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1956 emléke és az új forradalom 

Nemzeti ünnepeinkról már több kisebb emlékhelyen is megemlékeznek kerületünk lakói. Délelőtt a szentmihá-' 
Iyi Pálfi téren, Mátyásföldön a Paulheim téri hősiemlékmünél és délután Árpádföldön, Tóth Ilonka szobránál is 
sokan gyúltek össze, hogy közösen emlékezzenek az '56-os forradalomra. A legtöbben most is az önkormányzat 
esti, központi rendezvényére látogattak el, az Erzsébet-ligetbe, a Forradalom lángjai emlékmúllöz. Itt az ünne
pi beszédek elhangzása után láthattuk a Tüzvarázs címü lélegzetelállító produk.ciót. Cikkünk a 3 oldalon. 

Kedves olvasó! 
Ünnepléssel telt az elmúlt két 
hétvége. Október 23-án csodólatos 
szabadságharcunkra emlékez
tünk, amelyet évtizedekig csak tő
lünk nyugatra volt szabad tisztel
ni, nálunk elhallgatás, hazugság 
jutott osztályrészéül több mint 
három évtizeden át. A rendszer
változás óta tudhatunk egyre töb
bet a hősi napokról, nemzeti hő
seinkről. Kerületünk abban a sze
rencsés helyzetben van, hogy van 
kitóI hallgatnunk személyes be
számolókat. Aktív közéletet élő 
forradalmáraink tevékenységét 
már országosan is elismerték. 
Legutóbbaz idei ünnepen. 

Pályázaton nyerhettek komposztálást polgáraink 
MUNKATÁRSUNKTÓL ben az önkormányzat pályázatot nyek igénylésének mindössze egy komposztláda és az ugyanennyi 

írt ki: a kerületi újságban és a web- feltétele volt: azokat a kerületben komposztháló értéke darabonként 

M ár egészen hozzászo~- oldalon is meghirdette, hogy 150 kell majd használni. A jelentkezők körülbelül 7000 forint. Az akcióhoz 
. tunk, hogy a XVI. keru- komposztedényt és komposzthálót öt évre kapták meg az es.zközöket, szükséges tőkét az önkormányzat a 

letben ősszel ingyen osztanak ki a jelentkezők között. A amelyek a határidő lejárta után Környezetvédelmi Alapból biztosí
szállílják el .a zsákokba gyűjtött le- lakosság körében olyan népszerű- végleg a tulajdonukba kerülnek. totta. Ebbe az alapba kerülnek az 
veleket a Kerületgazda Szolgáltató nek bizonyult a program, hogy Az átvételkor minden nyertes pá- engedély nélküli fakivágásért és az 
Szervezet munkatársai. Az idén időközben az igények kielégítése lyázóval megállapodást kötöttek, illegális hulladéklerakásért kirótt 
azonban ennél is tÖbbet kínál pol- érdelsében az önkormányzat 150- eszerint az eszközöket rendelteté- büntetések. Az önkormányzat te
gárai számára a kerület. A kom- ról 350-re emelte akiosztandó esz- sük szerint használják, és azok álla- hát így keletkezett bevételét vissza
posztálás népszerűsítése érdeké- közök számát. A komposztedé- potára vigyázni fognak. A 350 forgatta a környezetvédelembe. 

• A Jókain épülnek 
a térfigyelők 5. Újjászületett park 

Sashalmon 
~ Színházi műhelymunka 
~ az Erzsébet-ligetben 



ÖNKORMÁNYZAT 

A képviselő-testületi ülésről jelentjük 

Bemutatkozott a rendőrkapitány 
RJERSCH TAMÁS 

A XVI. kerületi önkor
mányzat képviselő-tes
tülete alig egy héttel a 

megalakulását követően, októ
ber 20-án megtartotta első testü
leti ülését. Napirend előtt átvet
te mandáturnát a testület utolsó, 
17. tagja, és ezen a plénumon 
mutatkozott bea képviselőknek 
dr. Terdik Tamás százados, a ke
rület új rendőrkapitánya is. 

Az október 12-i alakuló ülé
sen a 17 fős testületből csak 16-
an vették át a mandáturimkat. A 
17. képviselő Hargitai István le
mondott a mandátumáról. A lis
táról a testületbe jutott képvise
lő egy megállapodásra hivatko
zott, amely szerint a Civil Moz
galomból az kerül be a testület
be, aki egyénileg a legtöbb sza
vazatot kapja a választópolgár
októl. Ez a megállapodás pedig 
2006 után ismét dr. Büki Tamás
nak kedvezett, aki az október 20-
i ülésen az ünnepélyes esküté
telt követően vehette át mandá
tumát dr. Szóke Tibortól, a helyi 
választási bizottság elnökétől. 

Bemutatkozott 
a rendőrkapitány 

Ugyancsak napirend előtt tör
tént dr. Terdik Tamás kerületi 
rendőrkapitány bemutatása. A 
mindössze 30 éves százados ok
tóber 4-én kapott megbízást a 
XVI. kerületi rendőrkapitányság 
vezetésére. A fiatal rendőrtiszt 
korábban a Dél-budai régió 
bűnügyi vezetőjeként dolgozott. 
Az október 20-i ülésen nemcsak 
a szakmai tapasztalatairól, ha
nem elképzeléseiről is beszá
molt a testületnek. 

Dr. Terdik Tamás százados október 
4·én kapott megbízást 

ebben a támogatásban - mondta 
dr. Csomor Ervin alpolgármester 
-, ebből 309 fő nyugdíjas, közü
lük 159-en egyedül élnek, és 92 
fő nagycsaládos. Méltányosság
ból 27 fő részesült támogatás
bán, az elutasított kérelmek szá
ma 53 volt. 

Az október 20-án megalkotott 
rendelet alapján a havi 4000 fo
rintos fűtési támogatást négy 
hónapon keresztül - december- ' 
től márciusi g - igényelhetik a 
rászorulók. Az összeget az ön
kormányzat februárban és egy 
összegben fizeti. A támogatásra 
irányuló kérelmet legkésőbb 
2011. január 21-ig kell a. polgár
mesteri hivatalhoz benyújtani. 

Kisebb létszám, 
kevesebb 
bizottság 

Ismét elérhető Az újonnan megválasztott kép
a fűtési támogatás viselő-testület módosította az 

Az önkormányzat a 2006/2007. 
évi fűtési szezontól kezdődően 
támogatás nyújtásával járul hoz
zá a szociálisan rászorult lakos
ság fűtési költségeihez. Az · el
múlt években a nyugdíjasok és a 
nagycsaládosok kerültek célzot
tan a támogatottak körébe. 

- A 2009/2010. évi fűtési sze
zonban 428 pályázó részesült 

önkormányzat szervezeti és mű
ködési szabályzatát. A legfonto
sabb változtatás az volt, hogy az 
előző ciklus tíz bizottsága he
lye~t 2010-2014 között nyolc lát
ja el a szakmai feladatokat. Ez a 
nyolc bizottság a következő: 
gazdasági és pénzügyi bizott
ság, ügyrendi bizottság, egész
ségügyi és szociális bizottság, 

. oktatási, ifjúság- és gyermekvé
delmi bizottság, kulturális és 
sportbizottság, kerületfejlesztési 
és üzemeltetési bizottság, kör
nyezetvédelmi és közbiztonsági 
bizottság, illetve a közbeszerzé
si bizottság. 

Egy másik napirendi pont ke
retében a képviselő-testület a 
polgármester részére október 3-
tól költségátalányt állapított 
meg 162 330 forintos összegben. 

Változtatási 
tilalmat rendeltek 
el a Veres Péte r 
út é s környékén 

A Veres Péter úti intézményi 
övezet, valamint a volt szovjet 
hadsereg által használt, egyéb
ként . téves en Ehmann-telepnek 
nevezett sashal mi terület közle
kedési és telekalakítási problé- ' 
máinak rendezése, illetve a 
Lándzsa utcai lakótelep rehabi
litációjának és a Lándzsa utcai 
csomópont előkészítése miatt 
szabályozási terv készül' a Ve
res Péter út - Gordonka utca - , 
Guzsaly utca - Pesti határút -
Sárgarózsa utca - Kövirózsa ut
ca - Farkashida utca - Aldebrő 

utca - Legény utca - Pósa Lajos 
utca - Lándzsa utca által hatá
rolt területre. Annak érdeké
ben, hogy ez a szabályozás a 
leghatékonyabb lehessen, a terv 
elkészítésének időtartamára 

változtatási tilalmat rel].deltek 
el. A tilalom egészen a szabá
lyozási tervelfogadásáig ér
vényben lesz. . ,...-

Bővültek 
a nemzetközi 
kapcsolatok 

Érmihályfalva, Pozsonypüspö- . 
ki, Kishegyes és a németországi 
Waltershausen után újabb vá
rossal (pontosabban kerülettel), 
Vietnam fővárosának, az idén 
ezeréves Hanoinak Tay Ho ke
rületével készül testvérvárosi 
megállapodást kötni a kerület. 

- A kerület vietnami kapcso
lata 2008-ban kezdődött -
mondta a javaslat előterjesztője, 
Kovács Péter polgármester. - Az 
egyik állampolgársági esküt kö
vetően egy vietnami származá-

sú esküt fevőtől egy könyvet 
kaptam: Márai Sándornak A 
gyertyák csonkig égnek CÍmű 
könyvét vietnami nyelvre lefor
dítva. Kicsit utánajárva a két or
szág közötti kulturális kapcsola
toknak, kiderült, hogy a Kárpát
medencén túl egyedül a vietna
mi iskolarendszerben kötelező 
tananyag Gárdonyi Géza Egri 
csillagok CÍmű regénye. Viet
. namban rengetegen beszélik a 
nyelvünket, többségük azért, 
mert nálunk tanult. A hazánk
ban élő vietnamiak közül pedig 
legtöbben a XVI. kerületben lak
nak. A testvérvárosi kapcsolat 
létesítése illeszkedik a magyar 
kormány vietnami . politikájába, 
és a Külügyminisztérium támo
gatását is élvezi . . 

Segíteni ke ll 
a bajbajutot t akon 

A kerületi önkormányzat már 
eddig is számos alkalommal 
nyújtott segítséget a különböző 
természeti katasztrófák káro
sul~ainak. A nyári felsőzsolcai 
árvíz idején nemcsak anyagi se
gítségnyújtásról volt szó, ha
nem a kerület vezetői és a hiva
tal dolgozói a gátépítésből is ki
vették a részüket. Az elmúlt he
tekben az egész ország De
vecser térségében történt vö
rösiszap-katasztrófára figyelt. 
A kormány által létrehozott 
Magyar Kármentő Alaphoz 
rengetegen csatlakoztak. A 
képviselő-testület úgy döntött, 
a kerületi önkormányzat egy- . 
millió forintot biztosít a Ma
gyar Kármentő Alap számára 
az általános működési tarta
lékkeret terhére. A kerületi se
gítség ennél jóval nagyobb lesz, 
hiszen a legtöbb intézményben 
gyűjtéseket szervezrek, illetve 
számos magánember ajánlótt 
már fel különböző nagyságren
dű adományokat. Önálló kép
viselői indítványként felmerült 
egy jótékonysági árverés lehe
tősége is. Kolozs András képvi
selő erre a célra már az október 
20-i ülésen felajánlotta a Nobel
békedíjas bangladesi közgaz
dász, Muhammad Junusz dedi
kált fényképét. 



AKTUÁLIS 

1956 kapcsán a mai forradalmi változást méltatták 

V ége a rettegésnek 
Az ősz az emlékezés ideje Magyarországon. Ilyenkor men
nÜnk kell gyertyát gyújtani az aradi vértanúk emlékére, az 
1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak tiszte
letére, és nem feledkezhetünk meg családi halottainkr61 
sem. Most különösen nem, amikor Magyarországon mély
reható változások reményét hozta az ősz, és megvaIósulhat 
az, amiért 54 évvel ezelőtt sokan az életüket adták. 

MÉSZÁROS TIBOR get ér. Nagy utat tettünk meg 1956 
óta, és a forradalmat követő évek Nemzeti ünnepeinkről már rettégése már végleg elmúlt. Ma ' 

több kisebb emlékhelyen már senkinek nem kell félnie Ma
is megemlékemek kerü- gyarországon, legfeljebb azoknak, 

letünk lakói. Délelőtt a szentmihá- akik magyart a magyar ellen uszí
lyi Pálfi téren, Matyásföldön a tanak. Szerencsére még sokan él
Paulheiní: téri hősi emlékműnél és nek ,köztünk azok közül, akik 
délután Árpáclföldön, Tóth flonka résztvevői voltak a forradalomnak, 
szobránál is sokan gyűltek össze, majd az azt követő rettegéssel teli 
hogy közösen emlékezzenek az éveknek, és saját megpróbáltatá
'56-os forradalomra. A legtöbben saik alapján tudják elmesélni az 
most is az önkormányzat esti, köz- utódoknak, milyen is volt a kom
ponti rendezvényére látogattak el, munizmus. Mert az emlékeket 
az Erzsébet-ligetbe, a Forradalom á,poliu kell az áldozatok iránti tisz
lángjai emlékműhöz. 

Október 23-án már korán sötéte
dik, ezért jó szolgálatot tett a gyü
lekezóknek az emlékműhöz veze
tő út két oldalán sorakozó, nemze
tiszínű szalaggal összekötött fák
lyasor. A díszemelvényen a fellépő 
művészekén kívül Kovács Péter 
polgármester, országgyűlési kép
viselő és Mihala Tibor, a Politikai 
Foglyok Országos ' Szövetségének 
kerületi elnöke foglalt helyet. 

Kovács Péter Bibó István monda
tát idézte, amely szerint a szabado, 
ság ott kezdődik, ahol a félelem vé-

teletből is, és azért is, hogy olyan 
világ, mint a diktatúra évtizedei, 
soha ne lehessen még egyszer Ma
gyarországon. Az őszi választások 
kétharmados forradalma új távla
tokat nyitott az ország előtt. Most 
végre lehetőség nyílt egy olyan ha
za megteremtésére, amelyre ismét 
büszkék lehetünk, és amilyet meg
érdemel a nemzet - mondta Ko
vács Péter polgármester. 

Mihala Tibor, a Pofosz elnöke, a 
forradalom résztvevőjé máig tartó 
indulattal beszélt 1956 eseményei
ről. Emlékeztetett arra, hogy '56-
ban a forradalomkirobbanását az 
idézte elő, hogy a nép már' nem 
tartotta elviselhetŐnek az akkori, 
idegenbarát diktatúrát. Ezt párhu
zamba állította az idei év fordula
tával, de kiemelte, most történelmi 
esélyünk van a vértelen forrada
lom végigvitelére. 

A forradalom emlékére 
Néhány évvel ezelőtt úgy kezdődött, hogy az Art 16 Mú
vészcsoport és a Pofosz közösen rendezett, 1956-ra emlé
kező kiállítása egy volt a sok kÖzül. Mára azonban a tár,;. 
lat az ünnep előtti napok egyik kiemelkedő eseményévé 
nőtte ki magát. 

MÉSZÁROS TfBOR részt alkotásaikkal az önkormány-
zat Kovács Attila galériájában a · 

H OSSzÚ évekre visszanyú- megemlékezésen, és egy kiállítás
lóan jó kapcsolatot ápol a sal a háttérben a Pofosz visszate
Politikai Foglyok Orszá- kíntése is ünnepélyesebbé válik. 

gos Szövetsége XVI. kerületi cso- Az ünnepségen a számos érdeklő
portja és az Art 16 Művészcsoport. dő mellett megjelent dr. Csomor 
Innen eredJ az 1956 forradalom kö- Ervin alpolgármester, Kovács Ray
zös megünneplésének gondolata mund alpolgármester, több önkor
is. A művészek szívesen vesmek ' mányzati képviselő. Ünnepi beszé-

.. det Kovács Balázs, kerületünk köz
ismert politikusa mondott. 

Az A. Bak Péter Corvin-díjas fes
tőművész hozzáértő rendezésében 
kiállított műveket Mihala Tibor, a 
Pofosz kerületi elnöke egyenként 
mutatta be a közönségnek. Az al
kotások mind erre az alkalomra 
készültek a forradalom és szabad
ságharc szellemében. Különleges 
darabja volt a kiállításnak az a fotó 
is, amely a Corvin-közben ábrázol
ja a két, még ma is élő Corvin-közi 
pesti srácot, Máriási Györgyöt és 
AndriskaPált, akik személyesen is 
megjelentek az ünnepségen. 

Lovagkereszt, 
érdemrend 
és oklevél 
MÉSZÁROS TIBOR 

Azokról a XVI. kerüle
tiekről adunk itt hírt, 

, ~ik olyan rangos he
lyeken foghattak kezet orszá
gos vezetőinkkel, mint a Par
lament kupolaterme, a Had
történeti Múzeum díszterme, 
vagy éppen a Sándor-palota. 

Dr. Asványi Rezsőnek a Sán
dor-palotában Schmítt Pál köz
társasági elnök nyújtotta át il 
Magyar Köztársasági Érdem
rend Lovagkeresztje kitün
tetést. 

Mihala Tiborné október 22-
én a Parlament kupolatermé
ben Schmitt Pál közt;írsasági 
elnök és Orbán Viktor minisz
terelnök kezéből vehette át 
helytállásáért az oklevelet. 

Október 22-én ünnepség 
helyszíne volt a Hadtörténeti 
Múzeum díszterme is. Boros 
Péter volt miniszterelnök mel
lett az elnöki asztalnál foglalt 
helyet kerületünk lakója, Mádi 
Jenő, a Pofosz országos elnöke, 
az Ikarus volt vezérigazgat6-
helyettese, valamint a szintén 
XVI. kerületi Ásványi Rezső. 
A Politikai Foglyok Országos 
Szövetsége ma már nem az 
1956-os tettekért adományoz 
kitüntetéseket, hanem a forra
dalom eszméj ének ápolásáért, 
és az abból eredő hazafias 
szemlélet er6sítéséért, tovább
viteléért. 

A bizottság úgy ítélte meg, 
hogy Kovács Péter polgármes
ter és Kovács Raymund alpol
gármester a hazafias eszmék 
folyamatos szolgálatával és a 
kerületi Pofosz munkájának 
segítéséért Tóth János liszt-dí
jas operaénekessel együtt ki
érdemelte a Hazáért Érdem
kereszt kitüntetést. Kovács Bae 

lázs önkormányzati képviselő 
hasonló szellemű tevékenysé
géért és Ruszina László több 
évtizedes, művészetet segítő 
munkájáért a Forradalom böl
csője ' elnevezésű kitüntetést 
vehette át. 



AKTUÁLIS 

Zöldtananyag környezettudatos embereknek 

Komposztálás a saját kertben 
A falevelek -szervezett begyűjtése az első lépés volt a 
környezettudatos ság felé. Az önkormányzat úgy vélte, 
ez az akció az elmúlt években jól vizsgázott, így az idén 
már egy újabb lépcsőfokot is be lehet iktatni. 

RIERSCH TAMÁS 

A XVI. kerület már azzal je
l~nt~s ~lőny~ szerzett a 

. tobbI varosresszel szem
ben, hogy az őszi levéldömping 
idején nem hagyta magára az em
bereket, már harmadik éve a Kerü
letgazda Szolgáltató Szervezet 
összeszedi a lakosság által zsákok
ba gyűjtött leveleket. Ezzel meg
akadályozza, hogy a kerület lakói 
hétvégi égetéssel szabaduljanak 
meg a zöldhulladéktóL A zsákos 
megoldás azonban csak részben je
lentett megoldást a problémára, az 
önkormányzat vezetése, miután 
látta, hogy a lakosság vevő az 
együttműködésre, egy újabb alter-
natívát ajánlott nekik. _ 

- Szeretnénk elérni, hogy az em
berek által hétvégeken összegyűj
tött falevél nagyobb részben a ker
tekben maradjon - mondta Kovács 
Raymund alpolgármester -, kom
posztanyagként, melyet tavasszal 
Vissza lehetne forgatni a földbe. 

A komposztálás népszerűsítése 
érdekében az önkormányzat pá
lyázatot írt ki: a kerületi újságban 

és il weboldalon is meghirdette, 
hogy 150 komposztedényt és kom
poszthálót osztanak ki a jelentke
zők között. A lakosság körében 
olyan népszerúnek bizonyult a 
program, hogy az igények kielégí
tése érdekében az önkormányzat 
ISO-ról 350-re emelte akiosztandó 
eszközök számát. A komposzt
edények igénylésének mindössze 
egyetlen feltétele volt: azokat a ke
rületben kell ffi9.jd használni. A je
lentkezők öt évre kapták meg az 
eszközöket, amelyek a határidő le
járta után végleg a tulajdonukba 
kerülnek: 

- Nagyon örülök ennek a lehető
ségnek - mondta Szakál Krisztina, 
az egyik nyertes pályázó. - A zsá
kos begyűjtésnél mindenképpen 

jobbnak találom az otthoni kom
posztáláS lehetőségét. Arról nem is 
beszélve, hogy a levelek összeta
karítása már nem a hétvégékre 
korlátozódik. 

A XVI. kerületben 2005-ben és 
2oo6-ban is volt már egy:.egy kom
posztálási akció, ámaz első évben 
egy minisztérium által kezdemé
nyezett, a másodikban pedig az 
FKF Zrt. által indított programhoz 
csatlakozott az önkormányzat. Az 
idén azonban az önkormányzat 
kizáróhig saját forrásaira támasz
kodva hirdette meg a programot. 
A 350 komposztláda és az ugyan
ennyi komposztháló értéke dara
bonként körülbelül 7000 forint. Az 
akcióhoz szükséges tőkét az ön
kormányzat a Környezetvédelmi 
Alapból biztosította. Ebbe az alap
ba kerülnek az engedély nélküli fa
kivágásért és az illegális hulladék
lerakásért kirótt büntetések. Az ön
kormányzat tehát így keletkezett 

bev~telét visszaforgatta a környe
zetvédelembe. 

- Nem akartuk, hogy a lakosság 
csak eszközökhöz jusson, hanem 
azonnal ismereteket is nyújtani 
akartunk hozzá. A Szike Környe
zet- és Egészségvédelmi Egyesület 
szakemberei vállalták progra
munk szakmai felügyeletét, így a 
nyertes pályázóknak már haszná
lati tanácsokkal tudjuk átadni az 
eszközöket - tette hozzá az alpol
gármester. 

A kompos?tedények kiosztása 
október 28-án kezdődött. Első kör
ben 150 pályázó vehette át az esz
közöket. A környezettudatos em
bereknek az átvétel előtt a Szike 
elnöke, Gellért Miklós tartott egy
órás továbbképzést a komposztá
lás témakörében. - Az. önkor
mányzal:Óak célja volt a levélégetés 
visszaszorítása - mondta a Szike 
elnöke -, de erre nem a zöldhulla
dék begyűjtése a legjobb megol
dás. Mi tavaly javasoltuk a kerület 
vezetőinek, hogy jobb ötletnek tar
tanánk a komposztálási program 
beindítását. Az önkormányzat 
partnernek bizonyult. Nem titkolt 
célunk, hogy a program kiszélesí
tésével a komposztálás szép lassan 
felváltaná a jelenlegi begyűjtési 
rendszert. Így a sok tápanyag is a 
kertekben maradhatna. . 

Használaton kívüli elektromos és, elektronikai eszközök begyujtési akciója 
Önkormányzatunk és az ÖKOMAT Elektronikai Hulla- · hullámú sütőt, elektromos tűz
dék Hasznosítást Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. helyt, főzőlapot, vízforralót, grill
közötti megállapodás értelmében a Kft. hulladékhaszno- sütőt, kenyérpirítót, robotgépet, 
sító partnerével térítésmentesen elvégzi a kerületben ke-' konyhai mérleget, varrógépet, 
letkező elektromos és elektronikai hulladékok begyújté- porszívót, konyhai hulladékőr
sét és a begyújtött hulladékok hasznosítását. lőt, kávé-, teafőzőt, kávédarálót, 

" O sszel két ingyenes elektro- óráig, amelynek helyszínei: Dezsőfia 
mos és elektronikai hulla- utca - Timur utca kereszteződése 
dék begyűjtési akciót szer- (Árpádföld), Jókai úti lakótelep 

vezünk, amelynek első időponlja: ABC előtti parkoló (Mátyásföld), 
2010. november 13., 9.00-12.00 órá- Cinkotai Strandkert előtt. A be
ig. Helyszínei: Segesvár u., a Kés- gyűjtő pontokon a kerületi vállal
márk utcával szembeni parkoló, kozóktól, cégektól is díjmentesen 
Sashalmi Piac ABC mellett (Sasha- átveszik a hulladékká vált elektro
lom), Centenáriumi ltp., Margit U.- mos és elektronikai eszközöket! 

_ Futórózsa u. kereszteződése (taxi- Az alábbi hulladékokat gyűjijük: 
állomás) A második begyűjtés idő- . - Hűtőszekrényt, fagyasztó-
ponija 2010. navember 20., 9.00-12.00 szekrényt, fagyasztóládát, mikro-

gyümölcscentrifugát, turmixgé
pet, olajsütőt, mosogatógépet. 
Villanyborotvát, hajszárítót, kéz
szárítót, elektromos fogkefét, na
pozólámpákat, -ágyakat, centri
fugát, mosógépet, szárítógépet, 
vízmelegítőt, hótárolós radiátort, 
személyrnérleget, vasalót. TV-t, 
rádiót, videot, videokamerát, 
DVD-t, MP3 lejátszót, CD-leját
szót, walkmant, hangszórót, le
mezjátszót, kazettás magnót, sza
lagos magnót. Hősugárzót, lég-

kondicionálót, ventilátort, párásí
tó készüléket. Diavetítőt, fényké
pészeti nagyítógépet, vakut, szá
rítógépet, fénymérőt, megvilágí
tás-mérőt, lámpákat. Számítógé
pet, monitort, billentyűzetet, ege
ret, szkennert, telefont, faxkészü
léket, mobiltelefont, fénymásolót, 
fényképezőgépet, videokamerát, 
számológépet. Karórát, zsebórát, 
ébresztőórát. Elektromös játéko
kat, csengőt, szirénát. Fúrógépet,' 
csavarhúzót, dekopirfűrészt, 
gyalut, körfűrészt, szivattyút, he
gesztőtrafót, akkumulátor-töltőt. 
Továbbá minden olyan gépet, ké
szüléket, ami árammal vagy ak
kumulátorral, elemmel műkö
dött. 
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Sportpályák, játszótér, szociális épület az önkormányzat előtti parkban 

Szent . István méltó környezetben 
Október IS-én fontos állo
másához érkezett a sashal
mi városközpont komplex 
rehabilitációja. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A· sashalmi városközpont 
komplex rehabilitációjá
nak részét képezte az a 

terv is, hogy az önkormányzat 
épülete előtti parkot a kor köve
telményeinek megfelelő, igazi 
közösségi hellyé változtassáK. 
Október IS-én már egy igazán 
gyönyörű, zöld parkot vehetett 
használatba a kerület lakossága. 
Kovács Péter polgármester rövid 
beszédben adta át a megjelentek-

. ne.k a kertváros fejlődésének leg
újabb bizonyítékát. Elmondta azt 
is, hogy asashalmi városközpont 
tovább épül, folytatódik a piac 
rekonstrukciója, és a kerület la
kói időről időre találkozhatnak 
majd a tervek megvalósulásával. 

Miközben a polgármester be
szédét tartotta, már egyre na
gyobbra hízott az a hőlégballon, 
amivel bárki ingyen felemelked

. hetett a park fölé, hogy a magas
ból vegye szemügyre a"triss zöld 
gyepet, a virágzó rózsaágyáso
kat és a park új elemeit. De nem
csak a hőlégballon szórakoztatta. 

A Léptékterv Tájépítész Iroda munkatársai tervezték a megújult parkot · 

a közönséget, hanem a reggeltől 
késő délutánig tartó műsor is. 

A legszembetűnőbb újdonság 
a süllyesztett gördeszka- és ke
rékpárpálya. A görisek és a brin
gások nagy egyetértésben rep
kednek, száguldoznak a még 
ritkaságszámba menő pályán. 
Mellette . áll az egyik új épület, 
élIl\ely afféle pihenó-árnyékadó 
szerepet kapott. Ahova pedig 
már a legnagyobb lendülettel ér
kező bringás sem tud kirepülni, 

ott kopog a pingponglabda az 
egyik télálló asztalon. A tervező 
gondolt a labdajátékok kedvelői
re is. A'bekerített labdapálya ké
zilabdakapukkal van felszerelve, 
ami így a kézilabdán kívül kis
pályás focicsaták megvívására is 
alkalmas, de nem hiányoznak a 
kósárlabdapalánkok, és az ehhez 
szükséges felfestések sem. 
U gyancsak kerítéssel védett a 
kisgyermekek játszótere, ahol 
egyebek között mászókákon, kö-

t~lhídon, a faházikók lépcsőin és 
a drótkötélpályán ügyesedhet
nek a kicsik. A játszótér mellé 
szociális épület is került pelenká
zóval és WC-vel. A kerékpár
tároló pedig a közeljövőben ké
szül el. A futók a lábat kímélő, 
rugalmas, az egész parkot átöle
lő rekortán pályán róhalják kö
reiket. Azt pedig vélhetően a jö
vőben sem sikerül majd eldönte
ni, hogy a kutyák vagy gazdáik 
örülnek jobban annak a szintén 
bekerített kutyafuttatónak, 
amelyben a házi kedvencek még 
ügyességet és bátorságot fejlesz
tő pályákat is igénybe vehetnek. 
Az épített objektumok között pe
dig frissen telepített pázsiton le
het majd napozni és piknikezni, 
ha újra ránk köszönt a tavasz. 
Focizni vagy kerékpározni vi
szont szigorúan tilos a gyepen, 
hiszen erre ott vannak a pályák. 
Aki pedig csak sétálni akar a 
parkban, kanyargós utakon tehe
ti ezt meg, amelyek mentén szá
mos pad várja azokat, akik egy 
kicsit pihenni vagy beszélgetni 
szeretnének. 

Az esztétikus környezet Kom
lósné Hlatky Katalin és Szakács 
Barnabás tervezők munkáját di
cséri, akik a Léptékterv Tájépí
tész Iroda munkatársai. 

Fides et~ rat.io - hittanterem az iskolában 
Nemrég egy istentisztelet prédikátora a hit végvárainak 
nevezte a templomokat. A megállapítás nyilván érvé
nyes Cinkotára is, ahol három felekezet e végvárainak 
kis közös bástyáj át avatták és szentelték föl a Batthyány 
Ilona Általános Iskolában, magas rangú egyházi és ön
kormányzati tisztségviselők jelenlétében. 

MÉSZÁROS TIBOR 

Ezentúl felszentelt hittan
teremben ismerkedhet
nek a Biblia tanításaival 

azok a gyerekek, akik a cinko
tai Batthyány Ilona Általános 
Iskola hittanóráira járnak. 

Nagy Zoltánné hitoktató azzal 
az ötlettel kereste meg Mikó 
Magdolnát, az iskola igazgató
nőjét, hogy vizsgálják meg, 

nem volna-e az épületben egy 
olyan helyiség, amely a hit
oktatás céljait szolgálhatná. 
Önálló helyiséget nem tudtak a 
vallás szolgálatába állítani, de 
a matematikatermet alkalmas
nak találták a társbérletre. An
nál is inkább, hiszen II. János 
Pál pápa 13. enciklikájának la
tin kezdőszavai szinte kínálták 
a megoldást: Fides et ratío, az
az Hit és ész. 

Mikó Magdolna elmondta, az 
épületben folyó hitoktatásokon 
ötvenegy katolikus, ötven evan
gélikus és tíznél több református . 
vallású iskolás vesz részt. Ezért a 
tanterem az ökumené jegyében 
felekezettől függetlenül minden~ 
kinek rendelkezésére áll. 

A tornateremben kezdődő és a 
hittanterem felszentelésével foly
tatódó ünnepségen beszédet 
mondott KovácsPéter polgármes
ter, aki örömmel állapította meg, 
hogy barátságtalan, rideg vilá
gunkban is vannak családok, 
akik gyermekeiket a hit erejével 
felvértezve kívánják az élet úlján 
elindítani, és megköszönte Mikó 
Magdolna igazgatón(ínek, hogy 

ebben az általa vezetett iskola se
gítséget nyújt. 

A Budapest-Esztergomi Egy
házmegye képviseletében dr. 
Udvardy György segédpüspök, 
dr. Kovács 'Zoltán püspöki titkár 
és dr. Magyar Pál plébános vett 
részt az ünnepségen, a helyi fe
lekezeteket lelkészei közül Vető 
István evangélikus lelkész volt 
jelen, és ott ült az elnöki asztal
nál Szász József, Cinkota önkor
mányzati képviselője is. 

Ahittanteremben Vetó István 
cinkotai evangélikus lelkész 
mondott áldást, végül pedig 
Udvardy püspök úr hintett szen
teIt vizet az ökumenikus hittan
terem falaira. ,,-



) 
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Tündérrózsával színesedett az oktatási paletta 

Nő az óvodai férőhelyek száma 
A nyár folyamán nagy volt 
a nyüzsgés a Rákosi út és a 
Hársfa utca sarkán találha
tó egykori szervizházban. 
A munkálatok egy ideig az 
épületen belül folytak, de 
auguszttisban már a kertet 
is rendezték. Majd a nyár 
végén felkerült a kerítésre 
az intézmény új neve: Tün
dérrózsa Waldorf Óvoda. 

RIERSCH TAMÁS 

Szülői kezdeményezésre 
1997-ben, egy kis XVll. kerü
leti családi házban alakult il 

Rákosmenti Waldorf Iskola. Majd 
a 2000-es évek elején áttette a szék
helyét Sashalomra, a volt Corvin 
Művelődési Ház épületébe. Az 
óvoda azonban továbbra is a XVll. 
kerületben maradt. Egy darabig 
így, szétszakadva működött a ré
gió egyetlen Waldorf-intézménye, 
majd a szülők úgy döntöttek, hogy 
az iskolához közelebb is létrehoz
nak egy óvodát. A Mátéháza utcá
ban találtak is egy családi házat, 
amelyet öneróból óvodává alakí
tottak át. Ám mindnyájan tudták, 
ez csak ideiglenes megoldás lehet. 

TÖbbségben ktlrületi gyerekekkel töltik fel az intézményt 

Az önkormányzat pályázatot írt ki 
a Rákosi úti épület hasznosítására. 
A Rákosmenti Waldorf Alapít
vány is pályázott, és a szülők leg
nagyobb örömére az önkormány
zat nekik adta bérbe az épületet. 

A szülők az egész nyarat végig
dolgozták, hogy szeptemberben el
kezdődhessen a munka az óvodá
ban. A régóta üresen álló épület 
meglehetősen rossz állapotban volt, 
ezért fel kellett újítani az elektromos 
hálózatot, korszerúsíteni kellett a 
rutést, vizesblokkokat építeni, a te-

tőt is ki kellett javítani, falat bontot
tak, rr$hol újat építettek, burkol
tak, festettek, illetve az udvari beton 
helyén játszóteret építettek, füvesí
tettek. A munka nagy részét a szü
lők végezték, de - elsősorban az en
gedélyeztetések terén - az önkor
mányzattól is sok segítséget kaptak. 
Ennek köszönhetően szeptember 
elején kinyithatta a kapuit az óvo
da. Októberben már egy csoport
ban 25 gyerekkel működött a Tün
dérrózsára keresztelt intézmény, 
jővőre már két csoport fog indulni 

A szülők pedig elérkezettnek látták 
az időt, hogy az önkormányzatnak 
is megköszön jék a segítségét. . . 

- A Tündérrózsa Waldorf ÓVo
da színesíti a kerület oktatási pa
lettáját - mondta dr. Csomor Ervin 
alpolgármester az október 19-i ün
nepségen. - A szülóknek joga van 
eldönteni, melyik intézmény típus
ba kívánják beíratni a gyerme
küket, az önkormányzatnak pedig 
támogatnia kell minden olyan 
kezdeményezést, amely a kíná
latot szélesíti. Az óvodát működ
tető alapítvány vállalta, hogy 
többségben kerületi gyerekekkel 
tölti fel az intézményt, ez pedig 
kapcsolódik az önkormányzat cél
kitűzéséhez, azaz hogy a növekvő 
gyereklétszámmal lépést tartva 
minél több óvodai férőhelyet tud
junk biztosítani. 

Dr. Csomor Ervin az október 
19-i megnyitón két dolgot is meg
ígért az új óvoda szülői közössé
gének: a Waldorf-óvoda és a kö
zeli önkormányzati óvoda együtt
működik, továbbá az önkormány
zat a gyerekek balesetmentes köz
lekedése érdekében a közeljövő
ben felújítta~a a Tündérrózsa 
Waldorf ÓVoda körüli járdákat. 

Október hava: visszatérés a jézusi tanításhoz 
Október 31. a reformáció emléknapja.· Luther Márton 
Ágoston-rendi szerzetes 1517-ben, e napon tűzte ki a wit
tenbergi vártemplom kapujára 95 pontból álló hittételét. 
Ezzel a hirdetménnyel kezdődött meg a reformáció, s in
dult önálló útjára a protestantizmus. Az emléknap jelen
tőségéről és a többi protestáns felekezettel való évente 
ismétlődő közös ünneplésről Bíró Botond református 
lelkipásztorral beszélgettem hivatalában. 

ZSIGMOND TÜNDE 

A lutheri irány követői · a 
mai evangélikusok, a re
f.Qrmátusok a Kálvin által 

átdolgozott hittételek alapján 
származta~ák magukat. A 31-i 
ünnep előtti hónap szolgál arra, 
hogy mi, protestánsok elgondol
kozzunk: miben hasonlítunk egy
máshoz, s miben vagyunk mégis 
mások - mondta a mátyásföldi 
református gyülekezet vezetője. 

Megtudtam tőle, hogy a kerületi 
protestáns gyülekezetek, a refor
mátusok, az evangélikusok és a 
baptisták október utolsó napján 
több területileg elkülönülő "kör
ben" ünnepeltek. A hagyomány 
szerint a cinkota-árpádföld
mátyásföldi református gyüleke
zet a cinkotai és mátyásföldi 
evangélikus gyülekezettel együtt 
készülődött e kiemelt ünnepre. -
Ez a fordulópont, amelyet az egy
háztörténelem alakított ki, nem 

bibliai eredetú ünnep. Az előtte 
lévő időszak minden évben jó al
kalmat nyújt arra, hogy elgondol
kodjunk az egyház szolgálatával, 
tanításával kapcsolatos kérdések
rőL Kötelezzük magunkat, hogy 
szembenézzünk önmagunkkal, 
egyfajta önvizsgálatot tartsunk: 
mit hiszünk, mit vallunk, s vajon 
a jézusi taiútáshoz mindez igazo
dik-e. Az emberi bűn következ
ménye az, hogy ha nem figyelünk 
oda Istenre, akkor félrecsúszunk 
az igazságtól - tárja elénk Bíró 
Botond lelkész a reformáció hll.vá
val kapcsolatos gondolatait. A re
formáció emléknapja előtt kor
osztályonként külön-külön is sor 
kerül a reformációval, azaz a 
visszaformálódással kapcsolatos 
gondolatcserére, megbeszélésre. 
- Idén az evangélikus gyülekezet-

tel két közös napunk volt. 28-án 
este 18 órakor tartottuDk isten
tiszteletet, amelyen Vető István 
nagytiszteletú úr hirdette az igét 
a mátyásföldi református temp
lomban. Vele tartott gyülekezete, 
a kerület ezen részéhez tartozó 
evangélikus közösség is. 29-én az 
itt élő reformátusok mentek a 
cinkotai evangélikus templomba, 
ahol az igehirdetés szolgálatát én 
végeztem. Október 31-én, vasár
nap, a reformáció napján fél 11- ' 
kor úrvacsoraosztásos istentisz
teletet tartottunk templomunk
ban. E napon a régiekkel való 
egység hangsúlyozására és annak 
kiemelésére, hogy egymás között 
is egyek vagyunk, egy közös ke
hely került az Úr asztalára - zárta 
szavait Bíró Botond református 
lelkész. 



AKTUÁLIS 

Az iskolai könyvtárak világnapján 
Talán nem mindenki tudja, hogy október negyedik hét
fője már évek óta az iskolai könyvtárak világnapja. A 
Móra Ferime iskolában azonban egészen bizonyos, 
hogy mindenkihez eljutott a híre, mert Frankó Orsolya 
könyvtáros éppen erre a napra szervezte meg A könyv 
imádata CÍmú rendezvényt. 

MÉSZÁROS TIBOR A könyvtáros tanári szerepkör
ról Murányi Adrienn, a Mérei inté-Október 25-re a Móra- zet könyvtárosa tartott a gyakorló 

meghívó a kerületi isko- iskolai könyvtárosok számára napi 
lák könyvtárosait hívta problémákat érintő szakmai elő

szakmai eszmecserére, a köny- adást. Szák-Kocsis Kata a Baár
vekkel és a könyvtáros hivatással Madas Refonnátus Gimnáziumból 
kapcsolatos előadásokra. A köny- hozta el szakmai tapasztalatait és 
ves szakembereken kívül elfo- filozófiáját a könyvtáros tanári hi
gadta a meghívást dr. Csomor Er- vatásról. Mindkét előadót nagy fi
vin oktatásért felelős alpolgár- . gyelemmel hallgatták a kollégák, a 
mester, valamint dr. Környeiné legnagyobb sikere azonban mégis 
Rátz Katalin és Abonyi János kép- Ékesné Horváth Gabriel/ának, a Ma
viselők, az önkormányzat oktatá- gyar Tudományos Akadémia 
si bizottságának tagjai is. könyvkötőjének volt, aki a gyakor-

A rendező, Frankó Orsolya be- latban mutatta be, hogyan lehet 
vezetőjében elmondta, ma Ma- némi kézügyesség birtokában 
gyarországon csak az iskolák 60 szakszeruen helyrehozni azokat a 
százalékában működik iskolai példányokat, amelyek az iskolai 
könyvtár, ahol óriási felelősség könyvtárakban megrongálódnak. 
hárul az ott dolgozó pedagógu
sokra, hogy megszerettessék az 
olvasást a gyerekekkel. Dr. Je
szenszkyné Gal/ai Gabriel/a iskola
igazgató köszöntötte a megjelen
teket, majd dr. Csomor Ervin nyi
totta meg azt a régi könyvekből 
összeállított kiállítást, amelynek 
legrégebbi darabját Dátán Attila, a 
Móra iskola tanára adta kölcsön a 
kiállításra. Az 1807-ben kiadott 
patinás példány Wilhelm Robert
son munkája. 

A múlt felidézése után nap
jaink nagyon is valós szakmai 
problémái kerültek napirendre. 

A jelen problémáinak megvita
tása és a könyvrestaurátori bemu
tató után a jövő következett. Kihir
dették annak aplakátpályázatnak 
az eredményét, amely azt a kérdést 
tette fel a pályaműv~k alkotóinak, 
mit jélent számukra a könyv. 

Több mint 180 pályamű érke
zett, amelyek között akadtak fel
túnően ügyes kézre utalók és rend
kívül szellemesek is. A független 
zsűri döntése alapján négy korcso
portban hirdettek eredményt. A 
legtöbb helyezést a Rácz Aladár 
zeneiskola grafikai tanszaka érte 
el, akik közül Frankó Nóra a 3-4. 
osztályosok kategóriájában szer
zett első helyet, Székházi Maja pe
dig a 7-8. osztályosok közül pízo
nyult a legjobbnak. Az 1-2. osztá
lyosok között Szincsák Emma, a 
rendező Móra Ferenc Általános Is
kola tanulója lett az első, míg az 
5-6. osztályosok közül Kamasz Kla
udia, a Sashalmi Tanoda diákja ve
hette át a győzelemért járó okleve
let és a vele járó ajándékcsomagot. 

Baleset a cinkotai, te'metoben 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

I dén a temetők reggel hétkor 
nyitották meg kapuikat min
denszentek és halottak nap

ján. A kedvező időjárás miatt 
Cinkotán már a nyitást követően 
megtelt autókkal a temető kör
nyéke. A közlekedésre többlép
csős felügyelet vigyázott. A par
kolóba be- és kihajtást a BRFK fe
hérkesztyűs . közlekedésrendé
szei irányították. A parkolón be-

Iül a kerületi rendőrkapitányság 
egyenruhásai, és az őket hatható
san segítő sárga méllényes pol
gárőrség vállalta, 'hogy szerve
zett, gördülékeny legyen a közle
kedés a cinkotai temető környé
kén. Itt minden rendben is volt. 

A kerítésen belül azonban ok
tóber 31. nem volt ~eljesen ese
ménytelen. Három gyermek fel
mászott egy síremlékre, ami le
dőlt alattuk. Egyikük az arcán, a 
másik a hátán sérült meg, a kiér-

kező mentők jónak látták kór
házba, szállítani őket. Azóta kide
rült, a temető teljesen vétlen a 
történtekben. A ledőlt sír fejrésze 
az e16írások szerint ossze volt 
csapölva az alsó résszel, így a fe
lelősség egyedül a gyermekekre 
nem eléggé figyelő felnőtteket 
terheli. Ráadásul a temető dolgo
zói által jól ismert, és éppen egy 
közeli sírt gondozgató idős 

hölgy még figyelmeztette is a 
rendbontókat arra, hogy nem 

Király Miklós 
emlékezete 

A kertvárosiak nap mint nap el
sietnek előtte. A HÉV Mátyás
föld repülőtéri megállójával 
szemben áll már 84 éve. Szür
ke, egyszerű kőből faragták. Egy 
fiatalember, amint Krisztus előtt 
térdepel. Sokan talán észre sem 
vették még. Vagy ha igen, nem 
értek rá kibogarászni a feliratot. 
Én már jó ideje figyelem. Októ
ber végéig mindig friss virágot 
kap. Aztán halottak napjára ko
szorút és mécsest. Szinte látom 
magam előtt. Király Miklós. 
Szép nevű, jó svádájú, magas 
fiú, 21 éves. A lányok bolondul
nak érte. Talán éppen szüleivel 
kezdi meg a nyaralást az akkor . 
üdülőhelynek számító Mátyás
földön. Beöltözik, szemüveget 
vesz, motorra száll, s élvezi a 
sebességet. 1926-ot írunk, nyár 
eleje, június negyedike van. Bol
dog békeidők izzó nyara. Aztán 
egyszer csak vége az id illnek. 
Nem tudjuk, hogyan történt. 
Talán egy fának ütközött motor
kerékpárjávai, de az is lehet, 
hogy egy automobil kerekei 
alatt lehelte ki lelkét Király Mik
lós. Szülei mérhetetlen bánatuk
ban, "porig sújtva, fejüket az Úr 
akarata előtt meghajtva" állít
tatták e domborművet fiuk em
lékének. A gyászoló szülők, ba
rátok teste bizonyára már régen 
a földben porlad. Talán már sír
jaikat sem látogatja senki. Kert
városunk örök if jának, Király 
Miklósnak emléke azonban 
fennmaradt, s annál tovább fog 

. élni, minél többen tekintünk 
domborművére. 

Zs. T. 

szokás a sírokra felmászni, de 
nem törődtek vele. Kiterült, 
hogy a gyerekek nem is a szüle
ikkel voltak a temetőben. 

Ettől a.nagy riadalmat okozó és 
nagy sajtóvisszhangot kapott ese
ménytől eltekintve lapzártánkig 
más rendkívüli esemény nem za
varta meg a halottak ünnepét. Így 
a szélcsenddel érkező alkony VÍ

rágdíszbe öltözött, mécsesektől 
megvilágított, kegyeletteljes csen
det talált a cinkotai temetőben. 
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Sztárvarázs: gálamüsor gyenge produkciók nélkül 

Mátyásföld Paganinijétől Piafig 
A Corvini Domini Sztárva
rázs CÍmú músora az önkor
mányzat kulturális és sport
bizottsága, a civil, kisebbsé
gi és egyházi kapcsolatok 
bizottsága, valamint az Er
zsébetligeti SZínház támo
gatásának köszönhetően ez
úttal is ingyenes volt. Utol
só fellépóje az idén is éjfél 
után került sorra. 

MESZÁROS TIBOR 

K 4~mér Józse! a népszerű 
Ocsi bácsi, a gálaműsorok 
kitalálója, rendezője és 

műsorvezetője az idén sajnálatos 
balesete következtében állandó 
műsorvezetői asztalt kapott a szín
pad szélén. Hogy ilyen körülmé
nyek között sem futamodott meg, 
külön elismerést érdemel. 

A gálaműsorok jellemzője, 
hogy nincsenek benne gyengébb 
produkciók. Ifjabb Horoáth Zoltán, 
Mátyásföld Paganinije egy szál 
hegedűvel, bravúros technikai 
megoldásokat sem mellőző játé
kával azonnal a minőségi klasszi
kus zene világába vezette a néző
ket. Németh József O, sole miója 
már az érzelmileg befolyásolt kö
zönséggel találkozott, közülük so
kan együtt énekelték az olasz da
lok gyöngyszemét Németh József-

fel. Gábor bohóc, aki ha kihúzza 
magát, akkor sem lehet 100 centi
nél magasabb, robbanékony len
dülettel adta elő sok komikus 
elemmel tarkitott akrobatikus szá
mait. Ahogy Poór Péter ezüstszá
las öltönyében megjelent, már ön
magában sikert aratott, csakúgy 
mint a Piros tulipán vagy a Fékete 
vonat. Gyurk((VÍcs Zsuzsa ismét el
jutott a közönség szívéig, amikor 
Dayka Margit dalait felidézve, 
majd Kozma Hulló leveleit perget
ve csalogatott könnyet a vele egy
korúak szemébe. Munkácsi Sándor 
latin ritmusokkal, majd széles ívű 
világslágerekkel váltott ki vastap
sot. Csák József pedig, miután kül
dött nekünk egy nápolyi dalt, 
Simándi József óta talán a legjobb 
Hazám, hazám áriát produkálta 
Erkel Bánk bánjából. 

A szünet után Mátyásföld kivá
ló polgárai átvették elismer6 okle
veleiket. Erre a Corvini Domilli ve
zet6sége Tasnádi Istvánt, az egyesü
letért sokat dolgozó mátyásföldi 
őslakost, PIWr Évát, a helytörténeti 
klub örökös tiszteletbeli emökét, 
Horoáth Jánost, az egyesÜlet tagját, 
Horoáth Zsuzsát, az egyesület nél
külözhetetlen vezet6ségi tagját, 
Varga Ferenc spotszakirót, a kerüle
ti sporttörténet kiváló ismer6jét, 
Zimonyi Andrást, az egyesület tag
ját és Láday Zoltánt tartotta érde-

mesnek. A Hűség Mátyásföldhöz 
kitüntetést Kovacsik László, a Corvi
ni Domini vezet6ségi tagja és . 
Szentmariay Tiborné vehette át az 
egyesületben végzett munkájuk és 
lakóhelyükhöz való hűségük eIis
meréseképpen. 

Ezután ismét a művészeté volt a 
f6szerep. Hegedús Valér zongora
művésza t6le megszokott művészi 
átéléssel adta el6 többek között Er
kel Bánk bánja nyitányának zon
goraátiratát. Harangozó Teriról tud
juk, hogy szeretné bejárni a földet, . 
amire ezúttal próbálta rávenni a 
közönséget is. Nyertes Zsuzsa hu
moros, pikáns kupléit szexis meg
jelenéssel és némi ízléses vetk6zés
sel illusztrálta. A takarítón6 földig 
ér6 ruhájától a tollboás díva 
aligszoknyájáig ívelt a dalokkal 
harmonizáló öltözékek sora. A pi
kantéria világából Kovács Erzsi ve
zette vissza a hallgatóságot a tova
tűnt évek, elmúlt szerelmek szo
morkásan szép dallamvilágába. 
Majd ifjú kedvencével, Attilával, a 
Házibuli című tévéműsor énekes 
sztáIjával adott el6 duettet, aki a 
Magic of Music nevű, tehetséges 
énektriót . szólította a színpadra. 
Mögöttük a négy tagú Ladyes tánc
csoport tette teljessé a produkciót. 
A trió által el6adott musicalrészle
teket Mary Zsuzsi Mama című slá
gere, majd a 63. születésnapjára 

íratott E1szálltak .az évek követte, 
no meg az a Cigánymix nevű 
összeállítás, ami afféle igazi mula
tós zenével szolgált. Karaa Beáta 
először volt vendége aDomilli 
gálaműsorának, de valószínűleg 
nem utoljára. Heller Tamás, a Mik
roszkóp színpad művésze a tóie 
megszokott poénözönön kívül 
Petőfi égyik versét zenésítette meg, 
amelyet először a gálaműsor kö
zönségének mutatott be. A leghá
látIanabb feladat valószínűleg PIWr 
Lillára várt. A népszerű énekesnő, 
a Duna TV és az ATV műsorveze
tője már jóval éjfél után került sor
ra. Ennek ellenére úgy adta elő 
Mariene Dietrich és Edit Piaflegna
gyobb slágereit, mintha ,,főmű

soridőben" tehette volna meg 
ugyanezt. 

Miután a taps elült, Szupr Gézáné 
Aranka bejelentette, hogy a műsor 
kezdetekor a vörösiszap áldozatai
nak megsegítésére meghirdetett 
gyűjtésból kevés híján ötvenezer 
forint gyűlt össze, amelyet eljuttat
nak a károsultaknak. Legvégül pe
dig a tombolasorsolás zárta a 19. 
gálaműsort. 

Jövőre lesz a jubileumi 20. szu
pergála. Reméljük, sem a szerep
lők, sem a közönség soraiból nem 
fog hiányozni senki a két évtized 
megkoronázását jelentő ingyenes 
ajándékmusorról. 



OKTATÁS 

Az önkormányzat megduplázta a gyűjtés összegét 

A tanodában a szülők is bedolgoztak 
Az önkormányzat által az 
elmúlt években végrehaj
tott fejlesztések eredménye 
az is, hogy az emberek sok
·kal jobban vigyáznak a 
környezetükre, mint ko
rábban. Sőt egyre többen 
vannak, akik maguk is 
hozzá kívánnak járulni a 
fejlesztésekhez. 

RIERSCH TAMÁS 

A z utóbbi években egymás 
után újultak meg a kerület 
utcái, és a közterületek fej

lesztése az ingatlanok megszépü
lését is magával vonta. Nem ké
szült ugyan statisztika arról, hogy 
egy-egy leaszfaltozott utcában 
hány kerítés újult meg, de szal>ad 
szemmel is észrevehető a változás. 

A segítségnyújtásnak és az 
összefogásnak szép példáját ta
pasztalhattuk nemrégiben a sas
halmi Tanodában is. Az intéz
ményre évek óta sok pénzt költ a 
fenntartó. E nyáron például az 
aula nyílászáróit cseréltette ki hó
szigetelt ajtókra és ablakokra. A 
fenntartó emellett az iskola bejárat 
előtti udvarrészét is fel kívánja újí-

taní. Erre a beruházásra talán még 
az idén sor kerülhet. 

A fenti munkák mindenképpen 
prioritást élveztek az intézmény 
udvari játszóterével szemben. Ám 
ez utóbbi is nagyon rossz állapot
ban volt. Ezen a helyzeten szeret
tek volna segíteni a szülők, akik ta
valynovemberben gyűjtést kezde
ményeztek az udvari játszóeszkö
zök felújítására. - Ez egy olyan 
szülői ötlet volt, amelyet végül az 
önkormányZat hathatós segítségé
vel maguk valósítottak meg -
mondta Kovácsné Géczy Beatrix 
igazgatónő, - A gyűjtést az Isko
lánk a Gyermekekért Alapítvány 

kezdeményezte, míg a játszótér re
konstrukcióját . a szülők közössége 
is támogatta. Két nevet feltétlenül 
ki szeretnék emelni: Nagy Zoltán 
kuratóriumi elnök, illetve Feszt
baum Éva, a szülők vezetője na
gyon sokat tett azért, hogy az ud- . 
varunk megújulhaSson. Természe
tesen nem minden szülő engedhet
te meg magának, hogy az udvar 
felújítását anyagilag támogassa, ők 
a munkából vették ki a részüket. 

Mikor az . önkormányzat meg
tudta, hogy a tanodában mire 
gyűjtenek a szülők, azonnal meg
duplázta az addig összegyú1t ösz
szeget. Így a kivitelezés során az 

Egészségnap a Hermanban 
A Herman Ottó iskola min
den évben lehetőséget te
remt arra, hogy a diákok 
bővíthessék egészségügyi 
ismereteiket, a szülők in
gyenes szúrővizsgálatokon 
vehessenek részt. Idén ok
tóber 15-én volt az egész
ségnap a Gelléri Andor 
Endre utcai iskolában. 

MÉSZÁROS TIBOR 

Könnyebb megfogadni azo
. kat a tanácsokat, amelyek

nek mi magunk is láthat
juk az eredményét. Hogy az 
egészséges életmód milyen célok 
eléréséhez segítheti az embert, an
nak élő bizonyítékát láthatták a 
Herman iskola tanulói az október 
15-i egészségnapon, hiszen a ren-

dezvény fővédnöke, megnyitója, 
és minden bizonnyal SQk fiatal 
példaképe, Kiss Dániel atléta jött el 
az iskolába, hogy beszéljen az 
egészséges életmódról. A 2010-es 
atlétikai Európa-bajnokság bronz
érmese megnyitó beszédében ci. 
mozgás és az egészséges táplálko
zás fontosságára hívta fel a figyel
met. Javasolta, mindenki próbálja 
elkerülni, hogy a számítógép rab
jává válj on, gyakran tartózkodjon 
a szabadban, és igyekezzen olyan 
élelmiszereket fogyasztani, ame
lyek tartalmasak, mégsem hizlal
nak. Hogy melyek ezek, és hogyan 
készí.thetők el, ahhoz kaptak 00-
séges tanácsot az egészségnap 
résztvevői. 

Ám nem csak a táplálkozás és a 
mozgás került szóba az egész na
pos rendezvényen. A legkisebbek-

nek a Bethesda gyermekkórház. 
dolgozója az égési sérülésekről tar
tott előadást. A másodikosok a 
fogápolással ismerkedtek. Az 
egészséges táplálkozás a harmadi
kosok témája volt. A negyedikesek 
a fákról hallgattak előadást. Az 
ötödikesekkel Kompolti János, a ke
rületi rendőrkapitányság munka
társa a búnmegelőzés témakörét 
járta körül. A hatodikosoknak 
Osváth Katalin pszichológus segí
tett az önismeret kifejlesztésében. 
A hetedikeseket a reklámok hatá
sával szemben próbálta ellenállóvá 
tenni az előadó, a nyo1cadikosok
kal az iskola orvosa már a felnőtté 
válás problémáit beszélte meg. 

A távozó Kiss Danit kérdeztem 
legközelebbi terveiről, aki elmond
ta, a sors fintora, hogy ő,aki éppen 
az egészségről beszélt, alig van túl 

eredeti tervek háromszorosának a 
megvalósítására is lehetőség nyílt. 
A tanodában az önkormányzat és 
a szülők összefogásából egy há
romfunkciós udvart alakítottak ki. 
Az egyikben a szabadtéri órák 
megtartására nyílik lehetőség, a 
másikon az alsósok, a harmadikon 
pedig a nagyobb diákok játszhat
nak, sportolhatnak. A szülők na
gyon figyeltek arra is, hogy min
den eszköz pontosan megfeleljen 
az előírásoknak. 

Az új játszóudvart október 27-én 
vették bírtokba. Az eseményen a 
fenntartót dr. Csomor Ervin alpol
gármester, Környeiné RJÍcz Katalin 
önkormányzati képviselő és Ko
.vács Katalin, a művelődési ügyosz
tály vezetője képviselték. - Az ön
kormányzat határozott célja, hogy 
a körülbelül ötven épületool álló 
hálózatát megfelelő módon kar
bantartsa - mondta az alpolgár
mester. - Ez nem könnyű munka, s 
bizony minden segítség jól jön. Ha 
ilyen széles körű összefogást és 
kezdeményezőkészséget tapaszta
lunk, mint itt, a tanodában, akkor 
az önkormányZatnak is kötelessé
ge azt minden lehetséges eszköz
zel támogatni. 

egy sérvműtéten. Ez persze nem 
olyan betegség, ami a mozgássze
gény élet vagy az egészségtelen 
táplálkozás következménye, in
kább balszerencse. Eléggé hátrál
tatta is felkészülését a soron követ
kező versenyekre, egy hónap ké
sésben van a tervezetthez képest. 
Célja most a 2011 márciusában 
megrendezendő párizsi Európa
bajnokság. lndulni azonban' csak 
akkor fog, ha teljesen egészséges 
lesz. Ennél van nagyobb cél is, a 
nyári koreai világbajnokság és a 
londoni olimpia. 

És amint a barátságos sportoló 
próbált a kijárat felé haladni, egy
más után állították meg az autog
ramkérő gyerekek. Ha nem is lesz 
mindegyikből bajnok, egészséges 
felnőtt lehet. Az egészségnappal 
Kocsis Tóth Mariann igazgatónő

nek és a szervezésből és lebonyolí
tásból jelentős részt vállaló Pekár 
Istvánné igazgatóhelyettesnek 
mindenképpen ez volt a célja. 



AJÁNLÓ 

Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház 

(1166 Budapest, 
Hunyadvár utca 43/b. 
Telefon: 401-3060.) 

SZÍIHÁZ, TÁNC 

Corvin Művelődési Ház 

ERZSÉBETLIGETI SzíNHÁZ 

November 7., vasárnap 17.00 - Nomád szenvedély - Kfgy6baIlada - A 
Duna Múvészegyüttes előadása. Rendez6-koreográfus: Juhász ld 
Jegyár: 1200 Ft. . 
November 14., vasárnap 17.00 - Lippai Andrea flamenco-előadása - fla
menco Spirit. 
Jegyár: 1500 Ft. 
November 18., csütörtök 19.00 - Mindent a kerl:tJe .... szatí@2részben. Az 
Éless-Szín előadása. író: Giles Cooper, rendező: ~ Ma ~yáf: 1600 
és 1900 Ft. 
GYEREKEKJIB( 

. November 6., szombat 10.30 - Emil éU(atei!tM* ...... játék - A Kör
úti Színház előadása. Erich Kastner r~Ma és rendezte; Ga
lambos ZoIt4n. Jegyár: 800 és 1000 Ft elővételben. 
November 14. és 28. , vasárnap - GyermeJanu_ - Kolompos Táncház. 
10.30 Kolompos táncház -11.30-13.00 óráig: VarázsmOhely kézműves 
játszóház 2 éves kortól. Jegyár: 850 Ft. . 
November 20., szombat 10.30 - Nyakiglát., Csupaháj, MáIészáj, avagy hol 
terem az igazság - Ajándékmúsor gyermekeknek - bábját6l< 1 réSzben. A 
Ládafia bábszínház előadása. Rendező: Néder Norbert. 
A belépés dljtalan! 
ZENE 
November 11., csütörtök 19.00-~ liget - E.K. Avenue -Jegyárak: fel
nőtt: 900 Ft, diák és nyugdijas: 400 Ft. 
No"lIIber 21., vasárnap 1 0.30 - A/mam.ánia koncert. Jegyek 1100 Ft-os 
áron elővételben kaphatók. 
KIÁl.Ú1'ÁS . 
November 8., hétfő 18.00 -In memoriam - A XVI. kerület elhunyt ma
vészeinek közös kiáHltása. A kiállftást megnyitja A. Bak Péter - Megtekint
hetó november 3Q-ig a Kovács Attila Galériában (önkormányzat I. emelet). 
November 18., csütörtök 18.00 - Art 16 téli tárlata. A kiállftást megnyitja: 
Or. Killényi István művészettörténész. Megtekinthetó: december 13-ig a 
Corvin Galériában. 
POOIUMMúSOROI 
November 9., kedd 18.00 - Hölgyklub - Téma: Harmónia térben és lélek
ben - Madaras Olga vendége Tasnádi Mariann belsőépítész, lakberendező. 
November 12., péntek 20.00 - Tehetséggel sáfárkodók - Zenés talk-show 
- Sáfár Mónika színésznő, éneklisnő vendége Miller Zoltán színész, éne
kes. Jegyár. 1300 Ft. 
November 17., szerda 18.00 - Kultúrkaszinó. Tóth András, a Szent-Györ
gyi Albert Általános Iskola igazgatója mint házigazda várja meghívott ven
dégeivel az érdeklődőket. 

Holdvilág Kamaraszínház 

(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.) 
7., vasárnap 15.00 - Szélike királykisasszony - Évadnyitó előadás gyerekek
nek. 9., kedd 10.00 - Szélike királykisasszony - Játszókert 1-2./Katicák
Őzikék és Manoda 2-3'/Pillangók-Cicák bérlet. 9., kedd 14.30 - Szélike ki
rálykisasszony - Újváros park (Móra XIV.) és pásztÓi Dózsa György-bérlet. 
10., szerda 10.00 - Szélike királykisasszony - Cilinder, Mánoda-4/Sünik bér
let. 11., csütörtök 19.00 Sirály - Évadnyitó előadás felnőtteknek. 12., pén
tek 10.00 - Mese a jóságról- Csip-csup 1-2. és csömöri Delfin bérlet - A 
Malko Teatro vendégjátéka. 14., vaSárnap 15.00 - Árgyélus királyfi. 15., hét
fő 14.00 - Árgyélus királyfi - Szent-Györgyi 1. bérlet. 16., kedd 10.00 - Ár
gyélus királyfi - Benedek Elek-bériet. 17., szerda 14.00 - Árgyélus királyfi -
Szent-Györgyi 2. bérlet. 24., szerda 19.00 - Archivatal- Ősbemutató! 

(Kratofil Zita elnök: 06-20/462-4756.) 
A KALOT Szilasmenti Népfőiskolai Egyesület 2010. november 21-én, va
sárnap 15-18 óráig Hagyományos és egészséges ételek, népi gyógy
módok megismerése címmel előadást és gabonafélékből kóstolót szervez 
a Sarkad udvarban. (Cím: 1162 Bp., Rákosi út 224., Sarkad u. sarok.) Ér
deklődni lehet Kratofil Zitánál a 20/462-4756-os telefonszámon. 

Néptáncgála erdélyi vendégekkel 

November H1117 órakor az Erzsébetligeti Színházban az Öt Faluért Ala
pítvány hagyományos gáláját a Kovász Egyesülettel közösen az idén is 
megrendezi erdélyi és kerületi táncegyüttesek közös fellépésével. Fellép
nek SzékelyfÖldről a Csíkszentdomokosi Elevenek és a Balánbányai Ördög
bordaegyüttesek, kerületünkből pedig a Sashalmi Tanoda diákjai, a Hun
cutka Óvoda és a Katica Óvoda táncos palántái. 
A rendezvény teljes bevételével a táncosokat támogatja. Belépőjegy: 
1200 Ft, illetve 18 év alatti fiatafoknak ingyenes. Jegyek rendelhetők a 
06-30/245-4253, 06-30/655-9271-es számokon vagy kaphatók a szín
ház jegypénztárában. 

Déli Harangszó Baráti Kör 

(Tel.: dr. Onyestyák György, 403-3560.) 
Megemlékezés 
November 16., kedd délután 17.30 óra - Megemlékezés Horthy Miklós 
budapesti bevonulásáról (1919. november 16.) a Krisztina Szálloda előtt 
(Veres Péter út 79: - Fuvallat utca sarok, Bp. XVI., Sashalom). A tábla előtt 
emlékezik dr. Onyestyák György, a Déli Harangszó Baráti Kör elnöke, a ko
szorúzás után pedig előadást tart az épületben dr. Pusztaszeri László tör
ténész Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg címmel. 

Cinkotai tájház 

(1164 Bp., Batthyány IIóna u. 16. Tel.: 403-2093, 407-2407.) 
Adventi sürgés-forgás a Cinkotai lájházban 
A Batthyány Ilona Általános és Közösségi Iskola szervezésében szeretettel 
várjuk az érdeklődő gyermekeket és szüleiket az alábbi adventifoglalkozá
sokra: 

. November 21., szombat 10-12 óráig adventi koszorú és aMdísz készítése. 
Kérjük, részvételi szándékukat előre jelezzék a foglalkozást megelőző héten 
szombatig a következő telefonszámon: 06-30/691-6078 (Melegh Juditnál). 

Kalot "J öv ön kért" Népföiskola Közhasznú Egyesület 
-

(Nemesszeghy György elnök, 06-20/593-3512.) 
November 9-én, kedden 18 órakor kezdődő ingyenes foglalkozásunknak 
dr. Zarándoki lIdikó, a Homeopátia Egyesület elnöke lesz a vendége, ·aki 
minden jelenlévőnek szóróanyagot ajándékoz. Ismertető előadása után vá
laszol a homeopátiával kapcsolatos kérdésekre. foglalkozunk a gyógynö
vények homeopátiás alkalmazásával is. 
Helyszín: Bp. XVI. ker. Veres Péter u. 27. emeleti nagyterem. 
Dr. Nemesszeghy György, a KALOT )övőnkért" Népfőiskola elnöke. 

(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Tel.: Mihala Tibor, 403-2198.) 
November 17., szerda 9.30 - Örs vezér tere, metróbejáró - Séta a Budavári 
kastély és palota körül. Történelmi múzeum megtekintése. Vezeti: Mihala Tibor. 



KÖZLEMÉNY 

XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 

(Jókai u. 3. Telefon: 401-1300.) 
Középpontban a család címmel a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szol
gálata és a XVI. Kerületi Önkormányzat 2010. 11 . 27-én egészség napot szer
vez. Cél, hogy a szülők egész nap folyamatos szűrővizsgálatokon , tanács
adásokon kaphassanak tájékoztatást egészségi állapotukról. E napon az 
egészséges életmód jegyében gyermekmegőrzőt alakítunk ki, amely egyben 
játszószoba is. A védőnők - korcsoportoknak megfelelően - játékos foglal 
kozásokkai hívják fel a gyerekek figyeimét a helyes táplálkozásra, a személyi 
higiénia fontosságára, a mozgás szerepére és a környezetvédelemre. Termé
szetesen számítanak az idősebb korosztály megjelenésére is, lehetőséget 
nyújtva arra, hogy a teljes család, legifjabbaktól a legidósebbekig részt ve
hessen a szűrővizsgálatokon és tanácsadásokon. 
Időpont: 2010. november 27-én 10 órától 16 óráig, helyszín: Szakorvosi 
rendelő (1163 Budapest, Jókai M. u. 3.). 
Program: 10.00 Megnyitó, majd vizsgálatok, tanácsadások a szakrendelő 
munkatársainak közreműködésével: koleszterinmérés, vércukormérés, vér
nyomásmérés. 
Addiktológia - szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tanácsadás (drog, do
hányzás, alkohol). 
Csecsemő-gyermekgyógyászati ultrahangszűrés, tanácsadás. Bőrgyógyá
szat - anyajegyszűrés , tanácsadás. Diabetológia - diétás tanácsadás, élet
módtanácsok, pszichés gondozás. Pulmonológia - légzésfunkció-vizsgálat, 
szén-monoxid-mérés, tanácsadás. Arteriográfia - érrendszer állapotának 
vizsgálata: 35 és 55 év közötti korosztály szűrése. Szemészet - zöldhályog 
és szárazszem-szűrés. Reumatológia - tanácsadás (mozgásszervi fájdal
mak, panaszok). Osteoporozis- és hallásvizsgálat. Urológia - prosztataszű
rés, felvilágosítás, tanácsadás (vese, húgyivarszervi problémák, kamaszkori 
fitymaszűkület). Nőgyógyászat - tanácsadás, felvilágosítás (a változókor 
problémái). Gyermek nőgyógyászat - tanácsadás, felvilágosítás. Fogászat
szűrés , tanácsadás felnőtteknek. Baba-mama fogászati szűrés. 
További programok: Gyermekrendelő . Védőnői tanácsadó: az anyatejet adó 
anyák köszöntése - Gekkó képességfejlesztő játszóház - gyermekmegőrzés. 
Gyógyászati segédeszközök: vérnyomásmérés, tanácsadás, felvilágosítás az 
eszközök használatáról. 
Magyar Vöröskereszt V. régió X., XVI., XVII. kerület: AIDS, drog, dOhányzás 
és alkoholprevenció, szexuális felvilágosítás, egészséges életmódra nevelés, 
az elsősegélynyújtás oktatása (a résztvevők között értékes ajándékot sorso
lunk ki). 
Kiállítások földszinttől a III. emeletig: egészségmegőrzéssel , egészséges 
táplálkozással, egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységet folytató 
szervezetek, vállalkozások, cégek kiállítása és termékeik vására. 
Egészséges életmóddal kapcsolatos rajzkiállítás a kerület óvodásai, iskolásai 
által készített rajzokból. 

XVI. Kerületi Vöröskereszt 

(Veres Péter út 27: Tel.: 403-5562, délelőtt.) 
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez 2010. november 24-én (szerdán) 
14-18 óráiga XVI. kerület Veres Péter út 27. sz. alatti irodában. Várjuk 
minden segíteni szándékozó embertársunkat, aki egészséges, betöltötte a 
18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. 
A véradásra feltétlenül hozza magával személyi igazolványát (vagy útleve
lét, vagy jogosítványát) és lakcímkártyáját. valamint taj-kártyáját! 

A Rácz Aladár zeneiskola közleménye 

A Zenével a Holnapért Alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet az 
adójuk 1 %-át részére utaló adózóknak. Az így kapott 828 128 Ft-ot az arra 
rászoruló tanulók tanulásának támogatására, zenei táborozásra és hang
szervásárlásra kívánja fordítani. Köszönve segítségüket, kérve további tá
mogatásukat. Az Alapítványi Kuratórium és a Zeneiskola nevében dr. Raffay 
Gézáné kuratóriumi elnök, Eisenbacher Zoltán, a zeneiskola igazgatója. 

Pályázat fűtési támogatásra 

Budapest f&IárOS XVI. Kerületi Önkormányzat polgálTY18liteftl ~á2atot hir
det nagycsaládosok és nyugdfJaSok fOtési támogatására. A fűt6sí támogatás a 
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 20/2010. (X. 25.) rendelete 
alapján nyújtható. 
A pályázati igénylőlap 2010. december 1. napjától a polgármesteri hivatal 
(1163 BUdapest, Havashalom u. 43.) igazgatási és ügyfélszolgálati irodáján, 
valamint szociális és gyermekvédelmi irodáján vehető át, továbbá a hivatal 
www.budapest16.hu honlapjáról tölthető le. 
A pályázatot 2011. január 21 . napjáig a polgármesteri hivatal szociális és gyer
rílekvédelmi irodáján lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A fűtési támaQatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek - a rendeletben 
meghatározott egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - háztartásában 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg: nagycsaládOS kérelmező esetén 
az 57 OOO Ft-ot, nem egyedül élő nyugdíjas .kérelmező esetén a 62 700 Ft-ot, 
egyedül élő nyugdíjas kérelmező esetén a 68 400 Ft-ot 
Méllányosságból nyújthat be kérelmet a polgármesterhez, akinek - a rendelet
ben meghatározott egyéb jogosu!tsági feltételek fennállása esetén - háztartást
ban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg nagycsaládos kérelmező ese
tén a 62 700 R-ot, nem egyedOl élő nyugdíjas kérelmező esetén a 68 400 Ft
ot, egyedül élő nyugdíjas kérelmező esetén a 74 100 Ft-ot, és jövedelméhez 
képest a ft1IíSi SZámIájának kifizetése számára aránytalanul magas terhet okoz. 
A PáIYáZilthOZ meIIékeIni kell: a kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élők
nek a kérelem benyöjtását megelőző,- utolsó háromhavi nettó jövedelmének 
igáZOIáSát, a tanuló(k) ~ozásában iskolalátogatási igazolást, a kérelem 
benyújtását megeI6Z6 hónapra a szolgáltató által kiállított fűtési számlát, ha a 
1ársasház egy közös gázmér6vel rendelkezik, a közös képviselő vagy képvise
lelte! megbízott SZéI'néIY erről szóló igazolását, szolgáltató hiányában a fűtés 
módjár6ttettnyilatko2atot. 
A PáIYálatOt a poIgámiester a pályázat lejártát követő 30 napon belül bírálja el. 

Kovács Péter polgármester 

XVI..KERÜLET ÖNKORMÁNYlATA ES AZ. ÖKOMAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖZÖS 
2010. november 13·án, szombaton 9-12 óráig 

• Segesvár utcai parkoló (Késmárk utcaval szemben) (Rákosszentmihály) 
• Sashalmi Piac ABC mellett (Sashalom) 
• Centenáriumi lakótelep, Margit U.-Futórózsa u. keresztezódés - parkoló 



HELYTÖRTÉNET 

Fényképészek elődtelepüléseinken II. 
Szentmihálypuszta századfordulós fejlődése tipikusnak nek (és természetesen a kialakulóban lévő szomszédos 
mondható, aminek oka volt a kor, a hely szelleme, és telepek előfizető polgárainak is). Ez idő tájt kezdett di
nem utolsósorban az odaköltöző emberek közéleti akti- vatba jönni a képeslevelezőlap-küldés is, a büszke nya
vitása is. Még csak a levegőben lógott az önállóság gon- ralóvilla-tulajdonosok gyakran saját háza tájuk képével 
dolata 1901-ben, de már saját hetilapja volt a település- üdvözölték közeli és távoli rokonaikat, ismerőseiket. 

SZÉMANRICHÁRD 

K iszer Nándor, a jó nevű 
pesti, Nagymező utcai 
műteremmel rendelkező 

fotográfus is beleszeretett a fa
sorokkal övezett Almásy Pál-te
lepbe, nyaralót vásárolt é.s telek
vásárlásra buzdította a műtermé
ben megismert neves kortársait, 
így lett lakója Szentmihálynak a 
főváros több korabeli híressége is 
(például Spannraft Ágoston, az 
Operaház neves díszletfestője) . 
Kiszer Nándor nyaralás közben 
lefényképezte Szentmihály leg
szebb villáit, és ki is adta a felvé
teleket képes levelezőlapokon. 
Munkájában a másik pesti mű
tárgyfotós, Weinwurm Antal is se
gítette, jó néhány képeslapon az 
ő neve olvasható. (Mellékesen át
rándultak a szomszédos Mátyás
földre is, jó néhány villát ott is le
fényképeztek, ezek szintén ké
peslap formájában kerültek for
galomba.) Kiszer Nándor mű
tárgyfotózással írta be magát az 
ország fotótörténetébe, műtermé
ben a korabeli legmágasabb tech
nikai és művészi fokon vette 
lajstromba a Kégzőművészeti 
Társulat műtárgyait. A fent emlí
tett hetilap, a Rákos Vidéke 1901-
es számaiban olvashaljuk Kiszer 
Nándor pesti műtermének rek
lámját, amelyben a fotográfus 
közli: vasár- és ünnepnapokon 
Rákos-Szent-Mihályon, az Almá
sy Pál-telepen, a Sándor utca 330. 
alatti műteremben várja a fény
képezkedni vágyó helyi lakoso
kat. Az idősödő mester később a 
hétvégéit már inkább a pihenés
sel töltötte, de nem vált meg Rá
kosszentmihálytól, pesti műter
me bezártával kiköltözött oda, és 
1925-ös halálakor a Rákos Vidé
ke mint neves' helyi, közéleti sze
mélyiségtől búcsúzott tőle . Helyi 
vonatkozású portréfotóját eddig 
egyet találtunk, Pálfi Paulus János 
helytörténeti füzetsorozatunk
ban sokat közölt portréja a 
Nagymező utcai műteremben 
készült. 

Károlyi-fotó egy farsangi ünnepségről 

A település első állandó műter
mei között volt a Rákos Vidéke 
szerint a Mazouch testvérek mű
terme a Rákosi út 41. szám alatt. 
1914. május 1-jétól működött. A 
hetilapban néhány hétig hírd~tő 
műteremből két képet ismerünk, 
az egyiken Tolnay Rózát, a Sasha
lom születésénél bábáskodó 
Tolnay Károly leányát láthaljuk, a 
másik a Pálya utcai Bognár-villa 
víztornyát ábrázolja. 

A Károlyi-f~le műterem épüle
te a mai napig áll a József utca 34. 
alatt, az 1910-es évektől folyama
tosan működött 1980-ig. A csa
ládtól még két évig Kocsis László 
bérelte az épületet, mára nem 
funkcionál fényképészetként. A 
műtermet aSzegedről Rákos
szentmihályra költözött Károlyi 
Aladár (sz.: 1883-ban Klein Ala
dárként) alapította, tőle fia, Káro
lyi Ferenc vette át az ipart. Káro
lyi-fotó felirattal mai napig is sok 
család archívumában találkozha
tunk. Károlyi Aladár neve a 
paszpartun, ceruza kézírással, 
fia a hátoldalon, bélyegzővel je
lezte a fénykép készítőjét. Apa és 
fia elsősorban műtermi portrékat 
és csoportképeket készített. Az 

idősebb fotográfus képei között 
gyakran találunk a kor divaljá
nak megfelelő színezett szépia
képeket. Érdekessége még a mű
teremnek, hogy 1949-ben 'azon 
szerencsés kevesek között volt, 
amit nem államosítottak. 

Strobl J. Nándor a Rákos Vidéke 
hetilapban legtöbbet reklámozó 
fotográfusa volt Szentmihály
nak, 1922-1930-ig folyamatosan 
jelen volt az újság oldalain, még 
akkor is, amikor majd egy évre 
elvállalta a budapesti Strelisky
műterem vezetését. Rákosszent
mihályon két műterme is volt, az 

első a Corvin (ma Kornél) utca és 
Rákosi út sarkán állt, a másodi
kat az egykori Regele János utcá
ban rendezte be. Strobl mester 
nyughatatlan szellemként folya
matos mozgásban volt, műtermi 
fotói, csoportképei mellett sok
szor találkozunk a pecséljével ri
portfotók hátoldálán is. A műter
mében kiállításokat rendezett, 
országosan is az elsők között ké
szített színes fotográfiát "párisi 
vegyész társával... az ezüstöt ve
gyi úton kényszerítik színező
désre" írta a Rákos Vidéke 1927-
ben (!): Folyamatos reklámtevé
kenységét olvasva a Rákos Vidé
kében, mondhaljuk, hogy mai ki
fejezéssel saját maga mafketing
jét építette fel. 

Rákosszentmihályon még két 
műteremról tudunk a harmincas 
évekből, az egyik Sándor Lórán
té a Rákosi út 90. alatt, a másik a 
Pánczél-fotó, mindkettőtől csak 
kevés kép maradt fent, adatunk 
pedig majdnem semmi. 

Kérjük, ha bárki az említett mű
termekről vagy az elődtelepülé
sek fényképészeíről rendelkezik 
egyéb információkkal, esetleg tu
lajdonában van az említett, vagy 
egyéb helyi fotográfusok fényké
pe, jelentkezzen, mert digitális 
archívum unkban szeretnénk 
megőrizni minden fellelhető képi 
emléket. Telefonszámunk 401-
0866 (városi) vagy 06-30/484-
5264-es (mobil), e-maiI címünk: 

helytortenet16@gmail.com 

J Ö N ! J Ö N ! J Ö N 
Keriiletünk története rajzokban 

Kicsinyeknek és nagyoknak 1. 

LANTOS ANTAL ötlete és szövege alapján 

rajzolta TESZÁK SÁNDOR 

KIÁLLÍTÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 

a Maconkai Orosz László Galériában 

2010. november 26-án. 



SPORT 

Újabb elismerés kerületünk sport jának 

Az Ikarus atlétái a csúcson 
A Magyar Atlétikái Szövetség (MASZ) elnöksége az ok
tóber 20-i ülésen döntött a 2010. év legjobb atlétái és az 
év edzője címek odaítélés éről. A szakemberek vélemé
nye alapján az Ikarus BSE két atlétája és egy edzője is ki
érdemelte a legjobbnak járó elismerést. 

RIERSCH TAMÁS 

M inden kétséget kizáróan 
a 2010~ év az llauus 

. _ BSE 110 méteres gátfutó
járól, Kiss Dánielról szólt. A 28 éves 
atléta az év első pillanatától sikert 
sikerre halmozott. Fedett pályán 
(60 méter gáton) egy 25 éves orszá
gos csúcsot sikerült megdöntenie, 
majd februárban, a Dohában meg
rendezett fedett pályás világbaj
nokságon a döntőbe is bevereked
te magát. A dohai 8. helye a máso
dik döntős szereplése volt világ
versenyen, amelyre évtizedek óta 
nem volt példa a magyar atlétika
sportban. A júniusi budapesti atlé
tikai csapat Európa-bajnokságon 
ismét hatalmas országos csúcsot 
futott, amivel természetesen nyert 
is, sőt a barcelonai szabadféri 

Európa-bajnokságon is az érem
esélyesek közé lépett elő. Barcelo
nai bronzérme azt jelentette, hogy 
77 év szünet után ismét magyar 

. gátfutó állhatott világversenyen 
dobogóra. A MASZ október 20-i 
elnökségi ülésén szinte vita nélkül 
őt választották. az év atlétájának, s 
edzője, ifjabb Tomhauser István az 
év edzője elismerést érdemelte ki. 
A\ civilben a mátyásföldi Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimná
zium testnevelőjeként dolgozó pe
dagógus gyerekkora irányílja Dani 
fejlődését. A kiváló sportoló még a 
2000-es évek elején, amerikai egye
temista korában is ragaszkodott 
edzője edzésterveihez. 

EdzD és tanítvány: Tomhauser István és Kiss Dániel 

- 2010-ben egy harmadik elis~ 
merés is jutott a kerületi szakosz
tálynak. A juniorok között az év 
sportolója díjat az ikarusos Gyür-

kés Viktória kapta. A 18. születés
napját a napokban betöltött spor
toló szebb ajándékot nem is kap
hatott volna. A MASZ elnöksége 
az év junior atlétája díjjal azt jutal
mazta, hogy Viki immár hosszú 
évek óta sorozatban nyeri a hazai 
versenyeket. Tavaly tizenkettőt 
nyert, aZ idén tíznél jár, már nem
csak a korosztályában, hanem a 
felnőttek között is a legjobbnak 
számít. Középtávfutóként 400, 

Egy szentmihályi birkózófamília 
RIERSCH TAMAs 

T avaly októberben alakult é;l 
. Kertvárosi Birkózó SC a ke

rületben. A nulláról induló 
egyesület egy év alatt odáig jutott, 
hogy ma már több mint 30 gyerek 
birkózik a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola tomatefinében. 
Ráadásul Nagy Balázs személyében 
egy olyan versenyzővel is rendel
keznek, akitől már érmek várhatók 
az idei versenyeken. 

A 12 éves Nagy Balázs négy év
vel ezelőtt kezdett el birkózni. A 
sportágválasztásban nagy szere
pet játszott az édesapja, Nagy Atti
la, aki maga is kiváló birkózó volt. 
- Nálunk a birkózás családi ha
gyomány - mondta az édesapa. -
Jómagam 1990-ben kötöttfogás
ban ifjúsági világbajnokságot 
nyertem, szabadfogásban pedig 
ezüstérmet szereztem. Utánpót
lás-válogatottként összesen hét ér
met, többek között egy serdülő 

Balázs akorosztályos rang listán a második helyet foglalja el 

Európa-bajnoki címet szereztem a 
különböző világversenyeken. 
1994-ben mégis úgy döntöttem, 
hogy visszavonulok. 

Nagy Attilának mindkét testvé
re birkózó volt. Nagy János szabad
fogásban két olimpián, Szöulban 
és Barcelonában is szőnyegre lé-

pett. A harmadik testvér, Nagy Ist
ván utánpótlás magyár bajnoki 
döntókig jutott. 

- A fiam, Balázs esetében kézen
fekvő volt a birkózás. Négy éve 
kezdtünk a Fradiban. Miután meg
alakult a Kertvárosi Birkózó SC, ta
valy ősszel átigazoltunk ide. 

800 és 1500 méteren éri el a sike
reit. A tavalyi junior világbajnok
ságon első magyar női futóként 
döntőbe juJott -800 méteren. Idén, 
Kanadában 1500 méteren állt rajt
hoz. Viki egész éves teljesítménye 
alapján kiérdemelte a legjobbnak 
járó elismerést. 

A két kerületi sportoló és az 
edző november 20-án, a Hélia Ho
telben megrendezett atlétabálon 
veheti át az elismerését. 

A klubcsere jó döntésnek bizo
nyult, hisz Balázs Forray Attila 
edző irányításával egyre jobb ered
ményeket produkál. Az elmúlt hó
napokban két országos rangsor
versenyen is harmadik lett, ez pe
dig azt jelenti, hogy akorosztályos 
ranglistán a 2. helyet foglalja eL 
Ezek az eredmények jó ajánlólevél
nek számítanak a diákolimpia és 
az országos bajnokság előtt. Balázs 
lehet tehát az első versenyző, aki 
érmet szerez a kerületi birkózó
klub színeiben. 

- Balázs nem egyedül birkózik a 
családban, hiszen a két lány testvé
re, a gimnazista nővére és negye
dik osztályos húga is ezt a sport
ágat választotta. Ez az ő döntésük 
volt, mi ugyanis kézilabdázni írat
tuk be őket. Úgy látszik azonban, 
hogy a vér nem válik vizzé, ők 
ugyanis szó szerint a kukába dob
ták a kézilabdacipőjüket, és helyet
te birkózódresszt kértek tőlünk ka
rácsonyra. 



VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 

A POLGÁRMESTER-VALASlTÁS 
EREDMÉNYÉRŐL 

Érvényes 
szavazatok 

szama 

1. Abonyi János, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 5158 

3. SlÁMÚ E:GYENI VÁlASLTÓKE:RUlETI 
KÉPVISElŐ-VÁlAS7TÁ~ EREDMÉNYÉRŐl 

1 Győrfi Péter, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
2 Kocsis Áron András, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
3 Kratofil Zita, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 

- Kereszténydemokrata Néppárt 
4 Mizsei László, LEHET MÁS A POLITIKA 
5 Szabadi Antal , CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 

259 
421 

1273 
215 
119 

2. Győri-Molnár Lajos, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 2068 A megválasztott képviselő neve: Kratofil Zita, Fidesz - Magyar Polgári 
3. Kovács Péter, Fidesz - Magyar Polgári Párt Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 

- Kereszténydemokrata Néppárt 17574 
4. Szabó Barbara, LEHET MÁS A POLITIKA 2084 4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜlETI 

KÉPVISElŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 
A megválasztott pOlgármester neve: Kovács Péter, Fidesz - Magyar Pol
gári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 1 Dr. Büki Tamás, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 

2 Kriston Linda, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
256 
337 

1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜlETI 
KÉPVISElŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

1 Bátky Edit Erzsébet, FÜGGETLEN ÖNTEVÉKENY VÁLLALKOZÓK 
EGYESÜLETE 

2 Farkas Tibor, Független jelölt 
3 Hargitai István László; CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 
4 Jager Zoltán Józsefné, LEHET MÁS A POLITIKA 
5 Dr. Kocsis László Tamás, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
6 Szatmáry László, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség -

Kereszténydemokrata Néppárt 
7 Vincze László, JOBBIK MAGYARORSZÁG ÉRT MOZGALOM 

3 Nagy József, FÜGGETLEN ÖNTEVÉKENY 
VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE 

4 Sipos Anna, LEHET MÁS A POLITIKA 
5 Szatmáry Kristóf, Fidesz - Magyar POlgári Szövetség 

- Kereszténydemokrata Néppárt 
6 Táskai Ferenc László, JOBBIK MAGYARORSZÁG ÉRT MOZGALOM 

6 
155 

1084 
151-

29 A megválasztott képviselő neve: Szatmáry Kristóf, Fidesz - Magyar Pol-
107 gá ri Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 
189 
159 
484 

1262 

5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜlETI 
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

1 Abonyi János, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
2 Bokor György, LEHET MÁS A POLITIKA 

209 3 Gilyén Ince, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
- Kereszténydemokrata Néppárt 

488 
157 

A megválasztott képviselő neve: Szatmáry László, Fidesz - Magyar Pol
gári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt . 

4 Pető Dénes, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 
5 Varga Ilona, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 

1153 
81 

151 

2. SZAMU EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜlETI 
KÉPVISElŐ~VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐl 

1 Horváth János, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
- Kereszténydemokrata Néppárt 

2 Illés Károly, FÜGGETLEN ÖNTEVÉKENY 
VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE 

3 Kaszás Gábor, JOBBrKMAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
4 Király András ~ászló, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
5 Pap László, LEHET MÁS A POLITIKA . 

·6 Pratzner Győző, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 

A megválasztott képviselő neve: Gilyén Ince, Fidesz - Magyar Polgári 
Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 

6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASlTÓKERÜlHI 
ICÉPVISElŐ-VÁlASZT~S EREDMÉNYÉRŐl 

1231 1 Kaszás Zoltán, FÜGGETlEN ÖNTEVÉKENY 
VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE 172 

452 Dr. Környeiné Rátz Katalin, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
- Kereszténydemokrata Néppárt 1183 

281 3 Meleg Zoltán, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 59 
433 4 Szabó Dénes, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 401 
205 5 Szabó Zsuzsanna, LEHET MÁS A POLITIKA 188 
178 6 Szegedi Sándor, Független jelölt 102 

7 Varjú Vilmos, JOBBIK MAGYARORSZÁG ÉRT MOZGALOM 168 

A megválasztott képviselő neve: Horváth János, Fidesz - Magyar POlgá- A megválasztott képviselő neve: Dr. Környeiné Rátz Katalin, Fidesz· 
ri Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Polgári Szövetség': Kereszténydemokrata Néppárt 



VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 

7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASl rÓKE:RÚLETI 
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

11. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜlETI 
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

1 Hepp Béla, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
2 Mizsei Lászlóné, LEHET MÁS A POLITIKA 

425 1 Or. Balázs Józsefné, FÜGGETLEN ÖNTEVÉKENY VÁLLALKOZÓK 
204 EGYESÜLETE 

3 Stumpfné Nagy Tünde, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 
4 Szabó Zsolt, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
5 Dr. Varga János, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 

- Kereszténydemokrata Néppárt 

112 
251 

1328 

A megválasztott képviselő neve: Dr. Varga János, Fidesz· Magyar Pol· 
gári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 

2 Kovács Raymund, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
- Kereszténydemokrata Néppárt 

3 Molnár János, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 
4 Putz György, LEHET MÁS A POLITIKA 
5 Varga István, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 

158 

1283 
166 
284 
196 

8. SZÁMÚ EGYÉ~II VÁLASZTÓKERÜlETI 
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

A megválasztott képviselő neve: Kovács Raymund, Fidesz· Magyar 
Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 

1 Dr. Csomor Ervin, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
- Kereszténydemokrata Néppárt 

2 Győri-Molnár Lajos, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
3 Környei Ákos, LEHET MÁS A POLITIKA 
4 Szőke István, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 
5 Takár Jenő, FÜGGETLEN ÖNTEVÉKENY 

VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE 
6 Tóth Zsuzsanna, Független jelölt 
7 Uhlaczky Erzsébet, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

12. SZÁMÚ fGYÉNI. VÁLASZTÓKERÜlETI 
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

1359 
177 
161 
185 1 Dernovics Mihály Károly, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 

2 Gulyás Lajos, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
30 3 Kolozs András, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
634 Szabó Ferenc Attila, MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT 

368 
5 Szász József, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 

A megválasztott képviselő neve: Dr. Csomor Ervin, Fidesz - Magyar Pol. - Kereszténydemokrata Néppárt 
gári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 6 Varga Dóra, LEHET MÁS A POLITIKA 

205 
197 
355 
13 

1286 
159 

9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜlETI 
- KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL 

A megválasztott képviselő neve: Szász József, Fidesz - Magyar Polgári 
Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 

/ 

1 Fodor Miklós, FÜGGETLEN ÖNT~VÉKENY VÁLLALKOZÓK 
EGYESÜLETE 

2 Kovács Péter, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 
- Kereszténydemokrata Néppárt 

3 Mireisz Tibor, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 
4 Szabó Ákos, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
5 Vas Zoltán, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
6 Váczi Imre, LEHET MÁS A POLITIKA 

21 

1509 

A KOMPENZÁCiÓS LISTÁRÓL 
MEGSZERZETT MANDÁTUMOKRÓL 

168 1. FÜGGETLEN ÖNTEVÉKENY VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE 
385 2. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

~~: 3. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
4. Fidesz - Magyar Polgári Párt: Kereszténydemokrata Néppárt 

A megválasztott képviselő neve: Kovács Péter, Fidesz· Magyar Polgári 5. CIVIl.,. MOZGALOM EGYESÜLET 
Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 6. LEHET MÁS A POLITIKA 

10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜlETI 
KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL A kompenzáCIÓS listán megválasztott képvIselók. 

.179 1. Abonyi János, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

o 
2 
1 

O 

1 Kispál Sándor, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MpZGALOM 
2 Kovács Balázs, Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 2. Kolozs András, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 2 

- Kereszténydemokrata Néppárt 
3 Nemes Miklós, MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 
4 Szabó Barbara, LEHET MÁS A POLITIKA 
5 Szabó Istvánné, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 

1348 3. Győri - Molnár Lajos, JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
370 4. Dr. Büki Tamás, CIVIL MOZGALOM EGYESÜLET 6 
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Fogászati Röntgen és CT 

. Zugló központjában, az Örs vezér terén 
megnyitottuk a legjobb minőséget garan
táló berendezésekkel felszerelt Örs Fogá-
szati röntgen és CT laborunkat. 

• Három dimenziós ConeBeam CT felvétel 
a biztonságos szájsebészeti, implantációs 
beavatkozásokhoz 

• Panoráma röntgen 
• Intraorális röntgenfelvétel 
• Elérhető az összes fogászatban, fogsza

bályozásban és szájsebészetben használt 
felvételi . mód. 
(tele-, ráharapásos-, állkapocsizületi-, stb. 
felvételi mód) 

• A felvételeket lehetőség van akár filmen, 
illetve digitális formában igényelni 

1148 Budapest, Örs vezér tere 2. fszt . I Telefon: +36) 273 0012 
E-maii: info@rontgenfogaszat.hu I www.rontgenfogaszat.hu 

Nyitva tartás: Hétfő - péntek: 8.00 - 20.oá, Szombat: 8 .00 - 14.00 

Sashalmon 240 nm családi ház + 70 nm raktár, ga
rázs tulajdonostól! Sürgős! Irányár 55 M Ft. 3()-951-
2786. 

Antik és régi stílbútorok, gobelinek; csillárok, szó
nyegek, ingóságok tulajdonostól eladók. 3()-951-
2786. 

Rákosszentmihályon, főúton 130 nm, ? szobás, 
duplakomfortos üres ház irod ának, lakásnak kiadó. 
120 e Ft+áfa+rezsi. 3()-951-2786. 

Űj elószobafal (85xI6O) 5 E Ft, vadonatúj 37-3&-as 
női fekete bórdpók 3 e Ft eladók. 405-6484, 21l-918-
7317. 

Zuglóban, Must utcában, I. emeleti lakás, garáz
zsal, tárolóval tulajdonostól 12,8 M Ft eladó. 405-
6484,21l-918-7317. 

Vadonatúj reggeliz6szett 7 e Ft, számít6gép-ír6asz
tal bükk szinben 4 e Ft eladó. 405-6484, 21l-918-
7317. . 

Matek-, fizika-, történelemkorrepeWas és érettségi
re való fetkés!ótést vállal közép- és általános iskolai 
tanár.31l-321-5504. 

Otthonában megjavítom, 
felgyorsítom számítógépét, 
laptopját! 06-30/989-20-9 

Erzsébetligetben dél-keleti tájolású, panorámás, 
belső kétszintes, IV. emeleti lakás eladó. 21l-549-
6410. 

Kiadó különálló kertes ház bútorozva, hosszú táv
ra,kocsibeállóval, elektromos kapunyitó. 405-1811, 
3()-387-4150 

Cégek könyvelését, bérszámfejtését vállalom, adó
tanácsadói és könyvvizsgál6i közreműködéssel. 
3().605-126O. 

Jogi végzettséggel rendelkező hölgy bánnilyen hi
vatalos ügy teljes körű ügyintézését vállalja. 
3O-471l-3701, 402-0065. 

~.... ---' ----
\ K<?NYVE~T(réglt és.ke!ésbé régit) 

KONYVTARAKAT VASAROLOK. 
DÍJTALANUL HÁZHOZ MEGYEK. 

20-425-6437 

VlLLANYSZERELÉS hétvégén is hétköznapi ára
kon! Garandával! Kisebb munkák is! Pásztor Ta-

. l)1ás, 3(}.69().7037, www.paszotrvillany.gportaLh.u 

lW6nyöl. 5ZtinyogfuíJ<Í-rel1d~el, napelleTl2lll: . 
.wer""" javlta .... Bemmatorerroünk CSilmöri 0.
SzIa.ak u_sarok. 4ú9-2:!29, 2ll-S:!l·3801, 3()-209~7 

XVL kerületben, Szentkorona lakótelepen eladó III. 
emeleti, 2 szobás, loggiás, 56 nm-es lakás. Irányár 
12,8 M Ft. 70-459-7327. 

Helyi vállalkozó épületasztalosi munkát, galénak';' 
szítést és egyedi feln6tt- és gyerekbútorok készíté
sét vállalja. 7Il-m-0973. 

NYUGDÍJASOK figyelem! lntemethasználatra ok
tatás szombatonként 14 órától. 406-4444, informati-
kai szaküzletben. . 

Szépségszalonunkba felveszünk profi kozmetikust, 
múkörmöst. 15 éve múködó forgalmas ü.z1etünkbe. 
21l-951-O134. 

(!; otPÉrl!eflk Tresánszky István 
1163 Budapest, Borda u.14. 

Tel.: 403-0256 Mobil: 06-30/554-1403 
Lakáshitelek, jelzáloghitelek, gyorshitelek, 

magas kamatozású hitelek kiváltása. Lakáslízing 
OTP lakástakarék-pénztár, hitelügyintézés otthonában hét végén is. 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONT ÁS NÉLKÜLI, 
SZAKSZERŰ GÉPI TIsZTÍTÁS. FÁBIÁN ISTVÁN, 
20-317-0843. 

Bádogos-tetófedó-tet6szigeteI6 új munkát és felújí- I 
tást is vállal. 409-2069, 21l-510-0013. 

ANGOL nyelvoktatást, vizsgafelkészítést, inter
netes óraadást vállalok egyéneknek és csoportok
nak. Számlaképes tanárként. Kedvezményes havi
díj! 71l-941-4960. 

Törtarany, -ezüst felvás;lrlása a napi legmagasabb 
áron készpénzért. Wesselényi utca 19. (régiségbolt) 
317-9938. 

~SliiádOkhOZ ajánlunk megbíZhatö) 
. lelkiismeretes, idősgondozókat, 

gyerekfelűgyelőket, takarítónőket. 
Igény szerint akár bentlakással is. 

EMPATIA.20-465-8458,70-611-2553, 
~w.empatiabalat\P4!et ./ 

KONTÉNERFS SIn, SÓDER, HOMOK, 
TERMÓFÖLD SZÁLLIT ÁSA 4 ÉS 8 KÖBMÉTE
RES KONTÉNERREL. 403-2755, 31l-948-4810. 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL. 
víz., GÁZ-, FÚTÉSSZERELÉS. 402-4330, 21l-491-
5089. 

BÁDCXXJS. TEfqFEDÓ. Bármilyen tet6 felújítása, 
kéményfelújítás. Araink: horganyzott ereszcsatorna 
anyagosan szerelve 2600 Ftjfolyóméter. 21l-232-6326. 

ÉPÜLETIERVEZÉS, teljes körű ügyintézés, költ
ségvetés-készités, felel6s műszaki vezetés, tanács- . 
adás, értékbecslés. 21l-254-4471. 

, Szobaass):ony" 
es emeleti londiner Kep.zés! 

Oklevéllel, és igazolt 
s):állodéll Qyak1lattal, 

akár munkalehet séggel. 
70-611-2553, 70- 80-0650 

ASZT ALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSZÍTÉS konyha
bútorok, javítások és kisebb-nagyobb munkák. 
3()-914-8928. . 

Kozmetikus vagy fodrász szer~tnéllenni? Gyere 
hozzánk tanuJónak egy gyönyörű szépségszalonba 
mesterfodrászhoz. 21l-951-D134 . 

FFSfÉS.MÁZOLÁST APÉT ÁZÁS garanciával, 
kedvezménnyel, ingyenes felmérésseL 21l-994-7726, 
256-4425. 

Cserépkályha-, kandallótervezés, építés, átépítés, 
tisztítás, 10% kedvezmény: GARANCIA VAL 
30-868-0021. 
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Cinkotai Baptista Gyülekezet ! Kóstolta már az ! 
! igazi mexicói ízeket? ! 

XVI. Kerületi Újság 
A Budapest F6város 

XVL Kerületi önkormányzat 
kétheti lapja 

Megjelenik 31 500 példányban 

Fele16s kiadó, főszerkesztő: 
Vitézy Zsófia 

Tördel6szerkeszt6: 
Imrik László 

Levélcím: 
1163 Havashalom u. 43. 

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu 

A szerkeszt6ségi fogadóóra 
szerdánként 14·16 óráig 

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

TeL/fax: 4011-586 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felel6s vezet6: Jens Diinhardt 

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFf. 

Bozsányi Kálmánné 
1042 Bp., Rózsa uzca 39. 06-30-828-0463 

Hirdetésfelvétel: 
06-20-982-5352 vagy hirdetl6@freemail.hu 
A' szerkeszt6ségünkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jelenteljük meg, illetve 
fenntartj uk a jogot kihagyásukra. Kézira
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem 
küldünk vissza. 
Ingyenes apr6hirdetéseket csak a hely 
függvényében jelentetünk meg. Fenntart
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté
sére vagy - hely Iúányában - kihagyására. 

. . 
i Nálunk kiprobálhatja" i 
: hangulatos kertbelyiségünkben!!! l 
l Quesadelas, ChÍlDlcanga, Fajita, l 
! Burito :-) ! 
i Várjuk szeretettel mexicói l 
l falatozónkba: ! 
! Bp. XVI. kerület Cinkota, Ostoros út t9 sz. i 
l Nyitva: K-V tO-22-ig bázboz szállitással. ! 
l Tel: 400-00-39 1 
. i A kerületben 1500 Ft felett ingyenes kiszállítás. l 
l . 2000 Ft felett üditőitalt adunk ajándékba. i 
l Etlapunk megtekintbető: www.lavivamexicana.atw.bu i 
•....•. ~ ..•....•.•.• - ..•..••.•..• - •.•. --.--.•.....•...... _ •. _ •.. __ ..•.•••....•• __ ._.J 

Bp., Jókai M. u. 3. 
emelet, Audiológia 

06-1/401-1344 

Dr. Simonffy Márta 
neurólógusf6orvos magánréndelése 

1161 Budapest, Hösök tere 7. 
InformáCió, bejelentkezés: 06-30/8-777-592 

. http://slmonffy.extrallnk.hu 
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RŐFÖSBOLT a Rákosi úton lSl "6' Rákosi út 110/a. Tel.: 405·4812 ;s Nyitva: H-P 9-18-lg, Szo 9-13-lg. 
www.rofosbolt.com 

. HÖLGY KLUB 
a Corvin Művelődési Ház szervezésében 

Szeretettel meghívjuk érdeklődő vendégeinket a 
Harmónia térben és lélekben 

című, beszélgetéssel és textilbemutatóval egybekötött előadásunkra. 
Vendégünk: Tasnádi Mariann belsőépítész 
A bemutatót tartja és a beszélgetést vezeti: 

Madaras Olga, a Rőrósbolt vezetője 
Installáció: Home DeLuxe 

Helye: Corvin Művelődési Ház, HarmóDÍa terem 
(XVI. kerület, Hunyadvár utca 431b.) 

Időpont: 2010. november 9. kedd, 18 óra 
Mindenkit szeretettel:várunk! 

Fáj a dereka? Háta? Lúdtalpas? Gerlncsérves? l 
Próbálja kl, nem log csalódni! A terápiás és gördülö lábbellk és ::; 
folvamatosan grógytornáztatlákl -ti . '! 
A RYN egy új terápiás lábbeli, ~ ~ 
használalaval csökkentheti a láb ~~..., . 'ijj 

f ' . ~.... E 
a gerinc izületi ajdalmait, ~y''''''' 
kiegy'enesedik, tartása éS járása ,-:.; .... 
termeszetessé válik 

RolIstep 
a dr. Batz 

fejlesztésü új, 
gördülő cipője 

már _ 
24.990 Ft-ért ~ 

:il 
~ .,....~ - !;'tS 

~ 
Őszi-téli modellek ! 

megérkeztek! 

ProfesszionáHs ImpJant és. Kozmetikai Fogászat 
Ingyenes fogászati szűréssel és konzultációvál várja önt. 

H62 Bp. XVJ.;AltiIa utta 68. 
24 órás, folyamatos telefonos segítségnyújtást biztosítunk 

• Implantológusaink, a münsteri egyetem 

Master of Oral Medicine ln lmplantology 

képzését végezték eL 

• Többféle fizetési mód közül választhat: 

készpénz, bankkártya, egészségpénztári m",!ta~;ariltáso,k 

• Fémmentes, esztétikus tÖmések és a Iegkorszeriibb technikávsl készűlt cirkónium koronák 

Rendelőnket megközelítbeti tömegközlekedéssel és gépkocsival (ingyenes parkolás) , 

Célunk, bogy Ön a kezelések alatt ne éreZzen fájdalmat, és keUemes hangulat vegye körül. 

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

Telefonos bejelentkezés: + 36-30/987..(}8()7 
www.implant-fogaszat.bu 

-& 

USZODAUSZODA 
• • • • • • 

1165 Budapest, Újszász u. 106-108 
Tel.: 402-2148 

Születésnapozz az 
uszodában! 

Három óra idótartamra vehetik 
igénybe az uszoda születésnapi 
szolgáltatásait a gyerekek. Ebből az 
el,öKét órában a tanmedence egyik 
felét bocsátjuk rendelkezésükre, a 
harmadik órában pedi!! terített 
asztal . mellett lehet köszönteni, 
ajándékozni. Minden ünnepelt 
tIzenöt főt hívhat meg a sa~t 

~~!i~:~:~ íl~he~~!:ZI: ... r~~~~~~t~c~ 
természetesen szakember felügyelete 
mellett. Lehet úszni, csúsidázni, 
labdázni, vízi játékokat játszani, 
egyszóval mindent, ami a testi 

• • • • • 
1162 Segesvár u. 26. 

Tel.: 402-2175 

épségr. neDl veszélyes.A gyermek születésnapokat délutánra lehet kérni, általában 14-
17 óráig. Zárás után azonban van lebetősé!!: fela6tt rendezvényekre is. Mindkét uszoda 
várja céllek és magánemberek jelentkezéset a gyermek.kéhez hasonló, de esti, f.lnőtt 
rendezvenyekre. Lehet táncolni, bulizn;' a legkülönbözőbb vízi és medenc.parti 
vetélkedők is szóba jöhetnek, akárcsak az ilyenkor szokásos evés-ivás. I\'lindezekbez 
mindkét kerületi uszoda tudja biztosítan i a feltételeket, és a biztonság kedvéért 
úszómesterröl is gondoskodunk. A medencék partja emlékezetes helyszlne lebet mind 
családi évfordulók megünneplésének, mind céges rendezvényeknek. . 

Érdeklödni Lontayné: Krlsztinán" lebet a 06-20/288- 8433 

www.minlbolCS!.hu_ 

:t 162 Budapest, Lajos u. 85. 
Tel.: 06-1/280-0081 

Mobil: +36-30/444-8940 
E-maii: info~mlnjbolcsi.hu 

• Állandó/idószakos gyermekfelügyélet • Zenebölcsi, zeneovi, ~batánc 
• Babahotel • Kismama torna '" 
• Babataxi • Szülinapi party szerviz 

Pallasz Patika 
Tel.: 405-60-97 

1161 Budapest, Rákosi út 90 • . 

I Nyitva: ll-P: 7.30 - 19.30 ig, 
Szo.: 8- 12 óráig 

BANKKÁRTYA ÉS _ 
l EGÉSZSÉGKÁRTYA ELFOGADÓ HELY 

El6nyeink: 
V.evlUnk számba 

INGYENESEN biztosftott 
'Italinos egészdglillapot fehnér6 

gépönk használata. 
A gép a mért értékeket kinyomtatja 

(BMI index, testzsír százalék, vérnyomás, stb.) 
és munkaUrsalnk segítenek aklértékelésben. 
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Kapható: Árkád üz1etlláz. biobolt (fóldszint). 
Zöldforrás na\IYkereskedés. Cinkota (Lapos köz). 400-04-98. és 
Cinllota. Sarolt patiila 
HetbalJáz Bennoium Kft TfVA lerailat (1081 Százados út 18.). 
Rákosszentmibály (HÓiÖlltere). \lYó\IYszertár az orvosi 

rendelő mellett 
Mátyásföld. ParIt patika (Diósi Lajos utu). 
Mátyásfóld. ~ drogéria (OTP mögött). 
Csömöri út U2. szám alatti \lYó\IYszertár, 

Ágládfóld.Árp6d \!YÓ\lYszertár (Timúr utu). 
. Rákosi út 96. szám alatti ltozmetillábaJl. 

ItÖfÖmfYlIlIadúl. lJ mtCJl\Ü11let Sasbalmi pilletér. ajándékbolt Thököly út 10. 

Csak természetes aU1agokat tartalmaz! 

1164 .B~dapes~,~Szabadfötd~r51. Tel~~;. 06=~,"fOO-05~8 ... ~ 
E-maII: mfo@tu:atcololrb~ Nyitva: H-P: &-17Sz~12 óráig t,. 

=-~.,. .. " -'~--

.o,lmen mar.ványszemcsés ~ 

............ közel~OO szín: 15 kg 
(3,.5 m2 kiadósság)~ .................. 671:5 FtJvödór.~. 
A nagyer.dé~lődésre való tekintettel . 

, . .. ~ 
'. a Dolmep a I 

. . .' Casati primavera ~itro~íl~~tú faffesték 1~ t • 
'-2 db / 3-4 db /5 db folött .•...... 39tO J '818 J ~ Ft/dij 

, Héra belt' riJaJtesték tó . . ..... ' ............. 3118 Ft 

Csak aIICiÓ 
és csak is ~ takossá
gi mennyiségben SZOlgálunk ki 
ezen akció keretében a készlet 
erejéig. Al akció a megjele
nést61 számrtott 14. napig 

tart. Áraink az áfát tar
ta�mazzák . 
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RUSZTIKUS, KLÁSSZIKUS ÉS MODERN BÚTOROK KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME 


