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Megszépülnek óvodáink, iskoláink 

Kovács Péter polgármester 2010·es választási kampányában megígérte: a 2006·ban elkezdett "Egy óvoda -
egy iskola" FelújítáSi Program a jövőben is folytatódni fog . A pOlgármester és az Önkormányzat beváltotta 
ígéretét, ezért ezen a nyáron is megszépül néhány oktatási intézmény. A képen a Jókai Mór Általános Isko· 
la látható. Az intézmény felújításának II. üteme jelenleg is zajlik, a beruházás összköltsége 85 millió forint. 
Bővebben a 3. oldalon 

ls erts ' g és aláza 
S ZIGETHY MARGIT 

/ U j sorozatot indítunk, 
amelyben szeretnénk be
mutatni kedves olvasó

inknak azokat a XVI. kerületben 
élő, ismert embereket, akik szak
májukban elismertek és sikere
sek. Minden számban olvashat
nak majd interjút egy-egy olyan 
színésszet sportolóval vagy mé
diaszemélyiséggel, aki a kertvá-

rost választotta lakhelyéül. Első
ként egy ismert újságírót muta
tunk be. 

Arcát szinte minden nap láthat
juk a tévében, hangját mindenki 
felismeri, mégsem tekinti magát 
celebnek. Nincs rajongói oldala 
közösségi portálokon, nem "lo
csog-fecseg" a magánéletéről. 
Mindig a családja volt az első, 
sosem bánta meg, ha a gyerekei 
miatt utasított vissza egy szakmai 

feladatot. Tömegközlekedéssel 
jár dolgozni, hiszen addig is tájé
kozódik az emberek mindennapi 
problémáiról. Azt tanácsolták ne
ki, változtasson nevet, mert ezt 
senki nem fogja megjegyezni. Ó 
Nagy Katalin, a Hír Televízió és a 
Lánchíd Rádió szerkesztő-músor

vezetője . A sikeres, ám annál sze
rényebb újságíróval sashalmi ott
honában beszélgettünk. 

Folytatás a 7. oldalon 

fl Polgármesteri 
összefogás ... 

5. Tábor kerületi 
iskolásoknak 

[I Megelózhetó 
az autólopás 

Kedves olvasó! 

"A Balaton is aludt. Gyönyörű, sima 
felszínén végigragyogott a telehold. 
Velenre, Nápoly büszke az ó tengeri 
holdfényére. Száz meg száz festett ké
pen dicsekszik vele. Boldogtalan tal
ján, jer csak a Balatonra, ott nézd 
meg a csöndes nyári felhótlen éjjel a 
holdvilágot. Azután merj pisszenni, 
ha tudsz!" Eötvös Károly sZllDtlÍ ránk 
is vonatkoznak. A világot persze jó 
felfedezni, de attól nem leszünk érti
kesebbek, boldogabbak vagy kipihen
tebbek, ha nagyon messzire utazunk 
és nagyon sok pénzt kóltünk el ~ 
legesen. Maradjunk tehtít ittJwn, .fe
dezzük fel, hogy milyen kincs adatott 
meg nekünk itt, a Kárpát-medenre 
közepén. Nekünk is van "tenge
rünk", de ha valaki nem akar órákig 
aszaJódni avonaton, ugorjon lea Ve
lenrei-tóra, vagy Iátogasson el egy- . 
egy hazai kulturális fesztiválra! 
Mindenki elhiheti: az édes semmit
tevés ittJwn a legédesebb. 



· ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesteri összefogás a repülőtéri zaj ellen 
Érdekegyeztető tanácskozást tartottak a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér múködéséből eredő kör
nyezetterhelésben érintett kerületek és települések ön
kormányzati vezetői július 6-án. A XVII. kerületi polgár
mester, Riz Levente által kezdeményezett polgármesteri 
és szakértői találkozó célja a repülőteret üzemeltető Bu
dapest Airport Zrt. zaj el)eni védelemre irányuló tevé
kenységének vizsgálata volt. Az eseményen tizenegy te
lepülés képviselője, köztük Kovács Péter polgármester 
és Kovács Raymund alpolgármester is részt vett. 

M UNKATÁRSUNKTÓL 

A Gy u rcsány-kormány 
2005-ben adta el külföldi 
befektetőknek a Ferihe

gyi repülőteret üzemeltető, éves 
szinten tízmilliárd forint nyeresé
get termelő állami céget, illetve 
vele együtt 75 évre a repülőtér 
üzemeltetési jogát. A társaság a 
privatizáció során szerződésben 

vállalta, hogy érdemi lépéseket 
tesz a repülőtér forgalmából adó
dó zajproblémák mérséklésére. A 
260 millió euró értékű, szerződés

ben rögzített kötelezettségvállalá
sok sarkalatos ponlját képezik a 
környezetvédelmi fejlesztések, 
amelyeket minden évre vonatko
zóan előirányoztak. Ezek az el-

múlt években elmaradtak vagy 
elégtelennek bizonyultak. 

A tanácskozáson részt vevők 
egyöntetű véleménye szerint a . 
Budapest Airport Zrt. a hatályos 
magyar jogszabályok figyelmen 
kívül hagyásával üzemelteti és fej
leszti a repülőteret. Emellett rend
szeresen megsérti a zajcsökken
tésre vonatkozó tiltásokat és kor
látozásokat (például éjszakai je
lentős forgalomkorlátozás, súly
korlátozás, pályavéghasználat). A 
zajvédelmi díjat - amelynek éves 
bevétele eléri a 300 millió forintot 
- a cég köteles lenne a zaj elleni 
védekezésre fordítani . A jelentős 
nagyságrendű forrás felhasználá
sának azonban alig van nyoma 
környezetünkben. Ugyanakkor 

2006 és 2010 között nem készített 
zajvédelmi programot, illetve el
maradt a fejlesz,tések (például 
Skycourt) kapcsán jogszabályban 
előírt környezetvédelmi hatás
vizsgálat is. 

Két hete a parlament egyhangú 
határozatban utasította a kor
mányt a korábbi privatizációs 
szerződések környezetvédelmi és 
természetvédelmi előírásainak fe
lülvizsgálatára. A polgármesterek 
a fentiek szellemében szükséges-

A települési poIgármeStel'ek a fentiek 
alapján az alábbi követeléseket fogaI
mazták meg: 

1. A Budapest Airport Zrt. jogszerű működése 
2. Az illetékes állami hatóságOk erőteljes fellépése a 

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi RepÜlőtér jogsze
rű működése érdekében 

10. Az EU-irányelv szerinti kiegyensúlyozott megközelí
tés elvének alkalmazásával a zajterhelés csökkenté
se. A Budapest és az agglomeráció fölötti légiköz
lekedési irányok és magasságok meghatározása ér
demi hatásvizsgálat útján a kerületeket, illetve tele
püléseket érintő zajterhelés egyenletes eloszlása ér
dekében 

3. Zajvédelmi bizottság intézményének megerŐSítése , 
hatékony működtetése 

4. Zajgátló védőövezet kijelölése az érintett önkormány
zatok egyetértésével 

5. Érdemi zajcsökkentő intézkedések, beruházások az 
üzemeltető Budapest Airport Zrt. részéről. A privati
zációs szerződésben foglalt környezetvédelmi kötele
zettségek teljesítésének részletes vizsgálata, elszá
moltatása 

6. A zajvédelmi díjból és a légiközlekedési bírságból a 
zajterhelésben érintett települések önkormányzatai 
arányosan Jészesedjenek, amelyet zajCSÖkkentő be
ruházásokra fordítanak 

7. Alternatív repülőtér fejlesztési lehetőségének vizsgá
lata (például cargo- és "fapados" forgalom) 

8. Zárt hajtóműpróbázó hely azonnali kiépítése 
9. A földi zajok hatékony csökkentése: példáUl guruló

utak lakott területtől való távoltartásával és a kiegé
szítő hajtóműnek (APU) a parkolás helyén való mű
ködtetésének tiltásával 

11 . Tiszta, egyértelmű, végrehajtható törvényi szabá
lyozás létrehozása záros határidőn belül, s erre álla
mi garanciavállalás 

12. A Budapest Airport Zrt. hosszú távú fejlesztési, üze
meltetési terveinek bemutatása a kapcsolódó kör
nyezetvédelmi feltételekkel együtt 

13. Részletes környezetvédelmi hatáSVizsgálat készíté
se a hosszú távú fejlesztésekre. A hatástanulmány 
eredménye alapján világosan ki kell mondani: mek
kora maximális kapacitással, milyen feltételekkel 
működhet a JÖVŐben Budapest közvetlen határában 
a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 

A megállapodást az alábbi települések polgármesterei 
írták alá: Kovács Péter (XVI. kerület) , Riz levente 
(XVII. kerület) , dr. Kocsis Máté (VIII. kerület) , dr. 
Bácskai János (IX. kerület) , Kovács Róbert (X. kerü
let), dr. Papcsák Ferenc (XIV. kerület) , lászló Tamás 
(XV. kerület), Ughy Attila (XVIII. kerület) , Németh Szi
lárd (XXI. kerület) , Gál Zsolt (Ecser) és Kissné Szabó 
Katalin (Üllő). 

nek tarlják, hogy a felülvizsgálat 
során különös figyelmet kapjon a 
Budapest Airport privatizációjá
val összefüggő környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítése. 

A résztvevők kezdeményezték a 
zajvédelmi bizottság működésé
nek felülvizsgálatát, ezzel elősegít
ve a zajterheléssel érintett lakosok 
érdekeinek hatékonyabb képvi$e
letét. A bizottság érdekegyeztető, 
konzultatív szervezet, amely javas
latokat tesz a hatóságok felé a kör
nyezetvédelem érdekében. A zaj
védelmi bizottság munkájában 
részt vesznek a repülési kömyezet
terhelésben leginkább érintett ke
rületek, települések önkormányza
tának képvisel6i, valamint a ható
ságok és a repüléssel kapcsolatos 
szervezetek is. A tagok célja, hogy 
érdemi fórummá váljon a testület, 
amely eredményesen fellép és köz
reműködik az üzemeltetés okozta 
problémák kezelésében, a légügyi 
stratégia kidolgozásában. A város
vezetők egyhangúlag kinyilvání
tották: követelik, hogy a zajvédel
mi díjból és az állami közlekedési 
hatóság által kirótt légiközlekedési 
bírságból az érintett, a zajkárokat 
elszenvedő települések önkor
mányzatai is arányosan részesed
jenek. A bevételt a zaj elleni véde
kezéssel összefüggő beruházások
ra lehetne fordítani. 

A polgármesterek megállapod
tak abban: a jövőben rendszeresen 
egyeztetnek egymással a haté
kony közös fellépés érdekében, 
részt kívánnak venni a légi közle
kedéssei kapcsolatos jogalkotás
ban, illetve a környezetvédelmi 
programok véleményezésében. 



ÖNKORMÁNYZAT 

Megszépülnek óvodáink, iskoláink 
Kovács Péter polgármester 
2010-es v álasztási kampá
nyában megígérte: a 2006-
ban elkezdett Egy óvoda -
egy iskola felújítási prog
ram a jövőben is folytatód
ni fog. A polgármester és az 
Önkormányzat beváltotta 
ígéretét, ezért ezen a nyáron 
is megszépül néhány okta
tási intézmény. Megkérdez
tük dr. Csomor Ervin ok
tatásért és az intézménye
kért felelős al polgármestert, 
hogy az idén melyek lesz
nek ezek az épületek. 

S ZIGETHY M ARGIT 

A z iskolák közül az idén a 
Jókai Mór Általános Isko
la felújításának n. ütemét 

végezzük el. Az Önkormányzat 
rendelkezésére álló 130 millió fo
rint helyett azonban csak 85 millió 
forint lesz a kivitelezés költsége, 
amely magában foglalja az intéz
mény hátsó traktusának felújítá
sát. Ennek keretében a jelenleg 
korszerűtlen panelszerkezetú 
épületen az összes homlokzati 
elemet és a nyílás záró kat is kicse
rélik. Emellett kisebb renoválási 
munkákat végeznek, és felújíta
nak egy öltözőt is. 

A közelmúltban a Centenáriumi 
lakótelep felújításának n. üteme is 
befejeződött. A megújult közterü
letekhez jól illeszkedik a Gyerek
kuckó ÓVoda arculata, amelyet a 
nyáron szintén felújít az Önkor
mányzat. A beruházás mindkét 

Kerületgazdák munkában 

esetben a tervezett költségkereten 
belül valósul meg. 

- A Gyerekkuckó ÓVoda Cente
náriumi lakótelepen lévő tagóvo
dájának felújításával kapcsolatos 
közbeszerzésnél részekre bontot
ták a teend&et: más kivitelező cse
réli ki az ablakokat és más végzi a 
belső felújítási munkákat, így a 28 
milliós keretösszegból csak 16 mil
liót használnak fel a beruházásra. 
Ezáltal a megtakarításból az Ön
kormányzat az előre tervezettnél 
több dolgot tud megvalósítani: a 
fentiek mellett az összes radiátort, 
a PVC-padlót és az elavult lambé
riákat is kicserélik, felújítják a túz
lépcsőt, valamint a gyerekek nyu-

galma érdekében megszüntetik az 
áljárást a csoportszobák között. Bí
zunk abban, hogy a fennmaradó 
összegből jut a játszókert és a kerti 
játékok felújítására is. 

Szeptemberre mindkét intéz
mény felújítása befejeződik, így a 
gyerekek és a szül& már csak a 
megújult épülettel fognak találkoz
ni, a munkásokkal nem . Dr. 
Csomor Ennn elmondta: az Önkor
mányzat csaknem száz épület kar
bantartásáról gondoskodik, ame
lyek közül sok 40 évvel ezelőtt 
épült, vagyis mindig akad felújíta
nivaló. Sok helyen már elvégezték 
ezeket a munkákat, amelyek közül 
az alpolgármester négyet emelt ki. 

FELHÍVJUK 

- A tanévkezdésig felújítjuk a 
cinkotai Batthyány ilona Általános 
Iskola· bejárati portálját és rendbe 
hozzuk a kerítést, felújítjuk a Sas-A TISZTELT KERÜKETI POLGÁROK FIGYELMÉT, 

hogy a XVI. kenUeti Polgármesteri Hivatal 
és Okmányiroda augusztus 1-14. között zárva tart. 

Ez idő alatt a XVII. kerületi Okmányirodában 
tudnak ügyeket intézni. 

Augusztus IS-tól 
a Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda is az eddigi 
nyitvatartási idő szerint fogadja a Kedves Ügyfeleket. 

Szíves megértésüket köszönjük! 

ANCSlN lÁSZLÓ 

JEGYZÓ 

halmi Tanoda épülete és kerítése 
közötti lépcsőt, valamint a térbur
kolatot, kicseréljük a Cziráki utcai 

J Napsugár Óvoda nyílászáróit, 
ugyanakkor megszépiü az Arany 

I János Általános Iskola udvara is. 
I 2006 óta nagy ütemben zajlik a 

korábbar elavult intézményrend
szer felújítása. Az alpolgármester 
büszke arra, hogy mindez költ
séghatékony formában, mégís a 
modern kor követelményeinek 
megfelelően zajlik. Ez évtől a Kerü
letgazda Szolgáltató Szervezet is 

,kiveszi részét a karbantartási és 
festési munkák elvégzéséból. Az 

intézményvezet& kérésére a szak
képzettséggel és gyakorlattal ren
delkező közcélú munkások segít
séget nyújtanak ezekhez. 

Dénes Hilda, a Gyerekkuckó Óvoda 
vezetője elmondta: mivel a szülőkkel 
kiváló az intézmény kapcsolata, és 
az Önkormányzat segítsége is szem
mel látható, ezért nemcsak a szak
munkások, de lelkes apukák és 
anyukák is kiveszik részüket abból, 
hogy szeptembertől a kicsik teljesen 
új környezetben tö~hessék minden
napjaikat. A mintegy 20 főből álló 
csapat férti tagjai festik ki a csoport
szobákat, csiszolják és lakkozzák az 
öltözőszekrényeket, a hölgyek pedig 
a pakolásban és a takarításban segí
tenek. Az intézmény ugyan saját 
költségvetéséből fizette a felújitás
hoz szükséges anyagokat és szer
számokat, de mivel a munkák kivite
lezése a szü lők segítsége révén nem 
kerül semmibe, ezért a fennmaradó 
összeget különféle kulturális és 
sportprogramokra tUdják fordítani, 
amely á~al a kicsik fejlődését segítik 
elő . Külön köszönet illeti a kedves 
szülőket, akik nemcsak munkaere
jükkel járu~ak hozzá az óvoda meg
újulásához, de azt is megértették, 
hogy a felújítás alatt az intézmény 
másik tagóvodájába kell vinniük 
gyermekeiket. 

/ 



KÖZÉRDEKŰ 

Előző számunkban meghirdettük, hogya beérkező lakossági kérdésekre válaszolni fogunk. Örülünk an· 
nak, hogy sok kérdés érkezett, mert a kerületi újságnak az is a feladata, hogy közvetítsen az olvasók 
és a Polgármesteri Hivatal között. Számtalan egyéni kérdést kaptunk, amit személyiségi okok miatt 
nem tudunk közzétenni a lapban, de továbbítottuk az ügyintézőknek. Továbbra is biztat juk olvasóin· 
kat, arra hogy forduljanak bizalommal újságunkhoz, hiszen problémáik megoldásában ezután is igyek. 
szünk segítséget nyújtani. 

Sok fiatalnak jelent prob
lémát az önálló otthon 
megteremtése. K. Juli· 
anna ls ilyen kérdéssel 
fordult hozzánk. 
- Párommal születésünk óta a ke
rületben élünk. Eddig a szüleim
nél laktunk, de a helyszűke miatt 
nemrégiben albérletbe költöztünk 
a Centenáriumi lakótelepre, a Fu
tórózsa utcába. Pályakezdőként 
keveset keresünk, így az albérlet 

60 ezer forintos kÖltségét és a re
zsit is nehezen tudjuk kigazdál
kodni minden hónapban. A válság 
miatt hitelt is nehezen, vagy egy
általán nem kapnánk, ezért sze
retnénk az illetékesek segítségét 
kérni. 

A fiataloknak dr. Csomor Ervin 
szociális és lakásügyekért is fe
lelős alpolgármester próbál segí
teni. 

- Az Önkormányzat tulajdoná
ban van egy, az ÚjSzász utca 88. 
alatt található garzon ház, amely
ben folyamatosan üresednek meg 
lakóegységek. Ennek függvényé
ben írnak ki pályázatot a bérlemé
nyekre. Mivel épp a közelmúltban 
zárult le egy ilyen, ezért legköze
lebb csak késő ősszel vagy télen 
lehet pályázni ezekre. Ugyanakkor 
a költségelvü bérlakásokra, ame
lyek közül jelenleg öt áll üresen, 
az egészségügyi és szociális bi
zottság augusztusban fog pályá
zatot kiírni. Ezek bérleti költsége 
körülbelül fele annak, amit Önök 
albérletre kiadnak jelenleg. Kér
jük, figyelje újságunkat, hiszen a 
pályázatot itt fogja megtalálni! 

Az új, július 1·Jétől hatályba lépő kerüle· 
ti állaHartási rendelet általános részé· 
vel már megismerkedhettek olvasóink. 
Most az ember legjobb barátjáról, a ku· 
tyáról és annak tartásával kapcsolatban 
teltünk fel kérdéseket Kovács Raymund 
alpolgármesternek. 

Milyen fajtájú kutyákra kell közterüle· 
ten szájkosár? 
Amerikai pitbull terrier, amerikai staffordshire terrier, 
argentin dog, bullmasztiff, bullterrier, cane corso, do
bermann, kaukázusi juhászkutya, közép-ázsiai juhász
kutya, komondor, kuvasz, nápolyi masztiff, német ju
hászkutya, rottweiler, staffordshire bullterrier. Ugyan
akkor fajtától függetlenül, mindazoknál az ebeknél szük
séges a szájkosár használata, amelyekre jellemző az ag
resszív magatartás. 

Kötelező-e a póráz használata? 
Közterületen - kivéve az ebek futtatására kijelölt helyet 
- kutyát csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet 
csak olyan személy vezethat, aki az eb irányítására, ke
zelésére és féken tartására képes, ugyanakkor a kutya 
gazdájának felelősséget kell vállalnia azért, hogy az eb 
sem más állatot, sem embert ne harapjon meg. 

Miért kell zacskót vinnem magammal a 
kutya.étáltatáshoz? 
A közterületen történő tartózkodás során az eb felügye
letével megbízott személy köteles magánál tartani és 
használni az eb által okozott szennyeződés eltávolításá
ra alkalmas eszközöket (különösen zacskót), és azt az 
ellenőrzés során, az ellenőrzéssel megbízott személy
nek bemutatni. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, 
az szabálysértési eljárást és pénzbírságot von maga 
után, amely 50 ezer forintig terjedhet. 

Hol vannak kijelölt kutyafuHatók? 
'1. Szent Korona lakótelep, a Tavirózsa tér és a Körvas

út sor találkozása; 
2. A Budapesti út - Piros rózsa u. - Bányai Elemér u. -

Kányavár u. - Remény u. - Szolnoki út közötti erdő; 
3. Havashalom park Karát utcai kutyafuttató; 
4. Jókai lakótelep, a Jókai út közepén húzódó sáv 

Hunyadvár u. és Szilágyi M. u. közötti szakasza; 
5. Centenáriumi ltp. II. ütemén kijelölt kutyafuttató. 

Az EB OVO is tevékenyen részt vett az 
új állaltartási rendelet kidolgozásában, 
ezért megkértük Csonka . Berta elnököt, 
mutassa be az egyesületet. 
Az EB OVO Egyesület 2009 szeptemberében alakult 
meg a belvárosi Szabadság tér felelős gazdijaiból, azért, 
hogy kezükbe vegyék a városi kutyatartás gazdátlan 
helyzetét. Szerették volna elérni, hogy végre a kutyások 
is beleszólhassanak a városi kutyás élet szabályozásá
ba, körülményei nek javításába. Az egyesületben olyan 
gazdik kezdtek el együtt gondolkozni, akik tisztában vol
tak azzal, hogy egy kutyás állampolgárnak nemcsak jo
gai, hanem kötelességei is vannak. Ezért a megalakítás
kor feltételül szabták a többi között azt, hogy csak olyan 
személy lehet tagja az-EB OVO-nak, aki minden körül
mények között feltakarítja kutyája után a piszkot. Az V. 
kerületi önkormányzat szintén partner volt abban, hogy 
végre kulturált formában és hosszú távon tárgyaljon a 
kutyások egy jelentős és támogatandó közösségével, a 
felelős gazdikkal , vagyis az EB OVO-kkal. 

Csonka Berta, az egyesület elnöke elmondta: 2010 fo
lyamán számos sikeres kutyás rendezvényt tartottak, az 
eredményeknek pedig gyorsan híre ment a felelős gaz
dik között, hiszen ez a közösség nagyon érzékeny az 
őket érintő kedvezőtlen szabályozásokra, a kutyatartás 
ugyanis egy mindennapos probléma. így került kapcso
latba a XVI. kerület is az EB OVO-val, és alakult ki az 
egyesület értékrendjét teljes mértékben magáénak valló 
közösség itt is. Az elnök kiemelte: az Önkormányzat ré
széről Kovács Raymund alpolgármester, a képviselők 
közül pedig Szabó Barbara karolta fel a kutyások ügyét. 
Ezáltal2011-ben a majálison kerületünk lakói már talál
kozhattak az EB OVO önkénteseivel, akik fel hívták a fi
gyelmet a felelős kutyatartás szabályaira és tanácsot 
adtak a városi kutyás élet kérdéseivel kapcsolatban. Az 
egyesület tagjai egy héttel később pedig kitakarították a 
Jókai-Iakótelepet, példát mutatva és kedvet csinálva ez
zel azoknak, akik maguktól még nem teszik ezt meg. 

Csonka Berta hangsúlyozta: a XVI. kerület és az EB 
OVO együttműködése több területen is megvalósult, hi
szen az új kutyatartási rendeletet is véleményezte az 
egyesület, és keZdeményezésére old ották fel a kétméte
res póráz szi90rú szabályozását. Jelenleg egy pályázatot 
adtak be az Onkormányzathoz azzal a céllal, hogy meg
épülhessen egy kulturált kutyapark a XVI. kerületben. Az 
EB OVO fontosnak tartja, hogy a tervezési folyamatba a 
civileket és egy szakértő tájépítészt is bevonjanak, hogy 
a végeredmény egy hosszú távon is jól működtethető , 
könnyen karbantartható kutyás hely legyen. Az egyesü
let elnöke szerint a városi kutyatartás egy rendkívül ösz
szetett kérdés, ezért türelem, kitartás és összefogás 
szükséges minden felmerülő kérdés megoldása során. 
Az elmúlt időszak sikere azonban biztató, a XVI. kerületi 
önkéntesek csapata pedig kiváló munkát végez. A támo
gatásra nagy szükség van, hiszen az új tagok hozzásegí
tenek ahhoz, hogy Budapest a kutyások és nem kutyá
sok számára is élhető város legyen Európa szívében. 



AKTUÁLIS 

Tábor kerületi iskolásoknak 
AJ ános utcai táborban egész 
nyáron színvonalas progra
mokkal várják a kerületi 
gyerekeket. A szakmai prog
ramért az idén is három Ín

tézmény felel: júniusban a 
Göllesz Viktor Óvoda, Álta
lános Iskola, Előkészítő 
Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszer
tani Intézmény pedagógusai 
gondoskodtak a gyerekek 
hasznos, de szórakoztató 
foglalkoztatásáról, július
ban ezt a szerepet a Táncsics 
Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium, augusztusban 
pedig a :Kölcsey Ferenc Álta
lános Iskola látja el. 

SZIGETHY MARGIT 

A Kerületgazda Szolgáltató 
Szervezet munkatársai 
még a tábor megkezdése 

előtt kitakarították a területet, 
megjavították a kerítést, rendbe 
hozták és kifestették a faházakat, 
megvizsgálták az udvaron lévő já
tékokat, kivágták a száraz fákat, a 
füvet pedig folyamatosan nyírják. 

A tábor célja, hogy a gyereke
ket az iskolaidőn túl, nyáron is 
hagyomány tiszteletre, sportos 
életmódra, valamint környezet-

Vízi csata a János utcai táborban 

tudatosságra neveljék, műveltsé

güket és képességeiket pedig fej
lesszék. Ennek érdekében a szer
vező iskolák sokrétű és színes 
programkínálatot állítottak össze, 
hogy minden kis táborozó talál
jon magának kedvére valót. A 
gyerekek megismerhetik Buda
pest nevezetességeit, ellátogat
hatnak az állatkertbe, felfedezhe
tik a Természettudományi Mú
zeum, a Planetárium vagy a Cso
dák Palotájának érdekességeit, 
megcsodálha~ák a Naplás-tó élő
világát, a gödöllői kastélyt vagy a 
veresegyházi macifarmot. A Va
rázsmúhely évek óta rendszeres 

résztvevője a tábornak, a kreativi
tást fejlesztő foglalkozásokat pe
dig képzett szakemberek vezetik. 
Az elkészült műalkotásokat a tá
bor végén· hazavihetik a gyere
kek, akik a többi között elsajátít
ha~ák a bőmúvesség, a papírme
rítés, a nemezelés, a textil- és 
üvegfestés, valamint az ékszer
készítés rejtelmeit. A táborban 
emellett számtalan sport - foci, 
kosár- és tollaslabda, pingpong, 
úszás, tenisz, sakk - kipróbálásá
ra van lehetőség . V égüI, de nem 
utolsósorban - a 2012-es olimpia 
jegyében - a kicsik megismerked
hetnek az olimpiai. sportágak tör-

ténetével és találkozhatnak élő 

sportlegendákkal is. 
A tábor adott hetére az azt meg

előző hét szerdáig lehet jelentkez
ni, a gyerekeknek pedig az első 

nap magukkal kell vinniük egy 
négy napnál nem régebbi orvosi 
igazolást is, ellenkező esetben nem 
vehetnek részt a programokon. 
Gavasoljuk, hogy amennyiben a 
gyermek egymás után több tábor
ba is megy, akkor kérjenek külön
külön igazolást az első alkalom
mal, és szükség esetén igazoltas
sák a folytatólagosságot az első tá
bor vezetőjével.) A tábor program
jain résztvevők számára 8-16 óra 
között tartanak foglalkozásokat, 
ügyeletet 17 óráig biztosítanak, 
utána azonban a szülóknek kell 
gondoskodni a gyerekek épség
ben való hazajuttatásáról. 

Az Európai Unió (2007/565 lEK) 
2007-ben egyes szerves foszfor
savészter hatóanyagok és formulá
dók felhasználását környezet
védelmi okokból betiltotta. Ebból 
kifolyólag a kullancsok ellen egyé
nileg kell védekezni. Fellúvjuk a 
tisztelt szülők figyelmét, hogy 
gyermekük haját és egész testfelü
letét - különös tekintettel a hajla
tokra - mindennap vizsgálják át az 
esetleges fertőzések és betegségek 
elkerülése érdekében! 

Nyáron is aktívan a fiatalokért 
Az idén harmadszor szervez
tek tábort a Kertvárosi Ifjúsá
gi önkormányzat tagjai ré
szére Balatonszárszón. A csa
patot most is Friedné Rajki 
nona, az önkormányzat tár
sadalmi kapcsolatokért fele-
lős referense vezette. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A fiatalok érdekeinek kép
viselete mellett a tábor 
célja az, hogy az ifjú kép

viselők elsajátítsanak olyan kész
ségeket és praktikus módszereket, 
amelyeket később felhasználhat
nak a munkájuk során. A részt
vevők emellett előkészítették és 
megtervezték a közeljövő fonto
sabb feladatait. Az ifjúsági önkor-

mányzat tagjai ugyanis szeretné
nek létrehozni egy ifjúsági klub
házat, amelynek felavatásához 
várják minden munkaképes és 
szorgalmas fiatal segítségét. A tá
bori foglalkozásokat az ifjúsági 
képzésekkel is foglalkozó VE-GA 
Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 
hozzáértő és empatikus szakem
berei vezetik minden évben, akik 
vidám hangvételű és hasznos elő
adások keretében ismertetik meg a 
diákokkal a legfontosabb dolgo
kat, amelyek az élet egyéb terüle
teihez is segítséget nyújtanak. A 
táborban a kemény munka mellett 
természetesen helyet kap a játék is. 

Szár-szónak is egy a vége: a tá
bor csupa szórakozás, emellett 
pedig hasznos időtöltés minden
kinek. A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat tagjai 



BŰNMEGELŐZÉS 

BŰNMEGELŐZÉSI SOROZAT III. 

Megelózhetó az autólopás 
Hatalmas csattanásra lett figyelmes Kovács Péter polgármester és dr. Csomor Ervin al
polgármester a minap, amikor szokásos ellenőrzésüket végezték az épülő Sashalmi pia
con. Két szorosan egymás mögött haladóautóból az egyik terepjáró túl szűken vette a 
Thököly és a Vámosgyörk utca kereszteződésében lévő kanyart, nekiütközött az építke
zésen dolgozó egyik vállalkozó autójának, majd megállás nélkül továbbhajtott. A k erü
letvezetók által is riasztott, közelben lévő rendőrök követték a cserbenhagyó autót, de a 
sofőr gyorsan kipattant a kocsiból és a zsaruk már csak hűlt helyét találták. A gépjármű 
természetesen lopott volt. Tulaj donosa viszont örülhetett, h iszen k icsit sérülten, de visz
szakapta autóját. Sajnos sok károsult ezt nem mondhatja el magáról, mivel az ellopott 
autók megtalálási aránya csak 10 százalék körül van. 

NAGY BÉLA 

A z autótolvajok döntő 

része bűnözői szerve
zetben tevékenykedik, 

amelyben komoly végzettséggel 
és típusismerettel rendelkező 
személyek is megtalálhatók. A 
bűnözők leginkább azokra a gép
járművekre szakosodtak, ame
lyek lnindennap futnak az utcán 
és sok van belőlük. A leggyako
ribb felhasználási kör az alkat
részként való eladás, hiszen az 
nagyon drága. A lopott gépjár
műveket ezért szétszedik, és az 
alkatrészeket vagy eladják, vagy 
más autókba építik be azokat. 

Az általunk megkérdezett 
szakértők - a hangzatos reklá
mok ellenére - egyöntetűen állít
ják: lophatatlan autó nincs. A 
gyártók által már hosszú évek óta 
a gépkocsikba beépített indí
tás gátló az autótolvajoknak sem
miféle akadályt nem jelent, a vé
delmet kiiktató elektronika már 
könnyen hozzáférhető a bűnö
zók nek. Minimális visszatartó 
erőt jelent, de a profi autótolvajt 
nem rettenti el a márkakereske
dők által előszeretettel ajánlott és 
drágán beszerelt váltózár sem. A 
rendőrök már több, a szerkezetek 
nyitására szolgáló ,célszerszámot 
foglaltak le. A legjobb védekezés 
tehát a megelőzés. Egy kis oda
figyeléssel azonban jelentősen 

megnehezíthetjük a tolvajok dol
gát, és a "problémákat" látva 
esetleg odébbállnak az autónk tól. 

A valódi megoldást olyan tech
nika jelentheti, ami egyedi, csak a 
mi autónkra j ellemző, és a tolvaj 
nincs rá felkészülve. Több, az 
internetes fórumokon is jelen lé
vő vállalkozó ajánl olyan komp
lex védelmi rendszereket, ame
lyek hatástalanítása már komoly 

Áldozatvédelmi kisokos 

1. Ne bízzunk a gyár által beépített autóvédelemben! 
2. Az autónk védelmére költött összeg nem kidobott pénz! 
3. Kössünk casco biztosítást! 
4. Ne akarjuk hirdetés útján visszavásárolni az autókat! 

feladatot jelent. A pótlólagosan elemekre kerülő, eltávolíthatat
beszerelt és egymásra épülő mo- lan jelöléseket is elhelyezhet. A 
tortérzár, immobilizer és riasztó szakértők ajánlják az úgyneve
beépítésével nagyobb biztonság- zett kettős reteszelésű zárak ese
ban tudhatjuk az autónkat. Aki tén azok eltávolítását és helyére 
nem akar, vagy nem tud 100-150 díszlemez elhelyezését. Ebben az 
ezer forintot áldozni ilyen véde- esetben csak azon az oldalon le
lemre, az már pár ezer forintból het kinyitni az autót, ahol bezár
rejtett kapcsolót vagy az üvegfe- ták. Ha távirányítóval, kivülről 
Iületekre, valamint karosszéria- zártuk be az autót, zár hiányában 

Megoldás? 

Ébredj, átveszem az őrséget! 

a tolvajnak be kell törrue az üve
get. Ezt követően azonban, hiába 
próbálja, az ajtó belülről nem fog 
kinyílni. A tolvajnak minden 
többletzár vagy -lakat pluszidőt 
jelent, ezért ha lehet, tartsuk 
autónkat zárt helyen vagy ga
rázsban. Ha erre nincs lehetősé
günk, akkor a közterületen par
koljunk jól megvilágított helyen. 

Ha már megtörtént a baj, so
kan hirdetés ú~án vásárolnák 
vissza gépkocsijukat. Ez azon
ban csak keveseknek sikerül, mi
vel az ilyen hirdetésre jelentkező 
bűnözők, akiknél természetesen 
nincs ott az autó, csak további 
károkat okoznak a sértetteknek. 

A teljes biztonságot kizárólag a 
casco biztosítás jelenti. A biztosí
tók piaci versenye következtében 
már havi 6-7 ezer forintért teljes 
körű lopás- és töréskárra is vo
natkozó biztosítást köthetünk. 
Az interneten található keresők 
segítségével a biztosítók ajánla
tait is összehasonIítha~uk. Fontos 
tudni, hogy lopás esetén a bizto
sító kéri az autó forgalmi engedé
lyét és mindkét kulcsát, illetve 
újabban már az autó szerviz
könyvét is. Ezeket tehát soha ne 
hagyjuk az autóban! 

{ 
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INTERJU 

Ismertség és alázat 
Folytatás az 1. oldalról --:t»~:":"1iiiillllIilIHIIIII!~'r..l~ most Lemhényinek hívnak. Szeret-
- Nagy Katalin a XVI. kerületben nőtt ii!.!J~~~B~ tem azt az iskolát. Két lány gyerme-
fel. Önálló életét a X. és a XIII. kerület- künk van, a nagyobbik elsőéves 
ben kezdte. 1996-ban azonban mégis joghallgató, a kicsi a Sashalnú Ta-
visszaköltözött a Kertvárosba férjével, nodába jár. Tudom, hogy most na-
Jónás Istvánnal, aki szintén újságíró és gyon nehéz a helyzet és sok tanár 
jelenleg a Magyar Rádió vezérigazga- hagyja el a pályát, de nagyon fon-
tója. Édesanyja titkárságvezetóként tosnak tartom a nyelvoktatást, és 
dolgozott. Szakmunkás édesapja azt hogy a tanár odafigyeljen a diákok-
szerette volna, ha egy szem lánya orvos ra. Hasznos az új vizsgarendszer, 
lesz, de szülei mindig hagyták, hogy de szerintem nagyobb hangsúlyt 
azt csinálja, amit szeretne. Hogy került kellene fektetni arra, hogy a gyere-
a Magyar Rádióba? kek a gyakorlatban is tudják hasz-

- Teljesen szokványos módon: a nálni a nyelvet. Ez persze nem ke-
Magyar Rádió Ifjúsági Munkastú- rületi, hanem országos probléma, 
diója pályázatot hirdetett, én pedig ...,.""-"" ........ -=---'.""""" _______________ ~~__..: ........ ...., és ugyanez volt a mi időnkben is, 

a bölcsészkaron valamelyik falon csak nekünk oroszt kellett tanulni. 
megláttam a plakátot. Arra emlékszem - ez dig nyitva áll előtted." Nagy Katalin ezek után Sajnos Magyarországon csak kevesen beszél
olyan mesés -, hogy egy nap volt még a beadá- kilenc évet töltött a Magyar Televízióban, mint nek nyelvet, és azt sem tudják használni. 
si határidőig. Akkor hazarnentem, és mivel va- az Ablak cÍffiű közéleti magazinműsor szer- - Hogyan kapcsolódik ki? 
lamit be kellett adni, gyorsan írtam egy másfél kesztője. "Első szerelmét" azonban nem hagy- - Amikor van időnk, és a férjem rá tud ven-
oldalas novellát. Ezután beruvtak a személyze- ta el örökre, ruszen 1999-ben visszament a rá- ni, akkor a környéken szoktunk biciklizni. A 
ti osztályra és megnézték, hogy nézek ki, majd dióba, és 2006-ig a Krónika műsorvezetőjeként férjem nagyon szereti a régi szép épületeket, 
következett a szakmai rész. A bizottságban ott köszöntötte reggelenként a hallgatókat. Azóta ezeket szoktuk felfedezni. Van is egy kerületi 
volt Mester Akos és Györffy Miklós, a nagyobb viszont a Hír TV csapatát erősíti, mint a Ráját- kiadvány ezekről, ami alapján megtalálta a há
nevek közül rájuk emlékszem. Bán Magda volt szás és a Kontraszt cÍffiű politikai hírháttér- zunk mását, valószínűleg ugyanaz lehetett a 
az Ifjúsági Munkastúdió vezetője. Deák Horváth műsor objektív kérdezője. Emellett a Gvil Ka- tervező. Ismerjük és szereijük az Erzsébetligeti 
Péter mostani sportriporterrel kerültem egy szinónak is háziasszonya, ahol lehetősége nyí- Színházat is. Legutóbb a tanodának volt ott 
csoportba, ahol egymással kellett beszélget- lik egy kis szubjektív véleményformálásra is. gálaműsora, de láttuk az Experidance előadá
nünk, de mi már az egyetemről ismertük egy- - A rádiózásnak sem mondott örökre búcsút, hi- sát, és koncertre is szoktunk járni oda. Sajnos 
mást. Negyedéves koromtól bejárta~, és szen 2007 óta a Lánchíd Rádióban ismét halllUlijuk nincs túl sok időnk, de igyekszünk beosztani, 
ugyan másfél évig tartott a tanfolyam, de fél év a hangját. Ott többször készített interjút Kovács ruszen tudjuk, hogy jelentős kulturális élet van 
után már elkezdhettünk dolgozni, és a 21. szü- Péter polgánnesterrel is a XVI. kerületi fejleszté- a keriiletben. Szeretünk külföldre is menni, de 
letésnapomon hangzott el a Magyar Rádióban sekről. Mi a véleménye a kerületről? nyáron leginkább a Balatonon szoktunk nya-
az első 50 másodperces montázsom. ott el is - Azt látom, hogy az utóbbi években nagyon ralni, ami nekem olyan, mint a tengerpart. Pi-
dőlt a sorsom. sokat fejlődött. A szocializmus idején az ilyen hentet, hogy kiülök a partra, nézem a vizet és 

A politika persze a fiatal újságírót sem ke- keriileteket szándékosan elhanyagolták, a hallgatom a madarakat. Hiányérzetem van, ha 
rülhette el. Nagy Katalin 1988. március 14-én, szovjet katonai autók pedig rendszeresen fel- nem tudok szépirodalmat olvasni, mert nem 
a Napközben szerkesztőjeként leadott egy törték az utakat, úgyhogy nem is volt érdemes lehet mindig csak napi- vagy hetilapokat 01-
jegyzetet, ami arról szólt, hogy Miskolcon, egy megcsinálni. Ez egy elmaradott rész volt, és a vasni. Agatha Christie-t olvasok, ha ki akarok 
tanár lakásán összejött néhány értelmiségi, és rendszerváltás után nagyon sok mindent pótol- kapcsolódni, de szeretem a kortárs magyar és 
arról beszéltek, hogy mit kellene csinálni. Ez ni kellett. Tudjuk, hogy nem tisztviselők, ha- az amerikai irodalmat is, szóval mindenevő 
tulajdonképpen az ellenzék 12 ponija volt nem gazdag budai polgárok nyaralóhelye volt vagyok. 
március 15. előtt. óriási botrány lett belőle: Mátyásföld, a két világháború között pedig vi- - Végezetül: min változtatna a kerületben? 
egyszerre két pártbizottságon is feljelentették. rágzó élet volt itt. Örülök, hogy épül és szépül. - A parkőrök és a mezőőrök munkáját na-
Elóbb eltiltották a műsorkészítéstől, majd alá- Nagyon tetszik az új piac, éppen itt volt az ide- gyon jó kezdeményezésnek tartom. A kerület 
íratták vele a felmondását, és csak ezután indí- je, hogy elkészüljön. Izgatottan várom, hogy szélén, a bekötőutaknál azonban még mindig 
tottak fegyelnú eljárást. Mivel sokan melléáll- milyen lesz a másik rész. Gyerekkoromban a sok a szemét, azt jó lenne eltávolítani onnan. 
tak, ezért nem rúgták ki, csak áthelyezték a rá- cinkotai, hideg vizű strandon kívül nem volt Tudom, hogy ez nagyon nehéz dolog, de az 
dió kereskedelmi osztályára, ahol helyesírási más. Most van két uszodánk. Ezt nagyon jónak Önkormányzatnak nyilván van erre straté
hibákat kellett javítania. A történet állítólag a tartom, mert hasznos a gyerekeknek is. Látszik, giája. Emellett a lakásépítés problémáját kel
bécsi szamizdat újságban is megjelent. 1988 hogy szépen rendbe hozták az utakat, felújítot- lene megoldani, ruszen biztosan lenne igény 
októberében már "megváltoztak az idők", és ták a piacnállévő Sashalmi sétány t, gyönyörű önkormányzati lakásokra. Gyerekkoromban 
maga a rádió elnöke járt közben azért, hogy lett a Havashalom park is. Az is látszik, hogy is innen néztük a tűzijátékot, és az egész vá
visszahelyezzék eredeti állásába. Az addig folyamatosan rendben vannak tartva a közte- rosban itt a legjobb a levegő, ruszen a Gellért
kulturális és magazinműsorok szerkesztője- rületek. A változások szemmel láthatók a kerii- heggyel egy magasságban vagyunk. Amikor 
ként dolgozó újságíró akkor úgy érezte, hogy let minden részén, így például a Centenáriumi a Veres Pálné Gimnáziumba jártam, akkor az 
meghurcolták, de családja, barátai és akkori lakótelepen is. A tömegközlekedéssel vannak osztálytársaim azzal viccelődtek, hogy ide 
neves rádiósok is segítettek neki abban, hogy gondok, de ez nem csak kerületi probléma. útlevél kell, olyan messze van. Amikor vi-
emelt fővel viselje a megpróbáltatásokat. - Mi a véleménye a kerületi iskolákról? szont eljöttek a belvárosi gyerekek, és megj 
Feledy Péter egyszer azt mondta neki: "Lehet, - Az az igazság, hogy mindegyiket nem is- nézték, akkor látták, hogy milyen szép és mi-
hogy most bezárult egy ajtó, de az Ablak min- merem. Én ide jártam a Hősök fasorába, amit lyen jó itt élni. 



, 
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Szép évadot zártunk 
Nyáron nemcsak az iskolások, de a színházi emberek is jól 
megérdemelt szabadságukat töltik. Így vannak ezzel a ke
rületi kulturális központ, az Erzsébetligeti Színház mun
katársai is, akik valóban gazdag és sikeres évadot tudhal
nak maguk mögött. A Corvin Művelődési Ház' vezetőjét, 
Szabó Csilla igazgatónőt az őszi terveikról faggattuk. 

M ÉSZÁROS TIBOR 

Szabó Csilla irodájának falán 
található egy óriásnaptár, 
amelyet szinte egybefüggő 

felületet képezve, színes cédulák 
borítanak. Ezek mindegyike egy
egy rendezvény időponlját jelöli. 

- Nem ígérhetek rövid felsoro
lást, a Corvin Művelődési Ház 
ugyanis nyáron sem zár be, csak az 
általunk rendezett kulturális ese
mények szünetelnek július 18-tól 
augusztus 8-ig. Táborainkat, a Li
get Táncakadémiát és az egyéb 
rendezvényeket ez nem érinti -
mondta az igazgatónő. 

A néhány hetes pihenő után a 
munkatársak újult erővel látnak 
hozzá az előz6 évadnál zsúfoltabb, 
gazdagabb, és reményeik szeriÍlt 
még színvonalasabb programok 
megvalósításához. Az Erzsébet
ligeti Színház és vezetőjének alap
elve ugyanis az, hogy minden kor
osztálynak kínáljanak szórakozási 
lehetőséget. Házhoz hozzák a kul
túrát azért, hogy ne kelljen a város
ba menni, ha színvonalas színházi 
előadást, operettet, pódiummű

sort, vagy éppen jazzmuzsikát sze
retnének hallgatni a kerület lakói. 
Mindezt úgy szeretnék megvalósí
taní, hogy az intézményre tovább
ra is érvényes maradjon a gyer
mekbarát jelző is. 

- A szeptemberi évadnyitás előtt 
fontos feladatunk az augusztus 20-i 
ünnepi műsor megszervezése és 
lebonyolítása az Onkormányzat 
előtti parkban, a Szert István-szo-

bornál. Ezúttal a korábbi évektől 
eltérően, díszletek között, profi 
szÍIlIl1űvészeket is felvonultató, 
szerkesztett, verses, zenés músort 
tervezünk. Az esti utcabál sztár
vendége pedig nagy valószínűség
gel Tóth Gabi lesz - emelte ki Szabó 
Csilla. 

- A szeptemberi évadkezdést61 
azután majd egymást érik a ren
dezvények. Bekapcsolódunk a 
Kultúrházak éjjel-nappal rendez
vényeibe, amelyek hívószava ezút
tal a zene. Ennek három napja alatt 
sokféle zenei műfajt hozunk a li
getbe. A nyitónapon Török Ádám 
lesz a vendégünk, a zárónapra pe
dig egy olyan talkshow-t terve
zünk, ahol rocklegendák beszél
getnek majd egymással. Ennek 
résztvevőit azonban meglepetés
nek szánjuk - tette hozzá sokat sej
tetően az intézmény vezetője. 

- Szeptember végén, az idén 
nyolcadik alkalommal rendezzük 
meg a kertvárosi vigasságokat. A 
kulturális hosszú hétvége ezúttal 
már csütörtökön elkezdődik, még
pedig nem kisebb névvel, mint a 
Csík zenekar. Az idei vigasság 
szombati és vasárnapi programja 
visszautal az EU-elnökségünk 
időszakára. Vendégségben nálunk 
a nagyvilág címmel, a nemzetközi 
műsorfolyamban külföldi profi és 
amatőr együttesek mutalják be sa
ját kultúrájuk egy-egy szeletét. 
Igazi kuriózumnak ígérkezik pél
dá~ az ír népzene, majd részlete
ket láthat a közönség az újjá
alakult Presidance Company és az 

Új Magyar Táncszínház vadonatúj 
közös produkciójából, az Új világ
ból. Az újdonságok mellett azon
ban az olyan hagyományos és 
népszerű programokat is megtart
juk, mint a főzőverseny. Sőt ezút
tal nemcsak a színpadi előadások 
lesznek nemzetköziek, hanem a 
gasztronómia is. Az említetteken 
kívül fellép még a Kolompos és a 
Fáklya művészegyüttes, valamint 
a Klezmer Band is. A zárónap ven
dége lesz a Makám együttes, ízelí
tőt kaphatunk a Meseautó című 
színházi el6adásból, ami országos 
premiemek számít, de itt lesz a 
Duna Művészegyüttes is. Remé
nyeink szerint a vigasságok zárá
saként az X-faktor egyik sztárja, 
Wolf Kati lép színpadra - folytatta 
a felsorolást az igazgatónő, bár a 
kulturális csemegék sora itt még 
korántsem ér véget. 

- Ósszel folytatódik a jazzliget 
rendezvénysorozata a minőségi 

A ZENE SZíNEI, A SZlNEK MUZSIKÁJA. Egy XVI. kerü leti festőmúvész, Klein
heincz Magda képeiből nyílt kiállítás a budai várban található Kulturális Örökségvédelmi Hi
vatal épületében. A festményekból árad a zene, hiszen mindegyik mú témája a muzsikával 
kapcsolatos. A képeket nézve szinte halljuk felcsendülni Vivaldi Négy évszakának dallamait, 
Paganini capriccióit, Liszt Ferenc B-A-C-H vagy Dvorák Új világ szimfóniáját. A festménye
ken azonban nemcsak a klasszikus zene jelenik meg, hanem a jazz Világa is: trombitán, sza
xofonon, klarinéton, dobokon és cintányérokon törik meg a mindenfelől áradó fény. Csoda 
maga az ábrázolás módja is: a művész képi Világában jól megfér egymással a (majdnem) ha
gyományos figuráliS, a nonfigurativ és a szürrealista ábrázolásmód. Ezt a július 24-ig nyit
va tartó .szin-fóniát" mindenkinek látnia kell, aki szereti a festményeket és a zenét. 

jazzmuzsika kedvelőinek. Októ
berben a tiniknek olyan kedven
ceit hozzuk el a ligetbe, mint SP 
és Fluor Tomi. Még ugyanebben 
a hónapban új mmaj is kopogtat 
majd éi színház ajtaján: a stand 
up comedy, amelynek első fellé
pője Bödócs Tibor lesz, de később 
fellép a Dumaszínház többi tagja 
is. A színházi előadások közül 
ízelítőül emIítenék néhányat: 
lesz Meseautó a Körúti Színház 
előadásában, az Orlai Produk
ciós Iroda elhozza aKisvárdán 
és Pécsett fesztiváldíjat nyert 
Czukor show-t. Udvaros Dorottya 
és Hernádi Judit személyében itt 
lesznek a Bandy lányok, de lesz 
Padlás, valamint Ének az eső
ben, továbbá Szinetár Dóra és 
Bereczky Zoltán koncerljére is 
készülhet a tisztelt publikum. A 
gyerekeknek elhozzuk Halász Ju
ditot, aki legújabb lemezének da
lait fogja elénel.<elni. A Babaszín
ház továbbra is látható lesz, és a 
kicsiknek szóló zenés darabok 
sem fognak hiányozni a reper
toárunkból. Ilyen lesz például a 
Péter és a farkas - zárta a szinte 
véget nem érő felsorolást a Cor
vin Művelődési Ház vezetője. 

Mindezek mellett természete
sen folytatódnak a beszélgetős 
műsorok országosan ismert 
meghívottakkal, lesznek képző
művészeti kiállítások, és a nem
zeti ünnepekre való színvonalas 
megemIékezésekból is kiveszi 
részét a XVI. kerületi kulturális 
központ. Ezek a tervek persze 
csak a karácsonyig terjedő idő
szakra vonatkoznak, de az Er
zsébetligeti Színház és annak. 
igazgatónője, Szabó Csilla garan
cia arra, hogy a kultúrát a jövő 
évben is házhoz hozzák az itteni 
lakók számára. 



Eltelt , 
egy ev 
Eisenbacher Zoltánt, a Rácz 
Aladár Zeneiskola igazgató
ját egy évvel ezelőtt nevez
ték ki az intézmény vezető
jévé. Most az eltelt időszak 
eredményeiről és jövőbeni 
terveiről mesélt lapunknak. 

MÉSZÁROS TIBOR 

A Rácz Aladár Zeneiskola 
neve az elmúlt tevékeny 
évtizedek eredményekép

penfogalommá vált. Varga György 
egykori igazgató és a magasan 
képzett tanári kar híressé tette az 
intézményt, amely napjainkra már 
számtalan nemzetközi kapcsolat
tal is rendelkezik. E isenbacher 
Zoltán korábban 17 évig volt az új
pesti Erkel Gyula Zeneiskola igaz
gatója, ahol szintén kiváló kollé
gák segítették munkáját. Az ottani 
önkormányzat részéről egyre 
csökkenő együttműködési kész
ség azonban váltásra késztette, így 
került a XVI. kerületi zeneintéz
mény élére. 

Eisenbacher Zoltán hangsúlyoz
ta: nem szerette volna, ha bárl<i is 
észreveszi a vezetőváltást, hiszen 
elődje egy kitúnően működő zene-
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iskolát hagyott rá. Ugyanakkor a 
régi és az új igazgató évtizedes 
ismeretsége is oka lehet annak, 
hogy az egy éve megválasztott ve
zető továbbra is a sportból jól is
mert, "győztes csapaton ne változ
tass" elvet követi. 

A zeneiskola igazgatója ele 
mondta: növendékei a hagyomá
nyokat követve a most véget ért 
tanévben 114 hangversenyt ad
tak, zenei versenyeken 48 tanuló 
nyert valamilyen díjat, Kollmann 
Gábor egy országos versenyen ta
nári díjat kapott, szaxofon kate
góriában az első, második és har
madik korcsoportban minden el
ismerést "ráczos" tanuló k hoztak 
el, Major Edit tanárnő kivételes 

tehetségű tanítványa, a Kossuth
díjas mesemondó fia, Berecz Misi 
huszonkilencszer szerepelt, 
ugyanakkor Nagy Ábel Mihály 12 
évesen önálló szerzői estet tar
tott, ahol énekkarra, kamara
együttesre és zongorára írt szer
zeményei hangzottak el. Számos 
külföldi vendég is lJlegfordult az 
iskola hangverseny termében. Itt 
járt többek között a dél-amerikai 
Si/via Leidermann csellóművész, 

hangversenyt adtak a Kelet-Hel
sinki Zenei Intézet művészei, és 
az ír Sligo Academy of Music 
Sirnfonietto zenekara is. A leg
emlékezetesebb, a zenei inyen
ceknek is különleges művészi él
ményt jelent6 el6adás azonban a 

moszkvai Csajkovszkij Konzer
vatórium zenekarának fellépése 
volt. Eisenbacher Zoltán a ter
vekkel kapcsolatban kiemelte: 
külföldre az idén sajnos nem me
hettek a zeneiskola tanulói, jövő
re azonban mindent . elkövetnek 
azért, hogy újabb világrészre is 
eljuthasson a zeneiskola híre. Az 
intézmény ugyanis benne van a 
hazai zenei élet vérkeringésében, 
őrzi presztízsét, és a több mint 
hetvenf6s tanári kar is azon fára
dozik, hogy a csaknem ezer nö
vendék közül minden évben fel
fedezzenek egy újabb tehetséget. 
A lényeg azonban az, hogy a di
ákok lelkileg és érzelmileg válja
nak gazdagábbá a zenétől. 

Mozart XVI. kerületi követője 
A Rácz Aladár Zeneiskola életében páratlan eseménynek lehettek fültanúi 
azok, akik a közelmúltban részt vettek Nagy Ábel, kerületünk mindössze 
12 éves ifjú zeneszerzójének "első tízévnyi" termését bemutató hangverse
nyén. Az eseményen részt vett Kovács Rajmund alpolgármester is, aki kö
szöntő szavai után átadta Kovács Péter. polgármester és az Önkormányzat 
ajándékát, egy Sibelius 6.0 zeneszerző programmal ellátott laptopot az if
jú tehetség támogatására. 

MUNKATÁRSUNKTÓL zönség óriási vastapssal köszöntött. A 
négykezes zongoraműveket Ábel tízéves 

E ismbacher Zoltán igazgató úr beveze- húgával, Violával szólaltatta meg. Mind
t6je után el6ször Ábel két, óvodás- kett6jük zongoratanám6je Miskei Lászlóné. 
korában komponált dalát énekelte el Az ifjú tehetség négyszólamú kórusra írt 

húga, a hatéves Eszter metallofon és zon- műveit (három világi és két egyházi dara
gora kíséretében. Ezután hallhattuk a szóló bot) a Filia kórus adta el6 Komáromi Adél 
zongoradarabok sorozatát Álmodozások vezényletével. Ábel azonban ekkor sem pi
címmel a szerz6 el6adásában, amit a kö- hent, hanem a tenor szólamot er6sítette. 

Pánczél Tivadar, kerületünk nyugdíjas re
formátus lelkipásztora szerint a kis zene
szerz6 egyházi kórusmű feldolgozásai job
bak, mint a ma elterjedt változatok. 

A koncert csúcspontjára, a b-moll zongo
raversenyre feszült várakozással készült 
J!lindenki. Míg a zenekar elfoglalta he!)'ét, 
Abel édesanyja diavetít6n bemutatta Abel 
kottalejegyzési technikájának kialakulásá t 
és fejl6dését. A zongoraverseny t a Rácz 
Aladár Zeneiskola növendékeib61 és taná
raiból alakult zenekar, a zongoraszólamot 
pedig Ábel játszotta el, vezényelt Nagy Ildi
kó. A szűnni nem akaró tapsvihar után rá
adásként Ábel és Edócs Mátyás Grieg a-moll 
zongoraversenyének részletét adták el6 
két zongorán. 



, 
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Kompromisszummal a színházért 
Mivel a szovjet csapatok kivonulásával kapcsolatos, előző 
számunkban megjelent cikkel kapcsolatban több lakossági 
észrevétel is érkezett lapunkhoz, ezért úgy gondoltuk, hogy 
megkeressük az érintetteket azért, hogy minél teljesebb ké
pet festhessünk az akkori állapotokról. Az alábbiakban an
nak a Tóvárosi Károlynak olvashatják a visszaemlékezéseit, 
aki az Erzsébetligeti Színház berendezésének átadásakor a 
pénzügyi tárgyalások vezetője volt. 

S ZIGETHY M ARGIT 

T óvárosi Károly négyéves ko
ra él a kerületben, Sashal
mon nőtt fel, majd a Hősök 

fasorai, ma Lemhényi Dezső Álta
lános Iskolába és a Corvin Mátyás 
Gimnáziumba járt, később pedig 
elvégezte a Közgazdaságtudomá
nyi Egyetem pénzügyi szakát. 

Az első szabadon választott ön
kormányzat képviselőjévé 1990-
ben választották meg, 1994-ig pe
dig az Önkonnányzat pétlZügyi 
tanácsnokaként tevékenykedett. 
Munkájában mindig a kompro
misszumos megoldásokra töreke
dett. Fekete Gábor akkori polgár
mester és a testület ezért is kérte 
fel arra, hogy a szovjetek kivonu
lásakor az Erzsébetligeti Színház 
berendezéseinek átadásával kap
csolatos pénzügyi tárgyalások ve
zetője legyen. 

Tóvárosi Károly elmondta: 
1991. június elejétől öt alkalom
mal tartottak megbeszéléseket az 
Erzsébetligeti Színházban. A tár
gyalások légköre mindig feszült 
volt, hiszen a 10-15 szovjet katona 
végig hangosan kiabált és fenye
getett, a kezdetben 20 millió fo
rintos árból pedig nem akartak 
engedni. A kivonulás előtt csak
nem egy évvel teljesen felújították 
a szinháztermet, kicserélték a 
parkettát, a helyiséget koncertek 
rendezésére is alkalmassá tették, 
a 450 darabból álló, új székkészlet 
pedig becsomagolva állt a raktár
ban. Mivel az önkonnányzati kül
döttség tagjai - Tóvárosi Károly, 
Kázmér József, Pratzner Józse! és Er
délyi László - semmiképpen sem 
h agyhatták veszni ezeket az érté
keket, ezért id6húzásra töreked
tek. Fekete Gábor csak az első tár
gyaláson vett részt. 

JÓTÉKONYSÁGI GÁLA 
Az Erzsébetligeti Színházban ismét megrendezték azt a jótékonysági gá
lát, amelynek bavételéb61 Tarnai Kiss lászl6 évnll évre támogatja a 
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egysé
ges Gy6gypedag6giai M6dszertani Intézményt. A mindössze 600 forintos 
belépő ellenében a publikum neves fellépőknek és a tehetséges Tarnai
tanítványoknak tapsolhatott. 

Tarnai Kiss Lászlót, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel ki
tüntetett, Cselényi- és eMeRToN-díjas, valamint kétszeres Magyar Rádió
nívódíjas énekművészt érzelmi szálak fűzik az iskolához, hiszen 1975-ben 
ott kezdte tanári pályáját. Kelemen Gábor. a Göllesz-iskola igazgatója el
mondta: az intézmény feladata sokrétű, oda beszéd problémás, enyhe 
fokban sérült és középsúlyos fogya
tékkai élő gyerekek járnak. Az igazga
tó - aki harminc éve foglalkozik a 
gyermekek fejlesztésével - rendkívül 
nagyra értékeli Tarnai Kiss László tö
rekvését, amely ráirányítja a figyelmet 
arra, hogy létezik egy ilyen iskola a ke
rületben. Az ide járók ugyanis ritkán 
kerülnek a figyelem középpontjába, 
ezért is jelentős esemény életükben a 
minden évben megrendezett gálamű
sor. Számukra ez a tevékeny törődés 

Tóvárosi Károly kiemelte: a 
szovjetek azzal fenyegető ztek, 
hogy ha az Önkonnányzat nem fi
zeti ki nekik a kért összeget, akkor 
mindent szétvemek a kivonulás 
előtt . A tárgyalóbizottság tagjai 
minden esetben azzal védekeztek, 
hogy a kerületnek nem áll rendel
kezésére a hatalmas összeg, hiszen 
a tanácsrendszerről az önkor
mányzati rendszerre való átállás 
súlyos anyagi nehézségekkel járt. 
A tárgyalásokat minden alkalom
mal egy testületi ülés követte, ahol 
a képviselőket tájékoztatták a fejle
ményekről. 

A pénzügyi tárgyalások vezető
je kifejtette: mivel közeledett a ki
vonulás napja" a szovjetek döntés 
elé állították a magyarokat. A vég
ső árat nyolcmillió forintra sikerült 
lealkudni, az összeget azonban 
azonnal kérték készpénzben. Tó
városi Károly azonban elérte, hogy 
átutalással rendezhessék az adás
vételt. Az akkori testület előtt sem 
volt kérdéses, hogy ennyi pénzért 
megéri megvásárolni ci színház tel
jes berendezését. A pénzt - amely
hez magánvagyonából senki nem 
tett hozzá - az ÖnkonnánY7.at át
utalta, a bizonylatot pedig azonnal 
elvitték a Külkereskedelmi Bank-

ba, ahol a hasonló ügyeket bonyo
lították. A láttamozás után pedig 
már ténylegesen a XVI kerületi 
Önkonnányzat tulajdonába került 
a színház minden vagyontárgya. 

T óvárosi Károly -elérzékenyül
ve emlékezett vissza azokra az 
időkre, amikor még csak belépési 
engedéllyel, de már szabadon, a 
szovjet katonák vizslató tekinteté
től mentesen mehettek be a terü
letre. Mivel szeme előtt gyennek
kori emlékei lebegtek, amikor a li
get virágzó fái alatt még boldog 
családok sétáltak, a sportpályá
kon pedig magyar fiatalok kerget
ték a labdát, ezért mindent meg
tett annak érdekében, hogy az 
Erzsébetliget újra régi fényében 
tündököljön. A színház és a többi 
épület is nagyon rossz állapotban 
volt, a felújítás hatalmas összege
ket emésztett fel, a közművek 
helyreállitása, a szemét és a pusz
títás maradványainak eltakarítása 
pedig hónapokat vett igénybe. 
Később az állam átadott a kerület
nek 418 lakást, amelyeket az itt élő 
kisgyerekes családok, tanítók és 
rendőrök kaphattak meg. Napja
inkra pedig ismételten egy virág
zó kulturális és társadalmi köz
ponttá vált az Erzsébetliget. 

talán még a műsor bevételé ből származó szerényadománynál is többet 
ér - tette hozzá az iskola vezetője. 

A közönség szórakoztatásának mindig része Tarnai Kiss László egyéni humo
ra, ugyanakkor nagy sikert aratott Baranyi László, a P. Mobil együttes énekese 
is. őt régi zenésztársai, Tarnai Dániel basszusgitáros és Szebelédi Zsolt dobos 
kísérték. A műso rban fellépett Csongrádi Kata, aki ezúttal nem millió rózsaszá
lat, hanem egy látványos koreográfiával és fe ltűnő jeim ezzel tarkított dalcsokrot 
hozott az Erzsébetligetbe. őt követte Nagy Ibolya, az Interoperett Sashalmon élő 
primadonnája, akinek már megjelenése is tapsot érdemelt. hangja pedig ezúttal 
is kristálytisztán csengett. kl esten azonban nem csak közismert művészek kap
tak szerepet. A Tarnai-tanítványok közül kiemelkedik a közönség kedvence, 
Dócs Péter, akinek vidám basszusa és megjelenése a közismert volt operaéne
kesre, Gregor Józsefre emlékeztette a publikumot. Dr. Fehér Eszter éneklő házi

orvosként lépett fel. Szöl/6si Emese sike
res produkciója után a Göllesz-gáláról 
egyenesen egy balatoni fellépésre sietett. 
Ám rajtuk kívül bárkit kiemelhetnénk, hi
szen a Tarnai-csapat többi tagja sem jön 
zavarba, ha színpadra kell lépni. 

Ali pedig, hogy milyen nagyszerű érzés 
adni, akkor olvashattuk le igazán a fellépők 
arcáról, amikor a fináléban mindnyájan 
együtt énekelték a gála szívhez szóló záró 
számát, amit a közönség köszönetképpen 
helyéről felállva tapsolt meg. 



EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 

Bajban van-e ' a vérellátás? 
A médiumokban időról időre rémisztő hírek jelennek meg 
a hazai vérellátás helyzetéről. A minap egy rádióműsorban 
egyenesen azt állították, hogy azért kevés a vér, mert Auszt
riában fizetnek a véradásért, így sokan oda járnak vért adni. 
Felkerestük tehát Kovács Andrást, a XVI. kerületi Vöröske
reszt elnökét, aki Oroszné Farkas Ida, kerületünk legfőbb 
véradásszervezője társaságában válaszolt kérdéseinkre. 

MÉSZÁROS TIBOR rületekról szervezetten, buszokkal 
szállítják a plazmadonorokat saját 
intézményeikbe. Azonban mielőtt 
elhamarkodott választ adnánk a 
kérdésre, isme~ük el, Debrecenbe 
- ha nem is ilyen szervezett formá
ban - az ukránok járnak át kihasz
nálni a plazmaeladásban rejlő 

anyagi lehetőségeket. 
Az elnök kiemelte: az a hír, 

hogy Magyarországon kevés a 
vér, egyszeruen nem igaz. Még 
akkor sem, ha egy-egy kórházban 
csak úgy operálják meg a beteget, 
ha a vért a hozzátartozóktól ve
szik le. Kovács András nem ta
gadta, hogy előfordul ilyen eset, 
de ennek oka nem a vér, hanem a 
pénz hiánya. A kórházak ugyanis 
pénzért veszik a műtétekhez 
szükségest vért az Országos Vér-

Kovács András és Oroszné Farkas Ida 

ellátó Szolgálattól. Ha elfogy a 
kórház adott hónapra elkölthető 
pénze, akkor a beteg család tagjai
tól kémek vért, hiszen az ingyen 
van. Ilyen ínséges időkben pedig 
ez még mindig jobb megoldás, 
mintha elhalaszlják a műtétet. 

Az önkéntes véradás egy tel
jesen más múfaj, mint a plazma
kereskedelem. A vérellátásban a 
vöröskereszt feladata a véradások 
megszervezése. Ennek nagy ta-

K ouács András leszögezte: a 
magyarok a nyugati határ
szélről valóban áljámak 

Ausztriába, de ott nem vért vesz
nek tőlük, hanem csak vérplazmát. 
A vérplazma alapvető gyógyszer
alapanyag. Levétele az egyszeru 
véradásnál hosszabb folyamat, hi
szen a levett vérből a helyszínen 
kivonják a gyógyszeripar számára 
oly értékes plazmát, a többi alkotó
részt pedig visszatöltik a véradó 
érrendszerébe. A helyi vöröske
reszt elnöke hangsúlyozta: az eljá
rás veszélytelen, mert a hiányt a 
szervezet két órán belül képes pó
tolni. Mindenkinek szíve joga, 
hogy eladja-e a vérplazmája egy 
részét, vagy sem. Ezzel egyáltalán 
nem ronlja a hazai vérellátás esé
Iyeit, és saját egészségét sem. Sót, 
fontos alapanyaghoz juttalja a 
gyógyszeripart. Kovács András 
hozzátette: az már más kérdés, 
hogy teljesen erkölcsös megoldás
e, hogy az osztrákok a velük hatá
ros szlovák, szlovén és magyar te-

Véradó bárki lehet, aki egészséges, elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be 
a 65. életévét, testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, nem vérzékeny, nem ájul 
el, vagy nem szoptató anyuka. A véradásra vigyük magunkkal taj- és lak
címkártyánkat, illetve bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes 
igazOlványt. A véradással együtt jár az ingyenes orvosi vizsgálat is. 

- Fokozottan figyeljünk a rendszeres és bősé
ges folyadékfogyasztásra a kiszáradás el
kerülése érdekében! A felnőttek napi folya
dékszükséglete 2-3 liter, de kánikulában ennél 
jóval többet is fogyaszthatunk. A kiszáradás 
veszélyének leginkább a csecsemők , a kis
gyermekek, a szív- és érrendszeri betegsé
gekben szenvedők, valamint az anyagcsereza
varral küzdők vannak kitéve. 

- Kánikulában kerüljük a szeszes italokat, a 
koffein- vagy magas cukortartalmú üdítőket 
és a túlzottan hideg italokat is! A tiszta 
csapvíz, a szénsavmentes ásványvíz, a gyü
mÖlcsteák, a limonádé azonban minden eset
ben szomjoltó és üdítő hatás ú lehet. 

- A hőségben ne együnk magyaros, fűszeres 
ételeket! Fogyasszunk inkább párOlt zöldsé
geket, főzelékeket vagy salátaféléket! A sok 

gyümölcs fogyasztásával nemcsak a szüksé
ges vitamin - kálium, nátrium, kalcium és 
magnézium - mennyiséget tudjuk pótolni , de 
folyadékbevitel szempontjából is hasznos le
het. Fontos az ásványi sók pótlása is. 

- Viseljünk Világos, szellős, lehetőleg pamut
ból vagy vászonból készült ruhákat és fej
fedőt! Kerüljük a szűk , testhez tapadó, mű
anyag alapanyagú nadrágokat, szoknyákat! 
Nyáron ne viseljünk fekete ruhát vagy cipőt, 
hiszen a sötét anyag magába szívja a napsu
garakat. 

- A lakásokat hajnalban és este jól szeliőz
tessük át, napközben pedig engedjük le a 
redőnyöket, vagy húzzuk be a sötétítőt! 

- Soha ne hagyjuk gyermekeinket vagy álla
tainkat zárt autóban, hiszen a gépkocsi pár 
perc alaH képes 50-60 fokra felmelegedni! 

pasztalatokkal rendeikező kerületi 
szakértője Oroszné Farkas Ida, aki 
hangsúlyozta: a véradások meg
szervezésének is magas az anyági 
vonzata, hiszen a XVl kerületben 
az újságokban megjelenő felhívá
sok mellett öt-hatszáz regisztrált 
véradót is kiértesítenek, ami nagy 
nyomtatási és postaköltséggel jár. 
Ez utóbbiból azonban jelentős 

részt vállal át az Önkormányzat. 
Mindemellett Oroszné Farkas Ida 
is megerősítette: sem véradóban, 
sem vérben nincs hiány, csak egy
egy véradás megszervezése ma 
már sokkal nehezebb, mert a ma
gánvállalkozók nem nézik jó 
szerrunel a munkaidő alatti vér
adást, hiszen a keletkező kiesés a 
tulajdonos zsebére megy. 

11 • 



MOZAIK 

Nyomoztak a gyerekek 
A XVI. kerületi rendőrség és a Családsegítő Szolgálat meg
állapodást kötött, amelynek értelmében a szolgálat által 
rendezett táborokban a kapitányság munkatársai egy-egy 
napon keresztül közlekedési és rendőrségi bemutatót tar
tottak a gyerekeknek. A nagy sikerű közlekedési napról 
már beszámoltunk újságunkban, most a június 29-én meg
rendezett búnmegelőzési napról adunk hírt. 

S ZIGETHY MARGIT onnan egy biciklit loptak el. 
Ahogy az a valóságban is törté-

K ranyik Tamás alosztály- nik, a "rendőri erők" kivonultak a 
vezető elmondta: a prog- helyszínre, ahol fogadta a csapa
ramsorozat célja az volt, tokat a bejelentő, és elmondta, 

hogy a gyerekeknek bemutassák 
a rendőrkapitányság múködését, 
mindezt pedig játékos formába 
öntötték. A 47 diákot három csa
patra osztották, a tagoknak pedig 
egy általános ismertető után egy 
kreált bÚllcselekményt kellett fel
deríteniük. Az alosztályvezető el
mondta: minden csapat kapott 
egy irányító rendőrt, aki szakmai 
tanácsokkal látta el a kis búnüldö
zőket. A kapitányság bemutatása 
az ügyeleten kezdődött, ahova 
egy bejelentés érkezett. Eszerint 
feltörték a rendőrség garázsát, és 

Kerületünk egyik híres és jelentős sikereket elért sportolója, a Világ legerő
sebb jégkorongbajnokságát, a kanadai NHL-t is megjárt, és nemzeti váloga
tottunk kapuját is számtalan nagy csatában védő Szuper Levente életének 
fontos állomásához érkezett. Június 18-án kézen fogta rendkívül csinos 
kedvesét, Szatmári Emesét, beültette egy tűzvörös Ferrari cabrióba, majd 
családtagjaik kíséretében meg sem álltak a fasori református templomig. 
Azon a helyen mondták ki a boldogító igent, ahol annak idején Levente szü
lei is megesküdtek. Az egyházi szertartást követően újból összeálIt a konvoj 
a Ferrari mögött, hogy némi egészséges feltűnést keltve elvigye a násznépet 
a főváros szívében arra a hajóra, amelyen azután a hajnalig tartó lakodalom 
zajlott, és amelynek tanúja lehetett a Lánchíd, az Erzsébet híd, a budai vár, 
a vén Duna, és az a vidám, mulatós kedvű társaság, amely véget nem érő , 
fergeteges táncolással ünnepelte meg Emese és Levente egybekelését. A 
XVI. kerület minden sportkedvelő és házasságpárti lakója nevében szívből 
gratulálunk! 

hogy mi történt. Eközben a gyere- az élkövetőtól tenyér- és talpnyo
kek megnézhették a rendőrautó- mot vettek. Amintavételt termé
kat, majd pedig a kutyás felderí- szetesen szintén kipróbálhatták a 
tők tartottak egy bemutatót. gyerekek. Ezek után a rendőrök 
Mindezek után a helyszínen ha- segítségével értékelték a nyomo
gyott szag- és ruhaminták alapján kat és a levett mintákat. Az ered
elfogták az elkövetőt, akit a gye- mény: majdnem mindenki elfo
rekek bevittek a fogdába. A hely- gadta, hogy az ügy vádképes, és a 
szÍIü szemle után a diákok meg- feltételezett elkövető a bÚllcselek
próbálták feltérképezni a bÚllcse- mény végrehajtója. Mivel mind
lekmény nyomait, és azokat a három csapat kiválóan teljesített, 
technikus kolIégák rögzítették. ezért mindannyian első helyezet
Ahogy az egy ilyen ésetben zajlik, tek lettek, amit a rendőrség egy 

oklevélIel jutalmazott. 
Kranyik Tamás kiemelte: a 

Családsegítő Szolgálat szeptem
bertől indít egy veszélyeztetett
séggel és búnmegelőzéssel kap
csolatos sorozatot a kerület ösz
szes iskolájában, amelyben a 
rendőrség is részt vesz három al
kalommal. Ezek keretében meg
ismertetik a diákokkal az általá
nos jogszabályokat, majd előadá
sokat tartanak a fiatalokat érintő 
bÚllcselekményekről, végül pe
dig a kábítószer-búncselekmé
nyekrőllesz szó. 

Kovács llaynlund alpol ........ r 90. IZÜI8ÜSnapltn kisz6ntitte Gyar
mati Lajost, aki Somogy magyéban, st"l,on született. 1935-ban liH 
Budapestre Inasaak, ezek után &o évig dolgozoH szabómastarként. la
Jos btcsl háram évig volt katou, ebból fél évet töHiH fogságban. A 
rabság szerencsére mégsem hagyoH n,omot rajta, a 1181 napig kltűnö 
egészségnek öRend, vátralnl egyedül jár, és szöliJét is Ö gondozza. 
lagyon szeret táncolni és énekelni. Feleségével &3 éve élnek boldog 
házasságban, egy Itn,uk és két unokái uk van. Ahogy a legtöbb szép
korú mondja, Lajos bácsi szerint ls a munka és a kompromisszumkész· 
ség a hosszú élei titka. MOHóját érdemes megfogadnunk: "Aki soha 
nem neveteH, az is meghal egyszer, akkor már inkább éljünk boldo
gan." lsten éltesse még nagyon sokáig! 
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HELYTORTENET 

Tíz évatanítónőképző életében 2. 
Az alábbiakban az 1919-ben Cinko- tónőképző igazgatónője írta le az in- könyve az intézetnek (nem találtuk 
tára költözött pozsonyi tanítónőkép- tézet 1929-es évkönyvének bevezető- nyomát), az 1929-es az első. Ettől az 
ző történetének második részét idéz- jeként. Ebből arra is következtetünk, évtől folyamatosan nyomon követhe
zük. A történetet Tabódy Ida, a taní- ~ogy az első tíz évben nem volt év- to az intézet története. 

LANTOS ANTAL KUTATÁSAIBÓl 

LEJEGYEZTE SZÉMAN RICHÁRD 

A z 1929-ig eltelt tíz évet 
az igazgatónő lelkes, a 
kor szellemét minden 

mondatával idéző írásából is
merhetjük meg maradéktalanul. 
"Miu.tán sikerült. a pozsonyi tanító
nőképző-intézetet Cinkotára elhe
lyezni, az igazgató a szükséges elő
munkálatok elvégzése után vissza
ment Pozsonyba. Onnan 1919. ok
tóber hó IS-én a Szen t István hajón 
a tanári kar és az ottani növendékek 
igazga tójukkal együtt elindultak 
Cin ko tára. Az intézet tehát meg 
volt mentve. A tanári kar tagjai is 
megmenekültek a vagónlakó csalá
dok sorsától. Azonban a létért való 
küzdelem folytatódott. A kommu
nizmus utáni kifosztott országban 
nem volt élelmiszer. A ház megtelt 
növendékekkel és - jött a tél. 

Elszántan küzdöttük tovább ezt a 
hétköznapok életéért fo lytatott har
cot. Személyesen kellett nap nap 
után a szénközpontnál és élelmi
szer-hivataloknál alétminimumért 
küzdeni. Az igazgató segítséget kért 
és kapott földbirtokos ismeróseit01. 
Még szén szünet sem zavarta meg a 
tanítás menetét. . 

Az 1919/20. iskolaév végén gon
doskodi'li kellett a kiüldözötf és meg
szállt területi növendékek elhelyezé
séró! s azokról a gyenge egészségű 
növendékekró!, akik tartalmasabb 
táplálkozásra szorultak. A legtöbben 
csak vagónba mehettek volna "haza" 
a szünidóre. Az igazgató a rokon és 
ismerős földbirtokos családok ven
dégszeretetére bízhatott 47 növendé
ket. Herceg Batthyány-Strattmann 
László dr. Körmenden, Zichy Sarol
ta grófnő és herceg Pálffy Miklósné 
Nagybörcsökön, gróf Károlyi József
né Fehérvárcsurgón, Tabódy Tibor, 
Széky Péter, K. Sze7cy Margit Tisza
igaron, gróf Batthyány Gyuláné 
Bicskén, Pálffy Anna grófnő a Sváb
hegyen, Lipcsey Árpád, Lipcsey At
tila, Zsolnay Miklósné, dr. Végh Jó
zsef dr. Schleminger László és 
Sarkadi Nagy István Tiszafüreden 
és még sok előkelő magyar család 
adott nyáro?} át otthont a tanítónő-

A pozsonyi zászló címere 

képző- intézet növendékeinek. Sok 
helyen fel is ruház ták, megajándé
kozták OKet. Megható és vidám jele
net volt csoportos elindulásuk a pá
lyaudvarról vakációra. 

Sikerült továbbá külföldi össze
köttetések révén a semleges Svédor
szág, Hollandia és Svájc támogatá
sával az ellenségtó! kifosztott és ott
honukból kiüldözött növendékeket 
fel ruházni. Különösen a svájci cipó
és ruhaszál/ítmányok keltettek nagy 
örömet. Hálás köszönettel kell fel
említeni, hogy gróf Széchenyi' 
Lászlóné Vanderbilt Gladys har
minc és Zichy Sarolta grófnő húsz 
növendéknek küldött sötétkék 
egyen ruhát. 

Özv. B. Batthyány Ilona grófnő, 
a vért!lnú miniszterelnök leánya, ki
nek kastélya és parkja szomszédos 
az intézet telkével, a Magyar Re
mekírók sorozatát ajándékozta az 
intézetnek. Ez lett alapja az új 
könyvtárnak. A gazdag pozsonyi 
könyvtárat ott kellet hagyni. Nyár 
elején meghívta a grófnő a növendé
keket cseresznyeszüretre és élvezte 
vidámságukat. 

Az áldozatkész jóakarat mellett 
azonban még mindig sokat kellett az 
intézetnek nélkülözni. Szén volt, de 
gyenge minőségű, alig adott 7-8 fo
kos meleget. Ilyen alacsony hőmér
sékletú szobákban dolgoztak, alud
tak az igazgatótól kezdve valameny
nyien. Megtörtént az is, hogy nem 
volt más élelem szárított főzeléknél. 

A létminimum fogalmát erősen le 
kellett szállítani. De sohasem pa-

Batthyány Ilona grófnö 

naszkodott senki. S ebben a szótlan 
türelemben felemelő erkölcsi erő 
volt, mely tiszteletet keltett egymás 
iránt és a csonka haza belső erőit 

éreztette. 
Az összes többi tanítónőképző~ 

intézetek között intézetünkben volt 
a legnagyobb a bennlakó növendé
kek száma. A pozsonyi szülők az 
utolsó vizsgák alkalmával testületi
leg kérték az igazgatót, tegye lehetó
vé leányaiknak, hogy az ő és a taná
ri kar vezetése mellett folytathassák 
tanulmányaikat. Legtöbben át is 
jöttek a felvidékről Cinkatára. Ide 
tömörültek a megszállt területek fel 
oszlott és új otthont nem talált inté
zeteinek: a kolozsvári, szabadkai, 
eperjesi, sepsiszentgyörgyi tanító
nőképzőknek növendékei is. 

A tanári testület is majdnem tel
jes számmal együttmaradt; gyara
podott Balázs Endre tanárral, kit 
Modorból, Bertha Mária és Vöröss 
Sándorné tanárnőkkel, kiket Eper
jes ró!, Wajdits Károly zenetanárral, 
kit Kassáról üldöztek ki a csehek, és 
Gratz Mária tanárnővel, kit Seges
várról utasítottak ki a románok. 

S itt kell megemlékezn ünk Sztan
kó Béla c. főigazgatóról is, ki a Val
lás- és Közoktatásügyi Miniszté
rium tanítóképzési ügyosztályában 
akkor a személyi ügyek referense 
volt s megértő jósággal vette fi~ 

gyelembe in tézetünk és a tanárok 
érdekeit. 

A megpróbáltatásokban és a ne
héz időkben való összetartás nagy 
hatással volt az in tézet minden tag-

jára. A régi híres pozsonyi szellem 
új talajban megerősödött és sajátos 
egyéni jellegűvé vált. Növendék és 
tanár egyaránt megrendült a szen
vedés idején és megerősödött nem
zeti érzésben és hivatásának szent 
hitében. A kommunizmus romboló, 
bomlasztó hatása ezt az intézetet 
nem érintette. Utolsó emlékünk Po
zsonyból és az ottani közös munká
ból egy felemelő jelenet volt. A 
tanítónő-képesítő vizsgálatokat 
minden illetéktelen beavatkozás bá
tor és elszánt visszautasításával si
került szabályszerűen meg tartani. 
A vizsgálatok befejezésekor együtt 
halkan elénekeltük a Himnuszt. 
Tudtuk, hogy utolsó fohászunk lesz 
ez ott. S hasonló volt ennek a való
ban imádságos lélekkel elzengett kö
nyörgésnek a 'ha tása a húnyó esti 
tüzeknél énekelt énekekhez. Amikor 
befejeztük, meghatottan köszönt 
egymásnak igazgató, tanár és nö
vendék, s minden új tanítónő ünne
pélyesen megfogadta, hogy magyar 
hazája érdekében fog dolgozni. So
kan közülük meg is szenvedtek hű

ségükért, de kitartottak. 
Az intézet erős nemzeti szellemé

nek sajátos pozsonyi hangulata ele
venen él ma is Cinkotán. A folyosók, 
nappali termek pozsonyi képei a ré
gi otthon környezetét és emlékeit 
idézik fel. A Mária Terézia-szobor 
lerombolásának képsorozata bele
kiáltja a fiatal lélekbe hazánk meg
csonkításának barbár, embertelen 
módját. A fényképek alatt boros
tyántól övezett állványon őrizünk 
egy márvány tömböt a szétrombolt 
szoborból. Mellette egy cserép lean
der nyúlik fel szépen festett pozso
nyi tájkép fölé. A régi intézet földjé
ből nőnek ki a virágok, az új otthon 
növendékei öntözik. A tanári kar és 
a növendékek közt sok kedves pozso
nyi szál teszi bensőségessé a kapcso
latot. A tanári testület újabb tagjai 
is nagyrészt pozsonyiak, pozsony
megyeiek, vagy szüleik, rokonaik 
odavalók voltak. A növendékek töb
ben pozsonyi volt növendékek gyer
mekei, vagy más odavaló kapcsolat 
révén jöttek, vágytak épen a cinkotai 
intézetbe. " 

(Folytatjuk.) 



SPORT 

Olimpiai reménységeink (2.) 

Daniért már Londonban is izgulhatunk 
Kiss Dániel, az Ikarus BSE 29 éves gátfutója a kertváros 
élsportolói közül elsőként kvalifikálta magát a londoni 
olimpiára. A mátyásföldi atléta június 18-19-én a török
országi Izmírben megrendezett csapat Európa-bajnoksá
gon 110 méter gáton 13.46 mp-ces idővel második lett. Az 
ezüstérem a magyar válogatottnak 11 pontot, Daninak 
pedig a londoni részvételt jelentette. A 2012-es olimpiá
ra ugyanis 13.52 mp-cel vagy annál jobb· idővel kvalifi
kálhatják magukat a versenyzők. 

RIERSCH TAMÁS 

K erületünk kiváló sportoló
ja jelenleg is külföldön tar
tózkodik. Elóbb Svédor

szágban, majd Svájcban versenyez, 
ezért edzőjét, ifj. Tomhauser Istvánt 
kértük meg, hogy értékelje ezt a re
mek teljesítményt. 

- Dani egy komoly sérülésen, 
egy mútéten és az azt követő reha
bilitáción van túl. Emiatt a fedett 
pályás szezont ki kellett hagynia. 
A kvalitásait ismerve tudtuk, hogy 
ha felépül, mindenképpen teljesíte
ni fogja az olimpiai A szintet. Ta
valy a budapesti csapat Európa
bajnokságon 13.32-t futott, utána 

Moszkvában a megengedettnél 
kicsit nagyobb szélben 13.2O-at tel
jesített. Azt azonban nem tudtuk, 
hogy a hosszú sérülést követően 
mikorra nyeri vissza a formáját. Az 
első két versenyén nagyon jól fu
tott, mindkét versenyen 13.56 mp
cel ért célba, tehát az olimpiai B 
szint azonnal megvolt. Az A szin
tet, amely automatikus kijul'ást je
lent, harmadikra produkálta. 

Kiss Dani a hazai mezőnyben 
szabadtéren 2005, fedett pályán 
pedig 2007 óta veretlennek számít. 
2006-ban a göteborgi szabadtéri 
Európa-bajnokságon nagy megle
petésre döntőbe jutott, és végül a 
hetedik helyet szerezte meg. Részt 

vett a 2008-as pekingi olimpián is, 
ahova a B szint teljesítésével kvali
fikálta magát. A mostani könnye
dén megfutott A szint tehát hatal
mas előrelépéS a négy évvel ezelőt
ti eredményéhez képest. Peking 
előtt és után is sérülések hátráltat
ták a fejlődését, ez meg is látszott a 
2009-es eredményeken. Bár a berli
ni világbajnokság selejtezőjében 
így is futott egy 13.34 mp-es orszá-

gos csúcsot. A 2010-es évnek végre 
egészségesen vághatott neki. Ja
nuárban fedett pályán egy 25 éves 
országos csúcsot sikerült megdön
tenie, majd márciusban a dohai fe
dett pályás világbajnokságon is
mét a döntőbe jutott, nyolcadik 
lett. A nagy versenye azonban az 
augusztusi barcelonai fedett pá
lyás Európa-bajnokság volt, ahol 
egy 77 éves "magyar átkot" meg
törve bronzérmet szerzett. 

Ifj. Tomhauser István elmondta: 
a nyár folyamán több verseny
blokkot is kialakítottak Dani szá
mára. Ezek közül az egyiket ép
pen most teljesíti. A hazai közön
ség azonban július végén és au
gusztus elején is láthatja őt futni. 
Elóbb a Gyulai István-emlékverse
nyen, majd az országos bajnoksá
gon is rajthoz áll. Az idei év fő ver
senyszáma azonban az augusztus 
végi dél-koreai szabadtéri világ
bajnokság lesz, ahol Dani ismét 
döntő közeli eredményt szeretne 
elérni. Erre egy 13.30 mp-es idővel 
reális esélye is van. 

Harmónia, rugalmasság és erő egy testben 
Szabó Nikolett, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola nyolca
dik osztályos diákja a közelmúltban, Pozsonyban egy gye
rekek számára rendezett fitneszvilágkupán a második he
lyen végzett. A versenyt követően sokak véleménye az volt, 
hogy ha a magyar küidöttség nemcsak versenyzőkben, ha
nem a sportdiplomáciában is erős lett volna, akkor Nikinek 
toronymagasan kellett volna nyernie a versenyt. 

RIERSCH TAMÁS szerette, hogy a szüleinek egyéb 
sportolási lehetőséget is kellett ke-

A szentmihályi diák nyolc- resniük számára. A fitnesszel egy 
éves korában ismerkedett bemutató alkalmával ismerkedett 
meg a spottággal, előtte meg, és az elmúlt öt évben semmit 

egy kerületi sportklubban aerobi- sem csökkent a sportág iránti ra
kozott. A mozgáshoz az alapot jongása. Niki heti ötször - verseny
már óvodás korában megkapta, a időszakban heti hatszor - jár 
Kölcseyben ugyanis Nyolczas Péter edzésre, és a két-három órás fizikai 
testnevelő és felesége hosszú évek megterhelés mellett még a szigorú 
óta tart már torna-elókészítőt az szabályokon alapuló táplálkozást 
óvodáskorú gyerekeknek. Niki is vállalja. A fitneszversenyeken 
édesapja, Szabó Tamás is Nyolczas ugyanis két dolgot pontoz a szigo
Péternél tornázott, így számára ter- rú zsűri: egy ügyességen, rugal
mészetes volt, hogy lányát is hozzá masságon, erőn és akrobatikán ala
írassa be. A kislány hamar megta- puló gyakorlatot, illetve azt, hogy 
nult bukfencezni és cigánykere- mennyire harmorúkus a verseny
kezni, és a mozgást annyira meg- zók izomzata és testfelépítése. Eh- . 

hez azonban nemcsak rendszeres 
mozgásra, hanemtervszerútáplál
kozásra is szükség van. Nikinek 
ebben is nagy segítséget nyújtanak 
szülei, akik versenyidőszakban a 
lányukkal együtt diétáznak. 

Niki a kőbányai Biofit Johnny 
Fitness Sportegyesület versenyző
je, és Koós Katalin edző tanítványa. 
A hazai versenyeken korosztályá
ban 2009 óta veretlen, többszörös 
magyar bajnok, kupagyőztes, és a 
nemzetközi megméretéseken is 

egyre jobb eredményeket ér el. Ta
valy, az első izben megrendezett 
gyermek fitnesz-világbajnokságon 
ötödik lett, és nyert már Európa
kupát is. ÓSszel is számos rangos 
nemzetközi verseny vár majd rá. 
Az idei világbajnokság hely szine 
még bizonytalan, a rendezésre 
ugyanis több ország is pályázott. 
Még az is előfordulhat, hogy a te
hetséges kerületi diák ZOll-ben ép
pen Magyarországon szerzi majd 
meg első világbajnoki címét. 



, 
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Idén is eredmé yesek a kertvárosi vívók 
A közelmúltban zajlott az utánpótlás vívó országos bajnok
ság. A versenyeken a Kertvárosi Vívó SE két fegyvemem
ben, kardban és párbajtőrben képviseltette magát. A főleg 
kardozómúlttal rendelkező edzői gárdát is meglepte, hogy 
mindjárt az első évben érmet, méghozzá rögtön aranyat si
került nyerni a legkisebb párbaj tőröző fiúk mezőnyében. 
Első kertvárosi vívóként Majnik Roland, a Lemhényi De- . 
zső Általános Iskola hatodik osztályos diákja nyert orszá
gos bajnoki címet, aki a Bükfürdőn megrendezett országos 
bajnokságon állhatott a dobogó legmagasabb fokára. 

RIERSCH TAMÁS 

Decsi Is tván, a KVSE elnöke 
elmondta: a klubvezetés 
megelőlegezte Roland

nak az egyesületen belül az év 
sportolója elismerést, amit az or
szágos bajnokság előtti évzárón 
adtak át. A klub vezetője hangsú
lyozta: a 2008 őszén alakult KVSE 
számára a 2010j2011-es szezon 
volt az első teljes versenyévad. A 
fiatal klub szinte valamennyi év
közi versenyen részt vett, és a ver
senyzői több jó eredménnyel 
büszkélkedhetnek. A párbajtőrö

zőknél Majnik Rolandon kívül Paksi 
Gábor is volt döntős, míg a kardo
zók mezőnyében Pártényi Ádám, 
Berta D. Attila, Fekete K. Benedek, 
Szekrényes Bendegúz, Tóth Panka, 

Kovács Enikő, Kem India és Kem 
Bianea is egy vagy több alkalom
mal a fináléba jutott. Az egyesület KVSE-ben edző táncsicsos diákok 
ebben az évben nemcsak első or- közül Pártényi Ádám, Kocsis Mar
szágos bajnoki címét, hanem első cell és Baaken Mátyás nyerte a kard
diákolimpiai győzelmét is meg- csapatok diákolimpiáját - tette 
szerezte. Tavasszal ugyanis a hozzá az elnök. 

A KVSE világbajnok sportolója, Decsi Tamás, a New York-i Világkupán a ma
gyar válogatott tagjaként egy igen értékes ötödik helyezést szerzett. A magyar 
kardcsapat a versenyen három riválisát, a fehéroroszokat, a franciákat és a dél
koreaiakat is legyőzte. A 2012-es londoni olimpián nyolc csapat küzd majd az 
érmekért. Az olaszok, az oroszok, a németek és a románok részvétele már biz· 
tosnak tűnik, ám, ha a kvalifikációs rangsorban az első négy helyen csak euró
pai csapat végez, akkor egy újab b gárda is kvalifikálhat ja magát az ötkarikás já
tékokra. Magyarországnak ebben a versenyben a fehéroroszokkal, a franciák
kai és a koreaiakkal kell megmérkőznie. Decsiéknek az elkövetkezendő verse
nyeken - a nyári Európa- és az őszi világbajnokságon - az olimpiai részvétel 
érdekében ezeket a nemzeteket mindenképpen meg kell majd előzn ie . 

Amatőr csapatok profi tornája 
Július 2-án telt ház volt a 
Sasvár utcai sportpályán, 
ugyanis hetedszer rendezték 
meg a kerületi kispályás lab
darúgó-bajnokságot, amely
re ismét nagy számban ne
veztek a csapatok. A tomán 
15 amatőr együttes vett részt. 
A résztvevők többsége kerü
leti volt, de Pilisrru és Tolná
ról is érkeztek sportolók a 
megméretésre. 

RIERSCH TAMÁS 

P inkóczi Tibor, a sportnap 
egyik szervezője elmondta: 
az eseményt néhány lelkes 

sportbarát tavaly indította útjára, és 
a program népszeIÚségét bizonyít
ja, hogy az elmúlt másfél évben ez 
volt a hetedik a1kalom, hogy ama
tőr focitornát rendeztek a kerület
ben. Az idei programon azonban 

nemcsak a foci hívei, hanem egyéb 
sportágak, mint például a thai
boksz, a kettIebell (eró-, állóképes
ség-növelő sportág), a krav-maga 
(önvédelmi sportág), az MMA 
(ketrecharc), illetve az íjászat és a 
zumba is bemutatkoztak. Ez utób
biakat a játékosok és a nézók egy-
aránt kipróbálhatták. . 

A bajnokságot ezúttal a Dudo
ma Kft. csapata nyerte, a Steel 
Car és a PKI előtt. A győztes csa
pat a serlegen, az okleveleken, az 
érmeken és a sportszereken kívül 
azt is kiérdemelte, hogy a torna 
zárásaképpen egy gálameccset 
játszhasson az alkalmi médiavá
logatottal. Ennek a gárdának a 
vezetője Hevesi Tamás volt, és a 
csapatban olyan neves sportolók 
is pályára léptek, mint az olimpi
ai bajnok Kucsera Gábor, valamint 
az egykori Fradi-legenda, Rab Ti
bor. A szervezők az eredményhir-

detésen különdíjjal jutalmazták a 
torna gólkirályát, Berta Rolandot, 
a torna legjobb játékosát, Balázs 
Zoltán t és a torna legjobb kapu
sát, Dudoma Lajost is. 

A kispályás labdarúgás népsze
TÚségét bizonyítja, hogy a RAFC 

A KVSE hagyományai közé tar
tozik, hogy az évet egy vizsgával 
egybekötött háziversennyel zár
ják. Az idén párbajtőrben Lengyel 
Lívia, kardban a fiatalabbaknál Ko
vács Marcell, az idősebbeknél pe
dig Tóth Panka nyert. A szezonzá
rót és az országos bajnokságot kö
vetően sem szünetel a vÍvóélet a 
kerületben: a Móra Ferenc Általá
nos Iskola tomatermében, egész 
júniusban zajlottak az edzések, a 
Corvin Művelődési Ház Harmó
nia termében pedig július 25-29., 
valamint augusztus 1-5. és au
gusztus 8-12. között sport- és VÍ

vótábort rendeznek majd, amelyre 
várják a vívással ismerkedni vá
gyó gyerekek jelentkezését. 

elnöksége a közelmúltban úgy ha
tározott, hogy megalakítja a futsal 
szakosztályát. A kerületben mű
ködő FC Bambusz amatőr kispá
lyás focicsapat - amely a július 2-i 
tomán az ötödik lett - alkotja az új 
szakosztály alapját. A tervek sze
rint a csapat ősszel már RAFC né
ven, a hazai futsalbajnokság má
sodik vonalában képviseli majd a 
kerületet. 



FELHívÁs 

Tájékoztatás 
a házszámrendezési eljárásról 

Felhívom a XVI. kerület lakosságának figyelmét, 
hogy a 2011 októberében tartandó népszámlálás 
sikeres lebonyolításának érdekében elengedhe
tetlen a címek egyediségének biztosítása, illetve 
azok beazonosíthatósága. 

Ezért valamennyi lakóépületen szükséges fel
tüntetni annak pontos számát. 

Felkérem a lakosságot, hogy a házszámok, az 
ajtószámok, valamint a címek postaládán való ki
helyezéséről, elhelyezéséről gondoskodni szíves
kedjenek, hiszen a számlálóbiztosok csak így tud
ják minden lakóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói 
csomagot. 

Kérem, hogy házszámrendezési eljárást a felhí
vás napjától 2011. november 8-ig ne kezdemé
nyezzenek! 

Köszönettel: 

Ancsin László 
jegyző 

HASZNÁLD az ePoldit, 
és nyerj egy androidos készüléket! 

Elkészült az Európában egyedülálló online közterület-
felügyeleti rendszer, az ePoldi Android operációs rend
szeren futó verziója. 

Szeretnénk, ha minél több kerületi lakos, köztük a fia
talok is használnák a rendszert, hozzájárulva ezzel a 
XVI. kerület közterületinek megóvásához. 

Ezért a június 20. és augusztus 20. között regisztrált, és augusztus 31-
ig legalább 5 db feldolgozott közterületi bejelentést beküIdő, legfel
jebb 26 éves, állandó XVI. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező 
felhasználók között az alábbi készülékeket sorsoljuk ki: 
2011. augusztus B-án 1 db Motorola Flipoutot, 
2011. szeptember 5-én 1 db Motorola Galaxy Ace-t, 
2011. szeptember 5-én fódíjként 1 db Samsung Galaxy Tabot. 

Rész/etes információk a www.budapest16.hu o/da/on, 
az ePo/di menüpont a/att, vagy a kabinet@bp16.hu e-maii címen. 

FELHívÁs 

A népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény, vala
mint a törvényhez kapcsolódó 2011. évi népszámlálás vég
rehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 305/2010. (XlI. 
23.) kormányrendelet a f6városban, települési népszámlálá
si felel6sként a kertileti önkormányzat jegyz6jét nevezi 
meg. A népszámlálás végrehajtásával kapcsolatosan, a nép
számlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosokra 
van sztikség. 

Ezért az önkormányzat intézményei, valamint a XVI. 
kertilet lakosságágának körében felhívást teszek közzé a 
számlálóbiztosi feladatra történő jelentkezéssel kapcso
latban. 

A számlálóbiztos csak nagykorú, cselekv6képes személ 
lehet. A számlál6biztosok kiválasztása a következ6 szem
pontok figyelembevételével történik: 

• olvasható írás 
• tanulási készség (oktatáson való részvétel) 
• jó fellépés, beszédkészség 
• kapcsolatteremt6 és kommunikációs készség 
• lelkiismeretesség, precizitás 
• konfliktustűrő, konfliktuskezelő készség 
• titoktartás 
• helyismeret, helyi elfogadottság 
• kizárólagosság (szeptember 27-t61 október 31-ig 

állandó rendelkezésre állás) 
• telefonos elérhetőség 
• fizikai erőnlét, terhelhet6ség 
• hozzájárulás ahhoz, hogy nevét, elérhetőségét a 

KSH kezeli 

Egy számlálókörzet jellemz6en 100-140 összeírandó ti
met tartalmaz. 

Egy számlálóbiztos a hozzárendeit számlálókörzetben lé
vő átJagosan 125 cím és az ott élő átlagosan 290 személy ös
szeírását bonyolítja le. 

A kormányrendelet alapján a számlálóbiztost a végzett 
munkáért az alábbi díjazás illeti meg: 

Címenként: 180 Ft 

Személyenként: 370 Ft 

Kérem az intézmények munkatársai t, illetve a kertilet la
kosait, hogy jelentkezéseiket, a számlálóbiztosi jelentkezési 
Iap kitöltésével, a Polgármesteri Hivatalban, Illésné Juhász 
Ttindénél vagy enczlikné Lovász Editnél (fsz. 12-es szoba, 
tel.: 4011-405,4011-418) tegyék meg. 

Ancsin László 
jegyző 



HIRDETÉS 

A túzoMók gépkocsivezetöket keresnek 

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság felvételt hirdet gépjárművezetői be
osztás betöltésére. 
A beosztás betöltésének feltételei: 8-37 év közötti életkor - érettségi bi
zonyítvány (ennek hiányában legalább 900 órás képzésen megszerzett, 
műszaki jellegű szakmunkás iskolai végzettség) - bejelentett belföldi la
kóhely Budapesten, vagy Budapesttől maximum 30 km távOlságra - ma
gyar állampolgárság - kifogástalan életvitel - egészségügyi , pszicholó
giai és fizikai alkalmasság - "C" kategóriás érvényes gépjárművezetői 
engedély - PAV-I vizsga megléte előnyt jelent. 
Munkarend: 24/48 órás, váltás os szolgálati időrend. 
Bérezés: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
Viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján. 
Jelentkezni felvételi tájékoztató előadás keretein belül lehet. 

A felvételi tájékoztató k időpontjai: 
2011. július 26. 9 óra és 2011. július 27. 13 óra 

Helyszíne: 
Fővárosi Tűzoltó parancsnokság (1081 Budapest, Dologház u. 1.) 

A felvételi tájékoztatón való megjelenéshez előzetes regisztráció szükséges. 
A regisztrációval kapcsolatban bővebb információ 

a Fővárosi Túzoltóparancsnokság honlapján 
a www.tuzoltosagbp.hu 

intemetes oldalon található. 

lelkiismeretes, idősgondozókat, 
GSilládokhoz ajánlunk megbíZhtt'u, 

( gyerekfelügyelóket, takarít6nóket. 
Igény szerint akár bentlakással is. 

EMPATIA. 20-465-8458,70-611-2553, 
'-www.empatiabalati:g:et'/ 

1.5 éves kisfiunk mellé keresünk meg
bízható, gyer.e!<szeret6 dadát a XVI. 
kerületben. Onéletrajzokat és kérdése
ket: hcsfan@gmaiJ.com-címre várjuk. 

XVI. kerületben keresem azt a 
PÖTYIT, aki nagyon régen a tiszavi
rág vendégl6ben is dolgozott. 20-441-
4661. 

M06ségi küls6-bels6 LAKÁSfELÚ]Í
TASalapáron, referenciával. Arvent 
kft. Hívjon bizalommal' 70-640-1587, 
70-433-8724. 

Kerepesen kétszintes, 88 nm-€s 3 
szoba+nappalis új ikerház fél + garázs 
eladó. Irányár: 24 M Ft. 70-314-1847. 

Festés-mázolás-tapétázás MESTERLE
VÉLLEL. Referenciamunkák, ingyenes 
költségvetés. 30-278-0463. 

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, 
FÉG gáz készülékek javítása, 

vrz és fútésszerelés, gépi 
DUGULÁSELHÁRiT ÁS. 
409-0498, 39-492-8395 

Ingatlan 
Rákosszentmihályon csendes családi 
házas környéken eladó 2006-ban épült, 
4 lakásos társasházban 62 nm-€s, jó el
osztású, földszinti, kertkapcsolatos la
kás. Irányár: 22 M Ft. 70-931-3408. 

Cinkotán 28 M Ft-ért eladó 72 nm-es 
ház, 1600 nm-€s telekkel. 30-960-1060. 

XVI. kerület pálya utcai lakótelepen el
adó 80 nm-es lakás. 70-240-8352. 

Eladó 3 szobás magánház, gépészetileg 
is felújított, 6sfás telken. 30-588-2720. 

XVI. Vívóban 32 nm-es, II. emeleti lakás 
jó állapotban, 8,7 M Ft-ért eladó. 
30-940-4638. 

Öröklakást-önkormányzatira! 35 nm-es 
felújított, egyedi fűtésű, vízórás lakáso
mat ráfizetéssel elcserélném. 
20-327-7398. 

26 nm-es üzlethelyiség kiadó élei mi
szerboltként működött, más tevékeny
ségre is alkalmas. 400-2337, 70-299-3787 

Kiadó Örst61 10 percre családi ház alsó
szintje, egy szoba, összkomfort. 
20-534-8661. 

Eladó Domony völgyben 997 nm-€s tel
ken víz-villany, pince, felvonulási épti
let aLázás parknál. 30-225-5197. 

XVI. kerületi Dóra téren 69 nm-es, 2+fél 
szobás, gázkonvektoros, n. emeleti la
kás tulajdonostól eladó. Irányár: 
16 M Ft. 30-494-4328. 

Tulajdonostól keresek részemre 2,5 szo
bás, 85 nm körüli, földszinti, ÚjSzeIÚ la
kást. 20-421-3648. 

Eladó Rigó utcában 80 nm-€s lakás. 
70-559-7787. 

A xvn. kerületi Kerektói utcában bekerí
tett telek 1,5 M Ft-ért eladó. 20-333-9274. 

XVI. kerület Gnkotán eladó közös pa
rasztház 56 nm-€s, 300 nm-€s telekkel 
9,1 M Ft-ért. 30-310-0130. 

Bérelnék 2 külön bejáratú szobás, vilá
gos, egyedi fútéses lakást, csendes kör
nyéken 60 E Ft/hó áron. 70-341-8819. 

larkadudvar 
(1162 Bp., Rákosi út 224., Sarkad utca sarok) 

Az ingyenes napunk programjain keresztül mindenki belekóstolhat tábora
ink hangulatába. Lesz íjászat, kézműves játékok, zene és tánc, mindez egy 
mesejáték kereteibe foglalva. 
Időpontok: 
Július 29. péntek 17 órát6l19.30-ig 
Augusztus 5. péntek 17 órától-19.3Q-ig. 
Tel: Trombitás Enikő 06-70/242-67-98, Urbán Péter 06-20/473-59-63 
Web: http://arpad-nepe.hu/ . http://sarkadudvar.5mp.eu • Facebook: Árpád 
Népe Egyesület 
elm: Sarkad Udvar, Budapest XVI. ker. Rákosi út 224. Sarkad u. sarok. 
A Sarka Udvar születésnapok és más rendezvények szervezését is vállalja. 

VÉRADÁS 

A XVI. kerületi Vöröskereszt július 27-én 14 és18 óra között az Árpádföld i 
Közösségi Házban (Árpádföld, Cibakháza u. 47.) önkéntes véradást szer
vez. Vért adhat minden 18 - 60 ' év közötti egészséges személy. Kérjük, 
hogya véradó houa magával személyi és lakcímigazolványát, valamint 
eredeti TAJ-kártyáját. 

Kiadó kertes názrészt vagy lakást kere
sek bútorozatlanul XVI. kerületben. 
30-559-1517. 

Kiadó garzonlakás 1-2 f6 részére. 
405-3425. 

Kiadó gázfútéses garzonlakás XVI. kerü
letben. 30-261-2546 . . 

Kiadó 1 +2 félszobás gázkonvektoros la
kás. 65 E Ft/hó + rezsi + kaució. 
30-269-2989. 

Kétszintes garázsos sorházban középs6, 
els6 hátsó kerttel beköltözhet6en. 
20-913-4783. 

Eladó Ómátyásföld központjára nyíló 
csendes utcában 22 éves, felújítandó csa
ládi ház 785 nm-€S telekkel 58 M Ft-ért. 
30-463-7916. 

Szoba kiadó nem dohányzónak, 35 E Ft 
rezsivel. 409-1916. 

Kiadó 40 nm-€s üzlethelyiség a mátyás
földi uszodával szemben. 1165 Irisz u. 
3/b.3O-857-7704 -

Kiadó Rákosszentrnihályon 140 nm-€s, 
5 szobás családi ház konyhabútorral. 
20-465-9834. 

Eladom XVI. kerületi, Délceg utcai, pa
norámás, 200 nm-€S, 2 szintes, duplaga
rázsos öröklakásomat (négylakásos tár
sasházban). Irányár: 49 M Ft. 30-460-8306 

Rákosszentrnihályon csendes, családi há
zas, jó közlekedésű környéken eladó. 
2006-ban épül t, 4 lakásos társasházban, 
62 nm-€s, kertkapcsolatos lakás. Irányár: 
23 M Ft. 70-931-3408. 

Kiadó Vívó utcában 27 nm-€S, magas-
földszinti garzon 40 E Ft + rezsi/hó áron. 
30-250-1054. -

A Centin eladó egy 56 nm-€s, IV. emele
ti, 1+2 félszobás, amerikai konyhás, fel
újított lakás. 12,9 M Ft-ért. 70-331-0513. 

Vegyes 
Feltöltés céljára alkalmas kb. 6m3 kiter
melt (kavicsos, kötött) föld ingyen elvi
het6. Tel.: 20-805-8636 

FR 2000 Ufesa frit6z megkiméIt állapot
ban 3 E Ft, vadonatúj multifunkciós né-
met gyümölcscentrifuga 5 E Ft eladó. 
405-6484, 20-918-7317. 

Antik Jantar működ6képes, fali- és inga
óra eredeti kulccsal 12 E Ft eladók. 
405-6484, 20-918-7317. 

Philips 1600W -os porzsákos porszívó 
6 E Ft. antik 6 ágú porcelán majolika csil
lár a .E Ft. 405-6484, 20-918-7317. 

2 db fekete-fehér kan kiscica ingyen elvi
het6! 20-982-5352, 407-0045. 

Középen bukó, 23 db dupla ablak eladó. 
Reluxával, 140 X 160 crn-€S, 2,5 E Ft/ db. 
30-558-4552. 

Eladók gumikerekű kézikocsik, 300 kg-ig 
terhelhet6. 100 x 80, 100 x 12Ocm-€S pla
tóval. 403-0864. 

2 db pehelypaplan jó állapotban eladó. 
403-0645. Eladó Békésszentandrási gyap
júsz6nyeg pasztel. magában mintás, 200 
x 300 cm-€s, 230 x 170 cm-€s. 20-417-%00 

Eladó 1 kw-os asztali grill, kerti ponyva 
6 x 8 m-€S, hifi és teszt magazin. 
20-417-1434. 

Eladó Zanussi kombinált hűt6szekrény 
2 kompresszoros, csak a fagyasztó mű
ködik. Irányár: 15 E Ft. 20-327-7398. 

Eladó egymedencés csepegtet6s mosoga
tó, szekrényes, 5 E Ft-ért. 30-323-5857 

Eladó digitális csecsem6mérleg 10 E Ft
ért, légzésfigyel613 E Ft-ért, garanciális 
gyerekülés 15-38 kg-ig 33 E Ft-ért. 
70-247-3646. 

Zepter Compakt Bioptron lámpa szinte
rápiával, állvánnyal és légterápiás készü
lék eladó. 20-326-5570. 



Nyári hagyományőrző 
napközis táborok 

a Sarkad Udvarban 
(XVI. ker. R.kos; út 224. Sarkad u. 5arok) 

folyamatosan egész nyáron! 

!\)I1O-MU q,,*») 

Trombitás Enikő: 06170242·67-98 
Web: hnp:/lsarkadudl'ar.5mp.eu 

Árpád Népe Egyesület 
Urbán Péter: 06120 473-59-63 

Web: arpadnepe.uw. hu 
E-maii : arpadnepe@.free mail.hu 

Facebook: Árpád Népe Egyesület. és 
Nyári hagyományőrző napközis táborok 

. 
HIRDETES 

Torony Patika 
Tel.: 401-0303 

1161 Budap st, CsömiHi út 117 . 
. (Iharfa utca sarok) . 

Nyitva : H-P : 8 . 30 - 20 . 30 19 , 
Szo. : 9 -14 óráig 

Bankkárty és egészsé kártya eJfogadó hely. 

VICHY NAPVÉDŐ AKCiÓ! 

• 1 db VICHY napozó vé.ártá.akor 1 db AQUALIA THERMAL 

hidratáló krémet adunk aj ndé ba 

• 2 db VICHY napozó vé.érté.akor 1 db AQUALIA THERMAL 

~ 1 db 5tr ndtásk t adunk ajándékba 

Az. akció a készlet erejéig tartJ 

- l. 1161 Bp. csa &05-3768' 0" '\ ~r "1llöri út 80 
.., ~ "'- ...... 

,,~7;~.: ":'~~tatJoll.llfl 

Cserépkályha, kand alló tervezés, 
építés, átépítés, tisztítás 

10 % ,kedvezmény. 
G ARAN CIA VA L. 30-868-0021 

• Három fogásos ebéd-vacsora ajánlat : 2490.-
• 2011-ben -10'10 étel-ital fogyasztásból • Napi menü 15 óráig: 990.

• Pizzilk ereaetl olasz recBpllllapjén 
• Es uvok. csal.di es baráti összejövetalak, szület.snapok, borv8csorik. 

d9as találkozók és renduvények lebonyolitása 60 '619 . 
• TIeki' RIII.uranl, Soduo u ....... yok •• elfogadunkl 

PARKETTA 
SZAKKERESKEDÉS 

nyílt, 
1149 Bp., Fogarasi út 17/A 

tel./fax. (1) 782 46 47 
www.fogarasiparketta.hu 

fogarasiparketta@gmail.com 
OMV benzinkúttal szemben 

Kiadó 20 nm-es üzlethely iség, csendes 
tevékenység folytatására. Esetleg iro
dának, raktárnak is. Szociális helyisé
gekkel. ltideg-melegvízzel ellátva, 
központi fútéssel. j Eddig fodrászat 
működött benne. j Bérleti díj meg
egyezés alapján. Cim: 1165 Bp Zsélyi 
Aladár u. 5 Társasház. Kausics Imréné 
fszt.2. 70-430-9099 30-960-9106 

DU GU L ÁS EL HÁ RÍTÁS . 
FAL BO NT ÁS NÉL KÜLI 

SZAKSZERŰ G É P I TI SZT í TÁS . 
FÁ BIÁN IST VÁN 20-3 17-0843 

Víz-gáz-fűtés-vízóraszerelés ügyinté
zésseI, fürd6szobák felújítása, javítá
sok garanciával. 30-251-4931 

Konténeres sitt, lom, zöldh ulladék, 
term6föld szállítása 4-6-8 köbméteres, 
nyitható konténerekkel. Erdei Sándor. 
409-0933, 30-944-1106 

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

Bádogos-tet6fed6-tet6szigeteI6, új 
munká t és felújítást is vállal. 409-2069, 
20-510-0013 

DUGULÁS EL HÁR ÍTÁS 
FAL BONTÁS "IÉLK ÜL. 

VÍZ , GÁZ. FŰTÉSSZE RE LÉS. 
402-4330,20-491-S0H9 

L-~_ ,~ __ ~ 

Red6nyök, szúnyoghál6-rendszerek
kel, napeUenz6k szerelése, javítása. 
Bemutatótermünk: Csömöri u. - Szlo
vák u . sarok. 409-2229, 20-523-3801 , 
30-209-5987 

Takarí tás!, bejárón6i munká t keres 
megbízható, leinformálható, munkájá
ra igényes, 38 éves hölgy . Nagy ta
pasztalattal, referenciákkal. 30-613-
3833 www.otthontakaritas.hu 

FAKIV ÁGÁS elszállítással is,anyagi 
felel6sséggel! KERTÉPlTÉS, Füvesítés, 
Fűkaszálás, Sövénynyirás, Boz6tirtás. 
Kedvez6 áron, szakszeruen, lélekkel! 
30-287-4348 

'Festést-mázolást-tapétázást\ 
\ vállal kerületi kisiparos. 
'-.20-954-9353, 407-'038 ./ 

Tet6fed6-bádogos-ács-tet6szigeteI6 
munkákat vállalok garanciával, közü
leteknek is. 405-5184, 30-931-3927 

Szalmarózsa utcában TULAJDONOS
TÓL eladó 48 nm-es másfél szobás, 
fe lújított, emeleti, világos la kás. Irány
ár: 12,8 M FT. 30-475-6415 

KÖNYVEKET,,(régit, új abbat) 
KÖNYVr RAKAT, 

945 előtti kép,!!s lapokat, fényképeke 
ANTIKVARlUM 'KNAK 

vásárolok ' Díjta lanul házhoz megyek 
T: 06-20-4256-437 

ANGOL MINDENKINEK MINDEN 
SZINTEN . OKTATÁS, FORDÍTÁS, 
TOLMÁCSOLÁS. 
morvaypal@freernail.hu , 70-334-0466 

XVL kerületi ASZTALOS ajtók, ablakok 
javítását; konyhabútorok, gardJ;obok, 
egyedi bútorok készitését vállalja. Kiss 
Em 6 asztalos. 30-447-48-53 

KnCM loIband gipszes vakolat IIIII:Ú WCllCbpachIel 
ZÁRCSERE, AJTÓ- ABLAK JAVÍT ÁS, 
SZIGETELÉS, BÚTORJAVíTÁS, ASZ
T ALOSMUNKÁK. 30-755-2209 

BURKOLÁS' Vállalom hideg,- és me
leg burkola tok készítését. Min6ségi ki
v itelezés kedvez6 áron azonnah kez
déssel. Hívjon b izalommal! 20-500-
9909 

( -30-ndt legfeleló) kg 

1164 Budapest Szabadfold út 51. Tel. : 06-1 ; 400-0508 
Nyitva : H-P . 6-17 Szo : 6-12 oráig www.tintcolor.hu 
.!..! TC rO( :.: CiC' ·O'+C """a~!ak <.-=;:el"'o( ::SO..:: .... 5: · I .](IOk A,c G,J -<es:le t e'eje'g 

FOGSOROK készítése, javítása szük
ség esetén háznál is . 30-314-2226 



HIRDETÉS 

Swift EDITION hlll"'" Sltll, 
kOI\i"t(lIOlllldr.hl .... n S,~sh l l) GlX A ( S).4 J ~ cr 

2 840 OOO Ft 2 530 OOO Ft 2 850 OOO Ft 
A ....... ____ IddrIIIII.-.... ~ 
~_,......co, __ : IDHUIItm __ ~ '."9.7 VIDD"'" 

1161 Budapest, Gusztáv u. 37. 
Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00; Sz: 09.00-13.00 

Tel./fax: +36-1/405-0674 

.~ 

info: autoOsuzuklgusztaY.hu • www.suluklgusztav.hu 
A III lit ... 

Most 3+2 ev kiterJesztett . biztosItasi alapu. limitaIt garancia 
150 OOO km-Ig minden hazai gyartasu Suzukira . amely 

2011 . 07. 31-Ig megrendelt gepkoc sIkra veheto Igenybe . 

• II 

• • • • • • • • 
1165 Budapest, Újszász u. 106-108. 1162 Seges\'ár u. 26. 

Tel.: 402-2148 www.uszodak16.bu Tel.: 402-2175 

ITTA NYÁR! 
4 órás belépővel napozzon nálunk! 

• 

Töltse a szabadságát az uszodákban! 

Az Erzsél et-Iig ti lJ 7.odáb n szolárium, jóga, fitness, 
masszázs, fodrász, kozmetika műkörömépítés, és ökobolt, 

A Szent uh' Iyi u. l:odában "20 fitness, masszázs 
és kozmetika baba úszás, sportbolt, büfé. 

VITALITÁS FOGÁSZATI 
KO·· ZPO T ProfessziolJál[s Imp lant 

és Kozmettkal Fogászat 

INGYENES fogászati szGrtssal 
és konzultáci6val drjuk Ontl 
• Fájdalom mentes kellemes hangulatú kezelések 
• 24 drós fol\lomotos telefonos segítségnyüjtás 
• Fizetési módok keszpénz. bankkártyo. egészség pénztár 
• Moster of Orol Medicine Implontol6gusok Mé1t6 ' k 
• Panoráma röntgen készítése • nllOS ara , 
• Fémmentes esztétikus tomések atlagon felOlI szInvonalI 
• A legkorszerübb cirkónium koronák Több ezer elégedett ü9llféll. 

1162 Bp., Attila utca 68. www.vitolitasfogaszat.hu 
Telefonos bejelentkezés: +36309870807, +361402 1195 

A hirdetés felmutatása 10010 engedményre Jogosíl 

~:J;? 
t MESTERFODRÁSZAT 

t BIOKOZMETIKA 
t SZOLÁRIUM 

• MÚKÖRÖM • PEDIKŰR · BIO "",FESTÉS 

• SMINIITETOVAIJ.s · AYURVÉDA MASSZÁZS · 3 D MŰSZEMPILLA 
• TŰ NÉLKÜLI MEZOTERÁPIA • MIKRODERMABRÁZIÓ 

• KOLLAGÉN INDUKCIÓS TERÁPIA · ŐSSEJT KEZELÉS 
• CELLULIT MASSZÁZS (ZSÍRBONTÁS) • BIO MÉLYHÁMLASZTÁS 

• INTIM KOZMETIKA · GYÓGY- ÉS ESZTÉTIKAI KOZMETIKA 

(DR. ERDEM oKÁN SZEMÉSZ· PLASZTIKAI SEBÉSZ) 

iliTVA TARTÁS : HÉTFÓ-PÉNTEK: H-20 SZO~1BAT, 8· 
0;' BEJELENTKEZÉS: !O'J-SO'JH 06--0 5 -H-8 197 -

RÉSZlEfEK A HONUoPON: 

4 -., 

.... <-::- .... -~-

~ -' ~,.,~. :-,- . 
~ IPA I PA 

MŰHELYEK, RAKTÁRAK, IRODÁK KIADÓK 
az Ikarus Ipari Parkban már 500 Ftlhó/m1-től 

Tel: 696-0964,06-30/557-8159 
~--------------

A Budapest F6város 
XVI. Kerületi Önkormányzat 

kétheti la pja 
Megjelenik 31 500 példányban 

Felel6s kiadó, fószerkeszt6: 
Szabó Réka Zsuzsanna 

Tördelószerkesztó: 
Imrik László 

Levélcím: 
1163 Ha\'ashalom u. 43. 

e-mail: foszerkeszto@bp16.hu 

A szerkeszt6ségi fogadóóra 
szerdánként 14-16 óráig 

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

Tel./fax: 4011-586 

Nyomás: 
Pannon Lapok Társasága 

Nyomdai Központ Bt. 
8200 Veszprém, Házgyári u. 12. 
Felelős vezet6: jens bllnhardt 

Terjeszti: 
MAXI-BOX 2007 KFf. 

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

Hirdetésfelvétel: 
lJ6.:20-982-5352 vagy hirdet16@freemail.hu 
A szerkesztóségünkbe beküldött kézira
tokat szerkeszt1te jelentetjük meg, illet1te 
fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kézira
tokat, fotókat nem tartunk meg, és nem 
küldünk \'issza. 

Ingyenes apróhirdetéseket csak a hely 
függvényében jelentetünk meg. Fenntart
juk a jogot az apróhirdetések szerkeszté
sére vagy - hely hiányában - kihagyására. 



HIRDETÉS 

POLACSEK Építőanyag Kft. A D na Hungária Zr . tagja 

A DACHXXL 
prémium kerámia 

tet6cserepeket 
keresse nálunk! 

, , 
UJ CSEREP 

A TONDACH XXL prémium 

kerámia tetőcserepek 

már terrakotta 

színben is kaphatóak! 

TÖBBET FED - JOBB ÁRON 

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

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

e-maii: polacsektuzep@gmail.com 

<# II <#.. #> 

~ 
POLACSEK 
EPITOANYAG 

XVI. KER. KERTVAROSI EGESZSEGUGYI SZOLGALATA 
1163 BUDAPEST, TEKLA U. 21C. III. EMELET - AUDIOlÓGIA 
06-1/401-1344 
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