
ÁRPÁDFÖLD . CINKOTA· MÁTYÁSFÖlD . RÁKOSSZENTMIHÁLY . SASHALOM 

Megszépül a sashalmi p 
Országszerte csak két olyan 
postahivatal van, amit az 
idén teljesköruen felújít a 
Magyar Posta, ebből a XVI. 
kerületi sashalmi posta az 
egyik. Június 6-tól átmene
tileg az emeleti csomag
felvételi részen látják el a 
postai szolgálatot kevese b b 
ablakkal, de teljesköruen. 
A munka előreláthatólag 
október végéig tart, a beru
házás összköltsége 130-140 
millió forint. 

SZIGETHY MARGIT 

B 
ár a kertvárosban nincs 
~ej~zett v~osk?zpo~t, .a 
JokaI -utca komyeke megts 

ilyen funkciót tölt be. Ennek 
megfelelően az elmúlt években 
több létesítmény újult meg ezen 
a területen: a szakrendelő, az 
OTP, a bankok vagy a CBA élel
miszerüzlet és az előtte lévő köz
terület, ahol szívesen időznek az 
idősebb polgárok. Ehhez a sor
hoz csatlakozik most a sashalmi 
posta épülete is. 

Ács Erika, a posta vezetője ki
emelte: sokáig kétséges volt, 
hogy megkezdődhet-e a felújítás, 
de mivel a posta forgalma és 
eredményei megfelelnek az elvá
rásoknak, ezért zöld utat kapott. 
A postavezető elmondta: az épü
letben az elmúlt hetekben előké
szítették a csomagfelvételi osz
tályra való felköltözést, ahol 
négy levél- és csekkfelvételi abla
kot, illetve egy főpénztárt alakí
tottak ki. Emellett továbbra is le
het fiókbérleti, letéti, banki és 
biztosítási ügyeket is intézni. 

Ács Erika hangsúlyozta: az 
ügyfelek érdekében a munkatár
sak minden kellemetlenséget 
vállaltak, hiszen az nem lett vol
na megengedhető, hogy egy 
ilyen nagy posta csaknem fél év
re bezárjon. Azok a kollégák, 

akiknek a felújítás miatt keve
sebb munkájuk lesz, továbbkép
zéseken fognak részt venni. 

A felújított helyiség nyitott pul
tos és klimatizált lesz, kényelme
sen le lehet majd ülni, a sorban ál
lás nehézségeit pedig új ügyfélhí
vó rendszer segítségével fogják 

kiküszöbölni. Emellett az új pos
taboltot a modem elvárásoknak 
megfelelően alakílják majd ki. 

A megújult postahivatal a ter
vek szerint november elejétől 
várja az ügyfeleket, a sashalmi 
posta munkatársai addig is kérik 
türelmüket és megértésüket. 

fl A testületi illésről 
jelentjük 

Elkészült 
az új bölcsőde 

fl Viva Vivarelli! 
- kiállítás 



ÖNKORMÁNYZAT 

A testületi ü lésről jelentjük 

Stabil anyagi helyzet, jól működő kerület 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A 
május 25-én megtartott 
képviselő-testüle~ ülés 
kezdetén Vincze Agnes, a 

közelmúltban megválasztott 
. képviselő átvette dr. Szőke Tibor 

választási bizottsági elnöktől a 
megbízólevelét és letette az es
küt. Dr. Szőke Tibor kiemelte: a 
választási bizottság kampány so
rán hozott határozatai törvénye
sek voltak, a fellebbezéseket min
den esetben elutasították. Az ülé
sen sor került még egy eskütétel
re: Leblanc Mária, a Sashalmi Ta
noda igazgatóhelyettese az okta
tási, ifjúsági és gyermekvédelmi 
bizottság külsős, Medve Lajos pe
dig a szociális és egészségügyi bi
zottság tagja lett. 

Mivel kerületünk olyan gazdag 
sportkiválóságokban, lassan ha
gyománnyá válik, hogy Kovács Pé
ter a testületi üléseken átvehet egy
egy díjat. Ez alkalommal Rozmán 
Attila, a kerületi kézilabda ~E 
edzője, és Apró Attila, a 2010-2011-
es évad U12-es korosztályos gólki
rálya adta át a legutóbb elnyert ku
pát a polgármesternek. 

A napirendek tárgyalásakor a 
képviselő-testület elfogadta dr. 
Schiszler István, a Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálat (KESZ) 
igazgatójának arra irányuló kérel
mét, hogy pozíciójából közös meg
egyezés. alapján mentsék fel. A tá
vozó igazgató ugyanis az Orszá
gos Egészségbiztosítási Pénztár 

Vincze Ágnes átveszi dr. Szőke Tibortól a megbízólevelét 

(OEP) stratégiai főigazgató-he
lyettesi posztját fogja betölteni. (A 
leköszönő vezetővel a 3. oldalon olvas
hatnak interjú t.) A napirend kap
csán ugyanakkor szóba került, 
hogy a KESZ 34 millió forint 
összegben pert nyert az OEP ellen. 
A szakrendelő vezetését és mun
katársait korábban a fenti ügy 
miatt is támadó dr. Büki Tamás 
képviselőt bocsánatkérésre szólí
totta fel a testület. 

A képviselők ezután hosszas 
vitát követően elfogadták az állat
tartásról szóló rendeletet. Kovács 

Raymund kiemelte: számos jogsza
bály szabályozza az állattartást, az 
önkormányzatnak pedig ezek 
alapján kellett az új rendeletet 
megalkotnia. (Az új kerületi szabá
lyozással következő számunkban fog
lalkozunk majd.) 

A költségvetés I. számú módo
sítását szintén elfogadta a testület, 
amely jellemzően a tavalyi év 
pénzmaradványának felhasználá
sáróI szólt. Az előterjesztő, Kovács 
Péter polgármester kiemelte: az 
önkormányzat anyagi helyzete 
stabil és kiegyensúlyozott, a ren-

Apró Attila átadja a kupát Kovács Péter polgármesternek 

delkezésre álló pénzból pedig még 
tartalékot is lehet képezni. 

A képviselő-testület ugyanak
kor biztosította a szeptemberben 
nyíló Napsugár bölcsőde múkö
déséhez szükséges előirányzott 
forrást. A polgármester elfogadta 
a kulturális és sportbizottság mó
dosító javaslatát, így többletforrá
sok nyílnak meg a kerületi sport
egyesületek támogatására. 

Kiderült az is, hogy a Jókai Mór 
. Általános Iskola felújításával kap
csolatos közbeszerzési eljáráson a 
vártnál jóval olcsóbb ajánlatok ér
keztek, így 130 helyett mindössze 
80 millió forintból fogják felújítani 
az intézményt. Az így megmaradó 
összeget további intézményfelújí
tásra lehet majd fordítani. 

A hivatal működést elősegítő 
"mankó" lesz a jövőben az a straté
gia, amit dr. Ancsin I1Íszló jegyző is
mertetett. Ennek segítségével a hi
vatali munka is fokozottabban és 
hatékonyabban működhet majd. 

A testület döntése alapján meg
teremtődött a jogi feltétele annak, 
hogy a kerületben dolgozó sza
badidős rendőrök és a térfigyelő 
rendszert működtetők - akik 
ezentúl túlórában fogják ellátni 
feladataikat - továbbra is részt ve
gyenek a terület közbiztonságá
nak megőrzésében. 



AKTUÁLIS 

Elore lép a szakrendelo' igazgatója 
RIERSCH TAMÁS 

A 
z elmúlt három évben mik 
voltak a legfontosabb ered
mények? 

- A betegellátás teljes folyama
tát újraszabályoztuk. Nagy hang
súlyt fektettünk a minőség javítá
sára, ezen belül az előjegyzési 
rendszer fejlesztésére és a betegek 
várakozási idejének csökkentésé
re. Az új szabályrendszerre épülő 
minőségirányítási rendszerünket 
sikeresen tanúsíttattuk az ehnúlt 
évben. Természetesen továbbra is 
előfordulhatnak hosszabb várako
zások, például az eMre nem ter
vezhet6 sürgős ellátások miatt, de 
ilyen esetekben akollégáknak tájé
koztatniuk kell a várakozó betege
ket a csúszásról. Deklarált minő
'ségcélunk, hogy az előjegyzett be
teg átlagos várakozási ideje nem 
lehet hosszabb 15 percnél. A házi
orvosok jelentős részét is sikerült 
bekapcsolni az előjegyzési rend
szerbe, így a betegek a rendel6b6l 
már vizsgálati időponttal távoz
hatnak. Igyekeztünk a szakrende
lő telefonos elérhetőségét is meg
könnyíteni. Új telefonközpontunk 
alkalmazása révén ma már a bejö
vő hívásokat sorba tudjuk álIítani, 
mérjük az átlagos kapcsolási időt 

és az elvesztett hívások számát. 
Betegirányítóink azonban - fóleg a 
hét első napjaiban - rendkívül leterheltek. 
Nagy segítséget jelent azonban a közehnúltban 
bemutatott új, internetes ügyfélkapcsolati 
rendszerünk. Az ebben regisztrált betegek 
ugyanis saját maguknak tudnak időpontot 
foglalni szakorvosi vizsgálatainkra. 

- Korábban a legtöbb panasz a laboroizsgálatok 
miatt érte a szakrendelőt. Történtek változások? 

- A labor körül nagy káosz t tapasztaltam, 
amikor átvettem az irányítást. Sok mindenre 
találtunk megoldást, de még mindig nem va
gyok teljesen elég~ett az eredményekkel. Az 
alapvető probléma az, hogy korán reggel egy
szerre nagyon sok beteg jelentkezik laborvizs
gálatra, és a rende16ben fizikailag nincs elég 
hely ennyi beteg kényehnes kiszolgálására. Az 
embereknek régen sorba kellett állniuk, ez kü
lönösen az idősebb betegek számára volt meg
terhelő. Ennek kiváltására, a korábbi vizitdíj
automata átalakításával betegirányítási rend
szert vezettünk be. A betegek érkezéskor sor
számot kapnak, amely egyben tájékoztalja is 
óket a sorra kerülés várható időponljáról. pró

báltuk a betegellátás folyamatát is gyorsítani, 
ezért összekapcsoltuk a szakrende16 és a házi
orvosok infonnatikai rendszerét a laboratóriu-

méval. A laborvizsgálatot azonban egy külső 
cég végzi, és mivel a levett mintákat 10 órakor 
viszik el a rendel6b6l, az idókorlátokon (7.00-
9.00) nem-tudtunk változtatni. Annak érdeké
ben, hogy a betegek számára kényehnesebbé 
tegyük a várakozást, a labor melletti beteg
várót átalakítottuk, kibóvítettük. A laborvizs
gálatok gyorsítását szolgálta az is, hogy a 
Szentrnihályon lakó betegek számára lehetővé 
tettük, hogy a Hősök terei szakrende16ben 
(kedden~ szerdán és csütörtökön előzetes beje
lentkezés után) végeztethessék el a vizsgálatot. 

- A szolgáltatás színvonalának növelése mellett 
szakmai területen is sikerült előrelépni ? 

- Ú gy gondolom, igen. A legfontosabb elő
relépést a diabetológiai ellátás területért értük 
el. A szakorvosi óraszámunkat a kétszeresére 
növeltük, dietetikus t és pszichológust vet
tünk fel. Ugyanakkor intemetes, a betegek ré
szére is hozzáférhető, a gondozási folyamatot 
támogató informatikai rendszert vezettünk 
be. Büszkén mondhatom, hogy ezt a progra
mot az EU-elnökséghez kapcsolódó, minisz
teri szintű eBealth 2011 konferencián a ma
gyar kormány kiállitóstandján mutattuk be, 
amely nagy siker egy kerületi egészségügyi 

szolgálat számára. Ezenkívül 
részben önkormányzati támoga
tásból, részben öner6ból sikerült 
fejlesztenünk a múszerparkunkat 
is. Megújult a kardiológiai diag
nosztika, az urológia és a röntgen 
osztályra új ultrahang, a fogászat
ra új panorámaröntgen került. 
Emellett a gyerekfogászaton is 
megújult a röntgen, fejlesztettük 
gasztroenterológiai diagnosztikai 
eszközparkunkat is. Igyekeznlnk 
az intézmények állagmegóvására 
is odafigyelni: felújítottuk a la
bort, a nőgyógyászatot és a tüdő
gyógyászati rendelő egy részét, 
az önkormányzat pedig a Hősök 
terei rendelő külső felújítását vé
geztette el. 

- Milyen visszajelzéseket kaptak a 
betegektől ? 

- Nagyon fontosnak tartom a 
betegek visszajelzéseit, hiszen az 
egészségügyi ellátás is egy szolgál
tatás, amelynek a betegek vélemé
nye az egyik fokmérője. Érkeztek 
dicséretek és kritikák egyaránt. A 
panaszokat igyekeztünk kivizsgál
ni, megválaszolni, a szükséges he
lyesbítő intézkedéseket megtenni. 
A kritizált osztályok működését 
áttekintettük, és amennyiben a be
tegpanasz mögött valamilyen 
rendszerhibát találtunk, változtat
tunk az ellátási folyamatokon. 
Emellett a honlapunk már napra

kész információkat tartalmaz rendeléseinkról. 
- A gazdálkodás 1erén mit tart a legfontosabb 

eredménynek ? 
- Elsősorban azt, hogy biztosítani tudtuk az 

intézmény működését, anyagi helyzetünk vé
gig stabil maradt. Ennek persze fontos eleme 
volt, hogy a működési költségeinket racionali
záltuk, ahol lehetett, ott csökkentettük. Ugyan
akkor egy megnyert perünknek köszönhetően 
minden dolgozó 40 ezer forint nettó többlet 
cafetéria juttatást kapott. 

- Búcsúzóul mit momiana a kerületi embereknek? 
- Köszönöm, hogy mindig megtiszteltek a 

véleményükkel. A dicséretnek mindig nagyon 
örültünk, a kritikát pedig nagyon komolyan 
vettük. Az utódomnak is azt kívánom, hogy 
ugyanolyan jó kapcsolatban legyen a fenntar
tóval, a kollégákkal és a betegekkel, mint én 
voltam, és hogy csak a munkájára kelljen kon
centrálnia. 

Dr. Schiszler István tehát stabil anyagi hely
zetben lévő és jól működő szakrendelőt hagy 
utódj ára. A képvisel6-testület a kiírt pályázat 
elbírálásáig dr. Kondér Gyula eddigi igazgató
helyettest bízta meg a vezetői feladatok ellátá
sával. 



KÖZÉRDEKŰ 

Elkészült az -új bö csode 
Elkészült a kerület új bölcsődéje Cinkotán, a Felsőmalom 
és a Vágás utca találkozásánál. Az Emódy-Kiss Tamás ter
vei alapján kivitelezett épület kialakításánál nagy szere
pet kapott a környezettudatosság és az energiatakarékos
ság. Jelenleg a bölcsőde műszaki átadása zajlik, majd ezt 
követően a nyár folyamán berendezik a 7 csoportszobát. A 
kerület legkisebb polgárai az auguszhts végére tervezett 
nyitó ünnepség után vehetik birtokukba az új bölcsődét. 

SZIGETHY MARGIT 

T 
anuís Éva, az egyesített böl
csőde vezetője elmondta: 
mivel a Fejlődő Kertváros

ban, a beköltöző fiatal családoknak 
köszönhetően 2004 óta folyamato
san növekedett a lakosság aránya, 
ezért a bölcsódei férőhelyek számá
nak emelésére is nagy szükség volt 

- Tavaly helyhiány miatt 124 
kisgyereket kellett elutasítanunk. 
Ezt a problémát oldotta meg az új, 
Napsugár névre keresztelt bölcső
de, ahol 80 fő felvételére van lehe
tőség. Az alapellátás során 72 
egészségesen fejlődő gyermek 
gondozása mellett, 6-8 sajátos ne
velési igényű, fokozott tör6dést és 
gondozást igénylő kisgyermek 
nevelésére is lehetőség- nyílik. A 
szakmai garanciát a kiválóan kép
zett szakgondozónók és a gyógy
pedagógusok jelentik. Idén az el-

utasított jelentkez6k száma 15 fő
re csökkent, de számukra is tu
dunk segítséget nyújtani az idő
szakos gyermekfelügyelet igény
bevételével. 

A családok további támogatá
sához járul hozzá az a játszóház, 
ahol a szül6k közösségben, ottho
nos hangulatban lehetnek együtt 
gyermekeikkel. Az új bölcsődé
ben nagy hangsúlyt helyeznek az 
egészséges élebnód kialakítására, 
az egészségmegőrzésre és a pre
vencióra is. Ezeket segíti elő az in
tézmény saját főz6konyhája, ahol 
az élelmezést szakképzett dieteti
kus irányílja, illetve a só szoba, 
amely speciális levegőjének kö
szönhetően nagymértékben előse
gíti az immunrendszer erősödését 
és növeli a szervezet ellenálló ké
pességét. Már egészen kicsi kortól 
lényeges ugyanakkor a szellemi 
és lelki fejlesztés is. Ezt olyan úgy-

nevezett "baba muzsikával" érik 
el, amely által fejlődik a gyerekek 
hallása, beszéd- és ribnuskészsé
ge, valamint memóriájuk és IIloz
gásuk is. A természet-közeliség 
fontos szerepét tükrözi a földszí
nek alkalmazása, a teraszok fölé 
tervezett árnyékoló rendszer pe
dig lehetővé teszi a kinti altatást 
is. A nyári melegben a játszóud
varokra épített pancsoló nyújt fel
frissülés a kicsiknek. 

Dr. Csomor Ervin, szociális ügye
kért felelős alpolgármester kiemel
te: az új bölcs6de építése az Euró
pai Unió 250 millió forintos tároo-

gatásával jött létre, és 31 új munka
helyet teremt a kerületben. Az in
tézmény a gondozón6k, a takarító 
személyzet és a többi munkatárs 
kiválasztása során törekedni fog 
arra, hogy a kerületi lakosokat ré
szesítsék előnyben. A testületi ülé
sén az alpolgárlnester képviselői 
kérdésre válaszolva elmondta: az 
Érsekújvár utcai fejlesztő óvoda és 
az új bölcsőde közötti együttmű
ködésre lesz szükség, mivel a böl
csőde speciális csoportjában 6 éves 
korig maradhatnak a gyerekek. A 
Napsugár Bölcsőde szeptembert61 
várja a kicsiket. 

_I -C~ARORSlAG MEGUJUL 
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Vox populi - A nép hangja 
Lakossági közmeghallgatást 
tartott a XVI. kerületi képvi
seló-testület az & zsébetlige
ti Színházban majus 26-án. 
A többi között "szóba kerül
tek a kerület sportberuházá
sai, az útfelújítások és a par
lagfű-mentesítés is. 

M UNKAT ÁRSUNKTÓL 

A 
ki kérdezett, az választ is 
kapott a csütörtök délutá
ni rendezvényen. Kérdés 

pedig akadt b6ven. Román Károly 
úgy látta, hogy a kerületben sok 
pozitív változás történt az utóbbi 

időben. A rövid összegzésben 
megemlítette az elmúlt hónapok
ban felújított utakat, a piacberuhá
zást, és végül, de nem utolsósor
ban a hivatali munkatársak segít6-
készségét. Az egykor az Ikarus 
egyesületében sportoló férfi nega
tívumokat nem említett, ugyanak
kor hangot adott aggodalmainak. 
Szerinte ugyanis a beruházások 
nincsenek arányban az igényekkel. 
A polgármester azonban meg
nyugtatta: az uszodák népszeníek, 
a sportpályák tömöttek, és ami a 
legfontosabb, ezek a fejlesztések 
rendelkeznek egy igen lényeges 
tulajdonsággal: bevételt termelnek. 

Az:. aggodalmak után kínzó kér
dések következtek, f61eg az aller
giásoknak. Az útfelújítások kelle
metlen hozadékaként több helyen 
felütötte fejét a parlagfű. Kauács 
Péter elmondta: az önkormányzat 
munkatársai folyamatosan dol
goznak azon, hogy a kerület zöld
övezeti jellege ne a gyomnövé
nyek elburjánzásában nyilvánul
jon meg. 

A közmeghallgatáson több la
kos is jelezte, hogy az új burkolatot 
kapott Kétlovas utcában az árkok
ból a kertekbe folyik a víz, és ez az 
épületekben is károkat okoz. A ke
rület vezet6je hangsúlyozta: sZe-

mélyes konzultációt szeretne az 
ügyben, mert - noha .a városrész 
vízelvezetése komoly nehézségek
be ütközik - senki sem ázhat be, 
ennek orvoslására mihamarabb lé
péseket fog tenni. Kovács Péter 
hangsúlyozta: a XVI. kerület útfel
újítási programja folytatódik, egy
ben emlékeztetett, hogy a fejleszté
sek és felújítások sem ingatták 
meg a költségvetést. . 

A csaknem kétórás meghallga
tás vége az antik Róma fórumának 
hangulatát idézte. El6ször többen 
a hallgatóság soraiból dr. Büki Ta
más képvisel6vel a büntet6 tör
vénykönyv szigorításáról folytat
tak diskurzust, majd a képvisel 6 
sajátos problémamegoldási elkép
zelésének bemutatásával zárult a 
meghallgatás. 



KÖZÉRDEKŰ 

A k-iemelkedő munka jutalma 
Május 26-án ünnepélyes állománygyúlést tartottak a 
XVI. kerületi rendőrkapitányságon. A 27 kiemelkedő 
munkát végző rendőrnek és munkatársaiknak Kovács 
Péter polgármester, Kovács Raymund alpolgármester, 
dr. Fülöp Valter rendőr alezredes, a budapesti rendőrfő
kapitány bűnügyi helyettese, és Kardos Pál, a Budapesti 
Polgárőr Szövetség elnöke adta át a jutalmakat. 

A jutalmak kiosztása után Ko
vács Péter polgármester elmond
ta: azért jó érzés mindig elisme
rést adni a rendőrségen, mert a jó 
munka eredménye kézzelfogha
tó. A kerület vezetője ígéretet tett 
arra, hogy aki továbbra is ki
emelkedően teljesít, az a jövőben 
is számíthat az önkormányzat el
ismerésére. 

SZIGETHY MARGIT 

D
r. Terdik Tamás XVI. kerü
leti rendőrkapitány be
szédében megköszönte 

azok munkáját, akik az átlagosnál 
többet teljesítettek. Ők ugyanis 
vagy munkaidő utáni túlórájuk
kal, vagy kirívóan magas munka-

- teljesítményükkel hozzájárultak 
ahhoz, hogy a XVI. kerület köz
biztonsága jó legyen, és ezt már 
nem csak a számokbóllehet kiol
vasni. A kapitányság vezetője el
mondta: a lakók szubjektív biz
tonságérzete is alátámaszlja azt, 
hogy ez valóban egy biztonságos 
kerület. Dr. Terdik Tamás kiemel
te: büszkén mondhaljuk, hogy a 
budapesti kerületek közül har
madikak vagyunk a búnmegelő
zési sorban. Azért küzdenek nap 
mint nap, hogy minél kevesebb 
jogsértést kövessenek el az állam
polgárok, és hogy minél inkább 
biztonságban érezzék magukat. 
A rendőrkapitány ezután megkö
szönte azt a folyamatos támoga
tást, amit az önkormányzat nyújt 
a kerületi rendőrségnek. 

z 
neIS,KOI18 

1165 Bp., Táncsics u. 7. 
Tel.: 403-2093, 407-2407. 

Jún 8., szerda 18 óra: Nagy 
Ábel szerzői estje - Nagy Ábel 12 
éves, a Rácz Aladár Zeneiskola 4. 
osztályos növendéke. 
Helyszfn: Rácz Aladár Zeneiskola 
hangversenyterme. 1165 Bp., Tán- , 
csics u. 7. ' 

Júnla15., szerda 18 óra: Tanév
záró ünnepség - Helyszín: Erzsé
betligeti Szfnház, Hunyadvár u. 
4311>. 

Dr. Fülöp Valter hangsúlyozta: 
szívese~ jött a XVI. kerületbe, 
mert ritka az olyan önkormány
zat, ahol a polgármester ennyire 
a szívén viseli a rendőrök sorsát. 
Az alezredes ugyanakkor külön 
örömét fejezte ki azért, mert a 

Kiválóan teljesíteHek 

A polgármester ugyanakkor 
hangsúlyozta: mivel a közeljö
vőben négy új térfigyelő kame
rát szerelnek fel, később pedig 
újabb tizenhatot telepítenek 

kertvárosi rendőrség és polgárőr- majd, ezért a rendőrök feladatai 
ség között ilyen jó a kapcsolat ak- is növekedni fognak. A szabad
kor, amikor az ország más része- idős rendőrö k száma ugyanak-
in konfliktusok vannak. kor csökken. 

Kalandozások a Déli Harangszó Baráti Körrel 

Június 25., szombat 6 óra - Báthory Erzsébet-emléktúra (Csejte) a Kela
ti-Kárpátok mentén (javasolt előtte moziban a film megtekintése): 
Vöröskő, Bolondóc, Nyitra stb. Útiköltség: 5500 Ft. 
Július 9-10., szombat 6 óra - Hosszú nappalok a titokzatos Cserehát
ban: Putnok, Kelemér. Rudabánya, Szendrő, Bódvalenke, Rakaca-tó, Fáj, 
Encs, Felsővadász, Edelény. Miskolc stb. Útiköltség és félpanziós szállás 
Forrón: 11 OOO Ft. 
Jallius 22-24., péntek 6 óra -II. Ilesik István-emléktúra: Nándorfehérvár: 
a diadal 555. évfordulóján, Belgrád. Szendrő, Galamb6c. a Duna a Vaska
pu mentén, Szörényvár, hajózás a Kis- és Nagy-Kazán szorosban stb. Fél
panzió s szállás Székelykevén és Herkulesfürdőn: úti- és szállásköltség 
(eJ61eg 15 OOO Ft) kb. 29 OOO Ft. 
Auguulu 19-21., péRtek 6 óra - Re~ett SzépSégek a Szamos mentén: 
Máriapócs, Nagyecsed, Kocsord, Vásárosnamény. Csenger, Jánkma~is, 
Vaja, Nyírbátor, Nagyszekeres, Nyrregyháza. Útiköltség és félpanziós szál
lás: 18 OOO Ft. Jelentkezés Szuhaj Péternénél: 403~2622. 
Kirándulásaink a szokott hefyról, a Bp. XVI. kerület Veres Péter út és a Pi~ 
Ióta utca sarkáról indulnak. Jelentkezés és az útiköltség befizetése hétfőn
ként 17.00 és 18.30 óra között a Veres Péter út 27.-ben. 

Nyár 
az uszodákban 
Uszodáink jó hírneve már ré
gen túllépte a XVI. kerület ha
tárait. Ennek következtében a 
szentmihályi uszodát egyre 
több zugIói lakos keresi fel. 
Így az utóbbi időben a Seges
vár utcai intézmény forgalma 
meghaladta a mátyásföldiét. 

MÉSZÁROS TIBOR 

Júniusban a két uszoda látoga
tóinak a száma eléri a félmil
liót. Ez a szám azonban csak a , 

jeggyel és bérlettel belépők adatait 
tartalmazza, az úszóiskolásokét és 
az egyéb szolgáltatásokat igénybe 
vevőkét nem. 

Az érdeklődők között viszont 
nemcsak úszni vágyók vannak, 
hanem néhány uszodaépítés előtt 
álló fővárosi kerület szakemberei 
is, akik a tapasztalatokra kíváncsi
ak, és próbálják ellesni, hogyan is 
kell ezt csinálni. 

A látogatók június 18-tól mind
két helyszínen igénybe vehetik a 
nyári kedvezményeket. A belépő a 
szezonban négy óra benntartózko
dásra jogosít. Elindulnak a nyári 
úszótáborok is, amelyekre hetente 
lehet beiratkozni. 

Már bejelentkeztek azok a csa
patok is, akik a strandkézilabda
pályát szeretnék igénybe venni, és 
az előző évek tapasztalatai azt mu
talják, hogy a tollaslabda- és a foci
pálya sem lesz kihasználatlan, 
akárcsak a pingpongasztalok. 

Rátonyi Gábor,. a Kertvárosi 
Sportlétesítményeket Üzemeltető 
Kft. igazgatója elmondta: a má
tyásföldi uszoda melletti gyepszó
nyegen a jelenlegi körülmények 
között valószinűleg utoljára lehet 
napozni. Az · uszoda ugyanis ter
jeszkedik, és ha minden jól alakul, 
jövőre ott már szabadtéri strandon 
töltheljük el a nyár legkellemesebb 
pillanatait. A tervek között szere
pel egy "pancsoló" a kicsiknek, 
egy "ücsörgő" az időseknek, a töb
bi korosztálynak pedig egy kisebb 
és egy nagyobb családi csúszdával 
ellátott medenc~t szeretnének lét
rehozni. Ezek strandmedencék 
lesznek, úszni továbbra is á fedett 
részben lehet majd. A közbeszer
zési eljárás a közeljöv6ben megin
dulhat, így ősszel már el is kezdőd
het az alapozás - tette hozzá 
Rátonyi Gábor. 



ESEMÉNY 
, 
Evtizedekig szeretetbe~ és hűségben 
Lantos Antal és felesége, Lantos Antalné Rózsavölgyi Jolán, 
valamint Vanyó István és felesége, Ivanics · Erzsébet volt a 
rekorder azok között a házaspárok között, akik a szeretet és 
hűség napján megjelentek az Erzsébetligeti Színház feldí
szített nagytermében. A két házaspár már 61. házassági év
fordulóját ünnepelte. Lantos Antalék azonban nemcsak 
egymáshoz voltak hűek, hanem a házhoz is, ahol felnevel
ték gyermekeiket, és ahol a mai napig is szeretetben élnek. 

MÉSZÁROS TIBOR Szociális Szolgálat vezetője kö-
szöntötte az idős házaspárokat. 

M
olnár Pálné anyakönyv- Kovács Péter polgármester, 
vezető huszonnyolc, jó- ahogy eddig minden évben, az 
ban-rosszban · egymás idén is részt vett az ünnepségen. 

kezét fogó párt vezetett be a szín- A kerület első embere kiemelte, 
házterembe, ahol már megterített nagyon értékes az az élettapaszta
asztalok várták az ünneplőket és lat, amit az évtizedek halmoznak 
családtagjaikat. Ám először a fe- fel egy ember életében, és milyen 
hér asztalok előtti széksorokban értékes tulajdonság a tolerancia, 
foglaltak helyet a többségükben ami az egyik alapfeltétele annak, 
már őszülő hölgyek és urak, hogy hogy két ember több évtizeden 
az anyakönyvvezető felhívására keresztül együtt haladjon az élet 
megerősítsék házassági fogadal- sokszor akadályokkal kirakott út
mukat. Szabó Csilla, a Corvin Mű- . ján. Majd a fiatalabb generációk fi
velődési Ház igazgatója, majd gyelmébe ajánlotta az ünnepeltek 
Baloghné Szabó Olga, a Területi példás életúlját. 

Kovács Péter gratulál az ünnepelteknek 

Ezután a házaspárok átvették vette a mikrofont, már korlátlan 
a polgármester által aláírt dísz- volt a vidámság. A slágereket 
oklevelet, amit egy barátságos egy össznépi vonatozás zárta, 
koccintás követett, először ter- majd vacsora és mulatság követ
mészetesen a házastárssaI'. Az kezett mindaddig, amíg a párok 
ünnepeltek ekkor még elmor- táncos kedvvel bírták. Eszébe 
zsoltak egy-egy könnycseppet, sem jutott senkinek, hogy a nap
de onnantól, hogy Csonka And- tárban ezen a napon 13-a péntek
rás, az est díszvendége a kezébe re esett. 

130 éves a Magyar Vöröskereszt 
Az olyan fogalmakat, mint katasztrófa-készenlét, szociális 
segítség, elsősegélynyújtás, véradásszervezés, keresőszol
gálat, menekültszolgálat és ifjúságnevelés, egyetlen szóval 
is helyettesíthetjük: vöröskereszt. A szervezet magyaror
szági képviseletét 1881. május 16-án, külföldi mintára hoz
ták létre. A 130. születésnapot egész napos rendezvénnyel 
tették emlékezetessé az alapítók kései utódai május 21-én, 
az Erzsébet-ligetben. Az eseményen részt vett Kovács Péter 
polgármester és dr. Csomor Ervin alpolgármester is. 

MÉSZÁROS TIBOR szereplőinek fellépése, a mozgás
sérültek jelbeszéddel is kísért pro
dukciója vagy Abaházi Csaba és a 
Rock Outlet alkalmi társulásban 
előadott minirockfesztiválja. 

A vöröskeresztes ünnepen a li
getbe látogatók részt vehettek in
gyenes egészségügyi sZŰfővizs
gálatokon, látványos elsősegély
bemutatón, katasztrófavédelmi já
tékokon, és betekinthettek egy ro
hammentő belsejébe is. A Ki mit 
tud a vöröskeresztről? című vetél
kedő díjait pedig a XVI. kerületi 
vöröskereszt elnökétől, Kovács Sán
dortól vehették át a gyerekek. 

A leghosszabb sor azonban ta
lán az önkéntes véradásnál kígyó
zott, ahol a régi időket idézve 
retrovéradást rendeztek, így a vér-A 

rendezvényt Kardos Ist
ván, a fővárosi szervezet 
igazgatója nyitotta meg, 

és üdvözlő szavai utfu:l kitüntetése
ket nyújtott át az arra érdemes ak
tivistáknak. A gazdag programban 
a szabadtéri színpadon egymást 
váltó helyi tánccsoportokon, szó
listákon, zenekarokon kívül orszá
gosan ismert előadók, médiasze
mélyiségek is szerepet kaptak. 
Dombóvári Vanda délelőtt~ Brunner 
Márta pedig a több száz adag, nyílt 
túzön főtt ingyengu1yás kiosztása 
után, délután vezette a músort. Bi
zonyára sokak számára emlékeze
tes marad a Füsti Molnár Sándor ve
zette AHA színpad hajléktalan Mozgássérültek jelbeszédes produkciója 

adóknak nemcsak a segítség di
csősége jutott, hanem némi sör és 
virsli is. Kovács Péter polgármester 
csak megfázása miatt nem adha
tott vért. 

Mindezek mellett a rendezők a 
színház aulájában, a Mentőmú

zeum hathatós segítségével egy 
olyan kiállítást rendeztek be, 
amely felölel te a Magyar Vörös
kereszt teljes történeté t a kezde
tektől napjainkig. A tárló kban 
páratlan értékű relikviák sora
koztak. Ezek közül az egyik 
gyöngyszem az az eredeti kéz
írásos dokumentum volt, amely 
arról számol be, hogy gróf Kár
olyi Gyula 1881-ben, Genfben be
jelentette a Magyar Szent Korona 
Országai Vöröskereszt Egylete 
megalakulását. 

A Magyar Vöröskereszt az a 
szervezet, amelyben immár 130 
éve, nagyrészt lelkes önkéntesek 
fáradságot nem ismerve segítenek 
bajba jutott embertársaikon. Bajok 
pedig mindig adódnak, így az ön
kéntesek munkája a több mint egy 
évszázad alatt egyetlen percre sem 
vált feleslegessé. 



KULTÚRA 

Viva Vivarelli! 

'Olasz nap az Erzsébet-ligetben 
Május 21-én igen mozgalmas 
nap volt kerületünl< kulhtrá
lis központjában, az Erzsé
bet-ligetben. Alig ért véget a 
vöröskereszt rendezvénye~ 
máris az olasz kultúra vette át 
a főszerepet a szabadtéri 
színpadon, majd a Harmónia 
teremben is, ahol J orio Viva
relli szobrászművész művei
ből nyílt kiállítás. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A 
reneszánsz Itália napfé
nyes hangulatát a Fresco 
Ballo zászlóforgató for

máció varázsolta a liget tavaszba 
öltözött gesztenyefái alatt gyüleke
ző közönsége elé. A nagyméretű, 
színes zászlóik néhány perc alatt 
látványos, tarka forgatagot terem
tettek a 'színház előtti téren. 

Ezután Kauács Péter polgármes
ter üdvözölte a megjelenteket, akik 
között a kiállítást szponzoráló 
Jorio Vivarelli Alapítvány elnöke, 
professzor Julio Mazotti, titkára, 
Ugo Polli és Paolo Bersci mellett je
len volt kerületünk német testvér
városának, Waltershausennek pol
gármestere, Michael Brychcyt is. Az 
események sora a Viváth Bacchus 

Kovács Péter és Ugo PolIi megnyitja a kiállítást 

énekegyüttes fellépésével folytató
dott, amelynek tagjai a hangszeres 
kíséret nélküli, többszólamú ének
lés hazai mesterei. A bor dalos di
csérete után a vendégek és az ér
deklődók átvonultak a Harmónia 
terembe, ahol Kovács Péter polgár
mester és U go Polli, a Vivarelli 
művészeti hagyaték gondozását 
ellátó alapítvány titkára átvágta a 
kiállítás megnyitását jelképező 
nemzetiszínű sza1agot. 

A Vivarelli-alapítvány titkára 
köszönetet mondott mindazoknak, 
akik részt vettek a kiállítás létreho
zásában, és akárcsak Kovács Péter 

polgármester, ő is kifejezte remé
nyét aziránt, hogy oá kiállítás csak 
az első tégla lesz egy olasz-magyar 
kulturális híd megépítésében. 

A 200B-ban elhunyt Vivarelli 
festményeihez és szobraihoz R. 
Törley Mária szobrászművész adott 
szakszerű útmutatást, a művész
társ szemévelláttatva Vivarelli 
munkásságát. 

A Corvin Művelődési Ház által, 
Sztavrovszky Ildikónak, az olasz
rnagyar kultúrkapcsolatok követé
nek hozzáértésére is támaszkodva 
megrendezett kiállítás június 22-ig 
lesz látható az Erzsébetligetben. 

Szaxofon kifulladásig 
MÉSZÁROS TIBOR 

E
zzel a címmel május 14-én már 14. alkalom
mal rendeztek szaxofonos találkozót a Rácz 
Aladár Zeneiskolában. Már a hangszer

bemutató is nagy feltűnést keltett, hiszen olyan mű
vészektől kérhettünk tanácsot, mint Benke Imre vagy 
Ráduly Mihály. A fo
lyosón ugyanakkor a 
jazzmuzsika kiválósá
gaival, Dresclz Mihály
lyal, Muck Ferenccel és 
Bergendy Istvánnal ta
lálkozhattunk. 

A Rácz Aladár Ze
neiskola saját csapatai 
mellett olyan érdekes 
new magyar együtte
sek léptek fel, mint a 
Gruppen Sax, vagy a 
Szaxofon Professzo-

rok, a kü1földieket pedig a szlovén De Lev Pupis és 
az osztrák Hannes Meixner képviselte. Az éjszakába 
nyúló és kifulladásig tartó jam sessionben a dobok
nál Kőszegi Imre, a jazzdobolás hazai ásza, a zongorá
nál pedig a világhírű Szakcsi Lakatos Bela zenélt. A 
rendezvény legnagyobb attrakciója azonban mégis 
Rosario Giuliani, a szaxofon világhírű .olasz virtuóza 

volt. Giuliani a fizika 
törvényeit semmibe 
vevő futamokkal, alig 
követhető . lendülettel 
és mégis lenyűgöző 
könnyedséggel szer
zett emlékezetes pil
lanatokat hallgatósá
gának. Nem túlzás te
hát azt állítani, hogy 
ezen az estén a Rácz 
Aladár Zeneiskola 
volt a szaxofonos vi
lág közepe. 

Kárpát-medencei 
gyerekrajzok 
Sashalmon 
RIERSCH TAMÁS 

A 
Batthyány nona Általános 
Iskola az idén nyolcadik 
alkalommal hirdetett gye

rekrajzversenyt. A pályázat címe 
Varázslatos álom volt, amely nem
csak a kerületi, hanem a magyar
országi, illetve a határon túli gye
rekek érdeklődését is felkeltette. 
A legjobb rajzok készítői különju
taImakban részesültek, amelyeket 
Kovács Péter polgármester adott át 
a Maconkai Orosz László Galériá
ban május 20-án. 

A felhívásra 500 rajz (harmaduk 
a határon túlról) érkezett. A Takár 
Emőke festőművész, Bánfalvy Akos 
festőművész és Csomós Zoltán gra
fikus alkotta szakmai zsűri végül 
240 rajzot választott ki. Ezeket aO 

munkákat a Maconkai Orosz lász
ló Galériában tekinthették meg az 
érdeklődók. Sütő Lászlóné igazga
tóhelyettes, a rendezvény szerve
zője elmondta: a legnagyobb juta
lom a gyerekek számára az, hogy 
rajzaikat egész évben kiállílják az 
iskolában. 

Az idei évet rendhagyó módon 
az Európai Unió is támogatta. A 
Batthyány ugyanis a Co~ Má
tyás Szakközépiskola é$ Gimná
ziummal közösen részt vett a 
Támop 3.2.3 tehetséggondozási 
pályázatán, és az így nyert támcr 
gatásból több programot, köztük 
ezt a pályázatot is megvalósították. 
A cinkotai iskola februárban akk
reditált tehetségpont lett, amit a ki
állításon ünnepeltek meg. 
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KULTURA 

Müller Péter és Fábry Sándor egy színpadon 

Most nem o kérdezett 
Ha egy énekesnek nincs kiemelkedő hangja, összeáll egy 
hasonló adottságú társával, hogy kiegészítsék egymást, és a 
duettjük már színpadképes lesz. Most azonban egy olyan 
különös kísérletnek voltunk tanúi, ahol a duett mindkét 
tagja birtokosa olyan hangnak, amely önállóan is képes 
megtölteni a nézőteret. Ezt korábban mindketten meg is tet
ték már az Erzsébetligetben. Általuk is hangsúlyozottan, kí
sérletképpen most mégis együtt ültek a közönség elé. 

M ÉSZÁROS TIBOR 

M 
üller Péter az ezotériá
nak, az elvont gondola
toknak, az élet nagy tit

kainak kutatója és írója, Fábry Sán
dor pedig a kézzelfogható valóság 
olykor szókimondó, néha trágár 
embere. Tűz és víz egy helyen. Ez 
az érzés a műsor teljes időtartamá
ra megmaradt a nézóben. Müller 
Péter próbálta a maga világába be
csalogatni a showmant, de nem 
járt sok sikerrel. Ennek ellenére az 
estnek vidám és kellemes hangula
ta volt, ami olyankor esik jól az em
bemek, ha nem vár túl sokat egy 
produkciótól. Nem kell mindig 
Shakespeare, néha jöhet egy kis 
ponyva is. 

Hát ez az volt a javából. Elsősor
ban Fábrynak köszönhetően, aki- ' 
ról kiderült, hogy nemcsak képes-

sége, de belső kényszere is a folya
matos beszéd. Érzékelhető volt az 
az önmagával VÍvott küzdelem, 
amelyet addig VÍvott, amíg a nála 
sokkallassúbb beszédű Müller Pé
ter egy mondat végére ért. Érezhe
tően fegyelmezte magát, de ebből 
is kiderült, hogy a valódi közege Miller Péter és Fábry Sándor 
mégiscsak az, amikor egyedül áll a 
színpadon, és senkihez nem kell természetes eszű munkásokat, 
alkalmazkodnia. Mivel most nem mint az intellektusukban megdi
ő kérdezett, ezért az este folyamán csőült álművelteket. Általában is 
főként Fábry komolytalan, de néha fontosnak tarlja a napjainkban 
. kötelességtudóan a komolyság ke- egyre inkább kivesző személyes 
rékvágásába zökkenő gondolatait beszélgetéseket és ebben a kérde-
ismerhettük meg. ző, Müller Péter is egyetértett vele. 

Ha ezek közül próbálunk idéz- A két közismert embemek telje-
ni, tennészetesen ilyet is találunk. sen más a közönsége. Valószínúleg 
Kiderült például, hogy nagyon aki Müller elvont világát közel érzi 
szeret egyszeru emberekkel szót magához, nem annyira vevő a di
váltani. A kiskocsma erre kitűnő rekt humorra és fordítva. Ennek e1-
alkalmat ad. Sokszor többre becsü- lenére úgy tűnt, az erzsébetligeti 
li a meló után egy fröccsre beugró, közönség mégis jól szórakozott a 

... 111 YId6IZaI Jár. LegaIábIIIS ezt 
........ , l.eOItIaaek (Kiikínyessy ÁgQ • 

• • .... 6IIft Ile az lInIt kerane (Koncz ,Gábor), 
akivel Ducllotel ÍI'IIIk VIdáSZIIa k ...... , az alibi S18It8, .... , és kide
rül, hogy vad6szat tárgya ....., IlY cll 1IÍSlaIIÍIy. l.emdIn IIOSSZÚ

IIÓI igent ..... az it IllÍr ..... és kItart6aI OStranIIé Maricet úmak (Vida 
Pét8r), de SZIf8IICSétIeDI íppeft aIIIIaII az épületbell találkoznak, 
llllllyikllell DucbGIeI" ezt teszi kldlesível. A beIYZat reageteg kanll
t.ot és félreértést lIOrdOZ, és az Éless 8ílH(oacz Gábor relldezöpáns 

maradéktalanul 
ki ls aImáZZa az 
........ ,.jlil ...... 
tiiségeket. A Ilo
h6ZatIt az ÉIeSS 
Szín táraIata az 
Erzsébetligetbei 
játszotta eIiszIr, 
így _jus 2O-án 
be_utató eli
adásnak tapsol
bat8tt az 1gen j6I 
szérak0z6 kizin
ség. 

két ellentétes személyiség olykor 
egymás mellett elbeszélő színpadi 
próbálkozásán. Hogy a két szereplő 
mennyire érezte jól magát, azt nem 
tudjuk megítélni. Ehhez csak az ad
hat némi támpontot, hogy a műsor 
elej éri az asztalra készített két üveg 
vörösbor bizony nem csak a díszlet 
szerepét töltötte be, hiszen a beszél
getés katalizátoraként az est végére 
el is fogyott. Ám az vesse rájuk az 
első követ, aki ki meri jelenteni, 
hogy a finom bor nem elengedhe
tetlen kelléke egy jó beszélgetésnek! 



HELYTÖRTÉNET 

A emzeti Munkapárt helyi szervezete 
Százegy évvel ezelőtt, 1910. február nagy- és középbirtokosok, a tőkések, településeink történetét hathatósan 
19-én Tisza István egyesítette az 1867- az állami és vármegyei tisztviselők alakította. A települések vezető ré
es kiegyezés híveit, pontosabban a érdek eit képviselte. Terü letünket tegének összefogását a helyi hetilap, 
Nemzeti Társaskört és az Alkotmány- érintő érdekessége a korabeli ~törté- a Rákos Vidéke szerkesztősége is 
pártot, megalapította a Nemzeti Mun- netnek, hogy az alapítás után három támogatta. Érdemesnek találtuk kö
kapártot mint kormánypártot. A párt évvel Cinkotán is megalakult a párt zölni a hetilap 1914. áprilisi és májusi 
Tisza István halála után, 1918. októ- helyi szervezete, szervezői között ta- cikkeinek néhány kiragadott rész
ber 31-vel szúnt meg. A párt eleinte a lálunk számos olyan személyt, akik letét. 

S ZÉMAN RICHÁRD 

A czinkotai munkapárt 
megalakulása. "Az újon
nan megalakított czinkotai 

választókerületbe tartozó kilencz köz
ség választó közönségének küldöttei 
bizalmas értekezletet tartottak csütör
tökön este Czin ko tán, a Csipkó
vendéglő nagytermében. Az értekezle
ten képviselve volt Czinkota (Mátyás
föld és Ehmann-telep), Rákosszentmi
hály, Csömör, Kerepes, Kistarcsa, 
Nagytarcsa, Rákoskeresztúr, Rákos
csaba és Rákosliget. Az értekezlet el
nökévé Blatniczky Pál ág. h. ev. lel
készt, teol. akad. tanárt, jegyzőjévé pe
dig Piller György körállatorvost vá
lasztották meg. Blatniczky szép és lel
kes szavakban köszönte meg a bizal
mat. Besze1tek még Krenedits Sándor 
főjegyző (Rákosszentmihály), Piller 
györgy, Palágyi Kálmán (a Mátyás
földi Nyaralótulajdonosok Egyesüle
tének volt elnöke - Sz. R), R Vozáry 
Gyula és mások. Az értekezlet egy
hangú lelkesedéssel kimondotta, hogy 
a czinkotai választókerület nemzeti 
munkapártját megalakítja s e ezéiból 
még ebben a hónapban nagygyűlés t 
tart Czinkotán. Küldöttséget válasz
tottak, hogy a gyúlésre Ráday gróf fá
ispánt is meghívja. Megállapították a 
nagygyűlés programját. A gyűlésen 
megnyitót Blatniczky Pál, beszédet 
pedig Palágyi Kálmán és Balázsovich 
Zoltán (a Rákos Vidéke főszerkesztő
je) mond. A Czinkotai Munkapárt 
tisztikarát is akkor választják meg. Az 
értekezlet elnöknek Blatniczky Pált, 
ügyvezető alelnöknek Piller Györ
gyöt, jegyzőnek pedig Zagyva József 
állami iskolaigazgatót (Ehmann-te
lep) ajánlja. Ezenkívül valamennyi 
község választóközönségevől három 
alelnököt választanak, kiknek szemé
lyére nézve az értekezlet egyhangú ja
vaslatban állapodott meg. A főispán 
fogadására Palágyi Kálmán ny. 
rendőrfófelügyelőt kérte'k fel . A gyú
lést lehetőleg április 26-án délután 4 
órakor tartják meg Czinkotán, a 
Csipkó vendéglőben, de ez a határnap 

Ráday Gedeon gróf 

még nem végleges. A munkapárt az 
érdekelt községekben lelkes mozgal
mat indít Piller György indítványára 
a nagygyu1ésnek javasol ják, hogy a 
"Rákos Vide'ké"-t vegye a párt támo
gatásába, és a párt közleményei t itt 
adja közre. Az értekezlet táviratban 
üdvözölte Tisza Is tván gróf minisz
terelnököt, Sándor János belügymi
nisztert, KJzuen- Héderváry Károly 
grófot, a nemzeti munkapárt elnökét, 
Ráday Gedeon grófot, Pestvármegye 
fóispánját és Teleky József grófot, a 
pestvármegyei munkapárt elnökét. 
Lippe Ödön Sándor rákosszentmihá
lyi gyógyszerész, akit Pálfi Jánossal és 
Balázsovich Zoltánnal egyetemben 
Rákosszentmihály részéről alelnöknek 
ajánlanak, lelkes szavak kíséreteven 
száz koronát adományozott a párt 
szervezésének előzetes költségeire. Az 
adományt hálásan és lelkes elismerés
sel fogadta az értekezlet és Lippe 
Ödön t zajosan megél jen ez te. 
BIatniczky Pál elnök buzdító szavak
kal rekesztette be az értekezletet. " 

Két hét múlva, a Rákos Vidéke 
18. számában így adnak hírt az 
eseményről: 

" Vasárnap tartotta az új czinkotai 
választókerület nemzeti munkapárti 
polgársága nagy alakuló ülését 
Czinkotán, . a Csipkó vendéglőben. A 
gyűlés valóban impozáns, komoly és 
lelkes hangulatú volt. A polgárság . 

Blatniczky Pál 

nyomulásig megtöltötte nemcsak a 
vendéglő tágas nagy termét, hanem a 
többi helyiségeit is egészen az utcza
ajtóig s az volt a nevezetes, hogy csu
pa választápolgár alkotta a gyu1és kö
zönségét, ami az ilyen gyűléseken 
nem mindig szokott így történni. 

Megjelent a gyűlésen Ráday Ge
deon gróf, Pestvármegye fóispánja, 
Pál Alfréd országgyűlési képviselő, 
Podmaniczky György báró kispesti 
főszolgabíró ... A kerületbeli községek 
vezetőtársadalmának igen sok kiváló 
tagja, Neiszer Antal dr. miniszteri ta
nácsos, Laufer Lajos dr. a közúti vas
úttársaság jogtanácsosa, Keresztessy 
budapesti rendőrkapitány, lelkészek, 
fójegyzók, jegyzők, bírák, iskolaigaz
gatók, tanárok, tanítok, csaknem teljes 
számban. 

A főispánt a helyiérdekű vasútál
lomáson több száz főnyi tömeg élén 
Palágyi Kálmán ny. ren dőrfőfel ü
gyelő üdvözölte meleg es lendületes 
szavakkal, majd pedig Tolnay Ká
roly polgártársunk bájos leánya ked
ves szavak kíséretében díszes virág
csokrot nyújtott át neki. Ráday gróf 
igen nyájasan köszönte meg a szép 
fogadtatást és örömét fejezte ki, hogy 
eljöhetett. 

A tömeg ezután a Csipkó vendég
lőbe vonult, ahol Blatniczky Pál nyi
totta meg igen szép beszéddel a lJagy
gyűlést. Utána Balázsovich Zoltán 

mondott politikai tartalmú beszédet, 
majd Pál Alfréd képviselő szellemes 
és közvetlen hangú beszédét élvezte a 
gyűlés, mely egyértelmúleg, nagy lel
kesedéssel kimondotta, hogy a kerü
letben a munkapártot megalapítja. 

A párt vezetőségét egyhangúlag a 
következőkép alakították meg: A 
czinkotai választókerület nemzeti 
munkapártjának központi tisztikara: 
Elnök: Palágyi Kálmán, ügyvezető 

társelnökök: BIatniczky Pál és Pílier 
György, titkár: Mátrai Sándor, jegy
ző: R. Vozáry Gyula, pénztáros: 
Takáts István, alelnökök: Rákosszent
mihályról Balázsovich Zoltán ... " 

A kötelező udvariassági formu
lákon túl még találunk néhány ér
dekes információt a cikkben: 

"A gyűlés a párt hivatalos lapjává 
választotta a Rákos Vidékét, ami 
annyit jelent, hogy a pártra vonatkozó 
hiteles tudósításokat és értesítéseket el
sősorban lapunk hasáb jain találják az 
érdeklődő k. A Rákos Vide'ke egyébként 
nem lévén politikai lap, országos 
ügyekkel nem foglalkozik s megmarad 
ezentúl is a helyi érdekek pártatlan és 
független szószólójának ... 

Meg kell még jegyeznünk, hogy az 
egyik előkészítő ülésen indítvány tör
tént, hogy Rákosszentmihály részéről 
Pálfi Jánost is beválasztják mint alel
nököt a párt vezetőségébe. Ez azon
ban azért nem történ t meg, mert 
Pálfi - mint bennünket értesített -
nem óhajtván a politikai mozgalmak
ban és munkapártban részt venni, 
megválasztásának mellőzését kér te. 

A gyúlés tagjainak nagy része Má
tyásföldre vonult azután, hol bankett 
volt, amelyen Palágyi Kálmán a ki
rályt köszöntötte fel, majd pedig 
Szegedy Albett ny. rákoskeresztúri 
főjegyző mondott politikai tartalmú 
hatásos felköszöntőt. Jóízú tósztot 
mondott Kovács rákoscsabai bíró is ... 
A banketten Rákosszentmihály szo
kott módon kitett magáért. Polgárai, 
kik igen nagy számban vettek részt a 
gyűlésen is, a fehér asztalnál sem ta
gadták meg magukat: ők voltak a leg
vígabbak. .. " 



MOZAIK 

A gyerm 
, 

e vo t a liget! 
"Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!" 
- tanácsolja József Attila Levegőt! CÍmú költeményében. S 
hogy a játékra mekkora igény mutatkozik, arra volt példa 
az Erzsébet-ligetben május 29-én megrendezett gyereknap. 

MÉSZÁROS TIBOR fogyatékosokat, hogy a jövőben 
minél kevesebb előítélettel tekint-

A 
"komoly fiak" mellett sünk azokra, akikhez a sors egy 
zsibongva csivitelő, bol- kicsit szúkmarkúbb .volt, mint a 
dog kislányok és önfe- többségi társadalomhoz. U gyan

ledten komolytalan kisfiúk ját- csak népszerű volt a gyerkőc
szottak együtt ezen a napon. A program, a bűvésztanoda, a me
legtöbb csoporthoz a szülők is 
szívesen csatlakoztak, így a gye
reknap családi nappá szélesedett. 
A Corvin Művelődési Ház ren
dezvényszervező kollektívája az 
idén is gazdag kínálattal várta a 
gyerekeke t. A teljesség igénye 
nélkül megemlítheljük a töretlen 
népszerűségnek örvendő Kolom
pos együttes táncházát, a Göllesz 
Viktor Gyógypedagógiai Intéz
mény tanulóinak műsorát, az 
Amorf lovagok nevű együttes 
szerencsés kézzel megírt, újszerű 
gyerekdalait, a Trio Trixx artista
csoport kacagtató bemutatóját 
vagy a Para Művészeti és Kombi
tánc Központ bemutatkozó fellé- Luka Bence és családja 
pését. Ám nemcsak a színpadon 
történtek érdekes események, ha- seszőnyeg, a nagyobbak körében 
nem a liget egész területén. Ezek pedig az eltúnt mesterségek visz
közül kiemelt figyelmet érdemel szaidézése, a papírmerítés, a bőr
az Elfogadás kamionja, amelyben mívesség, a kosárfonás, az agya
a fogyatékkal élők életérzésével gozás, az ékszerkészítés. A játszó
próbálták megismertetni a nem helyek számát csak a kirakodóvá-

sár árusainak száma múlta felül, 
ahol az akácméztől a villáskulcsig 
mindent meg lehetett vásárolni. 

A rendezvényt meglátogatta 
Kovács Péter polgármester is, aki 
ezúttál sem csak magánember
ként érkezett. Fontos feladatot lá
tott el, amikor a Vivarelli-alapít
vány és a Corvin Művelődési Ház 
közösen meghirdetett rajzpályá
zatának díjátadójaként gratulált 
az első helyezett Luka Bencének, a 

Jókai Mór Általán9s Iskola tanu
lójának. A rajzpályázatra olyan 
pályaműveket vártak, amelyek a 
toscanai eredetű mesehős, a köz
ismert Pinocchio szülőfaluját áb
rázolják a gyerekek képzelete 

Kertvárosi sportdiplomáciai siker 
RIERSCH TAMÁS 

K 
ollárik Mihályt, . a Kert
városi SE elnökét május 
7-én Várnában, az Euró

pai Szumószövetség (ESU) 
tisztújító közgyúlésén a szövet
ség elnökévé választották meg. 
Az árpádföldi sportdiplomata 
számára nagy megtiszteltetés, 
hogy az elkövetkezendő négy 
évben ő irányíthalja az európai 
szövetség munkáját. Az ESU el
nöke ezáltal a világszövetség
ben is automatikusan alelnöki 
pozícióba került. 

- 2008-ban már pályáztam er
re a feladatra, de ukrán vetély
társam akkor több szavazatot 
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kapott. Az európai· szövetségre 
az elmúlt években az összefo
gás helyett inkább a széthúzás 
volt a jellemző. Ennek is kö
szönhető, hogy az elnök tavaly 
lemondott. Én abban a szeren
csés helyzetben vagyok, hogy 
mindkét tábor megbízik ben
nem, ezért a legfontosabb fel
adatomnak azt tartom, hogy a 
sportágat minél előbb újraegye
sítsem. 

Kollárik Mihály fiatal korá
ban kiváló birkózó volt. 1988-
ban a Vasas birkózó szakosztá
lyának az elnöke lett. 2000-ben 
foglalta el a Magyar Szumószö
vetség elnöki posz~át, és irányí
tásával a magyar szumósport 

Európa legjobbjai közé emelke
dett. Több világ- és Európa-baj
noka és még több érmes e lett a 
sportágnak, emellett sportdip
lomáciai sikerként könyvelhető 
el, hogy 2007 után jövőre ismét 
kontinensviadalnak adhat majd 
otthont Magyarország. Kollárik 
Mihályt egy héttel ezelőtt a 
Magyar Szumószövetség is el
nökévé választotta, így újabb 
öt évig irányítha~a majd ezt a 
sportágat. 

Kollárik Mihály a Kertvárosi 
SE-től a hazai szumósporthoz 
hasonlatos szárnyalást remél. 
Mint mondta, az a munka, ami 
a kerületi birkózóklubban fo
lyik, előbb-utóbb meghozza az 

alapján. A Vivarelli-alapítvány 
pedig fődíjként a győztesnek egy 
toscanai utat ajánlott fel Pinoc
chio szülőfalujába. 

A most 6. osztályos Luka Bence 
elmondta: már óvodáskorában 
szeretett rajzolni. Botz Yvett rajz
szakkörére jár a Sashalmi T ano
dába, mert az általános iskola el
végzése után a Budai Rajziskolá
ban szeretné továbbfejleszteni 
rajzkészségét. Jelenleg valami
lyen rajzzal kapcsolatos művészi 
pályát képzel el magának fel
nőttkorára. 

Azt már az édesapja, Luka János 
tette hozzá, hogy Bence nemcsak 
egyszerűen szeret rajzolni, ha
nem valami belső kényszer hajlja. 
Tévénézés közben például · úgy 
teszi ezt, hogy a papírra nem is 
néz, csak a képemyőre. Ez pedig 
komoly belső látást feltételez. 

A gyógyszeriparban dolgozó 
édesanya, Luka Jánosné ildikó saj
nos elfoglaltsága miatt nem tud 
velük tartani Pistoia városába, így 
ő itthon marad Bence testvérével, 
Leventével. Az ezer kilométeres 
utat a nyertes édesapjával teszi 
majd meg, amit már most izgatot
tan várnak. Valószínúleg Bence 
lehetett a gyereknap egyik legbol
dogabb résztvevője, de ezen a na
pon rajta kívül sem sok olyan 
gyereket láttunk, akinek ne lett 
volna oka a mosolyra. 

Kollárik Mihály, az Európai Szumó
szövetség elnöke 

eredményét. Nagy Balázs diák
olimpiai győzelme, illetve a kö
zelmúlt sikerei azt is bizonyít
ják, hogy a kerület bővelkedik 
bir kózótehetségekben. 
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MOZAIK 

Szívboi és a szívükért játszanak 
RIERSCH TAMÁS 

A 
XVI. kerületben múkö
dő Jó Szívért Közhasz
nú Egyesület sportolói 

a közelmúltban megnyerték a 
hollandiai "szív hete" alkalmá
ból megrendezett 25. enschedei 
röplabda torná t. 

A Jó Szívért Közhas·znú 
Egyesület, illetve annak jog
elődje, a XVI. kerületi szívbete
gek klubja 17 évvel ezelőtt nem 
azért alakult, hogy a sportsike
reivel hívja fel magára a figyel
met. Az egyesület valamennyi 
tagja szívbeteg, mindnyájan túl 
vannak már egy infarktuson, 
sőt akadnak olyanok is, akik 
.már ércseremútéten is átestek. 
Ezenkívül az is közös bennük, 
hogy valamennyiüket a VII. ke
rületi Erzsébet-kórházban ke
zelték, ahol dr. Kende Mihály azt 
ajánlotta, hogy próbáljanak 
meg minél többet mozogni a re
habilitáció időszakában. Tizen
hat vizsgált európai ország kö
zül Magyarországon a legma
gasabb a koszorúér-szívbeteg
ségek halálozási aránya mind a 

Szívügyük a röplabda 

nők, mind pedig a férfiak köré
ben. A szívbetegségek kialaku
lásának számos oka van. Azon
ban az orvosok közül is csak 
kevesen tudják, hogya röplab
da milyen jó orvosság lehet a 
szívbeteg emberek számára. 

A páciensek a kórház közelé
ben lévő iskola tornatermében 
kezdték meg a terheléseket, a 

foglalkozások végén pedig le
vezetésképpen mindig játszot
tak egy mérkőzést. A játék az
tán egyre inkább elnyerte a tet
szésüket. A XVI. kerületi szív
betegek így a rehabilitációs idő
szak után is folytatták az edzé
seket. Az egyesületnek jelenleg 
két csapata van, akik a Néri 
Szent Fülöp és a Kölcsey Ferenc 

Idén 8. alkalommal szeretnénk csángó gyermekeket nyaraitatni 
a XVI. kerületben. Befogadó családok jelentkezését várjuk, akik augusztus 15-től 22-ig megnyitják otthonukat 

a nehéz sorban élő, magyar nyelvet iskolán kívül tanuló gyerekek számára. 
A közös programokról a Kovász Egyesület gondoskodik. 

Jelentkezés Petrovics Sándornál a 06-30/655-9271 vagy a 405-5681-es telefonszámon. 
Szeretetünket augusztus 21-én vasárnap a szentmise utáni csángó esten hálálják meg. 

Fő támogatónk a XVI. kerületi önkormányzata. 
Kérjük, segítsen Ön is! 

Általános Iskola tomatermében 
edzenek. 

A csapatban mindenki ama
tőrnek számít, egyedül az el- . 
nök, Osvald Péter rendelkezik 
röplabdás múlttal (ő valamikor 
az NB II-ben is játszott), így ő 
lett az ~dző és a csapatkapitány 
is. A kerületi szívbetegek keze
lés szempon~ából a Haller ut
cai Gottsegen György Országos 
Kardiológiai Intézethez tartoz
nak. Innen indult el az a kezde
ményezés, amely mára már or
szágos méretúvé nőtt: a hazai 
szívbetegek részére évente egy
szer egy háromnapos sportren
dezvényt tartanak, amelyen 
rendszeresen 700-800 játékos 
vesz részt. 

Aki többet is meg szeretne 
tudni erről az "újfajta gyógy
módról" , az megteheti a 
http:j jjoszivert.co.ccj webol
dalon, illetve személyesen is ér
deklődhet az egyesület elnöké
nél, Kövecs Gyulánál (a 406-8599-
es vagy a 06-30j275-0883-as te
lefonszámokon), illetve Osvald 
Péter edzőnél a 06-30j999-2667-
es számon. 

I. k ...... ,.. 

(Veres Péter út 27. 
Tel.: 403-5562, délelőtt) 

Jogi tanácsadás minden második 
héten szerdai napokon 10-12 óra 
között. Helyszfn: XVI., Veres P. u. 
27. Legközelebb június 15-én és 
június 29-én. 
A tanácsadás ingyenes. 86zetes idő
pont-egyeztetés szükséges. Az idő-
pontot hétköznapokon délelőttön
ként személyesen vagy a 403-5562 
telefonszámon lehet megbeszélni. 
Yéradás: június 23-án, csütörtökön 
délután 14-18 óra között Hetyszfn: 
XVI., Veres Péter u. 27. 
Vért adhat minden 18-60 év közöt
ti, egészséges személy. Kérjük, a 
véradó hozza magával személyi és 
lakcfmkártyáját, valamint taj-kár
tyáját! Kérjük, segftsenek, hogy se
gfthessünkl 

Kovács András, 
a XVI. kerOJsti v6nJskereszt 

lJlnÖke 



KÖZLEMÉNY _~_ 

Budapest főváros XVI. kerületi önkormányzatának képviselő-testülete 
pálJázatDt hirdet 

a XVI. Kerületi Ujság főszerkesztői tisztségére. 

A megbízás 2011. október 1. napjától határozatlan időre szól. 

Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, minimum 5 éves újság
írói gyakorlat, büntetlen előélet. 

A pályázatnak tartalmaznia kell egy részletes szakmai önéletrajzot, a szer
kesztésre vonatkozó elképzeléseket, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi
zonyítványt és az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát. 

A pályázatokat Kovács Péter polgármesterhez kell címezni és benyújtani. 

A borítékra kérjük ráírni: "főszerkesztő; pályázat". 
Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15. 
A pályázat elbírálásának határideje 

a beadási határidőt követő első képviselő-testületi ülés. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör
vény a települési önkormányzatok feladatai közé sorolja a környezet álla
potának rendszeres elemzését és értékelését, és kimondja, hogy ennek 
eredményéről tájékoztatni kell a lakosságot is. 

Ennek értelmében a képviselő-testület a 2011. május 4-i ülésén elfogadta 
a Budapest XVI. kerületének a 200~2010-es évekről szóló környezeti ál-
lapot jelentést. . 

Az állapot jelentés összeállításához felhasználtuk az Optikai, Akusztikai, Film
és Színháztechnikai Egyesület közlekedési za~erhelés-vizsgálatát és mérési 
eredményeit, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség adatait a kerületben múködő telephelyek által kibocsá
tott légszennyező anyagokról és a keletkezett veszélyes hulladékokról, vala
mint a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. által készített adatszolgáltatá
sát és elemzését a Budapest XVI. kerületben végzett közúti forgalom ról. 

Ezen vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy az elmúlt két évben 
a környezeti elemekben továbbra sem történt olyan mértékú romlás, 
amely jelentős beavatkozást igényelt volna. 

Számottevő javulás tapasztalható viszont az ipari levegőszennyezés tekin
tetében. A kerületben múködő vállalkozások szennyezőanyag-kibocsátá
sának mennyisége és a kibocsátott szennyező anyagok fajtája is jelentős 
mértékben csökkent. 

A közúti közlekedés okozta za~erhelés továbbra is problémát okoz a keru
letben, és ezen a helyzeten az MO körgyúrú átadása sem jelentett érzékel
hető javulást. 

A Budapest Főváros XVI. keruletének 2009-2010-es évekről szóló 
környezeti állapo~elentése teljes terjedelmében megtekinthetó 
a www.budapest16.hu oldalon a Dokumentumok menüpont, 

Programo k. egyebek mappájában vagy 
a pofgármesterl hivatal környezetvédelmi irodáján. 

~ezöhétre) 

Tájékoltatjuk a szül6ket bögy az Eu . Unió (2007I565/EK) 2007-ben 
hatóanyagok és formutáci6k fethasználá-

~'n'IUMDMUlIHIlIiI, {gy a Jrtására nincs 
.... UlRIItrI módja a személyf (véd601tás). 



AJÁNLÓ 

Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház 

(1 165 Budapest. Hunyadvár utca 43/b. Tel.: 401-3060.) 

KIÁLLíTÁ Ol: 
Május 27-én megnyílt a világhíru olasz szobrászművész, Jorio Vi va re Ili ki
állítása az Erzsébetligeti Színházban. A kiállítás megtekinthető június 21-ig 
a Harmónia Galériában. 
Június 8., szerda 18 óra - Fábry János, Teszák Sándor és Török Tivadar ka
rikaturisták kiállítása Karikatúra ABC, Látlelet cfmmel. 
Köszöntőt mond Kovács Péter polgármester és dr. Csomor Ervin alpolgármes
ter. egnyitja Bognár Nándor főszerkesztő, médiaszakértő. Közreműködik a 
Sasvári Sándor Musical Tanoda. A karikatúrák megtekinthetők június 3Q-ig. 

ZENE: 
Június 10., péntek 19.30 - Jazzliget - Mrs. Columbo koncert. - Jegyek 
900 Ft-os áron elővételben kaphatók. 
Június 16., csütörtök 19.00 - Nemzetközi táncgáJa - Brigham Young Univer
sity Táncegyüttese (Utah, USA), Xiao Bailu Táncegyüttes, Xiamen (Kína). 
A Duna-karnevál szervezői az idén két egzotikus együttest hfvtak meg az 
ErzsébetJigeti Szrnházban megrendezésre kerolő nemzetközi táncestre. 
Az amerikai együttes az új világ kulturális örökségének nagyköveteiként az 
USA zenei és tánchagyományából összeáflftott músorral és élőzenei kíséret
tel szórakoztatja a közönséget. 
A Kínából érkező Xiao Bailu tánccsoport látványos és finom táncmozdula
tokkal varázsolja el mindenkori közönségét. 
Az előadás után a Duna-karnevál hagyományai szerint kb. 20.30 órai kezdet
ei egzotikus táncház és tánctanítás a vendég együttesek vezetésével, a kö

zönség bevonásával. 

csilso LYÓI ZARÁ DOlLAT 
A Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület a XVI. kerületi önkormányzat 
kulturális és sportbizottsága támogatásával az idén is közös zarándoklatot 
szervez Csíksomlyóra június 9. és június 13. között. Az utazás célállomása 
a szombati csíksomlyói búcsúmise, pünkösd vasárnapján pedig kirándulás 
a környéken. . 

A részvételi díj teljes ellátással várhatóan 44 OOO'Ft/fő (az üzemanyagdíj vál
tozásának függvényében), amely tartalmazza a küiönjáratú busz útiköltsé
gét, az étkezések és a szállás teljes kÖltségét. Helyfoglalás az útra előleg be
fizetésévellehetséges, maximálisan 50 fő részére. 
Érdeklődni a rákosszentmihályi római katolikus plébánia irodájában hivatali 
időben vagy a szervezőknéllehet: Morvai Árpád 06-30/606-1608, Solymos
kövi Péter 06-20/955-6840. 
Csíksomlyói zarándokút és túra tervezett programja: Indulás június 9-én, 
csütörtökön reggel 4 órakor a szentmihályi plébániától, érkezés június 13-
án későn este ugyanide. 

MÉDIATÁBOR FILMFORGATÁSSAL 
Immár 10. éve vá~ák az újságírás műhelytitkai, a televízió és a film világa 
iránt érdeklődő 12- 18 éves (6-12. osztályt végzett) diákokat június 27. és 
júliUS 3. között Nagykovácsiba. A bentlakásos médiatábor programjából: lá
togatás tévéstúdióba, rádió- és lapszerkesztőségekbe, találkozó ismert új
ságírókkal, filmforgatás, önismereti és kommunikációs játékok. 
Információ: http://mediatabor.uw.hu, tel.: 06-20/931 -0800. 

T úzijáték és fáklyás felvonulás a SZ4badság ünnepén! 

1991. június 19-én az utolsó orosz katona is elhagyta Magyarországot. 20 
éve vagyunk szabadok. Valódi felszabadulásunk 20. évfordulóján a XVI. ke
rületi önkormányzat és a Corvini Domini Egyesület június 18-án, szomba
ton 19 órakor ünnepi megemlékezést tart az Erzsébetligeti Színház ellUti 
téren. 
Ünnepi beszédet mond Kovács Péter polgármester, országgyűlési képvise
lő. A műsort vezeti Kázmér József (Őcsi bácsi), a Corvini Domini társelnö
ke. Fellép Várkonyi Szilvia, a Miskolci Nemzeti Színház művésznője, Tóth 
János Liszt-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház tagja, és a Rácz 
Aladár Zeneiskola fúvószenekara Vaszlik Kálmán vezetésével. 
A nagy vigadaimat ígérő, túzijátékkal és fáklyás felvonulással egybekötött 
rendezvényre minden hazafias érzelmű honfitársunkat szeretettel várja az 
Erzsébet-ligetbe a Corvini Domini Egyesület! 

Tiborc 

Panaszait írásban adhatja. le a szociális osztályon! 



SPORT 

Telt ház volt a Havashalom parkban 

Reggeli torna a kicsiknek 

Május 21-én akár a "Telt 
ház!" táblát is ki lehetett 
volna tenni a "Havashalom 
J?arkban, annyian voltak az 
Onkormányzat első ízben 
meghirdetett sportnapján. 

RIERSCH TAMÁS 

A Sashalmi V árosközpont
rehabilitációjára nyert 
uniós támogatás egy ré

szét rendezvények szervezésére 
kell fordítanunk - mondta Kovács 
Raymund alpolgármester. - Gon
doltunk egy nagyot, és a rendez
vényre kapott összegből a kerüle
ti sportegyesületek részvételével 
sportnapot szerveztünk, ami egy
ben sportágválasztásra is lehető
séget adott a gyerekek számára. 

Ilyen nagyszabású sport
eseményre még nem került sor a 
kerületben, ugyanis egyszerre ti
zenkét egyesület tizenöt szak
osztálya mutatkozott be a 
Havashalom parkban. A vívók, 
a birkózók, a kézilabdázók, a 
labdarúgók, az atléták, a kick
boxosok mellett a résztvevők 
falmászással, lovaglással, íjá
"szattal, fitnesszel, zumbával és a 
nordic walkinggal is megismer
kedhettek. 

- Bennünket is meglepett az a 
nagyfokú érdeklődés; amely a 
programot övezte - tette hozzá 
az alpolgármester. - Ú gy gondo
lom, a kerületi sportegyesületek 
rászolgáltak erre a felfokozott 
érdeklődésre, rusz a régebbi és 
az újonnan alakult műhelyekben 

Jutalompólót kaptak az óvodások 

is kiváló nevelőmunka folyik. 
Az egyesületektől kapott vissza
jelzésekből az derült ki, hogy so
kan érdeklődtek a nyári sport
táborok és a szeptemberi edzés
lehetőségek iránt. Az Önkor
mányzat a jövőben is lehetőséget 
kíván majd biztosítani a sportol
ni vágyók és az egyesületek ta
lálkozására. 

A Havashalom parkba kiláto
gató csaknem 3000 ember olyan 
kiválóságokkal is találkozha
tott, mint a világbajnok, két év
vel ezelőtt az év vívójának 
megválasztott Decsi Tamás, 
vagy a tavalyi esztendőben a 
barcelonai szabadtéri atlétikai 
Európa-bajnokságon 110 méte
res gátfutásban 77 év után is
mét érmet szerző, és ezért az év 

atlétájának megválasztott - ke
rületi atléta, Kiss Dániel, akik 
örömmel osztottak autogramot 
a gyerekeknek és az érdeklő
dőknek. De rajtuk kívül még 
bőven akad példakép a kerületi 
gyerekek számára, akik közül 
remélhetőleg a jövőben minél 
többe!l követik majd a fent ne
vezett sportolókat. 

- A sportnappal két célja volt 
az Önkormányzatnak: egyrészt 
meg szerette volna mutatni a la
kosságnak, hogy mi mindenre 
használható a nemrég felújított 
Havashalom park, másrészt arra 
is fel kívánta hívni a figyelmet, 
hogy a sportlehetőségek miatt 
ma már nem kell beutazni a vá
rosba, a kerületben ugyanis egy
re szélesebb asportkínálat. 

Vívóbemutató Decsi Tamás vezetésével 



SPORT 

Kínaival nyert kupát 
RIERSCH TAMÁS 

A kínai figura az egyik 
legnehezebb eleme a 
kézilabdának. Ezért ezt 

csak a legnagyobb klasszisok, és 
6k is csak ritkán merik megpró
bálni. Tomori Zsuzsanna olimpiai 
negyedik helyezett a KEK-dön
t6 végjátékában egy ilyen látvá
nyos kínai figurából dobott gólt. 
Az FTC ezzel a találattallett ku
pagy6ztes. 

A szlovák HK Gabor, a dán 
Viborg, a francia Toulon és Metz, 

. illetve a spanyol Alicante együt
tesét kiütve hódította el a Kupa
gy6ztesek Európa-kupáját a Fe
rencváros n6i kézilabdacsapata. 
Az együttes átlöv6je, a mátyás
földön él6 Tomori Zsuzsanna ért
het6en boldog volt a siker után. 

- Ha valaki tavaly nyáron azt 
mondja, hogy mi nyerjük a 
KEK-et, biztos, hogy kinevettem 
volna. Számomra mind a mai 
napig hihetetlen, hogy sikerült 
ez a gy6zelem. Sokkal nagyobb 
költségvetéssel rendelkez6, rá
adásul sztárokkal kiálló csapa
tokat sikerült megvernünk. Ez a 
siker csakis a csapategységünk
nek köszönhet6. Sajnos, a baj
nokság nem úgy alakult, ahogy 
azt reméltük. A nagy álom, a 
dönt6be jutás nem sikerült, ám a 
harmadik hely így is tisztessé
ges eredmény a csapattól. 

Tomori Zsuzsanna a XVI. ke
rületi KMSE együttesénél kez-

Tomori Zsuzsa és az utánpótlás 

dett kézilabdázni, majd a 
Dunaferr korosztályos csapata
iban folytatta a pályafutását. 
Ezután a Mocsai Lajos irányítot
ta Vasasban játszott. 2007-ben 
Gy6rbe szerz6dött, ahol két 
magyar bajnoki címet és két 
Magyar Kupát nyert csapatá
val. 2009-ben a Bajnokok Ligája 
dönt6 az orosz Zvenigorod el
leni el6dönt6ben elszenvedelt 
vereség miatt hiúsult meg.. A 
2009j2010-es szezonnak nagy 
reményekkel vágtak neki, a 
csapat kisebb zökken6kt61 elte-

kintve magabiztosan menetelt a 
dönt6 felé. Tavaly márciusban 
azonban Zsuzsa egyik napról a 
másikra szerz6dést bontott az 
együttessel. A válogatott átlöv6 
néhány hétig csapat nélkül 
edzett, majd a Fradihoz szerz6-
dött, ahol egy új csapat alapjait 
kívánták lerakni. 

- Amikor Kökény Beatrix, a Fe
rencváros Kézilabda Kft. ügy
vezet6 igazgatója megkeresett 
az ajánlatával, nem sokat gon
dolkodtam, hanem azonnal 
igent mondtam. Ennek két oka 

volt: egyrészt örültem, hogy há
romévnyi távollét után haza
jöhettem végre. Már nagyon 
hiányzott a családom és a bará
taim. Másrészt úgy véltem, 
hogy a Fradinál olyan emberek 
kezébe került a kézilabdacsapat 
irányítása, akik segítségével a 
klub ismét jó eredményeket ér
het majd el. 

Nos, Zsuzsa jóslata alig egy 
éven belül valósággá vált. A 
Fradi KEK-gy6zelme ugyanis 
nemcsak a zöld-fehér együttes, 
hanem a magyar n6i kézilabda 
sikere is. A magyar klubcsapa
tok eddig tízszer végeztek az 
els6 helyen, ebb61 két diadal a 
Fradi nevéhez fúz6dik. A hazai 
bajnokságban bombaer6s csa
patnak számító Gy6r évek óta 
hiába próbálkozik a BL meg
nyerésével, az utolsó pillanat
ban mindig kudarcot vall a csa
pat. A jóval kisebb költségve
tésb61 gazdálkodó Ferencváros 
azonban újjáalakulását követ6-
en mindjárt az els 6 évben 
csúcsra ért. 

- Nem sok id6nk van pihen
ni, mert máris kezd6dik a válo
gatott edz6tábora. Június elején 
pedig két sorsdönt6 mérk6zést 
játszunk a német válogatott el
len. Az összecsapások téije az, 
hogy melyik együttes lesz ott a 
világbajnokságon. A vébén va
ló részvétel pedig azért fontos, 
mert az olimpiai kvalifikációt 
ott lehet majd kivívni. 
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Kocsis Ferenc hivatalosan is példakép 
RIERSCH TAMÁS 

A 
Szent-Györgyi Általános 
Iskola diáksport-egyesü
lete május 27-én hivata

losan is felvette Kocsis Ferenc ne
vét. Az eseményen sajnálatos 
módon a névadó nem volt jelen, 
de a hazai és a kerületi sportot 
számos kiválóság képviselte. A 
Kertv~rosi SE által szervezett 
rendezvényen részt vett Kovács 
Péter polgármester, Ancsin László 
jegyző, elnökségi tag, Kollárik 
Mihály, az SE elnöke és Forray At-
tila vezetőedző. . 

2008 márciusa óta a szentmi
hályi iskola az első, és ez idáig 
egyetlen olyan .tagja az olimpiai Kiállítás a Szent-Györgyi iskolában 
iskolák szűk táborának, amelyet 
nem egy olimpiai bajnokról vagy gyi igazgatója elmondta: az is- emellett négyszeres Európ'a- és 
sportvezetőről neveztek el. A kola diáksport-egyesülete már háromszoros világbajnok volt. 
Szent-Györgyiben két évvel ez- 2009-ben elhatározta, hogy egy Kocsis Ferenc mind a mai napig 
előtt létrehozták a kertvárosi olimpiai bajnok sportoló nevét hihetetlen energiával rendel ke
olimpikonok emlékcsarnokát, kívánja felvenni. Végül azt a Ko- zik, jelenleg éppen a jégkoron
ahol azóta már a Varjú Vilmos csis Ferencet választották név- gozók erőnléti edzéseit irányítja. 
Olimpiai Baráti Kör is otthonra adóul, aki 1980-ban. Moszkvá- A kiváló sportoló harminc éven 
talált. Tóth András, a Szent-Györ- ban olimpiai aranyérmet nyert, keresztül ebben a kerületben la-

kott, sportsikereit szentmihá
lyiként érte el, családja több tagja 
pedig ma is itt él. 

Az olimpiai bajnokok közül 
dr. Konrád Ferenc vízilabdázó 
(kerületi lakos), Ambrus Miklós 
vízilabdázó és Gedó György ököl
vívó, az érmesek közül Mohácsi 
Ferenc kajakos (kerületi lakos), 
Majsai Károly paralimpiai érmes 
asztali teniszező (kerületi lakos), 
az élsportolók közül pedig Kiss 
Dániel gátfutó (Ikarus BSE) és 
Csatári Józse! egykori világ- és 
Európa-bajnoki érmes (a Szent
Györgyi volt diákja) vett részt az 
ünnepségen. 

A névadó után az olimpiai is
kolák számára grundbirkózó 
versenyt rendeztek, amelyen a 
Szent-Györgyi két csapattal, a 
Zuglói Hajós Alfréd és a Kolo
nics György Általános Iskola pe
dig egy-egy csapattal képvisel
tette magát. A négy csapat ver
senyét végül a Kolonics nyerte, 
megelőzve a Szent-Györgyi és a 
Zuglói Hajós Alfréd csapatait. 

A kerületi sportbarátok a jövőben is aktívak maradnak 
RIERSCH TAMÁS 

A magyar kosárlabdasport 
két ikonját fogadta a 
2007 óta működő Varjú 

Vilmos Olimpiai Baráti Kör leg
utóbbi összejöveteién a Szent
Györgyi Albert Általános Iskola 
tornatermében. Zsíros Tibor az 
50-es évek kosárlabda-aranycsa
patának, az' 1955-ben Budapes
ten Európa-bajnoki címet nyert 
együttesnek a vezéregyénisége 
volt, míg Balogh Judit (Bubu) a 
80-as, 90-es évek magyar válo ga
tottjának volt meghatározó tag
ja. A Sopronnal négyszer volt 
kupagyőztes, Ronchetti-kupát 
nyert, illetve légiósként francia 
kupagyőzelemmel is büszkél
kedhet. Emellett a válogatottal 
háromszor volt bronzérmes az 
Európa-bajnokságon. A két ven
dég fogadására azért a torna te
remben került sor, mert a ren
dezvényen a kerületi kosárlab
da-együttes, a Ziccer Kosársuli 
növendékei is bemutatkoztak. A 

jó hangulatot csak fokozta, hogy 
a program végén Balogh Judit 
még egy kis játékra is vállalko
zott agyerekekkel. 

A jövőbeni tervekkel kapcso
latban Borovitz Tamás, a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Kör elnö
ke elmondta: a következő tanév
ben v~amennyi kerületi általá
nos iskolában összevont osztály
főnöki órát tartanak majd, ame
lyeken a 2012-es londoni nyári 
játékok előtt az olimpiai eszmét 
kívánják népszerűsíteni a gyere
kek körében. A rendhagyó osz
tályfőnöki órákra olinipikonokat 
is meghívnak. 

- Két vándordíjat is alapítot
tunk a kerületi gyerekek számá
ra. A Varjú Vilmos-vándorser
leggel azt az iskolát jutalmaz
zuk, amely a legtöbb gyerekkel 
~épviselteti magát a diák olim
piai rendezvényeken. A Garay 
család által felajánlott Garay 
Sándor-vándorserleget pedig az 
év legeredményesebb atlétája 
kapja majd. 

A baráti kör másik terve, hogy piai kiállítást szervezzenek. Ezen
az olimpia előtt a kerület négy ha- kívül a nyári napközis táborban is 
táron túli teshrérvárosában, Záp- folytatják a tavaly megkezdett ha
sony ban (Kárpátalja), Pozsony- gyományokat, és minden turnus 
püspökiben (Felvidék), Kishegye- számára egy izgalmas ötkarikás 
sen (Vajdaság) és Érmihályfalván délelőttöt szerveznek meglepe
(Erdély) egyaránt egy-egy olim- tésvendégekkel. 

Balogh Judit kosarazik agyerekekkel 
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Itt a nyár, vége a tanévnek. A közhiedelemmel 
ellentétben ilyenkor sem tanácsos a 
nyelvtanulást teljesen mellőzni. Minimális 
elvárás, hogy legalább tudásunk szinten 
tartására törekedjünk. Akik azonban nem 
elégednek meg ennyivel, azok komoly 
előrelépést tehetnek néhány nyári hét alatt és 
ráadásul legalább erre az időre nem válnak a 
számítógép vagy a TV rabjaivá. 

A legnagyobb fejlődést azok érik el, akik részt 
vesznek 5 hetes s zuperintenzív 
tanfolyamainkon, ahol 1 tanév teljes 
tananyagát sajátítják el. Ha valaki ezt 
választja, akkor biztos lehet benne, hogy 
nyelvtudását a leghatékonyabb módon 
fejlesztette. A tanórák hétfőtől-péntekig 
minden nap, kora DU vagy DE időpontokban 
zajlanak. Az elsó tanfolyam jún.20-júJ.22-ig, a 
másodikjúI.25-aug.26-ig lesz. 

A legfőbb célkitűzés a passzív ~ 
tudás felelevenítése, a megtanult anyag 
begyakorlása. elsősorban kommunikatív 
fonnában. A2 hetes junior tanfolyamok tanórái 
DE- vannak és jún.20-tól kezdve minden 2. 
héten folyamatosan indulnak. 

... és nem utolsó sorban szeretnénk azoknak is 
tanácsot adni, akik a közeljövőben 
nyelvvizsgázni szeretnének. A Métisz 
Nyelvstúdió azon (egyedülálló kelet-pesti) 
államilag akkreditált nyelvvizsgahely, ahol 
tanulóink és a nyelvvizsgára jelentkezőink 
állami nyelvvizsgabizo n yítván y t 
szerezhetnek itt a XVI . kerületben! 
Vizsgázóink két k~lönböző nyelv
vizsgarendszer alap-, közép- és felsöfokán is 
vizsgázhatnak. A népszerubb egynyelvű 
(TELC) nyelvvizsgánkat aug.13-án, a 
kétnyelvű (BME) nyelvvizsgánkat pedig 
aug.26-án fogjuk megtartani. Utóbbira jún.24-
ig ill. a TELC-re júl.12-ig lehet jelentkezni. 
Ezek után már csak koriátozott számban é 
p6tdíllal fogadunk jelentkezőket. Mindkét 
nyelvvizsgához 40 és 60 órás intenziv 
felkészítő tanfolyamot ill. próba-vizsgát is 
tartunk a választott vizsgatípusnak 
megfeleloon: Ezeket a tanfolyamokat a 
vizsgaidőpontok előtt 3 héttel indítjuk, DE-i 
vagy DU-i időpontJehetőséggel . . 

A nyár legkedveltebb tanfolyama a 2 hetes 
kommunikatív tréning. Tanulóink meglévő 
nyelvtani szintjére alapozva bővítjük 
szóki ncsü ket, javíljuk beszédtechnikájukat, 
hallás utáni értésüket, azaz fej lesztjük 
kommunikációs készségüket. A tanórák 
H+Sz+P-i napokon délelőtt vagy délután 
látogathatók és jún.20-tól kezdve minden 2. 
héten folyamatosan indulnak. 

Végül nyelvtanárok részére ajánljuk júl. 7-9 
között a TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont és 

Kisebbeknek (6-12 éveseknek) ajánljuk a vizsgahelyünk közös szervezésű, akkreditált 
nyelv i nyári napközi nket. A játékos 30 órás továbbképzését, melynek fő célja a 
nyelvtanulás (angol vagy német) mellett nagy TELC nyelvvizsga értékelési szemponljainak 
előnye, hogya nyári gyermekelhelyezési bemutatása. A legjobban teljesítő résztvevők, 
problémára is megoldás lehet, mert minden egyéb feltételek teljesülése esetén, államilag 
hétköznap reggel 8. 00-17.00 óráig akkreditált vizsgáztatói minösrtést 
foglalkozunk a gyermekekkel. Célunk, hogy szerezhetnek a továbbiakban. 
megkedveltessük az idegennyelvet, valamint 
játékok és kézműves foglalkozások mellett Egyéb információt ügyfészolgálatunkon és 
észrevétlenül sajátrtsák el az alapokat. Egész további elérhetöségeinken keresztül adunk. Fiatalabb (12-16 éves) nyelvtanulóknak 

ajánlj uk junior tanfolyamainkat, ahol 
ko ro sz t ályonké n t állftjuk öss ze 
csoportjainkat, valamint ennek megfelelően 
választjuk ki a tananyagot. 

napos ellátást (étel-ital) biztosítunk. Nyári ---IIJIIIIlI"""" 

fogarasiparketta@gmail.com 
OMV benzinkútlal szemben 

Eladó Mátyásföldön a Bökényföldi ú ton 100 
nm-es csaláqi ház külön garázzsal, 680 nm
es telekkel. Ar: 34 M Ft. 0620/955-1777 

Konténeres sitt, lom, zöldhulladék. term6föld 
szállítása 4-6-8 köbméteres, nyitható konténe
rekkeL Erdei Sándor. 409-0933, 30-944-1106 

Festést-mázolást-tapétázást 
válla. kerületi kisiparos. 
20-954-9353, 407-'038 

A Budapest F6város 
XVI. Kerületi önkormányzat 

kétheti lapja 
Megjelenik 31 500 példányban 

Fele16s kiadó, f6szerkeszt6: 
Szabó Réka Zsuzsanna 

TördeI6szerkeszt6: 
Imrik László 

Levélcím; 
1163 Havashalom u. 43. 

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu 

A szerkeszt6ségi fogadóóra 
szerdánként 14-16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586 

napközjnket jún.20-júI.29 és aug.15-aug.26 
közötti időszakban. 1 hetes tumusokban, hétfői 
kezdé ssel indiljuk. 

FAKIV ÁGÁS elszállitással is,anyagi fele-
16sséggel! KERTÉPtrFs, Füvesítés, Fúka
szálás, Sövénynyírás, Bozótirtás. Kedvez6 
áron, szakszeruen, lélekkel! 30-287-4348 

serépkályha, kandaUó tervezés, 
építés, átépítés, tisztítás 

10 % }<edvezmény. 
GARANCIAVAL. 30-868-0021 

DUG ULÁS ELHÁR ÍTÁS. 
FALBO NTÁS NÉLKÜL I 

SZAKSZERŰ G ÉPI T I SZTÍT ÁS. 
FÁ BI ÁN ISTV ÁN 20-31 7-0843 

Új tet6 ácsolása, régi tet6 felújítása, garázs, 
kocsi beálló,terasz tet6 készítése, Bádogos 
és tet6fedő munkák. 20-232-6326 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Fele16s vezet6: lens Danhardt 

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFT. 
Bozsányi Kálmánné 

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

06-20-982-5352 vagy hirdeU6@freemail.hu 
A szerkeszt6ségünkbe beküldött kézira
tokat szerkesztve jelente~ük meg, illetve 
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem 
küldünk vissza. 
Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely 
függvényében jelentetünk meg. Fenntart
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté.. 
Bére vagy - hely hiányában ~ kihagyására. 

XVI. kerületi ASZTALOS aj tók, ablakok ja
vítását; konyhabútorok, gardrobok, egyedi 
bútorok készítését vállalja . Kiss Em6 aszta
los. 30-447-48-53 

Kandalló, cserépkályha építés 10 % ked
vezménnyel, Bökényföldi u. 87. bemutató 
term ünkben megtekintheti kínálatunkat. 
407-3155,30-301-2616 

Red6nyök, szúnyogháló-rendsze:rekkel, 
napellenz6k szerelése, javítása Bemutató
tennünk: Csömöri u. - Szlovák u. sarok 
409-2229,20-523-3801,30-209-5987 

Bádogos-tetőfed6-tet6szigete16, új munkát 
és felújítást is vállal. 409-2069, 20-510-0013 

FFS'ff's.MÁZOLÁS-T APÉT ÁZÁS garanci
ával, kedvezménnyel, ingyenes felméréssel. 
20-994-7'726, 256-4425 

ASZT ALOSMUNKÁK-BÚTORKÉSZÍ1'ÉS 
konyhabútorok, javítások és kisebb na
gyobb munkák. 30-914-8928 

Tet6fed6-bádogos-ács-tetőszigete16 munká
kat vállalok garanciával, közületeknek is. 
405-5184,30-931-3927 

KONTÉNERFS Sm,-SÓDER-HOMOK,
TERMÓFÖLD SZÁLLÍTÁSA 4 ÉS 8 KÖB
MÉfERES KONTÉNERREL. 403-2755, 30-
948-4810 

LAKA TOSIPARI BT válla!ja: ZÁRAK cse
réjét, KERÍTÉSEK, KORLATOK, RÁCSOK 
gyártását, szerelését és javítását. Kádár, 30-
646-1935, 400-2396 

ZÁRCSERE, ArrÓ- ABLAKJAvITÁS, SZI
GETELÉS, BÚTORJAvITÁS, ASZTALOS
MUNKÁK. 30-755-2209 

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FALBONTÁS 
NÉLKÜL. víz, GÁZ, FÚTÉSSZERELÉS. 
402-4330, 20-491-5089 

Sza1marózsa utcában TULAJDONOSTÓL 
eladó 48 nm-es másfél szobás, felújított, 
emeleti, világos lakás. 30475-6415 

Vadonatúj egy karos zuhanycsap 5 E Ft, két 
medencés, rozsdamentes mosogató csappal 
8 E Ft-ért eladó. 405-6484, 20-918-:3717 

Modem , hely takarékos, francia ággyá nyit
ható ágy 12 E Ft-ért eladó. 405-6484, 20-
918-3717 

Antik tükrös fésülköd6 asztal, szekrény 
szép állapotban eladó 35 E Ft-ért. 405-6484, 
20-918-7317 

ANGOL MINDENKINEK MINDEN SZIN
TEN. OKTATÁS, FORDÍTÁS, TOLMÁCSO
LÁS. morvaypal@freemail.hu , 70-334-0466 



HIRDETÉS 

SI",ft EDITION l/1IIl talt mIHI 
kO,latOl oM dmbml1lboi1 SpldSh l O GU AiC ~H l ) GC 

2 840 OOO Ft 2 530 OOO Ft 2 850 OOO Ft 

UZD i"q..,t'v 
1161 Budapest, Gusztáv u. 37. 
Nyitva tartk H-P: 08.00-17 00; sz: 09.00-13.00 

Tel./fax: +36-1/405-0674 
Info: autoOsuzuklgusztav.hu • www.suzuktgusztav.hu 

MOST 3+2 EV GARANCIA! Minden hazai gyartásu 5ulukira most 3+2 ev kiterjesztett 
biztosItasi alapu, limitalt garanciát nvujtunk 150 OOO km-Ig. • 

A kiterjesztett garancia a 2011. 09. 30-ig megrendelt gepkocsikra veheto igenvbe. 

ITTA , 
• • 

1165 Budapes~ Újszász u. 106-108. YAR! 
Tel. : 402-2148 MI DKÉT USZODA V' RJA 

AZ ÚSZ I, NAPOZNI VÁGYÓKAT! 

600 Ft-os z· b d ' i fit 

9.30-11.30-ig és 15.30-17.00-ig 

Sporttelepünkön kiadó több 
éven át karateteremként 
működő, bútorozatlan 
helyiség. Nagyterem 50 

1163 Bud p t, Kenn éi u. 1. négyzetméter, öltöző 10 
négyzetméter, közlekedő 11 négyzetméter. 

Bérleti díj megállapodás szerint, a bérleti idő 
függvényéban. Tel.: Kis Tíme 06-201 0188 SO 

(;; otpÉ,!pk Tresánszky István 
Tel.: 403-0256 Mobil: 06-30/554-1403 

Lakás-és jelzáloghitelek, felújítási-korszerűsítési hitelek, 
hitelkiváltás, lakáslízing, OTP Lakástakatékpénztár, 

Ingyenes ügyintézés ottbonában is. 

EI __ taf.'--- " flp\lt/ .. ~örl út 80 
1'~tu.I.O-'" ~ _ !.. ~~l Bp. CSO~ 405.3768 
~ ' .~"" - - . alf~~--':"A~estatiOD.L" , E terel n ,_'!.!" ..... au~~ CI 

• Három fogásos ebéd-vacsora ajánlat: 2490.-
2011-ben -10% étel-ital fog~asztásból 

Napi menü 15 óráig: 990.-
r t i 

Tleket Re.taurant, Sodexo utalv6nyokat elfoga unk I 

Dr. Simonffy Márta 
neurólógus f60rvos magánrendelése 

1161 Budapest, H6sök tere 7. 
Információ, bejelentkezés: 06-30/8-777-592 

http://simonffy.extrallnk.hu 

: rfJ DR. H~GEDŰS ATAlIN fogslako~Yos 

• Esztétikus tömések • porcelánhidak • protézisek 
Rendelési idő: 16-20 óráig 

Telefon: 06-30/3002-496 vagy 405-5553 
1161 Budapest, Petőfi utca 26. 

~----------- -----------~ 

Idéo januárban új patika ~ ..... -------
nyílt a Veres Péter út 11. szám 
alatt. A gyicce P tika 
március 21 - t ő l k ez dv e 
váJlalta, hogy egyedül a XVI. 
kerül tb .o foly m to 
ü eletet bizto it a rendes 
nyitva tartási idején túl. A 
Nagyicce Patika a Veres Péter 
úton gyorsan és könnyen 
megköz Hthető és a kerület 
lakosai mostantól hamarabb, és rövidebb úton juthatnak a 
szükséges gyógyszerekhez, a vevőket kényelm parkolók várják. 
Az éjszakai orvosi ügyeletből érkező és sürgős receptet kiváltó 
betegeknek nem kell ü~eleti díjat fizetniük. Az új gyógyszertár 
170 négyzetméteren szeles választékban tartja a forgal.mazott 
gyógyszereket. A Nagyicce Patika nyitási akcióként jelenth 
'rkedvezménnyel kin"ja vevőinek a Novorozal hypo-allergén 
gyógysampont. A Nagyicce Patlk ' ban egészségkártyát 
elfogadnak és bankkártYával is lehet fizetni. A gyó szertár 
áll potfelmérő gépének h znál ta vev k zámár ingyen . 
"Szakmailag magas szinten képzett kollégáink szeretettel várják 
új és új vevői nket, akár gyópulásukért fordulnak hozzánk, akár 
csak egészségük megőrzésenek érdekében! Kedv Vev ink ne 
h bozz n mun tár ainktól tan' csot kérni! 
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BÁNTJ AZ ALLERGIA? 
Tudja Ön, hogy létezik egy réges-régóta 

ismert kezelési m6d az aszbnás, 
allergiás és egyéb légúti • l ' · 

megbetegedéses tünet kezelésére, lma aj a 
enyhítésére? Ha túl van már több 

sorozat antibiotikum kúrán, gyógyszeres gyermek l6tempia 
kezelésen és nem javult az állapota, . 

akkor sok esetben csak egy 
SZÁRAZ Só. TERÁPIA kezelés sorozat tud javítani az állapotán. A száraz s6terápia 
során 0,1-10 mikron átméfÖjQ s6szemcsék kerülnek a levegőbe , amelyek egy része a 
légutakban, az apróbb szemcsék a hörgők felületén fe~ik ki jótékony hatásukat. A 
nagytisztaságú köszönhetően , a gyógyszeres kezeléssel 
ellentétben nincs mmlly n k ol m I kha • 
Asóterápia GYERMEKEK és FelNŐTTEK körében egyaránt alkalmazható. 
A 10 alkalmas bérlet ára: 9 OOO Ft (1 gyermek + 1 felnőtt kisér6nek) további 
kedvezményekről a 1 .e vagy a telefonszámon 
érdeklődhet 1165 Budapest Jókai u. 6.1. emelet 102. (A Lottózó épületében) 

Torony Patika 
Tel.: 401·0303 " 

VICHY NAPVÉOÖ AKCiÓ! 

• 1 db VICHY napozó vásárlásakor 

h dr t krémet adunk 

• 2 db VICHY napozó vásárlásakor 1 db 

+ 1 b nd k adunk ajándékba 

Az akció a készlet erejéig tartJ 

H-Sz-C: 10-16-ig K-P: 10-18-ig 
hétv~gén telefonos időpont egyeztetés. 

Az árak +1- 4.00 dioptriás lencsékre 
2.00 cylinderig érvényes. 
Az akció nyár v éi tart. 

FESTÉK 
SZA (JZLE1r 

TEL/FAX: 405-24-40 
Web: • ur,diofe te . u 

yitvatartás : H-P 6-16:30 Szo: 6-12 

Rigips 3-6-os ..................................... 2 . 275 ,. 
Rigips 6-30-as ............................... 2 2 0,-
Trinát mf. fehér ................................ 8490,· 
Héra ..................................•.............. 2 0,-
Sadolin e tra .................................. 7790,-
Poli inntaler homlokzatfesték fehér 150, .. 

• Fájdalom mentes kellem hangulatú kezelések 
• 24 órás folyamatos telefonos segitségnyújtás 
• Fizetési módok: készpénz. bankkártya, egészség pénztár 
• Moster of Oral Medicine Implantol6gusok M ~ 1t6 á k 
• Panoráma rontgen készítése .. e .. nyos ra t 

• Fémmentes esztétikus tömések átlagon felüli szfnvonalJ 
• A legkorszerűbb cirkÓnium koronák Tö b ezer lég ett ügyféli 

1162 Bp., Attila utca 68. www.vitalitasfogaszat.hu 
Telefonos bejelentkezés: +36309870807, +36 1402 1195 

A hirdeté felmu 100/0 engedményre jogo it. 

Árvai-Barta MED Egészségcentrum 
1165 Budapest XVI. ker., Nyflhegy u. 4. 

• E-mail: orvo @arval-barta.hu· www.arvai-barta.hu 

Hétvégi rendelé 
Fül - orr - gégészet Kardiológia 

- Dohányzásr611eszoktatás - Szfvultrahang 
- Csecsemő és felnőtt - Terheléses EKG 

hallásvizsgálat - Holter vizsgálat 
- Allergia kezelés 
- Gégerák-szOrés 
- Fülzúgás és hirtelen 

halláskiesés kezelés 
- Oxigénterápia 
- Homeopátiás kezelés 

B6rgyógy zat 
- kozmetológia 

Szül zet - n6gy6gyászat 
- Ultrah ng-diagnosztika, 
csecsemő és felnőtt 

Telefonos bejelentkezés: 
06-1/407-2539 (csak rendelési időben) 06-30/913-6473 (mindig) 

~ 
RŐFÖSBOLT a Rákos i úton 

. 1 111 Rá kosi út 110/8 . Tel. : 405-4812 
Nyitva: H-P 9- 18 - lg , Szo 9-13-lg . 

Dekor • Álom - " Nyári hónapok 
KERESSÜK A NYÁR 

LAKBERENDEZŐJÉT! 
Ön megálmodja, mi eiké zítjük, 

é mikor megvaló ult a dekor-álom 
ké zit 'en fotókat, é küldje el nekünk! 
A 3 legjobb fotó beküIdőjét egy zép · 

lakb rendezési kiadv 'nnya! dija.zzuk! 
Fényképeit a 

fu o a r email címre 
2011. augusztus 20-i v rj uk 

"Dekor-ÁJom" jell ére. 
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VELUX· 

KCIÓ Június 1-től Júl us 31--g: 

KülsO hovédli roló 
(78 cm széles abIaIChOZ) 1104 

!?~!L~ro~ 
BRUTTÓ 

16 560.-
OOP ámvékolÓCSOmag 
(DKL fényzáró roI6+ MHL h6véd6 roló . MM 
78 cm széles ablakhoz sötétkék VaIJY bézs színben) 

UTTO 

25 760.-

, .. 
V. E • OS E Z G 

Polac ek 
Építőanyag Kft. 

AUSTROTHERM 

L.,eier 

XXlL :ROCKWOO ~ 
.. ' , # •• • • \ • 

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

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

e-mail: polacsektuzep@gmail.com 
www.polacsektuzep.hu 

1163 BUDAPEST, TEKLA U. 21C. III. EMELET -
06-1/401-13 4 
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