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Közkívánatra ismét:
              Kattints Nagyi! 

Folytatás a 3. oldalon.

A Kattints Nagyi! elnevezésű kurzus ta-
valy ősszel indult, és már az első napon, 
minden várakozást meghaladva, három-
szoros volt a túljelentkezés. Dr. Csomor 
Ervin elmondta: már most több mint 
300 kerületi nyugdíjas jelentkezett a tan-
folyamra, így erre a félévre minden hely 
betelt. A tanfolyamok két helyszínen zaj-
lanak majd. A Szent-Györgyi Általános 
Iskolában a kezdőket Siegl Attila vezeti 
be az informatika rejtelmeibe, a haladó-

kat pedig Németh Tibor tanítja majd.  A 
Mórában az órákat Bánkiné Kiss Anikó 
tartja. A szükséges anyagi feltételeket ez-
úttal is az Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete, a tanfolyam technikai feltételeit 
pedig egy mátyásföldi székhelyű vállal-
kozás biztosította.

A 18 órás tanfolyam keretében a 
nyugdíjasok elsősorban az internethasz-
nálat előnyeit sajátítják majd el, illetve 
megtanulják megvédeni személyes és 

Elmúlt a karácsony, bekö-
szöntött az újév, de a hi-
deg téli estéken a kertvá-
rosi nyugdíjasok már nem 
csak kötőtűt, vagy barkács 
készletet vesznek a ke-
zükbe, hiszen jobb szóra-
kozásuk is akad: január 
16-án ugyanis újra indult 
a Kattints Nagyi! nevet 
viselő, ingyenes számítás-
technikai tanfolyam. A „ta-
nulókat” Dr. Csomor Ervin 
alpolgármester, a program 
ötletgazdája köszöntötte. 

banki adataikat illetéktelen személyektől.
Hogy kedvet csináljunk a mostani 

nyugdíjas „diákoknak” és a majdani je-
lentkezőknek is tudatjuk, hogy az első 
tanfolyam résztvevői között kisorsoltuk 
a Dr. Csomor Ervin által felajánlott 
laptopot. A szerencsés nyertes Scheuer 
Józsefné lett, akinek ezúton is szívből 
gratulálunk! A szerencse ezúttal nem 
volt vak, hiszen a Rákosszentmihályon 
élő nyugdíjasnak nem volt otthon szá-
mítógépe, és eddig csak a könyvtárban 
tudott internetezni. Elmondása szerint 
most kinyílt számára a világ, hiszen 
számtalan új ismeretre tett szert. 

Tudta, hogy 
a Kertváros Kártyával kerü-
letünk mindkét uszodájában 

10%-kal olcsóbban vásárolhat-
ja meg belépőjegyét?
Tudta, hogy 

a Kertváros Kártya tulajdonosai 
10%-os kedvezményt kapnak 

valamennyi színházi előadásra 
az Erzsébetligeti Színházban?

Tudta, hogy  
több mint 60 kerületi vállalko-
zó ad Önnek legalább 8%-os 
kedvezményt az általa árusí-

tott termékekből, vagy az álta-
la nyújtott szolgáltatásokból?
IgÉnYEljEn mÉg ma 

Kertváros Kártyát a XVI. Kerü-
leti Városfejlesztő Kft. ügyfél-
szolgálati irodáján (Sashalmi 
tér 1.), a volt „Hév-megálló” 

épületében!
Járuljon hozzá Ön is vásár-
lásaival és fogyasztásával 
kerületünk fejlődéséhez!

Szülői kezdeményezésre 
szervezett adománygyűjtést 
a kertvárosi Napsugár Óvoda 
az afrikai nélkülöző gyere-
kek megsegítésére. Az akció 
időtartama alatt összegyűlt 
adományokat egy kisebb 

ünnepség keretében Kovács 
Péter polgármester, Dr. Cso-
mor Ervin alpolgármester és 
Szász József, Cinkota önkor-
mányzati képviselője adta át 
azoknak a kerületi aktivisták-
nak, akik a Budapest-Bama-
ko Rally keretében juttatják 
el azokat a rászorulóknak.                           
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– Hogy értékeli az elmúlt időszakot?
– Szerintem sikeres volt az elmúlt fél év. Úgy ér-
zem, hogy a kollégák elfogadtak, mint főnököt, és 
nagyon jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Az 
eltervezett feladatokat sikerre vittük, és hatékonyan 
tudtunk együtt dolgozni. Természetesen ehhez az is 
kellett, hogy az eszközöket és a gépparkot fejlesz-
teni tudjuk az Önkormányzat támogatásával. Ezek 
között szerepelt egy tömörítős kukásautó beszerzé-
se, amivel a közterületekről történő, őszi zöldhul-
ladék-begyűjtés sokkal egyszerűbbé vált, és nem 
utolsó sorban gazdaságosabb lett. A kerület lakói 

körében ez a legnépszerűbb szolgáltatás, és szá-
munkra a legfontosabb feladat. Most már lehetőség 
nyílik arra, hogy a tavaszi kerti munkák idejére is 
kiterjesszük a begyűjtési akciót, a járműbe ugyanis 

4-5 kisautónak a rakománya belefér, amivel nem 
kevés üzemanyagot spórolunk meg.  

A másik nagy beruházás egy Mercedes Unimog 
megvásárlása volt, ami egy nagyon jól bővíthe-
tő jármű, és amire első körben az önkormányzati 

fenntartású utak hó- és síkosság-mentesítése kap-
csán volt szükség. Jelenleg egy elég nagy toló lapát-
tal, egy kalcium-klorid oldatos tartájjal, valamint a 
hozzá tartozó szóróberendezéssel van felszerelve. A 
kalcium-klorid a jelenleg használatos legkorszerűbb 
síkosság mentesítő anyag, ami szemben az útszóró 
sóval, nem károsítja a környezetet és megelőzésre is 
lehet használni. oldatként felmossuk vele a kriti-
kus, veszélyes útszakaszokat, miután a víz elpárolog 
a kalcium-klorid visszakristályosodik, így nincs az 
a veszély, hogy éjszaka visszafagy. Mindkét jármű-
vet használtan vásároltuk, hiszen ezek új állapotban 
szinte megfi zethetetlenek.  

Az év végi beruházások közé tartozott egy közepes 
kategóriájú ágdaráló, illetve egy magas kategóriájú 
rönkhasító gép beszerzése is, ez utóbbit a szociális 
tüzelő kiosztásában is nagyban tudjuk hasznosítani. 
Az ágdaráló a hónap elején került hozzánk, és azóta 
is folyamatosan dolgozik. Arra törekszünk, hogy az 
utolsó fűszál se kerüljön kidobásra, hanem min-
dent célszerűen és okosan használjuk fel úgy, hogy 
az akár hasznot is hozzon. A munkások is örülnek 
neki, és egyre lelkesebbek, mert látják, hogy fejlő-
dik a Kerületgazda szolgálat. 
– Itt megáll a fejlesztés vagy lesz folytatás?
– Az Önkormányzat terveinek csak a költségvetés 
szab határt, szárnyalni bármeddig tudunk. Tovább-
ra is az a fő célkitűzés, hogy a kerületnek legyen 
egy olyan intézménye, amely el tudja látni az ösz-
szes, úgynevezett gondnoki feladatot, legyen szó ta-
karításról, zöldterület gondozásról, hulladékgazdál-
kodásáról vagy akár intézmények karbantartásról. 
Első körben a parkfenntartás lenne a legfontosabb 
megvalósításra váró feladat. Ezalatt, a Sashalmi 
Piac környékének, a nagyobb parkoknak, úgymint 
az Erzsébet-liget és a centenáriumi lakótelep takarí-
tását értem. A polgármester és az alpolgármesterek 
ésszerűen, lépcsőzetesen építik ki ezt az intézményt. 
Biztos vagyok benne, hogy sok esetben így sokkal 
olcsóbban tudjuk majd elvégezni a feladatokat, 
mintha az ki lenne szervezve más cégeknek. A bőví-
téssel újabb munkahelyeket teremt az Önkormány-
zat, és tisztább lesz a kerület is.  

Közel fél év telt el azóta, hogy Csillik Kristóf lett a Kerület-
gazda Szolgáltató Szervezet vezetője. Amikor legutoljára be-
szélgettünk vele, grandiózus tervek egész sorát vázolta fel: 
beszélt arról, hogy a járműparkot fel akarja újítani, ki akarta 
terjeszteni a szolgálat tevékenységi körét, ugyanakkor jelen-
tős pénzeket akart megspórolni. Akik az akkori cikket olvasták, 
valószínűleg egyöntetűen azt mondhatták: majd meglátjuk! 

Az alábbiakban hívjuk fel a tisztelt lakók fi gyelmét 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázataira.

– Élmény együtt – üdülési támogatás nagycsa-
ládosok részére
– „Feltöltődés” – pályázat nyugdíjasok részére
– Vár a pihenés – üdülési támogatás fogyatékos-
sággal élő személyeknek 

Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint 
a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a 
http://mnua.hu honlapról letölthető. A pályázatot 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai 
úton kell eljuttatni. Cím: Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány 1590 Budapest, Pf. 11. 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16. 
- február 29.  A támogatás elnyerésére vonatkozó 
feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig áll-
nak fenn.

A pályázati adatlap kitöltéséhez a XVI. kerületi Ön-
kormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján ( 1163. Buda-
pest, Havashalom u. 43) is segítséget kaphatnak.

Véglegesen eldőlt:
Nem lesz Ikarus Piac!
Budapest Fővárosi Kormányhivatala jogerősen is el-
utasította az Ikarus Ipari Park területén piacot üze-
meltetni kívánó bérlő kérelmét. Mint azt már korábbi 
számunkban megírtuk, az Önkormányzat Kerületi 
Városrendezési Szabályzata a volt Ikarus gyár terüle-
tén nem engedélyezi ilyen tevékenység folytatását. A 
döntés értelmében tehát helytállónak bizonyultak az 
első fokon eljáró jegyző érvei. 

Erzsébet program

rádaY zsoMbor

Örömmel tudatjuk, hogy január 
13-án megszületett Ács Anikó 
önkormányzati képviselő asszony 
első gyermeke. Anna Viola 58 cen-
timéterrel és 3080 grammal látta 
meg a napvilágot. Ezúton gratu-
lálunk és jó egészséget kívánunk az 
egész családnak!

Fejlődő Kertváros,
tiszta kerület
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Szlaukó Róberttől számtalan érdekességet megtudtunk er-
ről a kontinenseken átívelő kalandról.
– Ahogy az ember egyre rutinosabb, annál több dolgot 
vesz észre. A műanyag fl akonokat két dolog miatt nem 
dobáljuk el: azért, mert környezetszennyező és azért, mert 
érték. Sokszor odaadjuk, mert van, akinek az a feladata, 
hogy naponta 20 kilométert sétáljon egy szamárral, mert 
olyan messze van a forrás vagy a kút. Ez sokszor a legna-
gyobb ajándék. Ilyenkor jövünk rá arra, hogy mi milyen 
jó helyzetben vagyunk itt Magyarországon. Nekünk ter-
mészetes, ha a csapban van víz. Náluk van olyan, hogy a 
15. csapból sem folyik a víz. Ugyanakkor teljesen más-
ként kezelik az embereket. Ha valaki eltéved egy faluban, 
akkor van, aki felkel és előtte sétál 5 kilométert, hogy 
mutassa az utat, mert olyan sötét van, hogy lámpával sem 
lehet sokat látni. Franciául általában beszélnek ezeken az 
elmaradott területeken, de kézzel-lábbal mindenki meg-

érti a másikat. Az ott élő emberek hamarabb feltalálják 
magukat, az autónkat tavaly 14 éves gyerekek javították 
meg. Emellett sokkal fontosabb számukra az emberi kap-
csolatok ápolása, mint az európai embereknek. Ha példá-
ul valahova viszünk adományt, akkor az embereket első-
sorban nem az érdekli, hogy mi van a kocsiban, hanem 
beszélgetni és ismerkedni szeretnének. A legtöbben ba-
rátságosak, de azért nem árt óvatosnak lenni – tette hozzá 
Szlaukó Róbert. 
Tavaly a Budapest-Bamako kamion felét azok az adomá-
nyok foglalták el, amelyeket a XVI. kerületi csapat gyűjtött 
össze. A most felajánlott ruhák, játékok és rajzeszközök egy 
részét elvitték az Afrikai-Magyar Egyesülethez, amelynek 
kamionja elkíséri a mezőnyt, a többit pedig személyesen 
szállítják el. A bátor fi atalok január 31-én érkeznek haza, 
az óvodásoknak pedig megígérték, hogy élményeikről be-
számolnak nekik. Mi pedig mi mást is kívánhatnánk az 
utazóknak: „Gyertek haza!” 
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Kertvárosi adományok 
     menni Bamako

Új év köszöntött ránk, ezért 
lapunk is megújult. A válto-
zás természetesen csak kül-
sőleg érinti az újságot, Ön 
továbbra is a XVI. kerületi 
Önkormányzat lapját tartja a 
kezében. Munkatársaimmal 
együtt arra törekszünk, hogy 
a kerületi eseményekről még 
érdekesebben, a közérdeklő-
désre számot tartó témákról 
még színvonalasabban tájé-
koztassuk Önt. „Művelt orszá-
gokban az újság az irodalom 
küzdőporondja, az újság viszi 
tova sebes szárnyán a híreket, 
sok százezer példányban, az 
újság alakítja a közízlést, hoz 
törvényt, emel, vagy buktat, 
az irányítja az olvasók tábo-
rát, kik lelkileg részt vesznek 
a vitákban…” Ezért kérem, ha 
tetszik Önnek lapunk új külse-
je, azt mondja el mindenkinek, 
észrevételeit pedig továbbra 
is ossza meg velem!

Új év köszöntött ránk, ezért 

Kedves 
   Olvasó!

A Budapest Főváros XVI. Kerületi 
Önkormányzat kétheti lapja

Megjelenik 32 500 példányban
Felelős kiadó, főszerkesztő: 

Szabó Réka zsuzsanna
Tördelőszerkesztő: Szűcs Angéla

Levélcím: 1163 Havashalom u. 43.
e-mail: foszerkeszto@bp16.hu

A szerkesztőségi fogadóóra szerdánként 
14–16 óráig a polgármesteri hivatalban: 

1163 Havashalom u. 43., Tel./fax: 4011-586
Nyomás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai 
Központ Bt., 8200 Veszprém, Házgyári u. 12.

Felelős vezető: Jens Dänhardt
Terjeszti: MAXI-BoX 2007 KFT.

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

Hirdetésfelvétel: 06-20-982-5352 vagy 
hirdet16@gmail.com

A szerkesztőségünkbe beküldött kéziratokat 
szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk 

a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat 
nem tartunk meg, és nem küldünk vissza. 

Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely függvé-
nyében jelentetünk meg. Fenntartjuk a jogot 
az apróhirdetések szerkesztésére vagy – hely 

hiányában – kihagyására.

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG

Az édesanya, Richter Ingrid elmondá-
sa szerint Hanna rengeteget rajzol, ha 
meglát egy tiszta papírt, máris nyúl a 
ceruza után. Versenyen is indult már, 
nemrég nyerte meg a BKV Mikulás 
rajzversenyét. Amikor Hanna anyukája 
rábukkant az interneten az Ipoly Erdő 
zrt. által meghirdetett rajzpályázatra, 

Újabb 
   kertvárosi 
       tehetség

Folytatás a címlapról.

A hétéves Peresztegi Hanna, a Móra 
Ferenc Általános Iskola 1. a osztályos 
tanulója egy országos rajzversenyen 
3489 induló közül első helyezést ért el.

Mészáros Tibor

Az adománygyűjtés ötletgazdája Mádai Andrea volt, akinek csemetéje a Napsugár 
Óvodába jár. Egy iskolában hallott először arról, hogy a Budapest-Bamako Rally részt-
vevői a kaland mellett karitatív szerepet is vállalnak. Telefonon megkereste az egyik 
indulót, aki társaival együtt örömmel csatlakozott az akcióhoz, hiszen a kerületben 
működő Solidalitas Alapítvány és az Öt Falu Egyesület alapító tagjai idén ne-
gyedik alkalommal vesznek részt a Budapest-Bamako Rallyn. Szlaukó Gábor, 
Szlaukó Róbert, Dr. Gönczi Viktor, Pétery Szabolcs, Bagala Katalin, Márton 
Hajnalka és Nagy-Fülöp Orsolya január 14-én vágott neki a 16 napos, 
közel 9000 ezer kilométeres útnak, hogy Szlovénia, Olaszország, 
Franciaország és Spanyolország érintésével megérkezzenek 
Marokkóba és Mauritániába. A végcél azonban Senegál 
és Bissau-Guinea. 

úgy gondolta, hogy kislánya szívesen 
részt venne egy ilyen megmérettetésen, 
az országos elismerésre azonban egyi-
kük sem számított. Az Európai Unió 
által is támogatott, otthonom az erdő 
című rajzversenyen ugyanis, határon in-
nen és túl 304 intézmény tanulói vettek 
részt. Az alkotók életkora szerint három 
korcsoportban versenyezhettek a pálya-
művek. A kiírás óvodás, alsós és felsős 
korcsoportot határozott meg, a rajzokat 
pedig szakértő zsűri bírálta el. Ali Valéria 
grafi kusművész, Garami Mária szaktanár 
és Gáncs Viktor erdőmérnök gondosan át-
nézte a több ezer alkotást, és végül az álta-
lános iskolák alsós tanulói által beküldött 

pályamunkák közül a kertvárosi kislányét 
találták a legjobbnak. 

Hanna nagyon szerényen viseli a si-
kert. Kérdésünkre elmondta: leginkább 
embereket szeret ábrázolni. Eddig nem 
tanult rajzolni, de most felvették a Rácz 
Aladár zeneiskola Képző- és Iparművé-
szeti Tanszakán működő rajzoktatásra. 
A családban a felmenők között nem volt 
előzménye a ritka talentumnak, a kis-
lány tehát első generációs rajztehetség. 
Hogy nagy művész válik-e belőle, arra a 
következő évtizedek adnak majd választ. 
Mi, a XVI. kerület lakói azonban már 
most büszkék vagyunk rá, és természete-
sen drukkolunk neki!

szigeThY MargiT
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Elhunyt Mádi Jenő

Január 7-én elhunyt Mádi Jenő, kerületünk díszpol-
gára, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének (Po-
FoSz) országos elnöke. A nyugalmazott ezredestől – 
akit a XVI. kerületi Önkormányzat saját halottjának 
tekint – február 1-jén, 12 órakor, a Nemzeti Sírkert 
szóróparcellájában vesznek végső búcsút.
Mádi Jenő 1931-ben született Dunapatajon. 
1956-ban a Kecskeméti Forradalmi Katona Ta-
nács alelnöke volt, majd a ’60-as években - mi-
után amnesztiával szabadult a börtönből - az 
Ikarusnál kapott állást tervezőmérnökként. A 
gyár vezérigazgató-helyetteseként vonult nyug-
állományba. Munkásságáért megkapta az Eötvös 
Loránd-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztjét, a Köztársasági Elnöki Aranyér-
mét, a Nagy Imre Érdemrendet, valamint a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét.

Szentegyedi és czegei gróf Wass Albert élete nagy ré-
szét a kommunizmus árnyékában volt kénytelen leél-
ni. Magyarságát őrző, és minden erdélyi honfitársát 
erre buzdító művei szöges ellentétben álltak Nicolae 
Ceausescunak, a „Kárpátok géniuszának” asszimilációs 
törekvéseivel. Ezért írásait csakhamar betiltották, őt pe-
dig emigrációba kényszerítették. 

A rendszerváltás után még az anyaországban sem volt 
kívánatos, hiszen magyar állampolgárságot csak egy évre 
kapott, amit sértőnek tartott és nem fogadott el. Művei 
azonban csakhamar bejárták az országot, és egy 2005-ös 
felmérés szerint ő volt a legolvasottabb magyar szerző. 

A megemlékezésen 
dr. Stágel Bence ki-
jelentette: az író ha-
zafias törekvései sok 
helyen megegyeznek 
az IKSz célkitűzése-
ivel. Így azt az álmot, 
amit Wass Albert 
álmodott meg, a ke-
reszténydemokrata 
ifjúság is sajátjának 
érzi.

Kovács Péter 
ugyanakkor elmond-
ta: a mai Magyar-

ország újjáépítésén fáradozóknak is vannak álmai, és 
céljai. A cél olyan álom, amelyért tenni kell. Ehhez ma-
napság nagyon sok erő kell, mert az országházban, a 
szemközti padsorokban olyan erők ülnek, akik minden 
eszközzel akadályozzák ezt az erőfeszítést. Ám ha van-
nak olyan emberek, mint az ünnepség résztvevői, akik 
elszántan törekszenek a magyar identitás megőrzésére, 
azok erőt, hátteret, bíztatást adnak azoknak is, akik a 
frontvonalon képviselik a haza érdekeit, az ország új-
raépítését. 

A hagyományoknak megfelelően idén is színvonalas 
műsort hallgathattak meg az érdeklődők. A Kovász 
Egyesület irodalmi csoportja a magyarságról, a nyelv 
őrzésének fontosságáról és az összetartozásról szóló ösz-
szeállítást adott elő Kratofil Ottóné szerkesztésében, ifjabb 
Petrovics Sándor közreműködésével. Őket a Tilalmas ze-
nekar kíséretében a Kőszobor táncegyüttes követte, akik 
kalotaszegi táncokat mutattak be. Végül a Mezei Csilla 
tanárnő által betanított, Erdélyből induló, hazátlanul bo-
lyongó emigránsról szóló jelenetet a Néri iskola 3. a osz-
tályosai játszották el. A pedagógusnak azonban főszerep 
jutott ezen a napon, hiszen fáradhatatlanul, hazafias szel-
lemben végzett, tanári kötelességén messze túlmutató, 
érték- és hagyományőrző, valamint hitoktatói tevékeny-
ségéért idén ő kapta a Wass Albert díjat. Mezei Csilla ke-
zében a díjjal járó plakettel, a meghatottsággal küszköd-
ve, mondott köszönetet az elismerésért. Az ünnepség az 
író emlékművének megkoszorúzásával ért véget. 

A XX. század erdélyi tanúja
Wass Albertre sorsa azt a terhet rótta, hogy élete nagyobbik felét emigrációban töltse, 
magyarságtudata azonban sírjáig elkísérte. A világhírű erdélyi magyar író és költő em-
lékét a XVI. kerületi Néri Szent Fülöp iskolában dombormű őrzi, születésnapja évfordu-
lóján pedig minden évben megemlékeznek róla tisztelői a Kovász Egyesület, valamint 
a Hittel a Nemzetért Alapítvány által szervezett műsor keretében. Az idei ünnepségen 
részt vett Kovács Péter polgármester, országgyűlési képviselő és dr. Stágel Bence, az 
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke is.

Mészáros Tibor

A Nemzetőrség hagyományai olyannyira élnek a ma-
gyar lakosságban, hogy 34 nemzetőr szervezet tevé-
kenykedik országszerte. Napjainkban természetesen 
nem a haza fegyveres védelmét tekintik elsődleges 
céljuknak, de sokan gondolják úgy, hogy a honvédség 

megszűnésével létrejöttek olyan feladatok, amelyek 
ellátására a Nemzetőrség kiválóan alkalmas lenne. A 
tagok szeretnék, ha a fiatalok rendelkeznének honvé-

delmi ismeretekkel, ezért részt vállalnának az ifjúság 
hazafias neveléséből és munkájukkal hatékonyan segí-
tenék a katasztrófavédelmet is. Ezt egyébként a hazai 
árvizeknél, és a vörösiszap-katasztrófánál tevékenyen 
bizonyították is. 

Kerületünkben eddig sem volt ismeretlen a Nemzet-
őrség, de a személyi ellentétek miatt többen kiváltak,  és 
21 fővel megalakították a Corvin Nemzetőrséget. Az 
Egyesület elnöke vitéz lovag Máriási György, helyettese 
pedig vitéz lovag Palla László, a PoFoSz kerületi elnöke 
lett. Az elnökségben helyet kapott még dr. Nemesszeghy 
György, vitéz Fodor Pál, vitéz Marosvári Imre és vitéz Fejes 
István is. Az alapító tagok között van az a vitéz Baráth 
József, aki szintén kerületünk lakója, és budapesti elnöke 
a közel kétszáz tagot számláló Kossuth Nemzetőrségnek.

Batáth József lapunknak elmondta: a vitézi rendek 
mintájára tervbe vették a nemzetőr szervezetek egyesí-
tését is, hiszen olyan korban élünk, amikor rendkívül 
fontos lenne az energiák egyesítése. Céljuk az, hogy a 
Nemzetőrség tevékenysége ne merüljön ki a régi idők 
hőstetteire való emlékezésben, és a nemzetőr egyenru-
ha viselésében, hanem a mai kor igényeihez igazítva 
egy korszerű, társadalmilag hasznos szervezetként se-
gítsék az ország újraépítését.

A nemzetet őrizni kell!
Magyarországon a Nemzetőrségnek több, mint egy évszázados múltja van, meg-
alakulása kardforgató, lőporfüstös időkre nyúlik vissza. Napjainkban is vannak 
azonban  kerületünkben olyan hazafias érzelmű honfitársaink, akik a jelenlegi vi-
szonyok között sem érzik feleslegesnek ennek a szervezetnek a működését, ezért 
január 10-én, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában újjá alakították azt.

Mészáros Tibor 69 évvel ezelőtt, a II. világháború idején, a Don-kanyarban, 
a 200 ezer fős magyar hadsereg tagjai közül mintegy 150 
ezer katona vesztette életét. A katasztrófa emélknapján, ja-
nuár 12-én, a POFOSZ kerületi szervezete által szervezett 
megemlékezésen beszédet mondott vitéz Palla László elnök. A 
rendezvényen jelen volt Kovács Péter polgármester, aki megko-
szorúzta a cinkotai temetőben lévő hősi emlékművet.

POFOSZ XVI. kerületi szervezete
1163 Sashalom, Veres Péter út 27. 

Tel.: 06-70/239-5264  

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy 2012. januárjában téli 
szünetet tartunk. A katasztrófa emléknapján, 2012. ja-
nuár 21-én 15 órakor a Német Kisebbségi Önkormány-
zattal közösen koszorúzást tartunk a sashalmi Waldorf 
iskola falán lévő emléktáblánál a málenkij robotra elhur-
coltak tiszteletére.

Értesítünk mindenkit, hogy legközelebbi – 2012-es 
első – összejövetelünk február 1-jén lesz 15 órai kez-
dettel a szokott helyen, a Veres Péter út 27. szám alatti 
közösségi ház tanácstermében. Napirend: Kezdődik 
az év – szervezeti kérdések – tagdíjbefizetés, de egy kis 
farsangi komolytalanságra is szakítunk időt. Mindenki 
hozzon egy viccet!         vitéz lovag Palla László elnök

MegemlékezésMegemlékezés
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Elégedett a lakosság 
az új postával

– Az eseményen gyakorlatig az új struktúrát vázol-
ták fel. Eszerint az újév első napjaitól a tűzoltóságot, 
a katasztrófa- és polgári védelmet összevonták, és a 
jövőben közös irányítás alatt országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság néven működtetik. A hangsúly a 
legtöbb esetben természetesen továbbra is a megelő-
zésen lesz, ám, ha be kell avatkozni, akkor a mentési 
egységek azonnal mozgósíthatók lesznek, és nagyobb 
baj esetén ugyanez az irányítás a polgári védelmet is 
koordinálni tudja majd – tájékoztatott Czeba János al-
ezredes, a XVI. kerületet is magába foglaló Észak-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.

A jövőben tehát a tűzoltókból katasztrófavédők, 
azon belül pedig mentési egység lesz majd. Czeba 
János szerint azonban, a régi laktanyák továbbra is 
tűzoltó-parancsnokságok maradnak. A XVI. kerület 
korábban is a zuglói parancsnokság felügyelete alá 
tartozott, és ez az átszervezést követően is így marad. 
A Kertvárosban történő mentéseket ezentúl Salamon 
Lajos százados irányítja. 

Az átszervezésnek természetesen a hatékonyság 
növelése mellett, a racionalizálás is indoka volt. 
A katasztrófavédelem működését, az egyéb terüle-
tekhez hasonlóan költségtakarékossá kellett tenni. 
A tervezett megtakarításokból azonban, néhány 
fejlesztést mindenképpen végre kell majd hajtani. 

A főigazgatóság tervei szerint az ország több tele-
pülésén is tűzoltó őrsöket kell építeni. Informáci-
óink szerint a XVI. kerület is a célterületek közé 
tartozik majd. Mivel a Kertvárosnak több olyan 
pontja is van, ahova a zuglói vagy a XVII. kerületi 
laktanyából szintidőn belül lehetetlen odaérniük 
a tűzoltóknak, ezért minél hamarabb egy őrsöt 
kell itt létrehozni. Erre jó lehetőséget biztosít egy 
Veres Péter úti ingatlan, amely jelenleg is a tűzol-
tóság tulajdonában van. Az épületben feltehetően 
csak kivonuló egység tartózkodna, viszont innen 
lényegesen korábban odaérhetnének a tűzoltók a 
kerületi tűzesetekhez, amelyekből az utóbbi évek-
ben sajnos egyre több volt.

Tűzoltók helyett 
         katasztrófavédők

Január 1-jei hatállyal több sarkalatos törvénnyel együtt az új katasztrófavédelmi törvény 
is hatályba lépett. Ez alkalomból január 2-án, az országos katasztrófavédelmi egységek 
vezetőinek részvételével egy ünnepélyes állománygyűlést tartottak a Syma Csarnokban, 
amelyen Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter is részt vett.

riersch TaMás

Díszoklevél 
pedagógusoknak
Felhívjuk azoknak a XVI. kerületben lakó óvónők-
nek, tanítóknak, tanároknak a fi gyelmét, akik 1942-
ben, 1947-ban, 1952-ben, illetve 1962-ben kapták 
meg pedagógus diplomájukat állami vagy felekezeti 
intézményben, illetve olyan felekezeti intézmény-
ben, amely jelenleg nem működtet pedagógusképző 
intézményt, továbbá legalább 30 éven keresztül dol-
gozott a pedagóguspályán, vagy a művelődésügy te-
rületén, hogy díszoklevél adományozására irányuló 
kérelmét 2012. február 24-ig juttassa el a Budapest 
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala Művelődési Ügyosztályára személyesen, 
vagy postai úton. (1163 Budapest, Havashalom u. 
43.) További információ kérhető: II. emelet 224. sz., 
Dr. Béresné Kaliba Katalin, telefon: 401-1524)
A jubileumi diplomák adományozásához szükséges: 

az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutód-
ja vezetőjéhez címzett kérelem, amely tartalmazza az 
igénylő nevét, (hölgyeknél leánykori nevét) édesanyja 
leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát, 
adóazonosító számát – szakmai önéletrajz – az eredeti 
diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű diploma 
esetén, annak hiteles magyar fordítása szükséges!) – a 
pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolásá-
ra a munkakönyv 1. és 9-12. oldalainak fénymásolata 
– ha a kérelmező már meg-kapta a díszoklevél egyik 
fokozatát, úgy a kérelemhez elegendő a díszoklevél má-
solatának és a szakmai önéletrajznak a csatolása.
Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról – 

amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot 
készíttetni – kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk.
A beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll 

módunkban elfogadni.

A sashalmi posta a ’80-as években, 
akkor korszerű technikával épült, 
amely mostanra azonban már sok 
tekintetben elavult. A gazdaságos-
ság jegyében most az ügyfélteret 

és a közvetlen kiszolgáló területe-
ket újították fel az első szinten. A 
munkálatok során a cél egy ügy-
félbarát szolgáltató hely kialakítása 
volt, amely lehetővé teszi a kultu-
rált kiszolgálást és tájékoztatást. 
Ennek eszközei az önkiszolgáló 
postabolt, a tanácsadó munkahely 
biztosítása, a fi ókbérlő szekrények 
számának növelése, valamint egy 

ügyfélhívó rendszer telepítése. Az 
egyik belső lépcsőt is megszüntet-
ték, és ennek a helyén is munka-
helyeket alakítottak ki. A kivite-
lezés során megújultak az épület 

gépészeti és villamossági elemei, a 
hőszigetelés, a belső bútorzat és a 
burkolatok. Új biztonságtechnikai 
és informatikai hálózatot, új tűz-, 
füst- és hőjelző rendszert alakítot-
tak ki. A beruházás teljes költsége 
meghaladta a 100 millió forintot. 
Németh Emil vezérigazgató-he-

lyettes elmondta: a posta szolgál-
tatásainak versenyképességéhez az 

is hozzájárul, hogy azokat milyen 
környezetben nyújtják. Egy fel-
újított posta átadása a legnagyobb 
ünnepek közé tartozik a 145 éves 
Magyar Posta számára. országszer-
te nagy szükség van a régi épületek 
megújítására, amelyen a kollégák 
folyamatosan dolgoznak, hiszen ez 
a társaság alapvető követelménye 
és lételeme.  
Kovács Péter polgármester kü-

lön megköszöntét fejezte ki azért, 
mert a belső kialakításnál a zöld 
és a sárga szín dominál, ezzel is 
harmonizálva a kerület színeivel. 
A Kertváros vezetője kiemelte: a 
kerület életében nagyon fontos az, 
hogy a sashalmi posta megújult, 
hiszen ezzel a Magyar Posta is be-
kapcsolódott a Fejlődő Kertváros 
Programba, amelynek keretében 
számos dolog megújul és fejlődik 
lakókörnyezetünkben. A felújítás-
hoz éppen ezért az Önkormányzat 
is hozzájárult egy csekély összeg-
gel. Ha pedig a munkatársak jók, a 
környezet szép, akkor az ide betérő 
kerületi lakók is jól fogják érezni 
magukat, és könnyebben tudják 
majd intézni az ügyeiket – tette 
hozzá a polgármester. 

A Herman Ottó alapítvány közleménye
2011-ben egyéni adományokból, illetve a személyi jö-
vedelemadó egy százalékának felajánlásából 1 707 804 
Ft érkezett a Herman ottó Alapítvány számlájára. A 
tavalyi és az idei összeget egyelőre nem használtuk fel, 
jövőre a sportudvar burkolására kívánjuk fordítani. Az 
intézmény büszkeségei, a halastó és az akvárium kar-
bantartására, valamint egy digitális fényképezőgép vá-
sárlására idén csak 267 500,- forintot költöttünk.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adománya-
ikkal támogatták alapítványunkat.

A felújított sashalmi posta szolgáltatásait ugyan már december eleje óta igénybe 
vehetik a kertvárosi lakók, az ünnepélyes megnyitóra azonban csak december 20-án 
került sor. A rendezvényen részt vett Kovács Péter polgármester, Dr. Csomor Ervin 
alpolgármester, Ancsin László jegyző és Németh Emil, a Magyar Posta vezérigazga-
tó-helyettese is. A Sashalmi Manoda Óvoda óvodásai és a Batthyány Ilona Általános 
Iskola kis diákjai által előadott műsor témája sem lehetett más, mint a posta.
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15 éves  
a Cinkotai Gazdakör
A 2011-es jubileumi 
év volt a Cinkotai 
Gazdakör életé-
ben. Az 1854-ben 
alapított, majd 
1996-ban újjá ala-
kult Gazdakör új-
kori történetének 15. 
évfordulóját ünnepelte 
az óév utolsó hónapjában. A jeles al-
kalomra meghívták a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szövet-
ségének néhány országos vezetőjét. A 
Cinkotai Gazdakör elnöke, Bátorfi Mi-
hály mellett foglalt helyet többek között 
Obreczán Ferenc a MAGoSz főtitkára 
és Péter Mihály a MAGoSz alelnöke. 
Az eseményen részt vett Vető István 
cinkotai evangélikus lelkész is. 

Mindannyian méltatták a Cinkotai 
Gazdakör XIX. századig visszanyúló 
tevékenységét, a mezőgazdasági hagyo-
mányok őrzésében és továbbadásában 
betöltött fontos szerepét. A MAGoSz 
vezetői ugyanakkor kitértek a hazai 
mezőgazdaság napi problémáira, mert 
fontosnak tartották emlékeztetni a 
megjelenteket napjaink mezőgazdasá-
gának egyik fontos alapkérdésére, hogy 
a termőföld magyar kézben maradjon. 

A Mikulás ünnepséggel egybekötött 
jubileumi összejövetelen a gyerekek kis 
ajándékcsomagot kaptak, a felnőttek 
pedig egy remek vacsora formájában 
élvezhették mindazt, ami a cinkotai 
konyhaművészetet híressé tette. 

Évforduló

Simon Jánost 90. születésnapja alkalmából Kovács Péter polgármester köszön-
tötte.  János bácsi 1969 óta lakik kerületünkben. Születési helyétől, Balmazújvárostól a 
Debreceni Fémipari Iskolán és a Budapesti Felső Ipari Iskolán keresztül vezetett az útja 
a légierőnél letöltött katonaságig. Ezután a Győri Vagon- és Gépgyár autórészlegében, 
a Csepel Autógyárban, a Kohó és Gépipari Minisztériumban, majd 1967-1982-ig az 
Ikarusban dolgozott. A gyárnak köszönheti, valódi nyugalmat, és kiegyensúlyozott 
boldogságot jelentő, ma is tartó második házasságát. Meggyengült látása, és egy ko-
moly műtét következményei ma már kissé korlátozzák a ház körüli munkákban, de az 
évtizedek óta minden nap elvégzett tornagyakorlatokat semmi pénzér nem hagyná el. 
A hosszú élet titkát három pontban foglalta össze: mértékletesség, tevékeny minden-
napok és szerencsés gének. Születésnapján három leánya, öt unokája és négy déduno-
kája köszöntötte őt a család többi tagjával együtt. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Csontos Andrásnét 90. születésnapja alkalmából Kovács Péter polgár-
mester köszöntötte. Mária néni olaszliszkán született. Hentesként dolgozó férjé-
vel 1950-ben költöztek a kerületbe, 3 gyerekük, 7 unokájuk és 11 dédunokájuk 
született. Mária néni varrónőnek tanult, de idejét inkább a gyerekek nevelésével 
töltötte. A Sándor utcában lévő házuk fala egy földrengés miatt megrepedt, ezért 
azt lebontották, és ugyanazokból a téglákból építették fel a mostani családi házat. 
Mária néni napjait főzéssel és tévézéssel tölti 3 macskája társaságában, de kertész-
kedni is nagyon szeret. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Csák Ferencnét 90. születésnapja alkalmából Dr. Csomor Ervin alpolgár-
mester köszöntötte. Erzsi néni fiatal korában cipőgyárban dolgozott és 46 éve él a 
kerületben. Fiatalokat megszégyenítő energiája és kiváló humorérzéke van, kará-
csonykor pedig még mindig ő a főszakács a családban: húslevest készít, káposztát 
tölt, különféle húsokat és süteményeket süt. Akkor a legboldogabb, amikor több, 
mint 10 tagú családja veszi körül, vagy nyáron a kertben sütögethet a szomszédok-
kal. Elméjét keresztrejtvényfejtéssel tartja karban. Isten éltesse még nagyon sokáig!

Pálfalvi Andrásnét 90. születésnapja alkalmából Dr. Csomor Ervin alpol-
gármester köszöntötte az Érsekújvár utcai nyugdíjas klubban. Ilona néni közel 70 
éve lakik a Kertvárosban. Fiatal korában porcelángyárban dolgozott, ahol csem-
péket készített. Négy testvére közül csak ő érte meg ezt a szép kort. Napközben 
takarít, bevásárol és a háza körüli teendőkkel foglalatoskodik, de sok időt tölt a 
nyugdíjas klubban is, ahol számára kedves emberek veszik körül. Isten éltesse még 
nagyon sokáig!

A polgármester felhívása
Javaslat kitüntetések adományozására
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a kerület gyarapodását, to-
vábbfejlődését, értékeinek megőrzését, és annak tiszteletben tartását csak az 
együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Az Önkor-
mányzat nagyra becsüli a kerület fejlődésének elősegítésében, szellemi gyarapítá-
sában kifejtett kiemelkedő tevékenységet. 

Felkérem a kerületi polgárokat, civil szervezeteket és intézményeket, hogy te-
gyenek javaslatot - életrajzzal, rövid indokolással ellátva - a 2012. március 15-i 
nemzeti ünnep alkalmából adományozandó kitüntetésre, címre. 

Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára cím a kerület fejlődése, gyarapo-
dása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy 
példamutató életmű elismerésére adományozható. Díszpolgári cím adható pro-
tokolláris okból, elsősorban hasonló jellegű kitüntetés viszonzására, nem a XVI. 
kerületben szerzett érdemekért, illetve posztumusz, amennyiben a fent felsorolt 
érdemeket a kitüntetésre jelölt személy életében nem lehetett megjutalmazni. B 
udapest Főváros XVI. kerületéért kitüntetés kulturális, művészeti, közművelődési, 
pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, telepü-
lésfejlesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket 
elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére ado-
mányozható.

A javaslatokat zárt borítékban 2012. február 6-ig lehet beküldeni postai úton 
vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Művelődési Ügyosztályára 
(1163 Budapest, Havashalom utca 43.), a Kulturális és Sport Bizottságnak címez-
ve. A borítékon kérem feltüntetni a „Budapest Főváros XVI. kerület Díszpolgára” 
vagy „Budapest Főváros XVI. kerületéért” szöveget.

Kovács Péter polgármester

FELHÍVÁS
Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó óvónőnek, tanítónak, 
tanárnak a figyelmét, aki 1942-ben, 1947-ban, 1952-ben, illetve 1962-ben kap-
ta meg pedagógus diplomáját

- állami vagy felekezeti intézményben,
- illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet peda-
gógusképző intézményt, továbbá 
- legalább 30 éven keresztül dolgozott a pedagóguspályán, vagy a művelődés-
ügy területén, hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmét

2012. február 24-ig juttassa el a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala Művelődési Ügyosztályára személyesen, vagy postai 
úton. (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) További információ kérhető: II. 
emelet 224. sz., Dr. Béresné Kaliba Katalin, telefon: 401-1524)
A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:

- az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja vezetőjéhez címzett 
kérelem, amely tartalmazza az igénylő nevét, (hölgyeknél leánykori nevét) 
édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát, adóazonosító 
számát,
- szakmai önéletrajz,
-  az eredeti diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű diploma esetén, 
annak hiteles magyar fordítása szükséges!)
- a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a munkakönyv 1. 
és 9-12. oldalainak fénymásolata,
- ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél egyik fokozatát, úgy a kérelem-
hez elegendő a díszoklevél másolatának és a szakmai önéletrajznak a csatolása.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról - amennyiben nem áll mód-
jában azokról fénymásolatot készíttetni - kérésére a helyszínen fénymásolatot 
készítünk, továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll 
módunkban elfogadni. 
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– Honnan és hogyan indult el a színészi 
pályán?
– A Centin nevelkedtem, ide jártam 
általános iskolába. Szüleim matema-
tika-kémia szakos tanárok; széles lá-
tókörű, nyitott emberek.  Édesanyám 
néptáncot  is tanított, anyai nagyszü-
leim pedig kifejezetten vonzódtak a 
művészetek iránt. Talán ebből ragadt 
rám valami. Ugyanakkor a nővérem-
nek is sokat köszönhetek. Mivel őt 
érdekelte a színjátszás, a versmondás 
és az éneklés, elkezdett  járni az Arany 
Tíz Művelődési Házba, ahol mindezt 
tanulhatta. Egy nyílt napra én is vele 
mentem. Akkor hat éves voltam, és na-
gyon megtetszett a dolog. ott ragad-
tam, és nemsokára az operett Színház 
Valahol Európában című darabjában 
statisztáltam. E mellett persze éltem 
a lakótelepi srácok hétköznapi életét: 
sokat fociztam, bringáztam.
– A középiskola elvégzése után rögtön fel-
vételt nyert a Színművészeti Egyetemre. 
Gondolom, sok minden megváltozott Ön 
körül. 
– Az egyetem gyökeresen megvál-
toztatta az életemet. Hiszen hétfőtől 

szombatig reggeltől estig bent voltunk 
az iskolában. Nagyszerű tanároktól ta-
nulhattam a mesterséget.  Akkoriban  
a régi barátok közül néhányan meg-
haragudtak rám, mert nem volt időm 
velük találkozni. De mostanra már 
„visszaállt a régi banda.”
– Hol játszott eddig, és melyik társulat 
tagja most?
– A negyedéves gyakorlatomat hivatalo-
san a Vígszínháznál töltöttem, de a főbb 
szerepeket nem itt, hanem a Szegedi 
Nemzeti Színházban, a Bárka Színház-
ban, a Budapesti Kamaraszínházban, a 
Merlinben és a Vidám Színpadon játsz-
hattam. Több éve pedig a Maladype 
Színház tagja vagyok. Jól érzem magam 
ebben a közegben kitűnő színésztársa-
immal, Balázs Zoltán társulatvezetővel 
és nagyra becsült tanárommal, Zsótér 
Sándorral.
– A Made in Hungária filmmel „robbant 
be” a köztudatba 2009-ben. Megváltoz-
tatta-e ez a siker?
– Nem szoktam kérkedni ezzel. Sze-
rencsére sokan örülnek a sikeremnek, 
de nem változott semmi. A fontos az, 
hogy a lehető legtöbbet hozza ki az 
ember magából. Ehhez azonban nem 
kell színésznek lenni. Lehetnék akár 

asztalos is, ugyan ezt gondolnám. Én 
felhúztam ezt a kártyát, hogy színész 
lettem, és most ezzel kell nagyot ütni. 
Muszáj, hogy a nálam lévő kártya adu 
ász legyen.  Színész szeretnék lenni, jó 
színész. Közepesnek nem érdemes len-
ni semmiben.
– A saját maga iránt támasztott magas 
követelmények, az  állandó  vibrálás, a 
tűz a szemében a tavasszal kapott díja 
névadójára, Soós Imrére emlékeztet. 
– Eddig ezt még nem mondta senki. 
Minden esetre hízelgő. Lehetséges, 
hogy van a habitusomban valami ha-
sonló, de ha nagyon szembetűnő len-
ne, azt már megtudtam volna attól, aki 
őt jól ismerte,  játszott vele, a csodála-
tos színművésznőtől, Törőcsik Maritól. 
Tavaly ismerkedtünk meg egy közös 
munka, a Figaro házassága kapcsán. 
Akkor derült ki, hogy  pontosan 50 
év különbséggel, ugyanazon a napon, 
november 23-án születtünk. A közös 
születésnap időpontja körül találkoz-
tunk, és utána kaptam meg a Soós 
Imre díjat. Ezt jól összecsavarta a sors.
– Most egyszerre hét főszerepet játszik, 
köztük a nagy sikerű, sokadik előadást 
megért Übü királyban, valamint a 
Platonovban, a Lorenzaccioban és a 

Figaroban is. Mit jelent Önnek a Színi-
kritikusok Díja?
– Az átállás nem könnyű egyik szerepről 
a másikra, és nem szabad megelégedni, 
akkor sem, ha elismerésekben részesül 
az ember. Nekem nem másokkal kell 
összehasonlítanom magam, hanem ön-
magammal. Ez vonatkozik az életemre 
és a pályámra is.
– Mit jelent ma Önnek a Kertvárosban 
élő családja és régi ismerősei?
– A családomat, a neveltetésemet, azt az 
értékrendet, amelyben felnőttem, nem 
akarom elfelejteni. Fontosnak tartom, 
hogy mi emberek, segítsünk egymáson, 
próbáljuk úgy leélni az életünket, hogy 
lehetőleg ne bántsunk másokat. 
– Milyen gyakran látogatsz haza, a XVI. 
kerületbe?
– Jelenlegi életmódom – a rengeteg pró-
ba és előadás itthon és külföldön – nem 
engedi, hogy túl gyakran, de heten-
te egyszer-kétszer eljövök a kerületbe. 
Hiszen itt lakik mindenki, aki igazán 
fontos nekem, a közeli rokonság, édes-
anyám, édesapám, a nővérem, a gyerme-
kei. A Táncsics iskola pincéjében pedig 
rendszeresen próbálok zenekarommal, 
amelynek tagjai közt szintén találhatók 
régi kerületi srácok.

Kertvárosi arcképek

Orosz Ákos tehetségét, színészi munkáját 2011 tavaszán Soós Imre Pályakezdő
díjjal, az év végén pedig a Színikritikusok Díjával méltatták. A fiatal színész a XVI. kerü-
letben nőtt fel. Bár olyan mesterséget választott, amely óhatatlanul is reflektorfénybe 
állítja, ma sem akar többnek látszani egykori önmagánál. Az indíttatás, és az onnan 
származó értékrendhez való ragaszkodás számára legalább olyan fontosnak tűnik, mint 
felfelé ívelő pályája.

„Színész szeretnék lenni, 
jó színész...”

zsigMond Tünde

SZÍNHÁZ 
2012. január 29. vasárnap 17.00 
– Ének az esőben – Veszprémi Pannon Vár-

színház vendégjátéka - musical. Jegyek: 2100, 2600 Ft-os áron 
elővételben kaphatók.
2012. február 12. vasárnap 19.00 – A szerelmes 
nagykövet – Budapesti Bulvárszínház előadása - bohózat két 
részben. Jegyek: 2100, 2600 Ft-os áron elővételben kaphatók. 

NAGYRENDEZVÉNY 
2012. január 22. vasárnap   
A Magyar Kultúra Napja  

9.30 – Kézműves foglalkozás - könyvjelző készítés. 10. 30 
– Turcsányi Antal meseillusztrátor kiállítása. 11.00 – Ra-
dírmocsok és más zenés teremtmények. A sajtkukac zene-
kar gyermekkoncertje Lackfi János gyerekverseiből a költő 
tolmácsolásában.  Belépéshez ingyenes regisztrációs jegyek 
előzetesen igényelhetők az info@kulturliget és a 401 3060 
elérhetőségeken! 12.00 – „Polcavató könyvadományozás” – A 
kerületünk könyves szekrényét megnyitja Kovács Péter polgár-
mester.  9.00-14.00 – Kincses Liget – Indítsuk vándorútra a 
könyveket! 17.00 – Varidance meglepetés programja és a Fe-

kete macskák: Ruhában-Ruhátlanul – Karafiáth orsolya költő 
és Tóth Evelin megasztár felfedezett zenés versestje. Belépéshez 
ingyenes regisztrációs jegyek előzetesen igényelhetők az info@
kulturliget és a 401 3060 elérhetőségeken!

GYERMEKPROGRAM  
2012. január 29. vasárnap 10.30 
– Gyermekmulatság – Kolompos táncház. 

10.30-tól 11.30-ig: Táncház a Kolompos együttessel. 11.30–
13.00 óráig: Varázsműhely kézmûves játszóház. Jegyek 800 
Ft-os áron elõvételben kaphatók, 900 Ft-os áron a helyszínen 
kaphatók, 3000 Ftos áron családi jegyek (2 gyerek + 2 felnõtt) 
csak elõvételben kaphatók. 
2012. február 04. szombat 11.00 – Hányszor 
mondjam még? Janikovszky Éva írásaiból összeállított zenés 
rosszalkodás a Görbe Tükör Színi Társulat előadásában. Je-
gyek: gyerekeknek 800 Ft, felnőtteknek 1100 Ft-os áron elő-
vételben kaphatók.

ZENE 
2012. január 20. péntek 19.30 
– Jazz Liget - Jász András Kulturfunk. 

Fellépők: Sebestyén Áron, Szabó Tamás, Jász András. 

Szaxofonos jazz-funk, saját szerzeményekkel a dallamok jegyé-
ben. Jegyek: 1000 Ft-os áron elővételben kaphatók.
2012. február 10. péntek 20.00 – Gemini házibu-
li. Jegyek: 1500 Ft-os áron elővételben kaphatók.

KIÁLLÍTÁSOK
2012. január 25. szerda 18.00
Szipál Martin fotóművész kiállítása – Meg-

nyitja: Kovács Péter polgármester. Megtekinthető: február 26-
ig a Harmónia Szalonban.
Február 2-ig Szabó Péter faszobrász kiállítása – Megte-
kinthető a Kovács Attila Galériában.
Február 12-ig Németh Miklós festő kiállítása – 2003-tól 
napjainkig – Megtekinthető a Kamara Galériába.
Február 19-ig Tamási Gábor fotográfus kiállítása – “Ha-
táron innen, határon túl...” Megtekinthető a Corvin Galériában.

NE MENJEN A KÖZPONTBA, 
NÉZZE MEG A KERTVÁROSBAN! 

2012. február 24. péntek 19.30 – Jazz Liget – 
Csepregi Gyula  - Rátonyi Róbert Duó
2012. február 26. vasárnap 19.00 – Budapest Bár 
– HoPPÁ! Koncertszínház.

Programajánló
1165 BuDAPEST, HuNYADVÁR uTcA 43/B. TELEfON: 401-3060.
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Talán nem véletlen, hogy a Baross Gábor utcai családi 
házak között megbúvó intézmény kevésbé ismert, hi-
szen akik ide járnak, rendszerint nem szívesen beszél-
nek betegségükről. Itt működik a felnőtt és gyermek 
pszichiátria, valamint a kerületi addiktológiai központ 
is. Mivel az ilyen betegségeknél fontos a diszkréció, 
ezért a felújításnak köszönhetően a rendelőben már 
minden lelki problémával, szenvedélybetegséggel, vagy 
függőséggel küzdőnek tudnak segítséget nyújtani.

Az épület átadásán az Önkormányzatot Erdősné Ko-
csis Helga, Szociális és Egészségügyi ügyosztályvezető, 
a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatot pedig dr. Kondér 
Gyula igazgatóhelyettes képviselte. Dr. Kiss Marianna, 

a megújult intézmény igazgatója elmondta: az épület 
mostanra már nagyon elhasználódott, és messze nem 
felelt meg a XXI. században elvárható követelmények-
nek. Tavaly azonban lehetőség nyílt arra, hogy kicse-
réljék a rosszul záró ajtókat, ablakokat, és egy teljes 
belső felújítást is elvégezzenek. 

A rendelő helyiségek szakmai szempontokat fi -
gyelembe véve teljesen átalakultak. Létrehoztak két 
konyhát, és a váróterem, valamint a mellékhelyiségek 
is megújultak. A dolgozók igényei alapján igyekeztek 
optimalizálni a belső tereket, így a munkakörülmé-
nyek jelentősen javultak. A szép, pasztellszínű falakat 
egyébként az ügyes kezű gondozottak rajzai díszítik.

Az Önkormányzat is elismeri az itt dolgozók mun-
káját, hiszen tavaly az év szakdolgozója elismerést 

Galambosné Tomolya Irén kapta, aki addiktológiai 
szakasszisztensként dolgozik hosszú évek óta, és 
nélkülözhetetlen tagja a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumnak is. A pszichiátriai szakrendelőben a ren-
delések már újra zavartalanul folynak, bejelentkezni 
a 401-0437-es telefonszámon lehet, beutaló pedig 
nem szükséges.

Az elmúlt években egyre több energiaital jelent meg az 
üzletek polcain. Számos országban üdítőitalként árul-
ják ezeket, sok helyen azonban már nem járulnak hoz-
zá ilyen minőségben való forgalmazásukhoz, hiszen 
egyre több adat utal arra, hogy káros mellékhatásaik 
vannak, főleg a fi atalok körében.

A reklámok szerint az energiaital olyan üdítőital, 
amely elősegíti az emberi szervezet anyagcseréjét, nö-
veli az ébrenlét idejét és fokozza a teljesítményt. Alko-
tórészei egyenként valóban ismert és a gyógyítás tárhá-
zában alkalmazott anyagok. Viszont az energiaitalok 
mindegyike több koff eint tartalmaz, mint egy kávé. 
Sőt! Míg az igazán erősnek mondott fekete nedüben 
75 milligramm, addig egy energiaitalban 270 milli-
gramm koff ein van. 

A taurin, mint az energiaitalok nagy részében je-
lenlévő anyag, a szervezetben különböző módon, de 
részt vesz a teljesítmény és az egészség megőrzésének 
folyamataiban, azonban a holland és a dán kutatók azt 
is megállapították, hogy több energiaital fogyasztása 

után egyre több a bizarr viselkedésre, és a kockázatke-
reső magatartásra utaló jel. 

Az is ismert, hogy az energiaitalok rendkívül ma-
gas koff ein tartalma növeli a magas vérnyomásra való 
hajlamot, illetve a szívinfarktus, az agyvérzés, a sa-
vas gyomor panaszok és a gyomorfekély kockázatát. 
Még nagyobb probléma az, hogy a kutatások szerint 
az energia italokban található guarana és taurin köl-
csönhatásba lép a koff einnel, sokszorosára növelve a 
szívinfarktus és az agyvérzés kialakulását.

A B2 vitamin sárgás vizeletszínezést, fokozott vizelet el-
választást, a végtagokon viszketést, zsibbadást, égő érzést 
okozhat, nyáron pedig a fényérzékenység tünetei jelent-
kezhetnek azon, aki naponta több energiaitalt iszik.

A bajt megelőzendő, a csomagoláson olvasható, 
hogy fogyasztása tilos várandós és szoptatós nőknek, 
nagyon nem ajánlott a szív és érbetegeknek, a magas 
vérnyomásban szenvedőknek, illetve a koff ein érzé-
keny embereknek. A sportolókat is óvják tőle, hiszen 
magas koff ein tartalma miatt szervezetük kiszáradhat.

A reklámokban viszont jobban kellene hangsúlyoz-
ni, hogy az energiaitalok alkohollal való keverése még 

inkább növeli a kockázati 
tényezőket, hiszen az is-
mert halálozási jelentések 

mindegyike az ilyen 
esetekkel van össze-

függésben. Leg-
fontosabb azon-
ban arra felhívni 

a fi gyelmet, hogy a 
serdülő fi ataloknak 
azért nem ajánlott, 

mert az ő anyagcseré-
jük gyorsabb, és már sok-
kal kevesebb mennyiség 
is mérgezést okozhat. A 
felnőtteknek éppen ezért 
mértékletességre kell taní-
tani az ifj úságot! 

Segítségnyújtás új környezetben
A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (KESZ) működése három területre terjed 
ki: a szakellátáson és az alapellátáson kívül magába foglalja még a gondo-
zóhálózatot is, amelynek része a pszichiátriai és addiktológiai gondozó is. 
December 22-én ünnepélyes keretek között adták át a megújult pszichiátriai 
szakrendelőt, amelynek költségét a KESZ saját erőből fi nanszírozta. 

Mészáros Tibor

Energiaitalok mellékhatásai 

inkább növeli a kockázati 
tényezőket, hiszen az is-
mert halálozási jelentések 

mindegyike az ilyen 

mert az ő anyagcseré-
jük gyorsabb, és már sok-
kal kevesebb mennyiség 
is mérgezést okozhat. A 
felnőtteknek éppen ezért 
mértékletességre kell taní-
tani az ifj úságot! 

A polgármester felhívása
Ifjú tehetségek elismerése
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a szellemi és tudományos élet 
területén kimagasló eredményt elért ifj ú tehetségek 
elismerésére a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifj ú 
Tehetsége”címet alapította.

A cím adható: a Magyar kultúra és irodalom, a 
Magyar zeneművészet és a Magyar tudomány 

kategóriákban kimagasló eredményt elért, a Buda-
pest Főváros XVI. kerületben bejelentett lakóhellyel 
rendelkező 12. életévét betöltött, de 35. életévét 
még be nem töltött ifj ú tehetségek anyagi és erköl-
csi ösztönzésére, munkájuk elismerésére, kategóri-
ánként évente 1 fő részére.

A címmel oklevél, emlékplakett valamint 12 hó-
napon keresztül 50.000,-Ft/hó ösztöndíj jár.

Az adományozás rendje:  A „Budapest Főváros 
XVI. kerület Ifj ú Tehetsége” kitüntető cím minden 
évben a március 15-i vagy az október 23-i ünnepi 
képviselőtestületi ülésen kerül átadásra.

A kitüntető cím elnyerésére javaslatot tehetnek az 
önkormányzat bizottságai, a XVI. kerületben mű-
ködő intézmények, valamint XVI. kerületi lakos 
magánszemélyek.

Felkérem a kerületi polgárokat, intézményeket és 
az önkormányzat bizottságait, hogy tegyenek javas-
latot - életrajzzal, indokolással ellátva - a kitüntető 
cím adományozására. 

A javaslatokat zárt borítékban 2011. február 3-ig 
lehet beküldeni postai úton, vagy személyesen be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal Művelődési Ügy-
osztályára (1163 Budapest, Havashalom utca 43.), 
a Kulturális és Sport Bizottságnak címezve.

A borítékra kérem ráírni: „Budapest Főváros XVI. 
kerület Ifj ú Tehetsége” 

A felhívással kapcsolatban további információ 
kérhető a 401-15-27-s telefonszámon, vagy szemé-
lyesen a Művelődési Ügyosztályon, a 225. sz. szo-
bában.

Kovács Péter polgármester

dr. Varga János

Dr. Kiss Marianna, Erdősné Kocsis Helga és 
dr. Kondér Gyula felavatják az intézményt
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Ikarus-legenda 6. rész 

Aki szorosra 
fonta a szociális 
védőhálót
– Milyen szakterületen kezdett dolgozni 
az Ikarusban?
– 1970-ben a Busz II. gyáregység 
diszpécser csoportjában kezdtem ad-
minisztrátorként, később a székgyár-
tó üzem diszpécsere lettem. Naponta 
mintegy 20 autóbusz gyártásához kel-
lett az üzem által feldolgozandó anyag- 
és alkatrészmennyiséget biztosítanom. 
A budapesti gyárban ekkor több mint 
ötezren dolgoztunk, mintegy negyven 
településről szállítottuk az itt alkalma-
zottakat. 
– Később, mint a vállalati szakszervezet 
tisztségviselője, már a szociális tervek elő-
készítésében is érvényesíthette a szociálpo-
litikai elképzeléseit?
– Igen, mivel a vállalat érdekvédelmi 
szervezetében egy szakmai – szociálpo-
litikai, társadalombiztosítási – terület 
felelőse voltam. Wester Jánosné személy-
ügyi szervezetével szorosan együttmű-
ködve készítettük a szociális terveket. 
A ’70-es évek végére jelentősen javult 
a munkaruha ellátás, az egészségügyi 
szolgáltatás színvonala, a dolgozók 
40%-a étkezett kedvezménnyel saját ét-
termeinkben. A vidékről bejárók aránya 
igen magas volt: Budapestre 38 község-
ből több mint 900, Székesfehérvárra 89 
helységből 1100 fő ingázott a vállalat 
saját és bérelt autóbuszain.
Ekkorra a növekvő gyermekszám miatt 
túlzsúfolttá vált óvodák bővítésére is 
igény mutatkozott, Budapesten 100 fé-
rőhelyes óvoda épült, Székesfehérváron 
is hasonló létszám elhelyezésére terem-
tettünk lehetőséget. A vállalat a ’70-es 
évek közepén már három saját tulaj-
donú - részben a dolgozók társadalmi 

munkájából épített - üdülőben bizto-
sította a családok pihenését, kikapcso-
lódását Balatonbogláron, Csopakon és 
zamárdiban.
A szociális ellátás fejlődésében az 1976-
87 közötti időszak mondhatóak a leg-
sikeresebbnek. A lakástámogatás ekkor 
prioritást élvezett. Ebben az időszakban 
2157 fő (60%-uk 30 év alatti fiatal) 
részesült hosszú lejáratú, kamatmen-
tes lakáskölcsönben. Az óvodák és a 
budapesti bölcsőde 140-150%-os ki-
használtsága az intézmények további 
fejlesztését tette szükségessé. A két nagy 
gyár közelében felépült két óvodánk, 
Budapesten – a gyártelep közelében 
megvásárolt családi házakban – is óvo-
dát és bölcsödét alakítottunk ki. Így sa-
ját tulajdonú épületeinkben 420 óvodás 
és 70 bölcsődés gyermek elhelyezését 
oldottuk meg. 
Az üdülőhálózat Balatonbogláron 20 
szobás motelépülettel, később 5 új fa-
házzal, Balatonfüreden 250 férőhelyes 
üdülőszállóval gazdagodott. Hévízen 
családi házat béreltünk gyógykezelésre 
szoruló dolgozóinknak. Évente ekkor 
közel 3800 felnőtt és gyermek üdült 
saját létesítményeinkben.
Az utazni vágyók NDK-beli és lengyel 
csereüdülésben vehettek részt, ugyan-
olyan térítés mellett, mint a Magyaror-
szágon pihenők.
Meg kell említenem az öt évig nagy 
sikerrel működő nyári napközis tábo-
rokat Budapesten és Székesfehérváron. 
Sportpályáinkon szakképzett pedagó-
gusok alkalmazásával kezdetben 80, 
végül már 250 gyermek felügyeletét, 
étkeztetését, tartalmas programjait biz-
tosítottuk.
– A dolgozók egészségügyi ellátása közis-

merten magas színvonalú volt.
– Az üzemegészségügyi ellátás a mun-
kahelyi szociálpolitika kiemelt területe 
volt. Erre már az Uhri cég is figyelmet 
fordított, amikor 1943-tól úgynevezett 
gyárgondozónőket állított munkába, 
majd megnyitotta első orvosi rendelő-
jét. A ’70-es évek végéig már nem csak 
Budapesten, de Székesfehérváron és 
Pusztavámon is működtettünk üzemor-
vosi rendelőket, amelyek már szakszol-
gálatot (bőrgyógyászat, nőgyógyászat, 
audiológia, laboratórium, fogászat) is 
elláttak. Kiváló orvosaink közül dr. Ha-
lász Mária és dr. Szegedi Miklós évtize-
deken át végeztek itt 
sikeres üzemorvosi 
munkát. (Jelenleg is 
a Margit utcai gyár 
épületében működ-
tetik foglalkozás-
egészségügyi szolgá-
latukat.)
– Milyen volt a gyár-
vezetés és a szakszer-
vezet kapcsolata?
– Jónak ítéltem meg, 
bár természetesen 
nem volt vita nélkü-
li. Nyugodt szívvel 
mondhatom, hogy 
remek munkakap-
csolatban álltam 
Wester Éva igazgató-
nővel, Tóthné Répási Rozália szociális 
főosztályvezetővel és az üzemorvosok-
kal. 
– Mikor nevezték ki a szociális ellátási 
főosztály vezetőjévé?
– 1991 őszén neveztek ki a főosztály 
élére. Jól működő szervezetet vettem 
át, hozzáértő és szorgalmas munkatár-
sakkal. Takácsné Erzsike osztályvezető 
nagy segítségemre volt a szakterület 
alaposabb megismerésében. Miután a 
korábbi években is szociálpolitikai fel-
adatot láttam el, ismertem a rendszer 
jogi szabályait, a gyárat, az intézmények 
nagy gyakorlattal rendelkező vezetőit. 
– Hogyan jellemezné az 1990-es éveket?
– Megszűntek a törvény által adott szo-
ciális garanciák, jelentősen csökkent a 
vállalati létszám, ezzel szemben ott volt 
a nagy, részben már kihasználatlan szoci-
ális intézményhálózat. olyan döntéseket 
kellett előkészítenünk, mint az óvodák 
átadása önkormányzati működtetésbe, 
üdülők bérbeadása, az üdültethető lét-
szám csökkentése. Egyetértésre kellett 

Nem túlzás azt állítani, hogy a 
budapesti gyárban eltöltött 30 
éve alatt mindenki megismerte 
 nevét. A kedves, 
közvetlen, segítőkész fiatal-
asszonyt hamar bizalmukba 
fogadták a munkatársak. A 
Szociális Ellátási főosztály veze-
tőjeként az évek alatt megszer-
zett szaktudását felhasználva 
valósította meg a dogozók élet-
körülményeinek javítását szol-
gáló intézkedéseket.

MunkaTársunkTól

jutnunk a szakszervezeti testületekkel és 
üzemi tanácsokkal. Ekkor ismét iskola-
padba ültem, főiskolai diplomát szerez-
tem. Utolsó aktív éveimet az ipari park 
egyik vezetőjeként már bérbeadásokkal, 
bérleti díjakkal, egyéb – elsősorban gaz-
dasági – munkákkal töltöttem. Sok új 
ismeretre tettem szert, de ez már nem az 
én igazi, örömteli munkaterületem volt.
– Munkája során különböző sorsú embe-
rekkel találkozott. Felidézne néhány emlé-
kezetes esetet?

– Mindig jó érzéssel gondolok a kábelt 
bandázsoló móri asszonyokra, akik ne-
héz körülmények közepette, vibrációs 
ártalmaknak kitéve dolgoztak. Nem 
felejtem azt a szenvedélyes hozzászólá-
somat egy testületi ülésen, amikor Nagy 
Gábor vezérigazgató úr segítségét kér-
tem a körülményeik sürgős javítására. 
Szeretettel gondolok a műlábbal is 
nagy szorgalommal dolgozó görög 
Talidisz bácsira, aki a fiát is bemu-
tatta nekem, együtt köszönve meg a 
családnak nyújtott segítséget. Na és a 
nyugdíjasok! Kedves, öreg barátaim, 
Bogáti Laci, Eta néni, Ani néni, Szabó 
Lajos bácsi és a többiek! Összetartásuk, 
egymás segítése, jókedvük örök emlé-
kem marad. Szívesen gondolok azokra 
a segítőimre, akik sohasem maguk-
ra, hanem mindig azokra gondoltak, 
akiknek segítségre volt szükségük. Ki 
kell emelnem Pethe Icut, az üdültetés 
mindentudóját, a fáradhatatlan nyug-
díjas vezetőt. Befejezem, mert sosem 
lenne vége a felsorolásnak. Folytatjuk...

Tóth Marikához és munkatársaihoz 
minden területről fordulhattak a  
dolgozók segítségért

Az Ikarus dolgozók akár havonta többször 
mehettek kirándulni a cég járműveivel az 
ország különböző pontjaira

Zamárdiban részben a dolgozók társadalmi munkájának  
eredményeként épült fel az üdülő

Tóth Marika
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Kezdetben csak néhány lelkes fi atal szereplője volt 
a rendezvénynek, majd egyre erősödött az érdeklő-
dés, és ma már teljes családok vesznek részt Petőfi  
megidézésében, sokszor családi produkcióval. Leg-
utóbb az egész kultúrházban nem volt annyi szék, 
hogy mindenkinek jusson ülőhely a Mátyás terem-
ben, és még a rendezvény napján is voltak fellépésre 
jelentkezők, de ők már be sem fértek a műsorba. 

Az évek során a repertoár is bővült: a műsor ge-
rincét továbbra is Petőfi  művei alkotják, de köztük 
elhangzik már néhány zeneszám is. Ezúttal Haydn 

B dúr kvartettjének 1. tétele szólalt meg a Farkas 
család előadásában, Az operaház fantomja pedig 
Tóth Zsófi a klarinétjén. Dobi Noel négy gitárdara-
bot adott elő, Szőke István és lánya Gyöngyvér, Me-
zei Lőrinccel trióvá kiegészülve pedig vallásos tárgyú 
dalokat szólaltattak meg gitárkísérettel. A Petőfi t 
idéző fi atal előadók mellett megjelent az idősebb 
generáció is Bán Imre, Simon István és Györgyi Béla 
személyében. Természetesen voltak visszatérő fellé-
pők, mint Szalki Bernáth Attila, Vásárhelyi János, 
Bobok Eszter (képünkön), Farkas János és Cserni 
Ákos, de nem hiányozhatott Guth Ádám sem, aki 

mind a tíz megemlékezésen jelen volt. Czine Esz-
ter pedig Petőfi  Egy apához című költeményének 
előadásával talán egy kicsit még a többieknél is na-
gyobb tapsot kapott.

Petőfi  Sándor tehát 190 évvel halála után is ele-
venen él a hazafi as érzelmű honfi társaink szívében 
és emlékezetében. Az azonban, hogy minden évben 
„visszatérhet” Cinkotára, nem csak örökbecsű élet-
művének, hanem azoknak a lelkes, nemzeti érzelmű 
honfi társainknak is köszönhető, akik rendezőként, 
szereplőként, vagy a műsornak helyet biztosító há-
zigazdaként tesznek érte. 

 A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA  2012. január 21.Mingyárt a Rákos mellett esik Cinkota, hol a hires kántor s egyik nagyapám szendereg az úrban. Egyiket sem ismertem ugyan, hanem azért béke hamvaikra.
(Úti levelek -1847)

A költő 
ismét visszatért

Dr. Onyestyák Györgynek, a Déli Harngszó Baráti Kör elnökének jutott 
eszébe 10 évvel ezelőtt, hogy Petőfi  születésnapjának előestéjén, a sokak 
által legnagyobb magyar költőnek tartott, lánglelkű hazafi  emlékét mű-
vein keresztül, Cinkotán kellene felidézni. Mégpedig azért ott, mert hely-
történészeinknek hála, ma már köztudott, hogy Petőfi  vándorlásai során 
gyakran pihent meg nagybátyja házában, amely a mai Georgina utcában 
állott. Egy évtizede tehát minden év december 30-án megemlékeznek Pe-
tőfi  Sándorról a Cinkotai Kultúrházban. A rendezvény házigazdája ezúttal 
is Dernovics Mihály, a Cinkotáért Közhasznú Egyesület elnöke volt.

Mészáros Tibor

A Mikulás és rénszarvasai második 
alkalommal csaltak mosolyt a XVI. 
kerületi nagycsaládosok gyermekeinek 
arcára. A három, vagy annál több 
kisgyermeket nevelő családok számára 
igyekezett örömet szerezni a Fiatalok a 
Kertvárosért Egyesület által szervezett 
akció, amelynek ötletgazdája Vincze 
Ágnes, az Egyesület alelnöke. A 12 csa-
lád meglátogatása alkalmával a nagy-
szakállú és kísérői rövid zenés műsorral, 
illetve mikuláscsomagokkal kedvesked-
tek mintegy ötven apróságnak.

A Corvini Domini Egyesület 
szervezésében 20. alkalommal 
osztottak ajándékcsomagokat a 
rászorulóknak, akiket egy tányér 
gulyáslevessel is megkínáltak. A 
rendezvényen részt vett Kovács Pé-
ter polgármester és Horváth János 
önkormányzati képviselő is. 

A Területi Szociális Szolgálat 
által működtetett Értelmi Fo-
gyatékosok Nappali Otthoná-
nak (ÉNO) tagjai betlehemes 
műsorral, versekkel és énekekkel 
készültek a karácsonyra. A ren-
dezvényen jelen volt Dr. Csomor 
Ervin alpolgármester is.
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Müller Péter író, dramaturg az ezotériá-
val egy halálközeli élmény hatására került közelebbi 
kapcsolatba. Azóta kutatja, próbálja magyarázni a 
lélek mélyebb régióiban meghúzódó titkokat, ame-
lyekkel nap mint nap találkozunk, kérdéseket ébresz-
tenek bennünk, mi pedig válaszokat keresünk rájuk. 
Jól esik azonban, ha valaki megerősít minket abban, 
hogy az általunk talált válaszok helyesek.  Aki beül 
Müller Péter estjeire, rendszerint maga is elemző, vá-
laszokat és okokat kereső lelki alkat, aki nem csak 
elfogadja a világ dolgait, hanem szeretné tudni is, 
mi miért történik. Ugyanakkor cseppet sem ütközik 
meg azon, hogy az író az első perctől kezdve gyerme-
ki természetességgel tegezi közönségét.

Müller Péter ezúttal is olyan lelki jelenségek közös 
boncolgatására vállalkozott, amelyek mindnyájunk 
életében, gondolatvilágában megtalálhatók. A sze-
retet, a szerelem és a szeretkezés családi körben nem 
mindig könnyen megbeszélhető témák. Az író azon-
ban tabukat nem ismerve, a legőszintébb szókimon-
dással teszi közkinccsé ilyen irányú tapasztalatait. A 
legnagyobb hangsúlyt ezúttal a szeretet kapta. Az a 
fogalom, amelynek szerepe minden ember életében 
meghatározó, hiánya pedig szinte elviselhetetlen. 
Szó esett ugyanakkor a tartós házasság feltételeiről, 
a mosoly fontosságáról, az érintés, a simogatás, az 
együttérzés kapcsolaterősítő szerepéről is. Egyszóval 
csupa olyan, érzelmekből táplálkozó jelenségről, 
amelyre mindannyian vágyunk, csak nem mindig 
találunk rá a hozzá vezető útra.

Hogy Müller Péter estje kinek mennyit segített 
az útkeresésben, ki mennyire tud azonosulni ezzel 
a materiális alapon meg nem közelíthető világgal, 
arról valószínűleg sohasem fognak kimutatást ké-
szíteni. De aki végighallgatta őt december 12-én 
az Erzsébetligeti Színházban, valahogy mégis azzal 
az érzéssel távozott, hogy bármennyire is barátság-
talan, ellenséges a külvilág, annak kulcsa, hogy jól 
érezzük magunkat, csakis bennünk, emberekben 
rejlik.  

Ünnepi visszatekintés

Szeretet, szerelem, 
szeretkezés

“ÉLETÚT”
Önéletrajzírói pályázat 
időseknek, nyugdíjasoknak
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézettel közös-
en pályázatot hirdet 60 év feletti természetes 
személyek számára. A pályázat során a pályázók-
tól önéletírásokat, visszaemlékezéseket várnak 
az alábbi témakörök valamelyikében: személyes 
múlt, az életút egy-egy eseményének, valamely 
emlékezetes pillanatának, esetleg egy történelmi 
pillanatnak a megírása.
A pályázó egy témakörben adhat be pályázatot 
levélben (Nemzeti Család és Szociálpolitikai In-
tézet, 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.) vagy 
elektronikus úton (eletut@ncsszi.hu) várjuk.
A pályázat benyújtásához kitöltendő adatlap, va-
lamint a részletes felhívás a nyugdij.kormany.hu 
honlapról tölthető le.
A beérkezett pályaműveket szakmai bírálóbi-
zottság bírálja el, a legjobb pályázatot beküldők 
pénzjutalomban (1. helyezett 400e Ft, 2. hely-
ezett 200e Ft, 3 helyezett 100e Ft) illetve ajándék-
csomagban részesülnek. A pályázatok beadásának 
határideje 2012. FEBRUÁR 15. Eredményhird-
etés 2012. március 31-én lesz.

Mészáros Tibor

János utca Veres Péter út

Cinkota Érsekújvár utca

Kovács Péter 
polgármester, Dr. Csomor 

Ervin és Kovács Raymund alpol-
gármester, Szász József önkormány-

zati képviselő és Erdősné Kocsis Helga, 
Szociális és Egészségügyi ügyosztályvezető 
is ellátogatott a kerületben működő nyug-
díjas klubbok által rendezett karácsonyi 

ünnepségekre. Az időseknek az Ön-
kormányzat csomaggal, a kerületi 

iskolák diákjai pedig műsor-
ral kedveskedtek.
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Szerencsére fennmaradt a Váci Katolikus Püspökség 
Levéltárában Medgyessy Gyula rákosszentmihályi 
katolikus plébános jelentése az 1944. december 
1-je és 1945. január 31-e közötti eseményekről. Eb-
ben és a következő számunkban ennek a hitelesnek 
mondható, a háborút átélt egyházi személynek az 
írásából vett részletekkel szeretnénk bemutatni az 
adott kort. 

„Nagyméltóságú és Főtisztelendő Megyéspüspök Úr! 
Kegyelmes Uram! Nem tudom, mikor jut el alázatos 
jelentésem felszentelt kezébe. Ma, január 26-án neki 
fogok, hogy a két utolsó hónapról beszámolót írjak, 
melyet alkalomadtán eljuttathatok főpásztoromhoz 
hírt adván rákosszentmihályi hívőkről, miként éltek 
a legnehezebb időkben, mikor az atyától elszakítva 
magukra maradtak. 

Egy éve, első rákosszentmihályi esztendőmről naplót 
vezetek, s így könynyen visszaidézhetem az eseményeket. 

…December 1 egyben első péntek. Elsötétítés dacára 
½ 6-tól jelentkeznek már híveink szentgyónásra… 
Négyen is gyóntattunk, mivel Szilvási káplán úr 
Nagytelekről, okt. 18-tól, Német János, maglódi 
plébános pedig nov. 25- től községünkben tartózkodik. 

Eddig nem kellett itt sütni ostyát. Most híveimhez 
fordultam, akik egy ostyasütőt, 14 kg lisztet aján-
dékoztak. Barthos Nándor főtisztelendő úr nővére pe-
dig megtanult ostyát sütni. 

…Mindjárt a hónap elején kiosztottam a szegé-
nyek karácsonyi segélyét, annál inkább, mert az el-
lenség fenyegetően közeledett, hogy legyen még idejük 
elkölteni. Bőséges összeg állt rendelkezésünkre, amen-
nyiben Papp Ernő földbirtokos, buzgó hívem, nem 
akarván elásni 21 kg ezüstjét, értékesítésre ideadta. 
Így tudtunk a rendkívüli segélyezetteknek személyen-
ként 100 P-t (Pengő); rendszeres segélyezetteknek 200 
P-t, családoknak pedig nagyságuk szerint 300 P-től 
600 P-ig adni. Mikes gyárostól 18 takarót is juttat-
tunk nekik. 

Az egyesületekben igyekeztünk rendes életet élni. 
Fel kell említenem tanult ifj aink lelkes buzgóságát, 
akik épen ezen nehéz időkben kértek meg kongregatio 
alapítására, melyben 6. középiskolások az egyetemi 
végzettségig tömörülnének. Dobozy káplán úr és az 
én közreműködésemmel csütörtökönként jöttünk össze, 
míg a hungaristák (nyilasok – L.A.) fel nem szólítot-
tak minden vallásos egyesületünk beszüntetésére. Én és 

fi aim természetesen erélyesen tiltakoztunk, mivel ilyen 
rendelkezés nem állt fenn. Dec. 7-iki összejövetelen 
már karhatalommal fenyegetőztek. 10-én szegény fi ai-
mat már úgyis útnak indították a leventékkel Nyugat-
magyarország felé. Azóta nem tudunk róluk semmit. 

…Dec. 8-án délután a kivételesen súlyos légitá-
madások dacára is - egy kis késéssel – ünnepélyesesen 
megtartottuk a templomban a leánykongregatio új 
tagjainak felvételét, valamint az otthonban a 20. év-
forduló ünnepi gyûlését, mélyen meghatódva gondol-
tunk az alapítókra. 

Dec. 10-én német katonaság szállja meg a községet. 
A kényszerû beszállásolások, a vagyonbiztonság meg-
szûnése, a lakósok sáncárokásásra kirendelése és az ál-
landó ágyúzás csökkentették a hívők templomba járását. 
Igaz, állandóan felkészítettük őket az elkövetkezendők 
bátor és nyugodt elviselésére. A vezetőség részéről tapasz-
talt idegesség és kedvetlenség, sőt határozatlanság között, 
Istennek hála, nyugalmam annál erősebb és higgadtabb 
volt. Az iskoláinkban és otthonainkban mindent feltü-
zelnek, még a padokat is. 

Dec. 12-én a német katonaság a plébánia egy részét 
orvosi rendelővé és egészségügyi személyzet lakásává 
alakítja, mely otthonunkat persze nyugalmában meg-
zavarja. A villamosok leállnak és csak hosszas gyalog-
lással lehet Budapestet megközelíteni. 

A német katonaság a templomot és plébániát fed-
ezékül használja. Motorjaik alvázának védelmére a 
templomalapjai veszélyeztetésének fi gyelembe vétele 
nélkül leássák és ezzel az oroszok ágyúzását vonják 
ránk. Dicséretükre legyen mondva, egyetlen egyet sem 
lőnek a templomra. Sokkal inkább félni kell eső esetén, 
az alapok beázásától. – Még szerencsésnek kell tartanom 
a templomablakok javításának elmaradását, mert így 
újrakezdhettük volna. Ez sem befolyásolta a templom 
látogatottságát, pedig nagy hidegek következtek. 

17-én már rendszeresen lövik a temetőt, mely több, 
mint egy félórányira fekszik tőlünk, de autó hiány mi-
att ezután a háznál szenteljük be a halottakat. …

Életünk állandó készület a halálra. Bekerített az 
ellenség. Dec. 26-án már lehurcolkodtam az alag-
sorba... A németek összepakoltak és elköltöztek a 
plébániáról is. 

…December 29-én …Reggel véglegesen az alagsorba 
költöztünk. Az egyik szobát kápolnának, de irodának 
is berendeztük. Kongregaristák segítségével tabernáku-
lumot készítettünk fehér selyemmel és hímzésekkel 
bélelve, ahová délre – szörnyû ágyúzás közben vég-

leg leköltöztettük az Úr Jézust a Legméltóságosabb 
Oltáriszentségben. Ide hozták az apácák és a Szent 
Imre kápolnából is őrizni a Legszentebbet. A németek 
kötöző helynek használják a plébánia felső részét és 
mindent bevéreznek. 

Dec.30-án még néhányan a plébánián megál-
doznak, de már misézni nem lehetett az állandó tûz 
miatt. Az udvarunkban a kongregatiós otthon felé 
akna esik, mely a kogregatió elejét, egy diófát ket-
tévág, a kutat tönkreteszi, és az épület felső részének 
ablakait bevágja. A németek kivonulnak végleg. Ek-
kor már szegények és menekültek osztják meg velünk 
otthonunkat. 

Dec. 31-én, az év utolsó napja és vasárnap dacára 
már nem lehet szentmisét mondani. Csak három 
áldozó jelentkezik. Most már a németek lőnek ben-
nünket. És mindjárt a templomon kezdik. A torony 
belövéséig tíz percen belül a plébánia öt lövést kapott, 
mely egyik kéményt ledöntötte és a tetőt tönkretette, 
mely miatt az épület beázik esőzés esetén. 

Délbe már megjelennek az első oroszok. Csak keresz-
tülmennek a plébánián ellenőrizve, nincs-e német 
elrejtőzve. 

…Jan. 1-én a templomba mondtam a szentmisét, 
melyen a káplán Úr ministrált, de senki nem mert 
előjönni. Ezen a napon már legalább minden félórában 
átkutattak, motoztak. Mivel elhatároztam – civil 
ruhát nem öltöttem, reverendában nyitott ajtóknál 
minden egyes csoport elé személyesen mentem. Ez volt 
a leghelyesebb. A lakáson végigvezettem őket. Minden 
szekrényt kinyitottam, fi ókot kihúztam. Elvihették, 
bármi megtetszett nekik. Túlságosan nem panaszkod-
hatom, személyi bántódásom nem volt. A sekrestyét 
feldúlták, a templomból a gyertyákat elvitték, néhány 
oltárterítőt és a tumba koporsóját, egy nagyobb – a 
szentsírhoz tartozó dobogót, halottaik eltemetéséhez, 
elvitték. Az összes misebort elfogyasztották. 

Jan. 2-án misézni nem lehetett az állandó látoga-
tásoktól. A plébánia felső szobáiba telepítették a tel-
efonközpontot szovjet női erőkkel. Női strázsa vigyá-
zott ezután az épületre. Már délután elindultam a 
községbe néhány kedves hívem meglátogatására, akik 
kétségbeesésükből felragyogtak és megerősödtek. Mikor 
hazaértem besötétedéskor, már alagsori szobámból 
is kilakoltattak. Így a három papnak egy szoba ju-
tott, mert egy orosz kapitány lefoglalta és semmit 
sem engedett kihozni. Mikor később továbbment, a 
telephonosnők lakták.                                         (folytatjuk)

Háborús jelentés 
Rákosszentmihályról

Újságunk múlt évi utolsó számában Budapest ostromáról írtunk, ponto-
sabban kerületünk elõdtelepüléseinek 1944-es elfoglalásáról, a szovjet, 
a román és a német csapatok hadmozdulatairól. Az eseményeket a levél-
tárakban található okiratok, illetve több ismert történész kutatásai alap-
ján, csak a száraz tényekre támaszkodva mutattam be. A valós történelmi 
események megismerése ennél azonban sokkal többet követel. A száraz 
adatok mögött mindig érzõ, szubjektív látásmódú, eleven emberek van-
nak. Ezért különböznek sokszor ugyanarról az eseményrõla visszaemléke-
zések. Így az egyik embernek 1945 a felszabadulás, míg a másiknak egy 
újabb megszállás kezdete. A mi dolgunk a nézetek objektív bemutatása.

lanTos anTal
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A decemberi megmérettetésre benevezett tíz iskola 
közül csak hét maradt talpon a nátha elleni küzdelem-
ben, ezért a szokásosnál kissé szűkebb mezőny vágott 
neki a versengésnek a Corvin Művelődési Ház Har-
mónia termében, hogy számot adjon Cinkota XIX. 
századi történetéről, valamint Mátyásföld és Sashalom 
születéséből szerzett ismereteikről. 

A vetélkedéshez szükséges információkat a Kerü-
letünk története rajzokban című kiadványból és a 
Helytörténeti füzetek sorozat 26. kötetéből lehetett 
megszerezni. A diákoknak szükségük is volt az ala-
pos ismeretekre, hiszen a többi között a múlt olyan 
problémáit kellett megvitatniuk, mint hogy legyen-e 
nő a képviselő-testületben, vagy jogos-e, hogy a tíz 
év feletti gyerekek oktatásáért fizetni kell. Az elmúlt 
századokból néha vissza kellett ugrani a jelenkorba, 
hogy elkészítsék a Kertvárosi Helytörténeti Gyűjte-
mény Facebook oldalát, majd az időgép játék ismét a 
múltba röpítette a résztvevőket: XXI. századi riporter-
ként csöppentek a 100-120 évvel korábbi események-
be, hogy kommentálják az akkor történteket. Az egy 
évszázad távolság sok mulatságos jelenet lehetőségét 
rejtette magában, amit a csapatok ki is használtak. Az 
egyikben például polgármesterünket, Kovács Pétert is 
megjelenítették, amint éppen a HÉV és a metró ösz-
szekapcsolása mellett érvel a Parlamentben, majd egy 
hirtelen váltással 100 évvel korábbi elődjének felszó-
lalását hallhattuk, aki éppen azon fáradozott, hogy ne 

egy, hanem két vágányon közlekedjen a HÉV. Ezután 
láthattuk, hogyan osztotta a körmöst az akkori evan-
gélikus iskola szigorú tanítója, tanúi lehettünk annak, 
hogyan ismerkedtek a cinkotai parasztok a feudaliz-
must követő új viszonyokkal, de megtudhattuk azt 
is, milyen okok miatt kényszerült eladni a földesúr 
azokat a Cinkotához tartozó területeket, amelyeken 
azután Sashalom és Mátyásföld épült fel. 

A vetélkedés leglátványosabb része idén is azoknak a 
színdaraboknak a bemutatása volt, amelyekkel az isko-
lák beneveztek a versenybe.

A Lantos Antal vezette, helytörténészekből álló zsűri 
a pontszámok alapján végül a legjobbnak a Batthány 
Ilona Általános Iskola teljesítményét találta, második 
lett a Szerb Antal Gimnázium, a harmadik helyet pe-
dig a Jókai Mór Általános Iskola szerezte meg. 

Ismét egy új kötet került arra a könyvespolcra, amelyen 
a kerületünk történetéről szóló kiadványok sorakoznak. 
Napvilágot látott a Cinkota történetét feldolgozó mű 
második része is, amit a Batthyány Ilona Általános 
Iskolában mutattak be az olvasóknak december 14-
én. Az eseményen részt vett Kovács Péter polgármester, 
Szász József, Cinkota önkormányzati képviselője, vala-
mint Fejér Zoltánné a Sashalmot megalapító Ehmann 
Viktor feleségének, Bujk Emmának leszármazottja is.

A krónika 
folytatódik

Mészáros Tibor

Kerületünk múltjának – lelkes helytörténészeink kitartó munkája nyomán – nap-
jainkra alig maradtak felderítetlen területei. Az erről megjelent kiadványok lapja-
in rejtőzködő helyi történelem azonban csak akkor igazán értékes, ha közkinccsé 
válik. A Corvin Helytörténeti Klub éppen ezt a célt igyekszik szolgálni azzal, hogy 
évről évre helytörténeti vetélkedőt rendez a kerület iskoláinak részvételével.

Képregényes történelem

A Román Kisebbségi  
Önkormányzat felhívása

A XVI. kerületi Román Önkormányzat 2012. január 31-én tartja szokásos éves 
közmeghallgatását, melyre Önt és kedves családját is tisztelettel meghívjuk. 
A közmeghallgatáson megismerhetik a XVI. kerületi Román Önkormányzat 
2011. évi működését, és információkat kaphatnak a 2012. évi tervekről, lehető-
ségekről. Helyszín: a XVI. kerületi Önkormányzat képviselői irodaház I. emeleti 
tanácsterme.                                                                          Józsa Ferenc elnök

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

Januárban folyamatosan zajlanak az I. félévi iskolai tanszaki hangversenyek 
és vizsgák. Pontos idő és tanszak megtekinthető az iskolai honlapon: 

www.razeneiskola.hu.
Január  25. szerda, 18 óra

Güler Demirova Györffy, az Ankarai Egyetem Állami Konzervatórium 
adjunktusának zongorahangversenye. Műsoron azerbajdzsáni, török és 

magyar művek csendülnek fel.
Január  30. hétfő, 18 óra

Ifj. Balázs János zongoraművész a budapesti nemzetközi Liszt Ferenc 
zongoraverseny díjnyertesének jótékonysági koncertje. Vendégművész: 

Balázs Norbert. Műsoron Liszt, Schubert, Chopin, Bartók, Weiner, Brahms 
művek csendülnek fel. Rendezvényeink helyszíne a Rácz Aladár zeneiskola 

hangversenyterme.

Február 3., 10., 17., 24. péntek: 
Ringató 

gyermekfoglalkozás 10-11 óráig
Február 7., 14., 21., 28. kedd:  

Nagycsaládos felnőtt torna 
18.30-19.30 óráig

Február 1., 8., 15., 22., 29. szerda: 
Baba–mama foglalkozás 

9.30-11.30 óráig
Február 6., 13., 20., 27. hétfő: 
Menő-manó gyermekfoglalkozás 

8.45- 10.45 óráig
Február  4. szombat 

Táplálj egészségesen édesanyám! Ta-
nácsadások mamáknak 10-12 óráig

Február 7. kedd: 
Cipővásár 9-13 óráig

Február  9. csütörtök: 
Babaruha vásár 10-14 óráig

Február 11. szombat: 
Hazai termékek vására  /megfelelő 

időjárás esetén/ 9-11 óráig
Február 11. szombat: 

Árpádföldi Közösségi Egyesület  
farsangi összejövetele 17-22 óráig

Február 18. szombat: 
Vegyes áruk vására 9-12 óráig

Február 25. szombat: 
Árpádföldi Közösségi Egyesület megem-
lékezése a kommunizmus áldozatairól.

XVI. ker. 
Cibakháza u. 
45–47.

Az Árpádföldi 
Civil közösségi Ház 

Mihala Tibor 
402-21-98

Január 25. szerda
Magyar Nemzeti Galéria – Modern Magyar Képzőművészet + Nádor-sírok. 

Találkozás 9:30 Örs vezér tere metróbejárat.
Február 3. péntek

Magyar Nemzeti Galéria – Az új magyar alkotmány tiszteletére rendezett  
kiállítás és Ferenczi kiállítás megtekintése. Vezeti: dr. Philipp Ferencné.  

Találkozás 9:30 Örs vezér tere metróbejárat.
Február 10. péntek 

Magyar Közlekedési Múzeum – Látogatás a Közlekedési Múzeumba.  
Vezeti: Schuminszky Nándor – Találkozás 9:30 Örs vezér tere metróbejárat.

Sashalmi Kulturális Polgári Kör

A nótakör február 8-án szerdán 17 órakor tartja 
első 2012-es összejövetelét a Civilek Házában (a régi 
posta épületében: Rákosi u 71.) Kossuth Eszter, a 
nótakör vezetője ismét várja a nótázni szerető állan-
dó és új tagokat.

Kossuth Eszter 
06-20/805-8857Nótakör 
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Valószínűleg kevesen vannak azok, akiknek könyves-
polca tele van Daniel Glattauer osztrák író és zsurna-
liszta köteteivel. A Gyógyír északi szélre című művét 
azonban mindenképpen érdemes beszerezni, hiszen né-
met nyelvterületen az utóbbi évek egyik leghangosabb 
könyvsikerét aratta az írás. Miután a kötet egymilliónál 
is több példányban fogyott el a nyugati könyvpiaco-
kon, nem csoda, ha rövid időn belül megszületett a mű 
színpadi változata is. 

A történet a korunkra oly jellemző internet regénye. 
Emmi Rothner a kéretlenül egyre csak érkező Like ma-
gazint akarja lemondani egy elektronikus levélben, de 
véletlenül egy felesleges „e” betűt is begépel a címbe. Az 
üzenet így nem az újsághoz, hanem Leo Leike úrhoz ér-
kezik meg. A félreértésből levélváltás kerekedik, amely 
először csak kölcsönös sértegetésekben nyilvánul meg, 
ám egy idő után az üzenetek hangneme megváltozik. 

A levelezőpartnerek egyre kíváncsibbak lesznek egy-
másra, már mindkettőjüknek hiányzik, ha a másik nem 
válaszol azonnal. Végül az ártatlannak induló levelezés 
szenvedélyes virtuális szerelemmé forrósodik. Emmi 
tervei között mégsem szerepel, hogy elhagyja férjét, aki-
vel állítólag szeretik egymást. Leo ugyanakkor egy so-
kadszor megfeneklő kapcsolatból igyekszik kilépni, de 
neki sincsenek tervei ismeretlen levelezőpartnerével. Az 
érdeklődés azonban mindkettőjükben csak fokozódik, 
amíg végül mégis elhatározzák, hogy találkoznak.

Ekkor azonban Emmi férje beleolvas a levelezésükbe, 
és minden kiderül. Az asszonynak nem szól, de vetély-
társának ő is ír egy kétségbeesett levelet, amelyben arra 
kéri, találkozzon a nővel, töltsön vele egyetlenegy éjsza-
kát, de ne vegye el tőle, mert mint egy korábbi autóbal-
eset sérültje, nem tud létezni az ő Emmája nélkül. 

Közeledik a nagy pillanat, a találkozás pillanata. 
Emmi már éppen búcsúzkodik férjétől, aki addig soha-
sem korlátozta szabadságát, nem kérdezősködött kivel, 
miért találkozik. Most is csak annyit mondott: „Jó szó-
rakozást Emmi!” A nő azonnal tudta, hogy mindennek 
vége, hiszen férje korábban sohasem szólította így. Ezt a 

nevet csakis az internetes levelezéséből ismerhette. Tud-
ta, hogy lebuktak. Ezek után a lelke mélyén szunnyadó 
tisztessége nem engedte elmenni a találkozóra, a virtuá-
lis szerelem pedig nem teljesülhetett be.

Fullajtár Andrea és Őze Áron játéka mindvégig fe-
szesen kézben tartotta a nézők fi gyelmét. A két részre 
osztott, mégis egy terű díszletben remekül érzékeltet-
ték, hogy ők valójában nem látják egymást, hiszen csak 
email-kapcsolatban állnak. Mégis szinte egymás kezét 
fogva jutottak el a kezdeti, kölcsönös sértegetésektől a 
bohókás évődésbe forduló érzelmi kapcsolatig, majd 
később a szenvedélyes szerelemig. 

A cselekményben mindvégig egy könnyed, kommersz 
happy end ígérete körvonalazódott. A kiszolgáltatott 
férj jajkiáltása azonban igazi drámává mélyítette a tör-
ténetet, és ez a fordulat emelte az előadást a tovább-
gondolásra érdemes helyzeteket közvetítő, emlékezetes 
darabok közé.

Irodalmi berkekben beszélik, hogy A hetedik hullám 
címmel megjelent a Gyógyír folytatása. Fullajtár And-
rea és Őze Áron előadásában bizonyára sokan lennénk 
kíváncsiak Emmi és Leo sorsának további alakulására.  

Hogyan működik? Hogyan 
használhatják?

Amennyiben el akar olvasni egy köny-
vet, vegye le azt a polcról, és amikor el-
olvasta hozza vissza. Abban az esetben, 
ha megtartaná azt is megteheti, de kér-
jük, cserébe hozzon helyette egy mási-
kat! Így a könyvállomány cserélődik, de 
mindig nagyjából állandó mennyiségű 
könyv áll az olvasók rendelkezésére. 
Amennyiben van a tulajdonában olyan 
könyv, amit már olvasott, esetleg több 
példánya van belőle, netalántán Önnek 
nem tetszik (ez nem jelenti azt, hogy 
másnak sem tetszik majd) hozza el az 
Erzsébetligeti Színház nyitott könyv-
szekrényébe! 

Legyen nyitott, csatlakozzon 
kezdeményezésünkhöz! 

Szeretettel várjuk a „polcavató könyvado-
mányozásra” január 22-én a Magyar Kultú-
ra Napján, 12 órakor az Erzsébetligeti Szín-
házban. A kerületünk könyves szekrényét 
megnyitja Kovács Péter polgármester. Jöjjön 
és helyezzen el egy könyvet Ön is nyitott 
könyvszekrényünkben!
Keressük a legjobb elnevezést, ami csak 
a miénk! Küldje el javaslatát vagy vá-
lasszon az alábbiakból: Ligeti Olvasda, 
KönyvVár, KönyvMegálló, KönyvVáltó, 
Ligeti KönyvesKuckó, – az info@
kulturliget.hu címre, a beküldők között 
színházjegyeket sorsolunk ki!

Gyógyír 
      északi szélre

Sikerdarabbal indult az új év az 
Erzsébetligeti Színházban, január 8-án 
ugyanis Daniel Glattauer: Gyógyír észa-
ki szélre című kétszemélyes darabját 
tekinthették meg az érdeklődők  Fullaj-
tár Andrea és Őze Áron előadásában.

Mészáros Tibor

Az Erzsébetligeti Színház a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából szeretne 
meghonosítani egy külföldi példát, 
amely méltán tarthat érdeklődésre 
számot a XVI. kerület nyitott szem-
léletű lakói körében is. „Nyitott 
könyvszekrény“ a neve azoknak a 
kis könyvtáraknak, amelyekkel né-
met városok utcáin találkozhatunk.

„Nyitott könyvszekrénnyel 
az olvasásért”

A nyitott könyvszekrény ötle-
te a performer-duó Clegg & 
Guttmanntól származik. Az első 
szekrényeket 1990-ben állították 

fel a németországi Darmstadtban és 
Hannoverben. 

A nyitott könyvszekrény célja, hogy a köny-
vekhez ingyen, mindenféle regisztráció nél-

kül, bárki, bármikor hozzáférhessen. Később hasonló könyvszekrények jelentek meg 
Bonnban, Grazban, majd Bécsben. A szekrények hamar népszerűvé váltak, rendben 
tartásukat mindenféle szervezés nélkül, önként végzik a járókelők. 
Amilyen egyszerű, olyan zseniális a nyitott könyvtárak alapötlete: mindenki betehet és 
kivehet innen könyveket, minden bürokratikus vesződség nélkül, a nap bármely órájá-
ban, egész évben. Ezek a könyvtárak épp olyan sokszínűek és sokfélék, mint a haszná-
lóik: szépirodalmi művek, regények, versek, krimik, szakácskönyvek, számítástechnikai 
kiadványok és pszichológiai szakkönyvek sorakoznak egymás mellett. Diákok, háziasz-
szonyok, idősebbek és fi atalabbak egyaránt kézbe veszik őket. Van, aki véletlenül jár 
arra, de akadnak olyanok is, akik tudatosan veszik erre az útjukat. „Ez a kommuniká-
ció, a találkozások helye is“, mondja a Bürgerstiftung Bonn, a bonni Polgári Alapítvány 
munkatársa, Nicole Schmidt. „Itt az emberek a könyvek révén hamar beszélgetésbe 
elegyednek egymással.” Igazi polgári elkötelezettség és olyan ötlet ez, amit érdemes to-
vábbvinni. Számos könyvkiadó támogatta elképzelésüket könyvadománnyal.  Kérjük, 
adományozzon Ön is! Ajánlással is elláthatja könyveit (pl. miért tetszik Önnek az a 
könyv, kinek ajánlaná, stb.) és elhelyezheti nyitott könyvszekrényünkben.

Mottónk:
„Nyitott könyvszekrénnyel 

az olvasásért”
Találkozzunk az Erzsébetligeti 

Színházban!
Addig is jó olvasást!

Január 22. 15.00 vasárnap
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A CINKoTAI 
KÁNToR – zenés, mesés történelmi 

kalandozás 2 részben
Január 27. 19.00 péntek

ERŐLTETETT MENET… 
 – Az előadást 14 éven felülieknek ajánljuk! – 

versszínház performansz Radnóti verse-
iből – Vers-galéria bérlet A Holocaust 

Nemzetközi Emléknapján, 
Január 29. 11.00 vasárnap

FoNALMESE – Bábos, animációs játék 
kicsiknek, a Malko Teatro vendégjátéka 

Február 2. 14.00 csütörtök
HoLLE ANYÓ – zenés mesejáték 2 

részben Szent-Györgyi -1. bérlet, 

Február 3. 10.00 és 14.30 péntek – 
HoLLE ANYÓ – zenés mesejáték 2 

részben. Halacska Bérlet.
Február 9. 14.00 csütörtök és 

Február 10. 14.00 péntek
MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A CINKoTAI 

KÁNToR - zenés, mesés történelmi ka-
landozás 2 részben – Jókai – XIV. bérlet, 

Február 12. 11.00 vasárnap
MESÉK KÖNYVE – 2. – JANCSI ÉS 
JULISKA történet – bábokkal és…, bá-
bos, animációs játék kicsiknek, a Batyu 

Színház vendégjátéka, 
Február 13. 10.00 hétfő

MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A  CINKoTAI 
KÁNToR –  Játszókert/Katica bérlet.

Rákosszentmihály, 
Ságvári u. 3. 
405-8759
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Balczó András nem csak egy sportem-
ber, aki gazdag, másokkal megosztható 
pályafutással rendelkezik, hanem egy 
olyan rutinos előadó, akinek a spor-
ton kívül is bőven akad mondanivaló-
ja. Lelkipásztor édesapját követve, az 
előadásaival nem csak élményt nyújt, 
hanem tanítja is az aktuális hallgató-
ságot. Így volt ez a Corvin Művelődési 
Ház Harmónia termében megrendezett 
klubesten is, ahol a „nemzet Bandikája” 
a sporton kívül a hazához, a politiká-
hoz, a családhoz és az Istenhez való kap-
csolatáról is sokat mesélt.

– 35 éve hívnak már meg hasonló 
közösségekbe. Eddig körülbelül 2500-

2600 előadást tartottam. A nagy szám 
egy rólam készített filmnek is köszön-
hető, hiszen Kósa Ferenc „Küldetés” 
című riportfilmjének bemutatóját kö-
vetően a rendezővel közösen rengeteget 
szerepeltünk. A film 1976-ban készült, 
akkor, amikor még nem lehetett nyíl-
tan kritizálni a rendszert. A Küldetést 
is csak három hétig vetítették, utána 
levették a mozik műsoráról.

Balczó András 1938-ban született 
Kondoroson. A tehetséges fiatal spor-
toló tizenhét éves korában került a fő-
városba, és lett a Csepel SC öttusázója. 
Két évvel később már országos bajnok, 
1959-ben pedig világbajnoki második 
helyezett volt.

– Mindig az a cél lebegett előttem, 
hogy egyszer világbajnok legyek. Utó-
lag már tudom, hogy, amit Isten előre 
eltervezett, ahhoz minden kelléket meg 
is ad. Én látszólag véletleneknek köszön-
hetően lettem öttusázó, hiszen mozgást 
kedvelő emberként úsztam, futottam, 
egy barátom révén pedig a lovakkal 
is megbarátkoztam. Innen már csak 

egy, illetve két lépés volt a pentatlon, hisz 
már csak vívni és lőni kellett megtanulni.

Balczó Bandi összesen tízszer nyert vi-
lágbajnoki címet, ötször csapatban, öt-
ször pedig egyéniben szerzett elsőséget.

– Hiába nyertem öt egyéni világbaj-
noki címet, azt a boldogságot és meg-
nyugvást, amit fiatalon egy vébéarany-
tól reméltem, az ötödik elsőség után 
sem éreztem. Aztán szép lassan rájöt-
tem, az embernek nem sikerre, hanem 
leginkább békességre van szüksége.

A kiváló sportoló csapatban az 1960-
as római és az 1968-as mexikói olimpi-
án is a dobogó tetejére állhatott, de az 
egyéni elsőség még hiányzott. Elmon-
dása szerint, amikor úgy érezte, hogy 

a görcsösen áhított győzni akarást már 
el tudja engedni, akkor került abba a 
kegyelmi állapotba, amely 1972-ben 
Münchenben hozzá segítette az egyéni 
olimpiai aranyérem megszerzéséhez. 

Balczó Andrást 1966-ban, 1969-ben 
és 1970-ben is az év sportolójának 
választották. Kiemelkedő vívótudá-
sát jellemzi, hogy a ’68-as olimpián 
bronzérmet szerzett párbajtőrben, a 
világ élvonalába tartozó magyar vívók 
mezőnyében pedig ’63-ban országos 
bajnokságot nyert. Aktív pályafutása 
után a kiváló szakember edzőként része 
kívánt maradni az öttusasportnak – hi-
szen ehhez minden papírja megvolt –, 
azonban a Kádár-rendszer sportvezetése 
nem tartott rá igényt. Tíz évig várt sze-
retett sportága hívó szavára, ám 1983-
ban úgy döntött, hogy a magyar öttusa-
sportban semmilyen szerepet nem vállal 
többé. Azóta szellemi szabadfoglalkozá-
sú, Magyarországon és külföldön tart 
előadásokat a sportról, a hazáról és 
Istenről. Balczó Andrást 2004-ben a 
nemzet sportolójának választották.

– A mai világban az ország nem győz-
het, de az egyes ember igen. Össztársa-
dalmi felemelkedésben nem remény-
kedhetünk, de az egyes emberében 
igen. A lényeg az legyen, hogy a győztes 
egyének minél több embert emeljenek 
magukkal, mert az a nemzeten is se-
gíthet – zárta kertvárosi előadását a 12 
gyermekes családapa.

Az FC Budapest január 8-án, a Sashalmi Közösségi te-
remben rendezte évadnyitó terem tornáját. A megmé-
rettetésen a felvidéki FC Jóka, az Isaszeg, a Maglód, a 
Mogyoród, illetve a házigazda két csapata vett részt. 
A eseményre kilátogatott Kovács Raymund alpol-
gármester és Szekeres Adrián, U20 világbajnoki har-
madik helyezett labdarúgó is, az FC Budapest egyik 
alapító tagja.

Szekeres Adrián hangsúlyozta: számára nagyon fon-
tos, hogy az FC Budapest játékosai minél több ilyen 
programon tudjanak részt venni, és ebben lehetősége-
ihez mérten próbál is segíteni nekik. 

A versenyt végül a házi gazdák világoskék csapata 
nyerte a FC Jóka és az FC Budapest fehér csapata 
előtt. Az Isaszeg 4., a Mogyoród 5., míg a Maglód 
együttese 6. helyezést ért el. A torna gólkirálya Csip-
kés Ákos (FC Budapest), a kapus Vencel Gyula (FC 
Jóka), a legjobb játékos pedig Miknyóczki Ádám lett.

Czuk Henrik, az FC Budapest vezetője kiemelte, 
hogy céljuk az Egyesület tovább erősítése és a kerületi 
tehetségek figyelmének felkeltése.

Egy nem átlagos 
élsportoló

Rendhagyó módon kezdő-
dött az újesztendő a Varjú 
Vilmos Olimpiai Baráti Kör 
számára. A négy éve mű-
ködő klub életében ugyanis 
még egyszer sem fordult 
elő, hogy a Nemzet Spor-
tolói közül fogadott volna 
vendéget. A kerületi sport-
barátok meghívására ja-
nuár 12-én azonban az a 
Balczó András látogatott a 
Kertvárosba, akit még ma 
is a magyar öttusasport 
legnagyobb egyéniségének 
tartanak.

riersch TaMás

Évadnyitó terem torna
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és Közösségi Terem ajánlatai

A Sashalmi Piac szerves részeként kezdte meg 
működését 2011 szeptemberében a Sashalmi Kö-
zösségi Terem.

A sport- és rendezvénycsarnok már az ősz folya-
mán felülmúlta a várakozásokat, hiszen szinte min-
den időpontunk foglalt. Baráti társaságok és profi 
csapatok tartják itt foci, kosár-, tollas- és röplabda-
edzéseiket, emellett pedig minden vasárnap társas-
tánc órákat vehetnek az érdeklődők 16.30-tól. A 
modern stílust kedvelőknek ugyanakkor január 29-
én, vasárnap 18.00 órai kezdettel, új, kezdő kubai 
salsa tanfolyam is indul.

Amellett, hogy lehetőséget nyújt a sportolni vá-
gyóknak, a Közösségi Terem olyan kulturális- és 
sportrendezvényeknek is otthont ad, mint a ta-
valy novemberben megrendezett, a Magyar Bir-
kózószövetség által kiírt országos csapatbajnoki 
döntő, vagy a decemberi Baba-Mama börze. 

Kihasználtságban idén sem lesz hiány, hiszen már 

most több, egész napos rendezvény és sportesemény 
gazdagítja a kínálatunkat: focikupákat, január 21-
én, szombaton Egészségnapot, február 11-én Ru-
habörzét, március 3-án pedig nagyszabású K1 és 
ketrecharcos bajnokságot, valamint koncertekkel 
bővített jótékonysági sportnapot tartunk, amelynek 
célja egy újraélesztő készülék megvásárlása lesz 

A Sashalmi Közösségi Terem – amelynek befoga-
dóképessége 300 fő – gondol a nyári időszakra is, 
hiszen minden kulturális és társadalmi rendezvény, 
köztük esküvők megrendezésére is nyitottak va-
gyunk. Ebben segítséget nyújthat a közelben mű-
ködő Kertvárosi Bisztró, amely a csarnokkal együtt-
működve nyújt catering szolgáltatást. Az étterem 
vállalja kisebb és nagyobb rendezvények lebonyolí-
tását is, amelyek sikeréhez olcsó árakkal és megbíz-
ható minőséggel járul hozzá.

Ingatlan
Kiadó XVI. kerületben 1,5 szobás lakás 
kis rezsiköltséggel. 20-964-9955

Árpádföldön luxuslakás bombaáron 
sürgősen eladó. 220 nm, 37,9 M Ft. 
70-778-2140

Rákosszentmihályon csendes, családias, 
jó közlekedésű környéken eladó, 2006- 
ban épült 4 lakásos társasházban 62 
nm-es, kertkapcsolatos lakás. Irányár: 
20 M Ft. 70-931-3408

Eladó Jókain 82 nm-es erkélyes, I. eme-
leti nappali, 3 szobás lakás önálló, 18 
nm-es pincével, 15,7 M Ft-ért. 30-940-
4638

Kertes, családi házat keresek. Két kertes 
házat, vagy lakást kínálok. 20-936-0554

Rákosszentmihályon sürgősen áron 
alul eladó 2003-ban épült nagy családi 
ház. 70-239-8848. Irányár: 32 M Ft. 
Sashalmon kertes házban szoba kiadó 
lánynak vagy barátnőknek olcsón. 403-
2428, 20-481-9061

XVI. Rákosszentmihályon 72 nm-es 
családi ház 131 n-ölön, 17,2 M Ft- ért 
eladó. 403-2278

Petőfikert, Nógrádverőce út 47, 4 szo-
bás garázsos, kertes sorház cserével is, 
sürgősen eladó. 20-913-4783

Családi ház 133 nm, újszerű, panorá-
más, erdő mellett, tehermentesen eladó. 
70-427-9380

ÁRPÁDFÖLDÖN 440 n-öles házas 
ingatlan eladó. 20-423-5327

Vegyes
Gyapjú szőnyeg 2,5 x 3,5 m, újszerű 
állapotban 20 E Ft, antik kandallóóra 
15 E Ft- ért eladó. 405-6484, 20-918-
7317

Kártya független Nokia 2680 fehér- ró-
zsaszín szép állapotban 4 E Ft-ért eladó. 
20-918-7317, 405-6484

Vadonatúj, egyszemélyes (140 x 200) 
pehelypaplan 8 E Ft-ért eladó. 403-
4606, 20-393-3122

Vásárolnék használt játékokat: társas-
játékot, LEGo-t, diavetítőt, filmeket, 
három kisfiam számára. 407-2852, 
70938-8806

zepter légtisztító készülék origiál, jutá-
nyos áron eladó. 20-929-0035 

Ausztriai, 2 személyes, júliusi üdülési 
jogomat eladnám. 405-6550

olajradiátor 2000 W- os 8 E Ft-ért el-
adó. 20-588-8048

Rákosszentmihályi Plébánia 
1161 Templom tér 3.

2012. február 4-én szombaton 16 órakor 
A Szentmihályi Esték meghívott vendége 

Czakó Gábor Kossuth díjas író. 
Előadásának címe:  A tiszta láthatár – megváltásról, nyelvről, 

közéletről érthetően. Az előadás után a szerző művei dedikálva kapha-
tók.  Az est házigazdája Molnár Pál újságíró. 

A rendezvényt követően kiállítás nyílik Erdélyi Tibor népi szobrász, a 
népművészet mestere alkotásaiból.

Szentmihályi 
Esték

Dr. Onyestyák György 
Tel.: 06-20/395-3537

• Január 21. szombat, 15 óra
Veres Péter út 27., Közösségi Ház eme-
leti tanácsterme Fergeteg havi szombat 

délutáni baráti beszélgetés
• Január 24. kedd, 18.00 óra

Erzsébetligeti Színház, Harmónia terem
Aki megmentette Moszkvát és Prágát 

címmel A. A. Vlaszov tábornokról 
Dobai Miklós előadása

• Február 7. kedd, 18.00 óra 
Erzsébetligeti Színház, Harmónia terem 

Keleti szél, avagy az utolsó menedék 
történelmi játékfilm vetítése

• Február 11., szombat, 17.30 óra 
a Krisztina Szálloda előtt 

(Veres Péter út 79. - Fuvallat utca sarok)
vitéz Nagybányai Horthy Miklós 

Kormányzó emléktáblájának  
megkoszorúzása. 

• 2012. február 21. kedd, 18.00 óra 
Erzsébetligeti Színház, Harmónia 

terem Seremetyeff-Papp János restaurá-
torművész, egyetemi tanár tart előadást 

Charlotte Corday regényes életéről 
Aki egymaga szembeszállt a gonosszal 

címmel. 

Déli Harangszó 
Baráti Kör

2012. január 27-én, pénteken 17 órától 
Egy élő legenda a KALoT Mozgalomból. Az est házigazdája Pilhál György – a 

Magyar Nemzet újságírója - beszélget Nagy-István Lajossal,  
a KALoT Mozgalom 87 éves alapító tagjával. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Cím: 1161 Budapest, Csömöri út 20. KALoT Szilasmenti Népfőiskolai 
Egyesület. Tel.: Boldán Erika elnök: 06-30/539-0267

Móra Ferenc 
Általános Iskola

2012. január 27-én 18 óra
Várjuk szeretettel a fogyni és méregteleníteni vágyókat! Ismerje meg a 

REGENoR-diétát, melynek alkalmazása során nem kell lemondania a finom 
falatokról sem. A klubot dietetikus szakember felügyeli. Szervező Pintér-Pámer 

Krisztina. Tel.:06-70/708- 1580, e-mail cím: pamerkrisztina@gmail.com

REGENOR
életmód klub

Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola

Kalot Szilasmenti 
Népfőiskolai Egyesület
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Gyermek autós ülés megkímélten, olcsón 
eladó. 405-0296 

Gyermek autós ülés megkímélten, ol-
csón eladó. 405-0296

4 db téligumi Ford Fiestára felnivel ol-
csón eladó. 405-5735, 30-594-0251

TANULJON PROFIKTÓL: 
TÁNC az egészségért, és mint 

versenysport. EURÓPAI STÍLUS 
ETIKET OKTATÁS. Korhatár 

nélkül. 20-936-0554 László Attila
nemzetközi táncpedagógus-mester 

LAKAToSIPARI BT. vállalja: 
zÁRAK cseréjét, KERÍTÉSEK, 

KoRLÁToK, RÁCSoK 
gyártását, szerelését, javítását. 

Kádár, 30-646-1935, 400-2396

CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ 
JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, TISzTÍ-

TÁS. ÚJ KÁLYHA ÉPÍTÉSE. 
407-3155, 30-301-2616

NÉMETÓRÁK diplomás nyelvta-
nártól, kezdőtől haladóig. Próba-

óra ingyen. Házhoz megyek. 
30-463-0203

Víz-gáz-fűtés- és-vízóraszerelés 
ügyintézéssel, fürdőszobák felújítása, 
javítások garanciával. 30-251-4931

XVI. kerületi ASZTALOS ajtók, 
ablakok javítását, szigetelését, 

zárcserét, egyedi bútorok készítését 
vállalja. Ingyen kiszállás! 

HÉTVÉGÉN IS! 
Kiss Ernő 30-447-4853

Időseknek lelki segítségnyújtást, fel-
olvasást, beszélgetést vállalok. Igény 
szerint házhoz is megyek. Leinfor-

málható, bölcsész diplomás életmód 
tanácsadó. Mottóm: „Vidáman, 

empatikusan”. 30-301-2616

Redőnyök, szúnyogháló-rendszerek-
kel, napellenzők szerelése, javítása. 

Bemutatótermünk: Csömöri u. 
– Szlovák u. sarok. 409-2229, 20-

523-3801, 30-209-5987

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS FAL-
BoNTÁS NÉLKÜL. VÍz, GÁz, 
FŰTÉSSzERELÉS. 402-4330, 

20-491-5089

Tetőfedő-bádogos-ács-tetőszigetelő 
munkákat vállalok garanciával, 

közületeknek is. 
405-5184, 30-931-3927

Takarítást, bejárónői munkát keres 
megbízható, leinformálható, mun-
kájára igényes, 38 éves hölgy. Nagy 
tapasztalattal, referenciákkal. 30-

613-3833 www.otthontakaritas.hu 

Bádogos-tetőfedő-tetőszigetelő, új 
munkát és felújítást is vállal. 

409-2069, 20-510-0013

TV-k eladók. 52 cm-es, illetve 72 cm-
es jó állapotban 25 E , 35 E Ft-ért. 70-
592-2827
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Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény  
az önkormányzat lapjába, a XVI. Kerületi Újságba

A magyar nyelv helyesírása szerint kitöltött tízszavas szelvény
(a névelők /a/az/ nem számítanak szónak) föladható postán:

XVI. KERÜLETI ÚJSÁG HIRDETÉS, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43. címre, vagy bedobható az ugyanitt elhelyezett 

HIRDETÉSEK A XVI. KERÜLETI ÚJSÁGBA feliratú postaládába.
Várjuk hirdetéseiket a hirdet16@freemail.hu e-mailen is,

üzleti hirdetés: Afonyi zsuzsa 06-20/982-5352.




