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Wass Albert emlékére 

Ha Wass Albert élne, val6színülag a NlÍrl Szent Fülöp Iskola lenn8 az egyik olyan hely a világban, ahol otthon 
ámnt magát. Em/ékét dombormü őrzi az iskola fallin, is iH adják át évente a Wass Albert.dijat az íré január 
8·' születésnapjához legközelebbi vasárnapon. Január S.én hatodik alkalommal adták át az elismerést, eníttal 
Koltay Gábor tIImrendezÖnek. Az üllnepség distvendége RétYárl Bence államtitkár volt. Cikkünk a 3. oldalon 

A képviselők is választottak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Január 9-én ismét választások 
voltak Magyarországon. Ezút
tal azonban nem a választó

polgárok, hanem a már megvá
lasztott képvisel6k voksoltak. 

2010. október 3-án tíz kisebbség 
választott önkonnányzatot. Az uk
rán (elnöke Humenszky Arpád loszi
Jovics), a szlovák (Szabó Zsuzsanna), 

a ruszin (PÓCS Olga), a román 06zsa 
Ferenc), az önnény (Szuper Géza), a 
német (Nleri Ildikó), a lengyel (So
bolfynski Róbertné), a görög 
(Gabranis Georgios), a cigány 
(SUI1drei Gyula), valamint a bolgár 
(Opyene Francis Augustinnt) ki
sebbségi önkormányzat tavaly 
megválasztott elektorai pedig ja
nuár 9-én arról döntöttek, hogy ki 
képviselje saját nemzetiségüket a 

területi és országos kisebbségi ön
konnányzatban. Szabó Zsll2S3I1-
nAt a szlovák kisebbségi önkor
mányzat megválasztott elnökét, a 
Dolina Pestvidéki Szlovákok Regi
onális Egyesületének e1nökhelyet
tesét a Szlovák UIÚÓ jelöltjeként 
nagy többséggel beválasztották az 
országos szervezetbe. 

Az új összetételú ruszin kisebb
ségi önkonnányzat is megkezdte 
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Kedves olvasói 
Egyre népsuruöb a fo'újított piac 
SQS/uJlmon. A porléhik jók, Q ve
vók elégedettek, az üz1etJrelyiségek 
kihasználtsága százszázalékos, 
egyre több ás/ermelá szeretne eJ
árusítóheJy1rez jutni, Igencsak 
kedvelt /ett az Ensébet/igeti is a 
SuntmiJuiJyi uszoda is. A látoga
tottság mindkét intézményben 
emelkedik: 2008-ban 124 508-on 
vettek belépói vagy bérletet, a kit 
uszodában 2010 végéig 400 ezren 
fordultak meg. Az eredmtl1yek 
önmagukát besu/nek, Megérte? 
Meg&Ie! A kerüld épül, szépül, 
és ez a tőrténet fog folytatódni 
idétl egy takarékos, teroszerri gaz
dá/k<><M=/. 

munkáját a XVI. kerületben. Élve a 
magyar állam és a konnány által a 
kisebbségek számára biztositott 
tölVénybe foglalt lehet6ségekkeJ, 
az új önkonnányzat, hasonlóan a 
többi nemzetiség törekvéséhez, ak
tívan szeretne munkálkodni a kul
túra és az identitás meg6rzésén. 
Kultúrájukat sok rendezvényen 
mutatják be az országban. 

Bővebben az 5. és a 8. 01001011 

ft Takarékos . 

7. Változások A Bokret.l 
~ koltségvetes készul az uszodák életében V a FarkJsbab utcában 



ÖNKORMÁNYZAT 

A képviselő-testületi ülésről jelentjük 

Takarékos költségvetés készül 
Bár az új év els6 testületi ülésének 
még nem a költségvetés volt a témá
ja, azért már a január 19-én elfoga
dott döntéseken is érezni lehetett, 
hogy az idén egy az eddigieknél is 
takarékosabb és tervszerűbb gazdál
kodásra készül az önkormányzat. 

AIERSCH TAMÁS 

E 
ls6k.ént az önkormányzat cégei közül 
a Sashalmi Piac Kft. és a Kertvárosi 
Sportlétesítményeket Ozemeltet6 Kft. 

2011. évi üzleti tervét vitatta meg a testület. 
A piaccal kapcsolatban elhangzott, hogy az 
üzemeltet6 olyan üzleti tervvel készül az 
idei évre, amely bevételorientált s amelyen 
látszik, hogy az üzemeltel6 nem az önkor
mányzattói kapott támogatásra épit. Ehhez 
persze hozzájárul, hogy a felújitott piac egy
re népszerűbb a kiskeresked6k és a vásárlók 
körében. KOzmLl Viktor, a Sashalmi Piac Kft. 
ügyvezet6 igazgatója elmondta, hogy az üz
lethelyiségek kihasználtsága már százszáza
lékos, és egyre több 6stermel6 szeretne el
árusit6helyhez jutni a piac terUletén. Kovács 
Nttr polgármester hou.átette, az ön~or
mányzat még abban is partner lenne, hogy 
ha a piac másik felének felújitását követően 
is ilyen nagyok lennének az igények, akkor a 
hétvégeken lezámák a Margit utcának a pia
oot kettészel6 szakaszát, és ott is az 6sterme
lőknek biztositanának majd helyet. A b6vftés 
ugyanis érezhetően jót tesz a piacnak. az ed
digi tapasztalatok szerint sok új kiskereked6 
megjelenése jelent6s mértékben levitte az 
árakat. Dr. Csomor ErtJin, a piac feIUgyel6bl
zottságának elnöke is támogathatónak tar
totta a kft. 2011. évi Uzleti tervét, amelyet az
tán a testület is nagy többséggel elfogadott. 

A Kertvárosi Sportlétesitményeket Oze
meltet6 Kft. hasonló dokumentumával kap
csolatban is az volt a vélemény, hogy mig a 
cég feladatai folyamatosan n6nek, az önkor
mányzatnak évr61 évre kisebb anyagi ráfor
dítást jelent az uszodák és az egyéb sportlé
tesitmények üzemeltetése. Szósz József, a cég 
felügyel6bizottságának elnöke szerint az üz
leti terv támogatható, és az abban javasolt 
7,5 százalékos jegyáremelés is indokolt a 
2011-es évben. 

A XVI. kerületi Városfejleszt6 Kft. könyv
vizsgálói feladatait a kft. megalakulása óta 
ugyanaz a könyvvizsgáló cég végzi. Mivel a 
cégnek 2010. december 31-én lejárt a megbl
zatása, a testületnek döntenie kellett az 
újabb ciklusra szóló megbízásról. A képvise-
16k elfogadták a korábbi könyvvizsgáló cég 
szerz6désének 2015. május 31-ig való meg
hosszabbltásár6l szóló javaslatot. 

A XVI. kerület nem kiván élni azzal a jo
gával, hogy a területén idegenforgalmi adót 
vezethet be - az ebb61 származó bevétel 
ugyanis a bels6 kerületekkel ellentétben a 
kertvárosban és a többi peremkeroletben je
lentéktelen lenne -, hanem a beleegyezését 
adta, hogy ezt az ad6nemet a fóváros vet
hesse ki, és az abból származó bevételt a for
rásmegosztás keretében valamennyi város
rész között egyforma arányban ossza szét. 

Kozma VlktOl 

Az idegenforgalmi adót 12 önkormányzat ... 
amelyek turisztikai látványosságokkal, szál
lodákkal rendelkeznek - nem engedte át a 
f6városnak, a többi kerület továbbra is a for
rás megosztás részeként részesül majd ebb6l 
a bevétell>61. 

A vállalkozások 
támogatása, 
a lakókörnyezet 
védelme 

Érdekes és egyben nagyon fontos javaslatot 
tárgyalt a testület. A helyi vállalkozások fej
lesztéséról, a munkahelyteremtésr61 és fog
lalkoztatásösztönz6 programr6l szóló javas
latot egyel6re még csak első olvasatban tár
gyalta a testület, de a képvisel6k többsége 
már jelezte, hogy támogatná ennek a ren
deletnek a megalkotását. A koncepció sze
rint a támogatásra a XVI. kerületi mikro-, 
kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozók, családi gazdaságok és 

családi gazdálkodók lennének jogosultak. A 
támogatást három csoportban lehetne 
igénybe venni: első körben azok a kész vagy 
leend6 vállalkozások pályázhatnának, ame
lyek az úgynevezett információs alapszol
gáltatások valamelyikét - telephelyek, köz
jegyz6k, Ugyv~ek, tervez6irodák, kivitele
z6k, kereskedelmi bankok, fordítóirodák, 
hatóságok jegyzéke - kivánnák igénybe ven
ni. A második körbe azok a vállalkozások 
tartoznának, amelyek növeini kivánnák az 
alkalmazottaik létszámát. Ezek a vállalkozá
sok egy f6 után 50 forintos évenkénti támo
gatásban részesülhetnének. Ezt a támogatást 
kulturális bérlet, sportbérlet vásárlására, 
menedzsersz6résre és hirdetési fellllet bizto
sítására tudnák elkölteni. Ezek a támogatá
sok kizárólag szolgáltatás formájában jelen
nének meg. nem úgy a harmadik támogatás
fajta, amelyet azok a vállalkozások igényel
hetnék, amelyek vállalnák, hogy belterületi, 
lakóhelyen lev6 telephelyüket ipari jellegű 
területre, ipari parkba költöztetik át. Ezek a 
vállalkozások egyszeri támogatásként 500 
ezer forintot kaphatnának. 

Kiirták 
az alJegyziil 
pályázatot 

Dr. RAtimovszky Tibor aljegywi kinevezése 
2010. december 12-én megszL1nt, ezért a tes
tület a munkakör betöltésére pályázatot [rt 
ki. A pályázat benyújtásának határideje 
2011. február 15. A beérkezett pályázatokat 
a határid6 lejárta utáni els6 testületi ülésen 
bírálná eJ a testület, és akkor döntenének az 
új aljegyz6 személyér61 is, aki március ll-t61 
kezdhetné meg a munkát. 

Döntött a testület a köztisztvisel6k telje
sitményének értékelési szempon~airól. A 
legfontosabb szempontok az elfogadott érté
kelésben az Ugyfélbarát, a hatékony, a törvé
nyes, a takarékos és a lelkiismeretes voltak. 

Az: Idén kevesebb 
féivárosl 
támogatásra 
sz:ámfthatunk 

Tárgyalta a testület a forrásmegosztásr~1 
szóló f6városi rendelettervezetet is. Ezt va
lamennyi kerületnek véleményeznie kell, 
amelyet legkés6bb január 25-ig el kell juttat
niuk a F6városi Közgyl1lés számára. A ter
vezet szerint a XVI. kerületi önkormányza
tot megillet620ll. évi forrásmegosztásból 
származó bevétel 110 millió forinttal keve
sebb lesz, mint 2010-ben volt. Ennek f6 oka 
az iparúzési és idegenforgalmi bevételek 
csökkenése. A testület megtárgyalta és tudo
másul vette a tervezetben foglaltakat. 



AKTUÁLIS 

Ünnepség és díjátadó a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában 

Wass Albertre emlékeztek 
Ha Wass Albert élne, val6szí
núleg a Néri Szent Fülöp Ka
tolikus Általános Iskola len
ne az egyik olyan hely a vi
lágban. ahol leginkább ott
hon &emé magát EmIékét 
dombormű 6rzi az iskola fa
lán,. és itt adják át oúnden év
ben a Wass Albert-díjat az író 
január 8-i születésnapjához 
legközelebbi vasárnapon. Az 
idén j~uár 'ke esett Wass 
Albert ünnepe a Nériben. 

MéSZÁROs TIBOR 

A
wass Albert-ünnepség 
mindig nagy eseménynek 
számit a kerület és az isko

la életében. Az idén is megjelent az 
önkormányzat teljes vezérkara és 
számos képviselője, a konzervatfv 
pártok képviseló~ a civil szerveze. 
tek vezet6~ intézményvezet6k. a 
vitézi rendek diszbe öltözött kép
visel& és mindazok. akik Wass Al
bert munkásságát nagyra becsülik. 
Ezúttal diszvendége is volt a ren-

dezvmynek Rituári Bence, a Köz
igazgatási és Igazságligyi Minisz
térium államtitkára személyében. 

Wass Albert mindenben megfe
lel annak a követelménynek, 
amely egy iról az erdélyi magyar 
irodalom képviselőjévé nemesR 
Tamási Áron ezt a követelrnényt a 
következ6képpen fogalmazta 
meg: az erdélyi magyar irodalom 
hiteles képvise16je az lehet aki en
nek a földnek a terhét magára ve
szi, aki Erdély bánatát sorsszeruen 
hordozza. és akinek szivét Erdély 
földjéb61 gyúrta az lsten. 

Rétvári Bence - mieloo rátért 
volna Wass Albert méltatására -
elismerését fejezte ki Koo6cs Péter 
polgármesternek az&t a törekvé
séért, amellyel e166egftette tusvá
nyosi nemzettársaink állampolgár
sági k~lmének hivatalos átvé
telét. Majd emlékeztetett arra a saj
nálatos tényre, hogy amikor 1996. 
január 24-én. 88 évesen Wass Al
bert kérvénnye] fordult a magyar 
államhoz.. hogy még életében ma
gyarként magyar földre I~hessen. 

az akkori liberális belügyminiszter 
megtagadta ezt a kérésl szeren
csére azonban - többek között a 
Néri iskola hazafias szellemének 
köszönhet6en - Wass Albert nap
jainkra mégiscsak hazára talált 
Magy=='gon. 

Kovács Péter polgármester, 
visszautalva Rétvári Bence sza
vaira. azt mondta, ha Wass Al
bert élne, látva azt, hogy a mai 
határainkon kfvül rekedt honfi
társaink milyen nagy számban 
folyamodnak magyar állampol
gárságért, talán úgy érezné, kezd 
valóra válni, amiról álmodott, ta
lán azt mondaná, az e1s6 lépést 
megtettük. 

Az [ró tiszteletére össz.eá.llitott 
ünnepi mtlsorban a fószerep a 
Kovász Egyesület irodalmi cso
portjának jutott, de emlékezetes 
produkcióval járult hozzá az un
nepélyes hangulathoz Kratofil 
Ottóné egy az íróhoz szóló verssel, 
Prtrovics Sándor és Péter rnegzené
sített versekkel, és Mezei Csilla, aki 
Borbtly Ragály Gyöngyvér segftsé-

A harcművészet szépsége 
A távol-keleti küzdósportok 
január U-án ugyan vend~
nek számítottak a Szent
Györgyi Albert Általános Is
kolában, ám ahogy az az est 
folyamán kiderült, e sport
ágak otthon érezhetik magu
kat ebben a kerületben. 

R IERSCH TAMÁS 

R 
endhagy6 programmal 
kezdte az évet a Va~ú Vil
mos Olimpiai Baráti Kör: 

ezúttal a néz6k egy látványos 
sportági bemutatón vehettek 
reszt, a januári rendezvény vendé
gei a távol-keleti küzd6sportok 
voltak. A moderátor szerepé!: az 
egyik vendég vállalta. A Sashal
mon éló Patakfoluy MiJdós a távol
keleti küzdósportok ~ik legis
mertebb képviselője. Ó volt a ha
zai taekwondo és a kick-box egyik 
megalapítt;a, a sportág els6 világ
és Európa-bajnoki énnese, majd a 

llizdel ... elött. A WJF Taekwo .... 011II1II181 sportág 

Magyar Taekwondo Szövetség 
létrehoz.6;a. világ- és Európa-baj
nok versenyz6k edz.6je, szövetségi 
kapitány. A 6. danos mester mind 
a mai napig az egyik legnagyobb 
szaktekintélye a távol-keleti kuz
d6sportoknak. 

Patakfalvy Miklós a január 13-i 
rendezvényre magával hozta a ke
rület két taekwondoegyesületét, a 

cinkotai Sárga-ten~er és a mátyás
földi Tájfun SE képviselóit is. 
Utóbbi egyesületek tafjai pedig be 
is mutatták a sportág szépségeit. A 
néz6k a fonnagyakorlatok mellett 
a kUzdelemb61 és a töré5tedmiká
ból is ízelIt6t kaptak. A taek
wondósok mellett a kerületi kick
boxosok is részt vettek a rendezvé
nyen. A RAFC kick-box szakosztá-

gével a Karácsonyi mese clmtl 
produkciót adta eJó tizenöt tanít
ványával. 

Ezután került sor a Wass A1-
bert-dfj átadására. A hatodik al
kalommal odaftélt díjat - olyan 
el6dök után, mini Simó József, a 
Wass Albert Alapítvány elnöke, 
Bartha Józse! holtmarosi lelkész, 
Sziki Károly színnulvé$z, Wittner 
Miria '56-05 szabadságharcos és 
Dráki András gyimesbükki iskola
igazgató - Koltay Gíbor fIlmren
dew vehette át 

Koltay Gábor a plakettel a kezé
ben elmondta. szinte már hazajár 
Rákosszentmihályra. hiszen nem
rég személyesen mutatta be itt a 
Fehér vértanú dmtl filmjét, amely
nek záró képeit a Templom téri 
Mindszenty-szobor avatásán for
gatta, és Sz.entmihályon sok rokon
szellemlI hazafira, barátra talált A 
W~ Albert-díjat Hargitai György, 
a Hittel a Nemzetért Alapitvány 
alapító tagja és Sclymosk6ui Péter a 
Rákosszentmihályi Kulturá.lis 
Egyesület elnöke adta ál 

lya Szranywszky l.5olt vezetéséveJ 
mtlködik. Az 6sz hajú mesternek 
szintén jól cseng a neve a szakmá
ban. s7.án\oo világ- és Európa-baj
nokot nevelt fel. Közülük ketten -
Koto/Ul Barnabás és Bnlogll Oszkár -
a január 13-i rendezvényre is eUá
togatott. Szranyovszky Zsolt ma 
már e1s6sorban fiatalokkal foglal
kmik. 

A Vatjú Vilmos Olimpiai Baráti 
Kör abból a szempontból könnyű 
helyzetben volt. hogy a távol-kele
ti küzd6sportok bemutatása miatt 
nem kellett a kerületen kivül hely
színt keresgélnie. E sportágak 
ugyanis egy iskolai tomateremben 
is 11zhet6k, s mivel nagy népszerű
ségnek örvendenek. szinte vala
mennyi oktatási intézményben 
megta1álhatók a képvisel6i. A ja
nuár 13-i rendezvény azonban ko
ránlsem mutatott teljes képet a ke
rület kUzdósport-repertoárjáról, a 
kertvá.rosban a taekwondón és a 
kick-boxon kfvül a karate számos 
stl1usa, a versenykarate, illetve ha 
másként nem is, egy-két itt éló 
válogatott cselgáncsozó révén a 
dzsúdó is megtalálható. 



Zámbó István 
nem akasztotta 
szögre a zöld ruhát 
Múlt év végén ugyan nyug
állományba vonult, a Rákos
menti Mezei Őrszolgálat 
alapitó tagja továbbra is jár
ja kertvárosunk zöld terüle
teit. A változás csupán any
nyi, hogy keriiletiink közis
mert "zöldembere", Zámbó 
István ezentúl társadalmi 
munkában folytatja mező
óri, halóri tevékenységét. 

ZSIGMOND TÜNDE 

N
yugdíjba mentem, de a 
zöld kabátot, sapkát nem 
pakoltam el. Itt lógnak a 

fogason, ahogy eddig is, hogy kéz
nél legyenek, amikor riasztást ka
pok - mondja Zámoo István nevet
ve. A Rákosmenti Mezei Örszolgá
lat eddigi helyettese úgy ismeri 
kertvárosunk zöld területeit, mint 
"a tenyerét. 

- A XVl. és XVI1. kerület önkor
mányzatainak összefogásából lét
rejött 6rszolgálat vezet6;éveL Oláh 
Csabával továbbra is baráti és napi 
szintű munkakapcsolatban állok. 
KertUetünk zöld területeinek isme
r6jeként és védelmezőjeként moot 
is élvezem azt a támogatást, ame
lyet kezdetekt6l fogva kapott szer
vezetünk KJ.nxícs Péter polgármeso 
ter úrtól- mondja a tennészet nagy 
szere1mese, majd kérésemre aktív 
6rszolgá1ati munkájának nevezete.
sebb eseményeit eleveníti feJ. 

- Három olyan fogásom volt, 
amely elég komolynak szánút. A 
Naplás-tónál egy éve sikerült tetten 
émem egy férfit, aki egy autójavító
ból elhozott szállitmányt akart a 
tennészetben felejteni. A Bökény
földi út végén is volt egy hasonló 
esetem Legutóbb a N6grádver6ce 
u\cánál teherautóról rakodó kínai
akra lettem figyelmes. Igazoltatás
kor kiderült, hogy a szója zsákokba 
csomagolt melléktermékeit61 akar
tak ingyen és bérmentve megsza
badulni. Mindhárom eset a rend6r
ség riasztásával s a tettesek bírság0-
lásávaI végz6dött - zárja beszéige
tésünket Zámbó István,. aki végeze
tül azt is elárulja, hogy az önkéntes 
mez66ri tevékenysége mellett vál
lalkozói munkáját is folytatja, sza
bad idejében vadászik. s nem hagy 
fel a focizással sem. 
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AKTUÁLIS 
, 
Uj év, új klubfoglalkozások 
a Napraforgóban 
A Napraforgó Szolgálat több éve jól múköd6, népszerű 
klubjai mellett a közeljövőben olyan önsegítő csoportok 
indulnak, amelyek a hagyományostól eltérő családokat 
állítanak a középpontba .. Simon Gábor, a szolgálat mun
katársa örömmel tájékoztatta lapunkat a Cziráki utcai 
intézmény egyre színesebbé váló klubéletér61. 

ZSIGMOND TÜNDE 

E 
ls6 újonnan indítandó csa
portunkat az érintettek in
dítványozták. Kerületünk

ben az elmúlt években 25 család 
fogadott örökbe gyenneket. A ta
pasztalat szerint általában több ne
hézséggel kell szembenézniük 
azoknak a családoknak, ahol örök
befogadott gyermekeket nevelnek 
Családlátogatáskor fogalmazódott 
meg ezekben a családokban az az 
igény, hogy. rendszeresen találkoz
zanak hasonló helyzetben lév6 tár
saikkal. A Napraforgó Szolgálat 
helyszínt és Bán Erzsébet munka
társam személyében koordinátort 
biztosít e találkozásokhoz - mond
ja Simon Gábor az örökbe fogadott 
gyermekeket nevel6 szül6k feb
ruárban alakuló csoportjár61. Majd 
azt is megemlíti, hogy a Naprafor
gó Gy~kj6léti Központ, Csa
ládsegft6 Szolgálat és Nevelési Ta
nácsadóban a családok nemcsak 

egymással cserélheti!< ki tapaszta
lataikat, hanem amennyiben erre 
igény mutatkozik, az e témában 
jártas pszichológust és mentálhi
giénés szakembert is hivnak egy
egy alkalomra. 

A mozaikcsoport, amelynek 
koordinálását Gábor vállalta ma
gára, szintén a hagyományostól el
tér6 családokatcélozza meg. A két
heti rendszerességgel tartandó 
foglalkozásokba mindenki bekap
csolódhat, aki mozaik-, vagy más 
néven patchworkcsalád tagja. - Ez 
azt jelenti, hogy e csoportba mind
azokat várjuk, akik nevel6szül6-
ként vagy nevelt gyerekként lesz
nek tagjai egy új családnak Az 6 
beilleszkedési, nevelési gondjaik 
megoldására gyúlünk majd össze 
kéthetenként a Napraforgóban -
tájékoztat Simon. Gábor, majd vé
gezetül jubiláló csoportjaikra is fel
lúvja figyelmünket. - A régi klub
foglalkozások és csoportok köZti! a 
családi szabadid6klub márlO. évé-

be lépett. E klubot jelenleg ketten 
vezetjük /ÓZSIJ Éva kolléganónunel. 
Az évek során alapvet6 célkitúzé- . 
sünk nem változott. Kerületünk
ben él6 családoknak teremtünk le
hetőséget arra, hogy havonta egy
szer tartalmasan töltsenek el 
együtt egy napot a tennészetben. 
Mindezt nemegyszer kulturális 
programmal egészíljük ki . . leg
közelebbi családi kirándulásunk 
egyébként február 19-én lesz, 
amelyre ~denkit nagy szeretet
tel várunk. A Gázoló kalandklub 
keretében, amely szintén az idén 
jubilál, a tíz éven felüli gyerekekkel 
járjuk az erd6t-mez6t. Többi mú
köd6 klubunk szintén továbbra is 
várja az érdekl6d6ket - zátja. be
szélgetésünket a Napraforgó Szol
gálat családgondozó munkatársa. 

A Napraforvó SZOIgIIOt csoport
ja/Oak, i<IUIIfOgIaIIa> hely
SZIUa: NaPrafOI(IÓ SmIgj/oIII63 
~ C2irál! u. 22. 
Én1eIiI4dIióo~ .. _ 
'""""""'" • • lIIIr _ 
f~. iIIIIs1Inon.lIIet
ve a 403-0lI01 . 400-2122_ .. 
_n~het. 

Január 7·én, MIhala Tibor távollétében Szalmáry László önkormánpatI képviselő mondott ünnepl beszédet a 140 
ezer magyar halottat követelö doni katasztrófa IÍvfordulÓján a cinkotai temetöben a hiísi emlikFRÜnlÍ1. Szalmá
ry László kie~elte, az utókor minhRilis kötelessége. hogy ne hagyja feledésbe merülni azt a borzalmat, amely
nek következtében minden hannadik magyar családnak .. olt doni áldozata. Az ünnepi beszédet követően a je
lenlevők megkoszonízták az emlékmŰ"t. 



AKTUÁLIS 

Cinkotáról az országos kisebbségi önkormányzatba 

A képviselők is válasitottak 
RIEASCH TAMÁs 

Január 9-én ismét választások 
voltak Magyarországon. Ezút
tal azonban nem a választópol

gárok, hanem a már megválasztott 
képvisel6k voksoltak. Az október 
3-án megválasztott elektorok arról 
döntöttek, hogy kik kerüljenek a 
kisebbségi önkormányzatok terüle
ti és országos elnökségébe. 

Január 9-én újra munkába áJlt a 
választási bizottság a kertlletben: 
elektori választásokat tartottak az 
egész országban. A XVI. kerület
ben mindig fontos szerepet töltöt
tek be a nemzetiségek. Ezt bizo
nyitja, hogy a rendszerváltás 6ta 
rendszeresen nagy számban ala
kultak kisebbségi önkormányzatok 
a kertvárosban. 

2010. október 3-án !fz kisebbség 
választott önkormányzatot. Az uk
rán (elnöke Humenszky Arpád }oszi
fuvics), a szlovák (Szabó Zsuzsanna), 
a ruszin (PÓCS Olga), a román (Józsa 

Szabó Zsuzsannát, a szlovák ki
sebbségi önkormányzat megválasz
tott elnökét, a Dolina Pestvidéki 
Szlovákok Regionális Egyesületének 
elnökhelyettesét a Szlovák Uni6 je
löltjeként nagy többséggel beválasz
tQtták az országos szervezetbe. 

- Már az el6z6 ciklusban (2007-
2010 között) tagja voltam a szlovák 
országos kisebbségi önkormányzat
nak. Akkor a pénzügy j ellen6rw 
bizottság elnökeként dolgoztam. és 
most ugyanerre a feladatra kértek 
fel. A végs6 döntést az alakul6 ülés 
mondja ki - nyilatkozta lapunknak. 

Ferenc), az örmény (Szuper Géza), a Szabti Zsuzsanna, a szllh'ák kisebbségi ilkonállJZ8t ellike 

A módositott választási törvény a 
kisebbségi önkormányzatok létszá
mát is jelent6s mértékben csökken
tette. Az e16z6 ciklusban 39 f65 or
szágos szlovák szervezet 2011-2014 
közölt már csak 29 f6s apparátussal 
mt1ködik. - A kisebbségi önkor
mányzatoknak települési és orszá
gos szinten is az a célja, hogy az 
adott népcsoportok kultúráját, iden
titását és nyelvét ápolja, óvja és nép
szen1sitse. A XVI. kerületben rend-

német (Péteri Ildikó), a lengyel (So
boltynsh Róbertné), a görög (Gabranis Geor
gios), a cigány (Szendrei Gyula), valamint a 
bolgár (Opyene Francis Augustinné) kisebb
ségi önkormányzat tavaly megválasztott 

elektorai pedig január 9-én arról döntöttek, 
hogy ki képviselje saját nemzetiségüket a 
területi és országos kisebbségi önkormány
zatban. 

kivül er6s a szlovák közösség. On
kotára a XVII. század végén szlovák nemzeti
ségú embereket telepítettek be. Az 6 leszár
mazottaik 300 év után is 6rzik a hagyomá
nyokat - tette hozzá Szabó Zsuzsanna. 

, 
Ovodások védősisakban, fecskendővel 
A Mátyásföldi Fecskefészek ÓVoda udvarán november 
22-én déle16tt egy hatalmas tűzoltóautó állt. Az alkalmi 
kis tűzoltók az óvoda épületében csoportokban, álomit
tas tekintettel érkeztek a képzeletbeli tűzoltás helyszíné
re. Ott már vártak rájuk. Vay Gergely, a bemutatott vete
rán tűzoltókocsi tulajdonosa rögtönzött el6adása után a 
kis óvodásokat immár felélénkülve, véd6sisakban és hó
si tűzoltói pózban ·örökitette meg az utókornak. 

ZSIGMOND TÜNDE 

E
zt a tt1zoltókocsit azért 
hoztam el az óvodába, 
mert tudom, hogy a gyere

keket mennyire érdekli maga a 
jármtl és a I11zoltás is - mondja az 
óvodásoknak egyszenIen Gerg6-
ként bemutatkozó hivatásos Iúz
oltó. Aztán az ovisokkal együtt 
körüljárják a csill0g6-villogó ve
terán jánmlvet. A Németország
ban gyártott és ugyanott szolgá-

latot teljesító piros csoda negy
ven év alatt 18 660 kilométer utat 
tett meg. Gerg6 azt is elárulja, 
hogy a I11zolt6autót saját keztlieg 
restaurálta, s hogy az elején lát
ható rendszámtábla QT betűi 

nem az ócska tragacs, hanem az 
old timer angol kifejezés rövidi
tése. Vagyis a Fecskefészek ovi
ban most éppen körbecsodált jár
mű muzeális értéknek számit. 

A gyerekek nagy örömére ezen 
a csodaautón volt tücsökcsáp és 

elefántormány is. Az előbbi segit
ségével tájékozódik a ttlzoltóko
esi vezet6je arról, hogy befér-e a 
jármű egy adott helyre - magya
rázza Gerg6. Az elefántormány 
pedig a ttlzoltáshoz nélkülözhe
tetlen töml6, amely különböz6 
méretekben áll rendelkezésre a 
tt1zolt6kocsiban. Megtudjuk, 
hogy a köznéven löv6kének vagy 
spriccel6nek nevezett töml6höz 
csatlakoztatott rész igazi neve su
gárcs6. S hogy a kett6 együtt ké
pezi a sugaraI. Nem kis meglepe
tést okozott még a felnőttek szá
mára is, hogy a ttlzolt6kocsit más 
néven fecskend6nek hívják. 

A ttlzoltóautóban el61-hátul 
szivattyút, oldalt pedig egy 
szkafandert is talált Gerg6. Ezt a 
véd6ruhát azonban nem úrsétá
ra szabták,. hanem abban az eset-

ben öltötték magukra a tt1zoltók, 
amikor mentés céljából a lángok 
közé is be kellett menniük. 

Az .óvodába ellátogató fiatal 
túzolt6 habfürdőt is tart szép 
autójában. Nem fürdés céljából, 
hanem azért, mert van, amit nem 
lehet tiszta vízzel eloltani. Ezen 
anyagok oltásához használták a 
tűzoltók az esti fürd6zésnez 
használt habos vizhez hasonló 
elegyet. 

A sok-sok látnivaló után Ger
g6 búcsúzóul igazi bátor ttlzolt6-
ként fényképezte le agyerekeket 
és az óvó néniket. A Mátyásföldi 
Fecskefészek ÓVoda óvodásai 
közül aznap ebéd után biztos so
kan álmodtak magukat bele ebbe 
az igazi, nagy piros tűzoltóautó
ba, amely tényleg eljött hozzájuk 
az óvodába. 



, 
, 

AKTUALIS 

Nyári hangulatot teremtettek a polgármesteri hivatalban 

Megszólalt a magyar vuvuzela 
Elég volt csak egy rendha
gyó kiállítást rendezni, s 
máris mindenkinek nyári 
hangulata volt a polgármes
teri hivatalban. Január 17-
tól a Kovács Attila Galériá
ban a nyári napközis tábor 
történéseit mutatják be. 

RIEASCH TAMÁS 

buszos kirándulásokon vehettek 
részt, könyvtárat, múzeumot és 
szabadtéri programokat is rend
szeresen látogattak. Megtekintet
ték a kerület nevezetességeit, a 
Gnkotai tájházat, a Sarkad udvart 
és az Erzsébet-ligetet is, míg a pe
dagógusok tábori vetélked6ket, 
kézmúves- és sportprogmmokat 
szerveztek. EzenkfvOl olyan érde
kességek színesítették még a prog
ramokat. mint a rend6rök. a men
tósök vagy a Magyar Vöröskereszt 

látogatása, a hUll6bernutató és az 
olimpiai déleJ6ttök. A 2010-es nyár 
szenzációja a nosztalgiadélután 
volt, amelyen a táborozók. a peda
gógusok és a számos meghívott a 
tábor fennállásának 35. évforduló
~t ünnepelhett'k""8_ 

A január 17-i kiálIftás a vitrinek
ben _tott "'pek, újságcikkek " 
a gyerekek által készftett rajzok, 
kézmúves munkák segítségével 
ennek a 12 hétnek a legszebb pilla
natait eleveníti fel. A 

János utcai napközis tábor 
2010. június 16-tól au
gusztus 31-ig működött 

A tábor szakmai prpg:ramját forgó 
rendszerben évenként három-há
rom intézmény látja el. Ezt tavaly 
júniusban a Lemhényi Dezs6 Álta
lános Iskola.. júliusban a Sashalmi 
Tanoda Állalános Iskola, augusz
tusban pedig a Szent-Györgyi Al
bert Általános Iskola valósította 
meg. A gazdasá» ügyeket a tábor 
működési ideje alatt a Szent-Györ
gyi Albert Állalános Iskola intézte. 
A 12 hét során csaknem 5200 gye
rek nyaralt a János utcai lfusít
ll'hIyben. A tábor átlaglétszáma 
megközeUtette a 100 f6t. A gyere
kek az önkormányzat jóvoltából A polgárnMtSter szerllIt ~ egyik lepJkernellll UHr ,olt. bulyl 

, 
Ev végi egészségnap aJókaiban 
A több éve már hagyománnyá vált egészségnapot a Jókai 
Általános Iskolában az idén is a tél beálltával rendezték 
meg. A látogató a megszokott vizsgálatokon kívül ez alka
lommal 'több újdonsággal is találkozhatott az egy napra 
egészségügyi központtá átalakult oktatási intézményben. 

ZsiGMOND TÜNDE 

N 
em messze abejárattól 
az iskola falait szép szi
nes rajzok borilják. Té

májuk az egészség, avagy mind
az, ami a gyerekeknek e szóról 
eszükbe jut: piros alma, téli táj 
sfel6veL fogkefe, barátságos arcú 
doktor nénik és bácsik kis pá
ciensekkel. - A rajwkat a szak
rendel6i rajzpályázatra, illetve 
iskolai tanórán Kiss Tiborné peda
gógus irányitásával készítették 
tanulóink - mondja Pakso Kál
mánné tanám6, aki kollégan6jé
vel, MistJrosné Potor Edittel ez al
kalommal is elvállalta e fontos 

nap szervezését. A szeTVez6k az 
idén is gondoltak minden kor
osztályra. A kis aulában a dél
után folyamán játsz6házba vár
ták az alsó tagozatos gyerekeket, 
a nagyobbak pedig a Magyar VI>
röskereszt jóvoltából els6segély
bemutatón vehettek részt. 

A gyerekek a kézmúves-fog
lalkozáson méhviaszb61 gyer
tyát öntöttek. Délutáni látogatá
sunkkor a nyolcadikosok ugyan
itt zöldségalapanyagokból ké
szitett szendvicsekkel, almával 
és savanyú káposztával kfnálták 
a látogatókat. Kérdésemre a lel
kes vendéglátÓk elmondták, 
hogy a szivárvány szineiben 

pompázó gusztusos falatocská
kat Sdrkány lÁszlóné instrukciói 
alapján "gyártották"" aznap dél
elótt. Az éppen csak vérnyomás
mérésre beugró nyugdíjas 
hölggyel ugyanennél a stand nál 
megcsodálhattuk a "csíragyá
rat" is, amelynek megálmod6ja 
Solfész Béláné volt. 

A tálkákba rakott különböz6 
magvak segítségével otthon is 
hozzájuthatunk a rendkivül 
egészséges és számtalan módon 
elkészíthet6 csiraalapanyaghoz 
- kapom a diákoktÓl kéretlenül 
is a további szives tájékoztatást. 
- A szakrendel6, az ÁNTSZ, il
letve a Magyar Vöröskereszt tá
mogatásávaL dolgozóinak köz
reműködésével az ide látogat6k 
vérnyomásmérést, vércukormé
rést, koleszterinszúrést, csont
sűrűség-vizsgálatot, légzés
funkció-mérést, szem vizsgála-

A nyári napközis tábort három 
iskola szervezte - mondta Kooács 
Péter polgánnester. -Igy elmond

. ható, hogy a három iskola kiváló
an dolgozott, ennek köszönhetően 
az utóbbi évek egyik legsikeresebb 
tábora volt a tavalyi. 

A nyár folyamán kétszer is jár
tam a napközis táborban -
mondta a megnyitó ünnepségei 
szervez6 és irányító pedagógus, 
Vikol Kálmán. - Nekem minden
képpen felejthetetlen emlék ma
radt, amikor egyszerre 80 gyerek 
fújta a "magyar vuvuzelát", egy 
saját készftésíi népi hangszert, a 
zúzol6t. 

A Lemhényi Dezső Általános 
Iskola kisk6rusa mindj.1rt ízelfl6t 
is adott a hangszer m!1ködéséb61. 
Szerencsére a gyerekek által 
használt magyar népi hangszer 
hangja meg sem közelitette a 
nyári dél-afrikai világbajnokság 
óta elhíresült rokonának a hang
ját. Igy a néz6k nemcsak elvisel
ni, hanem élvezni is tudták a ke
Iilleti gyerekek músorát. 

A kiállítás február közepéig lát
ható a Kovács Attila GalériálmL 

tot, testzsirmérést vehetnek 
igénybe iskolánkban. Nagy örö
münkre egészségnapunkon 
most is sok az érdekl6d6. Azt 
tapasztaljuk, hogy tanulóinkon 
és szüleiken kivül a civil lakos
ságból is egyre többen jönnek 
el, hogy igénybe vegyék a ná
lunk évente rendszeresen "ház
hoz hozott" egészségügyi szil
réseket, vizsgálatokat. 

A kerületben már tudják, 
hogy ezen a napon aJókaiban 
nem kerU! senki várólistára, s itt 
nem is kell hosszú sorokba állni 
a vizsgálatok el6tt - tájékozta
tott Paksa Kálmánné tanám6, 
akit61 búcsúzáskoI tudom meg, 
hogy a két "újdonság", azelekt
rodinamikai állapotfelméres, 
valamint a nyak- és testmasz
százs is sikert aratott a Jókai Ál
talános Iskola ez évi utolsó 
egés.zségnapján. 



AKTUÁLIS 

Több szolgáltatás, minimális mértékű áremelés 

Változások az uszodák életében 
Az új év több újdonságot is hozott a kerület uszodáinak 
életében . Ezek összegzése mellett többek között új szolgAI
tatásokr61 és az uszodabelt~p6k kezdetek óta változatlan 
árainak módosulásár61 beszélgettem Rátonyi Gáborral, a 
kerület sportlétesítményeit üzemeltető kft. vezetőjével. 

MESZÁAOS TIBOR 

F 
ebruár kö~ megújul a 
fitnes,s.szolgáltatás a má
tyásföldi uszodában . indí

totta beszélgetésUnket Rátonyi Gá
bor·, amelyetJógaliget Fitness Stú
dió néven új vállalkozó vesz kézbe. 
A kfnálat jelent6sen b6vül olyan. 
máshol már bevált programokkal 
mint a hot jóga, amely 32-34 Cel
sius-fokos hőmérséklet és 60 szá.
zalék páratartalom mellett erosí!. 
fogyaszt és méregtelenít Ez újdon
ság ti kerületben. Me11ette múk~ 
dik a dinamikus hatha jóga, a ge
rincj6ga és a kismamajóga is. A fit
ness szerelmeseit az élsportban 
használt, férfiaknak is ajánlott 
TRX-m6dszer, a latin ritmusokat 

használó aerobik. a zumba. a pi
lates, a step aerobik. valamint a 
kangoo jumps.z.siréget6 és alakfor· 
máló torna várja. A stúdió nyílt 
nappa] indit. amelynek id6pontja 
nemsokára a www.jogaliget.hu 
honlapon olvasható. Aki nem tud 
részt venni a nyitónap rendezvé
nyein. az újságcikk felmutatásával 
kedvezményt kaphat június 3().ig. 

Egyre kisebb önkonnány:zati tá
mogatást igényel az egyre sokaso
dó sportlétesitmények üzemelteté
se. 2008-ban 98,5 millió forint volt a 
támogatás, pedig a Segesvár utcai 
uszoda csak az év egy rövid szaka
szában terhelte a büdzsét. 2011-
ben a kezdetekhez képest már 20 
millióval kevesebb az előirányzott 
támogatás. pedig azóta a Sasvár 

pályát és az Ikarus sporttelepet is 
finanszírozni kell. A négy Iéte$ft
mény Ozemeltetése 34 munkahe
lyet teremtett a kerületben 

kl. uszodák kihasználtságáTa 
jrlIe=l, hogy núg , md<tekkrn
kétszer annyian jártak a mátyásföl
di uszodába, mint a szentmihályi
ba, a belépésszám1ál6k mára csak 
10 százalék kmönOOéget mutatnak 
Mátyás/öld javára. A látogatottság 
mindkét intézményben emelke
dik: 2OJ8..ban 124 Sffi-an vettek be
lépót vagy bérletet, 2010 végéig 
400 ezren fordultak meg a két 
uszodában, napjainkig változatlan 
áron A vezet6ség az elmúJt évek
ben eI tudta kerülni a belép6k és 
bérletek árának emelését. 2011-ben 
ez már nem tartható. Az áremelés 
minimális mértéka, és többletszol
gáltatás jár vele. Az 1350 forintos 
felnóttbelép61480 forintra, a tíz al
kalomra szóló feln6tt-uszodabérlet 
11 300 forintr61. 12 S(X) forintra mó
dosuL ám nem két és féL hanem 

három óra úszásra jogos!!. A ked
vezmények csökkennek, de a 
nyugdfl"'" " <llikbelép6 ám <SOk 2 
százalékkal 00. A részletes adatok 
meglekinthet6k a WWW.USZO

dak16.hu honlapon. Uszodánk hir· 
detési felületeire akciót hirdetUnk: 
március 31-ig 40 százalékkal 01-
""bhm kináljuk. 

Mindent megteszünk a gazdasá
gos Uzemeltetés érde~ hogy 
minél kevesebb támogatásra szo
ruljunk. Nálunk a nettó árbevéteI
nek mindössze 46 százaléka az ön
kormányzati támogatás, mfga Kis
pesti uszOO.1 esetében ez 72 száza
lék, a k6bányai Újhegyi USZOdánáI 
238, a Bátonyterenyei tanuszoda 
esetében 612 százalék. Jegyárain
kat átlagban 7,5 százal~1 emel
tük, mig a BVSC uszoda 31. a 
Komjádi. a Nemzeti Sportuszoda 
és a K6ér utcai uszoda 29 százalék
kaL pedig már eddig is drágábbak 
voltak ná1unk - mondta befejezé
SUI Rálonyi Gábor. 

Százhetven mentés a kerületben 
Régen volt akkora mozgás 
a lúzoltók körében, mint · 
amennyi a 2011-es évben 
várható. Az Észak-Pesti 
Mentési és Túzoltási Pa
rancsnokság éves beszámo--
16ját január 20-án tartották, 
a fórumon a f6 téma az idei 
változások voltak. 

A IERSCH T AMÁS 

A z e1s6 jelentÓIS változás a 
FőVárosi T11zoltóparancs
nokság vezetésében lesz. 

BendL PttEr vezér6magy, eddigi 
parancsnok ugyanis nyugállo
mányba vonul. A helyét Va'8Q Ft
rmc eddigi mentési parancsnok
helyettes foglalja el. Ugyancsak 
váltás történt a kerlJ.letet is magá
ban foglaló Észak-Pesti Mentési és 
Túzoltási Parancsnokság élén. 
Bende Péter utolsó intézkedései 
egyikeként január 17-&1 azonnali 
hatállyal felfllggesztette a szolgála
ti viszonyát Füredi Antal ezrede;s
nek.. az eddigi parancsnoknak. 

Ugyanezen a napon Marosvári csa
mt, a Xm. kerületi Speciális és 
Mentési Parancsnokság eddigi ve
zetőjét biz.1!k meg a régió v~ 
vel. Sokak szerint ez a megbízás 
csak ideiglenes lesz.. a Fővárosi 
Túzolt6parancsnokság leendő új 
vezetése komolyan át kivánja ala
kitani a budapesti szervezetet. 
Nem hivatalos információk szerint 
megszüntetnék a néhány éve felál
lított régiókat, és ismét túz6rségek 

szerint tagolnák fel Budapestet. 
Hogy valójában mi lesz.. az nagy 
valószínűséggel fél éven belO1 el
d6l, addig a jeJenlegi felállásban és 
struktúrában mtIköd.ik a mentés és 
a h1zoltás Budapeslen. 

Ajanuár~i év~ésentöbb 
fontos adat elhangzott. Eszerint 
2010-ben a XVI. kerületben 59 al
kalonuna1 riaszlották konkrét ttlz
eset miatt a hlzo[tókat. Utólag 
(biztositók miatt) tíz hlzesetet je-

lentettek még. 17 alkalonuna1 már 
a túzoltók kiérkezése előtt sikerült 
eloltani a lángokat. Egyszer kap
tak vakriasztást, 47-szer téves 
riasztást a túzoltók. (A kettő kö
zött a k01önbsége!: a szándékosság 
ténye jelenti.) A kerületben tavaly 
170 esetben kellett menteniük, eb
b61 hat esetben sajnos már nem 
tudtak segíteni a sérülteken. A 
mentésben és oltásban részt vevő 
túzoltók köz01 egy személy sértUt 
meg. 

A XVI. kerületben továbbra is a 
legnagyobb problémának a tI1z6r
ség hiánya ttlnik. A kertváros az 
észak-pesti régi6ban Zug1óval 
együtt az Egressy úti 11lz6rség.hez 
tartozik. ám onnan távol esik Ár
pádföld és Onkota, ezért ide gyak
ran a XVII. keriiletb61 vagy az agg
lomeráci6b6l irányítanak mentő
egységeket. A január 2O-i fórumon 
felvázolták a Fővárosi T11zoltópa
rancsnokság nehéz anyagi helyze
tét is, amely alapján úgy túnik, 
egyel6re nem lehet számítani el6-
relépésre ettlen az Ogyben. 



, 

AKTUALIS 

Megkezdte munkáját az új összetételű ruszin kisebbségi önkormányzat 

Megőrizni kultúrát és identitást 
Az 6szi választások után a 
XVI. kerületi ruszin ki
sebbségi önkormányzat is 
új összetételben vágott ne
ki a 2011-es év teendőinek. 
Terveikr61, céljaikról az 
alábbi beszámolót juttattál< 
ellapunkhoz. 

M.T. 

dekében végzett munkában Bu
dapesten. 

Ruszin közösségek élnek a 
szomszédos Szlovákia és Ukrajna 
teriUetén. de vannak Spanyolor -
szágban, Kanadában és az Egye
sült Államokban is. Magyarorszá
gon mintegy 600) fóre becsülhet6 
a ruszin nemzetiség1l magyar ál
lampolgárok száma. 

Élve a magyar állam és a kor-

A 
z ősszel a helyhatósági mány által a kisebbségek számára 
választáskor a kisebbsé- biztosftott törvénybe foglalt lehe
gekre pluszfeladat várt. t6ségekket az új önkormányzat 

A regisztrált nemzetiségi szava· aktívan szeretne munkálkodni a 
wknak minden kerületben egy kultúra és az identitás meg6rzé
kijelölt helyen saját kisebbségi je- sén. Ennek érdekében a magyaror
löltjeikre külön is szavazniuk kel-- szági ruszin társadalom - mint a 
lett. A ruszinoknál a szavazók korábbi években is - igyekszik 
PÓCS Olgát választották az elnöki megismertetni kuJtúrájával Ma
posztra, Nagyné S'lklár Erikának, gyarország lakosságát. Azon dol
Holovockij Andrásnak és Szilrer At- goznak.. hogy eTÓS aJapokra éplt
!iJának pedig a képvisel6i helyek hessék a jöv6t. Ennek érdekében 
jutottak. fóvárosi, megyei és országos szin-

Az új összetétela: ruszin kisebb- ten is sok rendezvényt terveznek 
ségi önkormányzat a XVI. kertllet- országszerte. Ezek közül is ki
ben már meg is kezdte munkáját. emelkedik a nemzeti ruszin napok 
Azonnal és aktfvan részt kfván- május 22~ Ez a hagyományos 
nak venni a ruszin kisebbség ér- rendezvény már egy évtizedes 

, 
Evet nyitott a gazdakör 
A nagy múltú Cinkotai 
Gazdakör január 7-én tar
totta évnyitó bálját a Rádió 
utcai közösségi helyiség
ben. A rendezvényre a gaz.
dakör tagjain és családtag
jaikon kivül kerületi veze
tők is meghívást kaptak. 

MESZÁROS TIBOR 

B
átorfy Mihály, a gazdakÖT el
nöke üdvözölte a hagyo
mányos három királyok 

bálján megjelent cinkotaiakat. 
Majd Agárdi IstWnnak, az 1996-ban 
újjáalakuJt gazdakör alaprlÓ tagjá
nak és els6 elnökének unokája sza
valta el József Attila Betlehemi kirá
lyok cfmil költeményét, részben az 
ünnep, részben a 2OJ4.ben elhunyt 
nagypapa tisztekfue. 

Az ünnepélyes kezdés után a 
f6szerep ezúttal a mulatásé volt, 
de el6tte még egy fzletes vacsorá-

val kedveskedett tagjainak a gaz
dakör. 

A meghívásnak eleget tett KD
mcs Péter p:llgármesler és Szász Já
zsef önkormányzati képvisel6 is. A 
vacsora elfogyasztását követ6en 
Bátorfy Mihály a fehér asztal mel
lett is módot talált arra.. hogy a gaz
dakör el6tt álló év feladatait ismer
tesse a polgármesterrel és a körzet 
képy;"jójévd. 

lGemelt szerepet kapott a tervek 
között a most még ugyan távoli
nak t11n6, de komoly el6készülete
ket igényl6, 2011 okt6berére vagy 
november elej&e tervezett orszá
gos gazdaköri találkozó, amelyre 
az ország egész területér6l hívják. 
meg a gazdakörök vezet6it, és 
amelyre az agrártárca magas ran
gú állami vezetői is hivatalosak 
lesmek. 

Addig azonban még: sok egyéb 
feladatot is meg kell oldania a 
gazdakömek. 

múltra tekint vissza, és minden 
évben tovább fejlődik, színesedik. 
Ugyancsak kiemeIked6 esemény 
az évente megtartandó Hodinka 
Antal-emlékest. A magyarországi 
ruszinok világhírű kutatója, törté
nész. egyetemi tanár, az MTA tag
ja, a pécsi egyetem volt rektora 
1946-ban hunyt el, és sokat tett 
azért, hogy a ruszinok jó hirét ter
jessze a világban. Rajta kívül meg
emlékeznek még más hires ruszin 
származású magyarról de a ter
vek között szerepelnek hagyo
mány6rz6 fesztiválok.. zenés estek.. 
köZÖSSégteremtő és ápoló rendez
vények, kulturális események. 
Ezeknek egyik legfontosabb dlja a 
ruszin nyelv meg6rlése, ápolása. 
Ennek érdekében folyamatosan ;e
lennek meg kétnyelvt1 kiadvá
nyok.. újságok.. könyvek és naptá
rak. A Ruszin Ahnanach 11 éve je
lenik meg, a Ruszin élet cfmil új
ság pedig hetedik évébe lépett. 

Az újonnan választott XVI. ke
rtlleti képvisel6k keresik a kapcso
latot más, kertUeten kívüli ruszin 
köZÖSSégekkeL Ennek szellemé-

ben a Kramarmko Viktor által veze
tett zuglói testvérszervezettel kö
zösen szervezték meg hagyomá
nyaiknak megfelel6en a ruszin ka
rácsonyi estet a Zuglói Kisebbsé
gek Házában. A rendezvényre hi
vatalosak voltak mind a két kerll
let ruszin nemzetiségű lakosai. de 
meghfvták a XVII., ll. és a Xl kerü
letek ruszin lakosait is. A rendez
vényt megtisztelték a görög és 
szlovák kisebbségi önkormány
zatok képvisel6i is. A két kerület 
polgármesteri hivatalát /tIWIt$ 
Gyül/gyi zuglói és Jumyik Gyiirgy 
XVI. kerületi kisebbségi referens 
képviselte. A hagyományos, de a . 
magyarországinál kés6bb esedé
kes ruszin karácsony a két kerüle
ti elnök beszédeivel kezdódött, 
majd a Kárpátia együttes adott el6 
ruszin énekeket és láncokat. Az 
együttes tagjai ruszin nemzeti öl
tözékben, a ruszin kultúra múltját 
és jelenét ötvöz6 produkcióval 
sz6rakoztatták a jelen1évőket, akik 
a mtlsor végeztével a ruszin kony
ha különleges fzvilágávaJ is meg
ismerkedhettek. 

Ko,tes Pb ls hivatalos"" a gazdakör 6,adnylt6 latiljára 

Bátorfy Mihály kérdésemre el- XVL kerületi önkonnányzattal, 
mondta, továbbra is szem elótt valamint a többi cinkotai civil 
tartják az 1996-0s újjáalakulás- szervezettel is. Lesznek azonban 
kor meghird~ett célokat: a ta- olyan rendezvények is, amelyek 
gok érdekképviseletét, különös nem a szakmai diokat szolgál. 
tekintettel a fö ldingatlanokra, az ják, hanem a közösség fonnálá
önálló gazdáIkodáshoz szüksé- sát remélik t6lük, mert szeret
ges szakmai ismeretek fejleszté- nék, ha a gazdakör továbbra is 
sét, amelynek elérését el6adások egy jókeovú, összetartó csapat 
szervezésével kivánják elérni, maradna. Erre a célra jól bevál
szeretnék továbbra is tartani a tak. a hagyomány6rz6 bálok, a 
kapcsolatot az országos és me- klubnapok.. szakmai és kulturá
gyei gazdaköri szervezetekkel, a lis kirándulások. 



OKTATÁS 

Ajándékot vitt a gyermekotthonba a Szívvel Lélekkel Polgári Egyesület 

Bokréta a Farkasbab utcában 
Ha állami gondozott gyerekekr6l hallunk,. rendszerint a fóti 
vagy egy hozzá hasonló nagy, laktanyaszetú gyermekintéz
mény jut esztinkbe, ahol több száz, családi hátteret nélkül~ 
z6 gyermek él katonás rendben,. szigorú felügyelet alatt. Az 
ett6l eltér6 kivételre két példát is találunk kerü1etünkben. 

MéSZÁROS TIBOR 

" E 
vek óta minden januárban 
ellátogat a FarkasOOb utcá
ba a Sz(vvel Lélekkel Polgá

ri Egyesület. hogy adományokat 
adjon át állami gondozott gyere
keknek. Itt mdködik a f6város által 
fenntartott Bokréta Gyermekott
hon négy lakásotthona közül az 
egyik. Az intézmény küls6 megje
lenése semmiben nem különbözik 
a környék családi házaitól, és a be
rendezése sem árulkodik arról, 
hogy nem magánházban, hóman 
gyermekotthonban járunk. Olyan 
családok gyermekei kerülnek ide, 
ahol a szülők bármilyen oknál fog
va alkalmatlanná válnak a gyer
mekeik ellátására, és az állam 
kénytelen átvenni t6lUk ezt a fel
adatot. A gyermekek igy bizton
ságba kerülnek. és amig s~ 
zett nevelők felügyelete mellett 
élik mindennapi életüket, a Terüle
ti Gyermekjóléti Szolgálat a szü.. 

16kkel is folyamatosan fenntartja a 
kapcsolatot, és szakemberek bevo
násával próbálja 6ket újra alkal
massá tenni gyermekeik ellátására. 

A Farkasbab utcai intézmény
ben kilenc gyennek lakik, akikre 
az é'jszakásokkal együtt hat gondo
zó felügyel. Mosnak. takarltanak 
magukra, saját konyhájuk van. 
zsebpénztiket az intézményvezetó 
felügyelete mellett költik el A na
gyobbak ""bod;d<jükben clMgy
hatják a házat.. iskolába is kijárnak. 
az intézmény tól sokszor elég távo
li iskolákba. 

A gyerekek karácsonykor meg 
is ajándékozták egymásl Ki piUS&
macit ki egy kedves rajzot ki virá
got, ki nevel6i segilséggel sütött 
tortát ajándékozott társainak. Eh
hez szeretett volna csatlakozni a 
Szfvve1 Lélekkel Polgári Egyesület.. 
amikor SimOI! Beáta elnök asz
szony, Gaálné Sziltígyi Enstret alel
nök és KDrnyeini RDtz Katalin ön
konnányzati kq>visel6 egy nagy 

A Farkasbab utcai ottItcNIlaUI és II neveliik. 

adagüdlt6t,. kekszet, ropit és köny- mint az intézmény és a sztli6k kö
veket hozott agondozotta.knak. Az zött fennálló kapcsolatról.. Végül 
adomány átadása után jókedvű Simon Beáta javasolta. intézzünk 
beszélgetés kezd.6dött vendégek és feUúvást kerületünk lakóihoz, 
bentlak6k. valamint gondozók kö- hogy ha valaki az intézményben 
zött. SZÓ esett arróL hogy szeren- gondozott 7-15 éves korosztályba 
cséslenne,haazévesköltségvetés- tartozó gyerekek számára nélkü
bOI gauIálkodó !cis kö"""g • bo- Jömet6, jó min65égú ruhonemúvel 
vásárlást is úgy intézné, hogy a rendelkezik. ajánlja fel. a Farkasbab 
gyerekek ;elen legyenek.. ezzel a utcai intézménynek. Aki tehát ki
pénz beosztását tanulhatnák meg. n6tt, megunt. de azért olyan min6-
Gaálné Szilágyi Erzsébet részlete- ségú ruhanemúvel rendelkezik, 
sen érdek16dött a gondozottak kö- amelyet még saját gyermekére is 
ZÜI egyedüli XVI. kerületi kislány ráadna, hfvja a 402.a14O vagy a 
tanulmányi eredményér61, vala- 402-0841-e; telefonszámot. 

125 éves sporttörténelem a kerületi iskolákban 
A következő két hónapban 
nagyval6színúséggel egy 125 
éves sportág lesz a téma a ke-
rület néhány oktatási intéz.
ményében. A Magyar Torna
sport Szöv~ ugyanis az 
idén ünnepli fennállásának 
125. évfordul6ját, és ebb6l az 
a1kaIomból egy vándorkiáUí
tást szerveztek.. amelyet a ke-
rület két iskoüjában is be kí
vánnak mutatni. 

RIERSCH TAMÁS 

A 
z eJS6 iskola a Lemhényi 
Dezs6 Általános Iskola 
volt, ahol január 2O-án 

mutatták be a kiállitási anyagot. A 
magyar tomasport 125 évét feldol
gozó kép- és szöveganyagot az is
kola földszinti folyos6ján állitották 

ki. - A kiállitás anyaga a Magyar 
Tomasport Szövetség tulajdonát 
k>peri - mond .. J~ MaJ 
Mária, a Magyar Ol4npiai Akadé
mia (MOA) f6titkára. - A szövet
ség elnöke, MRgyar 'lDlhin kétsze
res olimpiai bajnok tornász a MOA 
alelnöke is, az 6 kérése volt, hogy a 
kiállitást mutassuk a be a 22 olim
piai iskolában is. A sort a zuglói 
Csoru\d; Áq>ád Áltolánoo "kol, " 
Gimnáziumban nyitottuk meg. 
majd a Lemhényi. azután pedig a 
Szent.cyörgyi Albert Általános Js.. 
kola következik. 

A sashalnú iskola vezetése a 125 
éves sportág népszerúsftése érde
kében illusztris vendégeket lúvott a 
megnyitóra. A tomasportot három 
legenda képviselte: Tass Olga négy
szeres olimpikon. az 1956-ban 
győztes kéziszercsapat tagJa. az is-

koJa névadójának. l.nnhényi CJmÓ. 

nek az özvegye, igy renclszeres ven
dégnek szánút az iskolában 

Ez a kiállítás mindenkinek örö
met szerez - fClOndta az olimpiai 
bajnok sportoló. - Agyerekeknek 
a.zért mert a fotók. leírások segitsé
gével megismerhetik a nagy bafr'to
kokat és edz6iket. NekUnk. sporto
lóknak pedig azért, mert visszate
kinthetünk a sportsikereinkre. szá
momra a toma rengeteg élményt 
adott. Egyrészt. hogy négy olimpi
án is részt vehettem. másrészt, 
hogy különbö.z6 kultúrákat is 
megi=erl>ettem. De oz. hogy ke
s6bb testnevel6tanár és mester
edW lett bel61em, szintén a sport
nak köszönhet6. A legnagyobb 
el6nyöm azonban abból szárma
zott, hogy a torna révén rengeteg 
barátot szerezhettem 

A Tass Olga által emlftett bará
tok közül kett6, Köteles Erzsébet 
olimpiai bajnok és Keszthelyi Rudolf 
olimpikon tornász is részt: vett az 
ilnnepségen Elfogadta a szerve
zók meglúvását Koorics Péter pol
gármester is, aki diákként a H&5ök 
fasori iskolában kezdte meg a ta
nulmányait, Borcruitz Tanuís, a Var
jú Vilmos Olimpiai Baráti Kör el
nöke, és Tótlr Andris, a kiállftásnak 
egy h6nap múlva helyet adó szent
mihályi iskola igazgatója. 

Iskolánk már öt éve tafia az 
olimpiai iskolák szűk táborának -
mondta Hoffmann KJíroIyni, a 
Lemhényi igazgatónqe. - Erre na
gyon büszkék vagyunk, mint ah0-
gyan arra is, hogy a példaképek. az 
olimpikonok és a nagy bajnokok 
évr6l évre rendszeres látogatói az 
intézményünknek. 



Mit tegyünk, 
hogy legyen 
jegyünk? 
Az Erzsébetligeti Színház 
január-februári műsorát 
böngészve örömmel láthat
juk, hogy igen gazdag kí
náJatból válogathatunk az 
első negyedévben. De mit 
tegyünk, hogy ne marad
junk le az élményr61? 

MESZÁAOS T IBOR 

H
ázhoz hozza az újévi mll
sorfolyam a kerületi szin
házkedvel6knek az or

szágosan ismert sz(rum.1vészeket. 
Esztergályos Cecz1ia, Koncz Gábor, 
Csákányi Eszter, Stmub Dezs6, Ger
gely Róbert, Be/anny Endre vagy 
Halász Judit is [átható lesz a fiá
tyásföldi színpadon. Az ilyen -
rendszerint telt házas - el6adások
ra nem is olyan kÖMytl bejutni. 
Most ahhoz szeretnénk segítséget 
nyújtani. hogy olvasóink. minél na
gyobb eséUyel induljanak a jegye-
kért. abban a versenyfutásban, 
amely az ilyen el6adásokat meg
el6zi. cserini Kovács Mngdolmít, a 
színház pénztárosát kérdeztem, 
mit tegyünk, hogy legyen jegyünk. 

A szfnhá.z pénzt:árában csütörtö
kön 10-t6i 17 óráig. hétf6n. ked
den.. szerdán és pénteken csak dél
után 14-t6119 óráig vásárolhahmk 
jegyeI. A szombati és vasárnapi 
nyitva tartás változó, az eJ6adáso
kat mege16z6en működik a pénz
tár. Érdeklődni a 4Q3.3061.es tele
fonon és az info@kulturliget.huó
men lehet. 

Jegyet rendelhetünk telefonon 
és e-mailben is. ilyenkor azonban 
a rendelést követ6 három napon 
belül át kell vennünk a jegyeket
a pénztár nyJtva tartási idejében 
-, mert a ki nem fizetett jegyekre 
a rendelés csak három napig 
érvényes. Ugyanez vonatkozik 
az elektronikus. levélben, a 
jegy@kulturliget.hu címen igé
nyelt jegyern is. Érdemes hát 
szemmel tartani az Erzsébetligeti 
Szfnház programajánló füzetét, 
vagy lapunk programajánló olda
lán közzétett ajánlatait, mert a 
most induló szezon egyre gazda
gabb programmal csalogalja a 
színház- és zenekedvel6 gyereke
ket és feln6tteket. 

KULTÚRA 

Jelenits István tartott előadást Pilinszky János kőltőről 

A magyar kultúra napja 
Kerületünk több pontján is 
megemlékeztek a hazai 
kultúra ünnepnapjár61. La
punk a Corvin Művelődési 
Ház reggelt61 kora délutá
nig tartó gyermekrendez
vényére látogatott el. Dél
után pedig reszt vettünk a 
rákosszentmihályi katoli
kus közösségi házban Jele
nits István piarista szerze
tes Pilinszky János köIt6r61 
szóló el6adásán. 

MItSZÁROS TIBOR 

A 
Corvin Múvel6dési Ház 
január 22-én Nagy prog
ramok kicsiknek dmtl, 

kora délutánba n)illló program
mal ünnepelte a magyar kultú
rát. Rófusz Kinga, az Ev illusztrá
tora dm tulajdonosa kézml1ves
foglalkozást tartott, majd A há
rom kismalac dmú marionetljá
tékban elkezd6dött a farkas és a 
kismalacok ádáz civakodása. Az
tán amint a farkas végleg veszí
tett, a gyerekek egy része máris 
nagy karéjban ~ülekezett Meny
héri Anna köré, aki a kisfiával kö
zösen kitalált kis lovacska törté
netét mesélte a figyelmes hallga
tóságnak. A másik csapat pedig 
a csodákról és az angyalokról 
hallgatott mesét Rófusz Kingá
tól. Ezekkel az eseményekkel 

Marfonettl6t6t: klslullC, .. higgy a fart.,.., 

párhuzamosan a Hannónia te
remben az Erzsébetligeti Tánc
akadémia két oktatója által tar
tott latintán.c-kurzuson bárki 
részt vehetett. Végül Szilágyi 
Mos hangzó költeményei, ismert 
énekek dallamára frt versek 
csendültek fel. 

A szentmihályi katolikus kö
zösségi házban délután zajlott a 
magyar kultúra napjához méltó 
program. jelenits István piarista 
atya tartott el6adást Pilinszky já
nOS költ6r61. A Nyugat címú fo
lyóirat még megszúnése után is 
sokáig ható szellemi örökségének 
továbbviv6jeként számon tartott 
Pilinszky már 21 évesen végle-

ges, kész költészettel jelent meg 
az irodalomban. lIlyés Gyula és 
Nbneth úiSlló azonnal fölfigyelt 
az addig ismeretlen saját hangra. 
Ha Illyés Gyula a pusztai ember 
költ6je, ha j61.Stf Attila a szegény
ségé és a szeretethiányé, akkor 
Pilinszky a lélek poétája. A verse
ket D6czi Péter, a Soproni Pet6fi 
Szinház színmOvésze el6adásá
ban hallhattuk. De nemcsak a 
volt piarista diák Pilinszky élet
rajzát ismerhettük meg. hanem 

·Jelenits Istvánét is. Tirtsch Tamás 
ismertette a díszvendég életútját 
abból az alkalomból, hogy meg
kapta a Hittel a Nemzetért Ala
pitvány Mindszenty-plakettet. 

Könyv a keresztény egységről 
ZSIGMOND TÜNDE 

K
erületi szerz6 tollából 
született a 2011. évi ima
hétre megjelent ökume

nikus könyv. 
NI/gy Zoltán, a Sashalmi Római 

Katolikus Egyházközség plébá
nosa tavaly látott hozzá a keresz
tény egységr61 szóló, hiv6knek és 
érdekl6d6knek ajánlott könyve 
megfrásához, amely régi álma 
volt. A könyv szerz6jét még kis
papként kezdte el foglalkoztatni 
a keresztény egység témája: "Ab
ban az id6ben, azaz 1962 és '65 
között zajlott a zsinat, amelynek 

16 okmánya közül egy a keresz
tények egységre való törekvésé
ml szólt". 

Már a szakdolgozatomat is er
r6l irtam. 1972-ben prédikáltam 
el6ször az ökumenér6l. Az azóta 
eltelt id6 alatt sokat haJadtunk az 
egységre való törekvésben, amely 
a mélyben minden keresztény kö
zött megvan. Hiszen mi, akiket 
megkereszteltek. Isten gyennekei 
vagyunk - mondja a szerz6, aki 
2CXX)..ben kerult SashaJomra, ahol 
öl"Ömmellátta, hogy a kerületben 
mind a négy felekezet lelkesen 
kapcsolódik be az imahétbe. A 
silrget6nek tan6 könyvctm kelet-

kezésér61 Nagy Zoltán Igy beszélt: 
- Nem türelmetlenség. hanem 
szent sürgetés áll a cím mögött. 
Az egység~imahetet ugyanis már 
19ffi-ban elindltotta egy Wattson 
nevl1lelkész. 2008-ban pedig töb
ben indítványoztá.k. hogy ünne
peljük meg azt, hogy már száz éve 
imádkozunk a keresztényegysé
gért. Erre utaltam a cimet adó kér
déssel100 éve imádkozunk érte
Mikor lesz már egység? 

(Nagy Zoltán: Mikor lesz már 
egység? Igehirdetések. írások az 
ökumenizmustól, a Krisztus-hí
v6k egységtörekvésér6l, Kairosz 
Kiadó.) 



HELYTÖRTÉNET 
, 
Ujra az 56 emlékfáról 
Előző számunkban azokról írtunk, fe lhívott bennünket, és nagy örö- nemcsak B. Deszkáss Gusztávról, ha
akiknek emlékére a Sashalmi sét!- münkre B. Deszkáss Gusztáv iskola- nem fiáról is, aki szintén Sashal mon 
nyon az 56 gesztenyefát ültetik, azaz igazgató ma élő unokájár61 adott hírt, élt, a harmincas-negyvenes években 
ennek kapcsán a kutatás nehézségei- aki Németors:digban él. Borvendég Fehér Szarvas néven azóta is nagyon 
[61, örömeiről. Alig jelent meg a cikk, Deszkáss Sándort elértük, és nagyon kedvelt indiánregényeket írt. De ez 
egy kedves olvasónk, Hári Józsefné sok érdekes információt kaptunk legyen egy másik cikk témája. 

LANTOS ANTAl 

A z 56 kiemelked6 szemé
lyiség adatainak keresése 
közben érdekes és a hely

történet-kutató számára értékes 
anyagok egész sorára bukkantunk. 
Igy történt akkor is, amikor Rétlrey 
Prikkel Ferenc sashalmi jogászpro
fesszor elég hiányosan meglév6 
adatait próbáltuk kiegészfteni. A 
legfontosabb évszámokat a halála 
kivételével lényegében az inter
neten és a levéltárakban megtalál
tuk.. Nagyon hiányzott a fényképe, 
ami addig sehonnan sem került 
e16. Elképzelhetetlennek tartottuk,. 
hogy egy volt f6ispáruól és egyete
mi tanárr61 nem maradt fenn sem
milyen fotográfia, ezért nem adtuk 
fel a harcot. Mivel Réthey Prikkel 
Ferenc a Duna-Tisza közi reformá
tus egyházközség f6g0ndnoka is 
volt néhány évig. elindultunk ezen 
az úton is. Megkerestük a Refor
mátus Egyház Országos Levéltá
rát. ahol köiölték,. hogy van anya
guk róla. és azt le is fotózhaljuk. 
Kiderült. a b6vebb anyag a kecske
méti levéltárban található meg, 
ezért megkértem Sziman RicMrd 
koUégámat, hogy beszélje meg, mi
kor mehet fotózni. Kecskemétr6l 
nagyon gazdag anyaggal tért visz
=. kowttUk négy jó min6<égú 
fénykép másolatával. KÖ5zönhet6 
ez Petrányi lAjOSninnk. il Kecskemé
ti Református Levéltár gondos 
munkatársának is, aki személye
sen járt Réthey Ferenc még 86 
kecskeméti leszárrnazottainál, 
hogy "'=gyúj"" a még meglM 
adatokat 

A hozott iratok alapján nemcsak 
a Réthey család története vált is
mertebbé számunkra,. hanem a 
cinkotai Me/ml családról. is ka~ 
runk Wormáci6kat. A Kecskemé
ten kapott anyag alapján. némi ké
s6bbi ismeretkiegészftéssel, érthe
tővé vált e16ttUnk a Réthey és a 
prikkel nevek együttese. A kecske
méti Prikkel keresked6c$alád nagy 
valószínűséggel még a XVIII. szá
zadban nemességet és vele dmert 

Réthey Prlkkel Ferenc sashalmllogászprefesszor 

kapott !"éthey Prikkel néven. 
Prikkel F""" ~8S1-1923) 1898-
00n magyarosftotta a nevét Rét
heyre. A nemességre utaló y vég
z6dést az e16z6leg kapott réthey 
el6névre való tekintettel kapta 
meg. Az egyetemi tanár Réthey Fe
renc még PrikkeI néven szUletett 
1880. július 4-én Kecskeméten. 
Születési anyakönyvének Jegyzet 
rovatában olvashaquk: u ... CIcsá
szári és apost. Királyi Felsége 1898. 
november hó 22~ kelt legf6bb el
határozásával megengedte, hogy 
Prikkel Ferenc vezeték neve ne
mességének épségben tartásával 
Rétheyre átváltoztassék ..... 

A megtaláIt iratokból kiderült az 
is, hogy Réthey Ferenc élete során 
háromszor kötött házasságot. Az 
els6 felesége Mel/UJ tva JO/ÓI! volt. 
aki 1887. március 26-án született 
Cinkotán. és ugyancsak itt halt 
meg 1923. március 1~ tud6-
gyullad"'ban. Házasságukból két 

lányuk szUletett Ilorut Amálitl tva 
(1911-19&5) " Joom Berl, Emibrl 
~912-1971). 

Melna Jolán édesapja Me/lia 
Gyula (1847-1939) gazdatiszl volt. 
aki Cinkotán éjt születését6l halá
láig. édesanyja Sárloilly Berta 
(1856-?), aki a megta1A1t családfa 
szerint Varsányhm született és is
meretlen id6pontban Cinkotán 
hunyt el. Melna Gyulával kapcso
latban több lényeges információ 
tisztázódott. Jelenleg Cinkota tör
ténetének második kötetén dol&~ 
zom.. amelyben a község történetét 
1860-tóI1950-ig kísérem figyelem
mel. 1894-t61 közel harminc éven 
át folyamatosan szerepel MeIna 
Gyula neve a képviselók közt a 
jegyz6könyvekben. Belliaky 
Gábr:Jmi gróf Batthyálly 110110 vég
rendeleteib61 bizonyftottá vált, 
hogy Melna Gyula a grófu6 gazda
tiszlje volt, és bár okirat err6l nem 
maradt fenn, 6 képviselte a virilis 

gmfn6t a képvisel6-testü1etben. 
fgy vált számomra érthet6vé, hogy 
Melna Gyula mellett Réthey Dona 
és Jolán miért 1ettek örökösök Bat
thyány Dona végrendeletében. 

Melna Gyula édesapja a 48-as 
elkötelezettségéról. híres cinkotai 
evangélikus lelkész, ~/na MiJuily 
volt. aki Lipt6szentistvánon szü
letett 1808. augusztus +én, és 
Cinkotán halt meg 1871. január 
19~. 

Réthey ferenc második felesége 
Vajmig/Ji Demkó nona volt,. aki Ló
csén szUletett 1887-ben öt nevez
ték a "magyar revizionizmus 
nagyasszonyának". Házasságuk
ból nem született gyermek. 

Rétheyné a pro Hungária, a N6k 
Világszövetsége elnöke volt. Ezen
kívül, mindenekel6tt Sashalmon, 
számos hazafaas jeUegú szervezet
ben töltött be vezetó tisztséget. 

Funkciójából adódóan bejárta 
szinte az egész világot. és hirdette 
a Magyarországgal szemben Tria
nonban elkövetett igazságtalansá
got. Ebben a tevékenységében so
kat jelentett jelent&; nyelvismerete, 
hisz anyanyelvffi kivül németül, 
franciául, angolul, szlovákul és 
eszperantó nyelven is beszélt. 
csak Amerikában 18 pro Hungá
ria szervezetet hozott létre. 

A Réthoy a;a!ád lakása s.shal
lI'lOI\ a Dittrich (ma Batsányi) út 7. 
szám alatt volt. Az 19446 ostrom 
idején. mini cukorbeteg. nem jutott 
inzulinhoz. és elhunyt A megöz
vegyült Réthey Ferenc hannadik 
fel~ Uísz./6 Blankót (sz. 1896) a 
háború után vette el. 

A helytörténet-kutatásban az 
ember sokszor nem azt találja meg.
amit keres, de ez a véletlen is sok új 
ismerethez juttathat bennünket. 
Egy fényképet kerestünk. és meg
találtuk, de számomra sokkal töb
bet jelent a Melna család múltjának 
megismerése, és végre azt is meg
tudhattam. ki is volt valójában a 
"magyar revfzió nagyasszonya". 
Remélem. a mindenlltt képeket ke
res6 Széman Ricsi barátom megbo
csátja ezt nekem. 

11. 



AJÁNLÓ 

(1165 BUdajleSI, 
Hunyadvir "'" 4M>. 
T_: 401-3060.) 

8ZIIHAZ 
_13 •• -, 19.00-__ -llotsaja vI1a- S-nyev 
lányáJlalt _. A IIIOIIl'Ir _ Illa: PartI Nacw lajos. Jegyek 
2300 és 260Il R ... !ran _ kapha1ft 

~ 
_ll .. _18.00-_-vtnd!8: lJPPa/ Mdlla na. 
menco fInem_. TIma: line, iIetmM, fIaiI/Sjg: A iIINIIM dIjtaIan. 

HOldvilág Kamaraszínház 

(1161IW<osszentmlhá~, SáiJvári u. 3. 4Oó-8759.) 
MIoorri_1 
Február 2., szerda 10.00 - Mese okos gyer&teknek - Csip Csup Csodák 
- 2. bMe!- A Malko Tealro vendégjátéka. 6 .. vasárnap 11.00 - Fona~ 
mes. - A M~ko Teatro vendégIAIéka. 9., Slerda 19.110 - SIIi~ ELMA· 
RAD - Áttéve: april~ 12'rel Jegyek már kaphalólt 11., péntek 14.110-
Jancsi és Juliska - Hermann olló XVI. bMe! ELMARAD. Áttéve: febru!r 
25·reI12., Slombal15.1IO - Jancsi és Jul~ka ELMARAD. Attéve: februIr 
26-ra. 13., vasárnap 15.110 - SegItség, emberi 14 .. héHG 15.110 - AI1:hl· 
valal- bMeISZOne!1 15 .. kedd 10.110 - SegItség, emberi - Csip Csup 
CSodll< 1. bé~e!. 
JegYOOYeIet szerd!n UHól 20 óllig. JegyekeI a bérleles _!SOkJa is 
lehel vennI! 81_ 2011·re még kapbalókl 
www.hoIdvilag.hu. jegyrendeles@holdvilag.hu 

IdöpontváltozáS (technikai okok miatt) 

Február 19. helyett február 26., szombat 19.30 - Fifty's Drinkx Rock & Roll 
Party az Erzsébetligeti Színházban! Belépő: 990 Ft 

Déli Harangszó Baráti Kör 

(Dr. 0nYeaIYák Györvy. TeI8fon: 116-~537.) 
A Déli Harangszó _ K!rés a ~ N!PPIrI helyi SZ8M' 
ZeIe meghlvja On! és csaMdJ!! február B-ón, kedden 18 óIira, az 
ErZSébeIIigeII szfnh!z Harmónia _be annak a filmnek a bem_, 
amoIya 2010. mállius llHn BUdaPeSIr6I indul( ésa Miskolc. _, ZI· 
hony, CSap.1IefagsDsz, ~ ~JáIyhIza, _u, _I, Érmi· 
háIYfaIVa (IIslYIráuswt), 1tiflálJmny, Debre<:en, Budapes! _lót 
nap aIa1Ile118 meg a Monaíohia magyar kÖrVaSÚIjának nYOmVOnaIán fOrgOIL 
_ .... llIIIIIIIIído,IoIl 
_19. - KÖ/18mPIGInOI< az lpo~ mentén EszIetgomtól észaIcra. Áp
rilis 9. - fjj,. a 200 évellJszI Forene emlél<éfe Doborjln klImy6kére. -
ÁPIIIIS 30. 81118 _I _ e"- a 300. Morduló kapcs!n -
MIjUS 14. ttavassápe VÍfIO!áS alWni Jell AIborélumban. 
_Smhal-.403-2622. 

Tere·tere nyugdijasklub 

(V.res Péter (rt 27. Bagdi Erzsi. Telelon: 116-201317-5237.) 
Ujra indult a Tere-fere klub. Minden hó elOO szerda;án 15 órától várják a 
Veres _ (rt 27. _ alatti klIzösségi h!zban mOködG nyugdljasldu· 
bunkba azokat a kedves Id6skorú kerüleU3kókat, akik szlvesen vesznek 
részt egy klltellen _lgeIésben, egy ld, "re-terében. Ha esetleg még 
egy kis rágcsálnl- vagy innivalót is tudnak hozni, még jobban fog esni a 
csevegés. Bagdi Erzsi ~u_. 

Rácz Aladár Zeneiskola 

(1165 Bp .. Tlncsics u. 7. T~. : 4(13.2093, 407-2407.) 
BlIIa_. _illll 
Gyermekeknelc 8 hónapostól óvodás korig. A foglalkozásokon a kicsinyek 
szfileikkel együtt versikéket. mondókákat. énekeket tanulnak, együtt játsz
va et a korosztályuknak megfelel/! Ölbel;, ringatós, táncolós játékokat A 
foglalkozásokat kedden ként 10 órától VAIy; Nagy Viktória vezeti: 06-301 
337-9088 és csütörtökönként 9 és 10 órától ~babamuzsika népi ízzel" fog
lalkozásokat vezeti: Bennö Katalin. 06-30/606-1752. 

ÉFFE vándorkupa 

Al Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesülete február 12-én, 
szombaton 9-lől 17 óráig újra megrendezi a hagyományteremló vándor
kupás táncversenyét a fogyalékkal élők számára. Helyszín: Erzsébetligeti 
Színház 1165 Bp., Hunyadvár u. 43/b. Táncverseny - show musor - sztár· 
vendég - biifé - tombola - értékes nyeremények. Vendégek és érdeklódIlk 
részére a belépődíj 500 Ft. Érdeklődni Horváth Krisztina asszisztensnél a 
06-70/363-0725 számon vagy effe.info@mailbox.hu. 



KÖZLEMÉNY 

Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó óvónónek, tanl
IOnak, tanárnak a figyeimét. aki 1941-ben, 194frban, 1951-ben, illetve 
1961-ben kapta meg pedag6gusdiplomájM, állami vlf1f felekezeti intéz
ményben. illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem ma· 
kódtet pedaoógusképző intézményt, tovlbbá legal!bb 30 éveo keresztül 
dolgozott, pedagógusp;Jyán, vagy, mllvelődésiigy területén, hogy disz· 
oklevél adomány01ására irtnyu~ kérotmM 20t t . február 25-ig juttassa ~ 
a Budapest F6város XVI. kerületi OniorJnanyzat PvlQarmesteri Hivatala 
művekldési ügyOSZ1ály!ra SZeméIYeSerI vagy postaJ úton. (t 163 Budapes!, 
Havashalom u. 43. További Információ kérhellt ll. emelet 225. szoba, 
Huszka Evánál, telefon: 401 ,1527.) 
A jubileomi dlp~mlI< adomány01ásához szUl<séges: 
- kérelem az'-__ intézmény~ illetve annak 
jogutOdJjhoz, amoty tartalmazza az igIrIYt6 nevét, (hOIir/8kfIéIleánykon 
nevétl édesanyja Ieánykon nevét, születési helyét. IdejIt. tajsljmlt, ,dó· 
aZOnOSiIÓ számit, - _ 6n11ot~ - az _ dl~oma fIr1ymúo~. 

ta, (nem _ nYeMI diploma _ n, szükMgos annak h_ magyar 
fordlüsa!l, -, pedagógus PjIYán ett6It6tt minhuum 30 IN tgaz_ a 
munkaktlnyv I. ls 9-12. o_nak f!nYmáSOIata, - ha, kénllmero már 
rnegi<aPIa a dlszoldevél eQYfk f_ ügy , kérotemhez ofogend6 • disz· 
oklevél másolatának ls. _ 6.-aj2nak a __ - Fethlvjuk' 
figyelmet ana, hogy • fent _ - anIIOfl!IbOn nem áll mód~ban 
aZOtrÓI fIr1YmÚOIaIOt _i -_ . hOIYSZfnen flr1ymásotatot 
_n~ _ ana, hogy • _ hatlrldtln túl ér1<8z6 kér8lmeket 
nem l U _ etfogadnl. 

A roma kisebbség közleménye 

A XVI. kerületi roma önkormányzat fogadóórájiinak idtipontja: minden hó 
első hétfőjén 17-t6l18 óráig, helyszlne: az önkormányzat főépiilete (1163 
Bp. Havashalom utca 43.) melletti képviselői irodaház. 

Aljegyző; pályázat 
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A pIIymII .... ls. PIIYÚII_ mOd~ __ 
a~.~.tlfJllsl"IIimm1agIl __ · 
SIgOt hoz Iétr&. melynek tagjai: JlOIiIIrn*tar, aIPOIgá_, jegyző. A 
p11y!zók az .radményelr6llegklsGbb • PIIYÚII eIbI __ nyolc 
'-' b.IOIlrlsban táj!t02IatáSt kepnat 

A lali r III,. itnyIl)lúl: _ YIIIY SZ8mé1yesen (mt _I 
Jónls KIfOlYni humánpoImkal referens nevére elme"" ,AIjagYZŐI pélyi. 
zal'. Clm: 1163 Budapest, liavashalom utca 43. (I. em. 103. Iroda, Hu· 
mInpoImkal 

A PIIYmIIaI kapcsolatban _ lIMiGOSfIáS _ : AnCSIn lJs2Ió 
JoiIyZM.401t-555 _ 

A Déli Harangszó Baráti Kör 
Közhasznú Egyesület közleménye 

A 2009. IN ,;gén a SZOméIYi jövedelemadó civil ",rvezeteknek letajlntha· 
tó 1%-\)ól 90 552 R-ot kapfIlnk támogatóink figyetmességének ls ló szán
___ , amelyet egyrIszt rendezvtnyoinlJo, _00 a 
2009. INYégI PetMi-eStTe (49 557 RI Is. 2010. Ivi péIyIlatok Irlfészére 
(40995RI_t 
SZIVb6t )öw __ stet mondunk mindazoknak, akik tárnOgatW< 
egyesületOnket ls kérjü~ akik ellged_ ~ünkkel 2011·ben 
javUnkra él~nak a SZOméIYi ~madó 1%_ felajlntlslvaJ. 

Adószámunk: 18185803+42. 
E~rhet6ségünk: onyOfreernall.hu YIIIY 06-20/395-3537. 

Dr. Onyestylk Gy<lrgy _ . 



CIVIL 

Urbán Gábor esperes-plébános az ökumenikus imahét célkitűzéseiről 

A közös tanúságtétel útján 
Az ökumenikus imahH kecületünkben hagyományosan 
ebben az évben is két körben, a Rákosszentmihály-Sas
halom és az Árpádföld-Cinkota-Mátyásföld körben zaj
lott. Január 18. és 23. között reformátusok, baptisták, 
evangélikusok és római katolikusok látogatták meg egy
mást, hogy más-más helyszínen, de mindenhol Isten há
zában imádkozzanak a keresztény egységért. A záró ese
ményre, ahol a két körzet egyhAz.községeinek lelkipász
torai és hívei mindannyian összegyűltek, a rákosszenl
mihályi római katolikus templomban került sor. 

ZsIGMOND TÜNDE 

U /'bán GáOOr atya, a rákos
szentmihályi római katoli
kus plébánia esperese az 

ökumenikus imahét jelmonrlatá
val az Apostolok Cselekedeteib6l 
vett idézetével kezdi a beszélgeté
sunket "Kitartottak az apostolok 
tanításában.. a közös imádságban 
és a kenyértörés közösségében". 
Az idén Jeruzsálemb6l érkezett az 
egységre szóló fellúvás, amelyben 
arra hívták fel a keresztényeket. 
hogy újra fedezzék fel azokat az ér
tékeket. amelyek köZOSSéggé for
málták az els6 keresztényeket Jeru
zsálemben. 

- Vajon nincs-e már nagyon 
messze az óskeresztényi Jeruzsá
lem a mai egyháztól? - teszem fel 
Gábor atyának az egyháztörténe
lem eseményei alapján talán má
sokban is felmerül6 kérdést 

- Ahogy mi,. feln6ttek sem tu
dunk vissz.1menni a gyermekkor-
00, nem léphetjilk át a felettünk el
telt 30-40 ével, úgy az egyház sem 
lépheti át azt a 200} évet, amely az 

,Jro Iw=tény k~ létrejötte 
óta eltelt De a gyerekkorban meg
tapasztalt szeretetéhnény, bizton
ságér1.és, valahova való tartozás 
meghatározza az ember életét fel
n6ttkorban is. Egyéni élettinkben 
is visszanyúlunk a gyerekkori 
élményekhez és eseményekhez. 
Meghirdetett igazság, hogy az egy
házat mindig újftani, refonnálni 
kelJ. Ez viszont azt jelenti, hogy 
kell lennie valami 6sképnek, 65-
mintának nyen értelemben visz
sza lehet menni Jeruzsálembe az0-

kért az értékekért. amelyeket lá· 
tunk, felismertlnk a Szentfrás alap
ján. Amelyekhez például a szegé
nyekr6l való gondoskodás is hoz
zátartozik - mondja Urbán Gábor 
esperes. aki hangsúlyozza, hogy a 
különböző felekezetek közötti pár. 
beszéd minden évben az ökumeni
kus hétben csúcsosodik ki. 

- Ezen a héten együtt imádko
zunk, együtt hallgatjuk lsten igéit 
és a Szentírás igazságait, s együtt 
elmélkedünk felette. Azonban az 
év több napján is akadnak olyan 
közéleti események és egyéb al-, 

UrtIán Gábor esperes-plébános: A kemztéltflk "lJ lÍton haladnak 

kaImak, ahol találkozunk egymás- Az elvilágiasodás ugyanis arra 
sal. Jó érzés felismerni a másikat, kényszerlti a keresztény köz.ll5sé
tudni róla, hogy a baptista, az geket, hogy összefog1ák erőiket, s 
evangélikus vagy a református közösen tegyenek tanúságot Jézus 
gyülekezethez tartozik. Egyébként Krisztusról - zátja ökumenikus 
a kor is azt diktálja, hogy mi,. ke- imaheti beszélgetésünket Urbán 
reszlények egy úton haladjunk. Gábor atya. 

Gajó, a sashalmi piac cégérfestője 
ZSIGMOND TÜNDE 

G
ábor JózseFkertlleti grafi
kusművész a Sarkad ud
varban él és alkot. Trom

bitás EniM férje grafikával, festés
sel és dekoráció készítésével fog
lalkozik. 

- Tavaly novemberben kaptam 
ezt az izgalmas felkérést. A sas
halmi piacon. ahová mi is kijá
runk kézműves lennékeinkkel, az 
egyik stand tulajdonosa kért fel 
arra, hogy készítsem el a dekorá-

.,4 

cióját. Futóll1zként terjedt a pia
con a hír, hogy én cégéreket fes
tek. Ekkor már nem volt megállás. 
A többi árus is megkeresett. Igy 
aztán esőben. hóban, ázva-fázva, 
több mint két hónapon keresztül 
100 négyzetméteres nagyságban 
készítettem cégtáblákat - mondja 
a múvészvilágban és baráti társa
ságban Gajóként ismert neves 
képz6mt1vész. A valódi rétegelt 
falemezre kézzel festett cégérek 
egy rég letűnI, azóta is visszavá~ 
gyott világot varázsolnak elénk. 

- Megpróbáltam egy kis kerü
leti, egy kis magyar, s egy kis ré
gi világi hangulatot csempészni a 
standokra, s ez a visszajelzések 
szerint sikerült. Mindent magam 
készítettem, egyedül a cégérek 
felrakásában kaptam segítségei a 
piac közelében lakó asztalos ba
rátomtól - idézi vissza Gábor Jó
zsef a fárasztó, de örömteu mun
kával töltött napokat. Gajó, aki a 
kerületben már aGyerekkuckó 
Óvodának és a Rákosszentmihá
lyi Polgári Körnek is készített de-

korációt, könyvillusztrációk, fest
mények és grafikák készítésével 
foglalkozik. A tavalyi könyvhé
ten két Wass Albert-album, Az 
utolsó táltos és a Szent László 
király jelent meg illusztrációival. 
- Jelenleg két gyerekkönyvet ké
szítek e16: az egyik a Mese ABC. 
a másik pedig a Színek története. 
E könyvek nagy valószímlség 
szerint az idei karácsonyi könyv
piacon lesznek megvásárolhatók 
- zá~a beszélgetésünket a sashal
mi piac cégérfest6je. 

• 



SPORT 

A XVI~ kerületi KMSE 20 I O-ben is a legjobbak között volt 

Egészséges élet és sikerélmény 
A XVI. kerületi KMSE éle
te 2010-ben is a rengeteg 
munkáról szólt. A sok er6-
feszítésnek azonban meg
látszott az eredménye. 

R IERSCH TAMÁs 

A XVl kerUleti KMSE a sport 
XXL után~f~ prog. 
ramnak is résztvevl;e. A Budapes
ti K>ziIabda ~ pedig nem· 
régiben a ,..F6váJ"Os;i kézilabdázá
sért végzett kiemeIked6 munkáért" 
elismerést adományozta az egye
sületnek. persze a kézilabdázás 
nemcsak a kerületi gyerekek moz
gására nyúft lehetőséget. Iunem jól 
tanltva "'" komoly sike<élménye
ket is jelenthet a számukra. 

- Szivacskézilabdásaink (ök a 
legkisebbek) 2010-ben egy ara
nyat, három-három ezüst- és 
bronzérmet, továbbá öt g6lkirályi 
és két Iet;obb kapus cimet nyertek 
- sorolta az eredményeket az el
nök. - Gyennek lány- és fiúcsapa-

taink az országos bajnokság mel
lett az országos és nemzetközi ku
pákan is jól szerepeltek. A legna
gyobb sikert azonban mind~ 
pen az 1998-as fiúk könyvelhettft 
el akik az Adidas Országos Baj
nokságban a hannadik helyen v~ 
geztek. Ezzel egyesületünk életé
ben az els6 érmet produkálták a 
leUlent6sebb hazai utánpótlás
bojnoWgbon 

Az 1995-ös és 'JJ-es fiúk ezüst-, 
az 1~ lányok és fiúk pedig 
bronzém'Iesek lettek a Budapest
bajnokságban A XVI. kerületi 
KMSE csapatai a Fradi-kupáról 
egy arany- és két bronzérernmel. 
Gy6rl>6l 'SY _ I:lebre<mbt5I 
'SY eztIstle\ Nyfregyháúnll 'SY 

T
izenhat utánpótlás- és fel
n6ttcsapatunk egyaránt az 
országos és a budapesti 

bajnokságban vett részt - mondta 
Rozmán Attila, az egyesület elnö
ke. - Ezenkivül négy nemzetközi 
és tíz országos kupán is képvisel
tettük magunkat. Én azonban en
nél is büszkébb vagyok arra, 
hogy a hat éve létrehozott Kézi
labdasport a gyermekekért prog
ramban már öt keruleti iskolában 
csaknem 300 gyerek vesz részt. 
Ezzel f6városi szinten is a legna
gyobb utánp6t1ásbázisok közé 
emelkedWnk. Nagyon fontos 
számunkra, hogy a mozgást, a 
sportolást megszerettessük a 
gyennekekkel, és hozzájáruljunk 
az egészségesebb életre nevelés
hez. Az eddigi szakmai mun
kánkkal és a gyermekekkel való 
tör6déssel úgy érezzük, sikertilt 
elérni, hogy a teljesItmény mel
lett a sportolóink a család és az is
kolán kivül is megtalálják azt a 
közeget, amelyet igazán közel 
éreznek magukhoz. A kerületi k6zlsek tareltak az IlS Kupé. is 

A Fighter SE a BVSC-be igazolt 
Január elején a hazai versenykarate egyik meghatározó 
egyesülete, a kertvárosi Fighter SE meglep61épésre szán
ta el magát: a 2005-ben alakult klub (amelynek jogel6dje, 
a HKA SE már több mint tíz éve működött a kerületben) 
ugyanis fuzionált a BVSC karate szakosztályával, és a jö
vőben BVSC-Fighter néven vesz részt aversenyeken. 

RIERSCH TAMÁS 

A 
meglep6 döntésr61 Ru
zsinszki Győrgyöt, a 
Fighter SE elnökét kér

dezHlk. 
- A döntésünket több dolog is 

indokolta: egyrészt a fúzi6val je
lent6s összeget tudunk megsp6-
rolnL hisz eddig magunknak kel
lett saját magunkat eltartanunk" 

innent6l kezdve azonban már egy 
patinás klub égisze alatt működ
hetünk. Másrészt az is fontos 
szempont volt, hogy a BVSC-nek 
jobb neve van. mint a nemrég ala
kult Fighter SE-nek. A szakosztály 
a 80-as, 90-es években az ország 
legerosebb karatebázisa volt, és a 
szakosztály vezetójének. Bőrzsei 
Ksfrolynnk a személyea jöv6re néz
ve is garanciát jelent. 

Ruzsinszki György hozzátette, 
a BVSC-vel való fúzió nem azt je
lenti, hogy távoztak volna a XVI. 
kerUletb61. 

- Mi mindig is XVI. kerületi 
egyesület voltunk, a tanItványaink 
többsége is a kertllet gyerekei kö
zül kerUlt ki. A most megkötött 
együttműködési megállapodás ér
telmében csak az élversenyroink 
igazoltak át a BVSC-be, az után
pótlásképzés továbbra is a XVI. 
kerületben maradt. Subeni József 
vezetésével két-két iskolában és 
óvodában zajlanak az edzéseink. s 
reméljük. hogy " ott megforou16 
~70 gyerek közül újabb nagy 
versenyzők kerülnek majd ki. 

bronzzal és Veszprém~1 egy 
bronzzal tértek haza. A kerUleti 
kézisek taroltak a Honvéd-kupán. 
a Csanádi-kupán. illetve a saját 
rendezé:sll V11NS-kupán is. A csa
pat ta9ti közül többen a ktilöndI
jok begy<ljté;ében" i'16kedtek. 

Serdül6 fiúcsapatunk nemrég el-
56 helyen végzett a kézilabdaku· 
POn, " joIenIog vezetik " Or.;zá. 
8'" SmlttIó BOjnOIGág E =portját 
is. Az NB D-ben szerepló férfi fel
n6ttcsapatunk is nyert két érmet.. il
Ietve az ific;;apatunkaz NB n Nyu
gati csoportjálml veretl.enül vezeti 
a OOjnokságot. és a Magyar Kupá
ban is nll'netel. Eddig az NB I/B
ben szerepló Vác és az NB l-es Fre 
csapatát búcsúzta.tták a kupából. 

Ro7lJlán Attila szakmai értéke1~ 
sében kihangsúlyozta, hogy t0-
vábbra is az önkormányzat az 
egyesület 1egfóbb támogatója. A 
kerttlet segítsége nélktU nehéz lett 
volna ezeket a szép eredményeket 
elémiillc:. 

- Minden kézilabdázni vágyó 
1996 és 2IX)4.-eS sztiIetésa leányt, 
továbbá 200) és 2OO4-eS születésa 
fiút szfvesen látunk utánpótlásbá
zisunkon. Az érdekl6d6ket hétfón 
és pénteken 16és 186ra között vár
juk a Centenáriumi Általános isko
la tomatermében, ilietve a fb..3O/ 
301-24Űl·es számon is szívesen vá
laszolunk a kérdésekre. 

A Fighter SE BVSC-be átiga
zolt 19 versenywje között vi
lág- és Európa-bajnoki érmesek 
sora találhat6. Jurca Dániel, Ká
hegyi Zoltán, Bartha Nikola mel
lett a többiek is kivál6 eredmé
nyekkel rendelkeznek, Igy a 
többségük tagjai a különböző 
korosztályos válogatott kere
teknek is. 

- Egy hónap múlva Újvidé
ken rendezik meg a kadet, ju
nior és U21-es karate Európa
bajnokságot. 

A versenyre a Fighter SE-~I 
heten kvalifikálták magukat. 
György Dániel, Jurca Dániel, Sze
gedi Döme, Bartha Nikola, Ger/ei 
Róbert, KDpdebo LDránd és Her
mann Zsófia egyaránt éremesé
lyesnek számít a februári konti
nensviadalon. 



HIRDETÉS 

PC, Iapt:1,::iiZ AZONNAU IN-
GYENES.' l;b$l.l Budapesten. 
wwwJmrkfthu,20-998-ú798 

XVI. kertIlet Szentkorona Iak6telepen 
eladó, Ill. emeleti. ~ uobQ, loggiás, 
56 nm~ lak.:los, rftzben feh'jllott. 
lrány.k IUl M Ft. 'JO.459--7327 

Angol, ntmet nyelvoktatás kedvező 
áron egydemislálól. m;oll890hot. 
mail.oom, 20-«3-7265 

Ajánd~kba adunk egy kis termf!hl. 
hosszú ..wlil, ~ rajzos, 3 év k~ 
rUl; kan foxi és Sl.:lj lkbSzőn] taak6 
kevertk ku tyát. Játékos. kedva, gye
rek5zeret/l. Kutyiho~ u.okott gazdi! 
kensunk' 3O-S5J..5583 

ÁZKÉSZÜlÉKEK cseréje, 
FÉG gázkészülékek javltása, 

viz és fútésszerelés, gépi 
DUGULÁSElHÁRiTÁS. 
409·0408, 30-402-83 

KoronafUrt uldiban másfél nobás, m . 
emeleti. cirkóh1~ l"ili 11,5 M Ft
ért eladó. 20-934-0816 

KERESONK-KiNÁLUNK eladó, kl
adó ingatland:at a XVI. ~ spe
c:WlzJ.fódva. 315-0031, 70-~, 
www.arnad ..... hu 

MjtyiWoIdo... 630 nm-es telken eladó 
198 nm-es, 4 szobis, nagy nappalis, 
gardr6bo:s. dupla komf_, meden
m, 1«'1 szintes CS;>Iid.i tá>: kl1löná1l6 
garáz.zsal.lntnyU: 55 M Ft. INGATI.A
I'JOSOK NE HIVJANAK! 26.922-7806 

r-----------------------~-------------~-------, 
l 
ö,'korm~nyzat api ába, "XVI. Kerüle l l j,ágb. 

A magyar nyelv helyesirm nerin! kitöltött tfzsuvu sulvény 
(a nével6k/a,/alj nem s:r.ámítanak u6nak) föladhat6 postán: 

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETts, 1163 Budapest, 
Havashalom u. 43. eimre, va.sy bedobhat6 al: ugyanitt elhelyeutt HIRDE

TÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú poslal.1d.íba. 
V.írjuk hird,*!K'ikel a hirdel16@íreemaiLhu e-mailenis, 

üzleti hirdetés: Afonyi Zsuua 06-2lV982-S352 L ____________________________________________ _ 

Az 
vagy, 
amit 

megeszel! 

ínyenc Kamra a felújított sashalmi piacon! 
'\Iinöségi élelmlSlertk uéles választékát kináljuk. 

Kinálatunkból: közel 100 fé le füszer, szálas teák, 
gyümölcs-, fekete-, Zöld-

k
fc hér- és herbaleák

k aszalt gyümölcsök. magva ,olasz száraztésztá 
és hozzávalók, Valentin napi ínyencségek, 

külön leges csokoládék, minőségi szeszes italok 
és kávék, ajándékcsomag készítés. 

Redónyök. ullnyogh!l6-rftK!szenok
'-el. narelk'N'6k U('~I~. ~~itbl. 
BemutatóttormQ"k: Csömöri u - sd<>
~Ak u ..wk. 409-22..">9, 2O-52J...1SOl, 
:lI).:!OQ.. !Ö'lII7 

KONTÉNERFSSIlT,sóDER,· 
HOMO K.-TERMÓFOw '5Z.ALLIT Á
SA 4 ~ 8 KÖBMtI'ERfs KONTt
NERREL 403-2755, 30--948-4810 

Képzett villan~16 .tllut ken!!! 30 
éves gyal<orllttal. SORCÖS'! 30-400-
1755 

ADÓBEVALLÁS JCÉ<iZI1'1StI', ADÓ
TANÁCSADÁST, KÖNYVEL1Sr vil
lal regisztrált adótan:ic:sadó, mhleg
képes kllnyvel6. 20-9'72-42J9 

I DUG LÁSELI R T " 
."ALII ONTÁS l\~U:Cu, Sl,AI\.·;-n:RC 

GtPI TISZTh'ÁS 
'ÁBlÁN ISTVÁN ZIk1I7-OUl 

KIndalIó, ~kályha épSt~ OICa6n. 
garancitval. A teJephelyen kiillflotl 
kandallók qqteldnthetllk. 30-301· 

'''' 
8I.dogos-tetllfedó-~gdel6, 6j 
munkát és f.,16jl tu t il vlllal. 409-2069, 
20-510-0013 

zoldfOTl'Ú gyógytennék Uzle thh 
egyedi ked~~1 vá~ az 
e~zséges fl ir1n f rde IIdllk"t. 
1 64 Bp, Lapos-k~ 18. 400-0498 

fES'lts.MÁZOLAs-T APST ÁZÁS ga-
rmcjjvaJ. kedvezrné,.n'l.el, Ingyenes 
fel~L 20-994- , 256-4425 

KÖII, 'wkd (~t. i$ kn-,."Ix\ rijl t), 
Ioölly"' ...... 1uo1, 19-1S8lt1i ü.,..,.bopok .. t 
........ "'101<, dij" dwllul híu:ho»:-vn. 

2Q..42~64)7 

€'ww.gozon.hg, 
Eladó Hévugyörkön -Bp-tól30 kJn. 
re- 400 n-Ol termll gytimölClOs, lCD fl ' 
nizzai (plnce+villany) 20-950-9652 

XVI. keI'tIJet CaÖmIlri 61on. frekventált 
""Iyen 56 nm-e!I hU (kit swba+ kony
ha+ e16szoböo+ kIInVa+ fürd65zoba) + 
mellélcépUletel< eladók. 418 nm-e!I M· 
roktelek. Intny.tr. 17,9 M Ft 11).387-3075 

ASZTALOSMUNKÁK-BCrroRJm;zt. 
TÉS konyhab6lorok. javltá50k és ki
sebb nagyobb munkák. 30-914--8928 

Könyvelés, ~mfejtt-s, besz.tmo-
16k, ad6bevallobok ~tfR, teljes kö
r(! pénzügyi szolg.1ltatás. 401-0360, 20-
355-2653 

Matematllul. fizika, k~mia fel~t&, 
felúrlc~ta tb. 30-598-3432, 4<0-6783 

Angol-nffilet nyelv tannu , konepeU
tás, viug.1n felkeWtés. Házhoz is 
megyek! 262.(1746, JO.622.(l570 

Vegyes 
SaShaImOn 80& nm-et, 2,5 szobás aalidi 
h:iz .. 640 nnHI telekkeltulajdonost6l el· 
adó. 20-371·2400 

COmÖTÖfl 2174 nzn..e,. oulatlan ~tó 2 
M Ft-ért eladó. 20-371-2400 

20 nm..f$1l2.lethely~ .. <*Imöri (iton ki· 
adó. 405-5658 

új, fillerft U#fllz/l, frM~ Iconyhasuk
rmy. ovegballon eLad6. 409-2240 

XSARA pkaseora kt6 ,in és napfényro
lók (gyári) ~1ad6k. JG.276-8300 

Hibátlan koUóhhi v.till~.s E Ft, ;elzen 
figur'li! porrelánok 8 E Ft e1ad6k. 405-
6484, 20-918-7317 

Antik fel(ijUúra 5ZOrUló karfu fotelek 
ldb/ IS E Ft elö>dók, az !gyak ingyen ri· 
vihl'tllk. 7IJ.J06.724ó 

Antik mtlkOd6l<épes f"li inga6ra és kan
dall66ra ~ kulaokkal12 II Ft/db et. 
Id6k. 20-918-7317, 4QS..Ó48Of 



HIRDETÉS 

Nyitva tartás: 
H-P: 
szo: 
Decemberben 
vadmap ls: 

Miért vél •• szuk • Matrac Szt6rt? Mert az egyedl igényeket 
figyelembe véve aj6nla.ok, 60 kOl'l'81rt, preci. tájékoztatást 
adnak termék.lkral 

Műszaki vizsga: 22 500 Ft! 

BEST~ 
Márkafüggetlen Szerviz és Műszaki VIZsgaállomás 

1165 Budapest, Arany János u. 55. 
Tel.: 403-5600/152-es mellék 

Mobil: 06-20/204-9001 
E-maii: info@bestautoszerviz.hu 

" , 

I'rof~áli!; [mplan1 k K~kaJ PoglI",.a1 
[n~~1>tS fow\snlli !i26rlsstl os kOI1l:"Uódó,"al ,-irja ÖnT. 

tlbl Bp. XVI. ·\«112 I la. 68. 
z4 6riJ. rol)"ama,...: leldQDO$ ""I:Í1'*gn)'Újl~~ bl:tt~lunk 

kelt1NI ,"fj:rnfk cl. 
o Töbhfók rll<'lki mód közü' "'Ia.:llhot: 
I<k<~",. 

• Hn,mema t:S:lfftiku, fömfstk ... lq:korntnlbb te<:hnIU,".t It i 
RenddiSnkd mtl:kiice<'llIhtll t;;mes:köd.k~ k go'pk .... "'a1 (lnl()'~ne< pori;olh) 

Célunk. bOJp' ön. k .. ~ aboll n. fN'aftI r'Jdalmaf,k "' .... ...." hangutof ... gye körúl 

Mófl'ny ... 'rok. '''''~n friiiti ni .. oo.L föbb ner ~e" ügrfR 

Telcfonos bejclelltkcn'1ó; +36-301987-0807 

Pallasz Patika 
Tel.: 4Q5.{jC).97 

1161 Bud.pes~ Rákosi út 90. 
Nyitv.: H-P: 7.30 -19.30 ig, 

S.o.: 8- \2 óráig 

BANKKÁRTYA ÉS EGÉSZSÉGKÁRTYA ELFOGADÓ IIELY 
El4 a yelnk: Vev6ink uhn.6ra INGYENESEN 

bizto.hott UtaUDos egénséglUlapot felmér'6 
gépünk lIaszaUata. 

A gép II mht értékeket kinyomtatta 
(BMI tndn:, tutzs(r százalék, 

vérDyomis, stb.) 
és maRk_Urulnk legUenek 

• klértekelhbea. 

I A Budapest Főváros 
, XVL KenHet; Onkonnányzat 

k~heti lapja 
Megjelenik 31500 példányban 

Felelős kiadó, fószerkeszt6: 
Vitézy Zsófia 

Tördelősurkeszt6: 

Imrik László 

Levélcim: 
1163 Havashalom u. 43. 

e-mail: foszerkesztOOlbp16.hu 

A szerkesztőségi fogadóóra 
szerd~nkéntl4-166ráig 

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

Tel./fax: 4011·586 

NyolnÚ: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felel65 vezető: Jens DJnhardt 

Terjeszti: 
MAXI·BOX 2007 !<Ff. 
Bozsányi KálmáruW 

1()42 Bp., Ró= uua 39. 06-3!}82S-ű463 
HirdetkfelvHel: 

(l6.2l}.982·5352 vagy hirdetl6@freemaiLhu 
A szerkeszl6sfgtinkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jel~ntetjijk meg. illetve 
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira· 
tokat, fotókat nem tartunk meg. k nem 
kuldtillk vissza. 
Ingyenes apr6hird~kd csak a hely 
fttggvényében jelentetünk meg. Fenntart
juk a jogot az aprohirdeb!sek szerkeszté
$ére vagy - helyhiányában - kihagyására. 



........ ~.:.,.~ 

· HIRDETES 

A fogászati implantátumok 
nemzetközi szakértője 

AKCiÓK 
1. Minden kezeléshez ajándék fogékszerl 

2. Fogfehérítés félároni 
3. Implantátum akciói (részletek a honlapon és ügyfélszolgálatunkon) 

XVl.ker. Kenéz u. 36. 

06-30·BATORFI 

info@implantatum.hu 

www.batorfi·fogaszat.hu 



HIRDETÉS 

MIAD.JUK 
A TORTAT ••• 

A sporttelap clubházában helyiségek kiadók : 
Emeleti bútorozatlan helyiségek 

Irodanak vállalkozás rénére: 
30 m' .... Ili, 13 m' -es te.mek. 

Ár: 1.500 Ft/h6/ m ' 
(tartalmazza II rauiköltságet) 
földszinti bútorozatlan taram: 

sport vagy egyéb tevékenységre: 
50 m' es te.em, 10 T öltöző 

Ár:megáUapodb s.zerint. 
Jó köziekedios, csendes környezeti 

Érdekl6dni munkenepQkon 
8-16 óráig Kiss Timaánái ,0/ 1-8' -'>0 

Profi oktatók és eszközök. 
tagas és világos tükrös 

terem.. széles óraválaszték, 
jó hangulat! 

.Zumba· 
• Pilates· 

tt stepaerobic 
., capoeira 

tt aero kick-box 
• alakfonnáló body-ball 

,. zsírégetö tréning 
lit senlor preventív 

gerinctoma 

.,.AIr-._ ....... 5td6 
l'65~Aranyü ..... u.SS . 

• f;'I~ll~ 
TeI8on:. 2O(,us·99QS 

E ...... it infoOmayafuneu.hu 

XVI. kerületi munkahelyre -
keresek: 

eNe géPIWZeI6t, programozási, gépbeállitási alapismeretekkel, 
CNC_ CNC_. 

Hagyományos esztefgéra eszle(g6tyost - nyugdíjas ls lehet, 
anYageI6kéSZit6 munkatánlat - nyugdijas is Jehet, 

anyagIsmeret, fémipari gyártási Ismeret I tapasztalat. 
targoneavazet6l VIZSga szükséges, 

beszerz6 munkatársat, B k.ategórias jogosftvánnyal • nyugdijas is lehet, 
Iakatost ( szerkezeti vagy géplakatost) • nyugdijas ls lehet. 

t:rdeklődni: 
Miskolczy Béla 06-20/9-429-257 

SBOLT a Rákosi úton 
R' ko,1 út IlO/a. Ta l., 405· 4'12 

H· P 9 . ,. .1 11 . Szo 9 -13- 111 _ 

Szig."úan bizalmas! 
februárban 

I-IO-ig vásároljon bármelyik 
lévő fUggönyünkből még a 

Tégl áron, és ml ingyenesen 
megyarrjuk! 

üzenet február J()-én 18 ÓTakor 
önmagát! 



HIRDETES 

Eladó ingatlanokat Ingatlan I 

keresünk és kínálunk! 
Tel.: 260-9428 

www.mozaikingatlan.com 


