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Visszaköltözött a piac

Kedves olvasó!
Advent második hétvégéje kezdõ-
dött meg. A december mégsem csu-
pán a várakozásé a XVI. kerület-
ben. Teljesült egy rég megígért és
fontos cél: igaz, egyelõre csak rész-
ben, de elkészült a piac kulturált,
tiszta, tágas teret kínálva az áru-
soknak és vásárlóknak egyaránt.
Régi és új üzletek költözködtek a hét
kevésbé forgalmas napjai, hogy a
szomati bevásárló napon már az új
környezetben várják vendégeiket.
Elkészült a Jókai iskola felújításá-
nak elsõ üteme, és megszépült a
régóta új külsõre váró Hõsök terei
szakrendelõ. De persze még mindig
van mit tenni a kerületi beruházá-
sok terén, az anyagi lehetõségek
azonban nem mindig tûnnek ele-
gendõnek. Még mindig van aszfal-
tozásra váró utca nálunk, épp ezért
javasolta a parlamentben Kovács
Péter és pár  képviselõtársa, hogy a
2011-es költségvetésben szerepeljen
az útépítések normatív támogatása. 

Ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. A sashalmi városközpont rehabilitációja újabb fontos állomásához érke-
zett november 30-án. Az a bizonyos ígéret úgy szólt, hogy még novemberben megnyílik a piac. Mintegy karácso-
nyi ajándékként, de egyelõre látványos külsõségek nélkül valóban beköltöztek az árusok a piac egyik részébe.
A huszonkilenc vállalkozás 12,5 négyzetmétertõl egészen 85 négyzetméterig terjedõ méretû új boltokban várja
régi és új vevõit. Az újjászületett területen többek között zöldségüzleteket, hentesüzleteket, hal-vad boltot, te-
jest, sajtost, ruhaüzletet, baromfiboltot, péket találnak a piacra látogatók. Folytatás a 6. oldalon

Két komolyabb beruházás is
befejezõdött a kerületben a
sashalmi piac sokak által

várt átadása elõtt. Idén nyáron az
Egy óvoda, egy iskola program ke-
retén belül a Jókai iskola komplex
felújítása kezdõdött el. A feújítást
jövõ nyárra tervezte az önkor-
mányzat, de az iskola vezetésével
közösen úgy dönttek, hogy még

idén nyár végén elkezdik a munká-
latokat. A tanítás zökkenõmentessé
tétele miatt a második osztályos di-
ákok nem a Jókaiban, hanem a
Táncsicsban kezdték meg az idei
tanévet. A kivitelezõ rohammun-
kában újította fel az iskola hom-
lokzatát, bejárati portálját és a két
oldalfalát. Gördülékenyen haladt
a munka, ennek köszönhetõen há-

rom hét után már a másodikosok
is visszaköltözhettek az épületbe.

A rákosszentmihályi Hõsök te-
rei rendelõ felújítása is szükségessé
vált, az épület mûszaki átadására a
napokban került sor, így elmond-
ható, hogy ez a beruházás is a vé-
géhez ért. Mindkét felújított két
épület környéke ékességévé vált.

Bõvebben a 3. oldalon

Újabb két intézmény szépült meg
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ÖNKORMÁNYZAT

A november 17-i testületi
ülésen kevés napirendi
pontot tárgyaltak a képvi-
selõk. Ezek közül kiemel-
kedik az eddig ismert avar
és kerti hulladék égetésé-
rõl szóló rendelet visszavo-
nása, illetve a 2010. évi
költségvetés II. számú mó-
dosítása.

MUNKATÁRSUNKTÓL

R endhagyó eseménnyel
kezdõdött a novemberi
testületi ülés. Mihala Ti-

bor, a Politikai Foglyok Országos
Szervezete (Pofosz) felügyelõbi-
zottságának az elnöke ugyanis a
Hazáért Érdemkereszt kitünte-
tést átadta Kovács Péter polgár-
mesternek és Kovács Raymund al-
polgármesternek.

– Ezt a díjat azoknak a szemé-
lyeknek adományozzuk, akik sok
évre visszamenõen dolgoznak a
kerületért és a nemzetért – mond-
ta a kerületi Pofosz vezetõje. –
Szerencsére több ilyen politikus
is található ebben a kerületben.
Korábban már Szatmáry Kristóf,
dr. Csomor Ervin és Kovács Balázs
is átvehették ezt az elismerést. Az
idei kerületi kitüntetetteknek ere-
detileg október 22-én, a Honvé-
delmi Minisztériumban megren-
dezett ünnepségen kellett volna
átvenniük ezt az elismerést, de
sajnos egyikük sem tudott a ren-
dezvényen részt venni.

A díjátadást követõen a képvi-
selõk kézbe vehették a Helytör-
téneti füzetek legfrissebb számát,
a dr. Kárpáthy László által írt és
Lantos Antal által szerkesztett
Szentmihálytól Sashalomig címû
könyvet.

Közel 18 milliárd-
ból gazdálkodha-
tunk az idén

A 2010. évi költségvetést az idén
másodszor módosította a testü-
let. Ezt a törvény által elõírt mó-
dosítást több dolog is indokolta.
Egyrészt az, hogy a központi
költségvetésbõl kapott pótelõi-
rányzatokat át kellett vezetni,
másrészt a pályázatokon elnyert
pénzösszegek is növelték a költ-

ségvetés fõösszegét. A 2010-es
évben eredetileg 16 128 396 000
forintból gazdálkodhatott a ke-
rület, ez a költségvetési elõirány-
zat az I. számú módosítás ered-
ményeképpen 17 763 668 000 fo-
rintra, a II-es számú módosítást
követõen pedig 17 947 563 000
forintra változott. Mivel a képvi-
selõ-testület összetétele idõköz-
ben megváltozott, az elõterjesz-
tés azokat a tételeket is tartal-
mazta, amelyek a II. számú mó-
dosítás után is változatlanok
maradtak. A testület ennek tük-
rében megtárgyalta és elfogadta
a javaslatot.

Majdnem duplájá-
ra nõtt a szabály-
sértési plafon

Az Országgyûlés a közbizton-
ság javítása érdekében többek
között módosította a szabály-
sértésekrõl szóló törvény azon
rendelkezését, amely az önkor-
mányzati rendeletben megálla-
pítható pénzbírság legmaga-
sabb összegérõl rendelkezik. A
módosított törvény augusztus
19. napjától az önkormányzat
által kiszabható bírság legma-
gasabb összegét 30 ezer forint-
ról 50 ezer forintra megemelte.
A törvényi háttér változását kö-
vetõen az önkormányzati ren-
deleteket is a módosított törvé-

nyekhez kellett igazítani. A tes-
tület a november 17-i ülésen er-
re is sort kerített.

Változott 
az égetési rend

Ugyancsak egy (környezetvédel-
mi) törvénymódosítás az avar és
kerti hulladék égetésére vonatko-
zó szabályok rendelettel történõ
megállapítását a Fõvárosi Köz-
gyûlés kizárólagos hatáskörébe
helyezte. Az önkormányzat saját
rendelete eddig az október 1. –
április 30-ig terjedõ idõszakban
péntek 12 óra és szombat 12 óra
között engedélyezte az avar és a
kerti hulladék égetését. Ezzel
szemben a fõvárosi rendelet a
2008-ban megalkotott szmogri-
adóterv miatt csak március 8. és
november 30. között hétfõtõl
szombatig 10 és 15 óra között en-
gedélyezte az égetést. Mivel a
környezetvédelmi törvény válto-
zása miatt a fõvárosi rendelet lé-
pett hatályba, a kerületi szabá-
lyozás okafogyottá vált. A testü-
let tehát visszavonta az égetés
rendjérõl szóló rendeletét. 

Elfogadták a 2011.
évre tervezett
belsõ ellenõri 
vizsgálatokat

Nagy Tibor, a belsõ ellenõri iroda
vezetõje beszámolt a képvise-

lõknek a 2011. évre tervezett
belsõ ellenõri vizsgálatokról.
Eszerint a következõ évben az
önkormányzati intézmények
közül a Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola, a Napraforgó Csa-
ládsegítõ Szolgálat és a Rácz
Aladár zeneiskola ellenõrzését
végzi majd az iroda három
munkatársa. Ezenkívül termé-
szetesen más oktatási intézmé-
nyeket, a polgármesteri hivatal
igazgatási és ügyfélszolgálati
irodáját, a Rákosmenti Mezei
Õrszolgálat mûködését, vala-
mint a közbeszerzések menetét
és a pályázatok rendszerét is el-
lenõrizni fogják az iroda dolgo-
zói. A tervezett munkatervet a
testület jóváhagyta.

Letisztulhatnak 
a közbeszerzési 
eljárások

Az Országgyûlés módosította a
közbeszerzési eljárásokról szóló
törvényt. November 17-én a
képviselõ-testület a törvénymó-
dosításokat a saját közbeszerzé-
si szabályzatába is átvezette.
Ennek egyik legfontosabb ele-
me, hogy a közbeszerzési eljárá-
sokért, az eljárások során hozott
döntésekért a jövõben mindig
meg kell határozni a felelõs sze-
mélyt, személyeket vagy testü-
leteket.

A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük

Változott az avarégetés rendje

Mihala Tibor átadta a kitüntetést Kovács Péter polgármesternek
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Kovács Péter és polgármes-
tertársai módosító indít-
ványt nyújtottak be a költ-
ségvetéshez a parlamentben.
Céljuk az, hogy minél több
utca kaphasson aszfaltbur-
kolatot a jövõ évben.

RIERSCH TAMÁS

A 389 beérkezett indítvány-
ból a Fidesz 44-et, a
KDNP hármat, a kor-

mánypártok együttesen pedig né-
gyet jegyeztek. Az ellenzéki oldal-
ról a legtöbb indítványt, 157-et az
MSZP nyújtotta be, a Jobbik 114-
et, az LMP pedig 66-ot terjesztett
be. Egy javaslat pedig kormány-

párti-ellenzéki összefogással szü-
letett. A 384-es számú módosító
javaslatot több kerület fideszes
képviselõje – köztük a XVI. kerü-
let polgármestere is – közösen je-
gyezte. A javaslatuk a helyi ön-
kormányzatok központosított elõ-
irányzatát kívánta megnövelni.
Az elõterjesztõk a következõt ír-
ták indoklásul: „2009-ig bezárólag
a központi költségvetés minden
esztendõben kétmilliárd forint ér-
tékben állami normatív támoga-
tást biztosított a fõvárosi belterü-
leti utak szilárd burkolattal törté-
nõ ellátására. A 2010-es költségve-
tésbõl ez kimaradt. Csak Buda-
pest belterületén több mint ezer
kilométernyi földút vár aszfalto-

zásra. Javasoljuk, hogy 2011-tõl
kerüljön vissza a normatív támo-
gatás a költségvetésbe. A cél eléré-
se érdekében a 2011-es költségve-
tésben 2000 millió forinttal növel-
nénk meg a helyi önkormány-
zatok központosított elõirányza-
tát, és ehhez ennyivel csökkente-
nénk a gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztésére szánt összeget.”

– A javaslatot Riz Levente XVII.
kerületi, Németh Zoltán XXII. ke-
rületi, Ughy Attila XVIII. kerületi
és Wintermantel Zsolt IV. kerületi
országgyûlési képviselõtársam-
mal (többük szintén polgármes-
ter is) közösen nyújtottuk be.
Nem véletlenül ezeknek a kerüle-
teknek a képviselõi vetették fel

ezt a kérdést, hisz a földutak
mindnyájuknak problémát jelen-
tenek. A kérdés fontosságát a ke-
rületi polgároknak nem kell el-
magyarázni. Állami támogatás
nélkül ugyanis nem tudjuk száz-
százalékosan felszámolni és por-
talanítani a földutakat. A javaslat
szerint a budapesti kerületekre
jutó kétmilliárd forintból 150 mil-
lió forint pluszforráshoz juthatna
a kertváros. Ebbõl négy-öt utcát
tudnánk leaszfaltozni – mondta
Kovács Péter.

A módosító javaslatokról de-
cember közepén határoz majd a
tisztelt Ház, a 2011-es költségve-
tés elfogadására pedig december
23-án kerül majd sor.

A hideg és esõs idõszakhoz közeledve
hajlamosak vagyunk kevésbé észre-
venni a környezetünkben bekövetke-
zett változásokat. Pedig érdemes nyi-
tott szemmel közlekednünk, mert a
XVI. kerületben az év végéhez köze-
ledve sem csökkent a felújítási kedv. 

RIERSCH TAMÁS

Két komolyabb beruházás is befejezõdött
a kerületben a sashalmi piac sokak által
várt átadása elõtt. A Jókai Mór Általá-

nos Iskola állapota a korábbi képviselõ-testület-
ben is sok vitát kavart. Egy tavaly elvégzett mû-
szaki vizsgálat az intézmény bejáratát veszé-
lyesnek minõsítette, de az is nyilvánvaló volt,
hogy a 32 évvel ezelõtt épített ház komoly fel-
újításra szorul. A kerületi önkormányzat a ve-
szély elhárítása érdekében még tavaly aládú-
colta az iskola bejáratát, de ez csak átmenetileg
nyújthatott megoldást a helyzetre. 

– Idén nyáron az Egy óvoda, egy iskola prog-
ramunk keretén belül a Jókai komplex felújítá-
sába kezdtünk bele – mondta dr. Csomor Ervin
alpolgármester. – A feújítást jövõ nyárra tervez-
tük, de az iskola vezetésével közösen úgy dönt-
tünk, hogy még idén nyár végén elkezdjük a
munkálatokat. A tanítás zökkenõmentessé téte-
le miatt a második osztályos diákok nem a Jóka-
iban, hanem a Táncsicsban kezdték meg az idei
tanévet. Eredetileg úgy volt, hogy az elsõsöknek
is vendégeskedniük kell majd (õk a Lemhényi
iskolába mentek volna), ám végül sikerült az õ
elhelyezésüket házon belül megoldani.

A kivitelezõ, tartva magát a megállapodás-
hoz, rohammunkában újította fel az iskola
homlokzatát, bejárati portálját és a két oldal-
falát.

– Rendkívül gördülékenyen haladt a munka,
ennek köszönhetõen három hét után már a má-
sodikosok is visszaköltözhettek az épületbe –
mondta Bohus Mihály, a Jókai igazgatója. – A
pedagóguskollégáknak kicsit kényelmetlen
volt az évkezdet, de mindenki megértette a
helyzetet. A gyerekek elõl a munkaterületek el
voltak zárva, így a beruházás nem zavarta a ta-
nítást, és a gyerekek sem hátráltatták a munkát.

Az intézményvezetõ elmondta, az elmúlt
évek felmérései azt mutatták: a szülõk min-
dennel elégedettek az iskolában, csak az épü-
let állapotával kapcsolatban támasztottak ki-
fogásokat.

– 1978 óta nem nyúltak a külsõ homlokzat-
hoz, tehát 32 év után éppen idõszerû volt ez a

felújítás. Arról nem is beszélve, hogy rögtön
megéreztük a szigetelt fal és az új nyílászárók
jótékony hatását. Egyelõre még csak abban,
hogy melegebb és csendesebb lett az iskola, de
hamarosan a számlákon is látni fogjuk a beru-
házás eredményét.

A Jókai Mór Általános Iskola felújításának el-
sõ üteme lassan a végéhez közeledik. A máso-
dik ütemre azonban csak a következõ nyáron
kerülhet sor. A rákosszentmihályi Hõsök terei
rendelõ felújítása azonban egy ütemben tör-
tént, s mivel az épület mûszaki átadására a na-
pokban került sor, elmondható, hogy ez a beru-
házás is a végéhez ért.

A két felújított épület nemcsak komfortosabb
környezetet biztosít a gyerekek és tanárok, illet-
ve az orvosok és a betegek számára, hanem
megújult külsejének köszönhetõen az iskola a
Tiszakömlõ utcai, a rendelõ pedig a Hõsök terei
környezet dísze lett.

Újabb két intézmény szépült meg

A parlamentben dolgoznak az aszfaltozásért

Növelnék az állami normatívát

A Jókai iskolát és a Hõsök terei rendelõt is felújították
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Sokáig homály fedte, mi
zajlik a Piros Rózsa és az
Õrmester utca sarkán álló
régi kocsmahelyiségben.
Csak azt lehetett látni, hogy
a szomszédos asztalosmû-
helybõl gyakran átruccan-
nak ide a mesteremberek.

RIERSCH TAMÁS

Kisebb sziklák felszínén kö-
tél nélküli mászás: ez a
boulder. Ennek a mászás-

fajtának létezik már egy beltéri vál-
tozata is, ahol épített mûfalon,
mesterséges fogások segítségével
lehet különbözõ utakat megmász-
ni. Itt nem az a lényeg, hogy minél
magasabbra jusson a mászó, ha-
nem az, hogy minél technikásabb
utakat másszon meg. A mászás
ezen fajtája kiválóan alkalmas fõ-
ként a karok, az ujjak és a hát erõ-
sítésére, illetve a hasat, a lábat és a
feneket is megdolgoztatja.

Akinek az érdeklõdését felkel-
tette a bouldermászás, az novem-
ber 25-tõl felkeresheti a Piros Ró-
zsa és az Õrmester utca sarkán ta-
lálható régi kocsmahelyiséget, ahol
Mach András asztalosmesternek
köszönhetõen nyílt meg a GI Fal-
mászóklub.

– Sashalmi születésû vagyok, és
mindig is itt éltem. A Gelléri An-
dor Endre utcai (mai Herman Ot-
tó) általános iskolában kezdtem
meg a tanulmányaimat, majd a
mátyásföldi Corvin Mátyás Gim-
náziumban érettségiztem. Itt volt
egy Kecskés Gábor nevû osztálytár-
sam, aki elõbb a barlangászásra,
majd a sziklamászásra, legvégül
pedig a vadvízi evezésre beszélt rá.
Sokáig úgy tûnt, ez utóbbi kaland
lesz a legnagyobb hatással rám.
Egy darabig csak élveztem a raftin-
golás örömeit, egy idõ után már
másoknak is oktattam. Szlovákiá-

ban megszereztem a szükséges ké-
pesítést, majd pedig szervezni
kezdtem a túrákat – mesélte Mach
András. Hogy nem ez lett a hivatá-
sa, arról a raftingolás közben szer-
zett deréksérülése tehetett. Ekkor
jött az újabb baráti instrukció, ha
már fiatalon megtanult sziklát
mászni, akkor kamatoztassa is ezt
a képességét. Mach András enge-
dett a rábeszélésnek, és azt vette
észre, hogy a falon lógva egyre ke-
vésbé fáj a dereka. Ettõl kezdve,
ahogy az ideje és a családja enged-
te, mászni kezdte a hazai és a kör-
nyezõ országok sziklafalait.

– Amióta mászom, rengeteg régi
cimborám elõkerült. Volt, hogy ép-
pen az egyik megrendelõmrõl de-
rült ki, maga is amatõr sziklamá-
szó. Ezért is gondoltam úgy, hogy
megpróbálok egy klubot létrehoz-
ni, ahol közösen hódolhatnánk az
extrém szenvedélyünknek. 

Klubot alapítani nem könnyû,
de a mûhellyel szemben levõ
RAFC megoldotta ezt a helyzetet.
Ocskó József elnök meghallgatta
Mach Andrást, majd közösen lét-
rehozták a RAFC falmászószak-
osztályát. Idõközben az önkor-
mányzat pályázatot írt ki a bezárt
Kapufa sörözõ helyiségének hasz-
nosítására.

– Igazán csak akkor gondoltam
bele, hogy mekkora fába vágtam a
fejszémet, miután kiderült, hogy a
beadott pályázatunk lett a nyertes.
A család és a barátok rengeteget
segítettek, így néhány hónap alatt
megépítettük a GI Falmászóklu-
bot, ahol a helyiség adottságaiból
következõen a bouldermászásra
nyílik lehetõség.

Az új létesítményt november
25-én adták át, az eseményen részt
vett többek között Burucs Mária, a
Magyar Hegy- és Sportmászó Szö-
vetség alelnöke, illetve Kovács Pé-
ter polgármester is.

Új sportklub kapott otthont az egykori sashalmi kocsma épületében

Örömükben a falra másznak

RIERSCH TAMÁS

AMagyar Vöröskereszt
1939. november 27. óta
vesz részt a térítésmentes

véradás szervezésében. 1987-ben
ezt a napot a véradók napjává nyil-
vánították. Ilyenkor minden évben
a sokszoros véradókat szokták kö-
szönteni.

A Magyar Vöröskereszt XVI. ke-
rületi szervezete rendszeresen
szervez véradásokat a kerületben.
A szervezet Veres Péter úti irodájá-
ban negyedévente nyílik lehetõség
a véradásra, de a polgármesteri hi-
vatal mellett a Szerb Antal Gimná-
ziumban, a Csonka János Szakkö-
zépiskolában, a Külkereskedelmi
Fõiskolán vagy a Jókai utcai posta-

hivatalban is rendeztek már vér-
adást.

– A XVI. kerületben sok rend-
szeres véradó lakik – mondta Ko-
vács András, a szervezet elnöke. –
Ma már bevett hagyomány, hogy a
polgármesteri hivatallal együtt-
mûködve minden évben novem-
ber 27. környékén egy kis ajándék-
kal és egy kis fogadással köszönt-
jük a véradókat.

Az idei köszöntésre november
25-én a házasságkötõ teremben ke-
rült sor. Az eseményen az önkor-
mányzatot dr. Csomor Ervin alpol-
gármester képviselte. A rendez-
vényre csaknem hatvan kerületi
véradót hívtak meg. Köztük akadt
olyan is, aki már 50-60-70, sõt 80-
szoros véradónak számított.

– Van olyan is, aki ennél is több-
ször adott már vért – tette hozzá
Kovács András. – A budapesti Vö-
röskereszt vezetõsége a napokban
jutalmazza meg a kerek számot el-
érõ véradókat. Kerületünkbõl 31 fõ
vesz részt az ünnepségen, köztük
Noszál Géza András 110-szeres, Bo-
ros Ottó és Hadi Dániel Miklós 100-
szoros véradó.

Vért 18 és 65 év között adhatnak
a segítõ szándékú emberek. A vér-
adás kritériuma, hogy ne legyen
beteg, és ne legyen 50 kilogramm
alatti súlyú az illetõ. A nõk évente
három, a férfiak pedig négy alka-
lommal adhatnak vért. Ebbõl is lát-
szik, hogy egy 110-szeres véradó
milyen régóta vesz részt a Vörös-
kereszt akcióiban.

S ha már a véradókról szót ejtet-
tünk, említsük meg a véradásszer-
vezõket is, akik szintén önkéntes
alapon végzik a munkájukat, és
akik rendkívül sokat dolgoznak
azért, hogy a kórházakban kellõ
mennyiségû tartalék vér álljon az
orvosok rendelkezésére. Novem-
ber 26-án a Parlamentben több vér-
adásszervezõt is elismertek. Köz-
tük volt Dézsi Sándorné (Marika) is,
aki a XVI. kerületben szervezi a
véradásokat.

A november 25-i kerületi ün-
nepség végén dr. Csomor Ervin al-
polgármester és Kovács András
szervezeti elnök megállapodtak
egymással, hogy 2011-ben közösen
egy „retróvéradást” szerveznek
majd.

Köszönetet mondtak a véradóknak

Minden porcikát megmozgat a bouldertechnika
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Október 3-án a 10-es számú
választókörzetben (Erzsé-
bet-liget, Jókai lakótelep és
környéke) abszolút fölény-
nyel, a szavazatok 62 száza-
lékával lett képviselõ Ko-
vács Balázs.

RIERSCH TAMÁS

AFidesz XVI. kerületi szer-
vezetét 1995 óta irányító
politikus november 21-én

azonban bejelentette, lemond a
képviselõi tagságáról. Az errõl szó-
ló írásbeli nyilatkozatát el is juttat-
ta a kerület polgármesteréhez. A
képviselõ azzal indokolta a lemon-
dását, hogy a szomszédos Zugló-
ban külsõsként alpolgármesternek
kérték fel, amit õ hosszas vívódás
után elfogadott. A zuglói képvise-
lõ-testület az október 22-i ülésen el-
fogadta a jelölését, Kovács Balázs
aznap le is tette a hivatali esküjét.

– Az önkormányzati törvény er-
re vonatkozó passzusa nem tesz
különbséget a választott és a meg-
bízott külsõs alpolgármester kö-
zött – mondta Kovács Balázs. – En-
gem szakmai munkára kértek fel
Zuglóban, nem a választók akara-

tából lettem a testület tagja, hanem
dr. Papcsák Ferenc polgármester tar-
tott igényt a munkámra. Részt ve-
szek a zuglói testületi üléseken, de
nem rendelkezem szavazati joggal,
az ülést sem vezethetem. Mikor el-
vállaltam a feladatot, jogászokkal
megnézettük az önkormányzati
törvényt. Úgy tûnt, külsõsként vál-
lalhatom a tisztséget, ám a köz-
igazgatási hivatal szerint a zuglói
és a mátyásföldi feladatom össze-
férhetetlen egymással. Dr. Papcsák
Ferenc zuglói polgármesterrel
ugyanez történt, neki a kerület ve-
zetése és az elszámoltatási kor-
mánybiztosság között kellett vá-

lasztania, és õ is a XIV. kerület mel-
lett döntött.

Kovács Balázs 1998 óta volt a
mátyásföldiek önkormányzati
képviselõje. Az emberek szerették,
nagyon meglepte õket a képviselõ
döntése. – Választanom kellett, eh-
hez elõtte sokáig mérlegeltem.
Egyik oldalról itt volt a választó-
kerületem, ahol az elmúlt 12 évben
rendkívül sok eredményt sikerült
felmutatnom. Az orosz csapatok
által leamortizált Erzsébet-ligetbõl
igazi polgári környezetet sikerült
varázsolni, de a legbüszkébb a má-
tyásföldi uszodára vagyok. Uszo-
daügyi tanácsnokként rengeteget
tettem, hogy ez a régi álom megva-
lósulhasson. Ugyanakkor tudtam,
hogy önkormányzati képviselõ-
ként nem élek meg, munkát kellett
keresnem, a zuglói ajánlatot ezért
sem utasíthattam vissza. 

Az októberi választások óta Ko-
vács Balázs körül is felgyorsultak
az események. A fõpolgármester
javaslatára elnöke lett a fõvárosi vi-
dámpark felügyelõbizottságának,
több projektben a fõpolgármester-
helyettesek is igényt tartanak a
szakmai tanácsaira, és a Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesz-

tési Tanácsban a fejlesztési minisz-
tert is neki kell képviselnie.

– Valóban sok lett a munkám,
mostanában csak késõ este jutok
haza Cinkotára. Ilyen feltételek
mellett nem is tudnám úgy képvi-
selni a választóimat, ahogy õk azt
elvárnák tõlem. Ezért döntöttem a
lemondás mellett. A kerülettõl
nem fogok és nem is akarok elsza-
kadni. Zugló a munkahelyem lett,
a XVI. kerület azonban továbbra is
az otthonom marad. Mint a kerüle-
ti Fidesz elnöke, részt kívánok ven-
ni az itteni közéletben is, s biztos
vagyok benne, hogy a szervezet
olyan személyt jelöl utódomul, aki
méltóképpen fogja képviselni az it-
teni emberek érdekeit.

Mivel Kovács Balázst október
22-én választották meg zuglói al-
polgármesternek, 30 nap állt a ren-
delkezésére, hogy az összeférhetet-
len állapotot megszüntesse. Ennek
õ a november 21-i lemondásával
eleget is tett. Innentõl kezdve 30
nap áll a választási bizottság ren-
delkezésére is, hogy a 10. számú
választási körzetben az idõközi vá-
lasztást kiírja. Ez utóbbinak az idõ-
pont kihirdetését követõen három
hónapon belül meg kell történnie.

MÉSZÁROS TIBOR

Csöngetésünkkor Ica néni a
legfürgébb, õ nyit ajtót, és
amikor gyanútlanul meg-

kérdezzük, hol az ünnepelt, elége-
dett mosollyal közli: õ maga az. 

Ica néni körül vidám az élet.
Mosolya átragad jelen lévõ gyer-
mekeire is, akik segítõkészen áll-
nak édesanyjuk mellett. Igaz, Ica
néni alatt nem nagyon tud meg-
melegedni a szék,  mozgásban van.

Teljesen önálló. Mindennap fõz, és
már alig várja a karácsonyt, hogy
az egész család az õ legendás süti-
jeit majszolgassa. Tavaly tíz kiló
liszt nem volt elég az ünnepi sütés-
hez, elküldte hát lányát még öt ki-
lóért. Igaz, négy gyermekének, hét
unokájának és hét dédunokájának
kell jutnia a süteményekbõl. 

Tóth Zsigmondné Papp Ilona Er-
délyben, Mezõtelekden született.
Utólag nagyon jó döntésnek bizo-
nyult, hogy Nagyváradon kitanul-

ta a gobelinfestés mesterségét, éle-
tük korai szakaszában ezzel jelen-
tõsen hozzá tudott járulni egyre
szaporodó családja eltartásához.
Majd 1945-ben áttelepültek Ma-
gyarországra. Mindig talált magá-
nak elfoglaltságot, pedig férje nem
engedte, hogy munkába járjon.
Késõbb az élet rákényszerítette,
hogy 55 évesen elszegõdjön az
Ipartervhez, ahol még húsz évig
dolgozott. 

Férjét 26 éve vesztette el. Gyer-
mekei részben vele egy házban,
részben a közelben laknak, így
mindig tudnak egymásról. Ilonka
nénit nézve az embernek az az ér-
zése támad, hogy idõsnek lenni a
világon a legjobb dolog. Õ maga
azt tartja errõl, Istennek bizonyára
tervei vannak még vele, ezért tar-
totta meg õt ilyen fiatalosan, ilyen

egészségesen. A hit, a napi imád-
ság szerves része életének, rend-
szeresen jár a Szabad Keresztény
Gyülekezet egyik zuglói közössé-
gébe, ahol otthon érzi magát. 

Az Ica néninek járó oklevelet és
az önkormányzat ajándékcsomag-
ját a miniszterelnök nevében Ko-
vács Péter polgármester nyújtotta át
az ünnepeltnek, a szociális és gyer-
mekvédelmi iroda képviseletében
Erdõsné Kocsis Helga köszöntötte a
95 éves, mosolygós Tóth Zsig-
mondnét.

Ezután még volt alkalmunk
megtapasztalni, hogy Ica néni va-
lóban a sütemények nagymestere.
Búcsúzóul pedig, afféle útravaló-
ként, még tiszta szívvel hívta fel
figyelmünket a hit és a szeretet
fontosságára, mert szerinte a világ
összes baja ezek hiányából ered.

Kovács Balázs lemondott képviselõségérõl, mert alpolgármester lett Zuglóban

Nem szakad el a kerülettõl

Amint azt már korábban közzétettük, egy kormányren-
delet arról intézkedik, hogy azok a magyar állampolgá-
rok, akik életvitelszerûen Magyarországon laknak, és
betöltötték a 90., a 95. vagy a 100. életévüket, annyiszor
ezer forint egyszeri juttatásban részesülnek, ahány éve-
sek. Ezúttal az árpádföldi Etelka utcában Ica néni töltöt-
te be 95. életévét november 15-én, akinek személyesen
Kovács Péter polgármester kézbesítette a küldeményt. 

Ajándék a 95 éves Ica néninek
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Anémet kisebbségi önkor-
mányzat erejéhez mérten
eddig is gondozta a hét itt

elesett német katona sírját, a nyug-
helyek sorsa azonban csak a közel-
múltban rendezõdött. Gilyén Ince
önkormányzati képviselõ közben-
járására Kovács Péter polgármester
a polgármesteri keret terhére hiva-
talosan megrendelte a temetõtõl a
sírok folyamatos gondozását. 

Péteri Ildikó, a német kisebbség
kerületi elnöke kísérletet tett arra,
hogy megkerestesse a Cinkotán
nyugvó német katonák hozzátar-
tozóit. Ez azonban azzal járt volna,
hogy az azonosítás miatt elkerül-
hetetlen exhumálást követõen a
budaörsi nagy katonai temetõbe
szállították volna a katonák ma-
radványait. Akik eddig gondozták

a sírokat, ezt nem szerették volna,
hiszen kicsit már a sajátjuknak
érezték a bennük nyugvókat.

A német halottak napja, a no-
vember 22-i Todessonntag köze-
ledtével Péteri Ildikó meghívásá-
ra ismét ellátogatott a sírokhoz
Ulrich Pfeiffer, a Németország ka-
tonai attaséja, akit elkísért Kovács
Imre, a Német Hadisírgondozó
Szövetség munkatársa. Kovács
Imre beszédében elmondta, ma a
leghelyesebb, ha a megbékélést
tekintjük fõ célnak, az ideológiák
közötti árkok betemetését, és az
elesettekben már csak a sajnála-
tosan fiatal embert látjuk, nem
pedig azt, hogy milyen zászló
alatt harcoltak. A XX. század há-
borúi nyolcvanmillió halottat kö-
veteltek. 

Lantos Antal helytörténész sze-
mélyes emlékein keresztül idézte

fel a háború borzalmait. Emlékei
már csak azért is élénken élnek
benne, mert születésnapján látta az
elsõ két német halottat, majd kissé
távolabb még három magyart. Má-
ig mély nyomokat hagyott benne a
zokogó, gyászoló családok emléke
és a halál értelmetlensége. Ennek
ellenére õ is a megbékélést tartja az
egyetlen lehetséges útnak. 

A megemlékezések után a né-
met kisebbség kórusa német nyel-

vû dalokkal tisztelgett az elesettek
emléke elõtt, majd a Németország
színeit viselõ, fekete szalaggal át-
kötött, piros és sárga virágokból
álló kis koszorúkat helyeztek el a
sírokon. Ulrich Pfeiffer attasé is el-
helyezte koszorúját a sírok elõtt, és
köszönetet mondott a jelenlévõk-
nek azért, hogy elesett honfitársai
emlékét azok hozzátartozói he-
lyett is gondozzák a német kisebb-
ség tagjai.

Soha többé háborút! Ez a mondat gyakran röppent fel
Németország területén is a XX. század második felében,
amikor igen gyakoriak voltak a háborúellenes mozgal-
mak. És ez a mondat fogalmazódik meg minden jóérzé-
sû emberben is, akinek a tekintete véletlenül a cinkotai
temetõ német katonasírjaira téved.

Tiszteletadás a német katonai síroknál

Folytatás az 1. oldalról
Jelenleg az érdeklõdés még ter-
mészetesen nem túl nagy, hi-
szen az összes üzemeltetési en-
gedély megérkezését követõen
mi is csak most tudtuk közzé-
tenni a piacnyitás hírét. Advent
második hétvégéjére azonban a
piac vezetõsége már igazi kará-
csony elõtti forgalmat vár –
mondta Kozma Viktor, a piac ve-
zetõje. 

Az új évvel azután megérkezik
a folytatás is, elkezdõdnek az
ökopiac és a közösségi épület
munkálatai. Megkezdõdik to-
vábbá a Margit utca piacon belü-
li része új vonalvezetésének ki-
alakítása. Ezért a Margit utcának
ez a szakasza hétköznaponként
egy ideig rendszeresen le lesz
zárva. A várható végeredmény
azonban megér egy kis kellemet-
lenséget. A piac újonnan meg-
nyílt része ebben az idõszakban-
is zavartalanul üzemel majd.

Visszaköltöztek a piac árusai

A kegyelet megadása út a megbékélés felé
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Még 2008-ban történt, hogy
egy rendhagyó öregdiák-
találkozót szerveztek a
Lemhényi Dezsõ Általános
Iskolában. A szervezõk az
1960–1985 között végzett
diákokat hívták meg a Hõ-
sök fasori alma materbe.

RIERSCH TAMÁS

A lassan három évvel ez-
elõtti felhívásra több
száz öregdiák látogatott

el az iskolába. Olyan sokan vol-
tak, hogy alig fértek el az udva-
ron. Az épületben akkor zajlott
a felújítás, így a „szupertalálko-
zó” résztvevõi kénytelenek vol-
tak átmenni az Erzsébet-ligetbe.
A rendezvény díszvendége az a
Horváth Lászlóné Marika néni
volt, aki történetesen éppen
1960 és 1985 között vezette a
sashalmi iskolát. Marika nénit
körberajongták a diákjai, és a
közös emlékek felidézése olyan
jól sikerült, hogy az egykori

igazgatónõ elhatározta, könyvet
ír belõle.

2010. november 26-án ismét
egy rendhagyó öregdiák-talál-
kozóra került sor a Hõsök faso-
ri iskolában. A rendezvény
díszvendége pedig ismét a 83
éves pedagógus volt. Horváth
Lászlóné ugyanis betartotta ígé-

retét, és megírta a könyvet a
„Fasoráról”. 

– Ez a könyv valójában egy el-
beszélõ fejlõdéstörténet – mond-
ta az egykori iskolaigazgató. – A
könyv egy közös munka ered-
ménye, mert nemcsak én, hanem
egykori diákok is elmondják a
véleményüket benne. Pályafutá-
somból 25 évet töltöttem ebben
az iskolában. Mikor nyugdíjba
mentem, fel voltam háborodva,
mert még maradni akartam. Az
én életemben ugyanis nagyon
fontos helyet foglal el ez az intéz-
mény. Talán nem is annyira vé-
letlen, hogy magam is abban az
évben születtem, amikor az isko-
lát építették.

Horváth Lászlóné Marika néni
könyvét a „Fasoráról” november
26-án mutatták be. Az esemény-
re sokan kíváncsiak voltak. Még
olyan öregdiákok is eljöttek, akik
hajdanában a Thököly úti iskolá-
ban voltak Marika néni diákjai.
A vendégek között ott volt Ko-
vács Péter polgármester is, aki ez-

úttal nem a kerület vezetõjeként,
hanem öregdiákként tisztelte
meg az eseményt.

– 1978–1986 között voltam az
iskola tanulója. Errõl a nyolc év-
rõl számtalan jó emléket õrzök,
és mindig örömmel térek vissza
ebbe az intézménybe – mondta
rövid köszöntõjében.

De ugyancsak az öregdiákok
között volt Kaszás Zoltán, a Cen-
tenáriumi Általános Iskola igaz-
gatója is, aki egy kicsit korábban,
1963 és 1971 között volt a fasori
iskola tanulója. Õk, illetve a töb-
bi öregdiák egy picit újra gyere-
kek lettek, amint egykori mento-
ruk, Marika néni „felszólította
õket”, hogy osszák meg emlékei-
ket a többiekkel is. És az apukák,
anyukák, köztük nem egy nagy-
szülõ is boldogan álltak sorba,
hogy a frissen vásárolt könyvü-
ket aláírathassák a szerzõvel.
Marika néni pedig nemcsak alá-
írt, hanem jó pedagógusként
minden volt diákját megölelte
vagy megsimogatta.

A Kölcsey iskola kórusainak
nemzetközi fesztiválokon
való részvételének elõsegí-
tésére hirdetett jótékonysági
koncertet Vikol Kálmán, az
iskola zenepedagógusa. 

MÉSZÁROS TIBOR

K ülönlegesen magas szín-
vonalú zenei élményben
lehetett részük azoknak,

akik hallhatták november 19-én
18 órakor az Erzsébetligeti Szín-
ház Harmónia termében a taná-
rok, szülõk és mûvészek jótékony-
sági célú, az iskola kórusainak éle-
tét elõsegítõ koncertjét. Talán nem
veszik rossz néven a fellépõk, ha
elárulom, a különlegesen magas
színvonalat elsõsorban az iskolá-
val jó kapcsolatot ápoló Falvai csa-
lád jelenléte garantálta. Sietek
hozzátenni, a többi produkció is
vastapsgyanús élményt nyújtott,
hiszen ki ne találná érdekesnek, ha

valakinek az apukája hivatásos
mûvészeket megszégyenítõen
zongorázik, vagy ha valaki az
unokájával játszik négykezest? Ki
ne tapsolna lelkesen, ha a népsze-
rû tanárnõ, Balogh Gabriella a nem
kevésbé népszerû Román Henriett
tanárnõ zongorakíséretével éne-
kel? Szépen szólt az iskola sárga
egyenpólójába öltöztetett kórusa
is, mind Gabi néni, mind Kálmán
bácsi vezénylete mellett, akik
egész évben kötelességüket mesz-
sze meghaladó mértékben szolgál-
ják a zenetanítás ügyét. Ugyan-
csak nagy sikere volt az alkalmi
triónak, amelybe a vonósok mellé
Vikol tanár úr is beszállt, hogy fú-
vós hangszeren játssza el azt a szó-
lamot, amit eredetileg nem arra írt
a szerzõ. Ezúttal azonban mind-
nyájan erõs konkurenciára talál-
tak. A kerületünkben lakó Falvai
Sándor Liszt-díjas zongoramûvész,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem rektora fogadta el a meg-

hívást, hogy felesége, Keveházi
Gyöngyi zongoramûvész, zenepe-
dagógus, leányuk, Falvai Katalin
zongoramûvész, és az õ fia, Csen-
geri Bálint társaságában fellépé-
sükkel járuljanak hozzá a kórusok
utaztatásához.

Elsõnek Falvai Katalin és fia,
Bálint játszott négykezest, majd
Falvai Sándort kárhoztatták kissé
méltatlan szerepre családja hölgy
tagjai, amit õ természetesen zok-
szó nélkül vállalt: négykezesük-
höz a világszerte ismert zongora-
mûvésznek mindössze a kottala-
pozó szerepe jutott. Viszont a höl-
gyek egészen biztosak lehettek
benne, hogy a családfõ jókor fog
lapozni. Majd természetesen Fal-
vai Sándor is leült a zongorához,
hogy egy Chopin-mûnek a zongo-
ra összes billentyûjére kiterjedõ
futamaival és csodálatra méltó
technikai tudásával kápráztassa el
a hallgatóságot. A feltûnõen ki-
egyensúlyozott hangzáshoz hoz-

zájárult a Rácz Aladár zeneiskolá-
tól erre az alkalomra kölcsönkért
Kawai márkájú, kitûnõ hangú
zongora is. A Rákóczi-induló a
Falvai házaspár elõadásában már
csak megkoronázta az élményt.

Dobre Lajos, a Kölcsey iskola
igazgatója meleg szavakkal kö-
szönte meg a jó ügyet szolgáló fel-
lépõk, tanárok, szülõk, nagyszü-
lõk közremûködését, csakúgy
mint az adakozók bõkezûségét.
Egyúttal felhívta a figyelmet arra,
hogy a hazafelé igyekvõk a kijá-
ratnál megvásárolhatják a 2009-es
karácsonyi koncert CD-jét, de
azok, akik 2500 forintot meghala-
dó mértékben adakoztak, a CD-t
ajándékba kapták. 

A remek hangulatú koncert vé-
gén csupa jókedvû ember távo-
zott a Harmónia terembõl. Már-
pedig az Újszövetségben, az
Apostolok cselekedeteiben írva
áll, hogy „a jókedvû adakozót sze-
reti az Isten”.

Lemhényis öregdiákok és tanárok „szupertalálkozója” az Erzsébet-ligetben

Könyv jelent meg a Fasoráról

Koncert a Kölcsey kórusainak javára

A polgármester Marika nénivel
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MINDENT A KERTBE. November 18-án az Éless-Szín produkciójában léptek fel országosan ismert szín-
mûvészek az Erzsébetligeti Színház színpadán. Többek között Bánsági Ildikó, Harsányi Gábor, Kökényessy Ági,
Szabó Sipos Barnabás és Kertész Péter próbált Éless Béla rendezésében eligazodni a pénzszerzés kényszere és
a tisztesség között kanyargó labirintusban. A kétrészes szatíra sok humoros helyzettel, de mély erkölcsi tarta-
lommal mutatta be azt a kirakattársadalmat, amelyben az emberi kapcsolatok áldozatul esnek a megfelelés
kényszerének. Giles Cooper szatírája telt házat vonzott a színházba.

ZSIGMOND TÜNDE

K ülönbözõ stílusú és témá-
jú festmények, faintarzi-
ák borították be a galéria

falait. A Mohácsi Regõs Ferenc
Asztaltársaság (MAT) tagjai, az-
az a kiállító alkotók örömmel üd-
vözölték egymást mûveik köré-
ben. A meghívott vendégekkel
együtt nézték végig asztaltársa-
ságuk éves „termését” a képzõ-
mûvészetet oly nagyvonalúan és
lelkesen pártoló házigazda, a Sza-
bó házaspár galériájában.

– Az alkotás más szóval te-
remtés. Az alkotók, akiknek
megadatott, hogy teremtsenek,
örömüket, bánatukat, tisztessé-
güket tették a vászonra – mond-
ta Hegedûs Valér zongoramû-

vész, a színes ajándékmûsor el-
sõ fellépõje. E szavak után a
Bánk bán címû operából virtuó-
zan eljátszott részlettel kezdetét
is vette a zenés-táncos elõadás.
Ardó Mária énekmûvész nagy
beleéléssel és kitûnõ technikával
elõadott Ave Mariája meghitt
karácsonyi hangulatot terem-
tett. A zongorajátékot és az éne-
ket néptánc követte. A Bihari
Táncegyüttes tehetséges fiatal
táncosai lendületet, szépséget
vittek a színes programba. A fel-
lépõknek a mûsorszámokat lel-
kesen konferáló Takár Emõke az
asztaltársaság tagjainak alkotá-
saival mondott köszönetet. 

Paor Lilla elõadómûvész sze-
retett és közkedvelt résztvevõje
kerületünk kulturális program-

jainak. A mûvésznõ erre az est-
re szép karácsonyi dalokkal ké-
szült, amelyeket az elmaradha-
tatlan és mindig osztatlan sikert
arató Piaf-összeállítás követett.
Nagy átéléssel elõadott White
Christmasére az utána fellépõ
énekes páros férfi tagja vála-
szolt a népszerû Sinatra-sláger
magyar változatával, a Fehér
karácsonnyal. Munkácsi Sándor
énekes-zeneszerzõ mûsorbeli
párja, Mihály Zsuzsa a Jingle
Bells eléneklésével kedveske-
dett a karácsonyváró közönség-
nek. Az Álom, álom, édes álom,
Ma Önrõl álmodtam… ope-
rettrészletek hatására álmodoz-
ni kezdõ közönség a Te rongyos
élet… címû örökzöld sláger
éneklésébe harsányan bekap-
csolódva búcsúzott a kitûnõ
elõadópárostól. 

A MAT adventi összejövetele
izgalmas tombolahúzással vég-
zõdött. A legszerencsésebbek
nyereményként a kiállító mûvé-
szek egy-egy alkotásával térhet-
tek haza a tartalmas est végén.

Erich Kastner ma is elvarázsol gye-
reket és felnõttet. Annak idején én
A két Lottit olvastam ronggyá. Bá-
tyám a harmincas évek német új-
ságíró és író zsenijének „fiús” regé-
nyeit, köztük az Emil és a detektívek
izgalmas történetét vette kiskamasz
korában újra és újra elõ. Bevallom,
Emil az én életembõl akkor kima-
radt. A találkozás most egy matiné-
elõadáson megtörtént. A Körút
Színház november eleji nagyszerû
játékának köszönhetõen  Emil és a
detektívek barátaimmá váltak.

De jó, hogy ellopták a pénzem! –
kiált fel Emil a Credit Hotel és a
bank közötti padok elõtt. Pedig az
egyszerû vidéki fiú nincs nagyon
„eleresztve”. Szerényen él édesany-
jával, aki éjt nappallá téve dolgozik
érte. Emil a történet kezdetekor épp
Berlinbe érkezik meg. A vonaton
egy csalafinta tolvaj ellopja össz-
vagyonát, a visszaút jegyárát. A ko-
pott bõrönddel, ódivatú ruhában a
szálloda elõtt várakozó, anyagi
vesztesége miatt teljesen összeom-
lott fiút azonban Berlinben szinte
rögtön barátok veszik körül. Fõvá-
rosi vagányok, akik elõször kineve-
tik a mókás külsejû Emilt, de végül
a segítségére sietnek. Gusztáv, a
Professzor, Pici, Réka, Béka, Kis
Kedd és a többiek elszánt nyomo-
zásba kezdenek. Leleplezik a Credit
Hotelban megszálló tolvajt, és visz-
szaszerzik a pénzt. Ráadásul – mint
a mesében – a bankos kisasszony-
tól még jutalmat is kapnak. A Körút
Színház zenés darabja nem akarja
túlságosan korszerûsíteni a törté-
netet. S pont ez a jó az egészben.
Hiszen az Emil és a detektívek
Kastner-féle humora most is „ül”, a
közönség apraja-nagyja egyaránt
vette a lapot. A több mint fél évszá-
zaddal ezelõtt megálmodott bri-
csesznadrágos bakfisok, kis- és
nagykamaszok akár kertvárosunk
mostani gimnáziumi növendékei is
lehetnének. Ugyanúgy évõdnek és
torzsalkodnak egymással. De ha a
helyzet úgy hozza, mindig kiállnak
egymás mellett. A gyerekszínészek
és felnõtt társaik az elõadás alatt
végig nagy elánnal játszanak, tán-
colnak. Lelkesedésükkel és tehetsé-
gükkel elérik azt, ami egy színházi
elõadásban a legfontosabb dolog:
hihetõvé varázsolják a történetet.
Azt, hogy a barátságnak, becsület-
nek, családszeretetnek még a pénz-
nél is nagyobb értéke van. (Zs. T.)

Örömteli találkozás
Emillel

A Mohácsi Regõs Ferenc Asztaltársaság adventi kiállítá-
sát a kerületi képzõmûvészek alkotta asztaltársaság veze-
tõje nyitotta meg a Maconkai Orosz László Galériában.
November 19-én a zsúfolásig megtelt kiállítóteremben az
est folyamán valóra váltak a festõmûvészként is jeleske-
dõ Takár Emõke köszöntõ szavai: a bemutatott alkotások
és a karácsonyi ajándékmûsor önmagáért beszélt.

Adventi mûsor és kiállítás
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MÉSZÁROS TIBOR

Egyre nagyobb becsülete van
kerületünkben a település-
történetnek. Ez valószínû-

leg annak köszönhetõ, hogy már
szép számmal jelentek meg olyan
kiadványok, amelyekbõl megis-
merhettük lakóhelyünk múltját.
Mégis más azonban, ha maguk az
élõ tanúk mesélnek a régi idõkrõl,
régi történésekrõl. Lantos Antal
helytörténész és Varga Ferenc, a ke-
rület sportjának krónikása idézte
fel párhuzamosan, hogyan népe-
sült be a mostani Rákosszentmi-
hály területe, és hogyan jelentke-
zett az igény a sportolásra, hogyan
alakult ki az egészséges lokálpat-
riotizmus, és ezzel párhuzamosan
az összetartozás érzése. 

Lantos Antal az 1872-es parcel-
lázásoktól ismertette Rákosszent-

mihály történetét, amikor ferenc-
városi és józsefvárosi svábok kezd-
ték benépesíteni a területet. Kora-
beli dokumentumok tanúsága sze-
rint az 1900-as évre már 3060-ra
duzzadt a lakosság száma, ugyan-
akkor 1910-ben még õzet és vad-
disznót lehetett lõni a környéken.
A fejlõdés azonban töretlenül foly-
tatódott, gombamód szaporodtak
a házak, egyre nõtt a népesség, és
megjelent az igény a sportolásra.
Azt már Varga Ferenc mesélte el,
hogy az 1901-ben megalakult Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség elsõ
bajnokságában már részt vett egy
szentmihályi csapat. A sport per-
sze már akkor is pénzbe került, de
addigra a megerõsödött iparosság
már képes volt eltartani a község
összes rendezvényét, így a sport-
eseményeket is. Komoly összege-
ket költöttek a sport támogatására,

és a mai fülnek szinte hihetetlenül
hangzik, de volt olyan focimeccs,
amelyre négyezer nézõ volt kíván-
csi. Ha a kerület sportjáról beszé-
lünk, azért kell elsõsorban Rákos-
szentmihályt említeni, mert ez a te-
lepülésrész egymaga többet pro-
dukált, mint a másik négy együtt-
véve. Késõbb azután már Sashal-
mon, Mátyásföldön és Cinkotán is
alakultak egyesületek, és még az is
megesett, hogy a cinkotai labdarú-
gócsapat olyan játékossal büszkél-

kedhetett, mint Friedrich István mi-
niszterelnök.

A szocializmus ideje alatt a
sportélet a kerületi nagyvállalatok
köré csoportosult, így a hajdan
szebb napokat látott szentmihályi
sportélet kissé háttérbe szorult, mi-
vel ott nem volt az Ikarushoz, az
EMG-hez vagy az Aurashoz ha-
sonló nagyüzem.

Abban azonban mind Lantos
Antal, mind Varga Ferenc egyetér-
tett, hogy régen az emberek sokkal
erõsebben kötõdtek közvetlen la-
kóhelyükhöz. Így aztán nagyob-
bak voltak a sérelmek is egy-egy
vereséggel végzõdött mérkõzés
után. Az sem volt szokatlan, hogy
egyik-másik meccs a kocsmahiva-
talban még folytatódott. De az
sem, hogy akik elhelyeztek egy-két
monoklit egymás szeme alatt, utá-
na együtt söröztek. Úgy látszik, ak-
kor még az agresszió is szelídebb
formában jelentkezett. 

Az érdekes, személyes emlékek-
kel teletûzdelt visszaemlékezést a
Széman Richárd fotográfus által vá-
logatott, korabeli, vetített fotók tet-
ték még átélhetõbbé.

Az ötéves Art 16 Mûvészcso-
port életében a téli tárlat je-
lenti az év legnagyobb kiállí-
tását, az éves munka összeg-
zését. Ilyenkor nem csak a
mûélvezõk, az alkotók is
megtekinthetik, ki milyen
évet tudhat maga mögött, a
mûvészek is mérlegre tehe-
tik saját alkotásaikat a társa-
kéival összehasonlítva.

MÉSZÁROS TIBOR

Az Art 16 elnöke, A. Bak Pé-
ter bevezetõje után R. Kár-
páti Péter színmûvész Mi-

hala Tibor Nagyiccérõl Nagyiccére
címû novelláját adta elõ. A mû el-
hangzása után dr. Kelényi István
mûvészettörténész megnyitója kö-
vetkezett, aki azt fejtegette, miért is
tömörülnek a mûvészek csopor-
tokba, hiszen az alkotás magányos

folyamat. Mégis felmerül az igény
valamiféle önigazolásra, önkont-
rollra, amire a legalkalmasabb kö-
zeg egy olyan csoport, ahol mások
munkáihoz mérhetjük a sajátun-
kat, ahol az alkotók fél szavakból is
értik egymást, ahol olyan a közeg,
amiben a közös cél, az alkotás az
összetartó erõ. Ilyen mûhely már
öt éve az Art 16 Mûvészcsoport is.

Kelényi doktor régi ismerõsünk,
tudjuk, mindig kibújik belõle az
egyetemi oktató, a tanárember, így
a kiállított mûvek elemzésén túl
mindig részünk lehet egy kis mû-
vészetelméletben, egy kis kultúr-
történetben is. Emlékeztetett rá,
hogy a mûvészet történelmi idõkre
visszanyúlóan a szépet, a jót és az
igazat ábrázolta, és némi kritikus

éllel említette, hogy napjainkban a
szép világszerte kissé kiszorulóban
van az alkotók eszköztárából. 

Mihala Tiborhoz, a kerületi Poli-
tikai Foglyok Országos Szerveze-
tének (Pofosz) elnökéhez mindig is
közel állt a mûvészet. Ha az ’56-os
események nem törik ezer darabra
fiatalkori álmait, valószínûleg mû-
vészettörténész vált volna belõle.
Minden tárlaton megjelenik, sõt
szervezõje is a forradalom tisztele-
tére évente rendezett önkormány-
zati kiállításnak. Írásait gyakran
hallhatjuk kerületi rendezvénye-
ken színmûvészek elõadásában. A
Pofosz rendezvényeire is gyakran
hív meg elõadómûvészeket. Ezért
döntött úgy az Art 16 vezetõsége,
hogy az általuk alapított Magyar
Kultúráért díjat 2010-ben a kerület
mûvészetében szervezõként és al-
kotóként egyaránt jelen lévõ Miha-
la Tibornak ítélik oda. Azok pedig,
akik a téli tárlaton alkotóként vet-
tek részt, emléklapot vehettek át.

A téli tárlat december 9-ig te-
kinthetõ meg.

Tóth András, a Szent-Györgyi Albert iskola igazgatója, a
Kultúrkaszinó egyik alapító tagja ezúttal a kerület sportjá-
nak történetét választotta a szellemi ínyencségek témájául.
Mivel a sport fejlõdése szorosan összefüggött a település
fejlõdésével, Tóth András e két terület két legjobb ismerõ-
jét hívta vendégül a november 17-i kultúrcsevegésre.

Kerületi sporttörténeti érdekességekrõl beszélgettek a Kultúrkaszinóban

Hajdani focimeccsek nyomában

Varga Ferenc

Az egész éves munka összegzése

A mûvészeti csoportosulás összetartó ereje az alkotás
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HELYTÖRTÉNET

SZÉMAN RICHÁRD

L assan egy éve lesz, hogy
megalakult a Kertvárosi
Helytörténeti Gyûjtemény,

és méltó helyet kapott az eddig
összegyûjtött, és azóta is folyama-
tosan bõvülõ helytörténeti anyag,
amely kerületünk hétköznapjait,
ünnepeit hordozza. A tárgyi
gyûjtésen kívül helyet kapott új
évezredünk jelentõs adattárolási
formája is, a számítógépes archi-
válás, amely ugyan nem pótolja a
közvetlen kapcsolatot a múlttal
(vegyünk csak a kezünkbe egy
szépiába nemesült fotográfiát,
vagy lapozzunk bele egy korabeli
sajtótermékbe, rögtön megérez-
zük a különbséget), de határtalan
távlatokat ad az adatok tárolásá-
hoz. Ezenfelül az emberek nehe-
zen válnak meg az otthon õrzött
családi iratoktól, képektõl, a
szkennelt változatot szívesebben
adják át a köznek megõrzésre,
kutatásra. 

Ez a gyûjtemény most már
erõs alap ahhoz, hogy keretein
belül a jelen, s majdan a jövõ ku-
tatói kialakíthassák saját, hiteles
rendszerüket közvetlen történel-
münkrõl. Erõs alap, de rengeteg,
folyamatos munka kell még az
eddig összegyûjtött és ezután ka-
pott anyagok rendszerezéséhez,
helyes tárolásához, digitalizálá-
sához. 

Jelen rovatunkban már több-
ször, sikeresen hirdettünk gyûj-
tést, vagy adtunk közre képeket
felismerésre, amitõl általában azt
vártuk, hogy az olvasók lokálpat-
riotizmusa megmozdul, képek-
kel, emlékekkel, iratokkal segítik
gyûjtõmunkánkat. Kertvárosunk,
úgy látszik, fogékony erre a fajta
„közmunkára”, a gyûjtemény
fennállásának közel egy éve alatt
nagyon sokan jöttek kisebb-na-
gyobb felajánlásokkal, az emlékek
eredeti hordozóival és szkennelt
adatokkal, képekkel egyaránt.
Nekik szeretnénk most köszöne-

tet mondani, elõre is bocsánatot
kérve azoktól, ha vannak ilyenek,
akik figyelmetlenségem miatt ki-
maradtak. Nagyobb gyûjtemé-
nyekkel támogatták munkánkat: a
Budapesti Történeti Múzeum ke-
rületünkre vonatkozó, korakö-
zépkori leleteit, Benedek Ágnes ál-
talános helytörténeti gyûjtemé-
nyét, Chikánné dr. Sarodi Judit Sza-
bó József építészre vonatkozó gyûj-
teményét, Csizmadiáné egész hely-
történeti gyûjteményét, Korompay
Katalin a Korompay és Libál család-
ra vonatkozó gyûjteményét, Lan-
tos Antal 30 év alatt összegyûjtött
teljes helytörténeti gyûjteményét,
Paor Zoltánné helytörténeti gyûjte-
ményét, Papp Józsefné Wiedermann
Piroska Tolnay Károly hagyatékát,
Pluhárné Bartos Mária a szentmi-
hályi katolikus egyházra vonatko-
zó gyûjteményét, Széman Richárd
archív fotográfiai gyûjteményét,
Szlavkovszky László Szlavkovszky
Sándor gazdag fényképhagyaté-
kának digitalizált változatát, dr.
Tóth Pál Béláné Szentmihályra, a
cinkotai tanítóképzõre, valamint a
Corvin Gimnáziumra vonatkozó
gyûjteményét adományozta in-
tézményünknek. 

Ezenkívül néhány darabos
eredeti vagy digitális emléket
hoztak a múzeumnak: Bódiné
Zentay Andrea, Eszláry Erzsébet,
Jobaházy Jenõ, Kozák Mátyás, Ko-

csis László, Körmendy-Ékes Mária,
Krenedits Sándor, Molnár Gyula,
Pacor Gyõzõné, Papp Katalin,
Quickert Lili, Serf Lajosné, Sipos
István, Szili Lászlóné, Tilly Ágota,
Török Lászlóné, valamint Zsaludek
Béla. 

Sokat segítettek az iskolák, el-
sõsorban a Batthyányi Ilona Álta-
lános Iskola és a Szerb Antal Gim-
názium Cinkotáról, a Corvin
Gimnázium Mátyásföldrõl, a
Néri Szent Ferenc Rákosszentmi-
hályról. 

Eddigi kutatómunkánkat az
egyházak segítsége nélkül is jóval
hiányosabban tudtuk volna elvé-
gezni. 

Mûvészeink helyi témájú fel-
ajánlásairól egy késõbbi cikkben
írunk. Munka közben azért gon-
dolunk arra is, hogy a történelem
(vagy a történelem mindig lesel-
kedõ viccmestere) néha megtré-
fálja a kutatókat is. A XVI. szá-
zad második felében Pompeo
Leoni mûgyûjtõ, II. Fülöp király
hivatalos építésze albumba ra-
gasztotta Leonardo da Vinci általa
összegyûjtött számos tervét, raj-
zát, ezt a mûvet hívja a hálás utó-
kor Codex Atlanticusnak. A mû-
ben a ragasztás miatt bizonyos
részletek eltûntek az eredeti raj-
zokból, mígnem a múlt század
végén a lapokat szétszedték, és
csodák csodája: egy lánchajtású
kerékpár terve került elõ az
egyik lapról. 

Nosza, az olaszok rögtön meg
is építették az õskerékpárt, így
mi is láthattuk 2005-ben a fõvá-
rosi Szabó Ervin könyvtárbeli
Leonardo-kiállításon. Késõbb ki-
derült, hogy a Codex Atlanticust
1961-ben átvilágították, és a fel-
jegyzések szerint akkor még csak
két kör volt azon az oldalon lát-
ható. 

Az olasz vándorkiállításon te-
hát egy XX. századi tréfamester
makettjét tulajdonították akarat-
lanul Leonardo mester mûvének,
ezáltal rövid idõre tudományos-
sá téve egy viccet. 

Hogy az ilyen tévedéseket is
kizárjuk, kérjük olvasóink továb-
bi segítségét, hogy gyûjtemé-
nyünk gyarapodjon, minél hite-
lesebben mutathassuk be szû-
kebb hazánk történelmét.

A történetírás elsõ fázisa a gyûjtés. A le-
véltári adatok, a tárgyi emlékek, a fotog-
ráfiák felkutatása, összegyûjtése során
halmozódnak fel a múlt emlékei, ame-
lyekbõl idõrendet, és/vagy valamiféle
egyéb rendszert kell felépítenie a törté-
netírónak, aki arra vállalkozott, hogy elõ-

deink életét hitelesen térképezze fel. A
gyûjtés során felhalmozott tárgyi emlé-
kek (ide sorolunk a konkrét tárgyakon kí-
vül mindent, ami kézzel fogható, legyen
az levél, fotográfia, sajtótermék) egy idõ
után helyet követelnek maguknak, tárló-
kat, raktárhelyiségeket.

Értékgyûjtés – értékmentés

KKKK AAAA RRRR ÁÁÁÁ CCCC SSSS OOOO NNNN YYYY IIII   KKKK ÖÖÖÖ NNNN YYYY VVVV VVVV ÁÁÁÁ SSSS ÁÁÁÁ RRRR !!!!

A KERTVÁROSI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK

teljes sorozatának árusítása (1–25.)
az Önkormányzat épületében, az 1. emeleten,

2010. december 8-án, szerdán,

9 órától 16 óráig.

A kiadványokat 10–13 óra között
a szerzõk dedikálják.
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Emlékszünk, mekkora szen-
záció volt, amikor 2008. no-
vember 11-én bejárta a hír az
országot, hogy Sashalmon
négyes ikrek születtek. Az-
óta két év telt el, és novem-
ber 14-én ismét születésnapi
torta díszelgett a Meszlényi
Zoltán közösségi ház szépen
feldíszített nagytermének
asztalán. Dettike, Berci, Peti
és Gábor már második szü-
letésnapjukat ünnepelték.

MÉSZÁROS TIBOR

Mint a mondás tartja, min-
den csoda három napig
tart. Ez azonban valószí-

nûleg csak a szenzációs hírek fo-
gyasztóira érvényes: a Gesztes há-
zaspár azóta is együtt él a csodá-
val. Hiszen ha valaki emlékszik
még két évvel ezelõtti híradásunk-
ra, már a gyermekek kihordása is
tele volt kockázattal. Ám végül
minden jóra fordult, a gyerekek
épek, szépek, egészségesek, akár-
csak szüleik. Az akkori izgalmak
azóta emlékké váltak, helyüket

újabbak, a kétéves korral járó izgal-
mak foglalták el.

Persze ma már sokkal köny-
nyebb, mint a kezdetekkor. Ez –
amint Ágnes, a gyerekek anyukája
elmondta – nagy részben köszön-
hetõ azoknak, akik a gyerekek szü-
letésekor segítõ kezet nyújtottak,
ma is mellettük állnak. Így az
anyuka már azt is megengedhette
magának, hogy a szentmihályi
cserkészek, valamint korábbi szen-
vedélye hívásának engedve, elsze-

gõdött társastáncot tanítani. Igaz,
az idõ sokszor szorítja.

Az apuka, Gesztes László leg-
fõbb gondja az épülõ új ház. Most
még a XVI. kerület határán alig
túl, a X. kerületi Heves utcában
laknak, az igazi a régi helyén épü-
lõ saját otthon lesz. A ház már te-
tõ alatt van, a vízvezetékek és az
elektromos hálózat már elkészült,
most a fûtésen a sor. A ház na-
gyon energiatakarékos lesz, a leg-
korszerûbb hõszigeteléssel, hõszi-

vattyús fûtéssel, aminek a család-
fõ a szakembere. 

A november 14-i születésnapi
bulira mindenkit meghívtak, aki
bármilyen módon segítette õket a
2010-es évben. A termet az édes-
anya és táncos tanítványai díszítet-
ték fel. 

Mikor már minden meghívott
megérkezett a közösségi házba, a
Gesztes házaspár köszönetet mon-
dott azért a folyamatos és önzetlen
segítségért, amelyben az elsõ pilla-
nattól kezdve mellettük állók ré-
szesítették a családot, és levetítet-
ték azt az összeállítást, amely az
idei év történéseit fotókban mesél-
te el. Majd a születésnapi tortán el-
helyezett négy tûzijátékból magas-
ba csapó fények jelezték: a Gesztes
ikrek betöltötték második életévü-
ket. Ezután már csak az ajándék-
csere következett: Gesztesék nem
csak kaptak, adtak is ajándékot.
Minden segítõjüknek személyre
szólót. Persze a meghívottak sem
jöttek üres kézzel. Kovács Péter pol-
gármester és családja például egy
hatalmas Lego Duplo játékkal lep-
te meg az ünnepelteket.

MÉSZÁROS TIBOR

Mit érezhet az a moldvai
csángó gyerek, aki eddig
még emeletes házat is

csak ritkán láthatott, de a vendég-
látók jóvoltából megnézheti a Par-
lamentet, amelynek kupolatermé-
be beférne faluja temploma tor-
nyostul, mindenestül? Aki hajóra
ülhet a Dunán, eltölthet egy napot
a budapesti állatkertben, a budai
várban, vagy a Halászbástyáról
nézhet le a világ egyik legszebb fõ-

városára? Bizonyára soha nem fe-
lejthetõ emléket visz haza szülei-
hez, akiknek talán sohasem adatik
meg ugyanez az élmény. Ehhez
szükség van azokra az önzetlen
befogadó szülõkre, akik saját gyer-
mekeik mellé hajlandók vállalni a
vendéggyerekek gondját is. Sze-
rencsére minden évben van elég
jelentkezõ, és most is voltak annyi-
an, hogy Petrovics Sándor hívó sza-
vára megtöltötték a közösségi ház
nagytermét, majd a vendégekkel
együtt tekintették meg azt a filmet,

amely a csángó gyerekek itt-tartóz-
kodásáról készült.

Mert az ünnepi alkalomra ven-
dégeket is hívott Petrovics Sándor.
Autentikus népdalokról Demeter
Judit, két énekverseny gyõztese
gondoskodott, a csángókat a Buda-
pesten élõ csángó költõnõ, Iancu
Laura képviselte. 

Miután Demeter Judit, a csángó
hangzásvilágra oly jellemzõ hajlí-
tások és a nyelvezet jó ismerõje da-
lokkal idézte fel Moldva tájait, a
szerelmes ifjak vágyódását és oly-
kor szomorúságát, Vitézy Zsófia, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
sajtófõnöke, lapunk fõszerkesztõje
mesélte el egy néhány évvel ezelõt-
ti, moldvai filmforgatással kapcso-
latos élményeit. Elmondta továb-
bá, a kormány a nehéz gazdasági
helyzet ellenére is nagy figyelmet
fordít az anyaországtól elszakított
magyarokkal fenntartott kapcsola-

tok ápolására, amelynek egyik bi-
zonyítéka a határon túlra tervezett
osztálykirándulások finanszírozá-
sa a következõ évektõl. Köszönetet
mondott továbbá Petrovics Sán-
dornak azért a munkáért, amelyet
õ és a Kovász Egyesület végez, és
amely nélkül ma nem létezne a
Néri Szent Fülöp katolikus iskola. 

A moldvai viszonyokat Iancu
Laura, a halk szavú, de írásban na-
gyon is súlyos gondolatokat meg-
fogalmazó költõnõ hozta közelebb
a hallgatósághoz. 

A mûsor közben Petrovics Sán-
dor lehetõséget adott arra, hogy a
befogadó szülõk meséljenek kis
vendégeikkel kapcsolatos élmé-
nyeikrõl. Közülük Éber Tamás és fe-
lesége ki is mondta, hogy a vendég
gyerekek jelenléte saját fiaikra is jó
hatással volt.

A folytatásra most majdnem egy
évet kell várni, de a Kovász Egye-
sület és a keresztszülõk társasága
természetesen jövõre is szeretné,
ha moldvai vendégektõl volna
hangos a közösségi ház. 

Augusztusban már hetedik alkalommal látott vendégül
csángó gyerekeket a XVI. kerület. Ebben az évente ismét-
lõdõ akcióban a szervezõkön kívül mindig központi sze-
rep jut a rákosszentmihályi katolikus közösségi háznak,
és természetesen azoknak az együtt érzõ, befogadó szív-
vel élõ családoknak, akik hajlandók saját otthonaikat
megosztani a távoli Moldvából érkezõ gyerekekkel és
kísérõikkel. Õket hívta össze Petrovics Sándor, a Kovász
Egyesület elnöke egy kis emlékezésre.

Csángó est Rákosszentmihályon

Gesztesék a Meszlényi közösségi házban ünnepeltek együtt segítõikkel

Kétévesek lettek a négyes ikrek

A Gesztes szülõk személyre szóló ajándékokkal lepték meg vendégeiket 
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(1165 Budapest, Hunyadvár utca 43/b. Te-
lefon: 401-3060.)

December 5., vasárnap 16.00 – Dés László – Geszti Péter – Békés Pál: A
dzsungel könyve – musical – A Veszprémi Pannon Várszínház elõadása.
Jegyek 1500 és 2000 Ft-os áron elõvételben kaphatók.

GYEREKEKNEK
December 12., vasárnap 10.30 – Gyermekmulatság – Kolompos táncház,
11.30–13.00 óráig: Varázsmûhely kézmûves játszóház. Belépõ: 900 Ft (2
éves kortól).
December 12., vasárnap 15.00 – Betlehemes fesztivál – kézmûves játszó-
ház és vásár. A belépés díjtalan!
December 17., péntek 17.00 – Advent  a gyermekekért.  
A csíksomlyói Árvácska Együttes megnyitó betlehemes mûsora. Az Erzsé-
betligeti Színház elõtt felállítjuk a kerület karácsonyfáját és az életnagysá-
gú betlehemi jászolt élõ állatokkal.

ZENE – JAZZ LIGET
December 9., csütörtök 19.00 – Peet Project/Pély Barnabás – Belépõ:
900 Ft. 
December 19., vasárnap 10.30 – 100 Folk Celsius-koncert – Jegyek 1000
Ft-os áron elõvételben kaphatók!
December 21., kedd 19.00 – Fifty’s drinx karácsonyi rock and roll party
az Erzsébetligeti Színházban. 

KIÁLLÍTÁS
December 6., hétfõ 18.00 – Gedeon Péter festõ kiállítása – Megtekinthe-
tõ 2011. január 8-ig a Kovács Attila Galériában.
December 8., szerda 18.00 – Hanh Alexandra grafikus és Mekkey Péter
karikátor Drót hátán drót címû közös kiállítása. Megtekinthetõ 2011. janu-
ár 5-ig a Napfény Galériában.

PÓDIUMMÛSOROK
December 3., péntek 18.00 – Az Erzsébetligeti Színház novellapályázatá-
nak eredményhirdetése.
December 15., szerda 18.00 – Hölgyklub és Kultúrkaszinó – Belsõ har-
mónia – a házigazda Dénes Éva, az Alory Vitalitás Stúdió vezetõje. Vendé-
gei a stresszoldás, a lélekszerelés, az önfejlesztés, az asztrológia, az élet-
vezetés, az öltözködés és a sminktanácsadás rejtelmeibe vezetnek el min-
den érdeklõdõt. A belépés díjtalan!

Corvin Mûvelõdési Ház – Erzsébetligeti Színház

(Dr. Onyestyák György. Telefon: 06-20/395-3537.)
December 14., kedd 18.00 – Képek, életképek a budavári királyi palotából
és környezetérõl – Seremetyeff-Papp János restaurátormûvész, egyetemi
tanár elõadása.
Vetített képek IV. Károly király koronázásáról, körmenetekrõl, Horthy Mik-
lós kormányzóról, valamint a palotaõrségrõl a koronaõrökrõl, a Várnegyed
olyan épületeirõl, amelyek áldozatul estek a háború és a kommunista re-
zsim esztelen pusztításának. 
Az elõadás díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Erzsébetligeti
Színház (Bp. XVI. Mátyásföld, Hunyadvár u. 43.).

Déli Harangszó Baráti Kör

(Urbán Péter, 06-20/473-5963. arpadnepe@freemail.hu)
Téli hadjárat. Idõpont: december 29–30. Gyülekezõ: dec. 29-én 10-kor.
Cím: Budapest XVI. ker., Rákosi út 224. (Sarkad u. sarok).
Programok: táborépítés, hadi játékok nappal és este is, vadászat, fõzés,
népi hagyományok, zenélés, táltos hagyományok, versenyek és még sok
más érdekesség.
Felszerelés: meleg ruha, takaró, hálózsák, polifoam, vízhatlan magasszárú
cipõ/bakancs vagy csizma, kanál, tányér, kés, pohár, termosz vagy kulacs,
zseblámpa, kesztyû, kis táska, váltóruha, jegyzetfüzet, íróeszköz, 2 db vál-
tózokni.
A program ára: 7000 Ft egyesületi tagoknak, 8500 Ft külsõsöknek.
A téli hadjáratot csak abban az esetben tudjuk megtartani, ha minimum 10
fõs létszámot elérjük. 
A program alatt ismertetett házirendet mindenkinek kötelezõ betartani, el-
lenkezõ esetben a vétkeseket kizárhatjuk a további programokból.
Elérhetõségünk: 06-20/473-5963. Urbán Péter, arpadnepe@freemail.hu,
arpad-nepe.hu, sarkadudvarprogram.5mp.eu

Árpád Népe Hagyományõrzõ Egyesület

(1162 Bp., Rákosi út – Sarkad utca sarok. 06-70/242-6798.)
Adventi vásár nyílt a Sarkad udvarban november 28-án, vasárnap 15 óra-
kor. Vendégeinket a megnyitón hagyományõrzõ programokkal várjuk: le-
pénysütés, énekmondás,  zenélés. Az adventi vásár szervezõi az Árpád Né-
pe Egyesület és a Kézmûvelõk Egyesülete.
Nyitva tartás: mindennap 10.00–18.00-ig. 18.00–20.00-ig telefonos beje-
lentkezés alapján lehet vásárolni Trombitás Enikõnél: 06-70/242-6798.
Internetes, telefonos rendelés: Urbán Péter: 06-20/473-5963. Web:
http://adventivasar.5mp.eu, http://ajandekedesseg.5mp.eu
Címünk: XVI. kerület, Rákosi út 224. (Sarkad u. sarok). Vásárosok jelent-
kezését várjuk! Trombitás Enikõ: 06-70/242-6798.
Sarkad udvar weboldala: http://sarkadudvar.5mp.eu; e-mail: 
kezmuvelok@gmail.com; arpad-nepe.hu; e-mail: arpadnepe@freemail.hu

Sarkad udvar

(1165 Bp., Táncsics u. 7. Telefon: 403-2093, 407-2407.)
December 3., péntek 19.30 – Big band karácsony – A Jazzmania Big
Band Kollmann Gábor vezetésével várja az igényes jazzmuzsika iránt ér-
deklõdõket. A mûsorban hallhatók a legismertebb Big Band-feldolgozá-
sok, örökzöldek, az együttes legújabb produkciói és vendégeink program-
ja. Helyszín: Rácz Aladár zeneiskola hangversenyterme, 1165 Bp., Tán-
csics u. 7.
December 13., hétfõ 18.00 – Karácsonyi hangverseny (3. bérletes hang-
verseny). Stringendo Vonószenekar (vezényel: Bóna János), Mátyásföldi
Fúvószenekar (vezényel: Vaszlik Kálmán), Perpetuum Mobile Kisfúvósze-
nekar (vezényel: Pap Csilla) közremûködésével. Helyszín: Erzsébetligeti
Színház, 1165 Bp., Hunyadvár u. 43/B.

Rácz Aladár zeneiskola

(1161 Rákosszentmihály, Ságvári u. 3. 405-8759.)
Decemberi mûsor: 1., szerda 14.00 – Diótörõ Ferenc és a nagy szalonna-
háború – Szent-Györgyi-2. bérlet. A Stúdió K vendégjátéka. 2., csütörtök
10.00 – Diótörõ Ferenc és a nagy szalonnaháború – Varázskorona 1-2. bér-
let – Stúdió K. TELT HÁZ! 2., csütörtök 14.00 – Diótörõ Ferenc és a nagy
szalonnaháború – Jókai-XIV. bérlet – Stúdió K. 3., péntek 10.00 – Diótörõ
Ferenc és a nagy szalonnaháború – Csip-csup-1. bérlet – Stúdió K. 4.,
szombat 16.00 – Itt van itt a télapó! 5., vasárnap 17.00 – Diótörõ Ferenc
és a nagy szalonnaháború – Holdacska bérlet. Stúdió K. 6., hétfõ  10.00 –
Diótörõ Ferenc és a nagy szalonnaháború – Hermann Ottó-XVI. bérlet –
Stúdió K. 6., hétfõ 14.00 – Itt van itt a télapó! 7., kedd 10.00 – Itt van itt
a télapó! – Huncutka bérlet. 12., vasárnap 15.00 – Segítség, ember! 15.,
szerda 14.00 – Karácsony gyertyácskái – Felújítás! 16., csütörtök 14.00 –
Karácsony gyertyácskái. 17., péntek 10.00 – Karácsony gyertyácskái –
Szent Imre bérlet. 18., szombat 10.30 – Karácsony gyertyácskái – Vendég-
játék az Erzsébetligeti Színházban – A NOE zártkörû elõadása – Jegyek nem
válthatók! 19., vasárnap 15.00 – Karácsony gyertyácskái 24., péntek
11.00 – Téli mesék könyve – A Batyu Színház karácsonyi vendégjátéka.

Holdvilág Kamaraszínház
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(1163 Sashalom, Veres Péter út 27. Tel.: Mihala Tibor, 403-2198.)
December 6., hétfõ 15 óra – Székház – Hogyan legyen jövõre? Javasla-
tok, ötletek, tervezés. 
December 15., szerda 10 óra – Örs vezér tere, HÉV-megálló – Látogatás
a csokoládémúzeumban. Vezeti: Mihala Tibor.
December 29., szerda 15 óra – Székház, Veres Péter út 27. – Pofosz-szil-
veszter. Házigazdák a Lányok.

A Pofosz XVI. kerületi szervezete

(Címünk: 1163 Bp., Veres Péter út 27. Telefon: 06-1/403-5562, délelõttön-
ként).
Ingyenes jogi tanácsadásra van lehetõség december 8-án, szerdán 10–12
óráig, ugyancsak irodánkban. Kérjük az érdeklõdõket, hogy telefonon
egyeztessenek idõpontot. (06-1/403-5562)
Kedvezményes vásárt szervezünk december 8-án, szerdán 9–15 óráig a XVI.
ker. Jókai u. 6. sz. alatti irodaházban. Kínálatunk: jó minõségû használt ru-
ha, cipõ, ágynemû és játék. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A XVI. Kerületi Vöröskereszt közleményei

(1163 Bp., Sasvár utca 23.)
December 19., vasárnap 16 óra – a XVI. kerület 1–8. osztályos gyerme-
kei, hittanosaink számára meghirdetett természetes anyagból készített
betlehemes kiállítás. A megnyitón a kerület diákjai karácsonyi verseket
mondanak, közremûködik a Corvin kórus.
December 4-én 16 órakor jótékonysági adventi koncert a Sashalmi Egy-
házközség nagycsaládosai részére.

Meszlényi Zoltán Katolikus Közösségi Ház

(1164 Bp., Vidámvásár u. 72.)
December 11-én, szombaton 17 órától a Cinkotáért Közhasznú Egyesület
és az Art 16 Mûvészcsoport adventi kiállítást és vásárt rendez a Cinkotai Kul-
túrház Mátyás termében. Megnyitja Eszes Zoltán lelkész. Az elkelt mûvek be-
vételének 50 százalékát a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésé-
re ajánlja fel a rendezõség. Fellép: Cinkota és Csömör Baptista Kórusa. Fõ-
védnök: Kovács Péter polgármester. A kiállítás 12-én 8–17 óráig tart nyitva.

Cinkotáért Közhasznú Egyesület

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat polgármestere pályázatot
hirdet nagycsaládosok és nyugdíjasok fûtési támogatására. A pályázati ki-
írás megtekinthetõ az önkormányzat hirdetõtábláján, valamint a
www.budapest16.hu honlapon. 
A pályázattal kapcsolatban információk a 4011-422, 4011-429, 4011-432,
4011-628, 4011-682 telefonszámokon kérhetõk. 

Pályázat fûtési támogatásra

KÖZLEMÉNY

2010 tavaszán módosították a környezetvédelemrõl szóló törvényt. Ennek ér-
telmében Budapesten az avar és kerti hulladék égetését csak a Fõvárosi Köz-
gyûlés szabályozhatja, ezzel ellentétes helyi rendelet nem hozható. Ez azt je-
lenti, hogy alá kell vetnünk magunkat az egész fõvárosra érvényes központi
intézkedésnek, és a kerületünkre eddig érvényes avar- és kertihulladék-ége-
tési rendeletet a XVI. kerületi képviselõ-testületnek hatályon kívül kellett he-
lyeznie.
A Fõvárosi Közgyûlés július 22-én módosította a szmogriadóról szóló rende-
letét, amelyben meghatározza a kerti hulladék égetési rendjét is. Ez a rende-
let vonatkozik kerületünk lakóira is. Ennek értelmében égetni kizárólag ez év
november 30-ig lehetett. Majd 2011. március 8. és november 30. között, ün-
nepnapok kivételével hétfõtõl szombatig, 10 és 15 óra között újra lehet éget-
ni, de közterületen nem, csak az ingatlanokhoz tartozó udvaron. Ugyanakkor
fontos kiemelni, hogy egy év múlva bevezetik azt a rendelkezést, amelynek
értelmében az egész fõváros területén, egész évben tilos lesz az égetés. 
Az ingatlanok elõtti járda és árok takarítása az ingatlan tulajdonosának fel-
adata.
Aki ezt a szabályozást megszegi, szabálysértést követ el, és maximum 30 ezer
forint értékû bírsággal sújtható. Bejelentést a kerületi szabálysértési hatóság-
nál lehet tenni. 
A fõvárosi rendelet egyébként az égetés helyett az avar és kerti hulladék eltá-
volításának módjaként elsõsorban a komposztálást ajánlja. Ha ez nem lehet-
séges, a rendelkezés azt javasolja, hogy az ingatlantulajdonosok az FKF által
árusított zsákokba gyûjtsék és vitessék el a zöldhulladékot. Ugyanakkor a
XVI. kerület továbbra is szervez zöldhulladék-gyûjtési akciót, amelynek kere-
tében december elsõ hetéig ingyenesen elviszik az összegyûjtött leveleket.

Új avarégetési rendelet!
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Egy évvel ezelõtt rendezték
meg elõször a diákolimpia
programjába is beletartozó
grundbirkózóversenyt a ke-
rületben. Akkor még csak
próbaképpen, azaz a verseny
gyõztese nem vett részt a bu-
dapesti fordulóban.

RIERSCH TAMÁS

AKertvárosi Birkózó SC egy
évvel ezelõtt, õsszel ala-
kult meg, így az elsõ

grundbirkózóversenyre még nem
volt ideje felkészíteni a diákokat.
Azóta viszont folyamatosan nõ a
birkózó-utánpótlás a kerületben, és
a sportág is egyre nagyobb népsze-
rûségnek örvend a diákok körében.

– Tavaly már meglepõen sokan
jelentkeztek a kerületi grundbirkó-
zóversenyre – mondta Ancsin Lász-
ló, a kerület jegyzõje, edzõ, egykori
válogatott birkózó, a kerületi birkó-
zóklub egyik alapító tagja. – Akkor

a szervezést is megnehezítette a
résztvevõk nagy száma, és a ver-
seny túl sokáig tartott, amit néhány
iskola már nem tudott megvárni. 

A szervezõk azonban tanultak a
tavalyi próbaversenybõl. Az idén
ugyanis kettébontották a rendez-
vényt, november 15-én a fiúknak,
egy nappal késõbb pedig a lá-
nyoknak kellett a birkózószõnyeg-
re lépnie. A verseny helyszíne ez-
úttal is a Jókai Mór Általános Isko-
la volt, ahol mindkét napon hat-
hat csapat szállt harcba a helyezé-
sekért. A versenynek most már
nagyobb volt a tétje, hisz az elsõ
helyezettek továbbjutottak a fõvá-
rosi döntõbe. A szervezést az ön-
kormányzat és a kerületi birkózó-
klub közösen vállalta.

– A grundbirkózás a birkózás
egyszerûsített változata – mondta
Nagy József sportreferens. – Nem
lehet földre vinni az ellenfelet, és a
lábhasználat is tiltott. Pontot azért
kaphat a versenyzõ, ha ki tudja

tolni a másikat a szõnyegre felraj-
zolt körbõl, illetve ha úgy fel tud-
ja emelni, hogy az ellenfél két lába
már nem éri el a talajt. Ha a ki-
emelést három másodpercig tarta-
ni tudja, akkor automatikusan a
mérkõzést is megnyeri. Ezek az
egyszerû szabályok teszik a
grundbirkózást nagyon népszerû-
vé. Nem igényel birkózótechni-
kát, sem alapképzettséget, pusz-
tán arról szól az egész, hogy ki az
erõsebb. 

A második kerületi grundbirkó-
zóversenyen mind a fiúknál, mind
pedig a lányoknál ugyanazok az
iskolák – a Jókai, a Néri, a Szent-
Györgyi, a Bornemissza és a Tán-
csics – képviseltették magukat. A
házigazda iskola mindkét nem
esetében két csapatot nevezett a
tornára. A november 16-i verseny-
napot azonban egy szomorú ese-
mény árnyékolta be.

– A verseny elõtt megemlékez-
tünk az elõzõ nap elhunyt Polyák

Imrérõl – mondta Ancsin László. –
Imre bácsi olyan példakép volt,
amely csak ritkán adatik egy
nemzet életében. A gyerekeknek
külön meséltünk legnagyobb
hõstettérõl, hogy három elveszí-
tett olimpiai döntõ után negyed-
szerre is nekiveselkedett, és 32
évesen végre sikerült olimpiai
bajnoki címet szereznie.

A fiúknál a versenyt a Jókai B
csapata nyerte a Néri és a Jókai A
csapata elõtt, míg a lányoknál a
jókaisok egymás között döntötték
el az elsõséget. Itt a dobogó har-
madik fokára a Szent-Györgyi Al-
bert csapata állhatott. A két gyõz-
tes tehát automatikusan tovább-
jutott a budapesti fordulóba, amit
jövõ év elején rendeznek majd
meg. Hogy a jókais gyerekek mi-
nél jobban tudják képviselni a ke-
rületi színeket, Forray Attila, a
Kertvárosi Birkózó SC vezetõ-
edzõje különedzéseket ígért a
számukra.

Továbbjutók a grundbirkózóversenyen

RIERSCH TAMÁS

H a néhány héttel koráb-
ban azt mondták volna a
21 éves dzsúdósnak,

hogy második lesz az U23-as
Európa-bajnokságon, gondolko-
dás nélkül igent mondott volna.
Májusban ugyanis, miután nagy-
szerû versenyzéssel 5. lett a kairói
Európa-bajnokságon, egy edzésen
súlyosan megsérült, és a felépülé-
se csaknem fél évet vett igénybe.
Ilyen elõzmények után egy elõre
megígért Európa-bajnoki érem-
nek mindenképpen örült volna,
ám az elveszített döntõ után már
másképpen látja az esetet.

– Egy ilyen hosszú sérülés után
nehezebb megjósolni, hogy mire
lesz képes az ember. Így voltam

ezzel én is a szarajevói Európa-baj-
nokságon, és nagyon izgultam az
elsõ mérkõzésem elõtt. Szerencsé-
re a horvát ellenfelemet magabiz-
tosan, ipponnal vertem, így hamar

megnyugodtam, és ez kihatott az
egész napi versenyzésemre.

Szabolcs még két mérkõzést
nyert meg ipponnal, majd az elõ-
döntõben egy svájci versenyzõ el-
len hosszabbításban nyerte meg a
meccset. A döntõben egy orosz fiú
várt rá, aki Szabolcshoz hasonlóan
egész nap kiválóan dzsúdózott, és
aki év közben is több jó eredményt
produkált már. 

– Nagyon erõsnek és határozott-
nak éreztem magamat, ezért nem
a védekezésre, hanem inkább a tá-
madásra koncentráltam. Mentem
elõre, többször úgy éreztem, hogy
már megcsináltam az akciót, ám
az orosz valahogy mindig kifor-
dult belõle. Aztán fogáskeresés
közben egyszer váratlanul megbil-
lentett, majd sikerült átdobnia,
amit a zsûri ipponnal értékelt, így
befejezõdött a döntõ. Nem taga-
dom, egy kicsit csalódott vagyok,
hisz úgy éreztem, erõben, techni-
kában jobb vagyok az ellenfelem-
nél, ám egy apró figyelmetlenség
elég volt az arany elvesztéséhez.

Krizsán Szabolcs egy évvel ez-
elõtt a törökországi Antalyában
szintén ezüstérmet szerzett az
U23-as Európa-bajnokságon. Jö-
võre lesz még módja javítani, hisz
22 évesen utoljára még ott lehet
majd a korosztályos kontinens-
viadalon, de a szentmihályi dzsú-
dóst már inkább a londoni olim-
pián való részvétel lehetõsége
foglalkoztatja.

– Már javában zajlanak a kvali-
fikációs versenyek, s mivel én a
sérülésem miatt a kairóin kívül
egyiken sem indulhattam, jócs-
kán hátrakerültem a világranglis-
tán. Most körülbelül 50. vagyok,
és ahhoz, hogy kijuthassak Lon-
donba, egyrészt itthon, másrészt
a nemzetközi versenyeken is
eredményekre van szükségem.
Az idén már nem indulok több
versenyen, hanem gõzerõvel ké-
szülök a januári kvalifikációs via-
dalokra. Persze azért az õszi U23-
as Európa-bajnokságon jó lenne
végre a 81 kg-os versenyt követõ-
en a magyar himnuszt hallani!

A Rákosszentmihályon élõ Krizsán Szabolcs még min-
dig bosszankodik, hogy a közelmúltban megrendezett
U23-as cselgáncs Európa-bajnokság 81 kg-os döntõjében
miért nem figyelt jobban az orosz ellenfelére. Mert hiá-
ba volt aktívabb, kezdeményezõbb, elég volt egy apró fi-
gyelmetlenség, és máris elúszott az aranyérem.

Egy hajszállal maradt le az Európa-bajnoki címrõl

Krizsán Szabolcs Londonért küzd
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XVI. Kerületi Újság
A Budapest Fõváros

XVI. Kerületi Önkormányzat
kétheti lapja

Megjelenik 31 500 példányban

Felelõs kiadó, fõszerkesztõ:
Vitézy Zsófia

Tördelõszerkesztõ:
Imrik László

Levélcím:
1163 Havashalom u. 43.

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztõségi fogadóóra 
szerdánként 14–16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt.
8200 Veszprém, Házgyári u. 12.
Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt

Terjeszti:
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné

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

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

Szállítás, hûtve szállítás, költöztetés 1,5 t-
ig. H–V 0–24 h. 20-928-3884.

Gázkészülék-javítás, karbantartás, ingyenes
kiszállás, kedvezõ ár. 30-999-7418.

ÉPÍTKEZÕK, FIGYELEM! Új tégla kedvez-
ményes áron eladó! 38 N+F 300 Ft/db;
10/50 N+F 200 Ft/db; VF 10 130 Ft/db. 20-
440-1685.

Megbízható nõ babysitter állást keres, an-
gol korrepetálással is. 20-911-4195.

Eladó franciaágy (145 x 200), középbarna,
ágynemûtartós, új rátett matraccal. Irányár:
42 E Ft. 405-8560, 12–17 h-ig.

VASALÁST vállalok Cinkotán és Árpádföl-
dön. Ingyenes háztól házig szállítással, 1
napos határidõvel. Szép, tiszta, pontos
munka. 400 Ft/kg. 70-424-9796.

Fakivágást-elszállítással is, olcsón, garanci-
ával vállalok. Metszés, õszi kerti nagytaka-
rítás. 30-287-4348.

Kandalló-, cserépkályha-építés olcsón, ga-
ranciával. A telephelyen kiállított kandal-
lók megte-kinthetõk. 30-301-2616.

Erzsébetligetben délkeleti tájolású, panorá-
más, belsõ kétszintes, IV. emeleti lakás el-
adó. Irányár: 22,9 M Ft. 20-549-6410.

Helyi vállalkozó épületasztalosi munkát,
galériakészítést és egyedi felnõtt- és gye-
rekbútorok készítését vállalja. 70-771-0973.

VILLANYSZERELÉS hétvégén is hétközna-
pi árakon! Garanciával! Kisebb munkák is! 
Pásztor Tamás, 30-690-7037, 
www.paszotrvillany.gportal.hu

Redõnyök szúnyogháló-rendszerekkel,
napellenzõk szerelése, javítása. Bemutató-
termünk: Csömöri u. – Szlovák u. sarok.
409-2229, 20-523-3801, 30-209-5987.

NYUGDÍJASOK, figyelem! Internethaszná-
latra oktatás szombatonként 14 órától. 406-
4444, informatikai szaküzletben.

Szépségszalonunkba felveszünk profi koz-
metikust, mûkörmöst. 15 éve mûködõ, for-
galmas üzletünkbe. 20-951-0134.

Törtarany, -ezüst felvásárlása a napi leg-
magasabb áron készpénzért. Wesselényi
utca 19. (régiségbolt) 317-9938.

KONTÉNERES SITT, SÓDER, HOMOK,
TERMÕFÖLD SZÁLLÍTÁSA 4 ÉS 8 KÖB-
MÉTERES KONTÉNERREL. 403-2755, 30-
948-4810.

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

BÁDOGOS-TETÕFEDÕ. Bármilyen tetõ
felújítása, kéményfelújítás. Áraink: hor-
ganyzott ereszcsatorna anyagosan szerelve
2600 Ft/folyóméter. 20-232-6326.

ASZTALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSZÍTÉS
konyhabútorok, javítások és kisebb-na-
gyobb munkák. 30-914-8928.

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

FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS garanci-
ával, kedvezménnyel, ingyenes felméréssel. 
20-994-7726, 256-4425.

Cserépkályha-, kandallótervezés, építés, át-
építés, tisztítás, 10% kedvezmény. GA-
RANCIÁVAL. 30-868-0021.

XX. kerületi irodánkba telemarketingest és
értékesítõt keresek legalább érettségivel,
betanítom. Önéletrajzot küldje a trenyijut-
ka@levayanna.hu - ra, vagy hívjon a 70-
336-8317-es számon.

Zuglóban, Must utcában I. emeleti, 38 nm-
es lakás garázzsal, tárolóval 12,5 M Ft-ért
eladó. 405-6484, 20-918-7317.

Antik, mûködõképes fali ingaóra, kandalló-
óra 12 E Ft/db, hollóházi hibátlan porcelá-
nok 8 E Ft/db eladók. 405-6484, 20-918-
7317.

Vadonatúj Solingen rozsdamentes, nemes
acél 100 db-os evõeszközkészlet 22 E Ft el-
adó. 405-6484, 20-918-7317.

Budapesttõl 35 km-re bentlakásos drogterá-
piás otthon mûködik azok számára, akik
szabadulni szeretnének drogfüggõségük-
bõl. www.drogterapia.hu

ÉPÜLETTERVEZÉS, teljes körû ügyintézés,
költségvetés-készítés, felelõs mûszaki veze-
tés, tanácsadás, értékbecslés. 20-254-4471.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, FALBONTÁS
NÉLKÜLI, SZAKSZERÛ GÉPI TISZTÍTÁS. 
FÁBIÁN ISTVÁN, 20-317-0843.

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