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Bőlcsodei bokrétaünnep 

Január 27-én bokrétaünnepet tartottak a Felsíímalom utcában. Az áprilisra itt elkészülíí bölcsííde a kerület idei 
legnagyobb beruházása. Várhatóan 580 millió forint jába kerül az önkormányzatnak, amelyből 250 millió forin
tot az Európai Uniótól kapott. Az épület hat csoportban száz bÖlcsíídéselhelyezésére lesz majd alkalmas, a gye
rekek már íísztól birtokukba vehetik az intézményt. írásunk a 2. oldalon 

' ; ; .. ... '''; ; .... '... , 
Ismertették ·az Uj Széchenyi Tervet 
RIERSCH TAMÁS 

M aMagyarországon 
, . . minden politikai erő 
- egyetért abban, hogy a 

munkahelyteremtés rendkívül 
fontos feladat, ám csak kevesen 
vállalják azt, hogy ehhez nem 
közvetlenül a munkahelyeket 
vagy a munkára várókat, hanem 
azokat kell támogatni, akik a 

munkára váróknak . munkát ad- dokumentumok, és a pályázatok 
hatnak; vagyis a ' vállalkozásokat. feldolgQzása és értékelése is gyor
Az Új Széchenyi-terv · leginkább sabban történik. A támogatások
abban új, hogy jelentősebb össze- ból a kis- és középvállalkozások
geket összpontosít erre a feladat- . nak jut a legnagyobb összeg. 
ni A prógramban prioritást élvez- Ugyanakkor az unió szigorú felté
nek az innovációk, a technológiai teleket szab. A jelentkezésnek 
fejlesztések, a munkahelyterem- alapja a kétéves működés, az el
tésre irányuló programok. Egy- múlt évek eredményes gazdálko
szerűsödött a pályázatok beadása, dása az elbírálásnál előnyt jelent
kevesebb mellékletet igényelnek a het a vállalkozásoknak. 

Január 24-én a Jókai utcai ta
nácsteremben tartotta legutóbbi 
fórumát a Budapesti Kereskedel
mi és Iparkamara XVI. és XVII. 
kerületi tagszervezete; Szatmáryné ' 
Jahl Ange1a elnök az eseményre 
két előadót, Kauács Péter polgár
mestert és Szabó Ottót, ' a XVl. ke
rületi önkormányzat pályázatíró
ját hívta meg. 

Bővebben a 3. oldalón 

ft Pozitív változást 
~ hoztak a térfigyelők 

Helytörfénetet 
tanítanak az iskolákban 

• Könyv Árpádföld 
jeles személyiségeiről 



Pozitív változást hoztak a térligyelő kamerák 

Idén a Centi i's láthatóváválhat 
Az önkormányzat folytatná 
a kerület sűrűn lakott ré
szeinek bekamerázását. Az 
év elején a Jókai lakótele
pen kezdte meg működését 
az első tizenkét térfigyelő 
kamera, a tapasztalatok 
'szerint a közbiztonság ja
vítása érdekében érdemes 
folytatni ezt a programot. 

RIERSCH TAMÁS 

Alig több mint egy hónapja 
működnek a kamerák a 
Jókai lakótelepen és kör

nyékén, és máris látványosan ja
vult a'közlekedési inorál, a kerület
rész bÚllügyifertőzöttsége is csök
kent. Az önkormányzat a tizenkét 
kamera felszerelése mellett egy há
romfős szabadidős rendőri egység 
felállítását is finanszírozta. A sza-

~ badidejükoen tizenkét órás szolgá
latot vállaló rendőrök közül egy fő 
mindig a képemy& előtt ül, és azt 
figyeli, mi történik a közterületen, 
másik két társa egy, az önkor
mányzattól kapott autóbana kerü
letben járőrözik. Amint ' i.igyeletes 

" . 

társuktól riasztást kapnak, azonnal A tervek szerint három kamerát szakemberiel február 2-án már be-
a helyszínre mennek. a felújított sashalmi piacon helyez- járta a Centenáriumi lakótelepet, 

A rendőrségen belül kialakított nénk el - mondta Kovács Raymund megvizsgálták, hol lehetne a kö
központban tizenkét monitort kell alpolgármester -, egyet· a Havas- vetkező tizenhat kamerát elhelye:z;
figyelnie az ügyeletesnek, de ' az halom parkban. A végső döntést a ni. - A Centi a kerület legsűrűbben 
emberi szem akár 16-20 karriera testületnek kell meghoznia. lakott része, ebből kifolyólag a leg
képét is képes folyamatosan befo- . A kamerarendszer további bőví- . több bÚllcselekmény itt történik '
gadni. Egy rendszerbe tizenhat ka- téséről is a testületnek kell dönte- mondta a kapitány. - A kamerák 
mera tartozik, a Jókain felszerelt . nie. Dr. Terdik Tamás százados, ke- itt is a megelőzést, felderítést szol
tizenkettő mellé még további né- rületi rendőrkapitány több kollé- gálnák. Olyan helyeket keresünk 

. gyet is munkába lehet állítani. . gáj ával, illetve néhány mérnök az eszközöknek, amelyek'alegfor-

Tizenkét monitor pásztázza a ~özteriileteket a Jókai lakótelepen 

galmasabb utakat, a lakótelep ösz
szes parkolójátés a sétányokat is 
lefedik. . 

Kovács Raymund megerősítette, 
a rendőrök tanulmánya és terveze
te után a testület elé kerül a kame

. rarendszer bővítése. Haa képvise-
lők úgy gondolják, hogy szükség 

. van az új eszközökre, a sashalmi. 
piacon és a Havashalom parkban 
május végén, június elején kerülné
nek fel a kamerák, a Centin ősszel 
kezdődhetne meg a beruházás. Az 
újabb tizenhat kamera képeinek fi
gyelemmel kísérése egy újabb sza
badidős ' rendőr foglalkoztatását is 
igényli. Az önkormányzat a . köz
biztonság ja~tása érdekében ezt a 

. költséget is vállalja. 

Már· szerkézefkészazépülő : bölcsőde 
Tavaly szeptemberbén kezdődött és ez éváprilisában fe"' 
jeződik be az él beruházás, amelyetcKovács Péter polgár
mester az éV 'ijigfontosabb fejlesztéséhek Ílevezett. A ke,.. 
rület vezetőjé az épülőbölcsőcle bokf~táünnepségénelé
gedetten nyilatkozott a látottakról. 

R IERSCH TAMÁS 

Január 27-én egy röVid időre 
megállt az élet a FelSŐmal. om 
utcában. A napközben csen

des lakóparkQk lábánál az elmúlt 
hónapokban rendszeresen munka
gépek dolgoztak. A Felsőmalom és 
a Vágás utca sarkán levő üres tel
ket feltúrták, átszabták, majd a te
reprendezés-után néhány hét alatt 
felhúzták az új bölcsőde falait. Az 
épület tetejéhez érve megálltak egy 
kicsit. Bari Zoltán, a kivitelező 

Progress-B'90 Zrt. ügyvezető igaz
gatója bokrétaünnepséggel szere
tett volna megemlékezni erről a 
pillanatról. 

Ez a bölcsőde lesz a 2011-es esz
tendő legnagyobb beruházása -
mondta Kovács Péter polgármester. 
- Már most látszik, milyen szép 
lesz az épület. Szeretnénk, ha ősz
től a gyerekek is birtokba vehet
nék, az áprilisi átadást követően 
rohamléptekkerkell az intézményt 
bebútorozni és felszerelni. 

Az épület funkcionalitásáról és 
szépségéről Emődi-Kiss Tamás épí
tész, a tervezést végző Ekho Épí
tész Műterem . Kft. szakembere 
gondoskodott. - Az épület hat cso
portban száz bölcsGdés elhelyezé
sére lesz alkalmas. Ezenkívül szá
mos egyéb helyiséget is beletet
tünk a tervekbe - nyilatkozta la-

punknak. - Lesz külön sószoba, tett arról, hogy mire van szüksége 
tomaszoba, játszóház, és egy olyan agyerekeknek. 

,:helyiség is, ahol a sajátos nevelési - Nekem is ilyen korú. gyerme
igényű ' gyerekekkel is foglalkozni . keim vannak, átérzem az ügy fon
tudnak. Ezeket a helyiségeket a ke- tosságát. Úgy vélem, az építészet is 
rület többi gyereke is . igénybe ve- eszköze lehet a nevelésnek. A böl
heti. A lejtős telek nemcsak kiváló csőde nagyon fontos állomása le
panoráIÍ1át nyújt, hanem lehetővé .het a gyerekek életének, akik itt 
teszi, hogy a kert elkülönüljön az kezdenek el felnőni. Mivel ekkor 
utcától. Így egyfajta intim belső te- szakadnak ki először a család köte
ret tudtunk kialakítani. Az épület . lékébó1, egy rosszul kialakított kör
ívelt szerkezetű lesz, minden cso- nyezet akár egész életükre kiható 
portszoba a zöld udvarra fog néz- törést is okozhat - vélte az építész. 
ni. Megpróbálunk az épület külső A Felsőmalom utcai bölcsőde 
és belső színvllágával is olyan mi- tervei úgy készültek el, hogy -
liőt teremteni, ahol a gyerekek ott- amennyiben erre szükség lesz, és 
honosan érezhetik magukat. az önkormányzat forrást találna 
Emődi-Kiss Tamás elmondta, hozzá - a jelenlegi hat csoportszo

nagy kihívás volt a bölcsőde meg- ba újabb két csoporttal bővíthető 
tervezése. Korábban ugyanis csak legyen. Az áprilisra elkészülő böl- . 
óvodáttervezett. Alapos ember lé- csőde várhatóan 580 millió forint
vén, mielőtt munkához látott vol- jába kerül az önkormányzatnak, 
na, húsz bölcsődét is megnézett, és amelyből 250 millió forintot az 
így személyesen is meggyőződhe- Európai Uniótól kapott. 



Az Új Szécheny-terv középpontjában a foglalkoztatás növelése áll 

A vállalkozásoké a jövo 
2011. március l-jétől (néhány 
esetben már korábban is) le
het az Új Széchenyi-tervre 
pályázni. A kis- és középvál
lalkozásokat segítő program 
lehet a záloga az ország gaz
dasági felemelkedésének. 

RIERSCH TAMÁS 

Január 24-én a Jókai utcai ta
nácsteremben tartotta legutó~ 
bi fórumát a Budapesg Keres

kedelmi és Iparkamara XVI. és 
XVII. kerületi tagszervezete, Szat
máryné Jahl Ange1a elnök az ese
ményre két előadót, Kovács Péter 
polgármestert és Szabó Ottót, a 

. XVI. kerületi önkormányzat pályá
zatíróját hívta meg. 

- Az Új Széchenyi-tervről a leg
többet Szabó Ottó tudja - mondta a 
polgármester-, aki az önkormány
zat pályázatait is nagy hatékony
sággal kezeli. Ezért inkább arra he
lyezném a hangsúlyt, hogy a kerü
leti önkormányzat miképpen pró
bálja támogatni a helyi vállalkozá
sokat. A közelmúltban két fontos 
döntést hozott a testület. Az egyik 
a kertVárosi kártya bevezetése. Ez 
olyan kedvezményrendszer, mely 
minimális éves hozzájárulás (gya- : 
lorlatilag a kártya előállításának . 
ára) ellenében kedvezményeket 
biztosítana a kerületben éló1< szá
mára. És hogy miként támogatná 
ez a kerületi vállalkozásokat? Leg
inkább azzal, hogy a kártya beve
zetése növelheti a vásárlási kedvet 
a . kerületben. Ehhez azonban az 
kell, hogy minél több vállalkozás . 

mind a Corvin Művelődési Ház
ban, mind pedig a két uSzodában 
kedvezményekben részesülnek. 

A polgármester elmondta, hogy 
a januári testületi ülésen egy másik 
fontos kérdésben is döntöttek a 
képviselők. 

.:. Azok a vállalkozások, amelyek 
vállalják, hogy a következő idő
szakban legalál)b egy fővel növelik 
az alkalrnazottaik számát, az j)n
korinányzattól támogatást kapná
naJ<. Hogy milyet, arról még meg
oszlanak a vél~rnények. Szó vari. 
pénzbeli tánÍ'ogatásról, illetve 
egyéb juttatásról is. ' Erről azonban 
előbb a vállalkozások véleményét 
is ki szeretnénk kérni. Ugyancsak 
támogatni kív~juk azokat a vál
lalkozásokat, amelyek jelenleg la
kott területen levő telephelyüket 

dületet kapott. A turizmusfejlesz- lenti, hogy a kormány tíz év alatt 
tési alprogram nyomán sorra épül- . egymillió új és adózó munkphelyet 
tek az új gyógyfürdők, a hazai kis- szeretne létrehozni. 
és középvállalkozások pedig a Ma Magyarországon minden 
rendszerváltás óta először juthat- politikai erő egyetért abban, hogy 
tak olyan kedvezményes finanszÍ- a munkahelyteremtés rendkívül 
rozási és támogatási lehetőségek- fontos feladat, ám csak kevesen 
hez, amelyekből fejleszteni és fog-vállalják azt, hogy ehhez nem köz
lalkoztatást bővíteni is tudtak. A vetlenül a munkahelyeket vagy a 
vitathatatlan sikerek ellenére 2003- munkára várókat, hanem azokat 
ban az MSZP-SZDSZ-kormány el- kell támogatni, akik a munkára vá
ső Iépéseként-számolta fel a Szé- róknak munkát adhatnak, vagyis a 
chenyi-tervet. Magyarország 2004- vállalkozásokat. 
től tagja az Európai Uniónak. A - Az Új Széchenyi-terv legin
szocialista és liberális kormány a kább abban új, hogy jelentősebb 
hazai források megszűnésével összegeket összpontosít a feladat
szemben mindig az uniós támoga- ra - értékelte a programot a kerü
tásokra hivatkozott. Mára azonban leti pályázatfigyelő. - A program
kiderült, hogy az ország ezen a te- ban prioritást élveznek az innová
rületen is kudarcot vallott. A ko- ciók, a technológiai fejlesztések, il
rábbi -politika olyan fejlesztési ' ter- letve a: munkahelyteremtésre irá-

csatlakozzon a programhoz. En- Szabó OHó értékelte az Új Széchenyi-terv lényegi pontjait. Jól járnak a kis- és középvállalkozások 
nek, érdekében az .önkorITtányzat 
egyik munkatársa már meg is 
kezdte a helyi vállalkozások feltér
képezését és kiértesítését. Ajánla
tunkbanminden csatlakozó vállal
kozásnak egy olyan rnatricát ígér
tünk, amelyet kiragaszthat a kira
ka:tába, az ajtajára, s 'amelyen jól 
látható, hogy az adott vállalkozás 
részt vesz a kertvárosi kártya prog~ 
ramban. Ezenkívül negyedévente 
egy minden postaládába . eljutta
tandó marketingkiadványt is ter
vezünk,amelybe szintén bekerül
nének a programban részt vevő 
vállalkozások. A testület arról is 
döntött, hogy a kártya tulajdonosai 

olyan helyre" ipari parkba, intéz
ményi övezetbe költöztetnék ki, 
ahol másokat nem zavarnának a 
működésükkel. A tervek szerint 
ezek a .vállalkozások egyszeri 
-pénzbeli támogatásban részesül
nének. 

A polgármester előadását köve
tő~n Szabó Ottó az Új Széchenyi
terv lényegi ponljait értékelte, A 
mostani pályázat elődjét, a Széche
nyi-tervet az 1998-2002 kÖ;lött md
ködő polgári kormány hozta létre. 
Az otthonteremtési alprogram ré
vén tízezrek lakáskörülményei j9-

. vultak, de az építőipar is nagy lell-

vekre építette az uniós források el
osztását, amelyek céljai nem a ma
gyar gazdaság felzárkózási igé
nyeit, hanem az uniós fejlesztéspo
litika általános elveit követték. Az 
elmúlt tíz évben nem közeledtünk, 
,inkább távolodtunk az Európai 
Uniótól. Jelentős mértékberi meg
nőtt az államadósság is, és ver
senyképesség szemponljából Ma
gyarország a 2002-es 30. helyről 
2009-ig a 45.-re zuhant vissza. 

- Az Új ~zéchenyi-terv közép
ponljában egyetlen nagy cél áll: a 
foglalkoztatás növelése - mondta 
Szabó Ottó. - Ez számokban azt je-

nyuló programok. Egyszerűsö
dött a pályázatok beadása, keve
sebb mellékletet igényelnek a do
. kumentumok, és a pályázatok fel
dolgozása és 'értékelése is 'gyor7 
. sabban történik. A támogatások
ból a kis- és középvállalkozások
nak jut a legnagyobb összeg. 
Ugy.anakkor az unió szigorúfelté
teleket szab, amelyekről nem árt a 
pályázat beadása előtt tájékozód
ni. A jelentkezésnek alapja a két~ 
éves működés, az elmúlt évek 
eredményes gazdálkodása pedig 
az elbírálásnál ' előnyt · jelenthet a 
vállalkozások számára. . 



Vietnami barátság, testvérvárosikapcsolat, nagykövet az ünnepségen 

Holdújév az Erzsébetligetben 
Janúár 29-én este hét órakor színpompás tűzijáték fényei 
világítottáKmeg az Erzsébetliget téli csendjét, jelezve, 
megkezdődött a színházban a vietnami holdújév ün
nepe. De talán nem mindenki tudja, hogyan is kerülhet
tek a távoli Délkelet-Ázsia lakói éppen az Erzsébetliget
be. Nagy József kerületi vállalkozó segített megismerni 
torténetüket. 

MÉSZÁROS TIBOR 

M agyarországnak rend
szer~ál~ásokon átívelő, 

. hat evhzedes folyama
tos kapcsolata van Vietnammal. 
Eleinte testvéri szocialista állam
ként nyújtottunk segítséget ne
kik, amit azóta sein felejtettek el. 
Az amerikai háború után az újjá
építésben és az értelmiség kép
zésében volt szerepünk, így az 
itt tanulók személyesen is meg
ismerték Magyarországot. A 
magyar-vietnami kapcsolat hat
vanadik évfordulója tiszteletére 

egy képekkel gazdagon illuszt
rált országismertető jelent meg 
Vietnamról, amelyhez Sólyom 
László köztársasági elnök írt elő
szót. 

Vietnam ma a délkelet-ázsiai 
térség egyik leggyorsabban fej
lődő állama .. Hazánkban 4000-

. 6000 közé becsülik a vietnamiak 
számát. Kisebb-nagyobb csopor- . 
tokban élnek az országban,ame
lyek közül a XVI. kerületi az 
egyik legnépesebb. 

Kerületünkben a baráti vi
szony Nagy Józse! vállalkozó sze
mélyén keresztül alakult ki. Már 

több mint tíz éve, hogy szemé
lyes, majd később baráti kapcso
latba került a kolónia néhány 
tagjával. Ők is igyekeztek kap
csolatot találni a XVI. kerületi 
önkormányzattal, és az önkor
mányzatis lehetőségeket látott a 
kapcsolatban, amelyet Nagy Jó
zsef akkor önkormányzati kép
viselőként tudott elősegíteni. Ma 
már szoros kapcsolat köt össze 
minket: a főváros, Hanoi Tay Ho 
nevű kerülete kerületünk test
vérvárosa. 
_ Az ő újévük január végére 
_esett, amelyet rendkívül színes 
külsőségek között díszelőadás-· 
sal, díszvacsorával és húszper
ces tűzijátékkal ünnepeltek meg 
az Erzsébetligeti Színházban. Az 
ünnepségen megjelent Nguyen 
Quoc Dung, Vietnam magyaror
szági nagykövete, aki az előadás 
előtt ünnepi beszédben köszön-

tötte honfitársait, és a vendéglá
tókat is. A meghívottak között 
volt Kovács Raymund alpolgár
mester, aki hazai részről köszön
tötte az ünnepség résztvevőit; és 
igen nagy tapsot kapott, amikor 
vietnami nyelven kívánt boldog . 
új évet az ünrteplőknek. Az estet 
Nguyen Thi Hop asszony szer
vezte. 

Az ünnepi beszédek elhang
zása után kezdetét vette a vidám 
műsor, amelyben a nálunk élő 
műkedvelő vietnamiak léptek 
fel prózai és zenés produkciók
kal. A színpadi látványt az egész 
rendezvényre jellemző színpom
pás külsőségek jellemezték, 
akárcsak a műsort záródivatbe
mutatót. Számunkra szokatlan 
volt, hogy az előadást megelőző 
egzotikus vacsora fogásait evő
eszköz nélkül, kézzel kellett el
fogyasztani. 

AMALENKIJ ROBOTRA EMLÉKEZTEK. A német kisebbségi önkormányzat és a Pofosz közös rendezésében ismét megemlékeztek a 132, 
német neve miatt kényszermunkára elhurcolt sashal mi lakos csaknem három évig tartó kálváriájáról. Az idén örvendetesen sokan vettek részt a meg
emlékezésen, és három túlélő is megjelent Wiedermann Piroska, Keszthelyi Frigyesné és Berghoffer Róbert személyében~ Mielőtt megkoszorúzták vol
na a sashal mi Waldorf-iskola falán lévő emléktáblát, az iskola épületében Mihala Tibo.r, a Pofosl kerületi elnöke köszöntötte a túlélőket, Wiedermann . 
Piroska idézte fel a kényszermunka éveit. A német nemzetiségi önkormányzat adott ünnepi müsort Péteri Ildikó elnök, Busa Klára képviselő és a Roz
maring kórus közremúl<ödésével. 



A szerzőpáros 
sikerének titka' Hely történetet tanítanak 
M.T. 

. S zerencsére az utóbbi e.'vek
ben nem -ritka, hogy vala
milyen kerületünket érintő 

kiadvánnyal gazdagodhat köny
vespolcunk. A.z azonban valószí
nűleg rekord, hogy a Lantos
Teszák szerzőpáros kerületi törté-

Példátlan sikere van a Kerületünk története rajzokban 
CÍmú könyvnek. A Lantos Antal hely történész és Teszák 
Sándor karikaturista által jegyzett alkotás nemcsak az 
idősebb, hanem a fiatalabb generáció figyeimét is a hely
törtéiletre irányította. 

A kerület hely történésze arra 
utalt, hogy a Csömöri úti iskola 
tornatermének építésekor _a mun
kások két árpádkori sírt találtak. 

- Jean Effel a világ teremtését 

. nelemkönyve, a Kerületünk törte
nete rajzokban első kötete ·keve
sebb mint két hónap alatt az utol
só példányig elfogyott. 

A népszerűség titkát próbál
tam megfejteni Teszák Sándor 
társaságában. Amikor felkeres
tem a népszerű . grafikust, tud
tam, könnyebb egy kötetre való 
rajzot kicsikarni belőle, mint egy 
komoly mondatot, de azért szor
galmasan próbálkoztam. - Ha 
próbálom megfejteni a siker tit
kát - mondta végül mégiscsak 
komolyan -, talán ez lehet: ke
vés, de velős szöveg, és sok hu
moros rajz. Továbbá benne lehet 
az is, hogy mindketten imádjuk 
lakhelyünket. Ha csöng a tele
fon, én' így szólok bele: Teszák 
Sándor, Magyarország. És ha ép
pen Tóni bácsi hív, ő meg így: 
Lantos Antal, Rákosszentnlihály. 
Ez olyan mini ars poetica a ré-
szünkről. -

Bővebben: 

www.kimaradt.blogspot.com 

RIERSCH TAMÁS 

A mikor tavaly december
ben a Maconkai Orosz 
László Galériában bemu

tatták a könyvet, már sejteni lehe
tett, ennek a helytörténeti alkotás
nak nagy sikere lesz. A kiállítá.ssal 
egybekötött bemutatóra zsúfolásig 
megtelt a Batsányi utcai galéria. 
Alig egy hónappal később a · 201 
rajzból álló kiállítási anyag meg
kezdte vándorúlját a kerületi okta
tási intézményekben. 

Január 25-én először a Szent
Györgyi Albert Általános Iskola . 
emeleti aulájában állították ki a ké
peket. Kmegnyitóra a két alkotót, 
Lantos Antalt és Teszák Sándort, il
letve a kerületi helytörténeti mű~ 
hely legfőbb tárnogatóját, Kovács 
Péter polgármestert is meghívták. 

- A Kerületünk története rajzok
ban címd mű az eddigi legnépsze
rűbb helytörténeti alkotás - mutat
ta be a szentmihályi diákoknaka 
kiállítást a kerület vezetője. - A 
800 példány néhány hét alatt teljes 
egészében elfogyott. A siker an
nak is betudható, hogy a mű a ki-

négy . kötetben dolgozta fel -
váló rajzokkal, a tömör megfogal- mondta Teszák Sándor -, pedig 
mazásokkal a fiatalok nyelvén író- hat nap történéseiről szóltak a raj
dott. A tervek szerint a kiállítást zai. Az ezeréves kerületi hely törté
valamennyi kerületi oktatási in- net így több kötetet is megér. - Az 
tézményben bemutatnánk. . alkotópáros már a XIX. század vé-

- Az anyag iskolai bemutatása gén abbahagyott képes hely törté
azért is lényeges - tette hozzá Lan- net folytatásán gondolkodik. A ter
tos Antal -, mert így a diákokban vek szerint a XX. századi hely törté
is tudatosodik, milyen régi telepü- net a nyár vége felé jelenik meg. 
lésrészen laKnak. A Szent-Györgyi Addig is a Szent-Györgyiben 
Albert Általános Iskola ideális körülbelül február közepéig látha
helyszíne a rendezvénynek, hi~ tók a rajzok, majd akiállítás anya
szen itt is komoly helytörténeti ga átkerül a Lemhényi Dezső Álta-
emlékekre bufkantak. lános Iskolába. 

Lantos Antal és Teszák Sándor kiállítása nagy sikerrel járja a kerületet 

Néprajzi kiállítás Sashalmon 
Vikol Kálmán Határon innen, határon túl CÍmú kiállítása ja
nuár 22-én Mátyásföldről költözött Sashalomra, a Mesz
lényi Zoltán Közösségi Házba, ahonnan február végén meg
hívásra előreláthatólag abelvárosban, a Magyarok Házában 
is bemutatkozik. A vándorló gyűjtemény sashalmi bemu
. tatkozása a kiállító népzenész és énektanár tanítványai, ze
nésztársai megr~ndítőműsorával kezdődött, amelynek kö
zéppontjában Kölcsey alakja és a Himnusz állt. 

ZSIGMOND TÜNDE ban. Az Erdélyből, Kézdivásár-
helyről származó, kerületszerte 

M indig könnybe lábad a nagyra becsült és közismert nép
szemem, amikor a Him- zenész azt is elárulta az őt körül
nuszról van szó. Nekem vevő gyerekeknek, hogy ő már el

különösen sokat jelent az, hogy múlt tizenkét éves, amikor először 
nyíltan és · őszintén énekelhetem hallotta Kölcsey művét édesapjá
nemzeti fohászunkat - mondta tól. - Mi csak titokban énekelhet
elérzékenyülve Vikol Kálmán a tük a magyar himnuszt. Iskola
Himnusz közös eléneklése után a éveim alatt, egészen érettségiig a 
zsúfolásig megtelt közösségi ház- román himnusszal kezdődött 

mindennap a tanítás. E tekintet
ben a kilencvenes évek hozták 
meg a változást - osztotta meg a 
kiállításmegnyitó közönségével 
emlékeit a kiállító ének-zene ta
nár. Majd Kölcsey Ferenc életmű
vét méltatva hangsúlyozta a Köl
csey Általános Iskola tanítványai
ból verbuválódott Pi-Cinke kórus 
és citera-, fuiulyazenekarok tag
jainak, hogy mennyire büszkének 
kell lenniük arra, hogy a reform
kor e kiváló alakjáról elnevezett 
iskolába járhatnak. - Akkor va
gyok a legboldogabb, ha az álta
lam gyűjtött népi víseletek, azál
tal, hogy tanítványaim magukra 
öltik, újra életre kelnek - mutatott 
Vikol Kálmán a dalolásával tiszta 
forrás zubogását idéző kislányra, 

aki testvérével, esiha Koppánnyal 
együtt nyerte meg az idén a kerü
leti népdalversenyt. Ezután a test
vérpár fiútagja felső-háromszéki 
dalokkal örvendeztette meg a kö-
zönséget. . 

Bán Imre pályatárs beszédében 
méltatta a kiállító hivatásbeli és 
gyűjtő tevékenységét, s felhívta 
figyelmünket a kiállítás gaz
dagságára. A Pi-Cinke kórus lel
kes tagjai tanárukhangszerkísére
tében énekeltek csengő hangon, . 
majd a furulya- és aciterazenekar 
is "szóhoz jutott". A kultúra nap- . 
jának felemelő megünneplését · a 
Meszlényi Zoltán Közösségi Ház
ban Nagy Zoltán plébános zárta a 
gyűjtemény megtekintésére buz
dító szavaival. 

t1 . 
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Theodore Harold Maiman több mint ötven éve hozta létre az első lézerfény t 

Taroltak a Móra iskola tanulói 
A lézert és . az erre a névre 
hallgató, felbecsülhetetlen 
értékű különleges fénysu
garat alig több mint ötven 
éve ismerte meg a világ. Ez 
alkalomból rajzpályázatot 
hirdettek, amelyen jól sze
repeltek kerületünk tanulói. 

MÉSZÁROS TIBOR 

Szegeden 19.60. május l6-án 
sikerült Theodore Harald Mai
man amerikai fizikusnak el

sőként lézerfény t létrehozni egy ál
tala megépített rubinlézerreLEn
nek l010-ben volt ötven éve, és eb
ből az alkalomból novemberben, a 
magyar tudomány ünnepe rendez
vénysorozat részeként a Szegedi 
Akadémiai Bizottság Fizikai Mun
kabizottsága rajzpályázatot hirde
tett általános iskolai tanulók részé
re. A pályázók feladata volt bemu
tatni, hogymíndennapi életüket 
mennyiben befolyásolják ismert 
fizikai törvények, kutatási eredmé
nyek, találmányok. Az elbírálás . 

te: . a megjelenített fizikai tartalom, 
az ötletesség és a kivitelezés. 

A tanulói pályázatok felkutatása 
és megismertetése a fizika tantárgy 
általános iskolai oktatásában moti
vációs lehetőség a tantárgy iránti 
érdeklődés felkeltésében és fenn
tartásában. A XVI. kerületi általá
nos iskolákban jól tudják ezt, és ez
zel az eszközzel is próbálják egyre 
több diák figyelmét a természettu
dományok irányába fordítani. Így 
dr. Gyopárné Barzsó Margit, a tan-

tárgy egyik kerületi gondozója, a 
Móra iskola pedagógusa nem ma
radt tétlen a lézer ötvenedik szüle
tésnapja alkalmábÓl kiírt pályázat
tal kapcsolatban sem. Megszervez
te a kerületi iskolák jelentkezését a 
rajzpályázatra. A művek elkészül
tek, határidőre el is küldték azokat, 
és izgatottan,várták az eredmény
hirdetést. Dr. Jeszenszkyné Gal/ai 
Gabriella, a Móra Ferenc Általános 
iskola igazgatója lehetővé tette az 
érintetteknek, hogy leutazhassa-

alapját három fő szempont képez- A kerületi diákok eredményesen szerepeltek arajzpályázaton 

nak a január l5-i eredményhirde
tés helyszínére, Szegedre. Barzsó 
Margit tanárnő és kollégája, Krisz
tilrné Berkes Jolán · gazdag szakmai 
programot szervezett az ered
ményhirdetés előtti és az azt köve
tő időszakra. 

A XVI. kerület eredményesen 
szerepelt a rajzpályázaton. Az első 
helyet Székházi Maja szerezte meg, 
a másodikat Hauser Dóra, a l]arma
dikat pedig Nagy Levente, akik 
míndhárman a Móra iskola tanu
lói. Nagy Levente mellé a képletes 
dobog6 harmadik fokára felá1lha
tott még Bánki Lilla, a Szent-Györ
gyi Albert Általános Iskola ügyes 
kezű tanulója is, aki szintén har
madik lett. Így . túlzás nélkül 
mondha~uk, kerületünk diákjai ta
roltak a rajzpályázaton. A sikeres 
szereplés jutalmaként lézerrel kap
csolatos értékes tárgyjutalIílakkal, 
pólókkal és saját pályaműveikkel 
diszített falinaptárakkal térhettek 
haza Szegedről, és a győzelem di
csőségével,amelyből az őket felké
szítő és kísérő pedagógusoknak is 
jutott egy kicsi. 

A Szerb Antal Gimnázium elit társaságba jutott 
RIERSCH TAMÁS 

M ásodik éve történik 
meg, hogy a Szerb An
tal Gimnáziumot bevá

loga~ák a legsportosabb középis
kolák közé. És második éve for
dult elő, hogy ebben a válogatott 
társaságban a cinkotai alma mater 
az élbolyban végez. 

A Szerb Antal Gimnázium 
2009-ben a legsportosabb közép
iskolák versenyében a harmadik, 
2010-ben pedig a negyedik helyen 
végzett. Amíg két évvel ezelőtt 

még száz intézmény közül váÍasz
tották ki a legjobbakat, addig ta
valy már csak ötven középiskola 
vetélkedhetett ezért a címért. 

- Nagyon büszkék vagyunk erre 
az eredményre - mondta Inotai Ist
ván igazgató -, mert nem sport
tagozatos gimnáziumként sikerült 
immár második alkalommal ilyen 
előkelő helyen végeznünk. Ráadá-

sul külön öröm a számunkra, hogy A fenti szempontokon kívül né
a verseny meghirdetői nemcsak az zik még, hogy az adott intézmény
élsportoló diákok eredményeit, ha- ben hány igazolt sportoló tanul. A 
nem a tömegsportban résztvevők Szerb Antal Gimnázium több mínt 
számát is figyelembe vették. 230 leigazolt versenyzővel rendel-

A legsportosabb középiskolák kezik, . ami azt jelenti, hogy a 
versenyében több dolgot is mérle- cinkotai középiskola egyharmada 
gelnek. Egyrészt az iskola diákjai- aktívan sportoL Méghozzá nem is 
nák a kerületi versenyeken pro- rosszul, hisz az intézmény diákjai 
dukált eredményét, illetve azt, közül Magát Krisztina a súlyemelő 
hogy ezeken a rendezvényeken válogatott, Rizmayer György a bir
mekkora létszámmal képviselteti . kózó válogatott,. Csík Pál pedig a 
magát az adott intézmény. Az ér- párbajtőr ~ válogatott keret tagja 
tékelés során nagyon fontos té- lett. A legkiválóbb eredményt 
nyező, hogy a kerületi versenyek- . azonban Pál Balázs, az Ikarus lö
ről hányan jutnak tovább a buda- vésze . produkálta, aki 2007-ben 
pesti és országos döntőkbe. Universiadét nyert. 

- Ezeket az eredményeket nem - Szerencsére ma sem szűkölkö-
lehet csak úgy, hasraütésszeruen dünk azélsportolókban -mondta 
bediktálni, hanem mínden ered- az igazgató. - A 10. évfolyamos 
ményt szigorúan hitelesíteni kell. flws Erika ugyanis sportlövőként, a 
A kerületi versenyeket az önkor- ll.-es Paulovics Péter gyorskorcso
mányzattal, a budapesti és orszá- lyázóként, míg a 10.-es DrubinlJ 
gos döntőket pedig diáksportszö- Boglárka röplabdázóként ér el egy-
vetséggeL re komolyabb sikereket. 

A legsportosabb középiskolák 
versenyében szempont az intéz
ményben nyújtott sportolási le
hetőségek . száma is. A Szerb 
Antal Gimnázium ebben is bő
velkedik, hisz a diákoknak a ta
nulás mellett lehetőségük van 
kosárlabdázni, röplabdázni, fo
cizni, kézilabdázni, ezenkívül a 
táborok kerékpározásra, síelésre 
és más sportágakra is lehetőséget 
biztosítanak. 

Az Adidas sportszergyártó cég 
jóvoltából a legsportosabb kö
zépiskolák v.ersenyében értékelt 
ötven intézmény mindegyike 
egyaránt 200 ezer forintos vásár
lási utalványhoz jutott, amelyet a 
cég . termékeire költhettek el a 
nyertesek. A Szerb Antal Gimná
zium testnevelő munkaközössé
ge - Köntös Zoltánné, Csete Attila 
és MolnárIstván - a nyeremény
ből kosárlabdamezeket és labdá- . 
kat vásárolt a diákok számára. 



Sashalmi Fehér Szarvas 
Dr. Borvendég DeszkássSándor, in~ 
dián nevén Fehér Szarvas, a Sashal
món élt fiatalember a két világ kö
zötti földrajzi távolság ellenére a ki
halással fenyegetett indián társadal
mak természetközeli létében vélte 

'';: ~ '<, 

seit: Gyermekkorától tanulmányozta ' ideológiájuk nem felelt meg a szo
az amerikai' indiánok éÍetét, és az ér- cialista kor követelményeinek. Ér
zéseit, gondolatait indiánregények- demes mégis felidézni Borvendég 
ben fogalmazta meg. A negyvenes Deszkás!> Sándor, Fehér Szarvas éle
években írt sikeres regénysora azon- té nek néhány stációját, jellemző ké
ban 'majdnem fél évszázadnyi időre pet ad az ideológiák terheit cipelő 
eltűnt az ifjúság l<önyvespolcairól, XX. századról. , megtalálni saját életére feltett kérdé-

S ZÉMAN RICHÁRD 

B orvend,ég Deszkáss Sándor 
Kecelen született 1913. au
gusztus 16-án. Édesapja B. 

Deszkáss Gusztáv, aki később a sas
halmi Keresztúri úti "sárga" isko
la igazgatója lett. B. Deszkáss 
Gusztáv el akarta végezni a Zene
művészeti Főiskolát -' csellón és 
zongorán kiválóan játszott -, ezért 
a család eladta ingóságait, Buda
pestre költözött. "Amikor a főváros
ba érkeztek, a ~sebükben lévő pénz 
nem ért inár egy garast sem. Rájuk kö
szöntött a gazdasági válság és másfél 
éves kimondott nyomor. Apám úgy 
emlékezett erre vissza, hogy akkor 
megtanulta azt, hogy mi az, nem éhes
nek lenni, de éhezni, nem egy-két éj
szakán át, de hetekig, hónapokig. 
Nagy nehezen álláshoz jutott nagy
apám, közben toborzott egy kis zene
kart, amivel esténként mQzikba jártak, 
és ott a némafilmek aláfeső zenéjét 
szolgáltatták. Végre ki tudtak költözni 
a pestújhelyi plébánia pincéjéból, ahol 
a plébános úrjóvoltából addig mene
déket találtaJ( - írta le visszaerrilé
kezésébenaz unoka, ifjabb Borven
dég Deszkáss Sándor. A főiskola el
végzése után B. Deszkáss Gusztáv 
Sashalmon kapott állást a sárga is~ 
kolában, ekkortól következtek a 
nyugodtabb évek. 

A gyermek ' Borvendég Desz
káss ',Sándor nem találta helyét a 
nagyvárosban, így írt erről később 
A Szikláshegyek varázsIója című 
könyvben: "Elkerül tünk Kecelrólí a 
nagy iskolaúdvarról. Pestújhelyen 
egy ütött-kopo.tt sárga bérház szűk 
szobája lett az otthon unk. Sötét, hideg 
odú. Rabcella volt nekem az a szoba ... 
Kint az utcán sárga keramitos volt az 
út". Az emberek köszönés nélkül 
mentek · el , egymás mellett.' Se egy 
"dicsértessék", se , egy "adjon 
isten"" . Mindenki idegen volt min
denkinek. És sehol egy kis zöld fú. 
Vagy legalább egy darab homokos 
árokpart ... És megsirattam Kecelt. A 

, nagy iskolaudvprt. A zörgő szekere
ket. A hosszú, jegenyés utakat. A bú-

za földeket. Az akácosokat. A tanyá
kat. A halastavakat. A gulyát. A kon
dát. A hajnali tülökhangot. És min
den kis fúszálat. Minden kis por
szemet. ,," 

A cserkészetben találta meg ön
magát, és a cserkészeten keresztül 
a földrajzórán megismert külö
nös, idegen, és mégis oly ismerős 
világban, az indiánok természet
közeli világában. Tizenhárom 
éves korától fogva mindent elol
vasott az indiánokról, amit be le
hetett szerezni, levelezni kezdett, 
kiterjedt levelezése folyanÍ.ánfel
lépett az indiánok erkÖIési és 
anyagi támogatása érdekében. 

, Deszkáss Sándor "törzsfőnököt", 
az Úttörőszövetség Tábortűz 
című lapjának munkatársát és 

, négy "indián" társát, mert "alapo
san gyanúsithatók a Magyar Népköz
társaság állam rendje ellen kezdemé
nyezett összeesküvés bűntettének el
követésével". Egyéves nyomozás és 
nyolc vaskos kötetnyi nyomozati 
anyag igazolja a gyanú alapját. A 
Borvendég és társai , ügyében ho
zott ítéletet 1963 márciusában az 
általános amnesztia kapcsán meg
szüntetik. 

Az Országos Pedagógiai 

Hálából a nevadai soson ir).diánok ' A szerző' legismertebb könyve 
1934-ben tiszteletbeli indiánfőnö-

Könyvtár és Múzeum 2005-ben 
újra kiadta fehér Szarvas A Szik
láshegyek varázsiója című köny
vét. Az újra bemutatott könyvről 

ki címmel tüntették ki. 
"A Fehér Szarvas nevet az akkori 

Amerikai Indián Szövetség nagyfó
nökétól kapta, Dr. Barnabas Sa
Hiuhusuhutól, és ezen a néven válasz
totta meg . őt a New England-i 
Schaghticoke törzs tiszteletbeli alfó
nökének. Ugyancsak az indián szövet
ségtól származik a tiszteletbeli doktori 
diplomája (az indián filozófia doktora 
és az indián ügyességek mestere).> A 
diplomáról csak fotokópia létezik, ,az 
eredetit az A VH elkobozta." (Ifjabb 
Borvendég Deszk~ss Sándor) 

1939-től 1947-ig öt regénye je
lent. meg. A megjelent regények: 
HajnaIésillag Főnök, ,Békepipa, 
RézbőrÍí Messiás, A Szikláshe
gyek varázslójal. Hét fekete hold, a 
hatodik regényt a nyomdából 
dobták vissza, ez lett volna A vad
lovak asszonya. 

1948-ban amerikai -kapcsolatai 
miatt egy alapos házkutatás után 
tíz napig volt az Andrássy út 60. 
vendége, majd kirúgták az írószö~ 
vetségből. 

A kálvária következő ' stációja 
1962-ben jött el. Idézet a Radnóti 
Színház honlapján Bereményi 
Géza-Kovács Krisztina Apacsok 
című darabjának kapcsán megje
lent beszélgetésből: ,,1962 elején a 
Belügyminisztérium III/l-es (vizsgá
lati) alosztálya gyanúsnak talált egy 

kaposvári baráti kört. Gyakorlati tevé- így írt Nádasi Katalin az Elektroni
kenységük lényege: a különböző ijjú- kus könyv és nevelés oldalain: 
,sági kalandregényekben leirt indián "Napjainkban különleges küldetése 
életmódnak a szabad idejükben való lehet Fehér Szarvas könyvének ... A 
utánzása. Megalakulásuk ' óta rend- mai gyermekek előtt szinte ismeretle
szeresen és csoportosan az erdőkben nek azok a játékok, melyekben komo
járkálnak, indián öltözetet és eszközö- , lyan próbára tehetik saját képességei
ket készítenek, használnak. A csoport-ket, testi-lelki erejüket, bátorságukat, 
ba történő felvétel indián szokásoknak fegyelmezettségüket, talpraesettségü
megfelelően tábortűz mellett, belepi" ket és megmutathaiják, hogy képesek 
pa elszívása úiján történik. A tagok önzetlenül alárendelni saját kénye/
indián neveket kapnak (Nagy-teknős- müket egy magasabb célnak vagy a 
bela, Heverő bölény, Sas-szem stb.) és közösség érdekének - miként a szerző 

,egymást testvérnek szólítják. " , tette kisfiú korában, cserkészként. 
. A Belügyminisztérillmban.dön- Ugyancsak bámulatba ejM-a m.ár fel

tés születik arról, hogy "az illeté- nőtt író sok-sok lelki ésfizikái erőfeszí
kes operatív szervek folytassanak tése azért, hogya kitűzöttcél elérésé
felderítő munkát a magyarországi re képes, és az indiánok megbecsülésé
indián ,tömörülések körében". A re méltó legyen. . .. Az olvasó rácso
nyomozati , munka tulajdonkép- dálkozik .a szinte tapintható változás
peni célja kideríteni, mit vagy kit ra, fejlődésre, amelyet ezek a vállalt 
rejt valójában az indián öltözet, . megpróbáltatások előidéz tek az író 
mire utalnak a nevek, szertartások személyiségében, s amelynek eredmé
és maga a törzs. A hatóság szem- nyeként elnyeri az indiánoktól a meg
szögéből egy bizonyos: az indián tisztelő "főnök" dmet. Nem is a fizi
nem az, aminek látszik, nem in- kai próbák a legnehezebbek ebben a fo- I 

dián (hiszen ilyen népcsoport lyamatban, hanem annak a bölcses
nem él Magyarországon), ebből ségnek a megszerzése, amelyet csak a 
következően létezik valami, amit "testvérek vagyunk" fogalom teljes 
álcázni kell, ez pedig nem lehet átélése, a természetbe való csendes be
más, mint tiltott, ellenséges politi- lesimulás, a szemlélődés, a létezésben 
kai tartalom. való valamennyi élő és élettelen tár-

E gyanús tevékenység után sunk megismerése, megértése és olyan 
nyomozva letartóztalják és hóna- mérvű tiszteletben tartása adhat, ami
P9kon át vallatják Borvendég lyet az ember önmagának is kíván." 



Etelka néni 
két élete/ 
Etelka néni 34 évig volt a 
Szerb Antal Gimnázium 
pedagógusa. Ez azonb~n 

. csak az egyik élete volt. A 
másikról csak a legszűkebb 
környezete fudott. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A meghívón a következő 

állt: "A Deák téri evangé
. likus templomban január 

23-án Thiering Etelka az istentiszte
let után megismétli karácsonyi or· 
gonazenés műsorát" Az ember, ha 
teheti, . elmegy volt némettanára 
kOl1c~rtjére. 

Thiering Etelka 1969-ben érke
zett a Szerb Antal Gimnáziumba 
német-orosz szakos pedagógus-

Kovács Sándorné könyvet írt 34 jeles személyiségről , 
Arpádföldi kötődések 
Lapunk hasábjain sok telt házas rendezvényről volt már 
alkalmúnk beszámolni, de olyat még nem láttunk,.ahol a 
nagy teremből nyíló kisebb helyiségben, valamintaz ab
ból nyíló ruha tárnak kinevezett harmadik helyiségben 
is szorongtak az érdeklődők. . 

ván Munkácsy-díjas festő, iparmű
vész, Tímár István világbajnok ka
jakozó, Erdélyi János és Zsigmond 
Dezső, mindketten Balázs Béla
díjas filmrendezők és forgató
könyvírók, vagy Decsi Tamás vi

MÉSZÁROS TIBOR szerző azzal a felismeréssel, hogy lágbajnok kardvívó. 

H asonló esetben aki' nem 
fér be a nagytereml;>e, 

. egyszerűenbeletorődik 
és hazamegy. Január 7-én az Ár
pádföldi Közösségi Egyesület 

. székházába azonban mindenki 
bepréselődött, aki kíváncsi volt 
Kovács Sándornénak; a Bekecs utcai 
Arany János Általános Iskola nyu
galmazott igazgatójának legújabb 
könyvére . 

Kovács. Sándörné, sok nemze
dék .Márta nénije gyakorlott szer
ző. 1981 .óta jelennek meg publiká
ciói. Legutóbbi könyve, az Árpád
föld iskolája 1909-1999-ig' az 
árpádföldi oktatás egy, évszázadát 
mutatta be. V alószínűleg enne~ a 
kis helytörténeti remekműnek leg
alább akkora szerepe volt a nagy 
érdeklődés előidézésében, mint a 
népszerű tanárnő egyéniségének. 

. ként. Nyugdíjazása után még négy 
évig itt oktatta a nyelveket: Kez
detben az oroszt is, azután már 
csak a németet. Később szakta
nácsadóként járta Budapestet, kolc. 
légáival német nyelvű könyvet írt 
Es ist 5 Minuten vor 12 címmel a 
környezetvédelemrőL E tárgykör
ben 1995-ben német nyelvűerköl
csi-etikai tartalmú szöveggyűjte
ményt állított össze. Szakcikkei je
lentek meg, sokszor volt érettségi 
elnök, ma is zsűritag a német or
szágos középiskolai tanulmányi 
versenyeken. 1994-ben az iskola 
igazgatója ésa Fővárosi Pedagó
giai Intézet Németh László-díjjal 
ismerte el pedagógusi munkáját. 

Az iskolatörténeti könyv ' adat
. gyűjtése közben szembésült a 

a település múlljában fontos szere- A könyvbemutatót műsor szí
pet játszó emberek hiteles történe- nesítette. Bede Róbert médiasza
te milyen gyakran esik áldozatul - kács, alkalmi műsorvezető (maga 
az emberi emlékezet végességé- is a könyv szereplője) humoros 
nek, bizonytalanságának. Har- összekötő szoveggel fűzte össze a 
mmcnégy kiemelkedő személyi- Guttman Zoltán és két fia, Mátyás 
ség élehllját most már örökre őrzi és Ábel által előadott kamaraze
az Árpádföldi kötődések című nét, Szakonyi Mályvák a kertben 
könyv. Az életrajzokat bemutató · című novelláját, Nagyné Bartha 
kiadvány elsődleges .eélja a közis~ Anna viola da gamba játékát vagy 
mert művészek, sportolók és köz- dr. Dormányné Juhász Judit Alkotás 
szereplők bemutatása, életúljuk, című. versét. Közben Kovács Péter ' 
történetük hiteks megőrzése volt, polgármester méltatta a könyvet, 
áma · figyelmes olvasó az elmúlt kiemelve azt, hogy a történelem a 
évszázadtörténetéről is sokat népek, nerrizetek történetét ábrá
megtudhat az életrajzokbóL A hí- zolja, Kovácsné N agy Márta 
rességek közül· az első, Holubán könyve pedíg az ebben a történel
Ferenc birkózó 1887-ben született, mi környezetben élő emberek 
aki pedig a kötetet zárja, Nagy Le- egyéni sorsát, e történelem apró 
vente Péter Junior Prima-díjas nyel- részleteit, azt, ahogy az egyén 
vész 1982-ben látta meg a napvilá- megéli a történelmet. És mivel a 
got. A rangos névsorból kedvcsi- múlt megismerése a könyv címé
nálóként kiragadva mindenkép- ben szereplő kötődés alapja, 
pen említést érdem~l Szakonyi örömmel támogatta a kötet meg
Károly Kossuth-díjas író, Eigel Ist- jelenését. 

Sokan nem is sejtették, hogy 
Etelka néninek a gimnáziumon kí
vül van egy titkos élete is. Élete na
gyobb részét az egyházzene töltöt
te ki, amiről a rendszerváltásig 
nem volt ajánlatos beszélni. 

Először minimális zenei előkép
zettség után a fóti Evangélikus 
Egyház · Kántorképző Intézetében . 
egyltázzenét tanult, 1960-tól a 
Deák téri evangélikus templom or
gonáján Trajtler Gábor útmutatása 
szerint ismerkedett a hangszerek 
királynőjéveL 1963-1993-ig már ta
nított a fóti kántorképzőben. Bár 
pedagógusi pályáját is hivatásként 
gyakorolta, életének e területe is 
nagyon közel állt a szívéhez. Deák 
téri koncerljén több kerületi peda
gógus is megjelent a volt kollégák 
közül, hogy immár a leleplezett ti
tok részesévé válj on Bach, a Deák 
téri orgona és Thiering Etelka mű
vészetének csodálójaként. 

A pOlgármesteri hivatal elso emeletén, a Kovács Attila Galériában L.endvai László festomüvész kiállítása január 
31-én nyílt meg. A fóleg tájképekbííl, de közöttük figurális ábrázolásokat is tartalmazó müvekból álló tárlatot 
KOltayné Zolder Klára, a Corvin Müvészklub vezetoje nyitotta meg és ajánlotta a müvészetkedvelök figyelmébe. 



Az Éless-szín vendégjátéka: Társasjáték New Yorkban 

Fergeteges ·· komédia Mátyásföldön 
Ismét a hazai színjátszás 
néhány kedvencének nevét 
olvashattuk azon a színhá
zi plakáton, amely január 
27-én este hét. órára hívo
gatta a lassan már törzskö
zönséggé alakuló Erzsébet
ligeti Színház-látogatókat. 
A színlap vígjátékof ígért, 
és az ígéret be is teljesült. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A z Éless-szín már nem 
. először vendégszerepel 

Mátyásföldön. Ezúttal 
Andrew Berman Társasjáték New 
Yorkban CÍmű vígjátékával a tar-

, solyukban érkeztek az Erzsébet
ligeti Színházba, amelyet Koncz 
Gábor rendezésében mutattak be. 

A színmű családi problémát 
választott témájául. A jólétben 
élő, sikeres művészházaspár Farkasházy Réka, Esztergályos Cecília és Koncz Gábor. Sophie és Maurice egymásra talál 
egyik ,napról a másikra azzal 
szembesül, hogy ezentúl nem szerint körmönfont praktikákkal megpróbálják el~erülni, hogy az eldobja a járókeretet, a csoszogós 
folytatha~ák eddig megszokott, rendszeresen pr,óbála figyelem öregek találkozzanak, de a sors papucsot, és szőke parókában, 
szabad életüket, mert nekik kell középpon~ába kerülni. Az esec úgy hozza, hogy ez mégis meg- testre simuló ruhában, arasznyi 
gondoskodniuk ~ feleség kilenc- mények azonban ezen a ponton történik. A találkozástól a két tűsarkakon tipegve kelleti magát 
venéves édesanyjáról, Soprue-ról gyökeres fordulatot vesznek. öreg évtizedeket fiatalodik, és újdonsült lovagja előtt: Így a 
(Esztergályos Cecz1ia). A lányát ját- Barbara és David ugyanis meg- csakhamar közös önálló életet 'darab zavartalanul roboghat a 
szó Farkasházy Réka (Barbara), és hívja látogatóba az ugyancsak kezdenek. Ez a . változás termé- happy end felé. A remek poénok
az annak férjét alakító Incze Józse! aggastyán, de ünnepelt és dús- szetesen a komikus helyzetek se- kal tűzdelt előadásban összeszo
(David) házaspár életét terheli a gazdag festőművész ismerősü- regét kínálja, amit a színészek kott játszótársnak bizonyult a két 
jelenléte. Persze őt ez cseppet ket. Maurice (Koncz Gábor) resz- ' egytől egyig ki is használnak. Az "öreg" mellett Farkasházy Réka, 
sem zavarja, sőt kissé gonoszul, a keteg, ápolatlan öregember. A előadásnak ez a része egyértel- és ugyanilyen jó partnerük volt 
mellőzött idős ~mberek logikája fiatalok kínos helyzetektől tartva műen Esztergályos Ce~íliáé, aki Incze JÓZsef is. ' 1 

Ezentúl ne dobja el asiiilt,"aíjegyet! 
Szabó Csilla, a Corvin Művelődési Ház- Erzsébetligeti 
S,zínház igazgatója tanácsolja ezt a színházlátogató kö
zönségnek. A magyar kultúra napján útjára indult a liget
ben a kulturális láncreakció new kedvezménysorozat; 
amelyben a már felhasznált jegyek is szerepet kapnak. 

juk. Annyit azonban elárult Szabó Folyik továbbá az elektronikus 
Csilla, hogy amárdus 15-i díszel6- helyfoglalás technikai előkészíté
adás mindenképpen részé lesz a se is, ami tovább egyszerűsíti az 
sorozatnak. . előző lapszámunkban részlete

A láncreakció már be is indult, zett jegyrendelést. 
mert az , Éless-szín Társasjáték Aki az internet segítségével kí-

MÉSZÁROS TIBOR vitának, Csákányi Eszter főszerep- New Yorkban cúnű előadásának ván helyet biztosítani magának a 
lésével. Így kapcsolódnak egy- szünetében már hosszú sor kí- nézőtéren, a színház munkatár-

L· esznek a színházban olyan máshoz a lánc szemei. N7m min- . gyózott a pénztárnál, hogy a lánc sának közreműködése nélkül, 
előadások,' amelyeknek a den előadás tartozik majd a lánc- következő előadására is megve- otthomól foglalha~a le azt a he
jegyei kedvezményt jelen- ba, de ettől kezdve érdemes elten- gye a kedvezményes belépőt. lyet, ahol az előadáson ülni sze

tenek egy következő előadásra. ni a már felhasznált színházjegyet, Az igazgatónő azt reméli, retne. A jegy átvételére vonatko
Aki például jelen volt a Társasjá- mert egy következő előadásra hogy az őszi színházi évadra már zó kötelezettségek azonban (egy 
ték New Yorkban CÍmű vígj~té- kedvezményt jelenthet. Hogy me- kialakul egy stabil törzsközön- óráva.l az előadás kezdése előtt át 
kon, és megőrizte a jegyét, ked- lyek lesznek a láncreakcióba tarto- ség, és aki e.bbe a körbe tartozik, kell venni) az interneten keresz
vezményesen lehetett nézője a zó előadások, abban van egy kis addigra további kedvezmények- tül foglalt helyek esetében is ér-
Brezsnyev lányáról szóló Dolcsaja . játék, mert azt előre nem tudhat- re számíthat. . vényben lesznek. 



Gesarol lemezbemutató az Erzsébetligetben! 

. MárciUs 5"én 20.30-tól nagyszábású . lemezbemutatQ~ kQncertet ·tart a 
. GilsaroLeg~i:ittes. vado'naföj számokkal; megfepetésvendégekkel. A kon
eertről DVD-felvételkésztrkegyszerre tiibb .kameráva~ lIajól helyezkedsz, 
a fe ee! j . megőriz az utókor számára .. ~De CSilk akkor, ha 

síto ye' , amelyet' már most megvehetsz a színház 
yllyitvmartási időben .{telefon: 40i-a061! 18€1n~Ft-os~ron . 

. aO-tq,~ Beengedés ·1~,45-től. 

- zönom, in óptirÍlista v. 'aa.,óld 



(1163 Budapest, Cziráki u. 22. Telefon: 402-1353, 402-1354.) 
Orökbefogadó szülők önsegítő csoportja indul havi rendszerességgel. A 
csoport koordinátora Bán Erzsébet. Mozaikcsoport címmel önsegítő cso
port indul válás után újjászerveződött úgynevezett mozaik- vagy patch
workcsaládok tagjainak, legyen az szülő, nevelőszülő, gyerek, nevelt gye
rek. A csoport alkalmai kéthetente lesznek, koordinátora Simon Gábor. 
Családi szabadidőklubunk továbbra is várja a tartalmas kirándulásokat, 
városnézéseket kedvelő, kikapcsolódni vágyó családokat. Következő prog
ramunk február 19-én, szombaton lesz. Jelentkezés, érdeklődés Józsa Éva 

. vagy Simon Gábor programfelelősöknél. . 

1fI'·'f'm,JI6;'I,im!,plrtqr$~ 
~ C()fvini Qomini Ház- és LaKá~tulajdonosok Egyesülete Mátyásjöldért és '· 
á mátyásföldie~élt-végzi t~yékenY5égéLKéJjükpíindiizokat, akik szeretnék' 
Wnlogátni kör~yezetvédelmi,kulturális:sport,J'0etpékvéde.lmi és,é~~kőrző 

~ munká.Rkát, személyi'jöyedeleiliadójukJ o/ci-áról akövét~ezőmlota alapj~n · 
·~endelkézzel1~k:'R?ndelkeZő nyilatkozat (!,betizetett (!,dÓ J7Ói~rók A ~ea-
vezméoyezett ·adósz~ma: 180Ú55521-42:A zh)ényezett n~ve~(erinek 
kitöltése nem;köteJező): Corvin i Domini Máty Hárés Lal(ástulajdo~ 
~O~~Eg~eSÜ!é!e. fá~og~tá~i~k~~ előreOis .. . 

Díszoklevél pedagógusoknak 

Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó óvónőnek, tanító
nak, tanárnak a figyeimét, aki 1941-ben, 1946-ban,1951-ben, illetve 1961-
ben kapta meg pedagógusdiplomáját, állami vagy felekezeti intézményben, il
Ietve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet pedagó
gusképző intézményt, továbbá legalább 30 éven keresztül dolgozott a peda
góguspályán vagy a művelődésügy területén, hogy díszokleyél adományozá
sára irányuló kére Imét február 25-ig juttassa el il Budapest Főváros XVI. ke
rületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala művelődési ügyosztályára sze
mélyesen vagy postai úton. (1163 Budapest, Havashalom u. 43. További in
formáció kérhető: II. emelet 225. szoba, Huszka Évánál, telefon: 401-1527.) 
A jubileumi diplomák adományozásához szükséges: 
- kérelem az eredeti oklevelet kiállító intézmény vezetőjéhez, illetve annak jog~ 
utódjához, amely tartalmazza az igénylő nevét (hölgyeknélleánykori nev~t), 
édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, taj-számát, adóazonosító 
számát; - szakmai önéletrajz; - az eredeti diploma fénymásOlata (nem ma
gyar nyelvű diploma esetén,szükséges annak hiteles magyar fordítása!); - a 
pedagóguspályán eltöltött minimum 30 év igazolására a munkakönyv 1. és 
~ 12. oldalainak fénymásolata; - ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél 
egyik fokozatát, úgy a kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának és a 
szakmai önéletrajznak a csatolása. - Felhívjuk a figyelmet árra, hogya fent 
felsoroltakról.- amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot készít
tetni - kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk, továbbá arra, hogya 
beadási határidőn túl érkező kéreimeket nem áll módunkban elfogadni. 

Véradás! 

Február 25-én, pénteken 14-tő118 óráig a Magyar Vöröskereszt véradást 
szervez a XVI. kerületi Vöröskereszt helységében, a Veres Péter út 27.
ben. 
Amit nagyon fontos tudni: minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév . 
szükséges. A regisztrációhoz hozza magával személyi igazolványát, lak
címkártyáját és eredeti taj-kártyáját! Előtte étkezni kell, és sok folyadékot 
fogyasztani. A helyszínen orvos dönt a részvételről. 
Ha ön egészséges, és még nem töltötte be a 65. életévét, kérjük, jöjjön el, hogy 
segíthessen a rászoruló betegeken! (E-maii: veradas@voroskeresztbp.hu. 
információ:-www.veradás.hu) . 
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Pingpongsuli a Georgina utcai iskolában 

Játékos sport az · állóképességért 
RIERSCH TAMÁS 

A' , z elmúlt néhány évben 
. több dolog történt a kerü

let sportjában, rrúnt a 
rendszerváltás óta 'eltelt tizenhat 
évben összesen. Uszodák épültek, 
sportegyesületek alakultak és 
sportlétesítmények újultak meg. A 

, 2011-es év is bővelkedÍú fog a fej
lesztésekben (Sashalmon sport
csarnok, a Bátony utcában pedig 
nyolcpályás rekortán futópáfya 
épül). 

A sport infrastruktúrája mellett 
azonban a lehetőségek is folyama
tosan bóvülnek. A hagyományos 
kerületi sportágak, a labdarúgás, a 
kézilabda,' a tenisz és az atlétika 
mellé számos új sportág jelentke
zett be. Február 2-án a Batthyány 
ilona Általános Iskolában új sport
ágként kísérleti jelleggel egy ping
pongsuli is indult. 

- Az asztalitenisz egy szintig 
'egy iskolai tornateremben vagy 
egy aulában is űzhető - mondta 
Tóth Gábor, a pingpongsuli vezet6-
je. - Nem kell hozzá sok minden, 
csak néhány asztal, ütők és labdák, 
ezért cserébe viszont a sportág na-

gyon sokat adhat. Javítja a gyere
kek koordinációs készségét, fej
leszti a kézügyességüket, és erősíti 
az állók€pességüket. 

Tóth Gábor a hazai asztalitenisz 
egyik meghatározó játékosa volt. 
Miskolci ~zületésűként először a 
Borsod megyei város csapatában, 
majd a Nagykálló felnőtt csapatá
ban játszott. 200l-ben Horvátor
szágba igazolt, majd két évet az 
osztrák I.ligában játszott, az elmúlt 
öt évet pedig az osztrák II. ligában 

töltötte el. Ezen a bajnokságon ta
valy és tavalyelőtt is a liga legered
ményesebb játékosa volt. 

~ A Batthyányval úgyJerültem 
kapcsolatba, hogy az egyik tanít
ványom, Nagy Levente az iskola ta
nulója, és az ő apukája egyszer fel
vetette, hogy rrú lenne, ha heti !lé
hány alkalommal az intézmény" 
ben is tartanánk edzéseket. 

- Iskolánk mindig is nyitott volt 
a sportok előtt - mondta Melegh 
Judit szabadidő-szervező. - A ké-

,Az edző, Tóth Gábor a hazai asztalitenisz egyik meghatározó játékosa volt 

zilabda és a kosárlabda mellett 
már a taekwondónak és a vívás
nak is otthont adunk. Az asztalite- ' 
niszt is egy olyan sportágnílk talál
tuk, arrút örömmel ajánlunk a diá
koknak. 

Tóth Gábor fiatal kora ellenére 
komoly edzői tapasztalatokkal 
rendelkezik. Korábban a BSE csa
patának volt játékos edzője, és 
rendszeres résztvevője. a rangos 
nemzetközi . utánpótlástáborok
nak, ahol Európa legtehetségesebb 
fiataljait kell edzenie. 

- Elképzeléseink szerint a tanév 
végéig hetente két alkalommal, 
hétfőn és csütörtökön 16 és 17.15 
között lennének az edzések a Bat
thyányban - tette hozzá Tóth Gá
bor. - Amennyiben az lesz a ta
pasztalat, hogy a gyerekek meg
szeretik a pingpongot, akkor szep
tembertől a kerület többi iskolái fe
lé is nyitni szeretnénk. 

A február 2-i nyitóedzésen 
mindjárt egy meglepetés várt az 
első jelentkez6kre. Aznap ugyanis 
nemcsak Tóth Gáborral, hanem 
egy négyszeres Európa-bajnok 
asztaliteniszezővel, Élő Viviennel is 
ütögethette).< egy párat. 

Téli sakkfesztivál a Szent-Györgyi ben 
RIERSCH TAMÁS alkalommal téli sakkfesztivált 

rendeztek a Szent-Györgyiben. A Közismertdolog, hogy Tóth verseny szervezője ezúttal nem az 
András, a Szent-Györgyi intézmény volt, hanem Benyeda 

, ' Albert Általános I~kola Tibor, az MLTC sakkszakosztályá
igazgatója mennyire nyitott éi küc nak utánpótlásedzője. Tóth And
lönböző sportolási lehetőségek fe- rás igazgató azonban nem véletle- , 
lé. Neki köszönhető az is, hogy a nül biztosított helyet a rendez
szentmihályi iskola egyetlen nem vénynek 
sportvezetőről vagy olimpiai baj- ' - ,Szeretnénk, ha a sakkoktatás 

. nokról elnevezett iskolaként beke- meghonosodna· áz iskolában -
rült az úgynevezett olimpiai isko- mondta az igazgató.- Úgy gondo
lák szűk (22 ilyen van) családjába. lom, ez a patinás sportág nagyon 

Tóth András kinevezése óta . hiányzott a repertoárunkból. Pedig 
már a vívás, a taekwondo, az a sakk a fejlesztésnek is az egyik 
úszás és a birkózás is bemutatko- eszköze lehet. 
zott az intézményben. A sport- Benyeda Tibor neve nem isme
ágak közül van, amelyik nem tud- retlen a kerülefben. Ma már 
ta megvetni a lábát, de hogy a ugyanis a Jókaiban, a LeÍnhényi
gyerekek egy percre se maradj a- ben és a Mórában is oktatja a gye
nak' sportolási lehetőség nélkül, rekeknek a sakkot. Irányításával a 
arról András bácsi ismét gondos- három intézményben közel száz 
kodott. Január 29-én Ugyranis első diák tanulja a játék alapelemeit. 

- A mostani téli sakkfesztivál 
egy egész éves rendezvénysorozat 
nyitó eseménye - mondta a sakk
edző. - Koráoban ML TC-kupa né-

' ven ugyanis már útjára indítot
tunk egy többfordulós utánpótlás
versenysorozatot. Ez ,az idén 
Movere-kupa néven fut majd. A 
verseny öttordulós és svájci rend
szerű lesz, a helyszínekazonban a 
kerületi iskoláktól függnek majd. 
Ha valamelyikük vállalja a rende
zést, rrú örömmel megyililk oda. 

S hogy rrúért a sakkfesztivál ne
vet kapta a rendezvény a sakkver
seny helyett? Mert a szervezők 
nemcsak azokra · gonqoltak, akik 
tudnak már valarrúcskét sakkozni, 
hanem azokra is, akik még nem 

. találkoztak ezzel a játékkal. Szá
mukra ugyanis egy külön terem
ben . egy "gyorstalpaló tanfolya
mot" szerveztek, ahol az alaplépé-

sekre tanitották meg az érdeklődő
ket. A nagyobb létszám azonban 
azokban a termekben volt, ahol a 
verseny zajlott. 

- A sakkfesztivál fóbírája Bernek 
András nemzetközi versenybíró 
volt, így abszolút hivatalos volt a 
verseny - tette hozzá Benyeda Ti
bor.' - Az idei első versenyre kö: 
rülbelül negyvenen neveztek, 
köztük akadtak egészen kis gye
rekek és felnőttek is. Hét korcso
portban hirdettünk eredményt. 
Az ovisok között Lakatos Tamás, az 
első korcsoportos diákok között 
Tisza Balázs, a lányok között Berkes 
Bori, a második korcsoportos diá
kok között Sturm Gergely és 
Benyeda Mónika, harmadik korcso
portban Lengyel Dávid, míg a kö
zépiskolások és kísérők versenyé
ben Sturm László bizonyUlt a leg
jobbnak .. 



<!;otpbank 
Partner 

Tresánszky István 
1163 Budapest, Borda u. 14. 

Te!': 403-0256 Mobil: 06-30/554-1403 
Lakáshitelek, jelzáloghitelek, gyorshitelek, 

magas kamatozású hitelek kiváltása. Lakáslfzing 
OTP lakástakarék-pénztár, hltelügyintézés otthonában hét végén is. 

PC-, laptopszefviz AZONNAL! IN
GYENES kiszállással Budapesten. 
www.frnrkft.hu. 20-998-0798. 

Angol-, németnyelv-oktatás kedvező 
áron egyetemistától. tzsolt89@hot
mail.com, 20-443-7265. 

KERESÜNK-KÍNÁLUNK eladó, kic 
adó ingatlanokat a XVl. kerületre spe
cüilizálódva. 315-0Q31, 70-775-9334, 
www.amadex.hu 

Cserépkályha, kandalló tervezés, 
építés, átépítés, tisztítás 

10 % J<.edvezmény. 
GARANCIA VAL. 30-868-0021 

39 nm-es, összkomfortos, bútorozott 
lakás kiadó aMalomdombon. 20-411-
3637. 

Red6nyök szúnyoghálórendszerekkel, 
napellenz6k szerelése, javítása. Bemu
tatótermürik Csömöri u. - Szlovák u. 
sarok. 409-2229, 20-523-3801, 30-209-
5987. 

ADÓBEVALLÁS KÉSzíTÉSÉT, ADÓ
TANÁCSADÁST, KONYVELÉST vál
lal regisztrált adótanácsadó,mérleg
képes könyvelő . 20-972-4239. 

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, 
FALBONTÁS NÉLKÜLI 

SZAKSZERŰ GÉPI TISZTÍT ÁS. 
FÁBIÁN IST\' ÁN20-317-0843 

Bádogos-tetőfed6-tetőszigetelő, új 
munkát és felújítást is vállal. 409-2069, 
20-510-0013. 

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

XVI. Kerületi Újság 
A Budapest F6város 

XVI. Kerületi önkormányzat 
kétheti lapja 

Megjelenik 31 500 példányban 

Felelős kiadó, főszerkesztő: 
Vitézy Z"sófia 

. Tördelőszerkesztő: 
Irnrik László 

Levélcím: 
1163 Havashalom u. 43. 

e-maii: foszerkeszto@bpI6.hu 

A szerkesztőségi fogadóÓra 
sierdánként 14-16 Óráig 

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

Tel. / fax: 4011-586 

Harmadéves műegyetemista matema
tikakorrepetálást, érettségi felkészí
tést, egyetemi analízisoktatást vállal. 
20-206-0012. 

ONTÉNERES SITT-, SOD ,
TERMŐFÖLD SZÁLLíTÁSA 

ÉS 8 KÖBMÉTERES KONTÉNERRE 
403-2755,30-9484810 

Kandalló-, cserépkályha-építés olcsón, 
garanciával. A telephelyen kiállított 
kandallók megtekinthetők. 30-301-
2616. 

Számitógép-javítás olcsón, szakszerű
en. Telepítés, vírusírtás, alkatrész-be
szerelés. 12-22 h-ig, 20-370-2231. 

NDALLÓ, CSERÉPKÁLYHA ÉPíTÉS, 
FELÚJíTÁS, VALAMINT 

LAKATOSMUNKÁK. 
FÜREDI GYÖRGY. 20-926-1746 

Antik, felújításra szoruló karfás fote- -
lek 3 db, 15 E Ft/db eladók, az ágyak 
ingyen elvihetők. 70-306c7246. 

Fagyasztószekrény álló, hat rekeszes, 
megkímélt, szep állapotban 7 E Ft el
adó. 405-6484, 20-918-7317. 

Angol-, németnyelv-tanítás, korrepe
tálás, vizsgára felkészítés. Házhoz is 
megyek! 262-0746,30-622-0570. 

MNB által kibocsátott -verdefényes 5 E 
Ft névértékes pénzérmék tanúsítvány
nyal 9,5-10 E ft.eladók. 20-918-7317, 
405-6484. 

Pálya utcai lakótelepen eladó 80 nm
es (2+2 szobás) lakás. Irányár 17,5 M 
Ft. 70-240-8352. 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

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

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné 

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

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

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
FALBONTÁS NÉLKÜL. 

VÍZ, GÁZ, FŰTÉSSZERELÉS. 
402-4330, 20-491~S089 

ASZTALOSMuNKÁK-BÚTORKÉSZÍ
TÉs, konyhabútorok, javítások és ki
sebb-nagyobb munkák. 30-914-8928. 

Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával, közü
leteknek is. 405-5184, 30-931.3927. 

€ww.gozon~~ 
Könyvelés, bérszámfejtés, beszámo
lók, adóbevallások készítése, teljes kö: 
ru pénzügyi szolgáltatás. 401-0360, 20-
355-2653. 

KŐNYYEKET" (régit, újabbat) 
KONYVTARAKAT, 

1945 előtti kép,eslapokat, fényképeke 
ANTIKV ARIUMUNKNAK 

Sashalmon 3 szobás sorház kis telekkel 
24 M Ft-os irányár on eladó. 30-260-6133. 

Sashalmon 84 nm-es, 2,5 szobás családi 
ház, garázzsal 640 nm-es telekkel tulaj
dontól, Csömörön 2147 nm-es osztatlan 
szántó eladó. 20-371-2400. 

Centin 1,5 szobás, egyedi fűtésű, III. 
emeleti lakás' kiadó. 50 E Ft/hó + kau
ció. 30-521-2266: . 

XVI. kerületben 41 J;1ffi-é lakás kiadó 
50 E Ft + rezsi. 20-435-3425. 

Elvihet6 egy heverő és egy kinyitható 
kanapé. 405-5609 (Akácfa utca). 

Samsung TFT 15" -os moitor jó állapot
ban eladó. 409-0167, este. 

Hathúros elektromos gitár (NDK) el
adó. Korának megfelelő, használható 
állapotú 19 II Ft-ért. 20-616-4868. 

Aprilia SR 50-es, féléves hajtással, 5600 
km-rel, szép fényezéssel, garázsban tar
tott robogó eladó! Képet 
szabviktor@hotmail.com-on lehet kémi! 

.Ár megegyezésre. 30-651-1095. 

Fiatal diplomás férfi hű társa lenne egy 
nádszálvékony hölgynek: 
frajdy@freemail.hu 

Új, filteres kávéfőző, fritőz konyhaszek
rény, üvegballon, mosógépmotor, mo
sogató eladó. 409-2240. 

Sashalmon 84 nm-es, 2,5 szobás családi 
ház, 640 nm-es telekkel tulajdo';'ostól 
eladó. 20-371-2400. 

Csömörön 2174 nm-es, osztatlan szántó 
2 M Ft-ért eladó. 20-371-2400. 

20 nm-es üzlethelyiség a csömöri úton 
kiadó. 405-5658. 

vásárolok! Díjtalanul házhoz megyek "Új, filteres kávéfőző, fritőz, konyha
~~!!!!!!...,;T .. ; .;;,O;;,6-.;;2;;;O_-4.:.::2.:.::5.:6_-4.:.:3:.;7 __ .-J-~ '. szekrény, üvegballon eladó. 409-2240. 

Vegyes 
IX. kerületi Pöttyös metrófelüljárónál 5 
nm-es fa pavilon eladó vagy kiadó. Sür-
gős! 30-400-1755. . 

Hévízen 04. 11. - 04. 24-ig 2 szobás 
apartman átadó. 70-297-3833. 

Jókain 47 nm-es, erkélyes, 2 szobás la
kás, liftes házban 10,5 M Ft-os irány
áron eladó. 30-461-9114. 

XSARA Picassora tető sin és napfényro
lók (gyári) eladók. 30-276-8303. 

Hibátlan hollóházi vázák 4,5 E Ft, jel~ 
zett figurális porcelánok 8 E Ft eladók. 
405-6484, 20-918-7317. 

Antik, felújításra szoruló karfás fotejek 
3 db/lS E Ft eladók, az ágyak ingyen 
elvihetők. 70-306-7246. 

Antik, működőképes fali ingaóra és 
kandallóóra eredeti kulcsokkal 12 E 
Ft/ db eladók. 20-918-7317, 405-6484. 

r---------------------------------------------, 
l Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény az 
I ' . ", .' . " . - ,- /' 

: önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Ujs~gba 
I · 

l ----------------------~~-------------------------
I 
I --~--------~--------------~-------------------
I 
I 
I 

l ---------------------------------------------------
I 

l ---------------------------------------------------
: A magyar nyelvhelyesírása szerint kitöltött tizszavas szelvény 
l (a névelők /a, /az! nem számítanak szónak) föladható postán: 
I XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest, 
: HilVashal!lm u. 43. címre, vi1;gy bedC?bh~tó az ugyanitt elhelyezett HIRDE-
: TESEK A XVI. KERULETI UJSAGBA feliratú postaládába. 
I V árjuk hird~téseiket a hirdet16@freemail.hu e-mailen is, 
: üzleti hirdetés: Afonyi Zsuzsa 06-20/982-5352. I L ____________ ~ ___________________________ _ ___ ..1 



H1BDETÉS " 

PUIOI .lnOBtíl' SIOlllíllt 

Az ·árak +/- 6.00 dioptriás lencsékte 2 cylindcrig és az akciós kereteinkre érvényesek, 
"'-..r~ . ' ba ugyanolyan dioptriáJú pótszemüvegét is ~_ 

,..-' ''- nálunk csináltat ja, a keretet mi adjuk ajándékba. >.,J~' 

~ Nyelvta. nulás. profi környezetben. ~ . 
.,~.. tapasztalt tanárok vezetésével! W 

~Mátyásfóld - Árpádfóld 
An~ol , német, francia , sranyol, olasz 

1165 Bp., Hunyadvár utca 56. 
te1.1 (ll 769,1 J 00, 
mobil:. (7~) 549-:6631 
e-maii: info@pause.hu 
H-P: 10-18 

1162 Budapest, Timur u. 85. ' 
e-maii: árpadfold@pause.hu 

.t-e! .. : (J) 407-1000 . 
mobil.: (30) 813-1636 

H-P: 9-13, lS-20 

Keresem Saci névre hallgató, 
9 éves NAGYON FÉLÉNK pumi szuka kiskutyánkat. 
December 29-én tűnt el a XVI. kerület Viola u. 24-ből. 

Szőre kb. 5 cm hosszú 
(téli bunda), színe nagyon sötét 

szürke, vagy fakó fekete. 
Különös ismertetőjegye, hogy ha 

leül, akkor a jobb mellső lába· 
mellett a szügyén egy csomó 

tapintható. Kérem, hogy aki tud 
róla valamit,értesítsen a 

06-70/3363265 telefonszámon! 
Bűrchnemé Károly Éva 

Dr. Simonffy Márta 
neurólógus főorvos magán rendelése 

1161 Budapest, Hősök tere 7. 
Információ, bejelentkezés: 06-30/8·777·592 

http://simonffy.extralink.hu 

Torony Patika 
Tel.: 401-0303 

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

, Sza.: 9 - 14 -ig 

• Bankkártya és egészségkártya 
-, . elfogad6 hely ' " . ." 

• A Torony Patika a Gyöngy Patlkah~16zat tagja, és 
minden hónapban az aktuális 

Gyöngy akcl6s termékekkel várjuk 
- kedves vevőinket 

. • Minden h6nap első szerdáján 
életmód és táplálkozási tanácsadás 

t 

A~Y 
A VITAl,JT ÁRS 

XVl~ Biztató út ll. 
+J6.10!341-44-41 

www.alory.bn 

Kunsch 'Péter masszőr 
fris.sitő, kényeztetö testmasszázs, 

lávaköves masszázs. 
kismama és szülés utáni masszázs, 

alvászavar elleni terápia, 
. stresszoldó kezelések 

Alory Stúdió 1164 Bp. Bíztató út 11. 

1163 Budapest, Keringő u. 1. , , 
UJDONSAG!!! 

Mini tenisz és 
nöi alakformáló mix torna 

. Mini tenisz: hétfő-csütörtők 17-18-ig. TenlSzütőt biztosítok. 
Női torna: hétfő·csütörtök 1S-19..iQ. Poliroamot hozzatok magatokkal! 

Délelőtti órát meQfelelő számú Jelentkező esetén (10 fő) indítok. 
. Ezúgyben egyezlessünk telefonon I 

Részvételi dU: 4500 Ftlhó. Jelentkezés folyamatosan! 
A jó Idő beálltával az teniszedzések JlIár szabad téren folynaki 

További információ: Kendik Agnes 20/362-40-60 
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Árvai-Barta MEO Egészségcentrum 
1165 Budapest XVI. ker., Nyílhegy u. 4. 

• E-maii: orvos@arvai-barta.hu • www.arvai-barta.hu 

Hétvégi tendelés 
Fill..;. orr -gég.~ét " , KatCftoléx.jia 

- Dohányzásrór leszoktatás - Szívultfahang / 
- Csecsemö és felnőtt - Terheléses EKG 
, hallásvizsgálat - Holter vizsgálat 

- Allergia kezelés 
- Gégerák-szűrés ' Bőrgyógyá~ 
- Fülzúgás és hirtelefl , - kozmetológia . 

halláskieséskezelés $zülé$zet - nőgyógyásZat 
- Oxigenterápia - Ultraban9:'dia~nosztika, 
- Homéopátiás kezelés csecsemö és felnőtt 'c " 

If " ',,' Telefonos bejelentkezés: ) 
I t06-1/407"'2~(~krendelési ídőben}()6-30/913-6473 (mindig) J 

, 

Márkafüggetlen Szerviz és Műszaki Vizsgaállomás 
1165 Budapest, Arany János u. 55. 

Tel.: 403-5600/152-es menék 
'Mobi!: 06-20/204-9001 

E-mail:info@bestautoszerviz.hu 

XVI. kerületi munkahelyre 
keresek: 

CNC gépkezelót, programozási, gépbeállítási alapismeretekkel, 
CNC eSZIergagéPre, 

eNC marógépre, 
Hagyományos esztergára esztergályost - nyugdíjas is lehet, 
anyageIókészft6.daraboló munkatársat - nyugdíjas is lehet, 

anyagismeret, fémipari gyártási ismeret I tapasztalat, 
targoncavezetői vizsga szükséges, 

besarző munkatársat, B kategóriás jogosítvánnyal - nyugdíjas is lehet, ' 
Iakatost ( szerkezeti. vagy géplakatost)- nyugdijas is lehet 

Érdeklődni: 
Miskolczy Béla 06-20/9-429-:-257 

I' , • 1162 Bp. XVI. Attila utéo 68. 
Tetefonos be,lelentkezé$: , 

'+3630 9870807 ' 
+3614021195 

Professzionális Implant és Kozmetikai Fogászat 

• 24 órá, folyamatos telefonos segitségnyújtóst biztositunk 
• Implantológusoínk, o münsterí egyetem "Moster of OrQ1 Medicine 

in Implantology" képzését végeiték el. J . 
• Többféle fizetési mód közül vóloszthat: készpénz, ngyenes 

bonkkórtyo. egészségpénztári megta~aritósok - ~~-szI_,6sse1 
• Ponor6ma röntgen készítése . és IarlllultAcióval 
• Fémmentes esztétikus tömések eSo legkorszerűbb . várjuli Önt! 

technikÓVQI készűlt c;irkónium kpronók .. ' , ' , ._ 
• Rendetónket egyszeruen megközelíthetnömegkozlekedéssel 

és gépkocsival egyofónt (ingyenes jicJrkolás) A~"'-.... 
• Célunk. hogy Ön O ke;!'elések alatt n~ érezzen fájdalmat • ....... 

és kelltmes hangulat vegye körül . ~ 

=p Miltán\lO$ óru\l, ót!qgon fellill színvOnal! 
Több~~üJYféIl 

www.~ita~itasfQg(.lszat ,~~U . ' FOGÁSZATI ' 
k'Ó2'- O~ H-:r 

évfordulónkra ezúttal 
~~~ 

~';.--
~ ~ - . -- '-

kozművesített telkek 
már 1.500 m2_től, 

részletfizetéssel is! 

újépítésü irodák 20 m2·tőt, 

raktár 1000 m'·ig, 80 m'·es 
műhelyek azonnali 
költözéssel! 
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Eladó ingatlanokat I n gatl a:ll 
keresünk és kínálunk! 

. Tel.: 260-9428 

... www.mozaikingatlan.com 
POLACSEK Építőanyag Kft. . A Duna Hungária Zrt. tagja 

.. 1165 Bp., Arany János utca 53. laz Ikarus ipari parkban) 
, Tel.: 402 0073, fax 402-0074mobil: 06-30/373-6198 

e-maii: polacsektuzep@gmail.com 

ÉPÍTŐANYAG 


