznótoros túra Kecelre. DiSZn6SáQOk 
lI6atOMSa vásáftési ~I ~ hajósi borpineék stb. 00-

3500 ftIf6. JeIentkedS lIcsik .1stváfm6I (485-6t85 vagy .06-
8It8~". ~ wt. yet:es 

Cukorbetegek klubja 

Szakrendelő közösségi terem (1163 Budapest, Tekla u. 21c.) 
A XVI. kerületi cukorbetegek klubja 2010. október 25-én, 14.30-tól tartja ös
szejövetelét. Az előadás témája: a kardiológia és a CUkOrbetegség öszszefüg
gései. Helyszín: a szakrendelő közösségi terme. A klub támogatója a XVI. ke
rU/eti önkormányzat. Kérjük az érdeklődőket, hogy pontosan érkezzenek! 

Holdvilág Kamaraszínház 

, (1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.) 
Jegyügyelet: szerdán 16.00-20.00 

Jegyeket a bérletes előadásokra is lehet venni. 
Bérletek 2010/2011-re még kaphatók! szinhaz@holdvilag.hu -
www.holdvilag.hu-jegyrendeles@holdvilag.hu 405-8759, 401-0070. 

November .7., vasárnap 15 óra - Szélike királykisasszony - Évadnyitó elő
adás gyerekeknek. 9., kedd 10 óra - Szélike királykisasszony - Játszókert 
1-2.1Katicák-Özikék és Manoda 2 3.1Pillangók-Cicák bérlet. 
9., kedd 14.30 - Szélike királykisasszony - Újváros park (Móra XIV.) és 
pásztói Dózsa György-bérlet. 
10., szerda 10 óra - Szélike királykisasszony Cilinder bérlet. 11., csütör
tök 19 óra - Sirály:- Évadnyitó előadás felnőtteknek. 12., péntek 10 óra
Mese a jóságrÓl - Csip-Csup 1-2. és csömöri Delfin bérlet - A Malko " 
Teatro vendégjátéka. 
14., vasárnap 15 óra - Árgyélus királyfi. 
15., héHo 14 óra-Árgyélus királyfi - Szent-GyÖrgyi-1. bérlet -16., kedd 
10 óra - ÁrgyélUS királyfi -: Benedek Elek-bérlet. 17., szerda 14 óra - Ár
gyélUS királyfi - Szent-Györgyi-2. bérlet. 
18., csütörtök 19 óra - Archivatal ősbemutató! 
26., pén.ek 20 óra -Fekete rúzs és ... Vers-Galéria est -100 éve született 
Faludy György - emlékest. 
28., vasárnap 11 óra - Mese a jóságról- A Malko Teatro vendéQiátéka. 
Pruzsinszky Sándor: Archivatal- hétköznapi abszurd 6 képben - Osbemu
tató: 2010. november 18., csütörtök 19 óra. Rendező: Kókai János - Arc
talan arcok ... újab b és újabb szerepek ... és szerepcserék. Ki-ki ráismer
het... a szomszédjára ... 
Holdvilág Kamaraszínház Kultu~ális Egyesület, 1161 Budapest, Ságvári ut-
ca 3. Telefon/fax: 405-8759. . 

ONNEPI MOSOR és KOSZORÚZÁS 
AZ 1958-0S FORRADALOM és SZABADSÁGHARC 

nSZTELETéRE 
1d6pont: Október 23. 18 óra 

Helys2in: ErzsébetIiget, 
Tortey Mária szobrászmOvész 

, • A forradalom Úngja- c,-SS-oS emlékmllve 
Onnepi k6szönt6t mond: 

Kovács Péter poIgánnester 
Mihala Tibor, a XVI. kerületi POFOSZ elnöke 

K6Zre\'n0k&fnek: 
Ag6rdI LiSZIÓ SZInrrthéSZ 

N8gy Ibolya .... 
VIkOI KáIrn6n ~ leIIetII'Iir 

R6c:zAladir ZeneIIkOIe 
MMy6lf6ldl F~ 

V8ZI6nyeI: 
VaSZIIk KiIm6n 

TOzvnzIIat onnepi El&IdM 



KÖZLEMÉNY 

Korszerűsítési munkálatok miatt két napra bezárnak a személyes ügyfél
szolgálati irodák, több napig szünetel a telefonos és az online ügyfélszol
gálat is. 

A 2010. október 29.17 órától november 4. reggel 8 óráig várható korláto
zás eltérő mértékben érinti az ügyfélszolgálati tevékenységet, a legtöbb 
iroda két napra zár be. A FŐGÁZ a fogyasztók szíves türeimét és megérté
sét kéri. 
Az időszakos ügyfélszolgálati zárás a következő irodákat és szolgáltatáso
kat érinti : 

A telefonos és online ügyfélszolgálat október 29., péntek 17 órától novem
ber 4., csütörtök reggel 8 óráig nem elérhető. 

Három budapesti irodánk október 29-én, pénteke n a megszokottnál egy 
órával korábban, 17 órakor zár. November 2-án, kedden és 3-án, szerdán 
mindhárom iroda zárva tart. 
A XVI. kerülethez legközelebbi iroda a Kelet-Pesti Ügyfélszolgálati lroda -
1106 Budapest, Örs vezér tere 25. (Árkád) 

Október 29. és november 4. között a gázszivárgás- és hibabejelentés a 
06-1/477-1333-as telefonszámon továbbra is zavartalanul működik! 

lrodáink és ügyfélszolgálati szolgáltatásaink 2010. november 4., csütörtök 
reggeltől a megszokott nyitvatartási időben állnak ügyfeleink rendelkezésére. 
A korszerűsítési és karbantartási munkák elvégzése nélkülözhetetlen ah
hoz, hogya FÓGÁZ több mint 800 ezer ügyfele a későbbiekben is színvo
nalas kiszolgálás ban részesüljön. Mindent elkövettünk annak érdekében, 
hogy a számítástechnikai rendszer műszaki felülvizsgálata a lehető legke
vesebb időt vegye igénybe, és az ügyfelek kiszolgálása gördülékenyen 
folytatódhasson. Köszönjük ügyfeleink megértését! 
További sajtóinformáció: 1081 Budapest, Köztársaság tér 20. 
Tel.: 06-1/477-1519; fax: 06-1/477-1277; wwwJogaz.hu 

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 1 033 085 Ft. 
Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 1 028 474Ft. 
Központi kÖltségvetéstől: 769 214 Ft. 
Helyi önkormányzattól: 254 292 Ft. 
Egyéb: 4968 Ft. 
Pályázati úton elnyert támogatás: O Ft. 
Egyéb bevétel: 4611 Ft. 
Vállalkozási tevékenység bevétele: O Ft. 
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 928 686 Ft. 
Anyagjellegű ráfordítások: 182 404 Ft. 
Értékcsökkenési leírás: 1072 Ft. 
Egyéb ráfordítások: 741 110Ft. 
Pénzügyi műveletek ráfordításai: 4100 Ft. 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai: O Ft. 
Tárgyévi közhasznú eredmény: 104 399 Ft. 
Szervezet által nyújtott támogatások: 106 282 Ft. 

. Továbbtanulási céllal kapott támogatás: 632300 Ft. 
Továbbutalt támogatás: 632 300 Ft. 
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 104399 Ft. 
Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege: 1359 Ft. 

Az APEH által kiutalt 1 % összegét a Gyermekház Iskola sajátos nevelési 
igényű tanulói részére rehabilitációs célú eszközbeszerzésekre és a hátrá
nyos· helyzetű tanulók támogatására fordítottuk. 

Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

1163 Budapest, Gziráki u. 22. Telefonlfax: 403-0001. 

NAPRAFORGÓ GOMOKU-VERSEJIY 2018. 6sz 
A tavaszi sikeres amőba (gomoku) verseny után intézményünk ősszel is 
megrendezi kerületi amőbaversenyét általános iskolások részére 2010. 
november 6-án, szombaton 9 órától. A versenyen kerületünkben lakó, ill. 
itt .tanuló gyerekek indulhatnak. Előbbiek honlapunkról (www.naprafor
g016.hu) tölthetik le a nevezési lapot, utóbbiak az iskola gyermekvédelmi 
felelősén keresztül jelentkezhetnek. A verseny első hat helyezett je kvalifi
kálja magát a december 11-i budapesti diákolimpiai selejtezőbe, ahonnan 
kivívhaija a továbbjutást a januári országos döntőbe. További részletek, ér
deklődés Simon Gábor szervezőnél. 

GÁZOLÓ KALANDKLUB HONLAPJA 
10 év feletti gyerekeknek, fiataloknak kalandos túrákat kínáló klubunk 
nemrég elkészült honlapján sok érdekesség, információ, folyamatosan bő
vülő tartalom várja az érdeklődő látogatókat a www.gazolo.lapunk.hu olda
lon. A klub októberben ünnepli 9. születésnapját, ünnepi kirándulás októ
ber 23-án, szombaton lesz. 

csALÁDI SlAUDIOtIlue 
Kerületünkben éI6 CSaIMOk tartalmas szabadidó-eltöltését célul ttlző klu
bunk következő progmmja egy szép őszi zebegényi látogatás november 
13-án, szombaton (SZŐnYI Emlékmúzeum, Hajózástörténeti MúzeUm, ka
tolikus temPIOtn, trianoni emIékmt1). Részletek, jelentkezés Simon Gábor 
prograll~ 

BAM.-.IUJB..m 
ÚjraiAdul a baba-mama Idub SZePtembertÓI minden szerdán 10.00-11.30 

. között A ldUÖDa szeretettel várunk minden XVI. kerületi anyukjt és cserne
léIt (0-3 év), akik szívesen egyúlt töltenek egy déIeffiltÖt kÖletIeA beszél
getéSSeI, tapasztalatcserévet, közt1$ jMékkaI. Amit mt kfnMUnIC tematikus 
eI4adáSOk. j6tSz6ház, babatoma. IdráAduJés, mikulás. karácsony fI1IIÍÍIl' 
nepIése. A Idubon való réSZVétII ingyenes. 8ÓVe1JlJ feMIigOSIáS a 403-
0001..es teIIfOOSláIOR tiiIfiRk: Kelemen Mária, DeIaW yarga AnIta és 
vasiné Kassai Anb. 

Iskolák, figyelem! 

REHA81LITÁCIO 



. HIRDETÉS 

Professzionális liíiplant és Kozmetikai Fogászat 
Jngyenes fogászati SZlÍréssel és konzultációval várja Önt. 

1161 Bp. XVI., Attila uka 68-
24 órás, folyamat~ telefoDOS segitségnyújtást biztosítunk 

• J mplantológusaink, a münsteri egyetem . 
Master of Oral Medicine in ImplantoIogy 1fI . ... I" • • 

képzését végezték el. 

• Többféle fIZetési mód közül választhat: 
készpénz, bankkártya, eg~nztári me!!ta~;ariltáso,k 

• Fémmenles, esztétikus tömések és a legkorszerűbb teebnikával készült cirkónium koronák 

Rendelönket megközelitbeti tömegközlekedéssel és gépkocsival (Ingyenes parkolás) 
Célunk, bogy ön a kezelések alatt ne érezzen fájdalmat, és kellemes hangulat vegye kikül. 

Méltányos árak, átlagon felüli színvonal, több ezer elégedett ügyfél. 

Telefonos bejelentkezés: +36-30/987-0807 
www.implant-fogaszatbu 

~. , 
\ K~!"IYVEKJ'T (régit éS,ke~ésbé régit) 

KONYVTARAKAT VASAROLOK, 
DÍJTALANUL HÁZHOZ MEGYEK, 

2.0-425-6437 

VILLANYSZERELÉS hétvégén is hét
köznapi árakon! GaranciávaJ! Kisebb 
munkák is! Pásztor Tamás, 30-690-
7037, www.paszotrvillany.gportaJ.hu 

Red6nyök szúnyoghál6-rendszerek
kel, napellenzők szerelése, javitása, 
Bemutatótermünk: Csömöri u. - Szlo
vák u. sarok. 409-2229, 20-523-3801, 
30-209-5987. 

NYUGDÍJASOK, figyelem! Internet
használatra oktatás szombatonként 
14 órától. 406-4444, informatikai szak
üzletben. 

Kiadó 55 nm-es, I. emeleti, egyedi mé
rőórás, erkélyes lakás 56 e Ft + rezsi. 
405-6484, 20-918-7317. 

Zászlókészítőt61 magyar zászló 70 x 
50 800 Ft, 3 ágú, vadoríatúj márvány 
virágállvány (85 cm) 5 e Ft-ért eladó. 
403-4606, 20-393-3122. 

SzaJagavatóra 38-40-es menyasszonyi 
ruha gyöngyökkel kirakva 10 e Ft, 
franciaágyra ágytakaró szép állapot
ban 3 e Ft. 20-918-7317, 405-6484. 

SzépségszaJonunkba felveszünk profi 
kozmetikust, múkörmöst. 15 éve mű
ködő, forgaJmas üzletünkbe. 
20-951-0134. 

Igényes, nem dohányzó, megbízható 
házvezetői vagy takarítói munkát ke
resek. 30-525-4681, 630-4320. 

ANGOLNYEL V-oktatást, vízsgafelké
szít;:st, internetes óraadást vállaJok 
egyéneknek és csoportoknak. Számla
képes tanárként. Kedvezményes havi
díj! 70-941-4960. 

Törtarany, -ezüst felvásárlása a napi 
legmagasabb áron készpénzért. Wes
selényi u. 19. (régiségbolt). 317-9938. 

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, 
FÉG gázkészülékek javítása, 

víz és fütésszerelés, gépi 
DUGULÁSELHARír ÁS, 
409-0408,30-402-8305 

DUGULÁSElHÁRÍT~ FALBONTÁS 
NÉLKÜLI, SZAKSZERU GÉPI TISZtÍ
TÁS. FÁBIÁN ISTVÁN,20-317-ű843. 

Bádogos-tetófed6-tetőszigeteló új 
munkát és felújítást is vállaj. 409-2069, 
20-510-0013. 

Otthonában megjavítom, 
felgyorsítom számítógépét, 
laptopját! 06-30/989-20-93 

ASZTALOSMUNKÁK, BÚTORKÉ
sZÍ'TÉS, konyhabútorok, javitások és 
kisebb--nagyobb munkák. 30-914-8928. 

BÁDOGOS-TETÓFEDÓ. Bármilyen 
tető felújítása, kéményfelújítás. Ara
ink: horganyzott ereszcsatorna anya
gosan szerelve 2600 Ft/ folyóméter. 
20-232-6326. 

Szobaass,Zonv, 
és emelet j londiner l<ép.zés! 

Oklevellel, és igazolt 
s,zállodal gyakorlattal, 

akar munkalehetoi>éqqel. 
70-611-2553,70-380-0050 

ÉPŰLETTERVEZÉS, teljes körű ügy
intézés, költségvetés-készítés, felelős 
műszaki vezetés, tanácsadás, érték
becslés. 20-254-4471. 

Kozmetikus vagy fodrász szeretnél 
lenni? Gyere hozz4nk .tanuIónak egy 
gyönyörű szépségszaJonba mesterfod
rászhoz. 20-951-0134. 

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

. Cserépkályha-, kandaJIótervezés, épí
tés, átépíté~, tisztit~, 10% kedvez
mény. GARANCIA VAL. 30-868-0021. 

Tetőjavítás, beázás, elháritás, kémény
munkák. 20-544-7439. 

Matematika, fizika, kémia felkészítés, 
felzárkóztatás. 30-59803432, 403-6783. 

l<ONTÉ.t;-JERES SITT, SÓDER, 
HOMOK, TERMÓFÖLD SZÁLLíTÁ
SA 4 ÉS 8 KÖBMÉTERES KONTÉ
NERREL. 403-2755, 30-948-4810. 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS 
NÉLKÜL. VÍZ-, GÁZ-, FÚTÉSSZERE
LÉS. 402-4330, 20-491-5089. 

lelkiismeretes, idősgondozókat, 
Gsaládokhoz ájánlunk megbíZh"ttöj 

( gyerekfelűgyelőket, takarítónőket. 
Igény szerint akár bentlakással is. 

EMPATIA. 20-465-8458, 70-611-2553, 
. ~ww.empatiabalat!:;:;peV 

VEGYES 
Kingi perzsaszőnyeg eladó, 148 x 72. 
403-9128. 

Használt, felújított, 120 l-es villanyboj
ler eladó. 409-1267. 

Eladó Hajdu centrifuga, 110 db római 
protektor, Bramach cserép. 403-1944, 
20-493-2769. , 

Csillárok, faji karnisok, képkeretek, 
festmények, porcelánok, kristályok, 
bringák, rokka eladó. 20-913-4783. 

Jancsi kályhák, C19-es cirkó, kristály
csillár eladó. 20-242-0576. 

Sarokgarnitúra 20 e Ft, 3 db fotel 5 e 
Ft/ db, húfő10 e Ft-ért eladó. 
20-523-0941. 

Koloniál bútorok ,és kristály csillárok el
adók. 405-1590. 

Hajdu keverőtárcsás, acé!üstös mosó
gép eladó. Irányár: 12 e Ft. 30-325-4312. 

Eladók megkímélt füstüvegIapos 
függesztékek egyizzós, háromizzós, PC 
topdrive, PS2 játékok, Lego BionicJe-k. 
30-332-9710. 

Bontott vas kis- és nagykapu 4 elem jó 
állapotban eladó. 30-225-5197. 

Keveset használt, fehér sparheilt 35 e 
Ft-ért ELADÓ! 30-441-3280. 

6 kW-os hőtárolós kályha eladó. 
409-~084. 

Gépi szövésű 2 x 3-as drapp' barna min
tás szőnyeg 2 e Ft-ért eladó. 403-3435. 

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

Szárnitógépasztal, bükk színű, jó álla~ 
potban eladó. 409-1267. 

XVI. Kerületi Újság 
A Budapest Főváros 

XVI. Kerületi Önkormányzat 
kétheti lapja 

Megjelenik 31 500 példányban 

Felel6s kiadó, f6srerkeszt6: 
Vitézy Zsófia 

TördeI6szerkeszt6: 
lmrik László 

Levélcím: 
1163 HavashaJom u. 43. 

e-mail: foszerkeszto@bpI6.hu 

A szerkeszt6ségi fogadóóra 
szerdánként 14-16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586 

LE!hel hút6gép 2 db, 200 l-es, jó állapot
ban, olcsón eladó. 409-1267. 

Kristálycsillas-falikar, kovácsoltvas csil
lár-faJikar, festmények, képkeretek, 
s~obrok eladók. 30-620-1448. 

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

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

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

Debreceni pergő gaJambok eladók. 
409-1267. 

Bosch gáztűzhely megkímélt állapotban 
eladó. 400-1033. 

13 részes edénygarnitúra, új, sürgósen 
eladó. 27-2264. 

Felesleges Aloe~ Vera gyógynövény és 
Buvarda eladó. 403-7435. 

INGATLAN 
Kiadó (Centenáriumi) 1+2 szobás, 
konvektoros, felújított lakás. 
(69 E Ft+rezsi+kaució) 30-269-2989 

XVI. kerliletben, Szentmihályon sürgó
sen eladó nagy csaJádí ház 150 n-öles 
telken, csendes, kiváló helyen. 
70-239-8848. 

Rákosszentrnihályon, kÖzponthoz közel 
eladó 720 nm-es telek, csendes utcában. 
27M Ft-ért. 2b-938-1401. 

Sürgőse~ eladó a Ceritináriumi lakóte
lepen egy 55 nm-es, III. emeleti örökla
kás, irányár: 11 M Ft. 20-523-0941. 

Erdőkertesen 45 nm-es, tetőteres tégla
ház eladó, elcserélhető. Irányár: 8,5 M 
Ft. 70-541-3927. ' 

Eladó örshöz közel felújított, galériás 
garzon terasszaJ, sufnivaJ. 7,7 M Ft. 
30-397-0123. 

Kiadó a Mély tó u. X. egy másfél szobás, . 
vízórás, világos, részben berendezett 
panellakás. 45 e Ft/hó + rezsi + 110 e Ft 
kaució. 20-597-3188. 

Kiadó Mátyásföldön 1,5 szobás, kis r,,
zsijű lakás. 20-964-9955,407-2611. 

Kiadó lakás a Mély tó utcában 45 e Ft
ért/hó + rezsi + 110 e Ft kaució. 
20-597-3381. 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

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

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFf. 
Bozsányi Kálmánné 

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

()6.2(f.982-5352 vagy hirdetl6@freemail.hu 

A szerkesztóségiinkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jelentetjUk meg, illetve 
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem 
küldünk vissza. 

Ingyenes apl'6hirdetéseket csak a hely 
függy.ényében'jelentetUnk meg. Fenntart
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté
sére vagy - hely hiányában - kihagyására. 
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" 

Klernelt" gJánla1"unk: 

1 -et" Fizet" 
2-8t" KClp I 

OPTIKA 

O..,hOz rrt'nc:Ug köa_n 
XVI. Ver •• _hor u . 112. 
XVI. !=.ön>ört u. 1 82. 

_ ...... ___ ... u Tel.: _ - 9296.0405 - 04551 

r---------------------------------------------, 
: Lakossági ingyenes apróhirdet~si szelvény az l 
I . " I 

: önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Ujságba : 
I I :----------+:--------______ 1 
l 

I ------~~---------------I f : ----------~------------
: --------------------------
I : -----------------------
·l A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény 
: (a névelók ja, ja7/ nem számítanak szónak) föladható postán: 
I XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HffiDETÉS,'U63 Budapest, 
: HavashaI?m u. 43. címre, vil:~' bed,?bható az ugyanitt elhelyezett HIRDE-
: . TESEK A XVI.J<ERUL'ETI UJSÁGBA felíratú postaIádába. 
I Várjuk hírdetéseiket a hírdet16@freemail.hu e-mailen is, 
: üzleti hírdetés: Monyi Zsuzsa 06-21V982-5352. I L ____ • ______________ ~ __________ _ ______________ ~ 

G UR» I (]J SZ~~l:::E1f 
1161 Bp, Csömöri út 72. 

TEL/FAX: 405-24-40 
Web: www.gurdiofestek.hu 

Nyitvatartás: H-P 6-16:30 Szo:'6-12 

Héra 16 I ... ~ ... ; ............................................ ..................... 3990,-
Rigips 3-6 25 kg .................................................. 2590,-
Rigips 6-30 25 kg ................................................... 2790,-
Rigipsz plusz A 25 kg ...................................... 2690,-
Poli-farbe 14 I ........ .................................................. 2690,-
Munkavédelmi bakancsok ........................ SS90,~tól. 
5 cm-es hőszigetelő alap rendszer ...... 999,-/m 

Kérjük. t~kintse meg WEBSHOP-unkat! 
Nyugdíjasoknak a tisztítószerekool továbbra is 10% kedvezményt adunk. 

• • • • • 
Nyitva hétköznap: 6-21-ig, 
1165 Budapest, Újszász u. 106-108 

Tel.: 402-2148 

Október 23-án és 
november l-jén 

hétvégi nyitva tartás: 
8.00 - (18.30), 19.00-ig 

A tanmedence 
október 23-án 11.15-től, 
november l -jén 8.00-tól 

szabad a közönség részére. 

Őszi szünet 
november 2-tól - 5-ig 
a mély medencében 

délelőtt 14.30-ig 
az úszás oktatás 

elmarad, 
ÍIP' 6 pálya áll 

vendégemk rendelkezésére. 
A tanmedence 
16.00-ig szabad 

a közönség részére 
Várjuk Kedves Vendégeinket! 

• • • • • 
unkaszüneti -napon: 8-19-ig 

1162 Segesvár u. 26. 
TeJ.: 402-2175 

Október 23-án és 
november l-jén 

hétvégi nyitva tartás: 
8.00 - (18.30), 19.00-ig 

A tan medence 
október 23-án 12.05-től, 
november Hén 8.00-tól 

szabad a közönség részére. 

Őszi szünet 
november 2-tól - 5-ig 
a mély medencében 

délelőtt 14.30-ig 
az úszás oktatás . 

elmarad, 
ÍIP' 6 pálya áll 

vendégemk. rendelkezésére. 
A tan medence 
16.00-i~ szabad 

a közönseg részére _ 
Várjuk Kedves Vendégeinket! 

pezsgőfürdő - finn szauna 
infrasz~una - szolárium - úszóiskola 

aquafitness - fitness - masszázs 
fodrász - sportbolt - büfé . 

Gyermek és felnőtt s'zületésnapok, rendezvények, sportnapok szervezése! 

VáJlalkoz6kuak beltéri reklámlehetőség: molinák, reklámtáblák! 
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Keret + műanyaglencse + 
antireflex és keményített réteg 

10 OOO Ft 

@j(~CI}pIiIiM 
Nyitva hétfőn: 10-1~ óráig L-::::"'::""'---J 

szerdán: 10-16 óráig 
csütörtökön: 10-16 óráig 

Az árak +I- 6.00 dioptriás lencsékre 2 cylinderig és az akciós ltefttelakn érvényesek, 
___ ba ugyanolyan dioptriájú pótszemüvegét is ~ _ 

""'-...---rí_ ~ nálunk csináltat ja, a keretet mi adjuk ajándékba. '-' ~ - - ' -' . ~. 

Torony Patika ' 
Tel.: 401-0303 

1161 Budapest. Csömöri út 117. 
Nyitva: H-P:· 8.30- 20.30 - ig, 

Szo.: 9 - 14 -ig 

• Bankkártya és egészségkártya 
effogadó hely 

• A Torony Patika a Gyöngy Patika hálózat tagJa, és 
minden hónapban az aktuáUs 

Gyöngy akciós termékekkel várjuk 
. kedves vevőinket 

• Minden hónap első s~erdáján . 
életmód és táplálkozási tanácsadás 

DR. IVÁNYI JUDIT 
fogszakorvos 

GAVALDA ZOLTÁN 
fogtedmikus 

Nyimi 
bétrotól c:sütönökl&: 

9-18-IJ: 
PéntSen: 9-13-1& 

TELEFON: 403-08-01 
1163 Bp. SasllaJom, Dalolja oka 20. (saját parkoló) 

Tömés, búzás, ~ fogsorok készítése és javítása egy helyen. 
Fogáo;izati röDtgeDfdvételek készítése, 

ultrahangos fogkii-dtávGlítás 

r-.. ----.;.-·-...... ---.. -------.. · .............. - ...... - ...... - ...... ---... --.... - ........ --.... --.. -----......... , 

i Kóstolta már az i 
! igazi mexicói ízeket? l 
i Nálunk kiprobálhatja, i 
: hangulatos kerthelyiségünkben!!! l 
: Quesadelas, Chinncanga, Fajita, : 
: Burito :-) : 
. Várjuk szeretettel mexicói i 

. falatozónkba: : 
Bp. XVI. kerület Cinkota, Ostoros út 19 sz. i 

Nyitva: K-V 10-ll-ig házhoz szállítással. - i 
Tel: 400-00-39 i 

A kerületben 1500 Ft felett ingyenes kiszállitás. i 
2000 Ft felett üditőitalt adunk ajándékba. ! 

Étlapunk megtekinthető: www.lavivamexicana.alw.hu i _ ..... _ ........ _ ..... __ .. _ ........ _ .................. __ ._ .... _ ....... _ ...................... _ .. _ ............. __ .... ,_ .. _-_ ...... _-----~ 

• .:..111."' • ..;..:.. __ ,:'.':.- hallásszGrésre! 
;;, . 

Bp., Jókai M. _u. 3 • 
. emelet, Audiológia 

06-1/401-1344 
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~Árvai.BartaMED 1165 Bp. XVI. ker. NyUhegy utca 4. 

TELEFON OS BEJELENTKEZÉS: +36-30-393-20-80 

Dr. Árvai Éva fóorvos 

• általános felnőtt és gyerek 
fül-orr-gégészeti vizsgálat 

• fülzúgás 
• gége- és nyelvgyöki rákszűrés 

• arcüreg gyu"adá~, -allergia 
kezelése 

• újszülött- és csecsemő 
ha11ásszűrés 

• 3D/40 Ultrahang vizsgálat 
• általános hasi diagnosztika 
• verőerek és vénák állapotának 

felmérése 

• vese keringés vizsgálata 
• nyaki Ultrahang: pajzsmirigy, 

nyálmirigy, nyirokcsomók 

• mell-ultrahang 
• izületek vizsgálata: vá", térd, 

csípő 

• herék UH vizsgálata 
• csecsemő szűrés: koponya, 

általános hasi, csípő 

Dr. Sperr Erzsébet főorvos 

• EKG 
• terheléses EKG 
• szív ultrahang 
II 24 órás vérnyomás és 

• bőrgyógyáSi!!ati rákszűrés: 

dermatoszkóppal, . 

videód~mato$~kó!lP.aI 
• anyajegYvftSgálat,:",'/ 
• kisebb ,bőrelváltozások 

eltávolítása 
• gombás fertőzések, köröm-

gomba kezelése 

• pattanásos bőr kezelése 
• fekélyek kezelése 
• pikkelysömör kezelése 

softlaserrel 

A kupon minden _kte, -" lep16bb 
-3000 Ft wbl ddrfú eset*n wlthUó be 
201O_r22_l"&. 
RtIo>o_NIy ,,,,hlzunld>a .. 
~:="eavdmb kupon h .. WtllOtáfel. 
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POLACSEK Építőanyag Kft. A Duna Hungária Zrt. tagja 

A TONDACH XXL 
prémium kerámia 

tetöcserepeket 
keresse nálunk! 

; ; 

'UJ CSEREP 
A TONDACH XXL prémium 

kerámia tetőcserepek 

már terrakotta 

színben is kaphatóak! 
XXL 
" . , 

TOBBET FED - JOBB ARON 

1165 Bp., Arany János utca 53. 
(az Ikarus ipari parkban) . 

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

e-maii: polacsektuzep@gmail.com 

~ 
POtACsEK 
WŰANYAG 

Nálunk az Ön pénzügyi problémájára is van megoldás. e· VALósiTSA MEG VELÜNK LAKÁSCÉWAIT! 
: Korszerűsiteni szeretné meglév6 Ingatlanát? 

. . Igényeijen Takaréksz6v.etkezetünknél támogatott lakáshitelt 
'- évi 4,92% .. os ügyletl kamat megfizetéséveI! l ÚJ lakás vásárlásra és építésre akár már 
~ évi 4%·~s ügyletl kamat megfizetésévei ls Igényelhet támogatott hiteiU 
A' A kezelési költség egységesen évi 2%. THM: 6,62%-7,47% 

..... .#1 Miért érdemes a hitelt Igényelnie? 
.,.. • Az állami kamattámogatás miatt a piaci kamatozású hiteleknél 
~ . kedvez6bb kondíclók érhet6k el. 

-A kamattámogatás 20 évig Jár 
;.6 · Biztonságos, mert árfolyamkockázat nélküli forint hitelt nyúJt!,nk 
~ • Korszerűsítésre korhatár nélkül Igénybevehet6 

'3 Építsen, vásároljon és korszerűsítsen Takaréksz6vetkezetünk 
segítségével olcsóbban a piaci kamatnál! 

Várjuk Önt a XVI. kerület, Centenáriumi sétány 16. szám alatt lévő kirendeltségünkben. 

Telefon: 1-403-50-14., www.monor.tksz.hu. 



HELYTÖRTÉNET 

Dr. Kárpáthy .LászIÓ: 
Szentmihály tól Sashalomig 

.-.~ 

1935.:. ko~a őszén dr. Kárpáthy Lá,szló, az 
első'világháborúban fél oldalára lebénult 
,újságíró mankói támaszával, gyalog biceg 
haza · a szentmihályi kaszinó ból sashalmi 
házába. (Hol volt akkor még a négy telepü
lést összekötő fővárosi 92'-es busz?) A szá
mára hosszú, néhéz séta közben - lassan 

megy -, hogy elvonja figyeimét mankói 
kopogásáról amacskaköveken, körbenéz, 
figyel, gondolkodik az őt körbevevő világ
ról. Hazaérve, bénulása után újra megta
nult, balkezes betűivel leírja gondolatait. 
Ezek a gondolatok azután megjelennek a 
Rákos Vidéke helyi hetilapban. 

SZÉMAN RICHÁRD 

A Rákos Vidéke csaknem 
száznegyven írását jelen
tette meg, Kárpáthy írás

tudóként saját kora polgári réte
gének gondolkozásmódját örökí
tette meg, a lap örömmel közölte 
napi, helyi gondolatait országos 
problémákkal át- meg átszövő írá
sait. Az újság oldalain feniunarad
tak ezek a gondolatok, így ne
künk, utódoknak is bepillantást 
engednek abba a régi világba. 

Az a régi világ is tele volt trau
mákkal. Vesztett világháború, a 
háborúban ért személyes tragé
dia, elveszett országrészek, kül
honba szakított rokonok, világ- beni Újság"szerkesztését s a nem
válság, mindezek adják Kárpáthy zetiségi vidéken a magyar nem
írásainak kiindulópontj át. Szak- zeti eszme tevékeny harcosa volt. 
avatott újságíróként rajzolja meg Később kolozsvári napilapoknál 
a körülötte látott világ mozaik- dolgozott s itt Harsányi Zsolt tár
kockáit, két elődtelepülésünk, Rá- saságában szépirodalmi és kriti
kosszentmihály és Sashalom hét- kai heti szemlét is szerkesztett. 
köznapi, polgári életéből kapunk Újságírói munkásságának továb
híradást. . bi állomásai: Sátoraljaújhely, 

és olvasótáborához. - A harminc
éves újságírói jubileummal egy
beesik a huszonöt éves zeneszer
zői jubileum. Kárpáthy dr. nem 
tartozik a termékeny zeneszer
zők közé. Csák akkor komponál, 
ha igazán van szívből fakadó 
m.smdanivalója. Szerzeményei 
legnagyobbrészt magyar nóták s 
egy pár szép nótáj a itt született 
Rákosszentmihályon." 

Lantos Antal Börcsök László segít
ségével gyűjtötte össze és rendez
te kötetbe dr. Kárpáthy László írá
sait. A Kertvárosi helytörténeti fü
zetek 25., negyedszázados száma 
lesz ez a kiadvány. Lantos Antal a 
kötetbe írt elő- és utószavából idé-

zek néhány ~~rt: "Írásai átölelték 
az akkori társadalmi élet szinte 
minden területét. Némileg figyel
men kívül hagyva a szigorú törté
nelrni sorrendet, a rendelkezé
sünkre álló anyagot lény~gében 
két nagy részre bontottuk. Először 
is szeretnénk bemutatni, hogy ki 
is volt dr. Kárpáthy László. Ismer
jük meg azt, miként is érzett és 
gondolkodott az 1930-as években 
egy szülőföldjét vesztett, a háború 
által sújtott, tanult, értelmiségi 
magyar középosztálybeli polgár. 
Ebben az első részben szeretnénk 
bemutatni a korabeli Sashalom és 
Rákosszentmihály főbb ismérveit, 
majd ebben a környezetben 
Kárpáthy kapcsolatát a zenéhez 
és ezzel együtt mély hazafias ke
resztény elkötelezettségét. Lé
nyegében a közlendő írásokat is 
ennek megfelelően állitottuk ösz
sze. A második részben, aIDikor 
már Kárpáthy szemüvegén ke
resztül tudjuk szemlélni az akkori 
egész világot, mutatjuk be a hely
történeti jellegű, majd általános
nak mondható, sokszor humoros 
írásait." 

"A születési helyének kivételé
vel sikerült összegyűjtenünk a lé
nyeges személyi adatait. Ezek 
szerint Kárpáthy László 1885. ok
tóber 9-én született, valahol Er
délyben. Édesapja Kárpáthy Gusz
táv, édesanyja Matolay Mária volt. 
Az egyetemet Kolozsváron vé
gezte és ott is doktorált. 1926-ban 
költözött Sashalomra az Anna 
(ma Könyvtár) utca 8. számú ház
ba, és itt is halt meg 1947. március 
5-én, a halotti anyakönyv szerint 
agyrázkódásban. Felesége leány
kori neve Keresztessy Rózsa volt. 
A halotti anyakönyvben az el
hunyt Kárpáthy foglalkozását, 
valószínűleg a múltja iránti tiszte
letből, hegedűművészként je-
gyezték be." . 

A könyv bemutatóját novem
ber 4-én, csütörtökön 17 órakor a 
sashalmi könyvtárban tartják 
meg. 

Dr. Kárpáthy László hegedű- Ungvár, Kassa. A világháború ki
művésznek indult, pályafutását törésekor a Felsőmagyarqrszági 
keresztbehúzta háborús sérülése. Hírlap felelős szerkesztője volt. 
"A jogvégzett újságírót, lapszer- Fővárosi újságokban is számos 
kesztőt, az ünnepelt hegedúmű- cikke jelent meg, verseit és novel
vészt és zeneszerző-költőt a haza láit pedig az Új Idők közölte. (Az 
a harctérre szólította, hol, mint fő- Új Időkben harmincöt évvel ez
hadnagy gránátnyomás követ- előtt, még gimnazista korában je
keztében élőhalott-rokkant lett és lent meg az első verse.) A harc
két éven át küzdött a kórágyon, térről színes tudósításokat kül
amelyet bénán hagyott el. Kiesett dött a lapo knak, többek között a 
kezéből a toll, kihullott a vonó, Pesti Hírlapnak is. A háború 
megsemmisült egész múltja ... " - után, mint szászázalékos hadi
írja a Rákos Vidéke. Azonban rokkant főhadnagy, néhány.évet 
félig bénultan sem adta fel, újra- kórházakban és szanatóriumok
tanulta az írást, megtanult az ép ban töltött, majd Sashalmon tele-

J Ö N! J Ö N! J Ö N 

. kezével zongorázni, és zeneszer- pedett le és itt írta Nótás magya
zőként is tevékenykedett. Tevé- rok című cikksorozatát, amely a 
kenységét így foglalta össze a Rá- Magyarságban jelent meg. A Rá
kos Vidéke egyik cikke: kos Vidékének évek óta belső 

"Kárpáthy László dr. harminc munkatársa, s meleg baráti érzel
évvel ezelőtt vette át a Nagysze- mek fűzik annak szerkesztőjéhez 

Magyarországon először! 

Egy település története rajzokon! 

KIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 

a Maconkai Orosz László Galériában 

2010. november 26-án. 
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Világ- és Európa-bajnokokat nevelő edző a RAFC-nál 

Kick~boxszal óvják agyerekeket 
RIERSCH TAMÁS 

Egyre többet hallani az el
rrííílt időszakban a RAFC 
kick-box szakosztályáróL A 

három éve alakult szakosztály a 
kertvárosi vigasságokon is bemu
tatkozott, majd néhány napja, a 
Kossuth utcában rendezett utcabá
lon is bemutatót tartottak Szra
nyovszky Zsolt fiai. - A szakosztály 
három éve alakult - mondta a mes
ter. - A RAFC egyik fociöltözőjé
ben két sráccal kezdtem el dolgoz
ni. Ma már 15-20 tarútványom van, 
és Tóth András igazgatónak hála, a 
Szent-Györgyi iskola alsós toma
termében ideális körülmények kö
zött tudunk edzeni. 

Szranyovszky Zsolt elmondta, a 
kick-box oktatásával nem csak ön
védelemre kívánja oktatni a fiata
lokat, a dohányzástól, az alkohol
és kábítószer-fogyasztástól is meg 

Önfegyelemre, magabiztosságra, helyes életmódra tanít a harcművészet 

akarja óvni őket. Ezt a prevenciós 
tevékenységet az önkormányzat 
vezetői is támogalják, így a mester 
egyre nagyobb terveket szövöget
het. - A kick-boxnak nincs nagy fö-' 

megbázisa, ezért elóbb-utóbb sze
retnénk kilépni a kerületbóI is. jó 

volna, ha más városrészekben is si
kerülne kis bázisokat kiépíteni, így 
a prevenciós munkát is hatéko
nyabbá lehet tenni. 

Szranyo.vszky Zsolt esetében 
szót kell ejteni a sportsikerekről is. 
A mester kezei között hat világbaj-

nok és még több Európa-bajnok 
kick-boxos nevelkedett feL - Jelen~ 

leg is van egy Európa-bajnok tarút
ványom Bauer Kriszti{in személyé
ben. E sikereket a fiúk a kick-box 
legkeményebb műfajában, a full 
contactban érték eL A hozzám ke
rülő gyerekek először csak a moz
gás alapjaival ismerkednek meg, 
illetve a light contactban (imitált 
küzdelemben) vesznek részt, csak 
a legerősebbek, legnagyobb állóké
pességgel rendelkezők kóstolnak 
bele a full contactba. 

Szranyovszky Zsoltnak nagy a 
reklámértéke is. Az elmúlt évek
ben hívó szavára olyan kiválósá
gok fordultak már meg a RAFC 
Pirosrózsa utcai sporttelepén, mint 
az olimpiai bajnok NövéJ:!y Norbert 
(birkózás) és Kovács István Kokó 
(ökölvívás), illetve a még mindig 
veretlen profi világbajnok, Erdei 
Zsolt Madár. 

Kalocsán a Sólymok voltak a, legerősebbek 
.czuk Henrik edzői pályafuti~.sa 

során a Fradinál iS dolgozott, így 
presztízsértéke volt ennek a talál
kozónak. 

A nyári nemzetközi utánpótlást~ma, a,Future Cup óta ren
geteget fejlódtek az FC Budapest Sólymok Játé:kosai. Az 
idén ósztól a Keringóutcai sporttelepen,múködő egyesület 
már négy csapatot múködte"t. Az 1998-as' Születésű fiúkból 
álló U13-as csapat jelenleg veretlenül "vezeti a Budapest
bajnokságot. Az U12-es, az U10-es és a(U9-es csapat pedig 
tomákon teszteli, ,hogy mennyit fejlődött az edzéseken. 

'-. " .~;! -i: 

- A Fradit legyőzni minden kor
osztály és minden csapat számára 
komoly fegyverténynek számít. 

. Mi Kalocsári l-O-ra vertill< azi:ild
'éisősorban tapasztalatszerzé~re fehéreket, de ennél iS':(ontosább, 
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RIERSétt TAMÁS . !:. 'r - ',~, i!~ f' . " szolgált a kalocsai torna. A tízf~hogy aszakvezét<% s~eP.Ptteljesen A> " ,nyári F.uture~"Cupon a, mezQnyben elért hetedik helyűk- megérdeme1ten:~óqífö.ttuk} el, -a 
, 2001-"88, csa~á'tunk vétt kel így sem vallottak szégyent. A Piros Arany Kupát. Ai$>zerv.etők 

' ,;,::. részt - mondtii- ezuk Hen- , Future Cupon megedződött 2001- különdíjat nem osztoffiik, ,~ az 
nl(;,áz egyesület alapítÓja és veze- esektől azonban már jobb ered- edzők véleménye általl-" i)$s:zeá1lít()tt 
tője'. ;' :A ~rácok, azóta~ké~,tomára ményt várt a szakvezető. - A me
kaptak ' íneghívást,~ mlÍf~ftőn ki- zőnyt a szervezők két ötös csoport
válóan szerepeltek. Néhány hete ra osztották; a csapatok körmérká
Szombathelyen jártuiJk, ahol egy zéssel döntötték el a sorrendet - ér
nyolccsapatos ,\omáÍi\yehettünk tékelte a kalocsai tomát a szak
részf A Sólymok a döritőig hibát- vezető. - Mi elóbb az Akasztótver
lanok maradtak, a fináléban is tük négy góllal, majd a Tisza VO
helytálltak a labdarúgó-akadémiá- lánt l-O-ra. , Az egyetlen külföldi 
val rendelkező házigazda ellen. A együttest, a szerb Vojvodinát 2-1-
kupát csak büntetőrúgá§.,okkal tud- re győztük le, a Kecskemét ellen 
ta otthon tartani a.Sz01,ribathely. gól nélküli döntetlent játszottunk. 

tomaválogatottba két játékosunkat 
is beválasztották. 

Czuk Henrik elmondta, hogy az 
év hátralevő időszakában már csak 
barátságos mérkőzéseket játsza
nak, és nagy valószínűséggel két 
napot Bécsben töltenek majd, ami
kor is az Austria Wien meghívásá
nak tesznek majd eleget. A patinás 
osztrák együttes vezetői a nyári 
Future Cupön ajánlották fel a Sóly
moknak, hogy két nap erejéig ven
dégüllálják őket a bécsi labdarú
gó-akadémiájukon. 

, 

Qktóber 10.:.{?n KaloC~, a Piros Az elődöntóben a házigazda Kalo
Arany Kupán ~zerepelf a kerületi csa ellen gól nélküli döntetlent é~
csapat. A tomát két korasztálynak tünk el, de a büntetóknél jobban 
írták ki. Az FC Budapest Sólymok koncentráltunk; így mi játszhattuk 
az U9-es együttesét most építgeti, a döntőt a Ferencvárossal. Fradiverö legényeink: a 2001-es korcsoport kupagyöztesei 


